SPIS TREŚCI

 www.tandembaits.com
Drodzy Klienci,
Przedstawiamy Wam nową ofertę Tandem Baits, przygotowaną na
sezon 2016. Nowości sprzętowe to przede wszystkim nowa seria podbieraków, namiotów i bagaży PHANTOM zaprojektowana i zbudowana
ze szczególną dbałością o szczegóły i jakość wykonania. Nowoczesne
konstrukcje, najwyższej jakości materiały oraz oliwkowy kolor nadają im
charakterystyczny i niepowtarzalny wygląd. W dziale przynęt przygotowaliśmy dla Was szereg hitowych produktów takich jak seria kulek
i boosterów SuperFeed Diffusion, całkowicie nowe Fluo Pop Up oraz
pellety haczykowe SuperFeed Fatty Pellet. Nowością są także SuperFeed Layer Powder Dip i SuperFeed Shaker Booster, czyli „dopalacze“
kulek, pelletów i ziaren, w formie proszku z dużą zawartością mączek
rybnych i mielonego pelletu. Dział nowości na sezon 2016 zamyka nowa
odsłona SuperFeed PVA Stick Mix, pasty ﬂuo w wersji tonącej i pływającej oraz Method Paste z przeznaczeniem do methody oraz koszyków
feederowych. Wszystko w dwóch całkowicie nowych smakach:
Coco Vanilla i Red Krill.
Ofertę marki Winner poszerzyliśmy o serię Method Feeder, dedykowaną
nowej, ale coraz popularniejszej metodzie połowu „method feeder“.
Seria składa się z bardzo wysokiej jakości haczyków i gotowych przyponów, oraz szerokiej gamy przynęt i zanęt. Wymienić musimy innowacyjne przynęty Diffusion Micro Boilies i Micro Chunks, doskonałe pellety
haczykowe Micro Hook Pellet 8mm i Micro Band Pellets 6mm i 8mm.
Oczywiście Micro Boilies 8mm, Micro Chunks i Fluo Micro Pop Up
doskonałe do łowienia ostrożnych karpi. W ofercie nie mogło zabraknąć
Micro Pelletu 2mm w 1kg opakowaniach oraz tzw. „dopalaczy“, czyli
boosterów zwiększających atrakcyjność zanęt i pelletów.
Monster Cat, czyli marka skierowana do łowców sumów, została
wzbogacona o serię najwyższej jakości specjalistycznych plecionek na
kołowrotki i materiałów przyponowych. To najwyższej jakości ośmiosplotowe Ultra Braids i ekstremalnie wytrzymałe Ultra Leaders oraz
Hybrid Leaders, a także Super Strong Braids i Super Strong Leaders,
których jakość oraz cena z pewnością przypadną do gustu wielu zapalonym sumiarzom, a także tym zaczynającym przygodę z tą dziedziną
wędkarstwa. Gorąco wierzymy, że sprzęt oraz przynęty Tandem Baits,
zapewnią Wam wiele sukcesów w postaci rekordowych ryb.
Połamania kija!
Paweł Wyszkowski
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WĘDZISKA

Invader Ultra to wędzisko doskonałe. Zaprojektowane w Wielkiej
Brytanii, zapewnia ekstremalnie dalekie rzuty i przyjemność z holu
oraz walki z rybą. Blank Super Slim, o małej średnicy, niezwykle lekki
a zarazem wytrzymały i mocny. Najnowszej generacji wysokomodułowa mata węglowa tkana poprzecznie o wysokiej próbie S-3K. Kombinacja włókien węglowych i aramidowych pozwoliła na zredukowanie
skręcania się wędziska podczas rzutu, dzięki temu zestaw można
posłać bardzo daleko z niesamowitą precyzją. Akcja progresywna
szybka, charakterystyczna dla wędzisk z najwyższej półki. Invader

Specyﬁkacja �

• najnowszej generacji wysokomodułowa mata węglowa tkana
poprzecznie o wysokiej próbie S-3K
• kombinacja włókien węglowych i aramidowych
• akcja progresywna szybka
• zredukowane skręcanie się wędziska podczas rzutu
• nowoczesna wytrzymała silikonowa powłoka blanku
• blank Super Slim
• unikatowy uchwyt do kołowrotka wykonany ze stopu aluminium T6
• przelotki SIC, wzmocnione ramki wykonane z stali nierdzewnej
• modelowany dolny uchwyt wykonany z pianki EVA

2

Ultra posiada unikatowy uchwyt do kołowrotka wykonany ze stopu
aluminium T6. Niesamowite właściwości techniczne oraz nowoczesny design, czarne wykończenie uchwytu oraz stopki dolnika, idealne
wykonanie z dopracowaniem każdego szczegółu, sprawia, że każdy
karpiarz chce łowić na te wędziska.
00055
00056
00060
00061

Invader Ultra S-3K 12ft 2,75lb
Invader Ultra S-3K 12ft 3lb
Invader Ultra S-3K 12,6ft 3,3lb
Invader Ultra S-3K 13ft 3,5lb

WĘDZISKA

 www.tandembaits.com

Phantom XT to moc wrażeń i ogromna frajda z wędkowania, podstawowy model w naszej ofercie. Idealnie leży w dłoni, zapewnia
kontrolę nad rybą, nieosiągalną do tej pory dla wędzisk w tej klasie
cenowej. Dynamiczne i szybkie wędki, oferują świetne osiągi rzutowe. Modele o wyższych krzywych ugięcia, sprawdzają się podczas
wywózki lub łowienia z ciężarkami powyżej 200 gr.
00066
00067
00069
00081

Phantom XT 12 ft 2,75 lb
Phantom XT 12 ft 3 lb
Phantom XT 12 ft 3,5 lb
Phantom XT 13 ft 3,5 lb

Phantom XBR to moc wrażeń i ogromna frajda z wędkowania. Wędzisko specjalnie zaprojektowane do łowienia
z łodzi. Pewnie leży w dłoni, przez co zapewnia większą
kontrolę podczas holu i pozwala łatwiej wprowadzić rybę
do podbieraka.
00082 Phantom XBR 11 ft 3 lb

Phantom XSP to potężna moc i gwarancja emocji. Wędzisko o dużej
krzywej aż 5,5 lb, przede wszystkim służy do nęcenia rakietą lub spombem. Może być także używane do łowieniu sumów, zapewni kontrolę
nawet podczas walki z dużymi sztukami.
00083 Phantom XSP 12 ft 5,5 lb

Specyﬁkacja �

• lekki blank Super Slim (mała średnica blanku), wykonany z wysokowęglowej maty węglowej 30 TON
• bardzo niska zawartość żywicy, wykonany w technologii Dual Traper
• wysoka dynamika i ulepszone parametry rzutowe, szybko „gasi” drgania
po rzucie
• zredukowane skręcanie się blanku, poprawa dokładność podczas rzutów
• progresywna, szczytowa akcja, z dużą rezerwą mocy w dolniku
• minimalistyczny, nowoczesny design – czarny blank w półmacie
z eleganckim wykończeniem
• uchwyt pasujący do kołowrotków typu „Big-Pit”
• przelotki SIC, wzmocnione ramki wykonane z stali nierdzewnej (Gun Smoke)

WĘDZISKA

Enforcer ST gwarantuje emocje. Progresywna, szczytowa akcja pozwala na celne i dalekie
rzuty bez większego wysiłku. Spory zapas mocy w dolniku amortyzuje dzikie odjazdy
karpia. Enforcer ST to idealny wybór dla kogoś poszukującego wędziska uniwersalnego.
Modele o wyższych krzywych ugięcia sprawdzą się podczas rzutów i wywózki.
00225
00226
00227
00228
00229

Enforcer ST 12 ft / 2,75 lbs
Enforcer ST 12 ft / 3 lbs
Enforcer ST 12 ft / 3,5 lbs
Enforcer ST 13 ft / 3 lbs
Enforcer ST 13 ft / 3,5 lbs

Specyﬁkacja �

• lekki blank Super Slim (mała średnica blanku), szybko „gasi” drgania
po rzucie
• niska zawartość żywicy, wykonany w technologii Dual Traper
• zredukowane skręcanie się blanku, lepsza dokładność podczas rzutów
• progresywna, szczytowa akcja, z dużą rezerwą mocy w dolniku
• minimalistyczny, nowoczesny design, czarny blank w półmacie
z eleganckim wykończeniem
• uchwyt pasujący do kołowrotków typu „Big-Pit”
• przelotki ZIC, wzmocnione ramki wykonane z stali nierdzewnej (Gun Smoke)
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E ECUTOR
Executor / Executor T3 to następca jednych z pierwszych wędzisk
Tandem Baits. Jak swój prekursor posiada solidny blank, zapewniający duży zapas mocy do walki z rybą. Jest to idealne wędzisko dla
wędkarzy, którzy nie chcą wydać zbyt dużo, ale chcą używać sprzętu
dobrej klasy. Modele o wyższych krzywych ugięcia sprawdzą się
podczas rzutów lub wywózki. Wytrzymały blank o małej średnicy,
wykonany z mocnej maty węglowej.
Specyﬁkacja �
•
•
•
•
•

obniżona zawartość żywicy
progresywna akcja z dużą rezerwą mocy w dolniku
czarny matowy blank z eleganckimi lakierowanymi wykończeniami
uchwyt pasujący do kołowrotków typu „Big-Pit”
przelotki ZIC, wzmocnione ramki wykonane z stali nierdzewnej

00017
00018
00019
00020
00021
00022

Executor 12 ft 3 lb
Executor 12 ft 3,5 lb
Executor 13 ft 3,5 lb
Executor T3 section 12 ft 3 lb
Executor T3 section 12 ft 3,5 lb
Executor T3 section 13 ft 3,5 lb
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NAMIOTY
Phantom Big One
Gigantyczny namiot, jeden z największych i najprzestronniejszych na rynku. Absolutnie niezastąpiony na dłuższych
zasiadkach. Dzięki swoim wymiarom zapewnia pełen komfort
i wygodę dla najbardziej wymagających wędkarzy. Posiada mocny zewnętrzny stelaż oparty na trzech równolegle
biegnących rurkach z wytrzymałego aluminium, zbiegających się w dwóch punktach przy gruncie. Dzięki takiemu
rozwiązaniu jest zupełnie niepodatny na działanie czynników
zewnętrznych. Mieści trzy łóżka karpiowe, lub dwa łóżka
i fotel, pozostawiając sporo miejsca na dodatkowy sprzęt.
Odpowiednia wysokość zapewnia swobodę ruchu i komfort
podczas najdłuższych zasiadek.

ŚĆ

O
NOW
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

wymiary: dł. 360cm/ szer. 370cm / wys. 180cm
materiał Duranylon 210DX2 o wytrzymałości 5000mm słupa wody,
stelaż z rurek aluminiowych 18mm o podwyższonej wytrzymałości,
nowoczesne malowanie rurek Olive Matt Finish,
specjalne tuleje z wytrzymałego plastiku zapobiegające przecieraniu się gum łączących kolejne rurki stelaża,
nowoczesny, wypinany panel przedni z dużymi oknami Hi View,
moskitiery z nowoczesnego wzmocnionego materiału odpornego
na uszkodzenia mechaniczne,
drzwi oraz okna zamykane na zamki Heavy Duty Zip,
specjalne falbany osłaniające zamki,
duże okno z moskitierą z tyłu namiotu zapewniające wentylację,
dodatkowa szyba przednia z PCV, odporna na warunki zewnętrzne,
dopinana na rzepy,
podklejone szwy,
rzepy do opierania wędzisk,
wytrzymałe gumy naciągające poszycie,
mocna podłoga z użebrowanej tkaniny PVC dopinana na rzepy,
komplet podpórek rozpierających,
metalowe zawleczki do montowania szpilek,
komplet mocnych szpilek,
naciągająca taśma z klipsem, stabilizująca namiot,
opcjonalnie możliwość dokupienia narzuty

Kod 00654

Phantom Big One narzuta
Narzuta zmniejsza kondensację pary wodnej wewnątrz namiotu, w czasie chłodniejszych pór
roku zapewnia dodatkową izolację termiczną.
•
•
•
•
•
•
•
•

materiał Duranylon 210DX2 o wytrzymałości 5000mm słupa wody,
drzwi zamykane na zamki Heavy Duty Zip,
moskitiera w oknie z nowoczesnego wzmocnionego materiału odpornego na uszkodzenia mechaniczne,
dodatkowa szyba przednia z PCV, odporna na warunki zewnętrzne, dopinana na rzepy,
rzepy do opierania wędzisk,
wytrzymałe gumy naciągające poszycie,
metalowe zawleczki do montowania szpilek,
komplet mocnych szpilek

Kod 00655
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NAMIOTY
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Phantom Base
Duży, nowoczesny, wielofunkcyjny namiot dwuosobowy.
Posiada specjalnie zaprojektowany, wypinany panel przedni,
z możliwością konﬁguracji położenia w dwóch pozycjach.
Dzięki temu każdy wędkarz będzie mógł dopasować układ
namiotu do własnych potrzeb oraz warunków panujących
na łowisku. Zostawiając panel w położeniu wyjściowym
zwiększamy przestrzeń wewnątrz, lub przesuwając panel
nieco w głąb namiotu, tworzymy opcję funkcjonalnego
daszku. To doskonała opcja podczas ciepłych lecz
deszczowych dni. Mocny stelaż oparty na czterech,
równolegle biegnących, aluminiowych rurkach,
zapewnia stabilność i niezawodność
w każdych warunkach.

ŚĆ

O
NOW

• wymiary: dł. 350cm/ szer. 310cm / wys. 155cm
• materiał Duranylon 210DX2 o wytrzymałości 5000mm
słupa wody,
• stelaż z rurek aluminiowych 18mm o podwyższonej
wytrzymałości,
• nowoczesne malowanie rurek Olive Matt Finish,
• specjalne tuleje z wytrzymałego plastiku zapobiegające przecieraniu się gum łączących kolejne rurki stelaża,
• nowoczesny, wypinany panel przedni z dużymi oknami Hi View,
• moskitiery z nowoczesnego wzmocnionego materiału odpornego
na uszkodzenia mechaniczne,
• drzwi oraz okna zamykane na zamki Heavy Duty Zip,
• specjalne falbany osłaniające zamki,
• duże okno z mositierą z tyłu namiotu zapewniające wentylację,
• dodatkowa szyba przednia z PCV, odporna na warunki zewnętrzne,
dopinana na rzepy,
• podklejone szwy,
• rzepy do opierania wędzisk,
• wytrzymałe gumy naciągające poszycie,
• mocna podłoga z użebrowanej tkaniny PVC dopinana na rzepy,
• komplet podpórek rozpierających,
• metalowe zawleczki do montowania szpilek,
• komplet mocnych szpilek,
• naciągające taśmy z klipsami, stabilizujące namiot,
• opcjonalnie możliwość dokupienia narzut
Kod 00625

Phantom Base narzuta
Narzuta zmniejsza kondensację pary wodnej wewnątrz namiotu, w czasie chłodniejszych pór
roku zapewnia dodatkową izolację termiczną.
•
•
•
•
•
•
•
•

materiał Duranylon 210DX2 o wytrzymałości 5000mm słupa wody,
drzwi zamykane na zamki Heavy Duty Zip,
moskitiera w oknie z nowoczesnego wzmocnionego materiału odpornego na uszkodzenia mechaniczne,
dodatkowa szyba przednia z PCV, odporna na warunki zewnętrzne, dopinana na rzepy,
rzepy do opierania wędzisk,
wytrzymałe gumy naciągające poszycie,
metalowe zawleczki do montowania szpilek,
komplet mocnych szpilek.

Kod 00626
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NAMIOTY
Phantom Base EXL
Wytrzymałe i przestronne bivvy dla dwóch karpiarzy.
Niezawodna konstrukcja doceniana przez wędkarzy od wielu
lat, której nadaliśmy nowoczesny wygląd, oraz zadbaliśmy
o każdy szczegół, tak aby zapewnić komfortowe schronienie
w każdych warunkach. Mocny stelaż, duże okna
Hi View, oraz specjalnie zaprojektowany kształt
zapewniający przestronne i wygodne wnętrze,
to cechy charakteryzujące ten model.

ŚĆ

O
NOW

• wymiary: dł. 310cm/ szer. 300cm / wys. 155cm
• materiał Duranylon 210DX2 o wytrzymałości
5000mm słupa wody,
• stelaż z rurek aluminiowych 18mm o podwyższonej
wytrzymałości,
• nowoczesne malowanie rurek Olive Matt Finish,
• specjalne tuleje z wytrzymałego plastiku zapobiegające
przecieraniu się gum łączących kolejne rurki stelaża,
• nowoczesny, wypinany panel przedni z dużymi oknami Hi View,
• moskitiery z nowoczesnego wzmocnionego materiału odpornego
na uszkodzenia mechaniczne,
• drzwi oraz okna zamykane na zamki Heavy Duty Zip,
• specjalne falbany osłaniające zamki,
• duże okno z moskitierą z tyłu namiotu zapewniające wentylację,
• dodatkowa szyba przednia z PCV, odporna na warunki zewnętrzne,
dopinana na rzepy,
• podklejone szwy,
• rzepy do opierania wędzisk,
• wytrzymałe gumy naciągające poszycie,
• mocna podłoga z użebrowanej tkaniny PVC dopinana na rzepy,
• komplet podpórek rozpierających,
• metalowe zawleczki do montowania szpilek,
• komplet mocnych szpilek,
• naciągająca taśma z klipsem, stabilizująca namiot,
• opcjonalnie możliwość dokupienia narzuty
Kod 00628

Phantom Base EXL narzuta
Narzuta zmniejsza kondensację pary wodnej wewnątrz namiotu,
w czasie chłodniejszych pór roku zapewnia dodatkową izolację termiczną.
•
•
•
•
•
•
•
•

materiał Duranylon 210DX2 o wytrzymałości 5000mm słupa wody,
drzwi zamykane na zamki Heavy Duty Zip,
moskitiera w oknie z nowoczesnego wzmocnionego materiału odpornego na uszkodzenia mechaniczne,
dodatkowa szyba przednia z PCV, odporna na warunki zewnętrzne, dopinana na rzepy,
rzepy do opierania wędzisk,
wytrzymałe gumy naciągające poszycie,
metalowe zawleczki do montowania szpilek,
komplet mocnych szpilek.

Kod 00629
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Phantom Ultra Bivvy
Nowoczesny, kompaktowy jednoosobowy namiot z daszkiem. Został zaprojektowany w taki sposób, aby zapewnić
najwyższy komfort podczas samodzielnych zasiadek.
Mieści łóżko oraz fotel, zostawiając sporo miejsca na pozostały sprzęt potrzebny na zasiadce. Dzięki kompaktowym
rozmiarom transportowym jest to idealna opcja dla mobilnych wędkarzy. Jednak w razie potrzeby, również dwóch
karpiarzy znajdzie w nim schronienie. Nowoczesny,
wypinany przedni panel z oknami Hi View oraz duże
okno z tyłu namiotu, pozwala na dowolną konﬁgurację
w zależności od warunków panujących na łowisku,
oraz zapewnia komfort o każdej porze roku.
Mocna konstrukcja zapewnia wyjątkową
stabilność i wytrzymałość.

ŚĆ

O
NOW

• wymiary: dł. 310cm/ szer. 280cm / wys. 150cm
• materiał Duranylon 210DX2 o wytrzymałości 5000mm
słupa wody,
• stelaż z rurek aluminiowych o podwyższonej wytrzymałości,
• nowoczesne malowanie rurek Olive Matt Finish,
• specjalne tuleje z wytrzymałego plastiku zapobiegające
przecieraniu się gum łączących kolejne rurki stelaża,
• nowoczesny, wypinany panel przedni z dużymi oknami Hi View,
• moskitiery z nowoczesnego wzmocnionego materiału odpornego
na uszkodzenia mechaniczne,
• drzwi oraz okna zamykane na zamki Heavy Duty Zip,
• specjalne falbany osłaniające zamki,
• duże okno z mositierą z tyłu namiotu zapewniające wentylację,
• dodatkowa szyba przednia z PCV, odporna na warunki zewnętrzne,
dopinana na rzepy,
• podklejone szwy,
• rzepy do opierania wędzisk,
• wytrzymałe gumy naciągające poszycie,
• mocna podłoga z użebrowanej tkaniny PVC dopinana na rzepy,
• komplet podpórek rozpierających,
• metalowe zawleczki do montowania szpilek,
• komplet mocnych szpilek,
• naciągająca taśma z klipsem, stabilizująca namiot,
• opcjonalnie możliwość dokupienia narzuty
Kod 00656

Phantom Ultra Bivvy narzuta
Narzuta zmniejsza kondensację pary wodnej wewnątrz namiotu, w czasie chłodniejszych pór
roku zapewnia dodatkową izolację termiczną.
•
•
•
•
•
•
•
•

materiał Duranylon 210DX2 o wytrzymałości 5000mm słupa wody,
drzwi zamykane na zamki Heavy Duty Zip,
moskitiera w oknie z nowoczesnego wzmocnionego materiału odpornego na uszkodzenia mechaniczne,
dodatkowa szyba przednia z PCV, odporna na warunki zewnętrzne, dopinana na rzepy,
rzepy do opierania wędzisk,
wytrzymałe gumy naciągające poszycie,
metalowe zawleczki do montowania szpilek,
komplet mocnych szpilek.

Kod 00657

9

NAMIOTY
Phantom Ultra Brolly
Kompletne brolly oparte na mocnej konstrukcji parasola.
Nowoczesne kompaktowe schronienie dla mobilnego
wędkarza. Specjalnie zaprojektowana konstrukcja z krótkim
trzpieniem, zapewnia komfortowe użytkowanie pozostawiając więcej miejsca nad głową. Boczne podpórki oraz innowacyjny, dodatkowy aluminiowy stelaż, montowany w przedniej
części brolly, zapewnia niespotykaną do tej pory
w tego typu konstrukcjach stabilność i wytrzymałość.
Wypinany przedni panel oraz wielofunkcyjne rolowane
drzwi i okna pozwolą każdemu wędkarzowi dopasować
brolly do własnych potrzeb.

ŚĆ

O
NOW

• wymiary: dł. 250cm/ szer. 220cm / wys. 145cm
• materiał Duranylon 210DX2 o wytrzymałości 5000mm
słupa wody,
• stelaż na bazie parasola z krótkim trzpieniem,
• błyskawiczny i prosty montaż,
• nowoczesny, wypinany panel przedni z dużymi oknami Hi View,
• moskitiery z nowoczesnego wzmocnionego materiału odpornego
na uszkodzenia mechaniczne,
• drzwi oraz okna zamykane na zamki Heavy Duty Zip,
• specjalne falbany osłaniające zamki,
• dodatkowa szyba przednia z PCV, odporna na warunki
zewnętrzne, dopinana na rzepy,
• podklejone szwy,
• rzepy do opierania wędzisk,
• wytrzymałe gumy naciągające poszycie,
• mocna podłoga z użebrowanej tkaniny PVC dopinana na rzepy,
• dwie podpórki stabilizujące,
• dodatkowy przedni stelaż z rurek aluminiowych,
• metalowe zawleczki do montowania szpilek,
• komplet mocnych szpilek,
• naciągająca taśma z klipsem, stabilizująca brolly,
• opcjonalnie możliwość dokupienia narzuty.
Kod 00627

Phantom Ultra Brolly narzuta
Narzuta zmniejsza kondensację pary wodnej wewnątrz namiotu, w czasie
chłodniejszych pór roku zapewnia dodatkową izolację termiczną.
•
•
•
•

materiał Duranylon 210DX2 o wytrzymałości 5000mm słupa wody,
wytrzymałe gumy naciągające poszycie,
metalowe zawleczki do montowania szpilek,
komplet mocnych szpilek.

Kod 00658
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NAMIOTY

Enforcer EX Bivvy Two Man
Nowoczesne bivvy z zewnętrznym stelażem aluminiowym,
opartym na trzech pałąkach głównych i czwartym napinającym.
Pozwala to używać namiotu bez mocowania szpilkami – jedynie
podczas silnego wiatru bivvy należy przybić szpilkami do podłoża.
Konstrukcja przeznaczona dla mobilnych karpiarzy, którzy potrzebują stabilnego i wytrzymałego schronienia.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

wymiary: dł. 310 cm / szer. 280 cm / wys. 140 cm
waga: 8 kg
szybki i prosty montaż
możliwość regulowania wysokości
wielofunkcyjne drzwi i okna, pozwalające
na różne opcje otwarcia
rolowane drzwi wyposażone w moskitierę i szybę PVC
naciągająca taśma z klipsem, stabilizująca bivvy
odpinana podłoga wykonana z poliestru 210 PE
i komplet mocnych szpilek
podklejane szwy
mieści dwa łóżka Enforcer

Kod 00676

Enforcer EX Bivvy Two Man narzuta
Narzuta na Enforcer EX Bivvy Two Man. Zmniejsza kondensację pary
wodnej wewnątrz namiotu, podczas chłodnych dni daje dodatkową
izolację.
• waga: 2,40 kg
Kod 00677

Enforcer 2p
Nowoczesne jednoosobowe bivvy z zewnętrznym stelażem
aluminiowym, opartym na dwóch pałąkach głównych i trzecim
napinającym. To znakomity namiot karpiowy za świetną cenę.
Konstrukcja przeznaczona dla mobilnych karpiarzy, którzy potrzebują stabilnego i wytrzymałego schronienia.
•
•
•
•
•
•
•
•

wymiary: dł. 237 cm / szer. 238 cm / wys. 133 cm
waga: 8,0 kg
szybki i prosty montaż
możliwość regulowania wysokości
wielofunkcyjne drzwi, pozwalające na różne opcje otwarcia
rolowane drzwi wyposażone w moskitierę i szybę PVC
naciągająca taśma z klipsem, stabilizująca bivvy
odpinana podłoga wykonana z poliestru 210 PE i komplet mocnych
szpilek
• podklejane szwy
• mieści jedno łóżko
Kod 00604 Enforcer 2P

11

PARASOLE
Carp Brolly
Lekkie karpiowe brolly, oparte na mocnym parasolu. Idealne schronienie
dla mobilnego wędkarza na krótkie zasiadki. Podstawową zaletą tej
konstrukcji jest błyskawiczne składanie i rozkładanie.

ŚĆ

O
NOW
•
•
•
•
•
•
•
•
•

wymiary: szer. 250cm / wys. 145cm
materiał Duranylon 210D o wytrzymałości 3000mm słupa wody,
błyskawiczny i prosty montaż,
podłoga PE o gramaturze 190g/m2 przypinana na rzepy,
podklejane szwy,
rzep do opierania wędzisk
dwie podpórki stailizujące,
metalowe zawleczki do montowania szpilek,
komplet mocnych szpilek.

00630

Parasol wędkarski

Nubroli

Mocny parasol wędkarski. Posiada możliwość złamania czaszy, co
skutecznie chroni przed bocznym wiatrem. Wykonany z tkaniny
nylonowej z laminatem PU o odporności 3000 mm słupa wody.
• podklejane szwy

Bardzo mocny parasol. Posiada możliwość złamania czaszy, co skutecznie chroni przed bocznym wiatrem. W konstrukcji zastosowano
materiał o odporności na przemakanie 3000 mm słupa wody – ten
sam, który wykorzystywany jest do produkcji namiotów.

00205 Parasol PU 2,5 m

• podklejane szwy
00668 Nubroli 50”/ 2,5m
00661 Parasol Nubroli 60"/ 3 m, po złożeniu dł. 160 cm

Moskitiera na łóżko
Bardzo mocny parasol. Posiada możliwość złamania czaszy, co skutecznie chroni przed bocznym wiatrem. W konstrukcji zastosowano
materiał o odporności na przemakanie 3000 mm słupa wody – ten sam, który wykorzystywany jest do produkcji namiotów.
• podklejane szwy

00668 Nubroli 50”/ 2,5m
00661 Parasol Nubroli 60"/ 3 m, po złożeniu dł. 160 cm
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ŁÓŻKA, KRZESŁA
Łóżko Invader Ultra Black 8 nóg

Ogromne czarne łóżko na aluminiowej ramie. Odpowiednio
ukształtowany i napięty materac (kokon) będzie zapewniał
komfort i wygodę przez wiele lat.
• Wymiary: długość łóżka z materacem – 205 cm
szerokość łóżka z materacem – 85 cm
regulacja wysokości – 24 cm-35 cm
00743 Łóżko Invader Ultra Black 8 nóg

Krzesło Invader Ultra Black

Ogromne czarnekrzesło na aluminiowej ramie. Odpowiednio ukształtowany i napięty materac będzie zapewniał komfort i wygodę przez
wiele lat. Nowy rodzaj pokrętła umożliwia szybką i łatwą regulację.
• Wymiary: długość oparcia i siedziska z materacem – 75 cm
szerokość oparcia i siedziska z materacem – 70 cm
regulacja wysokości – 30 cm-42 cm
wymiary po złożeniu – 75/70/21
00744 Krzesło Invader Ultra Black

Krzesło Invader Ultra Black z oparciami

Duże czarne krzesło z oparciami na aluminiowej ramie. Odpowiednio ukształtowany i napięty materac będzie zapewniał komfort
i wygodę przez wiele lat. Nowy rodzaj pokrętła umożliwia szybką
i łatwą regulację.
• Wymiary: długość ramy oparcia z materacem – 74 cm
szerokość oparcia z podłokietnikami – 67 cm
długość siedziska z materacem – 65 cm
szerokość ramy siedziska z materacem – 56 cm
regulacja wysokości – 30 cm-42 cm
wymiary po złożeniu – 78/66/22
00745 Krzesło Invader Ultra Black z oparciami
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ŁÓŻKA, KRZESŁA
Łóżko Phantom Big One 8 nóg

Kolosalne, super komfortowe i stabilne łóżko
karpiowe. Oparte na aluminiowej ramie posiada nowatorski materac wykonany z trzech,
różnego rodzaju materiałów,
co gwarantuje wysoki komfort użytkowania.
• Wymiary: długość – 205 cm, szerokość – 80 cm
Maksymalne obciążenie – 220 kg
00742 Łóżko Phantom Big One 8 nóg

Łóżko Phantom EX 6 nóg

Super komfortowe i stabilne łóżko karpiowe.
Oparte na aluminiowej ramie posiada nowatorski materac wykonany z trzech, różnego rodzaju
materiałów, co gwarantuje wysoki komfort
użytkowania.
• Wymiary: długość – 208 cm, szerokość – 89 cm
Maksymalne obciążenie – 220 kg
00746 Łóżko Phantom EX 6 nóg

Fotel Phantom EX z oparciami

Super wygodny fotel karpiowy z oparciami oraz regulacją oparcia.
Idealny na najdłuższe zasiadki.
• Wymiary: długość oparcia – 66 cm
szerokość oparcia – 54 cm
długość siedziska – 50 cm
szerokość siedziska – 52 cm
Maksymalne obciążenie – 220 kg
00747 Fotel Phantom EX z oparciami

Łóżko Enforcer S-Flat 8 nóg

Komfortowe i stabilne łóżne z płaskim, wygodnym materacem. Nowy system zawiasów pozwala na błyskawiczne składanie i rozkładanie,
oraz przewożenie łóżka razem ze śpiworem.
• Wymiary: długość – 208cm, szerokość – 82cm
Regulacja wysokości 28cm-38cm
Maksymalne obciążenie – 220kg
00756 Łóżko Enforcer S-Flat 8 leg

ŚĆ

O
NOW
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ŁÓŻKA, KRZESŁA
Łóżko Enforcer MC 8 nóg / MC 6 nóg

Potężne i wygodne łóżka karpiowe na stalowej ramie – dostępne w dwóch
wersjach – na ośmiu lub sześciu nogach. Materac typu kokon posiada wszytą poduszkę i dodatkowy materac na rzepy obszyty polarem.
• Wymiary: długość – 200 cm, szerokość – 87 cm
Regulacja wysokości – 28-38 cm
Maksymalne obciążenie – 220 kg
00748 Łóżko Enforcer MC 8 nóg
• Wymiary: długość – 200 cm, szerokość –87 cm
Regulacja wysokości – 28-38 cm
Maksymalne obciążenie – 220 k
00755 Łóżko Enforcer MC 6 nóg

Fotel Enforcer MC

Wysokiej klasy fotel o atrakcyjnym i nowoczesnym wyglądzie.
Konstrukcja nawiązująca do łóżek typu kokon z przednią falbaną
niwelującą wbijanie się ramy w uda.
• Wymiary: długość oparcia – 70 cm, długość siedziska – 65 cm, szerokość 72 cm
regulacja wysokości 30 cm – 42 cm
maksymalne obciążenie – 150 kg
00749 Fotel Enforcer MC

Łóżko Enforcer 6 nóg

Wysokiej klasy, mocne łóżko oparte na
metalowej ramie w rewelacyjnej cenie.
Odpowiednio zaprojektowany materac ze
zmywalną tkaniną w dolnej części i wbudowaną stałą poduszką, zapewnia bardzo
wysoki komfort użytkowania.
• Wymiary: długość – 206 cm , szerokość – 77 cm
regulacja wysokości – 28-38 cm
maksymalne obciążenie – 220 kg
00751 Łóżko Enforcer 6 nóg

Łóżko Enforcer 8 nóg

Wysokiej klasy, mocne łóżko oparte na
metalowej ramie w rewelacyjnej cenie.
Odpowiednio zaprojektowany materac ze
zmywalną tkaniną w dolnej części i wbudowaną stałą poduszką, zapewnia bardzo
wysoki komfort użytkowania.
• Wymiary: długość – 206 cm, szerokość – 80 cm
regulacja wysokości – 28-38 cm
maksymalne obciążenie – 220 kg
Waga: 9,1 kg
00750 Łóżko Enforcer 8 nóg
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KRZESŁA/STATYWY
Krzesło Enforcer XL

Duże, wygodne krzesło o nowoczesnym
wyglądzie oparte na stalowej ramie.
• Wymiary: wysokość siedziska od podłoża – 35 cm
długość oparcia – 70 cm
szerokość oparcia – 60 cm
długość siedziska – 60 cm
szerokość siedziska – 60 cm
00752 Krzesło Enforcer XL

Krzesło Enforcer XL z oparciami

Duże, wygodne krzesło z oparciami na ręce
i regulacją pokręła o nowoczesnym wyglądzie
oparte na stalowej ramie.
• Wymiary: wysokość siedziska od podłoża – 35 cm
długość oparcia – 53 cm
szerokość oparcia – 46 cm
długość siedziska – 40 cm
szerokość siedziska – 45 cm
00758 Krzesło Enforcer XLz oparciami

Krzesło Enforcer z oparciami

Wygodne krzesło z oparciami na ręce o nowoczesnym
wyglądzie oparte na stalowej ramie.
• Wymiary: długość oparcia – 53 cm, szerokość oparcia – 46 cm
długość siedziska – 40 cm, szerokość siedziska – 45 cm
regulacja wysokości – 30 cm-42 cm
maksymalne obciążenie – 150 kg
00753 Krzesło Enforcer z oparciami

Krzesło Enforcer

Wygodne krzesło o nowoczesnym wyglądzie
oparte na stalowej ramie.
• Wymiary: długość oparcia – 70 cm, szerokość oparcia – 60 cm
długość siedziska – 60 cm, szerokość siedziska – 60 cm
regulacja wysokości – 30 cm-42 cm
maksymalne obciążenie – 150 kg
00754 Krzesło Enforcer

Statyw Phantom Pod

Statyw Phantom Pod to klasyka karpiowych
stanowisk. Doskonały na małe i średnie wody,
gdzie nie ma potrzeby wysokiego ustawiania
szczytówek wędzisk. Wykonany z najwyższej
klasy aluminium, malowanego proszkowo na
maskujący, zielony kolor.
• Wymiary: Minimalna długość ramy głównej – 93 cm
Maksymalna długość ramy głównej – 151cm
Minimalna wysokość – 44 cm
02016 Statyw Phantom Pod
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Invader 5 Season

Invader 5 Season to całkowicie nowatorska i niezmiernie zaawansowana konstrukcja. Zbudowany inaczej niż reszta śpiworów. Posiada wbudowaną dodatkową ścianę, co daje niespotykany komfort użytkowania. To produkt całoroczny, odpowiedni
na zimowe wędkowanie w niskich temperaturach.
 Wymiary: dł. 220 cm / szer. 90 cm
Waga 5,2 kg
•Tkanina zewnętrzna: 300D Poliester Oxford z laminatem DWR
•Tkanina wewnętrzna: 250 g/m2 Micro Fleece nie mechacący się
•Wypełnienie: Pre-Formed Polyester Micro Hollow Fibre – trzy warstwy 150 g/m2
00905 Śpiwór Invader 5 Season

Narzuta na łóżko Phantom

Narzuty to bardzo przydatne produkty, poprawiają komfort wędkowania, zapewniając lepszą izolację termiczną, służą jako samodzielne przykrycia w ciepłe dni,
na krótkich wyprawach mogą zastępować bivvy. Dodatkowo są wiatroodporne i wodoodporne, więc można je stosować pod „gołym niebem”. Możliwość
stosowania samej narzuty zamiast śpiwora w ciepłych okresach roku. Tworzą
ciepły kokon z podwójną izolacją. Możliwość przypięcia do łóżka.
 Wymiary: dł. 210 cm / szer. 150 cm / wys. 40 cm
Waga 2 kg
00913 Narzuta na łóżko Phantom

Phantom EX 5 Season

Phantom EX 5 Season to duży, komfortowy śpiwór. Specjalny kształt bez poprzecznych przeszyć zapewnia wysoki komfort i maksymalne ciepło. To produkt całoroczny, odpowiedni na zimowe wędkowanie w niskich temperaturach.
 Wymiary: dł. 220 cm / szer. 90 cm
Waga 4,85 kg
•Tkanina zewnętrzna: 300D Poliester Oxford z laminatem DWR
•Tkanina wewnętrzna: 250 g/m2 Micro Fleece nie mechacący się
•Wypełnienie: Pre-Formed Polyester Micro Hollow Fibre – trzy warstwy 150 g/m2
00906 Śpiwór Phantom EX 5 Season

Phantom Big One

Gigantyczny. Phantom Big One – jeden z największych, dostępnych na rynku śpiworów karpiowych. Odpowiedni na zimowe wędkowanie w niskich temperaturach.
Specjalnie dedykowany do naszego największego łóżka Phantom Big One. Śpiwór
posiada chowaną w dolnej części narzutę, którą w razie potrzeby można rozwinąć
i dodatkowo zabezpieczyć się przed chłodem, wilgocią lub deszczem.
 Wymiary: dł. 235 cm / szer. 116 cm
Waga 6,5 kg
00911 Śpiwór Phantom Big One
•Tkanina zewnętrzna: Poliester pokryty laminatem DWR, z wykończeniem typu Peach Skin potęgującym odczucie miękkości • Tkanina wewnętrzna: Poliester Tafta 190T, pikowane wypełnienie podszewki, łączone włókna
50% Hollow Fibre plus 50% Poliester Silikonizowany, gramatura 100 g/m2 • Wypełnienie: 50% Poliester Silikonizowany (pojedyncze włókno tej tkaniny pokryte jest silikonem i posiada kilka kanalików gromadzących

powietrze, co zapewnia wysoką termoizolację, elastyczność oraz znakomitą ochronę przed wilgocią) plus 50%
Hollow Fibre, gramatura 500 g/m2, • Dwie warstwy: pikowana oraz pojedyncza warstwa włókien kołnierze
mocujące wykonane z bardzo mocnego Nylon Oxford 420D, powleczone PU

Enforcer 4 Season Plus

Enforcer 4 Season Plus to duży, ciepły i komfortowy śpiwór, odpowiedni
na wędkowanie od wiosny do jesieni.
•Wymiary: dł. 220 cm / szer. 90 cm
Waga 3,85 kg
•Tkanina zewnętrzna: 210D Poliester Ribstop z laminatem DWR
i wodoodporną warstwą poliuretanową
•Tkanina wewnętrzna: 180 g/m2 Micro Fleece nie mechacący się
•Wypełnienie: Polyester Hollow Fibre – dwie warstwy 2 x 250g /m2
00908 Śpiwór Enforcer 4 Season Plus

Poduszka karpiowa dmuchana

Wygodna poduszka karpiowa. Do łóżka przypinana za pomocą
dwóch taśm. Istnieje możliwość wyciągnięcia wkładu poduszki
i jego wyprania.
00912 Poduszka karpiowa dmuchana
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POKROWCE
Holdall 12ft (6+3) i 13ft (6+3)

Holdall 12 ft (3+3) i 13 ft (3+3)

• Wymiary: dł. 12 ft / 205 cm; 13 ft / 215 cm, szer. 35 cm

• Wymiary: dł. 12 ft / 205 cm, 13 ft / 215 cm / szer. 35 cm

01077 Invader EX Holdall 12 ft (6 wędzisk)
01078 Invader EX Holdall 13 ft (6 wędzisk)

01063/08 Invader EX Holdall 12 ft (3 wędziska)
01067/08 Invader EX Holdall 13 ft (3 wędziska)

Pokrowiec mieści sześć uzbrojonych wędzisk i trzy nieuzbrojone
lub rączki do podbieraków itp.

Phantom podwójna lufa

Pokrowiec zaprojektowany do przenoszenia dwóch wędzisk uzbrojonych w kołowrotki. Aby zapewnić maksymalną ochronę, ścianki
pokrowca wyłożone są na całej długości podwójną pianką.
•Wymiary: dł. 12ft / 200cm, 13ft / 210cm
01213 Phantom Podwójna lufa 12 ft
01217 Phantom Podwójna lufa 13 ft

NOW

Phantom lufa

Pokrowiec zaprojektowany do przenoszenia wędziska uzbrojonego w kołowrotek. Aby zapewnić maksymalną ochronę, ścianki
pokrowca wyłożone są na całej długości podwójną pianką.
•Wymiary: dł. 12ft / 197cm, 13ft / 205cm
01218 Phantom Lufa 12 ft
01219 Phantom Lufa 13 ft

ŚĆ

O
NOW

TB Lufa 12 ft, 13ft

TB Lufa 12ft, 13ft 3 składy

Pokrowiec zaprojektowany do przenoszenia wędziska uzbrojonego w kołowrotek. Aby zapewnić maksymalną ochronę, ścianki
pokrowca wyłożone są na całej długości pianką.

Pokrowiec zaprojektowany do przenoszenia trzyskładowego
wędziska uzbrojonego w kołowrotek. Aby zapewnić maksymalną
ochronę, ścianki pokrowca wyłożone są na całej długości pianką.

•Wymiary: dł. 12ft / 197cm, 13ft / 205cm

•Wymiary: dł. 12ft / 140cm, 13ft / 145cm

01233 TB Lufa 12 ft
01234 TB Lufa 13 ft
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Pokrowiec mieści trzy uzbrojone wędziska i trzy nieuzbrojone
lub rączki do podbieraków itp.

Ć
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01235 TB Lufa 12 ft
01236 TB Lufa 13 ft
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POKROWCE/BAGAŻE
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TB Holdall 12 ft, 13 ft, 3 składy

Pokrowiec na wędziska trzyskładowe. Mieści trzy uzbrojone wędziska i trzy
nieuzbrojone. Dodatkowo posiada kieszeń na podpórki, podbierak itp.
•Wymiary: dł. 12ft / 140cm, 13ft / 145cm
01242 TB Holdall 12 ft 3 składy (3 wędki)
01243 TB Holdall 13 ft 3 składy (3 wędki)
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Phantom Base Torba Big One
Gigantyczna torba idealna na wielodniowe zasiadki. Zmieści cały potrzebny
sprzęt i akcesoria. Oprócz olbrzymiej komory głównej posiada cztery duże
kieszenie zewnętrzne, oraz dodatkową komorę w dolnej części.
•
•
•
•
•
•
•

sztywna wymodelowana podstawa EVA
usztywnione ścianki, wypełnione pianką
mocne zamki
materiał Duranylon 600D
pasy wzmacniające
szeroki antypoślizgowy pasek naramienny
dwukierunkowe zamki

•Wymiary: komora główna: 55cm x 30cm x 30cm
- kieszeń przednia: 50cm x 25cm x 6cm
- kieszenie boczne: 25cm x 25cm x 6cm
- kieszeń górna: 50cm x 25cm x 6cm
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01222 Phantom Base Torba Big One

Phantom Base Torba duża L
Duża torba na sprzęt i akcesoria. Oprócz dużej komory głównej posiada
cztery kieszenie zewnętrzne, oraz dodatkową komorę w dolnej części.
•
•
•
•
•
•
•

sztywna wymodelowana podstawa EVA
usztywnione ścianki, wypełnione pianką
mocne zamki
materiał Duranylon 600D
pasy wzmacniające
szeroki antypoślizgowy pasek naramienny
dwukierunkowe zamki

•Wymiary: komora główna: 45cm x 30cm x 30cm
- kieszeń przednia: 38cm x 25cm x 6cm
- kieszenie boczne: 25cm x 25cm x 6cm
- kieszeń górna: 38cm x 25cm x 6cm
01221 Phantom Base Torba duża L
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BAGAŻE
Phantom Base Torba na akcesoria

Phantom torba izolacyjna na przynęty

Wielofunkcyjna torba przeznaczona do transportu akcesoriów i przynęt.

Duża torba do przechowywania przynęt, atraktorów i dipów.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

• komora główna zabezpieczona materiałem termoizolacyjnym
• dolna część wzmocniona tkaniną PVC „Ball Leather”
i twardymi gumowymi jeżami
• mocne zamki
• pasy wzmacniające
• szeroki antypoślizgowy pasek naramienny
• dwukierunkowe zamki
• dodatkowe koszyki z przegródkami

komora główna zabezpieczona materiałem termoizolacyjnym
sztywna wymodelowana podstawa EVA
usztywnione ścianki, wypełnione pianką
mocne zamki
materiał Duranylon 600D
pasy wzmacniające
szeroki antypoślizgowy pasek naramienny
dwukierunkowe zamki
dodatkowe dwie saszetki

• Wymiary: komora główna: 45cm x 30cm x 26cm
kieszeń przednia: 30cm x 20cm x 6cm

•Wymiary: komora główna: 45cm x 30cm x 30cm
kieszeń przednia: 38cm x 25cm x 6cm
saszetki: 25cm x 30cm x 6cm

01225 Phantom Torba izolacyjna na przynęty

01220 Phantom Base Torba na akcesoria
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Phantom torba na prowiant duża
Duża torba do przechowywania żywności i napojów. Dodatkowo wyposażona w komplet sztućców (nóż x2, widelec
x2, łyżka x2, łyżeczka x2), 2 talerze, 2 kubki ze stali nierdzewnej, 2 pojemniki na przyprawy, deskę do krojenia i ręcznik
z logo TB.
• komora główna zabezpieczona materiałem termoizolacyjnym
• dolna część wzmocniona tkaniną PVC „Ball Leather”
i twardymi gumowymi jeżami
• mocne zamki
• pasy wzmacniające
• szeroki antypoślizgowy pasek naramienny
• dwukierunkowe zamki
• dodatkowe przegrody wypinane na rzepy
•Wymiary: komora główna: 45cm x 30cm x 26cm
kieszeń przednia: 33cm x 35cm x 10cm
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01226 Phantom Phantom Torba na prowiant duża

Phantom torba na prowiant mała
Zestaw obiadowy przydatny na łowisku wyposażony w komplet sztućców (nóż x2, widelec x2, łyżka x2, łyżeczka x2),
2 talerze, 2 kubki ze stali nierdzewnej, 2 pojemniki na przyprawy, i ręcznik z logo TB.
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•Wymiary: komora główna: 45cm x 30cm x 26cm
kieszeń przednia: 33cm x 35cm x 10cm
01227 Phantom torba na prowiant mała

Phantom Torba wędkarska XL, L
Duże torby idealne na wielodniowe zasiadki.
Zmieszczą cały potrzebny sprzęt i akcesoria.
Oprócz pojemnej komory głównej posiadają
cztery duże kieszenie zewnętrzne.
• dolna część wzmocniona tkaniną PVC „Ball Leather”
i twardymi gumowymi jeżami
• mocne zamki
• pasy wzmacniające
• szeroki antypoślizgowy pasek naramienny
• dwukierunkowe zamki

OŚĆ
NOW

01224 Phantom Torba wędkarska XL
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•Wymiary Phantom Torba wędkarska XL
komora główna: 58cm x 32cm x 30cm
kieszenie przednie: 32cm x 25cm x 6cm, 22cm x 25cm x 6cm,
kieszenie boczne: 25cm x 25cm x 6cm

•Wymiary Phantom Torba wędkarska L
komora główna: 45cm x 26cm x 30cm
kieszenie przednie: 26cm x 26cm x 6cm, 19cm x 26cm x 6cm,
kieszenie boczne: 25cm x 25cm x 6cm
01223 Phantom Torba wędkarska L

BAGAŻE

 www.tandembaits.com

ŚĆ

O
NOW

ŚĆ

ŚĆ

O
NOW

O
NOW

TB Torba wędkarska XL, L, M

•Wymiary TB Torba wędkarska XL
komora główna: 56cm x 34cm x 36cm
kieszeń przednia: 50cm x 30cm x 6cm
kieszenie boczne: 30cm x 30cm x 6cm

•Wymiary TB Torba wędkarska L
komora główna: 48cm x 34cm x 30cm
kieszeń przednia: 42cm x 25cm x 6cm
kieszenie boczne: 30cm x 25cm x 6cm

•Wymiary TB Torba wędkarska M
komora główna: 42cm x 24cm x 30cm
kieszeń przednia: 38cm x 24cm x 6cm
kieszenie boczne: 24cm x 24cm x 6cm

•
•
•
•
•

01241 TB Torba wędkarska XL

01240 TB Torba wędkarska L

01239 TB Torba wędkarska M

Torby idealne na wielodniowe zasiadki. Zmieszczą
cały potrzebny sprzęt i akcesoria.
dolna część wzmocniona twardymi gumowymi jeżami
mocne zamki
pasy wzmacniające
szeroki pasek naramienny
dwukierunkowe zamki

Phantom Pokrowiec na buzz bary

Pokrowiec przeznaczony do przechowywania buzz
barów, podpórek i innych akcesoriów. Jego usztywniane ścianki doskonale zabezpieczają buuz bary,
sygnalizatory itp. Posiada specjalne przekładki i rzepy,
aby utrzymać w miejscu transportowany sprzęt, oraz
dwie dodatkowe zewnętrzne kieszenie.
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•Wymiary: komora główna: 60cm x 20cm x 6cm
kieszenie przednie: 36cm x 18cm x 4cm, 20cm x 18cm x 4cm
01228 Phantom Pokrowiec na buzz bary

Phantom Kuferek na akcesoria

Usztywniony kuferek, w którym można przechowywać
różnorakie akcesoria.
•Wymiary: 37cm x 30cm x 10cm

ŚĆ

O
NOW

01232 Phantom Kuferek na akcesoria

Phantom Kuferek na ciężarki
Usztywniony kuferek z przegródkami
do przechowywania cięzarków.
•Wymiary: 20cm x 14cm x 9cm
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01231 Phantom Kuferek na ciężarki

Phantom Portfel na przypony sztywne L
Portfel na przypony zawierający dwie tablice z wysokospienionej pianki i wmontowanymi metalowymi poprzeczkami,
na których montuje się haczyki. Zawiera także pinezki, które
pozwalają prawidłowo ułożyć/naprężyć przypony.
•Wymiary: 35cm x 15 cm
01230 Phantom Portfel na przypony sztywne L
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Phantom organizer do łóżka

Organizer przypinany do łóżka pozala mieć pod ręką najpotrzebniejsze rzeczy takie jak latarka, telefon, portfel, itp.
01229 Phantom organizer do łóżka
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ODZIEŻ
Phantom EX Jacket Camo

Phantom EX Pants Camo

07138
07139
07140
07141

07142
07143
07144
07145

Kurtka 3/4 w maskującym camo posiada wzmocnienia w newralgicznych punktach, odpowiednie
rozmieszczenie kieszeni, podklejane szwy, wytrzymałe zamki, zapewnia swobodę ruchów. Kamuﬂaż
stosowany w naszej odzieży umożliwia totalne
wtopienie się w otoczenie i perfekcyjne dostosowanie do warunków panujących na łowisku.
Phantom EX Jacket Camo XXL
Phantom EX Jacket Camo XL
Phantom EX Jacket Camo L
Phantom EX Jacket Camo M

Phantom EX Hood Camo

Bardzo ciepła kurtka w maskującym camo, wyścielona
mikro polarem. Posiada wzmocnienia w newralgicznych
punktach, odpowiednie rozmieszczenie kieszeni, podklejane szwy, wytrzymałe zamki, zapewnia swobodę ruchów.
Kamuﬂaż stosowany w naszej odzieży umożliwia totalne
wtopienie się w otoczenie i perfekcyjne dostosowanie
do warunków panujących na łowisku.
07146
07147
07148
07149

Phantom EX Hood Camo XXL
Phantom EX Hood Camo XL
Phantom EX Hood Camo L
Phantom EX Hood Camo M

Phantom EX Jacket All Weather

Kurtka 3/4 z wypinanym polarem, idealna na
chłodniejsze dni. Kurtka Phantom EX posiada
wzmocnienia w newralgicznych punktach, odpowiednie rozmieszczenie kieszeni, podklejane szwy,
wytrzymałe zamki, zapewnia swobodę ruchów.
07110
07111
07112
07113

Phantom EX Jacket All Weather XXL
Phantom EX Jacket All Weather XL
Phantom EX Jacket All Weather L
Phantom EX Jacket All Weather M

Phantom EX Trousers All Weather

Uniwersalne spodnie, w połączeniu z kurtką tworzą idealny
komplet na chłodniejsze dni. Spodnie Phantom EX posiadają
wzmocnienia w newralgicznych punktach, odpowiednie
rozmieszczenie kieszeni, podklejane szwy, wytrzymałe
zamki, zapewniają swobodę ruchów.
07114
07115
07116
07117

Phantom EX Trousers All Weather XXL
Phantom EX Trousers All Weather XL
Phantom EX Trousers All Weather L
Phantom EX Trousers All Weather M

Phantom EX Fleece

Ciepła polarowa bluza, niezastąpiona w chłodne dni.
Polar gwarantuje wyjątkowe właściwości termiczne
i bioﬁzyczne, wykonany jest ze splotu tysięcy pustych
w środku włókien, przez co zapewnia doskonałą izolację
termiczną. Jest przy tym bardzo lekki, przyjemny
w dotyku. Nie gniecie się i szybko schnie.
07118
07119
07120
07121
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Phantom EX Fleece XXL
Phantom EX Fleece XL
Phantom EX Fleece L
Phantom EX Fleece M

Spodnie Phantom EX w maskującym camo posiadają
wzmocnienia w newralgicznych punktach, odpowiednie
rozmieszczenie kieszeni, podklejane szwy, wytrzymałe
zamki, zapewniają swobodę ruchów. Kamuﬂaż stosowany
w naszej odzieży umożliwia totalne wtopienie się w otoczenie i perfekcyjne dostosowanie do warunków panujących
na łowisku.
Phantom EX Pants Camo XXL
Phantom EX Pants Camo XL
Phantom EX Pants Camo L
Phantom EX Pants Camo M

ODZIEŻ
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Phantom EX Windstop Fleece

Ciepła polarowa kurtka, niezastąpiona w chłodne dni,
posiada barierę zatrzymującą wiatr. Polar posiada wyjątkowe właściwości termiczne i bioﬁzyczne, wykonany
jest ze splotu tysięcy pustych w środku włókien, przez
co zapewnia doskonałą izolację termiczną. Jest przy
tym bardzo lekki, przyjemny w dotyku.
Nie gniecie się i szybko schnie.
07084
07085
07087
07088

Phantom EX Windstop Fleece XXL
Phantom EX Windstop Fleece XL
Phantom EX Windstop Fleece L
Phantom EX Windstop Fleece M

Phantom EX Trousers

Bardzo wytrzymałe i wygodne spodnie
typu bojówki. Wykonane z mocnego
materiału – bawełny z dodatkiem nylonu
– pozwalają na komfortowe funkcjonowanie w najtrudniejszych warunkach
panujących na łowisku.
07126
07127
07128
07129

Phantom EX Trousers XXL
Phantom EX Trousers XL
Phantom EX Trousers L
Phantom EX Trousers M

Phantom EX Hood

Ciepła bluza z kapturem, z wewnętrzną warstwą z mikropolaru. Idealna na chłodne dni lub jako wewnętrzna
część stroju. Wydłużona tylna część chroni dolną
część pleców.
07122
07123
07124
07125

Phantom EX Hood XXL
Phantom EX Hood XL
Phantom EX Hood L
Phantom EX Hood M

Phantom Trousers

Spodnie w stylu bojówek, lekkie i wygodne. Wykonane z mocnego materiału,
pozwalają bez problemu przedzierać się
przez zarośla.
07130
07131
07132
07133

Phantom Trousers XXL
Phantom Trousers XL
Phantom Trousers L
Phantom Trousers M

Phantom EX Fleece Hat

Phantom EX Fleece Gloves

01482 Fleece Hat

07150 Gloves Fleece L
07151 Gloves Fleece XL

Klasyczna zimowa czapka z polaru,
zapewnia ciepło w każdych warunkach.

Ciepłe rękawice polarowe – znakomicie
chronią przed zimnem. Nie ograniczają
wykonania czynności manualnych.

Phantom EX Siberian Suit

Zimowy kombinezon składający się z długiej kurtki 3/4 i spodni
ogrodniczek. Idealny podczas chłodnych i mroźnych dni, zapewnia
utrzymanie komfortu termicznego. Phantom EX Siberian Suit
posiada wzmocnienia w newralgicznych punktach, odpowiednie
rozmieszczenie kieszeni, podklejane szwy, wytrzymałe zamki,
zapewnia swobodę ruchów.
07134
07135
07136
07137

Phantom EX Siberian Suit XXL
Phantom EX Siberian Suit XL
Phantom EX Siberian Suit L
Phantom EX Siberian Suit M
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MATY
Phantom S-Frame Cradle
Ogromna mata karpiowa na długie zasiadki.
Wytrzymała stalowa rama, miękki, gruby materac i wodoodporny śliski materiał zapewnia
najlepszą ochronę największym okazom.
• Wymiary: 125cm długość, 75cm szerokość,
35cm-50cm wysokość
Wymiary transportowe: 78cm x 65cm x 18cm
Waga: 6,5kg
01210 Phantom S- Frame Cradle
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Phantom Cradle
Mata zbudowana na kształt miski, ochrania rybę
nie narażając jej na jakiekolwiek uszkodzenia.
Wyciągany gruby materac, ścianki wypełnione
pianką oraz mocowane za pomocą rzepów
górne klapy zapewniają pełen komfort w trakcie
użytkowania.
• Wymiary: 105cm długość, 50cm szerokość, 20cm wysokość
01209 Phantom Cradle
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Mata karpiowa na zamek XL / L

Mata pływająca

Mata z zamkiem, który zabezpiecza przed przypadkowym wypadnięciem ryby. Można w niej dodatkowo ważyć ryby, zapiąć zamek
i bezpiecznie przenieść do wody. Wypełniona grubą, pływającą pianką. W komplecie z torbą do przenoszenia zapinaną na rzep.

Duża, pływająca mata, idealna na wielkie ryby. Matę można złożyć na
pół i wynieść z wody, a następnie zważyć rybę. Centralna część maty
wyłożona jest bardzo grubą pianką, a boczne poszycia wypełnione
kulkami z pianki – zapewnia to fantastyczną pływalność i pozwala na
utrzymanie ciężkich ryb.

• Wymiary po rozłożeniu:
XL 130 cm x 115 cm
L 90 cm x 60 cm

00999 Mata pływająca

00974 Mata karpiowa na zamek XL
00973 Mata karpiowa na zamek L

Mała mata do ważenia i odhaczania

Mała, uniwersalna mata spełniająca dwie funkcje: można na niej
odhaczać karpie, a także dzięki lince zamocowanej wokół maty,
ważyć je.
• Wymiary po rozłożeniu:
100 cm x 40 cm
00986 Mała mata do ważenia i odhaczania

Mata do ważenia i odhaczania duża

Najbardziej popularny i uniwersalny model. Oprócz podstawowej
funkcji odhaczania można w niej dodatkowo ważyć ryby, zapiąć w kołyskę i bezpiecznie przenieść do wody. Wypełniona grubą, pływającą
pianką maksymalnie chroni ryby przed uszkodzeniem.
• Wymiary po rozłożeniu:
140 cm x 115 cm
00987 Mata do ważenia i odhaczania duża
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Mata karpiowa Protect

Torba do ważenia duża

Podstawowa, średniej wielkości mata. Przeznaczona do odhaczania karpi, szczupaków i amurów. Wypełniona pływającą pianką
– dobrze chroni ryby przed uszkodzeniem.

Specjalistyczny worek do ważenia karpi.
01004 Torba do ważenia duża

 Wymiary po rozłożeniu:
90 cm x 60 cm
00965 Mata karpiowa Protect

Worek karpiowy z zamkiem

Worek karpiowy z zamkiem odpornym na korozję i klipsem zabezpieczającym przed ucieczką. Szybko tonący. W komplecie posiada pokrowiec.
01204 Worek karpiowy z zamkiem 110 x 90 cm

Worek karpiowy z zamkiem do ważenia

Duży worek do ważenia. Posiada mocne rączki za które można go zawiesić i zważyć rybę. Szybko tonący. W komplecie
posiada pokrowiec.
01201 Worek karpiowy z zamkiem do ważenia 130 x 75 cm duży
01203 Worek karpiowy z zamkiem do ważenia 130 x 80 cm

Worek karpiowy

Standardowy worek karpiowy ze ściągaczem i sznurkiem
do mocowania. Szybko tonący. W komplecie posiada pokrowiec.
01205 Worek karpiowy 110 x 80 cm

Siatki do suszenia kulek

Siatki do suszenia kulek – oferujemy je w trzech rozmiarach. Po załadowaniu
siatki kulkami należy ją powiesić w przewiewnym miejscu. Siatkę można również
wykorzystać do suszenia kulek w warunkach domowych.
• Wymiary: dł. 45 cm / szer. 30 cm
00971 Siatka do suszenia kulek / duża
Wymiary: dł. 20 cm / szer. 30 cm
00970 Siatka do suszenia kulek / mała
Wymiary: dł. 60 cm / szer. 40 cm
00977 Siatka do suszenia kulek EXL
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PODBIERAKI
Podbierak Invader Ultra 45"

Super lekka, jednoczęściowa rączka opracowana została na bazie blanków znanych
z wędzisk Invader Ultra S-3K. Wykonana jest z tkanych poprzecznie włókien węglowych
z domieszką aramidowych, co zapewnia jej niezwykłą wytrzymałość, lekkość i sztywność
przy zachowaniu niskiej średnicy.
• rozstaw ramion 45" (114cm)
• długość rączki 185cm,
• jednoczęsciowa rączka z tkanych poprzecznie włókien węglowych
z domieszką aramidowych,
• głowica z najwyższej klasy stali nierdzewnej,
• wyjmowane, węglowe ramiona, wzmocnione, zakończone specjalnymi
• nakładkami ze stali nierdzewej,
• pianka EVA w miejscach uchwytu,
• miękka, nie asorbująca zapachów siatka z dużymi oczkami,
• klips do zachaczania siatki.

ŚĆ

O
NOW

01741 Invader Ultra 45"

Podbierak Phantom Monster 50"

Największy podbierak w naszej ofercie, w którym rozstaw ramion wynosi aż 127cm.
Jednoczęściowa rączka wykonana z wytrzymałego, a jednocześnie lekkiego kompozytu
węglowego, pozwala na wygodne i pewne operowanie w trakcie podbierania.
•
•
•
•
•
•
•
•

rozstaw ramion 50" (127cm)
długość rączki 187cm,
jednoczęsciowa rączka z wytrzymałego, a jednocześnie lekkiego
kompozytu węglowego,
głowica z konstrukcyjnego kompozytu nylonu, dodatkowo wzmocniona
wyjmowane, węglowe ramiona,
miękka, nie absorbująca zapachów siatka z dużymi oczkami,
klips do zachaczania siatki.
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01740 Phantom Monster 50"

Podbierak Enforcer XT36", Enforcer XT42"

Sprawdzona seria podbieraków Enforcer w nowej odsłonie. Wykonane z dbałością
o szczegóły oraz z jeszcze lepszych materiałów
•
•
•
•
•
•
•

rozstaw ramion: Enforcer XT36" (92cm), Enforcer XT42" (106cm)
długość rączki 187cm,
jednoczęsciowa rączka z wytrzymałego, a jednocześnie lekkiego
kompozytu węglowego,
głowica z konstrukcyjnego kompozytu nylonu, dodatkowo wzmocniona
wyjmowane, węglowe ramiona,
miękka, nie absorbująca zapachów siatka.

01736 Enforcer XT36"
01737 Enforcer XT42"
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Podbierak Enforcer TS42"

Model TS to uniwersalna konstrukcja wyposażona w dwuczęsciową rączkę, co umożliwia
łatwe i sprawne podbieranie ryb łowiąc z pontonu lub łodzi. Po złożeniu obydwu części
podbierak nadal spełnia rolę podbieraka brzegowego
•
•
•
•
•
•
•

rozstaw ramion: 42" (106cm)
długość rączki: 98cm (jedna część) 185cm (dwie częsci),
dwuczęściowa rączka z wytrzymałego, a jednocześnie lekkiego kompozytu
węglowego,
głowica z konstrukcyjnego kompozytu nylonu, dodatkowo wzmocniona
wyjmowane, węglowe ramiona,
miękka, nie absorbująca zapachów siatka.
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01738 Enforcer TS42"

Podbierak Enforcer TL36"

Model TL to innowacyjny produkt na rynku podbieraków karpiowych.
Wyposażony został w teleskopową, błyskawicznie rozkładaną raczkę.
•
•
•
•
•
•

rozstaw ramion: 36" (92cm)
długość rączki: 94cm 190cm,
teleskopowa, błyskawicznie rozkładana rączka,
głowica z konstrukcyjnego kompozytu nylonu, dodatkowo wzmocniona,
wyjmowane, węglowe ramiona,
miękka, nie absorbująca zapachów siatka.
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01739 Enforcer TL36"

Zapasowa siatka do podbieraka

Wykonana z bardzo miękkiego materiału, w oliwkowym
kamuﬂującym kolorze.
Uwaga! Nie gwarantujemy, że rozmiary siatek będą pasowały
do podbieraków innych ﬁrm.

Pływak do podbieraka

Wykonany z wysokospienionej pianki, zmniejsza wagę
podbieraka i zapewnia jego pływalność.
01733 Pływak do podbieraka

01730 Zapasowa siatka do podbieraka 36" ( 92 cm)
01731 Zapasowa siatka do podbieraka 42" (106 cm)
01732 Zapasowa siatka do podbieraka 50" (127 cm)
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T-BOX
T-Box konstrukcje odporne na uderzenia, wykonane z wytrzymałego plastiku z uszczelnionymi krawędziami, mocnymi zawiasami i trwałymi zamknięciami. W ofercie znalazły się zarówno całe sety / zawierające komplety mniejszych pudełek/, większe
pudła, które można dowolnie konﬁgurować oraz pojedyncze elementy systemu.

T-Box zestaw duży

Specjalistyczne pudełko karpiowe przeznaczone na akcesoria, itp.
•
•
•
•

wytrzymałe tworzywo sztuczne, odporne na uderzenia
mocne zawiasy
trwałe zamknięcie
możliwość dopasowania pudełka do własnych potrzeb za pomocą
dołączonych separatorów

Zestaw zawiera – T-Box duży, T-Box mały na sztywne przypony,
T-Box mały 1 sekcja, T-Box mały 2 sekcje, T-Box mały 3 sekcje,
T-Box mały 4 sekcje, T-Box mały
6 sekcji, T-Box mały 8 sekcji
• Wymiary: dł. 36,5 cm / szer. 30 cm / wys. 6 cm
06162 T-Box large set

T-Box zestaw średni

• Wymiary: dł. 27 cm / szer. 20 cm / wys. 5,5 cm
06161 T-Box medium set

T-Box duży

• Wymiary: dł. 36,5 cm / szer. 30 cm / wys. 6 cm
06160 T-Box large

T-Box średni

• Wymiary:
dł. 27 cm / szer. 20 cm / wys. 5,5 cm

T-Box na sztywne przypony
• Wymiary: dł. 34,5 cm / szer. 9 cm / wys. 2,5 cm
06112 T-Box stiff rig

06113 T-Box medium

T-Box mały 1 sekcja

• Wymiary: dł. 10,5 cm / szer. 7 cm / wys. 2,5 cm
06105 T-Box small 1 sections

T-Box mały 2 sekcje
• Wymiary:
dł. 10,5 cm / szer. 7 cm / wys. 2,5 cm
06106 T-Box small 2 sections

T-Box mały 3 sekcje

• Wymiary: dł. 10,5 cm / szer. 7 cm / wys. 2,5 cm

T-Box mały 4 sekcje

06107 T-Box small 3 sections

• Wymiary:
dł. 10,5 cm / szer. 7 cm / wys. 2,5 cm
06108 T-Box small 4 sections

T-Box mały 6 sekcji

T-Box mały 8 sekcji

• Wymiary: dł. 10,5 cm / szer. 7 cm / wys. 2,5 cm
06109 T-Box small 6 sections

• Wymiary:
dł. 10,5 cm / szer. 7 cm / wys. 2,5 cm
06110 T-Box small 8 sections
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Pudełko na przynęty duże
 Wymiary:
dł. 17 cm / szer. 17 cm / wys. 10 cm

PUDEŁKA/AKCESORIA BIWAKOWE
Pudełko na akcesoria
01850 Accesorie box Weed

06127 Bait Box large

Pudełko na przynęty małe
 Wymiary:
dł. 13,5 cm / szer. 13,5 cm / wys. 5 cm
06130 Bait Box small

Szpilki do namiotu Invader

Ultra lekkie szpiki, wykonane z wytrzymałego stopu
aluminium, trzykrotnie lżejsze jak stalowe. Szpilki te są
standardowym wyposażeniem namiotów Invader.

Szpilki do namiotu
00691 Szpilki do namiotu 10 szt.

Uwaga!
Szpilek nie należy wbijać na siłę
w grunt tylko wkręcać.
00690 Szpilki do namiotu Invader 10 szt

Lampka namiotowa
Lampka posiada 6 bardzo
jasnych diod LED.
00519 Lampka namiotowa

Lampka namiotowa
z odbiornikiem radiowym

Lampka posiada 6 bardzo jasnych diod
LED oraz 1 dioda Multicolour LED.
00518 Lampka namiotowa z odbiornikiem radiowym

Lampka na głowę
00521 Lampka na głowę

Stolik biwakowy
• Wymiary: blat 30cm x 60 cm
wys. 27 cm - max 37 cm

Stolik biwakowy Invader
00622 Stolik biwakowy Invader 60 cm x 40 cm

00602 Stolik biwakowy
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SYGNALIZATORY
Icon SX

Icon SX Receiver

02501 Icon SX alarm
02550 Icon SX zestaw 3+1

02541 Icon SX Receiver

Icon EX

Icon EX Reciver

02502
02503
02504
02551

02542 Icon EX Receiver

Najnowszej generacji, zaawansowany technicznie
elektroniczny sygnalizator brań z wbudowanym
nadajnikiem radiowym. Wyposażony w mocną diodę
z systemem Multicolour LED oraz diodę podświetlenia
nocnego. Odporny na zmienne warunki atmosferyczne
/deszcz, słońce/. Dostępny również w zestawie w
sztywnym opakowaniu – 3 sygnalizatory+odbiornik
radiowy.

Zaawansowany technicznie elektroniczny sygnalizator
brań z wbudowanym nadajnikiem radiowym. Wyposażony w doskonale widoczną, mocną diodę. Odporny
na zmienne warunki atmosferyczne /deszcz, słońce/.
Dostępny również w zestawie w sztywnym opakowaniu: 3 sygnalizatory+odbiornik radiowy.
Icon EX Blue
Icon EX Red
Icon EX Green
Icon EX zestaw 3+1

Icon

Elektroniczny sygnalizator brań. Wyposażony w doskonale widoczną, mocną diodę. Odporny na zmienne
warunki atmosferyczne /deszcz, słońce/.
02505 Icon alarm Blue
02506 Icon alarm Green
02524 Icon alarm Red

Icon Hanger

Icon Hanger to klasyczny mechaniczny
sygnalizator brań, oparty na łańcuszku wykonanym ze stali nierdzewnej.W przypadku
konieczności głowica sygnalizatora może
zostać dociążona dodatkowym obciążeniem.
02538 Icon Hanger Blue
02539 Icon Hanger Red
02540 Icon Hanger Orange

Podpórka De-lux pod wędzisko

Klasyczna podpórka wykonana z plastiku idealna
do podpierania wędzisk podczas wędkowania
w poziomie lub do blokowania na rękojeściach.
02132 Podpórka De-lux pod wędzisko – oliwkowa
02019 Podpórka De-lux pod wędzisko – ﬂuo pomarańcz
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Najnowszej generacji, zaawansowany
technicznie elektroniczny odbiornik
radiowy dedykowany do sygnalizatorów
Icon SX. Icon SX odbiornik radiowy
współpracuje z maksymalnie czterema sygnalizatorami. Jest odporny na
zmienne warunki atmosferyczne /deszcz,
słońce/.

Zaawansowany technicznie elektroniczny odbiornik radiowy dedykowany do
sygnalizatorów Icon EX Icon EX odbiornik radiowy współpracuje z maksymalnie czterema sygnalizatorami.
Jest odporny na zmienne warunki
atmosferyczne /deszcz, słońce/.

Icon SX Swing Arm

Icon SX Swing Arm to topowy mechaniczny sygnalizator brań wykonany ze
stali nierdzewnej. W przypadku konieczności głowica sygnalizatora może zostać
dociążona dodatkowym obciążeniem.
02532 Icon SX Swing Arm Blue
02533 Icon SX Swing Arm Red
02534 Icon SX Swing Arm Orange

Icon Swing Arm

Icon Swing Arm to znakomity mechaniczny sygnalizator brań, o ramieniu
wykonanym ze stali nierdzewnej.
W przypadku konieczności głowica
sygnalizatora może zostać dociążona
dodatkowym obciążeniem.
02535 Icon Swing Arm Blue
02536 Icon Swing Arm Red
02537 Icon Swing Arm Orange

Podpórka pod wędzisko Invader SN
Podpórka wykonana ze stali nierdzewnej, wyklejona
wewnątrz rzepem.
02018 Podpórka pod wędzisko Invader SN

Obciążniki

02543 Obciążniki 2 szt. / 10 g
02544 Obciążniki 2 szt. / 50 g
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Rura wyrzutowa Vented

Wytrzymała, metalowa konstrukcja z „przewietrzonym” szkieletem
gwarantuje niewielką wagę rury, zwiększa jej prędkość, a także
znakomicie wpływa na zmniejszenie obciążenia ramienia w trakcie
intensywnego użytkowania.
05626 Rura wyrzutowa Vented 22 mm
05627 Rura wyrzutowa Vented 25 mm
05628 Rura wyrzutowa Vented 28 mm

RURY WYRZUTOWE/RAKIETY
Rury wyrzutowe Rangemaster

Optymalnie wyproﬁlowane, aby osiągały maksymalny zasięg rzutu.
Wykonane ze wzmocnionego PVC (nie są ciężkie), nie męczą ręki
podczas zanęcania dużą ilością kulek.
01804 Rangemaster Pro /14-16 mm/
01805 Rangemaster Normal /18-22 mm/
01806 Rangemaster Mega /22-24 mm/

Rura wyrzutowa Invader

Rura wyrzutowa Enforcer (kompozyt)

01820 Rura wyrzutowa Invader

01821 Rura wyrzutowa Enforcer (compozyt)

Rakieta Phantom dystans

Rakieta Phantom mini

• Wymiary: dł. 23 cm, średnica 2,5 cm

• Wymiary: dł. 12 cm, średnica 3,5 cm

01818 Rakieta Phantom – dystans

01817 Rakieta Phantom – mini

Superlekka rura wykonana z wysokomodułowego węgla. Górna
część dodatkowo wzmocniona jest plecioną matą węglową.

Aerodynamiczny kształt i duże lotki zwiększają zasięg rzutu tej
rakiety do około 100 metrów.

Lekka rura wykonana z kompozytu. Górna część dodatkowo wzmocniona jest plecioną matą węglową.

Mini rakieta przeznaczona do kulek, nasion, granulatu i dodatków
płynnych – zasięg około 80 metrów.

Duża tablica do rolowania kulek
Monster Boilie Rolling Table. Duża tablica do rolowanie kulek.
Pozwala na produkcję dużej ilości przynęt w warunkach domowych.
Jednorazowo w zależności od średnicy można wykonać kilkadziesiąt
perfekcyjnie okrągłych kulek. Górna część rolera wyposażona jest
w wygodne, mocne uchwyty, które ułatwiają rolowanie.
W ofercie szeroka gama średnic.

Pistolet do ciasta
Pistolet do wyciskania ciasta, pozwala na ciągłą produkcję dużej
ilości sosu. Mocny tłok i mechanizm spustowy radzi sobie z ciastem.
Posiada cztery dysze, które w zależności od przycięcia dają sos
o różnej średnicy. Aby uzyskać właściwą średnicę należy obciąć
końcówkę o 1-2 mm mniej niż średnica oczekiwanej kuli.

01830 Duża tablica do rolowania kulek 16 mm
01831 Duża tablica do rolowania kulek 18 mm
01832 Duża tablica do rolowania kulek 20 mm
01833 Duża tablica do rolowania kulek 22 mm

01834 Duża tablica do rolowania kulek 24 mm
01835 Duża tablica do rolowania kulek 28 mm
05629 Duża tablica do rolowania kulek 32mm

01836 Pistolet do ciasta
05063 Wymienne końcówki do pistoletów
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AKCESORIA
Igła do kulek
05777 Igła do kulek

Igła do miękkich przynęt
i białych robaków

Cienka igła do kulek

Igła do PVA i sticków

05778 Cienka igła do kulek

05775 Igła do PVA i sticków

Igła do twardych przynęt

Wiertło do kulek

05779 Igła do twardych przynęt

05781 Wiertło do kulek

05780 Igła do miękkich przynęt i białych robaków

Ciężarki do zatapiania

System do backleadów

Pudełka

Ciężarki do zatapiania żyłki, szeroka gama
wagowa pozwoli dobrać odpowiedni do
sytuacji na łowisku.

06126 System do backleadów

06144 Pudełko na przypony – duże
06131 Pudełko na przypony – małe

06124
06135
06125
06145

Back leady – 20g / 3 szt.
Back leady – 30g / 3 szt.
Back leady – 40g / 3 szt.
Back leady – 60g / 3 szt.

Zaciągacz
do przyponów
05783 Zaciągacz do przyponów 1 szt.

Latający Back Lead
Przyciska i maskuje żyłkę na dnie. Ryby żerują dużo mniej ostrożnie,
kiedy nie natykają się na żyłkę. Montuje się go grubszym, wklęsłym
końcem w kierunku przyponu. Podczas rzutu stawia opór w powietrzu,
co powoduje, że zostaje w tyle, oddalając się od zestawu. Perfekcyjnie
wykonany, nietoksyczny, w ciemnym, nie kamuﬂującym kolorze.
05794 Latający Back Lead 10 g / 5 szt.
05795 Latający Back Lead 15 g / 3 szt.

Przeciągacz do rurek antysplątaniowy
05788 FC Przeciągacz do rurek antysplątaniowy 60 cm
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PVA

Materiały PVA oferujemy w najwyższej jakości i funkcjonalności. W przeciwieństwie do innych oferowanych na rynku,
nasze materiały PVA rozpuszczają się szybko i w całości. Nie
posiadają smaku ani zapachu, są całkowicie niewyczuwalne
dla ryb i obojętne dla środowiska.
Uwaga! Wszystkie produkty używane z PVA muszą być
suche (nie mogą zawierać wody).

Tunelowy System PVA
Tunelowy System PVA to znakomite, wielofunkcyjne rozwiązanie,
zapewniające łatwość ładowania siatki oraz jej zabezpieczenie przed
wilgocią – siatka przechowywana jest w plastikowej tubie.
W ofercie znajdują się również siatki zapasowe.
03914 Tunel PVA szeroki / drobny hexmesh 7m / śred. 3 cm
03915 Tunel PVA wąski / drobny hexmesh 7m / śred. 2,5 cm
03916 Tunel PVA szeroki / mocny hexmesh 7m / śred. 3 cm
03917 Tunel PVA wąski / mocny hexmesh 7m / śred. 2,5 cm
03926 Tunel PVA super wąski / drobny hexmesh 7m
03927 Tunel PVA super wąski / mocny hexmesh 7m
03918 Siatka zapasowa PVA szeroka / drobny hexmesh 7 m
03919 Siatka zapasowa PVA wąska / drobny hexmesh 7 m
03920 Siatka zapasowa PVA szeroka / mocny hexmesh 7 m
03921 Siatka zapasowa PVA wąska / mocny hexmesh 7 m
03928 Siatka zapasowa PVA super wąska / drobny hexmesh 7 m
03929 Siatka zapasowa PVA super wąska / mocny hexmesh 7 m

Nici i taśmy PVA
Oferujemy nici w trzech rodzajach �

• cienką – bardzo szybko rozpuszczalną, najlepsza do łowienia w chłodnej wodzie na bliskich dystansach
• średnią – szybkie rozpuszczanie, do łowienia w każdej temperaturze wody, na średnich odległościach
• grubą – wolniejsze rozpuszczanie, do dalekich rzutów

Taśma PVA
Różni się od nici PVA tym, iż jest o wiele cieńsza, a tym samym
szybciej i dokładniej się rozpuszcza. Jest bardzo wytrzymała, a tym
samym pozwala na dalekie rzuty zestawami. Taśma znakomicie
nadaje się do zastosowania w każdej temperaturze wody, całkowicie
się rozpuszczając.
03651
03652
03653
03654
03655
03656
03650
03648

PVA nić mocna 10 m
PVA nić mocna 30 m
PVA nić standardowa 10 m
PVA nić standardowa 30 m
PVA nić szybko rozpuszczalna 10 m
PVA nić szybko rozpuszczalna 30 m
Taśma PVA 20 m
Taśma PVA szybko rozpuszczalna 20 m
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PVA
Worki PVA
W naszej ofercie znalazło się aż 6 rodzajów worków PVA.
Są to worki – zwykłe, zwykłe ze sznurkiem, zwykłe ze sznurkiem i perforacją, do dalekich rzutów zwykłe, do dalekich
rzutów ze sznurkiem, do dalekich rzutów ze sznurkiem i perforacją. Każdy z rodzajów oferowany jest ponadto w trzech
rozmiarach.
03677
03679
03681
03683
03685
03687

Worki PVA mini 50 mm x 70 mm / 10 szt.
Worki PVA mini 50 mm x 100 mm / 10 szt.
Worki PVA podłużne 70 mm x 175 mm / 10 szt.
Worki PVA średnie 70 mm x 100 mm / 10 szt.
Worki PVA duże 100 mm x 125 mm / 10 szt.
Worki PVA duże 100 mm x 175 mm / 10 szt.

Worki zwykłe
Najprostszy rodzaj worków PVA.
Worki mini – idealne do podania tylko płynnego atraktora lub punktowo małej porcji zanęty
Worki średnie – do punktowego podania, efekt wabienia można zwiększyć dodając płynnych
atraktorów
Worki duże – przeznaczone do nęcenia dużymi ilościami
Worki podłużne – przeznaczone do nęcenia średnimi ilościami, łatwiej się nimi rzuca

Worki zwykłe ze sznurkiem
Od worków zwykłych różnią się fabrycznie zamocowanym sznurkiem do zawiązywania.
Dzięki niemu użycie worków jest o wiele prostsze.

Worki zwykłe ze sznurkiem perforowane
Perforacja worków pomaga w ich szybszym tonięciu i zapobiega możliwości pływaniu po powierzchni. Idealne do zastosowania niższych temperaturach. Nie nadają się do stosowania
z płynami.

Worki do dalekich rzutów

Rękaw PVA

Mają opływowe zakończenie, dzięki czemu stawiają mniejszy opór w
powietrzu i tym samym pozwalają na rzuty nawet ponad 100 m.
Oferujemy je w 5 rodzajach:
• Koniczne z nicią – możliwość stosowania z płynnymi atraktorami
• Koniczne z nicią i perforacją – nie można ich stosować z płynami
• Pocisk standardowy – możliwość stosowania z płynnymi atraktorami
• Pocisk z nicią – możliwość stosowania z płynnymi atraktorami
• Pocisk z nicią i perforacją – nie można ich stosować z płynami

Materiał rozpuszczalny uniwersalnego
zastosowania. Długa tuba PVA w jednym
kawałku z której można kreować worki
dowolnej długości, zgrzewając na domowej zgrzewarce lub łącząc za pomocą
wody.

03659 Worki PVA do rzutów z nicią i otworami 10 szt.
03661 Worki PVA do rzutów z nicią 10 szt.
03665 Worki PVA średnie z nicią i otworami 70mm x 120mm / 10 szt.
03667 Worki PVA duże z nicią i otworami 100mm x 150mm / 10 szt.
03669 Worki PVA duże z nicią i otworami 100mm x 200mm / 10 szt.
03671 Worki PVA średnie z nicią 70mm x 120mm / 10 szt.
03673 Worki PVA duże z nicią 100mm x 150mm / 10 szt.
03675 Worki PVA duże z nicią 100mm x 200mm / 10 szt.
03663 Worki PVA pocisk/szybkorozpuszczalne 140x55mm/10 szt.
03900 Worki PVA pocisk/szybkorozpuszczalne 180x70mm/10 szt.
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03902 Worki PVA pocisk/szybkorozpuszczalne 100x40mm/10 szt.
03904 Worki PVA pocisk/szybkorozp. z nicią i otworami 180x70mm/10 szt.
03906 Worki PVA pocisk/szybkorozp. z nicią i otworami 140x55mm/10 szt.
03908 Worki PVA pocisk/szybkorozp. z nicią 180x70mm/10 szt.
03910 Worki PVA pocisk/szybkorozp. z nicią 140x55mm/10 szt.
03912 Worki PVA pocisk/szybkorozp. z nicią 100x40mm /10 szt.
03657 PVA Tuba 90 mm x 5 m
03698 PVA Tuba 60 mm x 5 m
03699 PVA Tuba 45 mm x 5 m

ŻYŁKI
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Invader Ultra Mono

Invader Ultra Mono to nowej generacji żyłka rzutowa o wysoko
„wyśrubowanych" parametrach – zero kompromisów. Opracowana
w jednym celu – nie zawieść w najtrudniejszych sytuacjach, gdzie
inne żyłki zawiodą Invader Ultra to super żyłka. Miękka jak jedwab,
o bardzo niskiej rozciągliwości. Invader Ultra Mono została zaprojektowana, aby naśladować cechy plecionki, jest mało rozciągliwa,
bardzo wytrzymała na zerwanie liniowe i na węźle. Invader Ultra to zaawansowana technologia i najnowsze materiały. Wbudowane nanocząstki zwiększają odporność na ścieranie do poziomów nieznanych

wcześniej, bez utraty właściwości żyłki. SYSTEM NYLONIC oparty jest
na specjalnych polimerach, które chronią przed utratą ryb podczas
ich „dzikich odjazdów“. Niezwykle mocna a zarazem wiotka. Idealnie
nawija się na szpulę, wyjątkowo odporna na skręcanie, co umożliwia
naprawdę długie rzuty.
Idealna żyłka na duże ryby dla profesjonalistów.
02940 Invader Ultra Mono 0,286 mm wytrzymałość na węźle 6 kg
02941 Invader Ultra Mono 0,309 mm wytrzymałość na węźle 7 kg
02942 Invader Ultra Mono 0,331 mm wytrzymałość na węźle 7,9 kg
02943 Invader Ultra Mono 0,352 mm wytrzymałość na węźle 8,7 kg

Invader Ultra Mono

Nowa odsłona naszego Invadera Ultra w kolorze półprzeźroczystej oliwki, żyłka przeznaczona do łowienia w naprawdę ciężkich warunkach.
Wykonany jest z najwyższej jakości kopolimerów nylonu, pokrytych ﬂuorocarbonem. Nowej generacja żyłka o wysoko wyśrubowanych parametrach - zero kompromisów. Opracowana w jednym celu – nie zawieść w najtrudniejszych sytuacjach w gdzie inna żyłka zawiedzie Invader
Ultra to super żyłka. Dzięki ﬂuorocarbonowej powłoce niezwykle odporna na przetarcie. Super niska rozciągliwości daje dobry kontakt z rybą
a potężna wytrzymałość na zerwanie pozwala wyholować każdego olbrzyma z trudnych miejsc. Invader Ultra to owoc zawansowanej technologii, dzięki której odporność na ścieranie zwiększona została do poziomów nieznanych wcześniej, bez utraty właściwości żyłki. System Nylonic
oparty jest na specjalnych kopolimerach, które chronią przed utratą ryb podczas ich dzikich odjazdów. Żyłka idealnie sprawdzi się w ciężkich
warunkach, zarośla, miejsca z kołkami, itp. Idealne żyłka na duże ryby dla profesjonalistów.
02944 Invader Ultra Mono 1200 m / 0,28 mm / Transparentny oliwkowy 7,65 kg
02945 Invader Ultra Mono 1200 m / 0,30 mm / Transparentny oliwkowy 9,25 kg
02946 Invader Ultra Mono 1100 m / 0,35 mm / Transparentny oliwkowy 12,25 kg
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ŻYŁKI
Balistick MF Mono
Balistic MF to żyłka stworzona w jednym celu nie zawieść w najtrudniejszych sytuacjach. Tam, gdzie inne produkty po prostu pękają, nasz
Balistic MF pozwoli nam na skuteczne wędkowanie. Główną cechą tej żyłki jest niespotykana dotąd odporność na przetarcie, którą połączyliśmy z prawdziwą wiotkością (miękka), dzięki zastosowaniu nowatorskiej technologii, to nie przysłowiowy drut. Można nią z powodzeniem
rzucać, nie osłabiają jej węzły. Świetnie sprawdzi się w ekstremalnych łowiskach – pełnych twardych zaczepów, gęstej roślinności, kamieni
oraz nagłych uskoków dna. Użyte do jej produkcji zaawansowane technologie oraz najnowocześniejsze materiały gwarantują, iż to produkt
unikatowy, wyznaczający nowe standardy.
Balistic MF występuje w dwóch kamuﬂujących kolorach, które sprawdzą się w większości łowisk.
Są żyłki mocniejsze, ale nie ma tak odpornej na ścieranie.
02950 Balistick MF Mono 600 m / 0,30 mm / Zarośla - Kamuﬂaż / 6,5 kg
02951 Balistick MF Mono 550 m / 0,35 mm / Zarośla - Kamuﬂaż / 8,5 kg
02952 Balistick MF Mono 450 m / 0,40 mm / Zarośla - Kamuﬂaż / 10,7 kg
02953 Balistick MF Mono 1200 m / 0,30 mm / Zarośla - Kamuﬂaż / 6,5 kg
02954 Balistick MF Mono 1100 m / 0,35 mm / Zarośla - Kamuﬂaż / 8,5 kg
02955 Balistick MF Mono 900 m / 0,40 mm / Zarośla - Kamuﬂaż / 10,7 kg
02960 Balistick MF Mono 600 m / 0,30 mm / Ciemny Brąz 6,5 kg
02961 Balistick MF Mono 550 m / 0,35 mm / Ciemny Brąz 8,5 kg
02962 Balistick MF Mono 450 m / 0,40 mm / Ciemny Brąz 10,7 kg
02963 Balistick MF Mono 1200 m / 0,30 mm / Ciemny Brąz 6,5 kg
02964 Balistick MF Mono 1100 m / 0,35 mm / Ciemny Brąz 8,5 kg
02965 Balistick MF Mono 900 m / 0,40 mm / Ciemny Brąz 10,7 kg

Stealth Steel Mono
Steel Mono Stealth to produkt typu high class zero
kompromisów, po prostu doskonała żyłka rzutowa. Jest
miękka i elastyczna, ale zarazem mocna jak stal. Odpowiednio dobrany kolor maskuje żyłkę w toni i na dnie.
Posiada wysoka wytrzymałość na zerwanie i znakomitą
odporność na przetarcie. Wbudowany, jeszcze skuteczniejszy Shock System uchroni nas przed utrata ryby podczas jej nagłych, dzikich odjazdów. Steel Mono Stealth
perfekcyjnie układa się na szpuli kołowrotka praktycznie
nie skręca się, dzięki czemu umożliwia naprawdę dalekie
rzuty.
To żyłka dla prawdziwych zawodowców.
02970 Stealth Steel Mono 600 m / 0,28 mm 6,3 kg / Transparentny stalowy
02971 Stealth Steel Mono 600 m / 0,30 mm 7,8 kg / Transparentny stalowy
02972 Stealth Steel Mono 550 m / 0,35 mm 10,4 kg / Transparentny stalowy
02973 Stealth Steel Mono 1200 m / 0,28 mm 6,3 kg / Transparentny stalowy
02974 Stealth Steel Mono 1200 m / 0,30 mm 7,8 kg / Transparentny stalowy
02975 Stealth Steel Mono 1100 m / 0,35 mm 10,4 kg / Transparentny stalowy
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LEADERSY MONO

Balistic MF Snag Leaders

Ballistic MF to leader do zadań specjalnych. Wykonana
z najnowocześniejszych kopolimerów. Linka mono pozwoli
na wyholowanie ryby z miejsc niedostępnych dla większości wędkarzy. Posiada niewiarygodną odporność na
przetarcie i niską rozciągliwość, jest także wiotki. Balistic
MF Leader znakomicie sprawdza się jako przypon strzałowy w łowiskach pełnych kołków i gęstej roślinności.
Jest niezastąpiony podczas dzikich odjazdów ryb wśród
twardych zarośli i pniaków. Można go również wykorzystać jako strzałówkę do dalekich rzutów.
Balistic MF Leader występuje w dwóch kamuﬂujących
kolorach, które sprawdzą się w większości łowisk.
Uwaga!
Ze względu na bezpieczeństwo ryb każdorazowo
Balistic MF Leader powinien być stosowany z bezpiecznym zestawem.
02986 Balistic MF Snag Leaders 100 m / 0,6 mm / Zarośla - Kamuﬂaż /45 lb
02987 Balistic MF Snag Leaders 100 m / 0,6 mm / Ciemny Brąz /45 lb

Stealth Shock Leaders

Stealth Shock Leaders to żyłka mono wykonana z kopolimerów nylonu, pokrytych zewnętrznie warstwą z ﬂuorcarbonem. Transparentny leader, słabo widoczny w wodzie
o bardzo wysokim teście na zerwanie i dużej odporności
na przetarcie i bardzo niskiej rozciągliwości.
Leader do zadań specjalnych, wykonany z najwyższej
klasy materiałów, super mocny, pozwoli na wyholowanie
ryby z miejsc niedostępnych i wyjątkowo trudnych.
Stealth Shock Leaders znakomicie sprawdza się jako przypon strzałowy w łowiskach pełnych kołków i gęstej
roślinności. Jest niezastąpiony podczas dzikich odjazdów
ryb wśród twardych zarośli i pniaków. Idealny jako strzałówka do dalekich rzutów.
Uwaga!
Ze względu na bezpieczeństwo ryb każdorazowo Stealth
Shock Leaders powinien być stosowany z bezpiecznym
zestawem.
02990 Stealth Shock Leaders 100 m / 0,50 mm / 50 lb / Transparentny
02991 Stealth Shock Leaders 80 m / 0,60 mm / 70 lb / Transparentny
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Shellshock Braided Leaders

Shellshock jest jedną z najbardziej odpornych na przetarcie
plecionek na rynku, wykonany z polietylenu o ultrawysokiej masie cząsteczkowej. Posiada gęsty i precyzyjny splot
włókien, co fantastycznie wzmacnia odporność Shellshock
na przetarcie. Dodatkowo pokryty jest specjalną powłoką, dzięki której uzyskaliśmy znaczne zmniejszenie tarcia
podczas oddawania rzutów. Oferowany w kamuﬂującym,
ciemnoszarym kolorze Shellshock. Doskonale sprawdzi się
jako przypon strzałowy w miejscach, w których odporność
na przetarcie i zerwanie mają najwyższy priorytet
w łowiskach pełnych pniaków, kamieni, twardej
roślinności, małż i racicznic lub podczas nęcenia spodem.
Uwaga!
Ze względu na bezpieczeństwo ryb każdorazowo
Shellshock powinien być stosowany z bezpiecznym
zestawem.
02994 ShellShock Braided Leaders / 50 m / Ciemny szary / 45lb
02995 ShellShock Braided Leaders / 50 m / Ciemny szary / 60Ib

Stealth Fluorocarbon

Sporą wadą materiałów przyponowych jest plątanie się, nasz Stealth
Fluorocarbon jest sztywny, praktycznie się nie plącze. Tonący, światło
załamuje pod tym samym kątem jak woda, przez co jest praktycznie
w niej niewidoczny, nie nasiąka wodą i nie traci wytrzymałości. Doskonale
nadaje się do łowienia w zbiornikach o przejrzystej wodzie. Idealny do
chodów rigów, sztywnych przyponów z pętlą D, duża sztywność sprawia
że karpiom bardzo trudno wypluć taki zestaw, zmniejsza się też możliwość
splatania zestawu podczas rzutu.
Występuje w szerokiej gamie średnic.
02980
02981
02982
02983

Fluorocarbon 20 m / 12 lb / 0,30 mm
Fluorocarbon 20 m / 15 lb / 0,35 mm
Fluorocarbon 20 m / 20 lb / 0,40 mm
Fluorocarbon 20 m / 25 lb / 0,45 mm

Stiffy Mono
Stiffy to najwyższej jakości, super nowoczesny materiał zaprojektowany
do wiązania sztywnych przyponów. Zredukowana pamięć kształtu i odpowiednia sztywność powoduje, iż Stiffy znakomicie zachowuje nadane mu
kształty.
03819 FC Stiffy Mono 0,47mm / 50 m
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PLECIONKI PRZYPONOWE

Gravity Silk
zaprojektowana została w jednym celu – idealnie wtopić się w otoczenie.
Mocna i wytrzymała, idzie na dno jak kamień, zapewnia całkowite przyleganie
do jego nierówności. Sześć perfekcyjnie splecionych włókien tworzy plecionkę, niezwykle wytrzymałą, odporną na przecieranie, a jednocześnie miękką
i szybko tonącą. Plecionka oferuje szeroki wachlarz prezentacji przynęt tonących, doskonale sprawdza się w standardowych przyponach, takich jak multi
rig i combi rig. Miękka, ułatwia naturalny ruch przynęty. Matowe wykończenie
tłumi reﬂeksy świetlne, nie płoszy ostrożnych karpi – jest dla nich praktycznie
niezauważalne.
30271 Gravity Silk 25 lb / 15 m Ciemny Brąz
30272 Gravity Silk 25 lb / 15 m Zarośla Kamuﬂaż

Gravity Silk Stripper
idealne wtapia się w podłoże i jednocześnie oferuje szerokie spektrum
atrakcyjnych prezentacji przynęty. Linka przyponowa przeznaczona do ciężkich
zadań, znakomicie odporna na przetarcie, idzie jak kamień na dno i idealnie
przylega do jego nierówności. Gravity Silk Stripper, zaprojektowany został
bez kompromisów, dzięki czemu udało nam się uzyskać produkt o wybitnych
parametrach, nieosiągalnych dla innych materiałów przyponowych. Sześć
ciasno splecionych włókien i zewnętrzna otulina tworzą mocną, niesamowicie
odporną na przetarcie, wytrzymałą plecionkę o małej średnicy. Usunięcie otuliny i odsłonięcie rdzenia daje szerokie możliwości konstrukcji nowoczesnych
przyponów karpiowych, anti-blow rig, combi rig i multi rig.
30284 Gravity Silk Stripper 25 lb / 10 m Ciemny Brąz
30285 Gravity Silk Stripper 25 lb / 10 m Zarośla Kamuﬂaż

Hybraid Complex
to niewiarygodna moc i odporność na ścieranie, super plecionka zaprojektowana w jednym celu – przetrwać tam, gdzie wszytko inne zawiedzie. Wykonana z najmocniejszych włókien na świecie HMPE Dyneema – polietylenu o
ultragęstej masie cząsteczkowej. Potężna moc i mała średnica, – dzięki temu
linka łatwo się wiąże i tworzy gładkie, eleganckie węzły. Hybraid Complex to
specjalista do zastosowań w ultra ekstremalnych sytuacjach. Jedyny słuszny
wybór w miejscach pełnych małży i racicznic, lilii, pniaków, kołków, zatopionych drzew, twardego zielska, trzcin i między górkami żwirowymi. Oferuje
szeroki wachlarz zastosowań – od standardowych przyponów po przypony
strzałowe.
30281 Hybraid Complex 30 lb / 20 m Zarośla

Stealth Silk
to plecionka o perfekcyjnie wybalansowanej pływalności. Wolno tonąca,
miękka, zapewnia wyjątkowo naturalną prezentację przynęty. Stealth Silk to
plecionka nowej generacji. Miękkie jak jedwab włókna PES, zostały splecione
specjalną techniką z wytrzymałymi włóknami PTFE. W efekcie otrzymaliśmy
wiotki i jednocześnie odporny na przetarcia materiał o małym przekroju i dużej
wytrzymałości. Doskonale pracuje on w miejscach porośniętych roślinnością.
Sprawdza się w multiprzyponach, zestawach z przynętami pływającymi,
wybalansowanymi krytycznie i do łowienia z powierzchni.
30275 Stealth Silk 25 lb / 20 m Zarośla
30276 Stealth Silk 25 lb / 20 m Muł
30277 Stealth Silk 25 lb / 20 m Żwir
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PLECIONKI PRZYPONOWE/LEADCORE
Stealth Silk Stripper
Hybrydowa plecionka nowej generacji. Zbudowana z zewnętrznej polimerowej otuliny,
nakładanej w unikatowym i zaawansowanym procesie technologicznym. Tworzy niewiarygodnie odporną na przetarcie, całkowicie antyreﬂeksyjną powłokę. Wiotki i miękki
rdzeń ukryty został w mocnej otulinie o małym przekroju i dużej wytrzymałości. Usunięcie
otuliny i odsłonięcie super miękkiego rdzenia otwiera niezliczone możliwości konstrukcji
nowoczesnych przyponów karpiowych combi i multi. Idealna w zestawach
z przynętami pływającymi, wybalansowanymi krytycznie.
30289 Stealth Silk Stripper 25 lb / 10 m Zarośla
30290 Stealth Silk Stripper 25 lb / 10 m Muł
30291 Stealth Silk Stripper 25 lb / 10 m Żwir

Limpit Leadcore
Ciężki i miękki leader, który błyskawicznie tonie i całkowicie przylega do dna. Zapobiega
ocieraniu się ostrożnych karpi o żyłkę. Odporny na przetarcia, zabezpiecza żyłkę przed
uszkodzeniem i utratą ryby w trakcie holu. Limpit Leadcore daje niezliczone możliwości
prezentacji przynęty i podania zestawu. Jest wytrzymałą podstawą zestawów helikopterowych i niezastąpionym elementem przyponów combi i multi rig. Chroni żyłkę główną
przed kołkami, zielskiem, splątaniem. W zestawach z pop-upami można stosować go bez
dodatkowego obciążenia – wystarczy usnąć rdzeń i do plecionki przywiązać haczyk.
Dzięki matowemu wykończeniu, które redukuje reﬂeksy świetne.
30295 Limpit Leadcore 45 lb / 10 m Zarośla
30296 Limpit Leadcore 45 lb / 10 m Muł
30297 Limpit Leadcore 45 lb / 10 m Żwir

Softsilk
Szybko tonąca, mocna plecionka przyponowa. Jest miękka, nie rozwarstwia się i nie
strzępi. Znakomicie przylega do dna, wielokrotnie zwiększając nasze szanse na przechytrzenie największych karpi. Niewielka średnica gwarantuje naturalną prezentację
przynęty. Softsilk posiada tę wyjątkową zaletę, iż nie traci nic ze swej rewelacyjnej
wytrzymałości na różnego typu węzłach. Świetnie sprawdzi się, jako składowa
multiprzyponów i zestawów z przynętami tonącym.
30219 Softsilk 25 lb / 10 m Zarośla
30244 Softsilk 25 lb / 10 m Muł

Slimsilk PRO
Znakomita, bardzo wolno tonąca plecionka przyponowa. Slimsilk zapewnia wyjątkowo naturalną prezentację przynęty – jest miękka, dzięki
temu nie powstrzymuje naturalnych ruchów wody. To uniwersalny produkt, dzięki neutralnej pływalności sprawdza się w wielu obszarach
– jako składowa multiprzyponów, pomiędzy rzadką roślinnością w zestawach z przynętami pływającymi oraz krytycznie wybalansowanymi.
Idealna do łowienia z powierzchni.
30245 Slimsilk Pro 25 lb / 10 m / Weed
30246 Slimsilk Pro 25 lb / 10 m / Gravel
30247 Slimsilk Pro 25 lb / 10 m / Silt
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Większość wędkarzy uważa, że zestaw jest tak dobry, jak dobry jest jego haczyk. My uważamy podobnie, dlatego stworzyliśmy nową serię
haków Stealth Carp Hook. Bazą na etapie projektowania była nasza niezawodna i doceniana przez karpiarzy seria haków Executor. SCH to
dziewięć modeli haczyków, produkowanych w Japonii, z najwyższej jakości wysokowęglowej stali. Nowoczesne kształty, odpowiednio wyproﬁlowane trzonki oraz wydłużone, piekielnie ostre groty, to pewność zacięcia w każdych warunkach. Wszystkie modele pokryte są innowacyjną,
wytrzymałą powłoką Black Teﬂon, dzięki czemu nie odbijają reﬂeksów świetlnych, dodatkowo haczyk zabezpieczony jest przed korozją. Stealth
Carp Hook to jakość, precyzja i niezawodność… to pewny element zestawu.

Gamer
Haczyk karpiowy wykonany z najwyższej jakości stali japońskiej, gdzie zastosowano
czarną antyreﬂeksyjną matową powłokę teﬂonową PTFE, która jest prawie niewidoczna dla ryb. Uniwersalny haczyk do kulek tonących i pływających. Gruby
i wytrzymały drut oraz prosty grot i krótki trzonek pewnie trzyma rybę podczas holu.
Odpowiednie do stosowania z kulkami, ziarnami, pelletem. Mniejsze rozmiary dobrze
sprawdzą się w zig rig i łowieniu w toni.
•
•
•
•
•
•

czarna powłoka teﬂonowa PTFE
japońska stal wysokowęglowa
20 stopni zagięte oczko w dół
super ostry prosty grot
kuty prosty trzonek
mikro zadzior

04186 Gamer 2/10
04187 Gamer 4/10
04188 Gamer 6/10
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Kraken
Haczyk karpiowy o nowoczesnym kształcie wykonany z najwyższej jakości stali
japońskiej, gdzie zastosowano czarną antyreﬂeksyjną matową powłokę teﬂonową
PTFE, która jest prawie niewidoczna dla ryb. Haczyk na łowiska obﬁtujące w twarde
zaczepy (kołki, pniaki, roślinność) idealnie nadaje się do łowienia w rzekach. Ekstremalnie wytrzymały i ostry. Wgięcie trzonka haczyka środka powoduje silny efekt
przeciwwypluciowy. Gruby drut pozwalają na siłowy hol dużych okazów, bez obawy
o przecięcie pyska ryby. Do stosowania przede wszystkim w zestawach tonących.
•
•
•
•
•
•

czarna powłoka teﬂonowa PTFE
japońska stal wysokowęglowa
20 stopni zagięte oczko w dół
super ostry zakrzywiony grot
kuty zakrzywiony trzonek
mikro zadzior

04170
04171
04172
04173

Kraken 2/10
Kraken 4/10
Kraken 6/10
Kraken 8/10
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Solid
Haczyk wykonany z najwyższej jakości stali japońskiej, gdzie zastosowano czarną
antyreﬂeksyjną matową powłokę teﬂonową PTFE, która jest prawie niewidoczna
dla ryb. Wyjątkowo chwytliwy kształt, w którym stosunek położenia pomiędzy
oczkiem, a grotem powoduje silny efekt przeciwwypluciowy i pewnie trzyma
zapiętą rybę. Stosowany do przynęt pływających, również wyśmienicie sprawdza
się wraz z przynętami tonącymi. Z powodzeniem można go stosować do połowu
innych gatunków ryb: kleni i brzan.
•
•
•
•
•
•

czarna powłoka teﬂonowa PTFE
japońska stal wysokowęglowa
15 stopni zagięte oczko w dół
super ostry prosty grot
kuty zakrzywiony trzonek
mikro zadzior

04178
04179
04180
04181

Solid 2/10
Solid 4/10
Solid 6/10
Solid 8/10
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HACZYKI KARPIOWE
Wide Gap XS
Haczyk karpiowy wykonany z najwyższej jakości stali japońskiej, gdzie zastosowano czarną antyreﬂeksyjną matową powłokę teﬂonową PTFE, która jest
prawie niewidoczna dla ryb. Uniwersalny haczyk do kulek tonących
i pływających. Gruby i wytrzymały drut oraz krótki trzonek pewnie trzyma
rybę i pozwala na siłowy hol dużych okazów, bez obawy o przecięcie pyska
ryby. Odpowiednie do stosowania z kulkami, ziarnami, peletem, mniejsze
rozmiary dobrze sprawdzą się w zig rig i łowieniu z powierzchni.
•
•
•
•
•
•

czarna powłoka teﬂonowa PTFE
japońska stal wysokowęglowa
20 stopni zagięte oczko w dół
super ostry prosty grot
kuty prosty krótki trzonek
mikro zadzior

04194
04195
04196
04197
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Wide Gap XS 2/10
Wide Gap XS 4/10
Wide Gap XS 6/10
Wide Gap XS 8/10

Stealth Hook Classic Boilie

Klasyczny haczyk, który łączy w sobie dwie ważne cechy – lekkość
i wytrzymałość. Ma szeroki łuk kolanka i bardzo ostre, zagięte do
wewnątrz ostrze. Mały zadzior minimalizuje możliwość okaleczenia
karpia. Najlepiej nadaje się do łowienia na otwartych wodach. Można
go stosować w zestawach zarówno tonących jak i pływających.

Stealth Hook Chod

Haczyk głównie do stosowania w stiff rig i chod rig, ale równie dobry jest do kulek pływających. Swoje właściwości zawdzięcza bardzo
krótkiemu trzonkowi oraz oczku mocno wygiętemu na zewnątrz, które
pozwala na precyzyjne wiązanie przyponu ze sztywnej żyłki mono.
Dodatkowym plusem tego haczyka jest jego niezwykle ostry grot.

Stealth Hook LongShank / D-Rig

Idealny haczyk do wiązania przyponów D-rig, ekstra długi trzonek
pozwala na wiązanie dłuższej pętli D w przyponach D-rig. Często to
pomaga oszukać ostrożnego karpia, który „myśli”, że wypluł przynętę a odpływa z hakiem w pysku. Ekstremalnie ostry i ekstra mocny,
idealnie sprawdza się w kołkach i zaroślach.

Stealth Hook Curve-Shank

Nowoczesny kształt, solidny, silny i bardzo ostry haczyk a co a najważniejsze ciężki do wyplucia. Wygięty trzonek, długi prosty grot
i proste oczko, pozwala tworzyć wiele prezentacji. Można go stosować
do przyponów tonących lub pływających a także bardziej zawansowanych kombinacji jak Withy Pool, lub przypon KD do którego jest
idealny.
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•
•
•
•
•

czarna powłoka teﬂonowa PTFE
japońska stal wysokowęglowa
super ostry zakrzywiony grot
kuty
mikro zadzior

04115
04116
04117
04118

•
•
•
•
•
•

czarna powłoka teﬂonowa PTFE
japońska stal wysokowęglowa
25 stopni odgięte oczko na zewnątrz
super ostry zakrzywiony grot
kuty
mikro zadzior

04121
04122
04123
04124

•
•
•
•
•
•
•

Stealth Hook Chod 2/10
Stealth Hook Chod 4/10
Stealth Hook Chod 6/10
Stealth Hook Chod 8/10

czarna powłoka teﬂonowa PTFE
japońska stal wysokowęglowa
15 stopni zagięte w dół oczko
super ostry prosty grot
długi trzonek
kuty
mikro zadzior

04127
04128
04129
04130

•
•
•
•
•
•

Stealth Hook Classic Boilie 2/10
Stealth Hook Classic Boilie 4/10
Stealth Hook Classic Boilie 6/10
Stealth Hook Classic Boilie 8/10

Stealth Hook LongShank / D-Rig 2/10
Stealth Hook LongShank / D-Rig 4/10
Stealth Hook LongShank / D-Rig 6/10
Stealth Hook LongShank / D-Rig 8/10

czarna powłoka teﬂonowa PTFE
japońska stal wysokowęglowa
20 stopni zagięte w dół oczko
super ostry prosty grot
zakrzywiony trzonek z mocnego drutu
mikro zadzior

04133
04134
04135
04136

Stealth Hook Curve-Shank 2/10
Stealth Hook Curve-Shank 4/10
Stealth Hook Curve-Shank 6/10
Stealth Hook Curve-Shank 8/10
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Stealth Hook Evolution XS

•
•
•
•
•
•

Haczyk na super trudne łowiska, obﬁtujące w twarde zaczepy (kołki, pniaki, roślinność). Ekstremalnie wytrzymały i ostry. Zaprojektowany tak, aby
nie zawieść nawet podczas holu największych okazów karpi, amurów
i sumów. Gruby drut i prosty, w miarę krótki trzonek pozwalają na siłowy
hol dużych ryb, bez obawy o przecięcie pyska ryby. Idealny do łowienia
w rzekach i na dużych odległościach. Stosowany przede wszystkim
w zestawach tonących.

Stealth Hook Nailer LS

Piekielnie ostry grot, który pozostaje ostry dłużej niż większość innych
haków. Idealny do stosowania z częścią zaawansowanych przyponów
przeciw wypluciowych. Perfekcyjny haczyk do kulek pływających
o dużych rozmiarach i neutralnie wybalansownych mniejszych. Karp
pobierając przynętę zasysa ją, haczyk samoczynnie obraca się i natychmiast wbija w dolną wargę ryby.

Stealth Hook Wide Gap

Hak o szerokim łuku kolankowym, dzięki czemu bardzo pewnie i mocno trzyma rybę podczas holu. Oczko haka jest odgięte do wewnątrz
pod kątem 15 stopni tak, aby błyskawicznie obrócił się w pysku ryby
w kierunku dolnej wargi. Gruby drut i prosty, w miarę krótki trzonek
– pozwalają na siłowy hol dużych okazów, bez obawy o przecięcie
pyska ryby. Idealny w trudnych warunkach, przy stosowaniu większych kulek lub bałwanków.

Stealth Hook Curve-Shank XS

Haczyk na łowiska obﬁtujące w twarde zaczepy (kołki, pniaki, roślinność) idealnie nadaje się do łowienia w rzekach. Ekstremalnie wytrzymały i ostry. Wgięcie trzonka haczyka w środku powoduje silny
efekt przeciwwypluciowy. Gruby drut pozwala na siłowy hol dużych
okazów, bez obawy o przecięcie pyska ryby.

Stealth Hook Wide Gap SS

Uniwersalny haczyk do kulek tonących i pływajacych. Gruby i wytrzymały drut oraz krótki trzonek pewnie trzyma rybę podczas holu. Odpowiedni do stosowania z kulkami, ziarnami, peletem. Mniejsze rozmiary
dobrze sprawdzą się w zig rig i łowieniu w toni.

czarna powłoka teﬂonowa PTFE
japońska stal wysokowęglowa
20 stopni zagięte w dół oczko
super ostry prosty grot
kuty zakrzywiony trzonek
mikro zadzior

04145
04146
04147
04148

•
•
•
•
•
•

czarna powłoka teﬂonowa PTFE
japońska stal wysokowęglowa
20 stopni zagięte w dół oczko
super ostry prosty grot
mocny długi trzonek dla zwiększenia mocy
mikro zadzior

04139
04140
04141
04142

•
•
•
•
•
•

Stealth Hook Wide Gap 2/10
Stealth Hook Wide Gap 4/10
Stealth Hook Wide Gap 6/10
Stealth Hook Wide Gap 8/10

czarna powłoka teﬂonowa PTFE
japońska stal wysokowęglowa
20 stopni zagięte w dół oczko
super ostry prosty grot
kuty zakrzywiony trzonel
mikro zadzior

04157
04158
04159
04160

•
•
•
•
•
•

Stealth Hook Nailer LS 2/10
Stealth Hook Nailer LS 4/10
Stealth Hook Nailer LS 6/10
Stealth Hook Nailer LS 8/10

czarna powłoka teﬂonowa PTFE
japońska stal wysokowęglowa
15 stopni zagięte w dół oczko
super ostry prosty grot
kuty
mikro zadzior

04166
04167
04168
04169

•
•
•
•
•
•

Stealth Hook Evolution XS 2/10
Stealth Hook Evolution XS 4/10
Stealth Hook Evolution XS 6/10
Stealth Hook Evolution XS 8/10

Stealth Hook Curve-Shank XS 2/10
Stealth Hook Curve-Shank XS 4/10
Stealth Hook Curve-Shank XS 6/10
Stealth Hook Curve-Shank XS 8/10

brązowa powłoka teﬂonowa PTFE
japońska stal wysokowęglowa
15 stopni zagięte w dół oczko
super ostry zakrzywiony grot
kuty
mikro zadzior

04151
04152
04153
04154

Stealth Hook Wide Gap SS 2/10
Stealth Hook Wide Gap SS 4/10
Stealth Hook Wide Gap SS 6/10
Stealth Hook Wide Gap SS 8/10
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Specialist Boilie

Klasyczny, uniwersalny model do kulek tonących
i pływających.
04001
04002
04003
04004
04005
04052
04079

Specialist Boilie 2/0 /7
Specialist Boilie 1/0 /7
Specialist Boilie 1 / 10
Specialist Boilie 2 / 10
Specialist Boilie 4 / 10
Specialist Boilie 6 / 10
Specialist Boilie 8 / 10

Model bezzadziorowy posiada identyczne cechy
jak jego wersja z zadziorem.
04053 Specialist Boilie 2 / 10
04054 Specialist Boilie 4 / 10
04055 Specialist Boilie 6 / 10

Super Heavy

Super Light

04030
04031
04032
04033
04064

04047
04046
04045
04044
04043
04042
04076

Haczyk na supertrudne łowiska obﬁtujące w twarde
zaczepy (kołki, pniaki, roślinność).
Ekstremalnie wytrzymały i ostry.
Super Heavy 1/0 /7
Super Heavy 1/ 8
Super Heavy 2 / 8
Super Heavy 4 / 10
Super Heavy 6 / 10

Lekki i bardzo wytrzymały haczyk.
Przeznaczony jest na czyste i otwarte wody.
Super Light 2 /0 /7
Super Light 1 /0 /7
Super Light 1 /8
Super Light 2 / 10
Super Light 4 / 10
Super Light 6 / 10
Super Light 8 / 10

Evolution

Stiff Rig Hook

04015
04016
04017
04018
04019
04092

04006
04007
04008
04009
04075

Haczyk o wyjątkowo chwytliwym kształcie, powoduje
silny efekt przeciwwypluciowy.
Evolution 1/0 / 10
Evolution 1/ 10
Evolution 2 / 10
Evolution 4 / 10
Evolution 6 / 10
Evolution 8 / 10

Specjalistyczny haczyk stosowany głównie w
sztywnych zestawach, tzw. Stiff Rig, ale równie
przydatny do kulek pływających.
Stiff Rig Hook 1 / 10
Stiff Rig Hook 2 / 10
Stiff Rig Hook 4 / 10
Stiff Rig Hook 6 / 10
Stiff Rig Hook 8 / 10

Genesis XS

Super Specialist

04034
04035
04036
04037

04010
04011
04012
04057
04077

Uniwersalny haczyk do kulek tonących i pływających
(ze względu na szeroki łuk kolankowy szczególnie
polecamy go do przynęt roślinnych).
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Specialist Boilie /bezzadziorowe/

Genesis XS 1/ 10
Genesis XS 2 / 10
Genesis XS 4 / 10
Genesis XS 6 / 10

Doskonały do kulek tonących i pływających,
a także do łowienia na spławik.
Super Specialist 1 / 10
Super Specialist 2 / 10
Super Specialist 4 / 10
Super Specialist 6 / 10
Super Specialist 8 / 10
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Demon Carp Hook

Uniwersalny haczyk, który łączy w sobie dwie ważne
cechy – lekkość i wytrzymałość.
04020
04021
04022
04023
04091

Demon Carp Hook 1/8
Demon Carp Hook 2/10
Demon Carp Hook 4/10
Demon Carp Hook 6/10
Demon Carp Hook 8/10

Super Strong 2XS

Idealny haczyk we wszelakich sytuacjach wymagających siłowego holu. Jest on bowiem niezwykle
mocny i ma doskonałe własności chwytne.
04024
04025
04026
04063
04078

Super Strong 2XS 1/10
Super Strong 2XS 2/10
Super Strong 2XS 4/10
Super Strong 2XS 6/10
Super Strong 2XS 8/10

Specimen 2XS

Specialist Continental

04059
04060
04061
04062

04027
04028
04029
04058
04073

Haczyk na łowiska obﬁtujące w twarde zaczepy
(kołki, pniaki, roślinność) idealnie nadaje się do łowienia
w rzekach. Ekstremalnie wytrzymały i ostry.
Specimen 2XS 1/8
Specimen 2XS 2/10
Specimen 2XS 4/10
Specimen 2XS 6/10

Super D'rig

Specjalistyczny haczyk o długim trzonku do przyponów
typu D'rig. Stosuje się go do kulek tonących i pływających.
04013
04014
04056
04080

Super D'rig 2/10
Super D'rig 4/10
Super D'rig 6/10
Super D'rig 8/10

Long Shang

Perfekcyjny haczyk, zaprojektowany do przyponów
przeciwwypluciowych, posiada długi prosty trzonek,
zagięte oczko do wewnątrz i specjalnie proﬁlowany
łuk kolankowy.
04083 Long Shang 2/10
04084 Long Shang 4/10
04085 Long Shang 6/10
04093 Long Shang 8/10

Specialist Longbow

Wyjątkowy i bardzo wytrzymały haczyk o specyﬁcznej
konstrukcji ostrza o bardzo wydłużonym łuku kolankowym. Zaprojektowany z myślą o ostrożnych karpiach.
Doskonały zarówno do zestawów pływających jak
i tonących.
04097 Specialist Longbow 1/10
04098 Specialist Longbow 2/10
04099 Specialist Longbow 4/10

Bardzo mocny uniwersalny haczyk o długim
trzonku i oczku zagiętym do wewnątrz.
Doskonały do wszelkich zestawów typu bent.
Specialist Continental 1/8
Specialist Continental 2/10
Specialist Continental 4/10
Specialist Continental 6/10
Specialist Continental 8/10

Nailer

Wyjątkowo mocny i ostry karpiowy haczyk o charakterystycznym kształcie. Przeznaczony prawie
do wszystkich typów prezentacji, gwarantuje
pewne i solidne trzymanie ryby podczas holu.
04086
04081
04082
04094

Nailer 2/10
Nailer 4/10
Nailer 6/10
Nailer 8/10

Nailer Long Shang

Haczyk karpiowy o bardzo charakterystycznym
kształcie. Lekki, wykonany z cienkiego ale bardzo
mocnego drutu.
04087
04088
04089
04090

Nailer Long Shang 2/10
Nailer Long Shang 4/10
Nailer Long Shang 6/10
Nailer Long Shang 8/10

Saviar

Perfekcyjnie wykonany super ostry grot i zadzior,
maksymalna moc i wytrzymałość. Przeznaczony
prawie do wszystkich typów prezentacji.
04095 Saviar 1/10
04096 Saviar 2/10
04074 Saviar 4/10

Godzilla
Nieprawdopodobnie mocny haczyk przeznczony do łowienia
w najtrudniejszych warunkach obﬁtujących w twarde zaczepy
(kołki, pniaki). Gruby i wytrzymały drut oraz zakrzywiony grot
i krótki trzonek pewnie trzyma rybę podczas holu. Przeznaczony
głównie do przynęt tonących i bałwanków.

ŚĆ

O
NOW

04161 Godzilla 1/10
04162 Godzilla 2/10
04163 Godzilla 4/10
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w pełni matowe

Przypony karpiowe to jeden z najważniejszych elementów naszych zestawów. Bardzo często właśnie przypon decyduje o naszym końcowym sukcesie. Część karpiarzy wiąże je własnoręcznie. Jednak wiemy, że wielu z Was nie ma czasu, chęci lub umiejętności, aby konstruować, często
dość skomplikowane przypony. To właśnie dla Was stworzyliśmy najnowszą gamę przyponów z serii Stealth Carp Rig. Bazując na wieloletnim
doświadczeniu naszych testerów oraz rzeszy zaprzyjaźnionych karpiarzy, wybraliśmy dziesięć najbardziej skutecznych konstrukcji. Zbudowaliśmy
je z dbałością o najmniejsze szczegóły z najwyższej jakości komponentów – matowe haki z serii Stealth Hook, plecionki Stealth Silk, Gravity Silk,
Hybraid Complex, odpowiednio wyproﬁlowane pozycjonery i ochraniacze antysplątaniowe. Tak powstała seria przyponów Stealth Carp Rig, dzięki
którym będziecie mogli skutecznie łowić nawet najostrożniejsze karpie w najtrudniejszych warunkach. SCR to jakość, skuteczność i niezawodność!

Boilie Bottom Rig

Klasyczny przypon trudny do wyplucia, idealny na bardzo
płochliwe ryby. Naturalnie układa się na dnie, dobrze przylega i kamuﬂuje się wśród roślinności podwodnej. Przeznaczony zarówno do pojedynczych kulek jak i bałwanków.
Boilie Bottom Rig zrobiony jest z najlepszych komponentów
– plecionka Gravity Silk Dark Brown i hak
Stealth Classic Boilie.
05310 Boilie Bottom Rig 2 / 25 lb /20 cm / 2 szt. / MF
05311 Boilie Bottom Rig 4 / 25 lb /20 cm / 2 szt. / MF
05312 Boilie Bottom Rig 6 / 25 lb /20 cm / 2 szt. / MF

Methode&Feeder Rig

To bardzo popularny i skuteczny przypon stosowany głównie do łowienia z woreczkami PVA, koszykami do metody i feedera. Krótszy niż
standardowe przypony, dzięki czemu nie plącze się podczas dalekich rzutów. Zapewnia doskonałą prezentację przynęt pływających oraz krytycznie wybalansowanych. Nowoczesny agresywny kształt haka oraz odpowiednio wyproﬁlowana rurka termokurczliwa zapewniają pewne
zacięcie ryby. Methode&Feeder Rig zrobiony jest z najlepszych komponentów – plecionka Stealth Silk Silt i hak Stealth Curve-Shank.
05300 Methode&Feeder Rig 2 / 25 lb /10 cm / 2 szt MF
05301 Methode&Feeder Rig 4 / 25 lb /10 cm / 2 szt MF
05302 Methode&Feeder Rig 6 / 25 lb /10 cm / 2 szt MF

Withy Pool Rig

To bardzo nowoczesny i zaawansowany przypon karpiowy.
Idealny przy stosowaniu przynęt pływających takich jak kulki
pop-up, pływające imitacje kukurydzy lub innych przynęt naturalnych. Kształt zastosowanego pozycjonera, idealnie układa hak z przynętą tuż nad dnem, zapewniając jej perfekcyjną
prezentację oraz skuteczne zacięcie karpia w dolną wargę.
Withy Pool Rig zrobiony jest z najlepszych komponentów –
plecionka Stealth Silk Weed i hak Stealth Classic Boilie.
05340 Withy Pool Rig 2 / 25 lb /20 cm / 2 szt. / MF
05341 Withy Pool Rig 4 / 25 lb /20 cm / 2 szt. / MF
05342 Withy Pool Rig 6 / 25 lb /20 cm / 2 szt./ MF

Chod Rig

Krótki sztywny przypon stworzony do metody helikopterowej, nie plącze się przy rzutach. Pozbawiony włosa, na rzecz klasycznej pętli D
z ruchomym pierścieniem, tworzy fenomenalny efekt samozacięcia. Zastosowany przegubowo krętlik z kółkiem non shine, tworzy podwójny
przegub, przez co układa się na dnie, niezależnie od położenia obciążenia. Idealny na wszelkiego rodzaju zamulone dna. Najlepiej sprawdza się
z kulkami pop-up i krytycznie wybalansowanymi lub sztucznymi przynętami pływającymi.
05350 Chod Rig 2 / 20 lb / 5 cm / 2 szt.
05351 Chod Rig 4 / 20 lb / 5 cm / 2 szt.
05352 Chod Rig 6 / 20 lb / 5 cm / 2 szt.

Chod Long Rig

Długi sztywny przypon stworzony do metody helikopterowej, nie plącze się przy rzutach. Pozbawiony włosa, na rzecz klasycznej pętli D
z ruchomym pierścieniem, tworzy fenomenalny efekt samozacięcia. Idealny na wszelkiego rodzaju zamulone dna. Najlepiej sprawdza się
z kulkami pop-up i krytycznie wybalansowanymi lub sztucznymi przynętami pływającymi.
05345 Long Chod Rig 2 / 20 lb / 7,5 cm / 2 szt.
05346 Long Chod Rig 4 / 20 lb / 7,5 cm / 2 szt.
05347 Long Chod Rig 6 / 20 lb / 7,5 cm / 2 szt.
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Line Aligner Wide Gape Rig

To jeden z podstawowych lecz wciąż bardzo skutecznych przyponów
karpiowych. Zawiązany standardowym węzłem bez węzła, z klasycznym włosem i pozycjonerem Line Aligner, którego odpowiednio
wygięty proﬁl potęguje efekt samozacięcia. Krótki trzonek oraz szeroki
łuk kolankowy zastosowanego haka pewnie trzyma karpia podczas
ciężkich siłowych holi. Line Aligner Wide Gape Rig można stosować
zarówno do przynęt pływających i tonących oraz tzw. bałwanków.
Zrobiony jest z najlepszych komponentów – plecionka Stealth Silk
Weed i hak Stealth Wide Gap SS.
05334 Line Aligner Wide Gap Rig 2 / 25 lb /20 cm / 2 szt. / MF
05336 Line Aligner Wide Gap Rig 4 / 20 lb /20 cm / 2 szt. / MF
05335 Line Aligner Wide Gap Rig 6 / 25 lb /20 cm / 2 szt. / MF

Long Shank Blow Back Rig

To jeden z najpopulariejszych przyponów ostatnich lat. Zbudowany na
haku o wydłużonym trzonku oraz włosie przywiązanym do metalowego pierścienia. Dzięki temu przynęta swobodnie porusza się po
trzonku, zapewniając rewelacyjną prezentację nie budzącą podejrzeń
nawet wśród najostrożniejszych karpi. Dodatkowy pozycjoner za
każdym razem obraca grot w kierunku dolnej wargi karpia, tworząc z
tego przyponu zabójczo skuteczną broń. Long Shank Blow Back Rig
jest wręcz niemożliwy do wyplucia przez rybę. Zrobiony z najlepszych
komponentów – plecionka Stealth Silk Weed Stripper i hak Stealth Long
Shank.
05327 Long Shank Blow Back Rig 2 / 25 lb /20 cm / 2 szt / MF
05329 Long Shank Blow Back Rig 4 / 20 lb /20 cm / 2 szt / MF
05328 Long Shank Blow Back Rig 6 / 25 lb /20 cm / 2 szt / MF

Pop-Up Rig

To sprawdzony przypon cieszący się ogromną popularnością. Idealny
do prezentacji przynęt pływających takich jak kulki pop-up, pływające
imitacje kukurydzy lub innych przynęt naturalnych. Sprawdzi się na
każdym rodzaju dna, w szczególności łowiąc w zarośniętych obszarach. Metalowy perścień, swobodnie poruszający sie po trzonku, do
którego mocujemy przynętę, gwarantuje bardzo naturalną i atrakcyjną
dla karpi prezentację. Bardzo mocny hak i niezawodna plecionka w
otulinie, pozwolą na skuteczne wycholowanie karpia z gęsto porośniętych miejsc. Pop-Up Rig zrobiony jest z najlepszych komponentów –
plecionka Stealth Silk Stripper Weed i hak Stealth Curve-Shank.
05320 Pop-up Rig 2 / 25 lb /20 cm / 2 szt. / MF
05322 Pop-up Rig 4 / 20 lb /20 cm / 2 szt. / MF
05321 Pop-up Rig 6 / 25 lb /20 cm / 2 szt. / MF

Snaggy Bottom Rig

To przypon do zadań specjalnych. Piekielnie ostry i mocny hak oraz
bardzo odporna na przetarcie i zerwanie plecionka, pozwolą na siłowy
i skuteczny hol z trudno dostępnych miejsc. Przesuwana rurka na
trzonku haczyka umożliwia regulację długości włosa w zależności od
potrzeb, a odpowiednio wyproﬁlowana rurka termokurczliwa umożliwi
pewne zacięcie. Snaggy Bottom Rig jest idealny do łowienia w
ekstremalnych warunkach, w miejscach pełnych podwodnych zawad
i zaczepów. Przypon ten wykonany jest z najlepszych komponentów:
plecionka Hybraid Complex Camo i hak Stealth Evolution XS.
05315 Snaggy Bottom Rig 2 / 25 lb / 25 cm / 2 szt. / MF
05315 Snaggy Bottom Rig 4 / 25 lb / 25 cm / 2 szt. / MF

KD Rig

KD Rig to bardzo prosty w swojej konstrukcji przypon, a jednocześnie
wyjątkowo skuteczny. Agresywny kształt haczyka, włos wychodzący
tuż przy oczku oraz odpowiednio wybalansowana przynęta, tworzą z
niego przypon o bardzo wysokiej skuteczności zacięcia. Grot haczyka
układa się równolegle do dna, przez co zawsze wbija się w dolną
wargę karpia. Mocny hak oraz wytrzymała plecionka pozwolą na siłowy hol bez obawy o spięcie ryby. KD Rig zrobiony jest z najlepszych
komponentów – plecionka Stealth Silk Silt i hak Stealth Curve-Shank.
05305 KD Rig 2 / 25 lb /20 cm / 2 szt. / MF
05306 KD Rig 4 / 25 lb /20 cm / 2 szt. / MF
05307 KD Rig 6 / 25 lb /20 cm / 2 szt ./ MF
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CARPRIG

BOILIE RIG

Tradycyjny przypon wykonany z miękkiej plecionki niewyczuwalnej przez karpie. Mocny klasyczny hak z ostrzem
zagiętym do wewnątrz, zwiększa skuteczność holu z dalekich
odległości. Popularny i uniwersalny przypon do kulek tonących, przydatny przy połowach na otwartej wodzie.
05355
05356
05357
05358

FC Boilie Rig 1 25 lb /25 cm / 2 szt. / Zarośla
FC Boilie Rig 2 25 lb /25 cm / 2 szt. / Zarośla
FC Boilie Rig 4 25 lb /25 cm / 2 szt. / Zarośla
FC Boilie Rig 6 15 lb /25 cm / 2 szt. / Zarośla

POP-UP RIG

Jeden z najlepszych przyponów do łowienia na przynęty
pływające. Kilka centymetrów nad haczykiem, pozbawiony
otuliny przypon jest wyjątkowo miękki, co nie wzbudza podejrzeń ryby, przy zasysaniu przynęty. Zakończony krętlikiem
non shine, z nałożonym ochraniaczem antysplątaniowym.
05363
05364
05365
05366

FC Pop-up Rig 1 / 25 lb /20 cm / 2 szt. / Zarośla
FC Pop-up Rig 2 / 25 lb /20 cm / 2 szt. / Zarośla
FC Pop-up Rig 4 / 25 lb /20 cm / 2 szt. / Zarośla
FC Pop-up Rig 6 / 15 lb /20 cm / 2 szt. / Zarośla

SPECIMEN COMBI RIG

Sztywna otulina plecionki minimalizuje ryzyko splątania
zestawu, podczas ekstremalnie dalekich rzutów. Trudny do
wyplucia, idealny na bardzo płochliwe ryby. Doskonały zarówno do kulek pływających, krytycznie wybalansowanych
jak i tonących.
05370 FC Specimen Combi Rig 2 25 lb /20 cm / 2 szt. / Zarośla
05371 FC Specimen Combi Rig 4 25 lb /20 cm / 2 szt. / Zarośla

ANTI BLOW OUT RIG

Łamaniec na przełowione wody o dużej presji, uniemożliwia rybie wyplucie przynęty razem z hakiem. Długi miękki
włos z przymocowanym pierścieniem w którym przynęta
porusza się swobodnie w sposób bardzo naturalny dając
pełen zakres ruchu. Idealny zarówno do kulek pływających,
krytycznie wybalansowanych jak i tonących.
05376 FC Anti Blow Out Rig 2 / 25 lb /20 cm / 2 szt. / Zarośla
05377 FC Anti Blow Out Rig 4 / 25 lb /20 cm / 2 szt. / Zarośla

CORN RIG

Klasyczny model przyponu ze stuczną kukurydzą pływającą
na włosie. Gotowy do użycia, niezastąpiony w awaryjnych
sytuacjach. Idealny na wszelkiego rodzaju zamulone dna.
05382 FC Corn Rig 2 / 25 lb / 25 cm / 2 szt. / Zarośla
05383 FC Corn Rig 4 / 25 lb / 25 cm / 2 szt. / Zarośla
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Hardcore Leader to super nowoczesny, zaawansowany technicznie materiał przeznaczony do budowy zestawów samozacinajacych, przelotowych, półprzelotowych i z ciężarkami centrycznymi. Niezwykle mocny, totalnie odporny na ścieranie rdzeń pokryty został
powłoką z poliwinylu z dodatkiem wolframu – takie rozwiązanie powoduje, ze Hardcore
Leader idealnie przylega do dna i jest elastyczny co amortyzuje zrywy ryby. Zastosowane pętle nie zostały zawiązane, lecz sklejone w specjalnym procesie technologicznym,
czemu zawdzięczają swą niezwykłą moc.

Hardcore Leader z szybką z agrafką pozwala
na błyskawiczną wymianę zestawów
03379 Hardcore leader z łatwym klipsem 1 m / Zarośla / 2 szt.
03380 Hardcore leader z łatwym klipsem 1 m/ Muł / 2 szt.
03381 Hardcore leader z łatwym klipsem 1 m/ Żwir / 2 szt.

Hardcore Leader z krętlikiem z kółkiem, poHardcore Leader z krętlikiem szybkiego montażu
prawia prezentację i powoduje naturalny ruch pozwala na błyskawiczną wymianę zestawów.
przyponu i przynęty.
03373 Hardcore leader z krętlikiem szybkiego montażu 1 m/ Zarośla / 2 szt.
03376 Hardcore leader krętlik z kółkiem 1 m/ Zarośla / 2 szt.
03377 Hardcore leader krętlik z kółkiem 1 m/ Muł / 2 szt.
03378 Hardcore leader krętlik z kółkiem 1 m/ Żwir / 2 szt.

limpit leadcore

03374 Hardcore leader z krętlikiem szybkiego montażu 1 m / Muł / 2 szt.
03375 Hardcore leader z krętlikiem szybkiego montażu 1 m / Żwir / 2 szt.

Limpit Leadcore Leader to materiał, który idealnie wtapia się w dno, zapobiegając
ocieraniu się ostrożnych karpi o żyłkę główną, znajdującą się w poblizu przyponu. Na
obydwu końcach posiada zaplecione pętelki, zapewniające bardzo wysoką odporność na
zerwanie. Limpit Leadcore jest materiałem bardzo odpornym na ścieranie i zerwanie, idealnie kamuﬂującym się na dnie. Posiada ołowiany rdzeń, co daje dobrą pamięć kształtu.
Leadcore Leader to idealny odcinek końcowy do budowy zestawów samozacinających,
przelotowych, półprzelotowych i z ciężarkami centrycznymi.

Limpit Leadcore z łatwym klipsem pozwla na błyskawiczną wymianę
zestawów.

Limpit Leadcore z szybkim montażem pozwala na błyskawiczną
wymianę zestawów.

03112 FC Limpit Leadcore przypon z łatwym klipsem 90 cm / Zarośla / 2 szt.
03113 FC Limpit Leadcore przypon z łatwym klipsem 90 cm / Muł / 2 szt.
03114 FC Limpit Leadcore przypon z łatwym klipsem 90 cm / Żwir / 2 szt.

03100 FC Limpit Leadcore przypon z szybkim montażem 90 cm /Zarośla / 2 szt.
03101 FC Limpit Leadcore przypon z szybkim montażem 90 cm / Muł / 2 szt.
03102 FC Limpit Leadcore przypon z szybkim montażem 90 cm / Żwir / 2 szt.

Limpit Leadcore z krętlikiem do wszystkich typów zestawów.

Limpit Leadcore krętlik z kółkiem poprawia prezentację
i powoduje naturalny ruch przyponu i przynęty.

03118 FC Limpit Leadcore przypon z krętlikiem 90 cm /Zarośla / 2 szt.
03119 FC Limpit Leadcore przypon z krętlikiem 90 cm / Muł / 2 szt.
03120 FC Limpit Leadcore przypon z krętlikiem 90 cm / Żwir / 2 szt.

03106 FC Limpit Leadcore przypon krętlik z kółkiem 90 cm /Zarośla / 2 szt.
03107 FC Limpit Leadcore przypon krętlik z kółkiem 90 cm / Muł / 2 szt.
03108 FC Limpit Leadcore przypon krętlik z kółkiem 90 cm / Żwir / 2 szt.
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Weedlook leaders – samozacinające zestawy

Wolno toną, posiadają specjalny oplot maskujący. Weedlook leaders są
fantastycznie kosmate, genialnie imitują moczarkę kanadyjską. Pozwalają na perfekcyjny kamuﬂaż podczas połowów na zarośniętych dnach.
Oferujemy je w dwóch wersjach kolorystycznych, z dwoma rodzajami
zakończeń – krętlikiem z kółkiem oraz krętlikiem szybkiego montażu.
05688
05689
05692
05693

FC Weedlook zestaw samozacinający z krętlikiem z kółkiem 60 cm/ 2 szt. / Kamuﬂaż
FC Weedlook zestaw samozacinający z krętlikiem z kółkiem 60 cm/ 2 szt. / Zielony kamuﬂaż
FC Weedlook zestaw samozacinający z krętlikiem szybkiego montażu 60 cm/ 2 szt./ Kamuﬂaż
FC Weedlook zestaw samozacinający z krętlikiem szybkiego montażu 60 cm/ 2 szt./ Zielony kamuﬂaż

hybrid leader
Hybrid Leader to ekstremalnie mocny, nowoczesny materiał przeznaczony do budowy
zestawów samozacinających, przelotowych, półprzelotowych i z ciężarkami centrycznymi.
Ciężki i wiotki, znakomicie przylegający do dna metalowy rdzeń opleciony został mocnymi
włóknami poliestrowymi i HPPE wraz z dodatkowym, zewnętrznym oplotem z wielu żyłek
mono. Hybrid Leader posiada wprost niewiarygodną odporność na przetarcie znakomicie
sprawdzi się w najtrudniejszych łowiskach – z dużą ilością małż, kołków, kamieni oraz
gęstej i ostrej roślinności.
03130 FC Hybryd Leadcore leaders z krętlikiem 1,2 m / Zarośla / 2 szt.
03131 FC Hybryd Leadcore leaders z krętlikiem z kółkiem 1,2 m / Zarośla / 2 szt.
03132 FC Hybryd Leadcore leaders z krętlikiem szybkiego montażu 1,2 m / Zarośla / 2 szt.

GOTOWE ZESTAWY

Zestaw zbudowany na bazie bezpiecznego klipsa, który uwalnia ciężarek w przypadku zaczepu. Klasyczna konstrukcja samozacinająca. Krętlik
wciskany jest w bezpieczny klips na tyle mocno, że zacina rybę, jednocześnie na tyle słabo, aby ją uwolnić z zestawu w razie zerwania. Szybki montaż i demontaż obciążenia. Posiada ogólne zastosowanie, dobrze sprawdza się podczas łowienia na dużych odległościach.

05655 FC Leadcore zestaw samozacinający 2 szt./ Zarośla
05665 FC Leadcore zestaw samozacinający 2 szt./ Muł
05675 FC Leadcore zestaw samozacinający 2 szt./ Żwir

05676 FC L. z. samozacinający z szybkim montażem 2 szt./ Zarośla
05677 FC L. z. samozacinający z szybkim montażem 2 szt./ Muł
05678 FC L. z. samozacinający z szybkim montażem 2 szt./ Żwir

05682 FC L. zestaw samozacinający Ring Swivel 2 szt. / Zarośla
05683 FC L. zestaw samozacinający Ring Swivel 2 szt. / Muł
05684 FC L. zestaw samozacinający Ring Swivel 2 szt. / Żwir

FC Leadcore zestaw Chod Rig to idealny zestaw do dalekich rzutów. Stworzony do łowienia w trudnych warunkach. Konstrukcja zestawu
zapobiega zapadaniu się przynęty w głębokim mule lub podwodnej roślinności. Zastosowanie specjalnie zaprojektowanego koralika Heli/Chod
Bead zapobiega przesuwaniu się przynęty w kierunku ciężarka podczas rzutu oraz holu karpia. Stosuje się go głównie łowiąc na pływające
kulki pop up, pływające imitacje kukurydzy. W połączeniu z przyponem Chod Rig zapewnia idealną prezentację przynęty. Wyposażony w
agrafkę do montażu ciężarka, pozwala na szybką wymianę obciążenia w zależności
od panujących warunków.
05645 FC Leadcore zestaw Chod Rig 2 szt./ Zarośla
05646 FC Leadcore zestaw Chod Rig 2 szt./ Muł
05647 FC Leadcore zestaw Chod Rig 2 szt./ Żwir
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Klasyczny zestaw przelotowy z pełną osłoną krętlika i przelotowym
pierścieniem. Bezpieczny dla ryby w przypadku zaczepu. Posiada
ogólne zastosowanie. Idealny, kiedy karpie ostrożnie biorą. Dobrze
sprawdza się podczas łowienia amurów.
05656 FC Leadcore zestaw przelotowy 2 szt./ Zarośla

Zestaw wykorzystujący bezpieczny koralik półprzelotowy, można na
nim zapiąć pierścień przelotowy z ciężarkiem. W takiej konﬁguracji
daje efekt samozacięcia. Jeśli pierścień używany jest na swobodnej żyłce, zestaw służy jako przelotowy. Uniwersalna konstrukcja
półprzelotowa ogólnego stosowania, dobrze sprawdza się podczas
łowienia na dużych odległościach.
05657 FC Leadcore zestaw półprzelotowy 2 szt./ Zarośla

Samozacinający zestaw feederowy, klips samozacinający wyposażony jest w bolec blokujący ciężarek.
05696 FC Zestaw feederowy na miękkiej rurce 35 cm / 3 szt. /Żwir
05697 FC Zestaw feederowy na miękkiej rurce 35 cm / 3 szt. /Zarośla
05698 FC Zestaw feederowy na miękkiej rurce 35 cm / 3 szt./ Muł

Klasyczna konstrukcja samozacinająca. Szybki montaż i demontaż
obciążenia. Posiada ogólne zastosowanie, dobrze sprawdza się
podczas łowienia na dużych odległościach.
05651
05661
05671
05655
05665
05675

Bezpieczny zestaw samozacinający 5 szt. / Zarośla
Bezpieczny zestaw samozacinający 5 szt. / Muł
Bezpieczny zestaw samozacinający 5 szt. / Żwir
Leadcore zestaw samozacinający 2 szt./ Zarośla
Leadcore zestaw samozacinający 2 szt./ Muł
Leadcore zestaw samozacinający 2 szt./ Żwir

Uniwersalna konstrukcja półprzelotowa ogólnego zastosowania,
dobrze sprawdza się podczas łowienia na dużych odległościach.
05653 Bezpieczny zestaw półprzelotowy 5 szt./ Zarośla
05657 Leadcore zestaw półprzelotowy 2 szt./ Zarośla

Klasyczny zestaw helikopterowy, konstrukcja antysplątaniowa
i rzutowa.
05650
05660
05670
05654
05664
05674

Bezpieczny zestaw helikopterowy 5 szt./ Zarośla
Bezpieczny zestaw helikopterowy 5 szt./ Muł
Bezpieczny zestaw helikopterowy 5 szt./ Żwir
Leadcore zestaw helikopterowy 2 szt./ Zarośla
Leadcore zestaw helikopterowy 2 szt./ Muł
Leadcore zestaw helikopterowy 2 szt./ Żwir

Klasyczny zestaw przelotowy z pełną osłoną krętlika
i przelotowym pierścieniem.
05652 Bezpieczny zestaw przelotowy 5 szt./ Zarośla
05656 Leadcore zestaw przelotowy 2 szt./ Zarośla

ZAROŚLA

MUŁ

ŻWIR

51

AKCESORIA DO ZESTAWÓW
Ochraniacz antysplątaniowy – poprawia 05796 Ochraniacz antysplątaniowy 20 mm / 10 szt. / Muł
05797 Ochraniacz antysplątaniowy 20 mm / 10 szt. / Zarośla
efektywność zestawów końcowych,
05798 Ochraniacz antysplątaniowy 20 mm / 10 szt. / Żwir
redukuje plątanie się.
05583 Ochraniacz antysplątaniowy 55 mm / 10 szt. / Muł
05584 Ochraniacz antysplątaniowy 55 mm / 10 szt. / Zarośla
05585 Ochraniacz antysplątaniowy 55 mm / 10 szt. / Żwir

Koralik Heli/Chod przeznaczony jest do tworzenia
bezpiecznych zestawów helikopterowych na leadcore
i leaders. Rurka wykonana jest z twardszej gumy, aby
zapewnić amortyzację i chroni główną linkę podczas
brania.
05784 Koralik Heli/Chod / 10 szt. Muł
05785 Koralik Heli/Chod / 10 szt. Zarośla
05786 Koralik Heli/Chod / 10 szt. Żwir

PREZENTACJA
Bezpieczny klips z bolcem – z bocznym bolBezpieczny klips –uwalnia zestaw z ciężarcem, pozwala na stosowanie różnej wielkości ka kiedy się zaczepi, oraz pozwala na jego
krętlików.
błyskawiczną wymianę .

Mocny klips do ciężarka – oparty na mocnym
metalowym ramieniu, przeznaczony do rzucania ciężkimi ołowiami.

05573 Bezpieczny klips z bolcem / 10 szt. / Muł
05574 Bezpieczny klips z bolcem / 10 szt. / Zarośla
05575 Bezpieczny klips z bolcem / 10 szt. / Żwir

05570 Bezpieczny klips / 10 szt. / Muł
05571 Bezpieczny klips / 10 szt. / Zarośla
05572 Bezpieczny klips / 10 szt. / Żwir

05576 Mocny klips do ciężarka / 5 szt. / Zarośla

Łącznik gumowy – zaprojektowany by blokować bezpieczne klipsy i ciężarki centryczne,
tworzy elastyczne połączenie z rurką antysplątaniową.

Koralik zderzakowy półprzelotowy – koralik
do konstrukcji zestawów samozacinających
i przelotowych, zaprojektowany, aby chronić
krętlik z węzłem.

Zestaw przeznaczony głównie do feedera i
drgającej szczytówki, może być także używany do zestawów karpiowych na rzekach.

05577 Łącznik gumowy / 10 szt. / Muł
05578 Łącznik gumowy / 10 szt. / Zarośla
05579 Łącznik gumowy / 10 szt. / Żwir

05607 Koralik zderzakowy półprzelotowy / 5 szt. / Muł
05608 Koralik zderzakowy półprzelotowy / 5 szt. / Zarośla
05609 Koralik zderzakowy półprzelotowy / 5 szt. / Żwir

Koralik buforowy – koralik zderzakowy o
Ochraniacz helikopterowy – tuba z wytrzywielorakim zastosowaniu, zaprojektowany do małego tworzywa, ochrania klips, który
ochrony węzła i krętlika.
łączy ciężarek z żyłką główną w zestawach
helikopterowych.
05580 Koralik buforowy 10 szt. / Muł
05581 Koralik buforowy 10 szt. / Zarośla
05582 Koralik buforowy 10 szt. / Żwir
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05586 Ochraniacz helikopterowy 10 szt. / Muł
05587 Ochraniacz helikopterowy 10 szt. / Zarośla
05588 Ochraniacz helikopterowy 10 szt. / Żwir

05556 Zestaw feederowy 35 cm / 3 szt. Żwir
05557 Zestaw feederowy 35 cm / 3 szt. Zarośla
05558 Zestaw feederowy 35 cm / 3 szt. Muł

Koralik zderzakowy – wytrzymałe koraliki
wszechstronnego zastosowania, chronią węzły w różnych typach zestawów końcowych.
05604 Koralik zderzakowy/ 6 mm / 15 szt. / Muł
05605 Koralik zderzakowy/ 6 mm / 15 szt. / Zarośla
05606 Koralik zderzakowy / 6 mm / 15 szt. / Żwir

AKCESORIA DO ZESTAWÓW
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Gumowy koralik znakomicie blokuje na
leadcore’ach przelotowe elementy zestawu
końcowego.
05618 Gumowy koralik samoblokujący / 15 szt. Zarośla
05619 Gumowy koralik samoblokujący / 15 szt. Muł
05620 Gumowy koralik samoblokujący / 15 szt. Żwir

Ochraniacz silikonowy – usprawniają połączenia w elementach zestawów gotowych.
Pomaga ukryć zestaw końcowy i przypon,
działa także antysplątaniowo.
01840 Ochraniacz silikonowy (10 x 6 cm) Muł
01841 Ochraniacz silikonowy (10 x 6 cm) Zarośla
01842 Ochraniacz silikonowy (10 x 6 cm) Żwir

Klips włosowy do przynęt – pozwala na
dalekie rzuty bardzo miękkimi przynętami,
bez ich spadania.
06194 Klips włosowy do przynęt M / 5 szt.
06195 Klips włosowy do przynęt S / 5 szt.

Rurka antysplątaniowa zmniejsza możliwość
splątania się zestawu podczas rzutu. Zachowują elastyczność, posiadają znikomą pamięć
kształtu, a prostuje się ją lekko naciągając.

Rurka antysplątaniowa dociążona – zawiera
dodatek wolframu przez co jest znacznie cięższa niż standardowe tonące rurki antysplątaniowe.

05597 Rurka antysplątaniowa 1,8 mm / 2 m/ Muł
05598 Rurka antysplątaniowa 1,8 mm / 2 m/ Zarośla
05599 Rurka antysplątaniowa 1,8 mm / 2 m/ Żwir

05589 Rurka antysplątaniowa dociążona 1,85 mm / 1m Muł
05590 Rurka antysplątaniowa dociążona 1,85 mm / 1m Zarośla

Rurka termokurczliwa – najwyższej jakości
rurki termokurczliwe, kurczące się trzykrotnie,
idealne do budowy przyponów.

Rurka silikonowa – niezwykle użyteczne w
łączeniach akcesoriów, redukują możliwość
splątania itp. Posiadają wielorakie zastosowanie w zestawach i przyponach karpiowych.

05591 Rurka termokurczliwa 1,5 mm (8 x 5 cm) / Muł
05592 Rurka termokurczliwa 2,5 mm (8 x 5 cm) / Muł
05593 Rurka termokurczliwa 1,5 mm (8 x 5 cm) / Zarośla
05594 Rurka termokurczliwa 2,5 mm (8 x 5 cm) / Zarośla
05595 Rurka termokurczliwa 1,5 mm (8 x 5 cm) / Żwir
05596 Rurka termokurczliwa 2,5 mm (8 x 5 cm) / Żwir

Klipsy do białych robaków – zamykany
owalny klips, wykonany jest z cienkiego,
sprężystego,ostro zakończonego drutu. Na
drut nabija się białe lub czerwone robaki lub
ziarna, tworząc atrakcyjny pęczek.
05725 Klips do białych robaków L / 10 szt.
05723 Klips do białych robaków M / 10 szt.
05724 Klips do białych robaków S / 10 szt.

Gumki do przynęt – gumki do przynęt formowane wtryskowo. Idealne do montowania
kulek, pelletu, pływaków i nasion. Przy ich
pomocy można także montować przynęty do
trzonka haczyka lub pętli w D’rigach.
06150
06151
06152
06153
06154
06155
06156
06157

Gumki do przynęt 7 mm / 3 szt. / transp.
Gumki do przynęt 7 mm / 3 szt. / żółte
Gumki do przynęt 7 mm / 3 szt. / czerwone
Gumki do przynęt 7 mm / 3 szt. / czarne
Gumki do przynęt 10 mm / 3 szt. / transp.
Gumki do przynęt 10 mm / 3 szt. / żółte
Gumki do przynęt 10 mm / 3 szt. / czerwone
Gumki do przynęt 10 mm / 3 szt. / czarne

Sprężynka na haczyk – powoduje, że ciasto
lub pasta trzyma się stabilnie na haczyku,
pozwala na dalekie rzuty.
06190 FC Sprężynka na haczyk M / 10 szt.
06191 FC Sprężynka na haczyk S / 10 szt.

05512 Rurka silikonowa 1 mm /1 m / Muł
05513 Rurka silikonowa 1 mm /1 m / Zarośla
05516 Rurka silikonowa 1 mm /1 m / Żwir

Gumki silikonowe – do montowania kulek,
pelletu, pływaków i nasion. Przy ich pomocy
można także montować przynęty do trzonka
haczyka lub pętli w D’rigach. W komplecie
znajdują się podkładki powstrzymujące
wrzynanie się gumki w przynętę.
05555 Gumki silikonowe S / 30 szt., do przynęt do 14 mm średnicy
05554 Gumki silikonowe M / 30 szt., do przynęt do 18 mm średnicy
05552 Gumki silikonowe L / 30 szt., do przynęt do 22 mm średnicy

Power Bait Mesh – rewolucyjny system
prezentacji przynęty, oparty na nierozpuszczalnej w wodzie siatce. Pozwala na użycie na
włosie, jak i bezpośrednio na haku szerokiego
wachlarza przynęt.
03922
03923
03924
03925

FC Power Bait Mesh 23 mm / 5 m / tuba śred. 2,30 cm
FC Reﬁll Power Bait Mesh 23 mm / 5 m
FC Power Bait Mesh 18 mm / 5 m / tuba śred. 1,50 cm
FC Reﬁll Power Bait Mesh 18 mm / 5 m

Tonąca pasta wolframowa – posiada bardzo
duży ciężar właściwy – jest to jedna z najcięższych past dostępnych na rynku.
06141 Tonąca pasta wolframowa 25 g
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AKCESORIA DO ZESTAWÓW
Stopery do kulek Dumblle –posiadają kształt
podwójnych baryłek, przewężenie pośrodku
zapewnia bardzo mocne trzymanie pętelki
przyponu w miejscu.
05731
05732
05733
05734

Stopery do kulek Dumblle / 2 szt. / żółte
Stopery do kulek Dumblle / 2 szt. / czerwone
Stopery do kulek Dumblle / 2 szt. / transp.
Stopery do kulek Dumblle / 2 szt. / czarne

Stopery do kulek – posiadają stożkowe zwężenie na końcach, przez co łatwiej wchodzą
w pętelki przyponu.
05735
05736
05737
05738

Stopery do kulek / 2 szt. / transp.
Stopery do kulek / 2 szt. / żółte
Stopery do kulek / 2 szt. / czerwone
Stopery do kulek / 2 szt. / czarne

Line Aligner umożliwia wykonanie wygięcia na
haczyku i dostosowanie kształtu. Przeznaczony
do haczyków z długimi i krótkimi trzonkami do
prezentacji przynęt tonących i pływających.

Withy Pool Aligner jest najprostszym sposobem do stworzenia idealnego przyponu,
który oszuka każdego dużego karpia. Mocne
wygięcie działa przeciwwypluciowo.

05789 FC Adapter do haczyków / 12 mm / 10 szt. /przezroczysty

05793 Adapter Withy Pool Alginer / 10 szt. /przezroczysty

Stopery do pelletu – zaprojektowane do stosowania z granulatami posiadającymi otwór.
05727
05728
05729
05770
05771
05772
05760
05739

Stopery do pelletu S / 2 szt. / brązowe
Stopery do pelletu M / 2 szt. / brązowe
Stopery do pelletu L / 2 szt. / brązowe
Stopery do pelletu S / 2 szt. / transp.
Stopery do pelletu M / 2 szt. / transp.
Stopery do pelletu L / 2 szt. / transp.
FC Stopery do pelletu duże / 2 szt. / ciemny brąz
FC Stopery do pelletu małe / 2 szt. / ciemny brąz

Wkręty do pop-upów zostały zaprojektowane
do szybkiej, prostej i skutecznej wymiany
przynęty. Przynęta jest wkręcana w gwint, co
eliminuje potrzebę posiadania dodatkowych
stoperów. Gwint zapewnia doskonałą przyczepność, przy wyrzucie przynęta nie obsuwa
się. Optymalne rozwiązanie do mocowania
pop up na d’rig i chod.
05787 Wkręt do pop-upów 10 szt. /przezroczysty

Bent Hook Aligner są uformowane w postać haczyka, łatwe do nałożenia
i idealnie przylegają do haczyka. Tworzą duże załamanie na trzonku haczyka,
co powoduje zwiększenie ilości zaciętych ryb. Proste w użyciu i niezwykle
skuteczne w przyponach na ostrożne karpie.
05790 FC Adapter wygięty do haczyków S / 12 mm / 10 szt. /transparentny
05791 FC Adapter wygięty do haczyków S / 18 mm / 10 szt. /transparentny
05792 FC Adapter wygięty do haczyków S / 29 mm / 10 szt. /transparentny

Stopery, które nie przesuwają się na plecionkach i żyłkach. Nisko proﬁlowane, pasują
do trzonka haczyka. Działają jak zderzak dla
miniaturowego pierścienia, który przesuwa
się pomiędzy nimi.
05730 Stopery gumowe M / 20 szt.

Istotna częścią zaawansowanych akcesoriów
przyponowych, zawierają wolfram. Montuje się je
na przyponie, który przygniatają do dna i utrzymują daleko od żerujących ryb. Można je stosować
z żyłkami mono i plecionkami.Mają opływowy,
nisko proﬁlowany kształt, co usprawnia i polepsza skuteczność zestawu. W odróżnieniu od past
dociążających, podczas rzutu pozostają na żyłce
i nie przesuwają się.
06197 Stopery dociążające M / 20 szt.

Dociskają materiał przyponowy do dna
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AGRAFKI, KRĘTLIKI
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Krętlik z dużym oczkiem – krętlik posiadający
oczka o zróżnicowanej wielkości.
04726 Krętlik karpiowy z dużym oczkiem 8/10 szt.

Krętliki karpiowe – specjalnie wzmocniony,
przeznaczony do tworzenia wszystkich rodzajów zestawów – centrycznych, bezpiecznych,
przelotowych.
04702N Krętliki karpiowe 6/10 szt.
04703N Krętliki karpiowe 8/10 szt.
04704N Krętliki karpiowe 10/10 szt.

Krętliki karpiowe z kółkiem – krętlik
z dołączonym dodatkowym stalowym
pierścieniem.
04705N Krętlik karpiowy z kółkiem 6/10 szt.
04706N Krętlik karpiowy z kółkiem 8/10 szt.
04707N Krętlik karpiowy z kółkiem 10/10 szt.

Krętliki karpiowe z agrafką QS – niezastąpiony produkt zwłaszcza tam gdzie istotna
jest szybka wymiana zestawu.

Krętlik karpiowy do szybkiego montażu –
krętlik z jednej strony zakończony haczykiem
do szybkiego zamocowania przyponu.

04710N FC Krętliki karpiowe z agrafką QS 6/10 szt.
04711N FC Krętliki karpiowe z agrafką QS 8/10 szt.
04712N FC Krętliki karpiowe z agrafką QS 10/10 szt.

04725 Krętlik karpiowy do szybkiego montażu 8/10 szt.

Klips do przyponów – klips z kółkiem został
specjalnie zaprojektowany do szybkiej wymiany przyponów.

Klips uniwersalny – do szybkiej wymiany ciężarków w zestawach przelotowych, markera
do badania dna, lub do łączenia przyponów
z linką główną.

Łatwy klips – idealne do szybkiej zmiany
wielu rodzajów akcesoria końcowych, takich
jak; przypony, ciężarki, koszyki, markery,
błystki itd.

04730 Klips uniwersalny /10 szt.

04708 Łatwy klips /10 szt.

04729 Klips do przyponów /10 szt.

Krętlik karpiowy z kółkiem do szybkiego
montażu – niezbędny element do szybkiej
wymiany przyponów w zestawach helikopterowych.
04728 Krętlik karpiowy z kółkiem do szybkiego montażu 8/10 szt.

Miniaturowe pierścienie – niezwykle mocne, monolityczne, stalowe pierścienie,
bez śladów łączeń i ostrych krawędzi. Pierścienie tego typu znajdują zastosowanie
w konstrukcji różnych zestawów karpiowych.

Pierścienie pętelkowe – specjalny pierścień z cienkiego stalowego drutu w kształcie kropli. Niezwykle użyteczny w wymienialnych zestawach przyponowych.

04901N
04902N
04903N
04906

04731 Pierścienie pętelkowe /10 szt.

Miniaturowe pierścienie 2,5 mm /10 szt.
Miniaturowe pierścienie 3 mm/10 szt.
Miniaturowe pierścienie 3,5 mm/10 szt.
Miniaturowy pierścień 4,5mm/ 10 szt.

Pierścienie owalne – wytrzymały, owalny pierścień wykonany z jednego kawałka
metalu, bez śladów łączeń i ostrych krawędzi. Pierścienie tego typu znajdują zastosowanie w konstrukcji różnych zestawów karpiowych.

Pierścień do owala miniaturowego – połączenie pierścienia miniaturowego z owalnym, znajduje zastosowanie w budowie przyponów przegubowych.

04904N Pierścienie owalne 3,5/6 mm /10 szt.
04905N Pierścienie owalne 2,75/4 mm /10 szt.
04906 Miniaturowy pierścień 4,5 mm/ 10 szt.

04709 Pierścień do owala miniaturowego 6/6mm/10 szt.
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Pocisk

Oliwkowa bomba

Ciężarki o aerodynamicznych kształtach do dalekich
rzutów.

Ciężarki w kształcie oliwki najlepiej ze wszystkich
powodują efekt samozacięcia.

08055
08056
08057
08058
08059
08050
08051
08052
08053
08054

08045
08046
08047
08048
08049
08040
08041
08042
08043
08044

Pocisk centryczny 55 g
Pocisk centryczny 70 g
Pocisk centryczny 90 g
Pocisk centryczny 100 g
Pocisk centryczny 125 g
Pocisk na krętliku 55 g
Pocisk na krętliku 70 g
Pocisk na krętliku 90 g
Pocisk na krętliku 100 g
Pocisk na krętliku 125 g

Oliwkowa bomba centryczna 55 g
Oliwkowa bomba centryczna 70 g
Oliwkowa bomba centryczna 90 g
Oliwkowa bomba centryczna 100 g
Oliwkowa bomba centryczna 125 g
Oliwkowa bomba na krętliku 55 g
Oliwkowa bomba na krętliku 70 g
Oliwkowa bomba na krętliku 90 g
Oliwkowa bomba na krętliku 100 g
Oliwkowa bomba na krętliku 125 g

Płaska gruszka

Kolczasta bomba

Ciężarki w kształcie bocznie spłaszczonej gruszki zostały zaprojektowane do łowienia na miękkim dnie oraz w wodach
płynących.

Mocno przylega do dna, a kolce dodatkowo się o nie zahaczają.
Ciężarek przeznaczony do łowienia w rzekach, górkach. Wyższe
gramatury dobrze sprawdzają się podczas wywózki.

08018
08019
08020
08021
08022
08023
08024
08025
08026
08027
08028
08029

08012
08013
08014
08015
08016
08017
08006
08007
08008
08009
08010
08011

Płaska gruszka centryczna 55 g
Płaska gruszka centryczna 70 g
Płaska gruszka centryczna 90 g
Płaska gruszka centryczna 100 g
Płaska gruszka centryczna 115 g
Płaska gruszka centryczna 145 g
Płaska gruszka na krętliku 55 g
Płaska gruszka na krętliku 70 g
Płaska gruszka na krętliku 90 g
Płaska gruszka na krętliku 100 g
Płaska gruszka na krętliku 115 g
Płaska gruszka na krętliku 145 g

Kolczasta bomba centryczna 70 g
Kolczasta bomba centryczna 90 g
Kolczasta bomba centryczna 100 g
Kolczasta bomba centryczna 115 g
Kolczasta bomba centryczna 145 g
Kolczasta bomba centryczna 200 g
Kolczasta bomba na krętliku 70 g
Kolczasta bomba na krętliku 90 g
Kolczasta bomba na krętliku 100 g
Kolczasta bomba na krętliku 115 g
Kolczasta bomba na krętliku 145 g
Kolczasta bomba na krętliku 200 g

Riser

Torpeda

Ciężarki przeznaczone do łowienia w miejscach z zaczepami
lub do wywożenia na bardzo dalekie dystanse. Kształt riserów
umożliwia dalekie rzuty, zaś skrzydło stabilizację lotu.

Ciężarki o aerodynamicznych kształtach do dalekich
rzutów. Sześcioboczny kształt daje stabilność i celność
podczas rzutu, zapobiega także toczeniu się ciężarka.

08001
08002
08003
08004
08005

08030
08031
08032
08033
08034
08035
08036
08037
08038
08039

Riser na krętliku 70 g
Riser na krętliku 90 g
Riser na krętliku 100 g
Riser na krętliku 115 g
Riser na krętliku 145 g

Torpeda centryczna 70 g
Torpeda centryczna 90 g
Torpeda centryczna 100 g
Torpeda centryczna 115 g
Torpeda centryczna 145 g
Torpeda na krętliku 70 g
Torpeda na krętliku 90 g
Torpeda na krętliku 100 g
Torpeda na krętliku 115 g
Torpeda na krętliku 145 g

CIĘŻARKI
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Oliwka Super Natural
Ciężarki w kształcie oliwki najlepiej ze wszystkich powodują efekt samozacięcia. Oferujemy dwa rodzaje maskowania: na dna żwirowe oraz
dna muliste, z dużą ilością zielska oraz innych cząstek organicznych.
08078 Oliwkowa bomba centryczna 55 g / żwir/muł
08079 Oliwkowa bomba centryczna 70 g / żwir/muł
08080 Oliwkowa bomba centryczna 90 g / żwir/muł
08081 Oliwkowa bomba centryczna 100 g / żwir/muł
08082 Oliwkowa bomba centryczna 125 g / żwir/muł
08105 Oliwkowa bomba centryczna 55 g / zarośla/muł
08106 Oliwkowa bomba centryczna 70 g/ zarośla/muł

08107 Oliwkowa bomba centryczna 90 g / zarośla/muł
08108 Oliwkowa bomba centryczna 100 g / zarośla/muł
08109 Oliwkowa bomba centryczna 125 g / zarośla/muł
08083 Oliwkowa bomba na krętliku 55 g / żwir/muł
08084 Oliwkowa bomba na krętliku 70 g / żwir/muł
08085 Oliwkowa bomba na krętliku 90 g / żwir/muł
08086 Oliwkowa bomba na krętliku 100 g / żwir/muł

08087 Oliwkowa bomba na krętliku 125 g / żwir/muł
08110 Oliwkowa bomba na krętliku 55 g / zarośla/muł
08111 Oliwkowa bomba na krętliku 70 g / zarośla/muł
08112 Oliwkowa bomba na krętliku 90 g / zarośla/muł
08113 Oliwkowa bomba na krętliku 100 g / zarośla/muł
08114 Oliwkowa bomba na krętliku 125 g / zarośla/muł

Płaska gruszka Super Natural
Ciężarki w kształcie bocznie spłaszczonej gruszki zostały zaprojektowane do łowienia na miękkim dnie oraz w wodach płynących. Oferujemy dwa
rodzaje maskowania – na dna żwirowe oraz dna muliste, z dużą ilością zielska oraz innych cząstek organicznych.
08074 Płaska gruszka na krętliku 70 gr / żwir/muł
08075 Płaska gruszka na krętliku 90 gr / żwir/muł
08076 Płaska gruszka na krętliku 100 gr / żwir/muł
08077 Płaska gruszka na krętliku 115 gr / żwir/muł
08101 Płaska gruszka na krętliku 70 gr / zarośla/muł
08102 Płaska gruszka na krętliku 90 gr / zarośla/muł
08103 Płaska gruszka na krętliku 100 gr / zarośla/muł
08104 Płaska gruszka na krętliku 115 gr / zarośla/muł

Kolczasta bomba Super Natural
Mocno przylega do dna, a kolce dodatkowo się o nie zahaczają. Ciężarek przeznaczony do łowienia w rzekach, górkach. Wyższe gramatury dobrze
sprawdzają się podczas wywózki. Oferujemy dwa rodzaje maskowania – na dna żwirowe oraz dna muliste, z dużą ilością zielska oraz innych cząstek
organicznych.
08065 Kolczasta bomba na krętliku 70 g / żwir/muł
08066 Kolczasta bomba na krętliku 90 g / żwir/muł
08067 Kolczasta bomba na krętliku 100 g / żwir/muł
08068 Kolczasta bomba na krętliku 115 gr / żwir/muł
08069 Kolczasta bomba na krętliku 145 gr / żwir/muł
08092 Kolczasta bomba na krętliku 70 g / zarośla/muł
08093 Kolczasta bomba na krętliku 90 g / zarośla/muł
08094 Kolczasta bomba na krętliku 100 g / zarośla/muł
08095 Kolczasta bomba na krętliku 115 gr / zarośla/muł
08096 Kolczasta bomba na krętliku 145 gr / zarośla/muł

Riser Super Natural
Ciężarki przeznaczone do łowienia w miejscach z zaczepami lub do wywożenia na bardzo dalekie dystanse. Kształt riserów umożliwia dalekie rzuty,
zaś skrzydło stabilizację lotu. Oferujemy dwa rodzaje maskowania – na dna żwirowe oraz dna muliste, z dużą ilością zielska oraz innych cząstek
organicznych.
08088 Riser na krętliku 70 g / żwir/muł
08089 Riser na krętliku 90 g / żwir/muł
08090 Riser na krętliku 100 g / żwir/muł
08091 Riser na krętliku 115 g / żwir/muł
08115 Riser na krętliku 70 g / zarośla/muł
08116 Riser na krętliku 90 g / zarośla/muł
08117 Riser na krętliku 100 g / zarośla/muł
08118 Riser na krętliku 115 g / zarośla/muł

Torpeda Super Natural
Ciężarki o aerodynamicznych kształtach do dalekich rzutów. Sześcioboczny kształt daje stabilność i celność podczas rzutu, zapobiega także toczeniu
się ciężarka. Oferujemy dwa rodzaje maskowania – na dna żwirowe oraz dna muliste, z dużą ilością zielska oraz innych cząstek organicznych.
08070 Torpeda na krętliku 70 gr / żwir/muł
08071 Torpeda na krętliku 90 gr / żwir/muł
08072 Torpeda na krętliku 100 gr / żwir/muł
08073 Torpeda na krętliku 115 gr / żwir/muł
08097 Torpeda na krętliku 70 gr / zarośla/muł
08098 Torpeda na krętliku 90 gr / zarośla/muł
08099 Torpeda na krętliku 100 gr / zarośla/muł
08100 Torpeda na krętliku 115 gr / zarośla/muł
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SZTUCZNE PRZYNĘTY
ZIG-BALLS 6 szt.
Pływające kulki wykonane z pianki o dużej gęstości i sprężystości. Wystarczająco
miękkie, by użyć je na haczyk lub przypon włosowy. Mogą być stosowane samodzielnie,
z pop up lub w innych kombinacjach dla podniesienia atrakcyjności i pływalności przynęty. Wykorzystywane również do tworzenia bałwanków, idealne do zig rig i chod rig.
Można je zakładać wielkorotnie, aromatyzować i dipować dla zwiększenia atrakcyjności.
Dostępne różne kolory, rozmiary 10 i 14 mm.
06533
06534
06535
06600
06537
06530
06531
06532
06552
06553
06516
06536
06517

Zig-Balls 10 mm / 6 szt. / żółty
Zig-Balls 10 mm / 6 szt. / różowy
Zig-Balls 10 mm / 6 szt. / biały
Zig-Balls 10 mm / 6 szt. / czarny
Zig-Balls 10 mm / 6 szt. / dwukolorowy czarno-żółty
Zig-Balls 14 mm / 6 szt. / żółty
Zig-Balls 14 mm / 6 szt. / różowy
Zig-Balls 14 mm / 6 szt. / biały
Zig-Balls 14 mm / 6 szt. / pomarańczowy
Zig-Balls 14 mm / 6 szt. / zielony
Zig-Balls 14 mm / 6 szt. / czarny
Zig-Balls 14 mm / 6 szt. / dwukolorowy czarno-żółty
Zig-Balls 14 mm / 6 szt. / dwukolorowy czarno-biały

Zig-Dumbells 6 szt.
Przynęty pływające o kształcie wałka, wykonane z pianki o dużej gęstości i sprężystości.
Wystarczająco miękkie, by użyć je na haczyk lub przypon włosowy. Mogą być stosowane
samodzielnie, z pop up lub w innych kombinacjach dla podniesienia atrakcyjności
i pływalności przynęty. Wykorzystywane również do tworzenia bałwanków, idealne
do zig rig i chod rig. Można je aromatyzować i dipować dla zwiększenia atrakcyjności.
Dostępne kolory: �
06500
06501
06502
06550
06551
06515
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Zig-Dumbells 6 szt. / żółty
Zig-Dumbells 6 szt. / różowy
Zig-Dumbells 6 szt. / biały
Zig-Dumbells 6 szt. / pomarańcz
Zig-Dumbells 6 szt. / zielony
Zig-Dumbells 6 szt. / czarny
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SZTUCZNE PRZYNĘTY

Signal Clone Kukurydza
Perfekcyjny kształt kukurydzy o intensywnym ﬂuo kolorze, idealna do wszystkich
rodzajów połowów. Może być stosowana samodzielnie lub w połączeniu z naturalnymi
przynętami. Wytrzymała o konsystencji sprężystej pianki co pozwala na wielokrotne
stosowanie. Można ją aromatyzować i dipować dla zwiększenia atrakcyjności, specjalnie zmatowiona powierzchnia idealnie wchłania atraktory. Duża wyporność, przydaje
się do podnoszenia kulek oraz balansowania innych dużych przynęt.
Sztuczna Mega kukurydza pływająca 10 szt. Dostępne kolory �
06576
06577
06578
06579
06580

Sztuczna Mega kukurydza / pływająca / 10 szt. / ﬂuo żółty
Sztuczna Mega kukurydza / pływająca / 10 szt. / ﬂuo różowy
Sztuczna Mega kukurydza / pływająca / 10 szt. / ﬂuo czerwony
Sztuczna Mega kukurydza / pływająca / 10 szt. / ﬂuo pomarańczowy
Sztuczna Mega kukurydza / pływająca / 10 szt. / biały

Sztuczna kukurydza pływająca 12 szt. Dostępne kolory �
06565 Sztuczna kukurydza /pływająca / 12 szt. / ﬂuo żółty
06566 Sztuczna kukurydza /pływająca / 12 szt. / ﬂuo różowy
06567 Sztuczna kukurydza /pływająca / 12 szt. / ﬂuo czerwony
06568 Sztuczna kukurydza /pływająca / 12 szt. / ﬂuo pomarańczowy
06569 Sztuczna kukurydza /pływająca / 12 szt. / biały

06618 Sztuczna kukurydza /pływająca / 10 szt. /Mix kolorów

Idealna do podnoszenia kukurydzy oraz balansowania mniejszych przynęt.

Signal Clone Robaki 10 szt.
Super miękkie, pływające sztuczne robaki o intensywnym kolorze do wykorzystania bezpośrednio na haczyku lub przyponie włosowym. Idealne do połowu z opadu i balansowania przynęt. Mogą być stosowane samodzielnie lub w
połączeniu z prawdziwymi robakami na magot klipsie lub innymi naturalnymi
przynętami. Można je aromatyzować i dipować dla zwiększenia atrakcyjności.
Dostępne kolory �
06595 Sztuczne robaki / pływające / 10 szt. / ﬂuo żółty
06596 Sztuczne robaki / pływające / 10 szt. / ﬂuo różowy
06597 Sztuczne robaki / pływające / 10 szt. / ﬂuo pomarańczowy
06598 Sztuczne robaki / pływające / 10 szt. / ﬂuo czerwony
06599 Sztuczne robaki / pływające / 10 szt. / biały
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PRZYNĘTY TOP EDITION

Base Mix Frenzy 1 kg
Nikomu nie trzeba jej rekomendować, bananowo-korzenna kombinacja z sporym dodatkiem mączki z kryla. Sprawdza się na każdym
łowisku. Zawiera dużą dawkę betainy. Wysoka wartość odżywcza to
zasługa łatwo przyswajalnych protein mlecznych, albuminy jajecznej i
mączki z kryla. Odpowiednie uwalnianie się atraktorów, to zasługa pokarmu dla ptaków, oleistych nasion. Bez wątpienia najlepsza przynęta
owocowa, którą kiedykolwiek produkowaliśmy, skuteczna cały rok.

Base Mix The One 1 kg
Przynęta jedyna w swoim rodzaju, bardzo charakterystyczny zapach
o intensywnym naturalnym aromacie skorupiaków morskich, dlatego
trudno ją pomylić z czymkolwiek innym. Projektując tę mieszankę, za
cel uznaliśmy zbliżenie się jak najbardziej do naturalnego pokarmu.
The One Mix oparty jest na wysokiej klasy mączce z kryla, zawiera wysoką koncentrację substancji odpowiedzialnych za wabienie i
naturalny smak pokarmu, takich jak rozpuszczalne proteiny rybne.
Charakterystycznymi i wabiącymi składnikami tej mieszanki jest legendarny belachan. Kiedy już nic nie działa, warto spróbować The One
a nie powinniście „wrócić do domu o kiju”.

Base Mix GLM Euphoria 1 kg
Unikalna mieszanka, oparta o jeden z najskuteczniejszych atraktorów
kiedykolwiek używanych w produkcji przynęt, ekstrakt z zielonego
małża. Ekstrakt GLM jest bogaty w naturalnie występującą betainę,
wyjątkowy zapach skorupiaków, jeden z najbardziej wyrazistych jaki
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można sobie wyobrazić. Zasadniczo zwiększa ilość brań. Używany z
powodzeniem przez wielu najlepszych i najbardziej doświadczonych
łowców karpi na świecie. Niezastąpione źródło aminokwasów egzogennych, mikroelementów, kwasów tłuszczowych. Jeśli potrzebujesz
ekstremalnej przynęty, nie znajdziesz nic lepszego niż GLM Euphoria.

Base Mix Essential S 1 kg
Essential S Mix zawiera jedne z najbardziej skutecznych dodatków,
które kiedykolwiek używane były w nowoczesnych przynętach karpiowych – ekstrakt z łososia i mączkę z raków. Skutecznością i siłą
wabienie dorównuje takim legendom, jak GLM, betainie czy mączce
z kryla. Wysoka zawartość ekstraktu z łososia i mączki z raka nadaje
mieszance wabiący naturalny zapach skorupiaków. To przynęta, która
jak żadna inna stymuluje żerowanie karpi. Jeśli chcesz szybko zwabić
ryby użyj koniecznie Essential S Base Mix.

Base Mix Red Furious 1 kg
Unikalna mieszanka nie podobna do żadnej innej na rynku, o charakterystycznym łagodnym owocowym aromacie z nutą drożdży. Podstawa skuteczności tej przynęty to imponująca ilość owocowych
dopalaczy, ekstraktu łososia i proszku z wątroby. Produkty owocowe
idealnie komponują się z ekstraktem drożdżowym, który intensyﬁkuje smak i zapach przynęty. Red Furious Mix to przynęta o wysokiej wartości odżywczej, idealna do długotrwałego nęcenia. Dobra
przynęta powoduje, że ryby do niej wracają - taki właśnie jest Red
Furious Mix.
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PRZYNĘTY TOP EDITION

FRENZY

RED FURIOUS

Top Edition Boilies
Najlepsze z najlepszych. Top Edition Boilies to unikatowa gama najwyższej klasy
gotowych kulek, dla najbardziej wymagających karpiarzy. Produkujemy je z naturalnych składników – ekstraktów rybnych, drożdżowych i wyselekcjonowanych
atraktorów. Używamy łatwo przyswajalnych mieszanek bazowych, podobnych
do naturalnego pożywienia i zawierających wysoki poziom rozpuszczalnych
protein rybnych. Są skuteczne przez cały rok.
Poznaj to, co najlepsze – nasze Top Edition Boilies.
Dostępne w opakowaniach – 1 kg i rozmiarach 16 mm i 20 mm
Essential S, Frenzy, GLM Euphoria, Red Furious, The One.

THE ONE

GLM EUPHORIA

ESSENTIAL S
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PRZYNĘTY TOP EDITION
NAMIOTY
Top Edition
Pop Up Boilies 16 mm & Dumbells 20 x 16mm
Nowe, wyjątkowe, intensywnie przyciągające przynęty haczykowe,
zawierające skoncentrowany dip. Zestaw wszystko w jednym,
oferuje dużo szersze możliwości zróżnicowania prezentacji. Pop Up
Boilies & Dumbells są bardzo stabilne i bez problemu wytrzymają
na haczyku przez 24 godziny. Mocno nasycone naturalnymi ekstraktami a dzięki dodatkowi mielonego mikro pelletu powoli uwalniają
się do wody i wabią ryby. Znakomicie sprawdzają się jako pojedyncza przynęta oraz z kulką. Pop Up Boilies & Dumbells dostępne są
w opakwaniach 100 g i smakach:
Essential S, Frenzy, GLM Euphoria, Red Furious, The One

Top Edition Glugged Hookers
Nowe, wyjątkowe, intensywnie przyciągające przynęty haczykowe
Boilies 20 mm & Dumblles 20 mm x 16 mm, oblepione skoncentrowanym dipem. Zestaw wszystko w jednym, oferuje dużo szersze
możliwości zróżnicowania prezentacji. Glugged Hookers wyprodukowane są z wyśmienitych TE Base Mixes i przebywają długo
w skoncentrowanym , aromatycznym i gęstym dipe. Łączy on
w sobie intensywnie pracujący olej rybny i powoli rozpuszczające
się ekstrakty. To niezwykle potężny stymulator żerowania. Top
Edition Glugged Hookers są bardziej skuteczne niż inne przynęty
w przełowionych i trudnych wodach. Glugged Hookers dostępne
są w opakowaniach 150 g i smakach:
Essential S, Frenzy, GLM Euphoria, Red Furious, The One.ne.

Food Source Bait Booster
Gęsty syrop całkowicie rozpuszczający się w wodzie,
tworzy niezwykle przyciągającą ryby smugę smaku
i zapachu. FSBB to nie tylko wyjątkowo mocny stymulator apetytu, ale także dobrze zbilansowane źródło energii
i wartościowego pożywienia. Zawiera cukry, aminokwasy, naturalne ekstrakty ze zwierząt morskich, CSL i dużą
dawkę protein. Służy do dopalenia pelletu, kulek, zanęt,
mieszanek partykularnych do spodów i siatek rozpuszczalnych (stick). Nie rozpuszcza materiałów PVA.
Essential S, Frenzy, GLM Euphoria, Red Furious, The One

Food Source Bait Soak
Food Source Bait Soak to płynny pokarm w formie dipu.
FSBS to nie tylko klasyczny dip, ale także wyjątkowo
mocny stymulator apetytu, zawierający potężną dawkę
naturalnych ekstraktów ze zwierząt morskich, rozpuszczalne rybne proteiny, aminokwasy, wzmacniacze smaku
i słodziki. Niemal żelowa konsystencja gwarantuje, iż
pokrycie przynęty tym atraktorem jest naprawdę perfekcyjne. FSBS nie rozpuszcza materiałów PVA.
Essential S, Frenzy, GLM Euphoria, Red Furious, The One
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NAMIOTY
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SuperFeed Boilies
SuperFeed odniosły wielki sukces, to kulki inne niż wszystkie, zrobione w stylu
„hand made”. SuperFeed, to efekt ogromnego doświadczenia w produkcji
przynęt karpiowych, jednocześnie jedne z najlepszych gotowych kulek na rynku. Tajemnicą ich wielkiej skuteczności jest fakt, iż użyliśmy do ich produkcji
najwyższej jakości, naturalnych składników, które połączyliśmy ze sobą we
właściwych proporcjach. SuperFeed, to niezwykle skuteczne przynęty, które
zawierają w sobie wysokiej klasy enzymatycznie przetrawione mączki rybne,
ekstrakty zwierzęce i ekstrakt drożdży, rozpuszczalne proteiny rybne, GLM
ekstrakt z małży, hydrolizowany proszek wątrobowy, proteiny mleczne, ziarna
nasion oleistych i wiele innych dodatków. Kulki doskonale sprawdzają się
w czasie krótkich zasiadek, a także w przypadku długotrwałego nęcenia.
Boilies SuperFeed oferujemy w dwóch rozmiarach:
14mm i 18mm w opakowaniu 1kg.
Smaki: Coco Vanilla•Red Krill•Diabelska Słodycz•GLM Mussell•Indiana
Hot Spice•Kałamarnica & Pomarańcza•Krewetka&Czarny Pieprz•Owocowa
Bestia•Sekretna Kałamarnica•Szalony Homar•Tłusty Łosoś & Kawior•
Truskawka Kremowa
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Coco Vanilla

Owocowa Bestia
Fruit Beast

O
NOW

Red Krill

Krewetka & Czarny Pieprz
Shrimp & Black Peper

Truskawka Kremowa
Strawberry Cream

Kałamarnica & Pomarańcza
Squid & Orange

Tłusty Łosoś
Fat Salmon

Sekretna Kałamarnica
Secret Squid

Szalony Homar
Crazy Lobster

Diabelska Słodycz
Sweet Devil

GLM Mussel

Indiana Hot Spice

SuperFeed Micro Pellet
SuperFeed Micro Pellet to specjalistyczne, mocno skompresowane granulaty
posiadające w swoim składzie produkty z nasion oleistych, oleje, tłuszcze,
minerały i witaminy. Odpowiedni proces produkcyjny, w którym surowce poddawane są obróbce termicznej i ciśnieniowej, pozwala na stworzenie idealnie
zbilansowanej zanęty, która nie syci karpi, lecz nieprzerwanie stymuluje je do
żerowania. SuperFeed Micro Pellet zawiera mocno skoncentrowane atraktory, które w wodzie powoli uwalniają się, skutecznie wabiąc ryby w nęcone
łowisko. Powstał głównie z myślą o nęceniu punktowym, przy zastosowaniu
materiałów PVA (woreczki, siatki, tunele). Z powodzeniem można stosować
go także łowiąc na „metodę“. Po wstępnym nawilżeniu, pellet uzyskuje właściwości klejące, dzięki czemu mocno trzyma się koszyka do metody.
SuperFeed Micro Pellet dostępny jest w dwóch rozmiarach:
2 i 6mm i opakowaniach 1kg.
Smaki: Coco Vanilla•Red Krill•Diabelska Słodycz•GLM Mussell•Indiana
Hot Spice•Kałamarnica & Pomarańcza•Krewetka&Czarny Pieprz•Owocowa
Bestia•Sekretna Kałamarnica•Szalony Homar•Tłusty Łosoś & Kawior•
Truskawka Kremowa
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PRZYNĘTY SUPERFEED
SuperFeed PVA Stick Mix
SuperFeed PVA Stick Mix to specjalistyczna zanęta przeznaczona
głównie do użycia w materiałach PVA (siatki, worki, tunele). Wilgotna i oleista forma zanęty, bez konieczności rozrabiania, jest od razu
gotowa do użycia. To bardzo skoncentrowana, bogata w składniki
odżywcze mieszanka, wabiąca ryby przepływające w okolicy zestawu.
Swoją skuteczność zawdzięcza wysokiej zawartości tłuszczy, które
oblepiają cząstki i wymuszają pracę zanęty. SuperFeed PVA Stick Mix
są o wiele bardziej skoncentrowane i energetyczne niż zwykłe zanęty.
Zanęta pracuje w łowisku jeszcze na długo po rozpuszczeniu materiału
PVA, a czas uzależniony jest od temperatury wody.
SuperFeed PVA Stick Mix dostępny jest w opakowaniach 1kg.
Smaki: Coco Vanilla•Red Krill•Diabelska Słodycz•GLM Mussell•
Indiana Hot Spice•Kałamarnica & Pomarańcza•Krewetka&Czarny
Pieprz•Owocowa Bestia•Sekretna Kałamarnica•Szalony Homar•
Tłusty Łosoś & Kawior•Truskawka Kremowa
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SuperFeed X-Core Hookers
SuperFeed Speed X-Core Hookers to specjalnie skomponowane, intensywnie przyciągające przynęty haczykowe. Zewnętrzna warstwa
zawiera oleje, w których osadziliśmy naturalne ekstrakty. W zależności od smaku są to GLM z małży, protein rybnych, łososia, drożdży,
a także mączka z kryla i raka. W przeciwieństwie do powłok innych ﬁrm nie jest oparta na glukozie, cukrze, czy glicerynie które rozpuszczają
się bardzo szybko. Nasza pracuje przez 8-10 godzin, nie tworzy kożucha i brody na haczyku jak dipy w proszku, przez co nie osłabia samozacięcia. Powłoka zaczyna pracę szybko, ale pracuje ciągle przez wiele godzin od 6 do 10, cząstki mączek i ekstraktów wynoszone są do góry,
a następnie opadają. Dzieje się tak ponieważ powłoka zawiera dużo tłuszczu rybnego. Wykonane z perfekcyjnie dobranej mieszanki najlepszych jakościowo składników. Speed X-core Hookers to perfekcyjne przynęty na krótkie wypady, lub tam gdzie długotrwałe przyciąganie jest
najważniejsze.
SuperFeed X Core Hookers dostępny jest
w rozmiarach 14 i 18mm w opakowaniach 150g.
Smaki: Coco Vanilla•Red Krill•Diabelska Słodycz•
GLM Mussell•Indiana Hot Spice•Kałamarnica &
Pomarańcza•Krewetka&Czarny Pieprz•Owocowa
Bestia•Sekretna Kałamarnica•Szalony Homar•
Tłusty Łosoś & Kawior•Truskawka Kremowa

SuperFeed Hook Fatty Pellet
To najwyższej jakości granulat haczykowy. To super atrakcyjna przynęta karpiowa, zawierająca duże ilości mączek rybnych i oleju. Wysoka
zawartość rozpuszczalnych protein, tłuszczów, ekstraktów i naturalnych atraktorów nadaje przynęcie niezwykle wabiący, bardzo intensywny
zapach i smak. Specjalnie zaprojektowana tłusta powłoka, po umieszczeniu w łowisku, w pierwszej chwili częściowo rozpuszcza się, tworząc
wokół przynęty chmurę stymulującą ryby do żerowania. Hook Fatty Pellet jest odpowiednio twardy
i stabilny w wodzie, utrzymując się na włosie przez
wiele godzin. Jego czas rozpuszczania zależy od
średnicy i temperatury wody i trwa średnio od
8 do 12 godzin.
SuperFeed Hook Fatty Pellet dostępny jest
w rozmiarze 14mm i 20mm w opakowaniach 150g.
Smaki: Red Krill•Diabelska Słodycz•GLM Mussell•Indiana Hot Spice•Kałamarnica & Pomarańcza•Krewetka&Czarny Pieprz•Owocowa Bestia•
Szalony Homar•Tłusty Łosoś & Kawior•Truskawka
Kremowa
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SuperFeed Diffusion Mini Boilies
SuperFeed Diffusion Boilies to specjalnie skomponowane przynęty haczykowe
o dużej zawartości aromatów, ekstraktów i dodatków smakowych. Zawierają
również dobrze widoczny w wodzie barwnik, który uwalniając się z przynęty,
tworzy ﬂuorescencyjną chmurę, skutecznie wabiącą ryby przepływające
w okolicy zestawu. To neutralnie wybalansowane kulki, które niwelują wagę
haczyka. Zestaw z taką przynętą zachowuje się w wodzie absolutnie naturalnie i nie płoszy ryb. To niezastąpiona przynęta w łowiskach o dużej presji
wędkarskiej. Doskonale sprawdzi się w zbiornikach porośniętych podwodną
roślinnością oraz z grubą warstwą mułu.
SuperFeed Diffusion Boilies 12mm/40g
Smaki: Coco Vanilla•Red Krill•Diabelska Słodycz•GLM Mussell•Indiana
Hot Spice•Kałamarnica & Pomarańcza•Krewetka&Czarny Pieprz•Owocowa
Bestia•Sekretna Kałamarnica•Szalony Homar•Tłusty Łosoś & Kawior•
Truskawka Kremowa
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SuperFeed Diffusion Boilies
SuperFeed Diffusion Boilies to specjalnie skomponowane przynęty haczykowe o dużej zawartości aromatów, ekstraktów i dodatków smakowych. Zawierają również dobrze widoczny w wodzie barwnik, który uwalniając się z przynęty, tworzy ﬂuorescencyjną chmurę, skutecznie
wabiącą ryby przepływające w okolicy zestawu. To neutralnie wybalansowane kulki, które niwelują wagę haczyka. Zestaw z taką przynętą
zachowuje się w wodzie absolutnie naturalnie i nie płoszy ryb. To niezastąpiona przynęta w łowiskach o dużej presji wędkarskiej. Doskonale
sprawdzi się w zbiornikach porośniętych podwodną roślinnością oraz z grubą warstwą mułu. Opakowanie zawiera dwa mieszane rozmiary
14mm i 16mm co pozwala na
większą elastyczność w doborze
przynęty.
SuperFeed Diffusion Boilies
14mm/16mm/90g
Smaki: Coco Vanilla•Red Krill•Diabelska Słodycz•GLM Mussell•Indiana Hot Spice•Kałamarnica &
Pomarańcza•Krewetka&Czarny
Pieprz•Owocowa Bestia•Sekretna
Kałamarnica•Szalony Homar•
Tłusty Łosoś & Kawior•Truskawka
Kremowa
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SuperFeed Diffusion Booster
To doskonały, wielofunkcyjny atraktor o dużej zawartości aromatów, ekstraktów
i dodatków smakowych. Zawiera również dobrze widoczny w wodzie barwnik,
który uwalniając się z przynęty, tworzy ﬂuorescencyjną chmurę, skutecznie wabiącą ryby przepływające w okolicy zestawu. Aplikator pozwala na bardzo precyzyjne
rozprowadzenie boostera bezpośrednio na przynęcie lub zanęcie. Po umieszczeniu
w łowisku, atraktor w pierwszej chwili częściowo rozpuszcza się, stymulując ryby
do żerowania. Dzięki specjalnej konsystencji lepkiego syropu, dociera wraz
z przynętą do dna i tam dalej pracuje przez długi czas. SuperFeed Diffusion Booster
to produkt idealny do kulek haczykowch, pelletów, spod mixów, PVA sticków
i worków (nie rozpuszcza materiałów PVA) oraz sztucznych przynęt. Doskonale
sprawdzi się łowiąc na przynęty pływające metodą Chod Rig oraz Zig Rig.
SuperFeed Diffusion Booster 100ml
Smaki: Coco Vanilla•Red Krill•Diabelska Słodycz•GLM Mussell•Indiana Hot Spice•Kałamarnica & Pomarańcza•Krewetka&Czarny Pieprz•Owocowa Bestia•Sekretna Kałamarnica•Szalony Homar•Tłusty Łosoś & Kawior•Truskawka Kremowa
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PRZYNĘTY SUPERFEED FLUO
SuperFeed Fluo Mini Dumbells Floating
SuperFeed Fluo Mini Dumbells Floating, posiadają ekstremalnie widoczny kolor,
tworzą wizualny sygnał przyciągający ryby, który prowokuje je do brań. Wykonane z ultra lekkiej mieszanki, najlepszych jakościowo składników i atraktorów,
intensywnie wabią karpie. Mikro przynęty są wyjątkowo skuteczne na ostrożne,
płochliwe karpie w przełowionych wodach, gdzie ryby poddane są dużej presji
wędkarskiej.
SuperFeed Fluo Mini Dumbells Floating (pływające) 35g
Smaki: Coco Vanilla•Red Krill•Diabelska Słodycz•GLM Mussell•Indiana Hot Spice•Kałamarnica & Pomarańcza•Krewetka&Czarny Pieprz•Owocowa Bestia•Sekretna Kałamarnica•Szalony Homar•Tłusty Łosoś & Kawior•Truskawka Kremowa
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SuperFeed Fluo Pop-Up i SuperFeed Fluo Mini Pop-Up
SuperFeed Fluo Pop-Up to kulki, które stworzyliśmy na bazie wieloletniego doświadczenia w projektowaniu przynęt karpiowych. Specjalny
proces technologiczny pozwolił nam uzyskać wyśmienitą pływalność. Kolor ﬂuo oraz bardzo wysoki poziom nasycenia naturalnymi atraktorami naszych Superfeed Pop-up, sprawi, że żaden karp nie przepłynie obok nich obojętnie. Doskonała widoczność, wyporność oraz intensywny
zapach, czynią z Superfeed Pop-Up doskonałą przynętę do metody Zig-rig. W połączeniu z kulkami tonącymi z serii SuperFeed w postaci
bałwanków, stanowią idealny zestaw na wody o dużej presji wędkarskiej.
SuperFeed Fluo Mini Pop Up 12mm/35g, SuperFeed Fluo Pop Up 14mm/16mm/90g
Smaki: Coco Vanilla•Red Krill•Diabelska Słodycz•GLM Mussell•Indiana Hot Spice•Kałamarnica & Pomarańcza•Krewetka&Czarny Pieprz•
Owocowa Bestia•Sekretna Kałamarnica•Szalony Homar•Tłusty Łosoś & Kawior•Truskawka Kremowa
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SuperFeed Fluo Pop-Up Mix

SuperFeed Fluo Pop Up Base Mix

Opakowanie zawiera mieszaninę bezzapachowych kulek w różnych
kolorach, można je skropić ulubionym aromatem co daje większą
elastyczność w doborze przynęty.

Perfekcyjny miks pływający, niezwykle łatwy w przygotowaniu,
z którego można zrobić wyporne kulki pływające.

SuperFeed Fluo Pop-Up Mix 90g oferowane są w trzech rozmiarach
12 mm, 14 mm, 16 mm.

• Biały•Czerwony• Naturalny•Pomarańczowy•Purpurowy•
Różowy•Zielony•Żółty
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SuperFeed Fluo Pop Up Base Mix 100 gr

PRZYNĘTY SUPERFEED FLUO SEMI BUOYANT
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SuperFeed Semi Buoyant Fluo Mini Dumbells

SUPERFEED FLUO SEMI BUOYANT DUMBELLS posiadają ekstremalnie widoczny
kolor,tworzą wizualny sygnał przyciągający ryby. Wykonane z perfekcyjnie dobranej mieszanki najlepszych jakościowo składników: atraktorów, ekstraktów
i aromatów. To neutralnie wybalansowane przynęty w kształcie wałków, które
niwelują wagę haczyka. Zestaw z taką przynętą zachowuje się w wodzie absolutnie naturalnie i nie płoszy ryb. To niezastąpiona przynęta w łowiskach o dużej
presji wędkarskiej. Doskonale sprawdzi się w zbiornikach porośniętych podwodną roślinnością oraz z grubą warstwą mułu.
SuperFeed Fluo Semi Buoyant Mini Dumbells 40g
Smaki: Coco Vanilla•Red Krill•Diabelska Słodycz•GLM Mussell•Indiana Hot
Spice•Kałamarnica & Pomarańcza•Krewetka&Czarny Pieprz•Owocowa
Bestia•Sekretna Kałamarnica•Szalony Homar•Tłusty Łosoś & Kawior•
Truskawka Kremowa
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SuperFeed Semi Buoyant Fluo Mini Boilies i SuperFeed Fluo Semi Buoyant Boilies
SUPERFEED FLUO SEMI BUOYANT BOILIES posiadają ekstremalnie widoczny kolor, tworzą wizualny sygnał przyciągający ryby. Wykonane
z perfekcyjnie dobranej mieszanki najlepszych jakościowo składników: atraktorów, ekstraktów i aromatów. To neutralnie wybalansowane
kulki, które niwelują wagę haczyka. Zestaw z taką przynętą zachowuje się w wodzie absolutnie naturalnie i nie płoszy ryb. To niezastąpiona
przynęta w łowiskach o dużej presji wędkarskiej. Doskonale sprawdzi się w zbiornikach porośnietych podwodną roslinnością oraz z grubą
warstwą mułu.
SuperFeed Semi Buoyant Fluo Mini Boilies 12mm/40g, SuperFeed Semi Buoyant Fluo Boilies 14mm/18mm/90g
Smaki: Coco Vanilla•Red Krill•Diabelska Słodycz•GLM Mussell•Indiana Hot Spice•Kałamarnica & Pomarańcza•Krewetka&Czarny Pieprz•
Owocowa Bestia•Sekretna Kałamarnica•Szalony Homar•Tłusty Łosoś & Kawior•Truskawka Kremowa
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SuperFeed Semi Buoyant Fluo Boilie Mix
SUPERFEED FLUO SEMI BUOYANT BOILIES posiadają ekstremalnie widoczny
kolor, tworzą wizualny sygnał przyciągający ryby. Wykonane z perfekcyjnie
dobranej mieszanki najlepszych jakościowo składników. To neutralnie wybalansowane kulki, które niwelują wagę haczyka. Zestaw z taką przynętą zachowuje
się w wodzie absolutnie naturalnie i nie płoszy ryb. To niezastąpiona przynęta
w łowiskach o dużej presji wędkarskiej. Doskonale sprawdzi się w zbiornikach
porośnietych podwodną roslinnością oraz z grubą warstwą mułu. Opakowanie
zawiera mieszaninę bezzapachowych kulek w różnych kolorach, można je skropić
ulubionym aromatem co daje większą elastyczność w doborze przynęty.
SuperFeed Fluo Pop-Up Mix 90g oferowane są w trzech rozmiarach
12 mm, 14 mm, 18 mm.
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SUPERFEED PASTY
SuperFeed Fluo Hookbait Paste
To specjalistyczna tonąca pasta karpiowa, którą można
stosować bezpośrednio na haczyk lub do oblepiania
kulek przynętowych. Można nią również oblepiać cieżarki. Nałożona na kulkę haczykową, po umieszczeniu
w wodzie, zmienia nieco swą strukturę i objętość. To
swego rodzaju "puchnięcie" pasty w znaczący sposób
zwiększa intensywność wypłukiwania z niej atraktorów i aromatów, przez co przynęta jeszcze lepiej wabi
karpie. Hook Bait Paste znakomicie sprawdzi się
w zamulonych i zarośniętych łowiskach, gdzie dodatkowe dopalenie przynęt często okazuje się niezbędne.
Pasta bardzo dobrze przylega do przynęty, dzięki czemu
jest idealna podczas dalekich rzutów i do łowienia na
dużych głębokościach. Chronić przed wysuszeniem.
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SuperFeed Fluo Hookbait Paste 220g
Smaki: Coco Vanilla•Red Krill•Diabelska Słodycz•GLM Mussell•Indiana Hot Spice•Kałamarnica & Pomarańcza•Krewetka&Czarny Pieprz•
Owocowa Bestia•Sekretna Kałamarnica•Szalony Homar•Tłusty Łosoś & Kawior•Truskawka Kremowa

SuperFeed Fluo Floating Paste
To specjalistyczna pływająca pasta, przeznaczona do
oblepiania przynęt haczykowych. Ekstremalnie widoczny kolor, tworzy wizualny sygnał przyciągający ryby.
Pasta nałożona na kulkę przynętową, zaraz po umieszczeniu w wodzie zmienia nieco swa strukturę
i objętość, przez co w znaczący sposób zwiększa intensywność wypłukiwana z niej atraktorów i aromatów,lepiej wabiąc ryby. Pasta w wersji pływającej stworzona
jest do łowienia w toni, idealne do zig rig i chod rig.
Znakomicie sprawdzi się w zamulonych i zarośniętych
łowiskach nie pozwalając zatonąć przynęcie. W niższych temperaturach pasta wolniej pracuje w wodzie,
w pudełku może lekko stwardnieć, ponownie uplastycznić ją można ugniatając. Chronić przed wysuszeniem.
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SuperFeed Fluo Floating Paste 160g
Smaki: Coco Vanilla•Red Krill•Diabelska Słodycz•GLM Mussell•Indiana Hot Spice•Kałamarnica & Pomarańcza•Krewetka&Czarny Pieprz•
Owocowa Bestia•Sekretna Kałamarnica•Szalony Homar•Tłusty Łosoś & Kawior•Truskawka Kremowa

SuperFeed Method Paste
To specjalistyczna pasta karpiowa,
przeznaczona przede wszystkim do zastosowania w tzw. „metodzie“ oraz w
koszykach feederowych bądź method
feeder. Można nią również oblepiać
ciężaki. Method Paste została skomponowana z wielu różnych składników
o bardzo wysokiej zawartości rybnych
i roślinnych oleji, które są bardzo
mocnymi atraktorami oraz znakomitym
źródłem energii. Oleje w Method Paste
zostały tak spreparowane, aby apetycznie rozchodzić się wokół koszyka
wraz z rozpadającą się i intensywnie
pracującą pastą. Z Method Paste ryby
dostają więc pod nos to, co wprost
uwielbiają – mnóstwo tłuszczu! Do pasty nie należy dodawać wody. Chronić przed wysuszeniem.
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SuperFeed Method Paste 500g
Smaki: Coco Vanilla•Red Krill•Diabelska Słodycz•GLM Mussell•Indiana Hot Spice•Kałamarnica & Pomarańcza•Krewetka&Czarny Pieprz•
Owocowa Bestia•Sekretna Kałamarnica•Szalony Homar•Tłusty Łosoś & Kawior•Truskawka Kremowa

68

 www.tandembaits.com

SUPERFEED DIPY/BOOSTERY

SuperFeed X Core Sticky Dip
Superfeed Sticky Dip to niezwykle gęsty i lepki, niemal żelowy dip.
Wielka siła wabienia opiera się na innowacyjnej, odżywczej bazie,
w której zawiesiliśmy optymalną dawkę aromatów, naturalnych
atraktorów, ekstraktów i aminokwasów. SuperFeed Sticky Dip
zawiera sporą dawkę rozpuszczalnych w wodzie protein rybnych,
dużo ekstraktu drożdżowego, mączkę z kryla, GLM ekstrakt
z małży. To prawdziwy karpiowy killer, który skutecznie dopali każdą przynętę. SuperFeed Sticky Dip jest znakomicie absorbowany
przez przynętę haczykową i zarazem łatwo wypłukiwany w wodzie,
tworząc intensywnie wabiącą chmurę zapachowo-smakową.
Stanowi potężny oręż, nieoceniony w zamulonych miejscach i
pośród roślinności, w rzekach oraz miejscach z dużą ilością raków.
SuperFeed X Core Sticky Dip 100ml
Smaki: Coco Vanilla•Red Krill•Diabelska Słodycz•GLM
Mussell•Indiana Hot Spice•Kałamarnica & Pomarańcza•Krewetka&Czarny Pieprz•Owocowa Bestia•Sekretna Kałamarnica•
Szalony Homar•Tłusty Łosoś & Kawior•Truskawka Kremowa
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SuperFeed X Core Layer Powder Dip
To perfekcyjnie skomponowany proszkowy atraktor,
służący do dopalania przynęt. Jego głównym składnikiem jest zmielony pellet o dużej zawartości mączek rybnych oraz dodatki w postaci aromatów
i naturalnych atraktorów (mączki z raka, kryla, ekstrakt
łososiowy i wątrobowy). Sposób użycia jest wyjątkowo prosty. Dowolną przynętę (kulki, pellet, kukurydzę,
sztuczne przynęty) należy zamoczyć w wodzie, a
następnie obtoczyć w proszku. Czynność tę można
powtórzyć dwukrotnie, a nawet trzykrotnie, aby utworzona w ten sposób warstwa atraktora była grubsza.
Po umieszczeniu w wodzie grubsze frakcje mikropelletu
odrywają sie od przynęty świetnie wabiąc karpie.

ŚĆ

O
NOW

SuperFeed X Core Layer Powder Dip 100g
Smaki: Coco Vanilla•Red Krill•Diabelska Słodycz•GLM Mussell•Indiana Hot Spice•Kałamarnica & Pomarańcza•Krewetka&Czarny Pieprz•
Owocowa Bestia•Sekretna Kałamarnica•Szalony Homar•Tłusty Łosoś & Kawior•Truskawka Kremowa

SuperFeed X Core Sticky Booster
Zdjęcie: SuperFeed X Core Sticky Booster_300ml.jpg
SuperFeed X Core Sticky Booster to seria doskonałych atraktorów, znakomicie aktywujących karpie do
żerowania. Napakowane są rozpuszczalnymi proteinami rybnymi, ekstraktem drożdżowym, mączką z kryla,
GLM ekstraktem z małży. To prawdziwe karpiowe killery, które skutecznie dopalą każdą przynętę i utrzymają
ryby w miejscu nęcenia. Dzięki gęstej, niemal żelowej
konsystencji SuperFeed Booster oblepiają kulki, pelet
i ziarna – począwszy od dna, aż do samej powierzchni.
Tworzą super przyciągającą naturalną smugę smaku i
zapachu, która wprost fantastycznie wabi ryby w rejon
naszego łowiska. Szeroka paleta smaków pozwala na
dostosowanie się do charakterystyki wody, na której
przyszło nam łowić.
SuperFeed X Core Sticky Booster 300ml
Smaki: Coco Vanilla•Red Krill• Diabelska Słodycz•
GLM Mussell•Indiana Hot Spice•Kałamarnica &
Pomarańcza•Krewetka&Czarny Pieprz•Owocowa
Bestia•Sekretna Kałamarnica•Szalony Homar•
Tłusty Łosoś & Kawior•Truskawka Kremowa

ŚĆ

O
NOW

69

SUPERFEED BOOSTERY/SPRAY
SuperFeed X Core Shaker Booster
To perfekcyjnie skomponowany proszkowy atraktor, służący do dopalania
zanęt, pelletów, ziaren i kulek zanętowych. Zawierający optymalną dawkę aromatów i naturalnych atraktorów oraz ekstraktów, zwiększa atrakcyjność oraz
skutecznie przyciąga karpie w nęcone łowisko. Sposób użycia jest wyjątkowo
prosty. Dowolną porcję zanęty należy zwilżyć wodą, a następnie posypywać
boosterem, jednocześnie potrząsając naczyniem (wiadro, miska) z zanętą.
Czynność tę można powtórzyć dwukrotnie, a nawet trzykrotnie, aby utworzona w ten sposób warstwa atraktora była grubsza. Po umieszczeniu w wodzie
atraktor zmienia się w żel, powoli rozpuszczając się i uwalniając zawarte
w nim grubsze cząstki, świetnie wabiąc karpie w okolice zestawu.
SuperFeed X Core Shaker Booster 200g
Smaki: Coco Vanilla•Red Krill•Diabelska Słodycz•GLM Mussell•Indiana
Hot Spice•Kałamarnica & Pomarańcza•Krewetka&Czarny Pieprz•Owocowa
Bestia•Sekretna Kałamarnica•Szalony Homar•Tłusty Łosoś & Kawior•
Truskawka Kremowa
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SuperFeed Speed Booster
SuperFeed Speed Booster to perfekcyjny produkt na krótkie wypady lub tam
gdzie natychmiastowe przyciąganie jest najważniejsze. Wielofunkcyjny, pozwala precyzyjnie i punktowo aplikować atraktor. Idealny do spod mixów, PVA sticków i worków, haczykowych kulek, pelletów, sztucznych przynęt. Stworzony na
podstawie udoskonalonej formuły, znakomicie aktywujący karpie do żerowania.
Prawdziwa moc wabienia, opiera się na naturalnych atraktorach, ekstraktach
i aminkwasach. Dzięki specjalnej konsystencji gęstego syropu Speed Booster
oblepia przynętę. Począwszy od dna, aż do samej powierzchni tworzy atrakcyjną
smugę smaku i zapachu, która wyjątkowo skutecznie wabi ryby.
SuperFeed Speed Booster 100 ml
Smaki: Coco Vanilla•Red Krill•Diabelska Słodycz•GLM Mussell•Indiana Hot
Spice•Kałamarnica & Pomarańcza•Krewetka&Czarny Pieprz•Owocowa Bestia
•Sekretna Kałamarnica•Szalony Homar•Tłusty Łosoś & Kawior•Truskawka
Kremowa

SuperFeed Speed Spray
SuperFeed Speed Spray to perfekcyjny produkt na krótkie wypady lub tam
gdzie natychmiastowe przyciąganie jest najważniejsze. Oparty na naszych
najlepszych atraktorach i aromatach. Dopalacz w sprayu do wzmacniania
zapachu kulek pływających i haczykowych, dumblli, przynęt sztucznych i do
ziga. Łatwy w użyciu, tuż przed zarzuceniem spryskuje się nim przynętę. Dzięki
szybko rozpuszczalnej bazie zapach błyskawicznie rozchodzi się w wodzie.
SuperFeed Speed Spray 100 ml
Smaki: Coco Vanilla•Red Krill•Diabelska Słodycz•GLM Mussell•Indiana
Hot Spice•Kałamarnica & Pomarańcza•Krewetka&Czarny Pieprz•Owocowa
Bestia•Sekretna Kałamarnica•Szalony Homar•Tłusty Łosoś & Kawior•
Truskawka Kremowa
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Carp Food Boilies
Niebywale skuteczne, najwyższej klasy kulki. Produkujemy je
tak, aby traﬁając do klienta były pełne atraktorów i składników
odżywczych. Zawierają optymalny poziom wzmacniaczy, dodatków
i aromatów z serii Carp Food Flavours. Umieszczone w wodzie
natychmiast dają tzw. sygnał pożywienia, intensywnie pracują oraz,
co jest niebagatelną zaletą, długotrwale uwalniają zawarte atraktory, wyjątkowo skutecznie wabiąc ryby. Są idealne do długotrwałego
nęcenia i skuteczne praktycznie przez cały rok.
Carp Food Boilies oferujemy w rozmiarach 12 mm, 16 mm, 18 mm,
20 mm w opakowaniu 1 kg
Ananasowy Sok•Bananowy Krem•Czarny Halibut•Doskonała
Truskawka•Homar & Rak•Japońska Kałamarnica•Mega Tutti
Frutti•Monstrualny Krab•Ryba & Skorupiak•Słodka Kukurydza•
Total Scopex•Truskawka Plus•Wanilia & Śmietanka
Carp Food Boilies oferujemy także w miksie smaków i rozmiarów
w opakowaniach 1kg i 10kg
Mix Boilies Fruit & Sweet•Mix Boilies Fish

Euro Boilies
Niekwestionowany numer jeden na rynku. Euro Boilies obaliły mit, że
kulki muszą być bardzo drogą przynętą. Naszym celem było stworzenie produktu, który jest skuteczny i niedrogi. Euro Boilies to produkt
o europejskiej jakości, oparty na szybko przyswajalnej mieszance
z zastosowaniem naszych najlepszych aromatów. Dzięki specjalnej
formule miksu atraktor stopniowo uwalnia się w wodzie, wabiąc
ryby. Oprócz zanęcania można używać ich na włos.
Euro Boilies oferujemy w rozmiarach 16 mm, 18 mm w opakowaniach 1 kg i 100 g
Banan•Krab•Kukurydza•Miód•Ochotka•Rak•Ryba•Scopex•
Truskawka•Tutti Frutti•Wanilia
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CARP FOOD PELLETY ZANĘTOWE
Carp Food Ultra Fish Pellet
Granulat pełen najwyższej klasy mączki i oleju rybnego, które nadają mu
ten niepowtarzalny, intensywny, rybi smak i zapach. Jest w nim mnóstwo
witamin, aminokwasów i mikroelementów.
Ultra Fish Pellet Czarny Halibut oferujemy w rozmiarach:
2 mm, 4 mm, 6 mm, 10 mm i 16 mm w opakowaniach 1 kg i 3 kg

Carp Food Hook Pellet
Nasz Hook Pellet zawiera wyśmienitej jakości mączkę rybną o wysokiej
zawartości rozpuszczalnych protein, duże ilości witamin, aminokwasów
i mikroelementów, jest pełen oleju rybnego. Posiada niezwykle wabiący,
bardzo intensywny rybny zapach i smak.
Hook Pellet Czarny Halibut oferujemy w rozmiarach 12 mm i 16 mm
w w opakowaniach 1 kg i 3 kg

Carp Food Carp XL Pellets
Carp Pellets XL to fantastyczny i skuteczny granulat w rewelacyjnej cenie.
Świetny na karpie i amury, doskonale sprawdzi się również podczas polowania
na dorodne leszcze, brzany, liny i klenie. Dobrze sprawdza się podczas nęcenia
punktowego, dywanowego, z materiałami PVA oraz rakietami zanętowymi.
Carp Pellet XL oferujemy w rozmiarach 4 mm, 8 mm, 16 mm w opakowaniach
1 kg, 3 kg i 10 kg
Doskonała Truskawka•Słodka Kukurydza•Total Scopex•Wanilia & Śmietanka
Carp Food Carp XL Pellets oferujemy także w mieszanych smakach i rozmiarach
w opakowaniach 10 kg
Carp Food Mix Pellets
• Fish (rybne smaki) NOWOŚĆ
• Fruit&Sweet (słodkie smaki) NOWOŚĆ

Pellets 8mm
Skuteczny granulat w rewelacyjnej cenie. Idealny kiedy potrzebujesz
naprawdę dużo zanęcić i nie chcesz, aby zrujnowało to Twój wędkarski budżet.
Pellet oferujemy w rozmiarze 8mm w opakowaniu 5 kg.
Karp Killer•Kukurydza•Wanilia
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CARP FOOD HOOKERS
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Carp Food Perfection Mini Hookers
Carp Food Perfection Mini Hookers wykonujemy je ze specjalnie skomponowanej, perfekcyjnie dobranej mieszanki najlepszych jakościowo
składników: atraktorów, ekstraktów i Carp Food Flavour. Wyjątkowo
skutecznie przyciągają karpie i amury. Carp Food Perfection Mini
Hookers to przynęta wręcz stworzona na przełowione wody o dużej
presji wędkarskiej.
Carp Food Perfection Mini Hookers 12mm/50g
Ananasowy Sok•Bananowy Krem•Czarny Halibut•Doskonała Truskawka•Homar & Rak•Japońska Kałamarnica•Mega Tutti Frutti•Monstrualny Krab•Ryba & Skorupiak•Total Scopex•Truskawka Plus•
Wanilia & Śmietanka
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Carp Food Perfection Hookers
Carp Food Perfection Hookers wykonujemy je ze specjalnie skomponowanej,
perfekcyjnie dobranej mieszanki najlepszych jakościowo składników: atraktorów, ekstraktów i Carp Food Flavour. Wyjątkowo skutecznie przyciągają
karpie i amury. Carp Food Perfection Hookers to przynęta wręcz stworzona na
przełowione wody o dużej presji wędkarskiej.
Carp Food Perfection Hookers 150g są dostępne w średnicach 16 mm,
18 mm, 20 mm.
Ananasowy Sok•Bananowy Krem•Czarny Halibut•Doskonała Truskawka•
Homar & Rak•Japońska Kałamarnica•Mega Tutti Frutti•Monstrualn Krab•
Ryba & Skorupiak•Słodka Kukurydza•Total Scopex•Truskawka Plus•
Wanilia & Śmietanka

Carp Food Boosted Hookers
Boosted Hookers to Perfection Hookres, które zalaliśmy dodatkowo specjalną, aromatyczną zalewą ze stymulatorami, wielokrotnie zwiększającą
siłę wabienia. Owa gęsta, tajna mikstura wnika w głąb kulek
i w konsekwencji wielokrotnie potęguje uwalnianie się atraktorów,
a także dodatkowo utwardza kulki.
Boosted Hookers 300g dostępne w rozmiarze 18 mm.
Ananasowy Sok•Bananowy Krem•Czarny Halibut•Doskonała Truskawka•Homar & Rak•Japońska Kałamarnica•Mega Tutti Frutti•Monstrualny Krab•Ryba & Skorupiak•Słodka Kukurydza•Total Scopex•Truskawka
Plus•Wanilia & Śmietanka

Carp Food Multi Mix Hookers
Opakowanie zawiera mieszaninę Perfection Hookers w różnych smakach
i rozmiarach, co daje większą elastyczność w doborze przynęty.
Carp Food Multi Mix Hookers 300g oferujemy w dwóch liniach smakowych:
Sweet & Fruit – słodka mieszanka hookersów
Fish Blend – rybna mieszanka hookersów.
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CARP FOOD POP-UP
Carp Food Perfection Mini Pop-Up
Bardzo stabilne i bez problemu wytrzymają na haczyku przez 24 godziny.
Carp Food Perfection Mini Pop Up wykonujemy z perfekcyjnie dobranej,
specjalnej ultra lekkiej mieszanki najlepszych jakościowo składników:
atraktorów, ekstraktów i Carp Food Flavour. Małe przynęty doskonale
sprawdzą się na wodach poddanych dużej presji wędkarskiej.
Carp Food Perfection Mini Pop Up 12mm/35g
Ananasowy Sok•Bananowy Krem•Czarny Halibut•Doskonała Truskawka•Homar & Rak•Japońska Kałamarnica•Mega Tutti Frutti•Monstrualny
Krab•Ryba & Skorupiak•Słodka Kukurydza•Total Scopex•Truskawka
Plus•Wanilia & Śmietanka

ŚĆ
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Carp Food Perfection Pop-Up
Bardzo stabilne i bez problemu wytrzymają na haczyku przez 24
godziny. Carp Food Perfection Pop Up wykonujemy z perfekcyjnie dobranej, specjalnej ultra lekkiej mieszanki najlepszych
jakościowo składników: atraktorów, ekstraktów i Carp Food
Flavour.
Carp Food Perfection Pop Up 130g są dostępne w średnicach
16 mm i 18 mm.
Carp Food Perfection Pop Up 130g
Ananasowy Sok•Bananowy Krem•Czarny Halibut•Doskonała
Truskawka•Homar & Rak•Japońska Kałamarnica•Mega Tutti
Frutti•Monstrualny Krab•Ryba & Skorupiak•Słodka Kukurydza•Total Scopex•Truskawka Plus•Wanilia & Śmietanka

Carp Food Multi Mix Pop Up
Wykonane z perfekcyjnie dobranej, specjalnej ultra lekkiej mieszanki
najlepszych jakościowo składników. Opakowanie zawiera mieszaninę Perfection Pop Up w różnych smakach i rozmiarach, co daje
większą elastyczność w doborze przynęty.
Carp Food Multi Mix Pop Up 250g oferujemy w dwóch liniach
smakowych:
Sweet & Fruit – słodka mieszanka
Fish Blend – rybna mieszanka

Carp Food Perfection Fluo Pop-Up Mix
Carp Food Perfection Fluo Pop Up Mix wykonujemy z perfekcyjnie dobranej, specjalnej ultra lekkiej mieszanki najlepszych
jakościowo składników. Opakowanie zawiera mieszaninę
bezzapachowych kulek w różnych kolorach, można je skropić
ulubionym aromatem co daje większą elastyczność w doborze
przynęty.
Carp Food Perfection Pop Up Fluo Mix 130g oferujemy
w rozmiarach 12 mm, 16 mm, 18 mm.
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CARP FOOD DIPY/BOOSTERY
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Carp Food Attract Dip
Nowa odsłona absolutnej klasyki. Optymalna mieszanka, oparta na gęstej i odżywczej bazie naszych najlepszych Carp Food Flavour, płynnych atraktorów, naturalnych
cukrów, mocno stymulujących żerowanie ryb, gwarantuje sukces nad wodą.
Carp Food Attract Dip 100ml
Ananasowy Sok•Bananowy Krem•Czarny Halibut•Doskonała Truskawka•Homar &
Rak• Japońska Kałamarnica•Mega Tutti Frutti•Monstrualny Krab•Ryba & Skorupiak•Słodka Kukurydza•Total Scopex•Truskawka Plus•Wanilia & Śmietanka

Carp Food Attract Powder Dip
Perfekcyjnie skomponowany proszkowy atraktor, który służy do zapachowego uatrakcyjniania przynęt: kulek, ziaren i ciast. Po umieszczeniu przynęty w wodzie dip powoli
rozpuszcza się, tworząc apetyczną dla ryb chmurę zapachową.
Carp Food Attract Powder Dip 100g
Ananasowy Sok•Bananowy Krem•Czarny Halibut•Doskonała Truskawka•Homar
& Rak•Japońska Kałamarnica•Mega Tutti Frutti•Monstrualny Krab•Ryba & Skorupiak•Słodka Kukurydza•Total Scopex•Truskawka Plus•Wanilia & Śmietanka

Carp Food Attract Booster
Jest cięższy od wody – rozpuszczając się, tworzy aromatyczną chmurę
wabiącą od dna aż do samej powierzchni i przykleja się do przynęt.
Wielokrotnie zwiększy on atrakcyjność każdej przynęty i zanęty. Jest
idealny do zewnętrznego aromatyzowania kulek, pelletu oraz ziaren.
Przeznaczony do stosowania z PVA.
Carp Food Attract Booster 300ml
Ananasowy Sok•Bananowy Krem•Czarny Halibut•Doskonała
Truskawka•Homar & Rak•Japońska Kałamarnica•Mega Tutti
Frutti•Monstrualny Krab•Ryba & Skorupiak•Słodka Kukurydza•Total
Scopex•Truskawka Plus•Wanilia & Śmietanka

Carp Food Attract Activator
To nasz podstawowy, zapachowy aktywator w płynie.
Podobnie jak inne atraktory z serii Attract oparty jest na gęstej
i odżywczej bazie, o niemal żelowej konsystencji. Całkowicie
rozpuszcza się w wodzie i szybko przyciąga ryby w pole nęcenia. To wydajny aktywator w bardzo dobrej cenie, idealny do
zewnętrznego aromatyzowania dużych ilości pelletów, kulek
i ziaren.
Carp Food Attract Activator 500ml
Ananasowy Sok•Bananowy Krem•Czarny Halibut•Doskonała
Truskawka•Homar & Rak• Japońska Kałamarnica•Mega Tutti
Frutti•Monstrualny Krab•Ryba & Skorupiak•Słodka Kukurydza•Total Scopex•Truskawka Plus•Wanilia & Śmietanka
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CARP FOOD MIESZANKI BAZOWE/KOMPONENTY
Carp Food Mieszanki Bazowe
Mieszanki bazowe produkujemy od początku istnienia naszej ﬁrmy.
W tym czasie sprawdziliśmy setki receptur i składników. Nasi testerzy
wyselekcjonowali najlepsze z nich. Dołożyliśmy ogromnych starań, by
intensywnie wabiły ryby. Specjalna struktura mieszanek zapewnia systematyczne wypłukiwanie atraktorów do wody. Produkujemy je z wielu
składników o niewiarygodnej sile wabienia ryb, naturalnych ekstraktów
ze skorupiaków, drożdży, glm, mączek z kryla i raków, betainę, rozpuszczalnych protein rybnych. Mieszanki łatwo się rolują i uzyskują odpowiednią twardość po 90 do 120 sekundach gotowania.
10827 50/50 Premium Mix 1kg
10945 Demoniczna Konopia 1kg
23025 Kryl & Kałamarnica 1kg
23026 Bird&Fish Mix 1kg
10817 Pure Fish Mix 1kg

Flavour
Flagowa seria aromatów Tandem Baits. Produkowane są dla nas w Wielkiej Brytanii, na specjalne
zamówienie. Carp Food Flavour działają na zasadzie uderzenia – bardzo szybko wabią ryby w obręb
łowiska i długo je tam utrzymują. Mają intensywny zapach i wysokie stężenie, posiadają wbudowany wzmacniacz zapachu. Długi czas utrzymują się w kulkach, stopniowo uwalniając się do wody,
tym samym znakomicie wabiąc ryby.
Carp Food Flavour 70ml
Ananasowy Sok•Bananowy Krem•Czarny Halibut•Doskonała Truskawka•Homar & Rak•Japońska
Kałamarnica•Mega Tutti Frutti•Monstrualny Krab•Ryba & Skorupiak•Słodka Kukurydza•Total
Scopex•Truskawka Plus•Wanilia & Śmietanka

Barwniki w płynie

Słodzik

Produkt mocno skoncentrowany,
idealny do barwienia kulek.

Mocno skoncentrowany
słodzik, służącydo słodzenia
kulek, ciast i innych przynęt
roślinnych.

Carp Food Barwniki w płynie 75ml
12534 Brąz
12531 Czerwony
12532 Pomarańczowy
12533 Żółty

12408 Słodzik 75 ml

Konserwant do kulek

Olej konopny

Produkt służący do konserwowania
kulek i innych przynęt roślinnych.

Olej konopny tłoczony z najwyższej jakości
ziaren. Bogaty w witaminy, minerały, kwasy
tłuszczowe Omega 3, wartościowe źródło
nienasyconych kwasów tłuszczowych.

12362 Konserwant do kulek 500 ml

12393 Olej konopny 500 ml

Olej rybny
Olej o wysokiej wartości odżywczej, szeroko
stosowany w przemyśle produkującym
granulaty dla ryb, główne źródło kwasów
tłuszczowych. Mocny przyciągający atraktor
o charakterystycznym rybim zapachu.
12390 Olej rybny 500 ml
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CARP FOOD NATURALNE DODATKI

CARP FOOD NATURALNE DODATKI
Grupa produktów oparta na naturalnych ekstraktach i mączkach. Idealne jako dodatek do kulek, zanęt, dipów, boosterów i past. W tym roku
wprowadziliśmy kilka nowych, wyjątkowo skutecznych dodatków, jak legendarny GLM ektrakt z zielonego małża, czy mączkę z całych
mielonych raków. Naturalny, czysty ekstrakt z łososia i owocowy dopalacz o niesamowitym owocowym smaku i zapachu.

12406 Betaina Complex 100g

12405 Ekstrakt z drożdży 100g

12410 GLM Ekstrakt 100g

23100 Proszek łososiowy 100g

12412 Owocowy dopalacz 200g

12400 Rozpuszczalne rybne proteiny 200g

12411 Homar & Rak w proszku 200g

12403 Kryl w proszku 200g

12404 Belachan w proszku 200g

12402 Wątroba w proszku 200g

12409 Liquid Food Liver 500ml

12407 Melasa karpiowa 500ml
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Carp Hunter to żywy dowód na to, iż wbrew obiegowej
opinii, prawdziwy sprzęt karpiowy może mieć naprawdę
dobrą jakość, a zarazem kosztować niewiele. Carp Hunter
to propozycja dla najmłodszych karpiarzy oraz dla tych
łowców, dla których połów cyprinusów to jedna z wielu
uprawianych odmian wędkarstwa.

Wędzisko o znakomitych parametrach, rzadko spotykanych w tym segmencie cenowym. Genialny stosunek
jakości do ceny. Specjalny rodzaj maty węglowej powoduje, iż Force X jest lekki, mocny i dobrze wybalansowany. Tym kijem wyholujesz największe karpie! Wędzisko oferowane w dwóch wersjach:
klasycznej – dwuskładowej oraz ułatwiającej transport – trzyskładowej.
90300 Force X 12 ft 2,75 lb
90301 Force X 12 ft 3 lb
90302 Force X 12 ft 3,5 lb

90303 Force X 12 ft 3 lb 3 sekcje
90304 Force X 12 ft 3,5 lb 3 sekcje

Pokrowce Holdall

Klasyczne pokrowce karpiowe na uzbrojone wędziska. Chronią sprzęt
podczas transportu na łowisko. Modne wzornictwo i mocna tkanina
Nylon 400D gwarantują komfortowe użytkowanie. Dostępne w trzech
wersjach – dla wędzisk o długości 3,60 m, 3,90 m oraz wersji
3 składowych.
91000 CH Pokrowiec Holdall 12 ft/ 2 wędki wys. 200 cm / szer. 28 cm
91001 CH Pokrowiec Holdall 13 ft/ 2 wędki wys. 210 cm / szer. 28 cm
91002 CH Pokrowiec Holdall 3 składy / 2 wędki wys. 140 cm / szer. 28 cm

Lufy

Karpiowe pokrowce dedykowane do przenoszenia uzbrojonych wędzisk. Chronią sprzęt przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem.
Wykonane z mocnej tkaniny Nylon 400D, w karpiowym, zielonym
kolorze. Dostępne w trzech wersjach – dla wędzisk o długości 3,60 m,
3,90 m oraz wersji 3 składowych.
91007 CH Lufa 12 ft (dł. 194 cm)
91008 CH Lufa 13 ft (dł. 208 cm)
91009 CH Lufa 3 składowe wędziska (dł. 140 cm)

Krzesło Elite

Wygodne krzesło karpiowe. Świetny produkt
w bardzo atrakcyjnej cenie.
 Wymiary:
wys. 73 cm; szer. 43 cm; wys. oparcia 50 cm; dł. oparcia 38 cm
90110 CH Krzesło Elite
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Torba M / L

Torby wędkarskie. Duża – świetna do przenoszenia całego potrzebnego sprzętu
i akcesoriów, mniejsza – doskonała na krótkie wypady, kiedy ograniczamy ilość
zabieranych klamotów. Wyposażone w trzy kieszenie zewnętrzne: jedną dużą
frontową oraz dwie boczne. Dolne części toreb zostały wzmocnione dodatkowo
twardymi, gumowymi jeżami. Ruchomy pasek naramienny gwarantuje komfort
podczas transportu.
91003 CH Torba M; wys. 27 cm / szer. 41 cm / gł. 24 cm
91004 CH Torba L; wys. 29 cm / szer. 52 cm / gł. 27 cm

Pokrowiec na kołowrotek

Zapinany na zamek błyskawiczny praktyczny pokrowiec na
jeden średni lub duży kołowrotek. Doskonale zabezpiecza
sprzęt przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem w czasie
transportu. Wykonany z mocnej tkaniny Nylon 400D,
w karpiowym, zielonym kolorze.
91005 CH Pokrowiec na kołowrotek; wys. 15 cm / szer. 20 cm / gł. 10 cm

Pokrowiec na sztywne przypony

Pokrowiec przeznaczony do przechowywania sztywnych
karpiowych przyponów. Niezbędne wyposażenie każdego
wędkarza.
91006 CH Pokrowiec na sztywne przypony; dł. 32 cm / szer. 14 cm/ gł. 4 cm

Indicator TX

Elektroniczny sygnalizator brań. Wyposażony w doskonale widoczną diodę.
Posiada możliwość indywidualnego
ustawienia tonu oraz głośności. Odporny
na zmienne warunki atmosferyczne /
deszcz, słońce/.
92500 Carp Hunter Indicator TX

Indicator Swing

Indicator Swing to klasyczny mechaniczny sygnalizator brań. Posiada łańcuszek
wykonany ze stali nierdzewnej oraz głowicę w intensywnym kolorze z klipsem,
z precyzyjną regulacją docisku żyłki.
92505 CH Indicator Swing Blue
92506 CH Indicator Swing Red

Iluminated Indicator

Illuminated Indicator to mechaniczny sygnalizator brań, wyposażony w świecącą
głowicę. Jest zupełnie odporny na boczne
podmuchy wiatru. Posiada kulkowy klips
na żyłkę.
92503 CH Illuminated Indicator Blue
92504 CH Illuminated Indicator Red
91326CH Podpórka tylnia Back Rest
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91325 CH Bezpieczny klips standard 10 szt.

91320 CH Łącznik gumowy 10 szt.

91322 CH Koraliki gumowe 6 mm / 10 szt.
91323 CH Koraliki gumowe 8 mm / 10 szt.

91319 CH Ochraniacz antysplątaniowy 10 szt.

91321 CH Ochrona helikopterowa 10 szt.

91324 CH Stoper perełkowy czerwony 10 szt.

91318 CH Klips uniwersalny 10 szt .

91300 CH Krętlik karpiowy 8/10 szt.
91301 CH Krętlik karpiowy 6/10 szt.

91306 CH Krętlik karpiowy do szybkiego
montażu 8 /10 szt.

91307 CH Krętlik z kółkiem 6 / 10 szt.

91336 CH Rurka antysplątaniowa 2 mm / 3 m/ Zarośla
91339 CH Rurka antysplątaniowa 1,5 mm / 3 m/ Zarośla
91342 CH Rurka antysplątaniowa 1 mm / 3 m/ Zarośla

91371 CH Leadcore przypon z krętlikiem szybkiego
montażu 60 cm / Zarośla / 1 szt.
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91303 CH Krętlik karpiowy z agrafką QS 6/10 szt.
91304 CH Krętlik karpiowy z agrafką QS 8/10 szt.

91305 CH Krętlik karpiowy z dużym
oczkiem 8/10 szt.

91338 CH Rurka antysplątaniowa 2 mm / 3 m/ Muł
91341 CH Rurka antysplątaniowa 1,5 mm / 3 m/ Muł
91344 CH Rurka antysplątaniowa 1 mm / 3 m/ Muł

91337 CH Rurka antysplątaniowa 2 mm / 3 m/ Żwir
91340 CH Rurka antysplątaniowa 1,5 mm / 3 m/ Żwir
91343 CH Rurka antysplątaniowa 1 mm / 3 m/ Żwir

91370 CH Leadcore przypon z krętlikiem szybkiego montażu 60
cm / Zarośla brąz / 1 szt.
91372 CH Leadcore przypon z krętlikiem z kółkiem 60 cm /
Zarośla brąz / 1 szt.
91375 CH Leadcore przypon z łatwym klipsem 60 cm / Zarośla
brąz / 1 szt.

91378 CH Zestaw samozacinający Dual Ledacore 60 cm / 1 szt.

 www.tandembaits.com

Philippe Carême z ponad 100kg sumem

Od kilkunastu lat produkujemy skuteczne przynęty karpiowe. Każdego roku dostajemy wiele zdjęć z rekordowymi
okazami, złowionymi na nasze kulki. Wśród tych zdjęć coraz częściej pojawiają się wielkie sumy, które skusiły się na
nasze przynęty. Skuteczność naszych przynęt w łowieniu sumów potwierdzają także nasi testerzy z Polski i Czech,
którzy regularnie łowią olbrzymie okazy, zarówno na wodach lokalnych jak i na Ebro. Coraz częściej dostajemy pytanie – Kiedy w naszej ofercie pojawi się dedykowana lina celowych przynęt na sumy? Król Polskich Wód cieszy się rosnącym zainteresowaniem wędkarzy, dlatego postanowiliśmy wyjść na przeciw oczekiwaniom sumiarzy
i w tym roku wprowadzamy serię innowacyjnych przynęt i akcesoriów wędkarskich MONSTER CAT.
Duże sumy, podobnie jak karpie, szczególnie lubią śmierdziele, dlatego podstawą naszych przynęt sumowych są
składniki o intensywnym, atrakcyjnym aromacie. Przynęty wręcz pływają w olejach rybnych, a suszonej rozpyłowo
krwistej wątroby dodajemy w obłędnych ilościach. Dzieła dopełniają naturalne mączki, ekstrakty ze skorupiaków oraz
sprawdzone przez lata aromaty. W efekcie mamy pewność, że nasze „śmierdziele” przyciągają sumy jak narkotyk.
Nie jest to jedyna tajemnica skuteczności przynęt MONSTER CAT. Cała linia opracowana została we współpracy z doświadczonymi sumiarzami. Zaowocowało to zarówno klasycznymi kulkami w rozmiarze 30 mm, jak i innowacyjnymi,
pływającymi ﬂuo dumblami o mocnych, rybnych aromatach, idealnych do łowienia nad dnem.
Wyprawy sumowe to ekstremalna przygoda, wymagająca ekstremalnie wytrzymałego sprzętu. Przygotowana przez
nas linia akcesoriów Monster Cat to nie tylko bogata gama wzorów i nowatorskie rozwiązania, ale przede wszystkim najwyższa jakość użytych materiałów i staranność wykonania. Konstrukcja poszczególnych elementów została
dostosowana do specyﬁcznych wymagań połowów sumów, a zaprojektowane zostały tak, aby można było na nich
polegać nawet w najcięższych warunkach.
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PLECIONKI/MATERIAŁY PRZYPONOWE
Ultra Braids 250 m

Monster Cat Ultra Braids to specjalistyczna tonąca
plecionka do połowu sumów. Najwyższej jakości, osiem
splecionych włókien (PPTA), stanowi materiał o niespotykanej wytrzymałości na przetarcie i zerwanie. Ciasny
splot, oraz zerowa rozciagliwość i brak pamięci kształtu,
to właściwości, które czynią Monster Cat Ultra Braids
idealnym narzędziem do walki z największymi sumami.
Specjalna powłoka na pojedynczych włóknach niweluje
absorpcję wody, dzięki czemu nawet po wielokrotnym
użytkowaniu, linka nie rozwarstwia się, zachowując dzięki
temu swoją odporność na uszodzenia mechaniczne przez
długi czas. Dostępna w ciemnozielonym kolorze, który
idealnie kamuﬂuje się w wodzie.

ŚĆ

94315 Ultra Braids 250 m / 50 kg / 110 lb
94316 Ultra Braids 250 m / 80 kg / 176 lb
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Super Strong Braids 250m

Monster Cat Super Strong Braids to specjalistyczna
plecionka adresowana do łowców sumów. Ciasny splot
najwyższej jakości wyjątkowo wytrzymałych włókien, bardzo duża odporność na przetarcie i zerwanie oraz bardzo
dobra relacja jakości do ceny, to cechy, które zadowolą
każdego wędkarza. Zwiększona odporność na uszkodzenia
mechaniczne oraz specjalny proces technologiczny pozwalają na zniwelowanie efektu absorpcji wody i rozwarstwiania się plecionki. Dzięki temu Monster Cat Super Strong
Braids sprawdzi się w najtrudniejszych warunkach nawet
po wielokrotnym użytkowaniu, stanowiąc niezawodne
narzędzie do walki z sumami. Ciemozielony kolor idealnie
kamuﬂuje się w wodzie.
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94345 Super Strong Braids 250 m / 40 kg / 88 lb
94346 Super Strong Braids 250 m / 50 kg / 110 lb
94347 Super Strong Braids 250 m / 60 kg / 176 lb

Heavy Leadcore Leaders 20m
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Monster Cat Heavy Leadcore Leaders. Leaders to element
zestawu łączący wędkarza z sumem, od którego zależy
nasz sukces lub porażka. Monster Cat Heavy Leadcore
Leaders to ciężki i miękki leader, który błyskawicznie
tonie i całkowicie przylega do dna, zapewniając naturalną
prezentację, nie budząc podejrzeń podczas pobierania
przynęty przez najostrożniejsze sumy. Idealnie sprawdza
się podczas kreowania różnych przyponów, po usunięciu
rdzenia pozwala na końcach tworzyć pętle lub wiązać jak
zwykłą plecionkę. Rdzeń wykonany z najczystszej próby
ołowiu opleciony włóknami PES oraz specjalna powłoka ABR, czynią Monster Cat Heavy Leadcore Leaders
bezkompromisowym narzędziem do walki z największymi
sumami. Niespotykana wytrzymałość na przetarcie oraz
zerwanie, pozwoli na siłowy hol w najtrudniejszych warunkach, szczególnie jeśli na dnie zalegają kamienie o ostrych
krawędziach oraz kolonie małż. Ciemozielony kolor idealnie
kamuﬂuje się w wodzie.
94308 Heavy Leadcore Leaders 20 m / 80 kg / 176 lb

82

MATERIAŁY PRZYPONOWE
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Hybrid Leaders 20 m

Monster Cat Hybrid Leaders. Leaders to element zestawu łączący
wędkarza z sumem, od którego w większości zależy nasz sukces
lub porażka. Monster Cat Leaders Hybrid to najwyższej jakości
plecionka przyponowa przeznaczona do połowu największych
sumów. To innowacyjny hybrydowy materiał składający się
z rdzenia, z ośmiu ciasno splecionych włókien (PPTA), zatopionego w specjalnie zaprojektowanej powłoce. Monster Cat Hybrid
Leaders to linka niemal niezniszczalna o niespotykanej odporności na uszkodzenia mechaniczne. Bardzo miękki rdzeń
oraz sztywna, gładka powłoka dają możliwość konstruowania
zaawansowanych przyponów. Usuwając odcinek zewnętrznej
warstwy tuż przy węźle łączącym hak z linką, otrzymujemy
miękkie, elastyczne połączenie zapewniające naturalną prezentację przynęty. Monster Cat Hybrid Leaders doskonale sprawdzi się
również jako sztywny przypon, co jest bardzo korzystne w silnym
prądzie, zmniejszając skręcanie się linki spowodowane ruchem
dużych przynęt. Powłoka nie absorbuje wody, dzięki czemu
nawet po wielokrotnym użytkowaniu plecionka linka nie rozwarstwia się i zachowuje odporność na uszkodzenia przez długi czas.
To plecionka stworzona bez kompromisów przez zawodowców
dla zawodowców. Dostępna w ciemnozielonym kolorze, który
idealnie kamuﬂuje się w wodzie.
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94329 Hybrid Leaders 20 m / 100 kg / 220 lb

Ultra Leaders 20 m

Monster Cat Ultra Leaders. Leaders to najważniejszy element
łączący wędkarza z sumem, od którego zależy nasz sukces lub
porażka. Monster Cat Ultra Leaders to nowej generacji specjalistyczna, wyjątkowo odporna na przetarcie plecionka przyponowa
przeznaczona do połowu sumów. Osiem ciasno splecionych
włókien (PPTA) czynią Monster Cat Ultra Leaders idealnym narzędziem do walki z największymi sumami. Bardzo trwała,
a jednocześnie miękka i elastyczna linka, doskonale przylega do
dna zapewniając naturalną prezentację, nie budząc podejrzeń
podczas pobierania przynęty przez najostrożniejsze sumy. Niespotykana wytrzymałość na przetarcie oraz zerwanie, pozwoli na
siłowy hol w najtrudniejszych warunkach. Specjalna powłoka na
pojedynczych włóknach, niweluje absorpcję wody, dzięki czemu
nawet po wielokrotnym użytkowaniu linka nie rozwarstwia się,
zachowując dzięki temu swoją odporność na uszkodzenia mechaniczne przez długi czas. Ciemnozielony kolor idealnie kamuﬂuje
się w wodzie.
94330 Ultra Leaders 20 m / 60 kg / 132 lb
94331 Ultra Leaders 20 m / 80 kg / 176 lb
94332 Ultra Leaders 20 m / 100 kg / 220 lb
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Super Strong Leaders 20 m

Monster Cat Super Strong Leaders. Leaders to element zestawu
łączacy wędkarza z sumem, od którego zależy nasz sukces lub
porażka. Monster Cat Super Strong Leaders to specjalistyczna
plecionka przyponowa adresowana do łowców sumów. Ciasny
splot najwyższej jakości wyjątkowo wytrzymałych włókien,
bardzo duża odporność na przetacie i zerwanie oraz bardzo dobra
relacja jakości do ceny, to cechy, które zadowolą każdego wędkarza. Bardzo trwała, a jednoczesnie miękka i elastyczna linka,
doskonale przylega do dna zapewniając naturalną prezentację,
nie budząc podejrzeń podczas pobierania przynęty przez najostrożniejsze sumy. Dzięki temu Monster Cat Super Strong Braids
sprawdzi się w najtrudniejszych warunkach nawet po wielokrotnym użytkowaniu, stanowiąc niezawodne narzędzie do walki
z sumami. Ciemozielony kolor idealnie kamuﬂuje się w wodzie.
94360 Super Strong Leaders 20 m / 60 kg / 132 lb
94361 Super Strong Leaders 20 m / 80 kg / 176 lb
94362 Super Strong Leaders 20 m / 100 kg / 220 lb
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HACZYKI SUMOWE
Nieprawdopodobnie mocny haczyk wykonany w Japoni
z najwyższej jakości stali.
94368 Haczyk Ultra Sharp 1/0/ 5 szt.
94369 Haczyk Ultra Sharp 2/0/ 5 szt.
94370 Haczyk Ultra Sharp 4/0/ 4 szt.
94371 Haczyk Ultra Sharp 6/0/ 3 szt.
94372 Haczyk Ultra Sharp 8/0/ 3 szt.
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Bardzo ostre i wytrzymałe kotwice sumowe w kolorze czarny nikiel
z grubego drutu i dużym uszkiem. Przeznaczone do wszystkich
przynęt na suma.

Bardzo ostre i wytrzymałe podwójne haki sumowe, wyposażone dodatkowo w ostrze pomocnicze do zbrojenia żywców
i martwych rybek w zestawach sumowych.

94061 Kotwica 8/0 / 3 szt.
94062 Kotwica 6/0 / 4 szt.
94063 Kotwica 4/0 / 4 szt.
94064 Kotwica 2/0 / 5 szt.

94100 Haczyk Specimen LB 2/0 / 4 szt.
94101 Haczyk Specimen LB 4/0 / 4 szt.
94102 Haczyk Specimen LB 6/0 / 4 szt.

Bardzo ostre i wytrzymałe haki z dużym uszkiem w kolorze czarny
nikiel. Wyposażone dodatkowo w ostrze pomocnicze do zbrojenia
żywców i martwych rybek w zestawach sumowych.
94080 Klasyczny haczyk sumowy LB 2/0 / 4 szt.
94081 Klasyczny haczyk sumowy LB 4/0 / 4 szt.
94082 Klasyczny haczyk sumowy LB 6/0 / 4 szt.
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Ekstremalnie wytrzymałe, bardzo ostre haki w kolorze czarny nikiel,
wykonane z grubego drutu. Wyposażone dodatkowo w ostrze
pomocnicze do zbrojenia żywców i martwych rybek w zestawach
sumowych.
94120 Haczyk Super Strong LB 2/0 / 4 szt.
94121 Haczyk Super Strong LB 4/0 / 4 szt.
94122 Haczyk Super Strong LB 6/0 / 4 szt.

Bardzo ostre i wytrzymałe haki z dużym uszkiem w kolorze czarny
nikiel.

Ekstremalnie wytrzymałe, bardzo ostre haki w kolorze czarny nikiel,
wykonane z grubego drutu.

94040 Klasyczny haczyk sumowy 2/0 / 4 szt.
94041 Klasyczny haczyk sumowy 4/0 / 4 szt.
94042 Klasyczny haczyk sumowy 6/0 / 4 szt.

94140 Haczyk Super Strong 2/0 / 4 szt.
94141 Haczyk Super Strong 4/0 / 4 szt.
94142 Haczyk Super Strong 6/0 / 4 szt.

PRZYPONY SUMOWE
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94029 Pojedynczy hak i spławik podwodny z grzechotką 2/0 /100 kg /100 cm
94030 Pojedynczy hak i spławik podwodny z grzechotką 4/0 /100 kg /100 cm
94031 Pojedynczy hak i spławik podwodny z grzechotką 6/0 /100 kg /130 cm
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94027 Kotwica, hak i spławik podwodny z grzechotką 4/0 /100 kg /130 cm
94028 Kotwica, hak i spławik podwodny z grzechotką 6/0 /100 kg /130 cm

94016 Kotwica i spławik p. z grzechotką 4/0 /80 kg/ 100 cm
94017 Kotwica i spławik p. z grzechotką 6/0 /80 kg/ 100 cm

94012 Kotwica z grzechotką 4/0 /80 kg/ 100 cm
94013 Kotwica z grzechotką 6/0 /100 kg/ 100 cm

94008 Kotwica, pojedynczy hak z grzechotką 4/0 /80 kg/ 100 cm
94009 Kotwica, pojedynczy hak z grzechotkami 6/0 /100 kg / 100

94000 Pojedynczy hak 2/0 /40 kg/ 80 cm
94001 Pojedynczy hak 4/0 /60 kg/ 80 cm
94002 Pojedynczy hak 6/0 /80 kg/ 80 cm

94014 Dwie kotwice 4/0 /80 kg/ 100 cm
94015 Dwie kotwice 6/0 /100 kg/ 100 cm

94003 Pojedynczy hak z grzechotką 2/0 /40 kg/ 80 cm
94004 Pojedynczy hak z grzechotką 4/0 /60 kg/ 80 cm
94005 Pojedynczy hak z grzechotką 6/0 /80 kg/ 80 cm

94010 Kotwica z pojedynczym hakiem 4/0 /80 kg/ 100 cm
94011 Kotwica z pojedynczym hakiem 6/0 /100 kg/ 100 cm

94006 Przypon sumowy z włosem 2/0 /40 kg/ 80 cm
94007 Przypon sumowy z włosem 4/0 /60 kg/ 80 cm
94018 Przypon sumowy z włosem SS 6/0 /60 kg/ 80 cm
94020 Przypon sumowy z włosem SS 4/0 /100 kg/ 80 cm
94021 Przypon sumowy z włosem SS 6/0 /100 kg/ 80 cm
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SPŁAWIKI SUMOWE
Sumowy spławik żywcowy z wewnętrznym prowadzeniem żyłki.
Charakteryzuje się dużą pływalnością, przeznaczony do łowienia
w dryﬁe lub z brzegu.
94230 Spławik bomba 100 g
94231 Spławik bomba 150 g
94232 Spławik bomba 200 g
94233 Spławik bomba 250 g
94234 Spławik bomba 300 g

94186 Spławik z grzechotką 100 g
94187 Spławik z grzechotką 150 g
94188 Spławik z grzechotką 250 g

Sumowy spławik żywcowy w kształcie kuli z wewnętrznym prowadzeniem żyłki. Wyposażony w adapter do mocowania świetlika.
Charakteryzuje się dużą wypornością i doskonałą widocznością
w nocy. Przeznaczony do łowienia w dryﬁe lub z boją.
94260 Spławik okrągły 100 g
94261 Spławik okrągły 150 g
94262 Spławik okrągły 200 g
94263 Spławik okrągły 250 g
94264 Spławik okrągły 300 g
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Sumowy spławik żywcowy wyposażony
w adapter do mocowania świetlika. Charakteryzuje się dużą wypornością i doskonałą
widocznością w nocy. Przeznaczony do
łowienia w dryﬁe przy silnych prądach
i metody z boją.

Sumowy spławik żywcowy charakteryzuje
się dużą wypornością i doskonałą widocznością w nocy. Przeznaczony do połowu
na dużych odległościach. Wyposażony
w adapter do mocowania świetlika
i dwie grzechotki u dołu.

94265 Spławik na rzekę 100 g

94200 Spławik podwodny z grzechotką 20 g
94201 Spławik podwodny z grzechotką 30 g
94202 Spławik podwodny z grzechotką 40 g

Podwodny spławik sumowy o kompaktowym kształcie, utrzymujący żywca na
odpowiedniej głębokości. Doskonały do
montażu z bojką.
94206 Spławik podwodny 20 g
94207 Spławik podwodny 30 g
94208 Spławik podwodny 40 g
94209 Spławik podwodny 60 g

PRZYNĘTY SUMOWE
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Big Boilies 30 mm / 500 ml

Ogromna, intensywnie przyciągająca, sumowa kulka, stabilna na
włosie przez kilkadziesiąt godzin. Wymaga rzadszych zmian niż inne
naturalne przynęty. Wykonana jest z perfekcyjnie dobranej mieszanki
i najlepszych jakościowo składników. Intensywny zapach zawdzięcza hydrolizowanej wątrobie, ekstraktom ze skorupiaków i potężnej
dawce oleju. Mocno działa na węch ryb i szybko przyciąga je z dużej
odległości. Znakomicie sprawdza się jako pojedyncza przynęta lub
z chunksem a wraz z Monster Cat Pop-up Chunks tworzy zabójczą
kombinację na ogromne sumy.
22130 Czarny Halibut
22132 Ryba & Rak
22131 Świeża Wątroba

Mega Chunks 65 x 35 mm / 4 szt.

Mega wałek, ogromna przynęta na suma. Wyróżnia się rozmiarem,
przez co pozostaje stabilna na włosie przez kilkadziesiąt godzin. Wymaga rzadszych zmian niż inne naturalne przynęty. Wykonana jest
z perfekcyjnie dobranej mieszanki i najlepszych jakościowo składników. Intensywny zapach zawdzięcza hydrolizowanej wątrobie,
ekstraktom ze skorupiaków i potężnej dawce oleju. Mocno działa
na węch ryb i szybko przyciąga je z dużej odległości. Znakomicie
sprawdza się, jako pojedyncza lub podwójna przynęta.
22100 Czarny Halibut
22102 Ryba & Rak
22101 Świeża Wątroba

Glugged Chunks 30 x 20 mm / 250 ml

Chunksy oblepione specjalnym atraktorem bogatym w proteiny
i olej, który w wodzie zaczyna się rozpuszczać i wabi sumy. Stabilne
na włosie, przez co świetnie sprawdzają się w rzekach i wymagają
rzadszych zmian niż inne naturalne przynęty. Wykonane z perfekcyjnie dobranej mieszanki i najlepszych jakościowo składników.
Wysoką moc przeciągania zawdzięczają hydrolizowanej wątrobie,
ekstraktom ze skorupiaków i potężnej dawce oleju. Znakomicie
sprawdzą się jako pojedyncza lub podwójna przynęta, a z Monster
Cat Fluo Pop-up Chunks tworzą zabójczą kombinację na ogromne
sumy.
22110 Czarny Halibut
22112 Ryba & Rak
22111 Świeża Wątroba
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PRZYNĘTY SUMOWE
Big Pellets 30 mm / 1 kg

Najwyższej jakości ogromy haczykowy granulat, intensywnie przyciągający sumy. Wykonany jest z perfekcyjnie dobranej mieszanki
i najlepszych jakościowo składników, potężnej dawki oleju i mączki.
Posiada niezwykle wabiący, bardzo intensywny rybny zapach
i smak. Idealny do nęcenia, ale można go używać na włos jako
pojedynczą przynętę, a wraz z Monster Cat Pop-up Chunks tworzy
zabójczą kombinację na ogromne sumy.
22140 Czarny Halibut

Pop-Up Fluo Chunks 30 x 20 mm / 250 ml

Specjalnie skomponowana, pływająca przynęta na sumy o mocnym
ﬂuoryzującym kolorze. Intensywny kolor mocna ją wyróżnia i zaciekawia
ryby, dodatkowo wabi także mocnym zapachem. Stabilna na włosie,
wymaga rzadszych zmian niż inne naturalne przynęty. Sprawdza się
w wersji pojedynczej, ale jest niezastąpiona do unoszenia innych przynęt lub powoduje ich bardziej naturalny ruch.
Monster Cat Fluo Pop-up Chunks to kolorowy super-killer na sumy.
22120 Czarny Halibut
22122 Ryba & Rak
22121 Świeża Wątroba

Stickly Dip 150 ml

Stworzony został na podstawie specjalnej formuły, doskonały
atraktor, znakomicie aktywujący sumy do żerowania. Niezwykle
gesty i lepki, niemal żelowy dip. Po jednokrotnym zanurzeniu, na
przynęcie długo utrzymuje się aromatyczna warstwa, zawiesiliśmy
w niej optymalną dawkę aromatów i naturalnych atraktorów,
ekstraktów z wątroby, skorupiaków. Znakomicie absorbowany
przez przynętę, tworzy wokół niej intensywnie wabiącą chmurę
zapachowo-smakową. Monster Cat Stickly Dip z każdej przynęty
zrobi sumowego killera.
22150 Czarny Halibut
22152 Ryba & Rak
22151 Świeża Wątroba

Monster Cat Speed Booster 100ml

To doskonały, wielofunkcyjny atraktor zawierająca optymalną dawkę
aromatów i naturalnych atraktorów, ekstraktów z wątroby, skorupiaków, mączek rybnych i aminokwasów. Aplikator pozwala na bardzo
precyzyjne rozprowadzenie boostera bezpośrednio na przynęcie.
Po umieszczeniu w łowisku, atraktor w pierwszej chwili częściowo
rozpuszcza się, tworząc chmurę stymulującą ryby do żerowania. Dzięki
specjalnej konsystencji lepkiego syropu, spora jego część dociera jednak wraz z przynętą do dna i tam dalej pracuje, skutecznie wabiąc ryby
przez długi czas. Monster Cat Speed Booster to doskonały "dopalacz"
pelletu, kulek, rasówek, a także przynęt spinningowych.
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22156 Czarny Halibut
22157 Ryba & Rak
22158 Świeża Wątroba

AKCESORIA SUMOWE
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Bardzo mocne i wytrzymałe krętliki sumowe w kolorze czarny mat,
wykonane z bardzo wysokiej jakości stali japońskiej. Idealne do
montowania wszystkich rodzajów zestawów sumowych.

Bardzo mocne i wytrzymałe sumowe krętliki z agrafką w kolorze
czarny mat, wykonane z bardzo wysokiej jakości stali japońskiej.
Idealne do montowania wszystkich rodzajów zestawów sumowych.

94180 Krętlik matowy super mocny 1 / 0 / 60 kg / 5 szt.
94181 Krętlik matowy super mocny 2 / 0 / 75 kg / 5 szt.
94182 Krętlik matowy super mocny 3 / 0 / 100 kg / 5 szt.

94183 Krętlik matowy z agrafką super mocny 2/0 / 60 kg / 5 szt.
94184 Krętlik matowy z agrafką super mocny 3/0 / 80 kg / 5 szt.

Specjalny klips do ciężarka, przeznaczony do
zestawów z podwodnym spławikiem. Dzięki
agrafce służy do szybkiej wymiany ciężarka
bez konieczności demontażu zestawu.
94161 Boom do zestawów 3 szt.

Plastikowe grzechotki wypełnione kuleczkami, swobodnie przemieszczającymi się w ich
wnętrzu. Głównym ich zadaniem jest prowokowanie i pobudzanie hałasem drapieżnika
do ataku na przynętę.

Specjalne stopery gumowe przeznaczone do
blokowania przynęt sztucznych i żywca na
haczyku. Minimalizują ilość pustych brań.
94164 Stopery do przynęt / 15 mm / 10 szt.

94163 Grzechotki / 5 szt.

Nitkowe stopery gumowe
przeznaczone do grubej plecionki
i żyłki. Wyjątkowo dobrze trzymające, idealne do blokowania
wszystkich rodzajów zestawów
sumowych.
94165 Nitkowe stopery / 3 szt.

Uniwersalne stopery gumowe
przeznaczone do grubej żyłki lub
plecionki. Służą do zblokowania
w odpowiednim miejscu zestaw,
spławik lub ciężarek.
94160 Stoper na żyłkę / 10 x 8 mm / 20 szt.

Uniwersalne stopery wielokrotnego użytku przeznaczone do
grubej żyłki lub plecionki. Służą
do zblokowania
w odpowiednim miejscu zestaw,
spławik lub ciężarek.

94185 Koralik "Shock" / 12 mm / black / 5 szt.

94162 Stoper uniwersalny / 15 mm / 10 szt .
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 www.winnerfishing.com

Winner to marka, której produkty adresowane są do aktywnych wędkarzy spławikowych
oraz łowiących metodami gruntowymi. Tych wędkarzy, którzy cenią sobie produkty dopracowane i oparte o doświadczenia najlepszych w branży. Skuteczne w każdych warunkach,
gwarantujące sukces nawet wtedy, gdy inne zawodzą. Winner współpracuje z wędkarskimi mistrzami specjalizującymi się w różnych dyscyplinach, to dzięki nim powstają receptury zanęt, to oni także testują je i w razie potrzeby wprowadzają zmiany. Wszystkie produkty
wchodzące w skład kompleksu zanętowo – przynętowego Winner to efekt zaawansowanych badań, uwzględnienia potrzeb żywieniowych i behawioralnych ryb, zastosowania niespotykanych u innych producentów procesów technologicznych, w wyniku czego wędkarz
dostaje do rąk unikatową formułę, swoistą „tajną broń”. Wszystko po to, by do Waszych
rąk traﬁły jak najlepsze, jak najbardziej dopracowane, jak najskuteczniejsze produkty. Bo
tylko takie produkty zapewnią Wam sukces.
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WĘDZISKA

 www.winnerfishing.com

Intuition Feeder

Intuition Feeder – to wymarzone wędzisko dla łowcy okazów. Ogromna
moc blanku pozwala rzucać na odległości niedostępne innym wędziskom, daje też poczucie bezpieczeństwa w czasie holu największych
okazów. Do dyspozycji wędkarza są trzy wymienne szczytówki, które
zmieniają wędzisko w prawdziwy kombajn.
00110 Intuition Feeder 3,66 m medium
00111 Intuition Feeder 3,96 m heavy
00112 Intuition Feeder 3,96 m super heavy

Logic Feeder

Elegancko wykończone w kolorze czarnego metaliku, wykonane z najnowszej japońskiej, wysokomodułowej maty węglowej 30 TON SUPER SLIM. Idealne wędzisko do dalekich rzutów, sprawdza się na
rzekach i podczas holu dużych ryb. Niezwykle mocne wędzisko, ale zarazem czułe, daje pełną kontrolę
nad holowaną rybą. Zawiera trzy wymienne szczytówki.
Logic Feeder Combo – wędzisko oparte na tym samym blanku, dodatkowo posiada pełną szczytówkę,
przeznaczoną do łowienia dużych ryb w silnym nurcie lub na grunt.

Logic Spin

Wyprodukowane przez jednego z najlepszych wytwórców wędzisk na świecie. Idealnie dobrane
materiały, zawansowana wiedza i nowoczesna technologia zaowocowały wędziskami zapewniającymi
komfort wędkowania w każdych warunkach i sprawiającymi ogromną satysfakcję z użytkowania.
•
•
•
•
•
•
•

innowacyjne konstrukcje, zaprojektowane przez zawodowego projektanta
nowoczesne wykończenie CC Carbon
przelotki typu LC SILICON SIC, ramka ze stali nierdzewnej
rękojeść wykonana z korka bardzo wysokiej próby AAA
dobrze wybalansowane, szybciej gaszą drgania po rzucie
szeroka gama modeli zapewnia dobranie odpowiedniego do potrzeb
akcja szybka z progresją ugięcia podczas holu

Concept Spin

Seria wyśmienitych wędzisk, idealne połączenie jakości, funkcjonalności
i ceny. Wykonane z wysokiej jakości maty węglowej 24 TON. Perfekcyjne
wykończenie i elegancki szaromatowy lakier dopełniają dzieła.
• akcja – półszybka progresywna
• przelotki – ZIC, ramka ze stali nierdzewnej
• rękojeść wykonana z korka miksowanego z EVA

00132 Concept Feeder 390 m /120 g
00133 Concept Feeder 390 m /150 g
00135 Concept Match 4,2 m
00136 Concept Spin 2,10 m /35 g
00137 Concept Spin 2,40 m /25 g

00113 Logic Feeder 3,66 m medium
00114 Logic Feeder 3,66 m heavy
00115 Logic Feeder 3,66 m super heavy
00116 Logic Feeder 3,96 m super heavy
00117 Logic Combo Feeder 3,96 m heavy

00123 Logic Spin 2,10 m /35g
00124 Logic Spin 2,40 m /25g
00125 Logic Spin 2,40 m /38g
00126 Logic Spin 2,70 m /25g
00127 Logic Spin 2,70 m /38g
00128 Logic Spin 3,00 m /25g
00129 Logic Spin 3,00 m /38g

00138 Concept Spin 2,40 m /40 g
00139 Concept Spin 2,70 m /25 g
00140 Concept Spin 2,70 m /40 g
00141 Concept Spin 3,00 m /25 g
00142 Concept Spin 3,00 m /40 g

91

PODBIERAKI, SIATKI
Concept Net Handle

Rączki do podbieraka wykonane z włókna węglowego 24 TON.
Niewyrabiający się gwint z mosiądzu. Nasadowa, profesjonalna rączka za super cenę.
00862 Rączka do podbieraka Concept 3,3 m 3 elementy
00861 Rączka do podbieraka Logic 3,3 m
00860 Rączka do podbieraka Logic 4,4 m

Logic Tunel

Wysokiej klasy specjalistyczna siatka wyczynowa, podstawowe wyposażenie zawodnika startującego w zawodach spławikowych. Posiada okrągły wlot o średnicy 50 cm, wykonana z mocnego
ortalionu który nie chłonie zapachów i szybko schnie.
00833 Logic Tunnel 350 cm x 55 cm
00834 Logic Tunnel 300 cm x 55 cm
00835 Logic Tunnel 250 cm x 55 cm

Concept Tunnel Squere

Uniwersalna siatka o prostokątnym proﬁlu, idealna na rzekę. Wykonana z bardzo wytrzymałego
i odpornego na przetarcia materiału, który nie chłonie zapachów i szybko schnie.
00839 Concept Tunnel Squre 300 cm x 45 cm
00840 Concept Tunnel Squre 250 cm x 45 cm
00841 Concept Tunnel Squre 200 cm x 45 cm
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KOSZE DO PODBIERAKÓW, PARASOLE

Kosz do podbieraka Logic Oval 60 cm
•
•
•
•
•
•

super wytrzymała, lekka konstrukcja do podbierania dużych ryb
siatka – 100% polipropylenu, oczko 5 mm, materiał przyjazny rybom
rama w kształcie owalu z oksydowanego aluminium
wytrzymała monolityczna głowica z lekkiego aluminium
nie chłonie zapachów, szybko schnie
miedziany gwint

00851 Kosz do podbieraka Logic Oval 60 cm

Kosz do podbieraka Logic D-shape 60 cm

Super wytrzymała, lekka konstrukcja do podbierania dużych ryb
• siatka – 100% polipropylenu, oczko 5 mm, materiał przyjazny rybom
• rama w kształcie D z oksydowanego aluminium
• wytrzymała monolityczna głowica z lekkiego aluminium
• nie chłonie zapachów, szybko schnie
• miedziany gwint
00853 Kosz do podbieraka Logic D-shape 60 cm

Kosz do podbieraka Concept
•
•
•
•
•
•
•

uniwersalna konstrukcja
wytrzymała, lekka rama z aluminium
siatka – 100% polipropylenu, oczko 8 mm, materiał przyjazny rybom
rama w kształcie owalu z aluminium
wytrzymała głowica z plastiku
nie chłonie zapachów, szybko schnie
miedziany gwint

00856 Kosz do podbieraka Concept 56 cm
00857 Kosz do podbieraka Concept 40 cm

Parasole wędkarskie

Parasole wykonane z tkaniny nylonowej
z laminatem PU o odporności 3000 mm
słupa wody.
00202 Parasol z bokami 2,2 m
00203 Parasol z bokami 2,5 m /PU
00204 Parasol wędkarski 2,3 m / PU
00205 Parasol wędkarski 2,5 m / PU
00206 Parasol wędkarski 2,3 m
00207 Parasol wędkarski 2,5 m
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ŻYŁKI
Nylonic Power Spining Line

Nowoczesna żyłka przeznaczona do wędkowania technikami spinningowymi. Linka najwyższej jakości, dzięki pełnemu wykorzystaniu najnowszych rozwiązań z zakresu technologii
polimerów wysokociśnieniowych łączy w sobie tak istotne dla spinningisty cechy, jak wysoka wytrzymałość liniowa, podwyższona wytrzymałość na węzłach, niewielka rozciągliwość
i pełne zabezpieczenie przed procesami starzenia.
Żyłka do łowienia metodą spinningową•bardzo miękka i wiotka•mocna i wyjątkowo wytrzymała na węźle•gładka pozwalająca na bezproblemowe dalekie rzuty•wysoka wytrzymałość na
ścieranie•mała pamięć kształtu
Możliwa ryba do wyholowania
30267 Nylonic Power Spining line 0,181 mm / 4,5 kg
30268 Nylonic Power Spining line 0,203 mm / 6,5 kg

30269 Nylonic Power Spining line 0,234 mm / 8 kg
30270 Nylonic Power Spining line 0,261 mm / 12 kg

Nylonic Power Feeder Line

Specjalistyczna żyłka dedykowana do łowienia metodą feeder i drgającej szczytówki. Dzięki swoim parametrom, a zwłaszcza niskiej rozciągliwości, doskonale przekazuje sygnały nawet o najdelikatniejszych
braniach.Żyłka do feedera i drgającej szczytówki•wytrzymała na zerwanie i jednocześnie miękka•duża
wytrzymałość na ścieranie•wysoka wytrzymałość na węźle, szybko tonąca•niska rozciągliwość dająca
pewne zacięcie i hol•predysponowana do dalekich rzutów.
Możliwa ryba do wyholowania
30124 Nylonic Power Feeder Line 0,181 mm / 4,5 kg
30125 Nylonic Power Feeder Line 0,203 mm / 6,5 kg

30126 Nylonic Power Feeder Line 0,234 mm / 8,0 kg
30127 Nylonic Power Feeder Line 0,261 mm / 12 kg

Nylonic Power Match Line

Wysokiej jakości żyłka matchowa (spławikowa) pozwalająca na gładkie i dalekie rzuty. Pokryta
warstwą silikonu zabezpieczającego przed promieniowaniem UV. Posiada niską pamięć i wysoką
czułość, słaba rozciągliwość zapewnia pewne zacięcie.
Wysoka wytrzymałość na zerwanie na węźle•super gładka•niska pamięć kształtu zapewnia
dalekie rzuty•dobra odporność na przetarcie•mała rozciągliwość
Możliwość wyholowania ryby
30021 Nylonic Power Match fast sinking line 0,165 mm / 150 m
30022 Nylonic Power Match fast sinking line 0,181 mm / 150 m

30023 Nylonic Power Match fast sinking line 0,203 mm / 150 m
30024 Nylonic Power Match fast sinking line 0,234 mm / 150 m

Logic Spinning line

Nowoczesna żyłka przeznaczona do wędkowania technikami spinningowymi. Linka najwyższej
jakości, dzięki pełnemu wykorzystaniu najnowszych rozwiązań z zakresu technologii polimerów
wysokociśnieniowych łączy w sobie tak istotne dla spinningisty cechy jak – wysoka wytrzymałość
liniowa, podwyższona wytrzymałość na węzłach, niewielka rozciągliwość i pełne zabezpieczenie
przed procesami starzenia.
Bardzo miękka i wiotka•mocna i wyjątkowo wytrzymała na węźle•mała pamięć kształtu•gładka,
pozwalająca na bezproblemowe dalekie rzuty•wysoka wytrzymałość na ścieranie
Możliwość wyholowania ryby

Logic Feeder line

30256 Logic Spining line 0,181 mm/150 m
30257 Logic Spining line 0,203 mm/150 m

30258 Logic Spining line 0,234 mm/150 m
30259 Logic Spining line 0,261 mm/150 m

Specjalistyczna żyłka dedykowana do łowienia metodą feeder i drgającej szczytówki. Dzięki
swoim parametrom, a zwłaszcza niskiej rozciągliwości, doskonale przekazuje sygnały nawet o
najdelikatniejszych braniach.
Wytrzymała na zerwanie i jednocześnie miękka•duża wytrzymałość na ścieranie•wysoka wytrzymałość na węźle•predysponowana do dalekich rzutów•niska rozciągliwość dająca pewne
zacięcie i hol•szybkotonąca
Możliwość wyholowawnia ryby
30114 Logic Feeder line 0,181 mm/150 m
30115 Logic Feeder line 0,203 mm/150 m

30116 Logic Feeder line 0,234 mm/150 m
30117 Logic Feeder line 0,261 mm/150 m

Logic Match fast sinking line

Wysokiej jakości żyłka Machowa (spławikowa) pozwalająca na gładkie i dalekie rzuty. Pokryta
warstwą silikonu zabezpieczającego przed promieniowaniem UV. Posiada niską pamięć i wysoką
czułość, słaba rozciągliwość zapewnia pewne zacięcie.
Wysoka wytrzymałość na zerwanie na węźle•supergładka•mało rozciągliwa•niska pamięć kształtu zapewnia dalekie rzuty•dobra odporność na przetarcie
Możliwość wyholowania ryby
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30012 Logic Match fast sinking line 0,165 mm /150 m
30013 Logic Match fast sinking line 0,181 mm/150 m

30014 Logic Match fast sinking line 0,203 mm/150 m
30015 Logic Match fast sinking line 0,234 mm/150 m

HACZYKI

 www.winnerfishing.com

CX1

 Haczyki competition

Haczyk niezbędny w arsenale każdego wędkarza łowiącego
szybkościowo ukleje i inne mniejsze ryby.
Dostępny w rozmiarach 18, 20, 22

CX2

Haczyk C X2 można zastosować w metodzie z zestawem
skróconym, w tzw. zestawie do ręki, jak i w metodzie odległościowej i bolońskiej.
Dostępny w rozmiarach 14, 16, 18, 20, 22

CX3
FX1

 Haczyki feeder

Doskonały haczyk do ﬁnezyjnego wędkowania z koszykiem, ciężarkiem lub metodą przepływanki gruntowej.
Polecany do łowienia płoci, leszczy, kleni i jazi.
Dostępny w rozmiarach 12, 10, 8, 6, 4

FX2

Mocny haczyk do łowienia w dużych rzekach z koszykiem,
sprężyną, dennymi ciężarkami. Niezastąpiony w czasie łowienia okazowych leszczy, brzan, kleni oraz średnich karpi.
Dostępny w rozmiarach 14, 12, 10, 8, 6, 4

FX3

Doskonały samozacinający haczyk do łowienia ryb na
drgającą szczytówkę, zwłaszcza płoci i leszczy.
Dostępny w rozmiarach 10, 8, 6, 4, 2

FX4

Wzorcowo zaprojektowany, samozacinający, mocny
haczyk, o cechach haczyka uniwersalnego. Świetny do
łowienia z koszykiem lub sprężyną. Polecany do łowienia
w rzekach płoci, leszczy, kleni, jazi i brzan. Dostępny w
rozmiarach 12, 10, 8, 6, 4

FX5

Niezwykle ostry i bardzo mocny haczyk przeznaczony do
łowienia ciężkim feederem.
Dostępny w rozmiarach 14, 12, 10, 8, 6, 4, 3, 2, 1

FX6

Idealny haczyk do zastosowania dużych przynęt roślinnych. Niezawodny w czasie łowienia feederem rekordowych brzan, linów, leszczy czy kleni. Ten model ma cechy
haczyka uniwersalnego.
Dostępny w rozmiarach 8, 6, 4, 2, 1

MX1

 Haczyki match

Znakomity haczyk do łowienia metodą bolońską i odległościówką. Wyjątkowo skuteczny w rzekach przy łowieniu
dużych płoci, leszczy, jazi, kleni i brzan.
Dostępny w rozmiarach 16, 14, 12, 11, 10, 9.

MX2

Idealny haczyk do łowienia metodą odległościową.
Dostępny w rozmiarach 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7.

MX3

Niezwykle ostry haczyk, wykonany z cienkiego lecz
mocnego drutu. Haczyk MX 3 jest niezastąpiony w okresie
delikatnych brań, zwłaszcza wczesną wiosną i jesienią.
Dostępny w rozmiarach 16, 15, 14, 12, 10, 8.

Podstawowy i jeden z najbardziej wszechstronnych modeli.
Nadaje się zarówno do połowu małych ryb jak i dużych.
Dostępny w rozmiarach 14, 16, 18, 20, 22

CX4

Cechuje go nieco krótszy trzonek, dzięki czemu łatwiej zapina
rybę i pewniej ją trzyma. Polecić go można na trudne, przełowione wody.
Dostępny w rozmiarach 12, 14, 16, 18, 20, 22

CX5

Jeden z najlepszych modeli haczyka, jaki zaprojektowano
do zastosowania jako przynęty larw ochotki.
Dostępny w rozmiarach 16, 18, 20, 22, 24, 26

CX6

Jest to model specjalnie przeznaczony do połowu dużych ryb
delikatnym sprzętem i przy użyciu delikatnych przynęt. Jest
to bardzo dobry model do połowu metodą odległościową i
bolońską.
Dostępny w rozmiarach 8, 10, 12, 14, 16

CX7

Model C X7 do haczyk zaprojektowany do ekstremalnych holi,
bardzo wytrzymały, praktycznie nie do rozgięcia.
Dostępny w rozmiarach 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18

CX8

Haczyk ten jest niezbędny do zbrojenia zestawów przeznaczonych do szybkościowego łowienia uklei i innych mniejszych ryb.
Dostępny w rozmiarach 18, 20, 22, 24

Krętlik obrotowy mocny
35101 Krętlik obrotowy mocny 22/10
35102 Krętlik obrotowy mocny 20/10
35103 Krętlik obrotowy mocny 18/10
35104 Krętlik obrotowy mocny 16/10
35105 Krętlik obrotowy mocny 14/10
35106 Krętlik obrotowy mocny 12/10
35107 Krętlik obrotowy mocny 10/10
35108 Krętlik obrotowy mocny 8/10

Krętlik obrotowy
mocny potrójny

35168 Krętlik obrotowy mocny potrójny 12/10
35169 Krętlik obrotowy mocny potrójny 10/10
35170 Krętlik obrotowy mocny potrójny 8/10
35171 Krętlik obrotowy mocny potrójny 6/10

Krętlik obrotowy mocny
z szybkim zaczepem

35163 Krętlik obrotowy mocny z szybkim zaczepem 20/10
35164 Krętlik obrotowy mocny z szybkim zaczepem 18/10
35165 Krętlik obrotowy mocny z szybkim zaczepem 16/10
35166 Krętlik obrotowy mocny z szybkim zaczepem 12/10
35167 Krętlik obrotowy mocny z szybkim zaczepem 8/10
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KRĘTLIKI, AGRAFKI
Krętlik łożyskowany
z litymi pierścieniami

Krętlik obrotowy
mocny z agrafką

35215 Krętlik łożyskowany z litymi pierścieniami 1/5
35216 Krętlik łożyskowany z litymi pierścieniami 2/5
35217 Krętlik łożyskowany z litymi pierścieniami 4/5
35218 Krętlik łożyskowany z litymi pierścieniami 6/5

35161 Stoper gumowy S
35162 Stoper gumowy M

35189 Krętlik obrotowy mocny z agrafką mocną 22/10
35190 Krętlik obrotowy mocny z agrafką mocną 20/10
35191 Krętlik obrotowy mocny z agrafką mocną 18/10
35192 Krętlik obrotowy mocny z agrafką mocną 16/10
35193 Krętlik obrotowy mocny z agrafką mocną 14/10
35194 Krętlik obrotowy mocny z agrafką mocną 12/10
35195 Krętlik obrotowy mocny z agrafką mocną 10/10
35196 Krętlik obrotowy mocny z agrafką mocną 8/10
35197 Krętlik obrotowy mocny z agrafką mocną 6/10

Adapter spławikowy
do wagllerów

Krętlik obrotowy mocny
z agrafką szybką

Stoper gumowy S

35219 Adapter spławikowy do wagllerów 2 szt.

Krętlik obrotowy mocny potrójny z koralikiem
35172 Krętlik obrotowy mocny potrójny z koralikiem 8 x 20 / 5
35173 Krętlik obrotowy mocny potrójny z koralikiem 16 x 14 / 5
35174 Krętlik obrotowy mocny potrójny z koralikiem 10 x 12 /5

Krętlik łożyskowany
z agrafką mocną

Krętlik obrotowy potrójny
przedłużony z koralikiem

35175 Krętlik obrotowy potrójny przedłużony z koralikiem 18 x 20 /5
35176 Krętlik obrotowy potrójny przedłużony z koralikiem 16 x 18 /5
35177 Krętlik obrotowy potrójny przedłużony z koralikiem 12 x 14 /5

Krętlik obrotowy mocny z szybkim zaczepem V
35178 Krętlik obrotowy mocny z szybkim zaczepem V 20/10
35179 Krętlik obrotowy mocny z szybkim zaczepem V 18/10
35180 Krętlik obrotowy mocny z szybkim zaczepem V 16/10
35181 Krętlik obrotowy mocny z szybkim zaczepem V 12/10

35212 Krętlik łożyskowany z agrafką mocną 1/5
35213 Krętlik łożyskowany z agrafką mocną 2/5
35214 Krętlik łożyskowany z agrafką mocną 4/5

Agrafka mocna / łatwa wymiana
35198 Agrafka mocna / łatwa wymiana 20/10
35199 Agrafka mocna / łatwa wymiana 18/10
35200 Agrafka mocna / łatwa wymiana 16/10
35201 Agrafka mocna / łatwa wymiana 14/10
35202 Agrafka mocna / łatwa wymiana 12/10
35203 Agrafka mocna / łatwa wymiana 10/10
35204 Agrafka mocna / łatwa wymiana 8/10

Adapter spławikowy

Agrafka szybka

Krętlik obrotowy mocny
z agrafką bezpieczną

Przynęty sztuczne

35220 Adapter spławikowy duży 5 szt.
35221 Adapter spławikowy mały 5 szt.

35205 Agrafka szybka 18/10
35206 Agrafka szybka 16/10
35207 Agrafka szybka 14/10

06202 Sztuczne przynęty tonące – ochotka 15 szt.
06203 Sztuczne przynęty pływające – białe robaki (3 kolory) 15 szt.
06204 Sztuczne przynęty pływające – kukurydza (3 kolory) 15 szt.

35182 Krętlik obrotowy mocny z agrafką bezpieczną 22/10
35183 Krętlik obrotowy mocny z agrafką bezpieczną 20/10
35184 Krętlik obrotowy mocny z agrafką bezpieczną 18/10
35185 Krętlik obrotowy mocny z agrafką bezpieczną 16/10
35186 Krętlik obrotowy mocny z agrafką bezpieczną 14/10
35187 Krętlik obrotowy mocny z agrafką bezpieczną 12/10
35188 Krętlik obrotowy mocny z agrafką bezpieczną 10/10

Kółka łącznikowe

04511 Kółka łącznikowe ze stali nierdzewnej 3,5 mm/10 szt.
04512 Kółka łącznikowe ze stali nierdzewnej 4 mm/10 szt.
04513 Kółka łącznikowe ze stali nierdzewnej 5 mm/10 szt.
04514 Kółka łącznikowe ze stali nierdzewnej 6 mm/10 szt.
04515 Kółka łącznikowe ze stali nierdzewnej 8 mm/10 szt.
04516 Kółka łącznikowe ze stali nierdzewnej 10 mm/10 szt.
04517 Kółka łącznikowe ze stali nierdzewnej 12 mm/10 szt.
04518 Kółka łącznikowe ze stali nierdzewnej 15 mm/10 szt.
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35208 Krętlik obrotowy mocny z agrafką szybką 18/10
35209 Krętlik obrotowy mocny z agrafką szybką 16/10
35210 Krętlik obrotowy mocny z agrafką szybką 12/10
35211 Krętlik obrotowy mocny z agrafką szybką 10/10

Sygnalizator Winner

Elektroniczny sygnalizator brań. Wyposażony w doskonale widocze diody. Posiada możliwość indywidualnego ustawienia tonu
oraz głośności. Odporny na zmienne warunki atmosferyczne /
deszcz, słońce/.
36200 Sygnalizator Winner

Stalki

04501 Stalka z mocnym krętlikiem i agrafką 20 cm/6 kg/2 szt.
04502 Stalka z mocnym krętlikiem i agrafką 20 cm/9 kg/2 szt.
04503 Stalka z mocnym krętlikiem i agrafką 30 cm/6 kg/2 szt.
04504 Stalka z mocnym krętlikiem i agrafką 30 cm/9 kg/2 szt.
04505 Stalka z mocnym krętlikiem i agrafką 30 cm/13 kg/2 szt.
04506 Stalka z mocnym krętlikiem i agrafką 45 cm/6 kg/2 szt.
04507 Stalka z mocnym krętlikiem i agrafką 45 cm/9 kg/2 szt.
04508 Stalka z mocnym krętlikiem i agrafką 45 cm/13 kg/2 szt.
04509 Stalka z mocnym krętlikiem i agrafką 25 cm/6 kg/2 szt.
04510 Stalka z mocnym krętlikiem i agrafką 25 cm/3 kg/2 szt.
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PRZYNĘTY SZTUCZNE

PERFEKCYJNE IMITACJE
NATURALNYCH PRZYNĘT
SUPER CLONE sztuczna kukurydza pływająca
Perfekcyjne, pływające imitacje kukurydzy w ﬂuo kolorach, intensywne barwy zaciekawiają ryby i prowokują do brań. Dobrze
sprawdzą się w wszystkich rodzajach połowów, karpi, leszczy,
linów, kleni, płoci. Może być stosowana bezpośrednio na haczyk,
włos lub jako samodzielna przynęta. Dzięki dużej wyporności
idealna do podnoszenia różnych przynęt haczykowych. Porowata powierzchnia dobrze absorbuje zapachy, można ją aromatyzować sprayem lub dipować dla zwiększenia atrakcyjności.
Wielokrotnego użytku.

Sztuczna kukurydza pływająca L /12 szt.

Duża kukurydza o doskonałej wyporności, sprawdza się jako pojedyncza przynęta haczykowa, idealna do podnoszenia nawet dużych
rozmiarów kulek oraz balansowania przynęt roślinnych.
06640
06641
06642
06643

Fluo żółty
Fluo różowy
Fluo czerwony
Fluo pomarańczowy

Sztuczna kukurydza pływająca M /12 szt.

Kukurydza o doskonałej wyporności, sprawdza się jako pojedyncza
przynęta haczykowa, idealna do podnoszenia dwóch, trzech naturalnych ziaren kukurydzy oraz balansowania innych przynęt roślinnych.
06644 Fluo żółty
06645 Fluo różowy
06646 Fluo czerwony
06647 Fluo pomarańczowy

Sztuczna kukurydza pływająca
zapachowa L /10 szt.
06623 Wanilia / fluo żółty
06624 Truskawka / fluo czerwony
06625 Scopex / fluo pomarańczowy

Sztuczna kukurydza pływająca
zapachowa M /10 szt.
06620 Wanilia / fluo żółty
06621 Truskawka / fluo czerwony
06622 Scopex / fluo pomarańczowy

Super Clone białe robaki 18 szt.

Super miękka, pływająca, perfekcyjna imitacja robaków w ﬂuo
kolorach, intensywne barwy zaciekawiają ryby i prowokują
do brań. Idealne do połowu z opadu i balansowania przynęt
roślinnych lub zwierzęcych. Mogą być stosowane samodzielnie
na haczyku, włosie lub w połączeniu z prawdziwymi robakami
jako stoper. Można je aromatyzować i dipować dla zwiększenia
atrakcyjności. Wielokrotnego użytku, niezastąpione na zawodach, kiedy liczy się szybkość, wystarczy zamoczyć w dipie lub
spryskać którymś z naszych sprayów i trwała łowna przynęta
daje przewagę.
06652 Fluo żółty
06653 Fluo różowy
06654 Fluo pomarańczowy
06655 Fluo czerwony
06656 Białe
06627 Białe / zapach naturalny 15 szt.

Super Clone czerwone robaki 6 szt.

Imitacja czerwonych robaków, super miękkie i pływające, do wykorzystania bezpośrednio na haczyk lub przypon włosowy. Idealne do
połowu z opadu i balansowania przynęt. Mogą być stosowane samodzielnie lub w połączeniu z prawdziwymi robakami. Wersja w ﬂuo
kolorze o intensywnej barwie, zaciekawia ryby i prowokuje do brań.
06648 Czerwone robaki (naturalny zapach)
06649 Robaki fluo różowe (można aromatyzować)
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PRZYNĘTY SZTUCZNE
Super Clone ochotka 15 szt.
Super miękka, prefekcyjna pływająca imitacja ochotki do wykorzystania bezpośrednio na haczyk.
Idealne do połowu z opadu i balansowania przynęt. Może być stosowana samodzielnie lub w połączeniu z prawdziwą ochotką. Można ją aromatyzować i dipować dla zwiększenia atrakcyjności.
Wielokrotnego użytku, niezastąpiona na zawodach, kiedy liczy się szybkość, wystarczy zamoczyć
w dipie lub spryskać którymś z naszych sprayów i trwała łowna przynęta daje przewagę.
Wersja w ﬂuo kolorze o intensywnej barwie, zaciekawia ryby i prowokuje do brań.
06650 Naturalny czerwony
06651 Fluo różowy

Super Clone kastersy 15 szt.
Perfekcyjna, pływająca imitacja kasterów do wykorzystania bezpośrednio na haczyk lub przypon włosowy. Idealne do połowu z opadu i balansowania przynęt. Mogą być stosowane samodzielnie lub w połączeniu z
prawdziwymi kasterami, białymi robakami. Można je aromatyzować
i dipować dla zwiększenia atrakcyjności.
Wielokrotnego użytku, niezastąpione na zawodach, kiedy liczy się
szybkość, wystarczy zamoczyć w dipie lub spryskać którymś z naszych
sprayów i trwała łowna przynęta daje przewagę.
06659 Żółty
06660 Brąz
06661 Czerwony
06626 Brąz / Naturalny zapach 12 szt.

Super Clone pinka 25 szt.
Super miękka, pływająca imitacja pinki do wykorzystania bezpośrednio
na haczyk. Idealne do połowu z opadu i balansowania przynęt.
Mogą być stosowane samodzielnie lub w połączeniu z prawdziwymi
robakami. Można je aromatyzować i dipować dla zwiększenia atrakcyjności. Wielokrotnego użytku, niezastąpione na zawodach, kiedy liczy się
szybkość, wystarczy zamoczyć w dipie lub spryskać którymś z naszych
sprayów i trwała łowna przynęta daje przewagę.
06657 Czerwona
06658 Naturalna biała

Super Clone larwa osy

Pływająca imitacja larw do wykorzystania bezpośrednio na haczyk
lub przypon włosowy. Idealne do połowu z opadu i balansowania przynęt.
Mogą być stosowane samodzielnie lub w połączeniu z prawdziwymi
kasterami, białymi robakami. Można je aromatyzować i dipować dla
zwiększenia atrakcyjności.
Idealna przynęta na klenie, jazie łowione przy brzegu.
Dobrze sprawdza się podczas łowienia brzan i dużych leszczy z opadu.
06662 Larwa osy
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Koszyk zanętowy okrągły

Ciężarek gruszka z igielitem

Gramatury: 5g, 10g, 15g, 20g, 25g, 30g, 40g, 50g

Gramatury: 0,5 g, 1,0 g, 1,5 g, 2,0 g, 2,5 g, 3,0 g, 3,5 g, 4,0 g, 5,0 g, 6,0 g, 7,0 g, 8,0 g, 9,0 g,
10 g, 12 g, 14 g, 16 g, 18 g, 20 g, ilość – 20 szt.

Ciężarek łezka z krętlikiem

Ciężarek płaska gruszka z krętlikiem

Gramatury: 3 g, 5 g, 7 g, 10 g, 15 g, 20 g, 25 g, 30 g, 35 g, 40 g, 50 g, 60 g, 80 g, 100 g.

Gramatury: 20 g, 30 g, 40 g, 50 g, 60 g, 80 g, 100 g.

Wysokiej klasy koszyczki z metalowym ażurem, dociążane wkładkami ołowianymi. Pokryte trwałą czarną farbą proszkową. Wyposażone w krętlik, który niweluje ryzyko splątania oraz umożliwia łatwe
przypięcie zestawy. Idealnie nadają się do punktowego nęcenia
zarówno w wodach stojących jak i rzekach.

Bardzo popularny ciężarek w kształcie łezki z zatopionym do połowy
krętlikiem, który zmniejsza ryzyko splątania zestawu. Uniwersalny
kształt pozwala na wszechstronne zastosowanie jako obciążenie
zestawów gruntowych, spławikowych i spinningowych.

Szeroka gama bardzo popularnych centrycznych ciężarków ołowianych w kształcie gruszki. Posiadają wysokiej jakości rurkę igielitową
zabezpieczającą żyłkę przed przetarciem. Służą głównie do dociążania spławików i zestawów gruntowych.

Bardzo popularny płaski ciężarek w kształcie gruszki z zatopionym do
połowy krętlikiem, który zmniejsza ryzyko splątania zestawu. Stosowany, jako obciążenie zestawów gruntowych. Znakomicie sprawdza
się zarówno w rzekach jak i wodach stojących.

Ciężarek rzeczny przelotowy

Centryczny ciężarek gruntowy w kształcie podwójnego trapezu,
stosowany głównie do łowienia w rzekach. Dzięki niewielkiej wysokości doskonale przylega do dna i utrzymuje zestaw.
Gramatury: 20 g, 30 g, 40 g, 50 g, 60 g, 80 g, 100 g.
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Method Feeder to w ostatnim czasie bardzo skuteczna i przeżywającą swój renesans motoda połowu ryb
karpiowatych. Szczególnie skuteczna w przełowionych, komercyjnych zbiornikach. Na rok 2016 przygotowaliśmy serię przynęt, zanęt, mikropelletów, haczyków i gotowychprzyponów, dedykowanych tej właśnie
metodzie. Tworząc nową gamę, skupiliśmy się na tym, aby nasze przynęty były najwyższej jakości oraz
wyróżniały się skutecznością spośród tych już dostępnych na rynku. Stworzyliśmy innowacyjne przynęty Diffusion Micro Boilies 8mm, które po umieszczeniu w wodzie, tworzą wokół siebie ﬂuorescencyjną
chmurę smakowo zapachową wabiacą przepływające w pobliżu ryby. Doskonałe pellety haczykowe
Micro Hook Pellet 8mm, z przygotowanym już otworem do montażu na włosie przy pomocy push stopa
lub stoperka, Micro Band Pellets 6mm i 8mm, które bardzo szybko można zamontować za pomocą gumki.
Oczywiście Micro Boilies 8mm, Micro Chunks i Fluo Micro Pop Up, doskonałe do łowienia ostrożnych karpi. W ofercie nie mogło zabraknąć Micro Pelletu 2mm w 1kg opakowaniach, oraz tzw. "dopalaczy", czyli
boosterów zwiększających atrakcyjność zanęt i pelletów. Turbo Liquid na bazie melasy oraz Diffusion Booster ze specjalnym aplikatorem ułatwiającym dozowanie, do polewania foremek i przynęt haczykowych.
Cała gama dostępna w tradycyjnych, ale nieco zmodyﬁkowanych smakach jak Truskawka Supreme, Waniliowy Krem, Ultra Scopex czy Monster Halibut, ale również kilka nowych propozycji, które z pewnością
zachwycą wielu wędkarzy, jak Dzika Jeżyna, Hot Krill, Kokosowa Słodycz oraz Kałamarnica&Pomarańcza.
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METHOD FEEDER HACZYKI

Matt Finish Method Feeder Hook Classic

Haczyk z oczkiem wykonany w Japonii z najwyższej jakości wysokowęglowej stali,
chemicznie ostrzony, pokryty innowacyjną, wytrzymałą powłoką Black Teﬂon. Szczególnie
polecany do połowu na tzw. method/feeder. Klasyczny kształt haczyka pozwala na użycie
różnego rodzaju przynęt (mini kulki, pellet, robaki, kukurydza), zarówno na włosie jak i
bezpośrednio na haczyku. Odpowiedni proﬁl haczyka oraz mikro zadzior dobrany jest w taki
sposób, aby jak najbardziej ułatwić hol ryby i uniemożliwić jej wypięcie się.
Dostępne w rozmiarach: 6, 8, 10, 12, 14, 16.

Matt Finish Method Feeder Hook Wide Gap
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Haczyk z oczkiem wykonany w Japonii z najwyższej jakości wysokowęglowej stali,
chemicznie ostrzony, pokryty innowacyjną, wytrzymałą powłoką Black Teﬂon. Szczególnie
polecany do połowu na tzw. method/feeder. Szeroki łuk kolankowy haczyka oraz wydłużony grot pozwala na użycie różnego rodzaju twardych przynęt (mini kulki, pellet), przede
wszystkim na włosie. Odpowiedni proﬁl haczyka oraz mikro zadzior dobrany jest w taki
sposób, aby jak najbardziej ułatwić hol ryby i uniemożliwić jej wypięcie się.
Dostępne w rozmiarach: 6, 8, 10, 12, 14, 16.

Matt Finish Method Feeder Hook Specialist
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Haczyk z oczkiem wykonany w Japonii z najwyższej jakości wysokowęglowej stali, chemicznie ostrzony, pokryty innowacyjną, wytrzymałą powłoką Black Teﬂon. Szczególnie polecany do połowu na tzw. method/feeder. Wydłużony trzonek haczyka oraz agresywny kształt
łuku kolankowego pozwala na użycie różnego rodzaju miękkich przynęt (robaki, soft pellet),
bezpośrednio na haczyku lub włosie. Odpowiedni proﬁl haczyka oraz mikro zadzior dobrany
jest w taki sposób, aby jak najbardziej ułatwić hol ryby i uniemożliwić jej wypięcie się.
Dostępne w rozmiarach: 6, 8, 10, 12, 14, 16.

Matt Finish Method Feeder Hook Super Strong
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Haczyk z oczkiem wykonany w Japonii z najwyższej jakości wysokowęglowej stali, chemicznie
ostrzony, pokryty innowacyjną, wytrzymałą powłoką Black Teﬂon. Szczególnie polecany do połowu na tzw. method/feeder. Szeroki łuk kolankowy oraz prosty, wydłużony grot haczyka pozwala
na użycie różnego rodzaju przynęt (mini kulki, pellet, robaki) zarówno na włosie jak i bezpośrednio na haczyku. Odpowiedni proﬁl haczyka, grubość drutu oraz mikro zadzior dobrany jest w taki
sposób, aby jak najbardziej ułatwić hol dużych ryb i uniemożliwić jej wypięcie się.
Dostępne w rozmiarach: 6, 8, 10, 12, 14, 16.
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Professional Method Feeder Hook MF X1

Haczyk z oczkiem, wykonany ze stali węglowej, chemicznie ostrzony. Szczególnie polecany do połowu na tzw. method/feeder. Klasyczny kształt haczyka
pozwala na użycie różnego rodzaju przynęt, zarówno na włosie jak i bezpośrednio na haczyku (mini kulki, pellet, robaki, kukurydza).
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Professional Method Feeder Hook MF X2

Haczyk z oczkiem, wykonany ze stali węglowej, chemicznie ostrzony. Szczególnie polecany do połowu na tzw. method/feeder. Odchylone oczko haczyka,
szeroki łuk kolankowy oraz wydłużony prosty grot pozwala na
użycie twardych przynęt takich jak pellet oraz mini kulki na włosie.
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Professional Method Feeder Hook MF X3

Haczyk z oczkiem, wykonany ze stali węglowej, chemicznie ostrzony.
Szczególnie polecany do połowu na tzw. method/feeder. Lekko wygięty
trzonek haczyka, szeroki łuk kolankowy oraz wydłużony grot pozwala na
użycie różnego rodzaju miękkich przynęt (soft pellet, robaki, kukurydza)
bezpośrednio na haczyku.
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METHOD FEEDER GOTOWE PRZYPONY
GOTOWE PRZYPONY METHOD FEEDER

Gotowe przypony przeznaczone do połowu na method/
feeder. Zawiązane na wysokiej jakości żyłce lub plecionce oraz chemicznie ostrzonych haczykach z oczkiem.
Kształty haczyków oraz mikro zadziory dobrane są
w taki sposób, aby jak najbardziej ułatwić hol ryby
i uniemożliwić jej wypięcie się. Siedem modeli oraz
szeroka gama rozmiarów pozwalają na dobór odpowiedniego przyponu w zależności od rodzaju przynęty,
gatunków ryb jakie zamierzamy łowić oraz warunków
panujących na łowisku.
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Method Feeder Band Rig

Gotowy przypon z włosem oraz gumką, do połowu na tzw. method/Fedder. Przeznaczony głównie do mini kulek oraz pelletu, montowanych na włosie. Montaż przy pomocy gumki zapewnia
ekspresową wymianę przynęty. Dostępne w rozmiarach 6, 8, 10, 12, 14 i długości 8cm. Method
Fedder Band Rig dostępny również w wersji na plecionce w rozmiarach 6, 8, 10 i długości 8 cm.

Method Feeder Hair Rig

Gotowy przypon z włosem, do połowu na tzw. method/feeder. Przeznaczony do różnego
rodzaju przynęt (mini kulki, pellet, robaki, kukurydza) montowanych na włosie.
Dostępne w rozmiarach 6, 8, 10, 12, 14 i długości 8 cm i rozm. 6, 8, 10 długości 30 cm.

Method Feeder Needle Rig

Gotowy przypon z igłą, do połowu na tzw. method/Fedder. Przeznaczony głównie do
mini kulek. Montaż przy pomocy igły zapewnia ekspresową wymianę przynęty.
Dostępne w rozmiarach 6, 8, 10, 12 i długości 8 cm.
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Method Feeder Push Stop Rig

Gotowy przypon z włosem oraz push stopem, do połowu na tzw. method/feeder. Przeznaczony
do różnego rodzaju przynęt (mini kulki, pellet, robaki, kukurydza) montowanych na włosie. Push
stop zapobiega zsuwaniu się przynęty z włosa oraz ułatwia ekspresową wymianę przynęty.
Dostępne w rozmiarach 6, 8, 10, 12, 14 i długości 8cm i rozm. 6, 8, 10 długości 30cm.
Method Feeder Push Stop Rig dostępny również w wersji na plecionce w rozmiarach
6, 8, 10 i długości 8 cm.

Method Feeder Magots Clip Rig
OŚĆ
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Gotowy przypon z klipsem do robaków, do połowu na tzw. method/feeder. Przeznaczony
głównie do białych robaków i kasterów. Montaż przy pomocy klipsa zapewnia ekspresową
wymianę przynęty.
Dostępne w rozmiarach 8, 10, 12 i długości 8 cm.

Method Feeder Mais Rig

Gotowy przypon ze sztuczną kukurydzą na włosie, do połowu na tzw. method/feeder.
Sztuczna kukurydza doskonale imituje prawdziwe ziarna, można używać jej wielokrotnie bez potrzeby wymiany.
Dostępne w rozmiarach 6, 8, 10 i długości 8 cm.

Method Feeder Magots Rig

Gotowy przypon z imitacją białych robaków na włosie, do połowu na tzw. method/
feeder. Sztuczne robaki doskonale imitują prawdziwe, można używać ich wielokrotnie
bez potrzeby wymiany.
Dostępne w rozmiarach 10, 12, 14 i długości 8 cm.
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Method Feeder Pellet 2mm

Method Feeder Pellet 2mm to skompresowany granulat posiadający w swoim składzie produkty z nasion oleistych, oleje, tłuszcze, minerały i witaminy. Odpowiedni
proces produkcyjny, w którym surowce poddawane są obróbce termicznej i ciśnieniowej, pozwala na stworzenie idealnie zbilansowanej zanęty, która nie syci ryb,
lecz nieprzerwanie stymuluje je do żerowania. Szczególną skuteczność micro pelletu
wykorzystuje się głównie, w dosyć nowej technice połowów, jaką jest "method
feeder". Zarówno skład jak i proces technologiczny produkcji Master Mix Method
Feeder Pellet, czyni z niego idealną zanętę do połowu wszelkich ryb karpiowatych
jak: karpie, płocie, leszcze, liny i karasie.
Method Feeder Pellet 2mm / 1kg
Dzika Jeżyna•Hot Krill•Kałamarnica&Pomarańcza•Kokosowa Słodycz•Monster
Halibut•Truskawka Supreme•Ultra Scopex•Waniliowy Krem
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Method Feeder Turbo Zanęta

To specjalistyczna zanęta przeznaczona głównie do użycia w koszykach method/
feeder. To bardzo skoncentrowana i bogata w składniki odżywcze mieszanka.
Swoją skuteczność zawdzięcza wysokiej zawartości mączek rybnych, protein
i tłuszczy oraz jlepszej jakości aromatów i atraktorów. Method Feeder Turbo
Zanęta jest o wiele bardziej skoncentrowana i energetyczne niż zwykłe zanęty.
Zanęta pracuje natychmiast po umieszczeniu w łowisku powoli obsypując się
z koszyka zanętowgo skutecznie wabiąc ryby przepływające w okolicy zestawu.
Method Feeder Turbo Zanęta 1kg
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Dzika Jeżyna•Hot Krill•Kałamarnica&Pomarańcza•Kokosowa Słodycz•Monster
Halibut•Truskawka Supreme•Ultra Scopex•Waniliowy Krem

Method Feeder Micro Boilies

Method Feeder Micro Boilies to specjalnie skomponowane, intensywnie przyciągające tonące kulki haczykowe
na wszystkie ryby karpiowate. Wykonane z perfekcyjnie
dobranej mieszanki najlepszych atraktorów, ekstraktów
i aromatów gwarantują sukces nad wodą. Micro Boilies to
idealne przynęty do tzw. method feeder na wody o dużej
presji wędkarskiej.
Method Feeder Micro Boilies 8mm/50g
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Dzika Jeżyna•Hot Krill•Kałamarnica&Pomarańcza•Kokosowa Słodycz•Monster Halibut•Truskawka Supreme•Ultra
Scopex•Waniliowy Krem

Method Feeder Micro Chunks

Method Feeder Micro Chunks to specjalnie skomponowane, tonące,
intensywnie przyciągające przynęty haczykowe na wszystkie ryby karpiowate. Wykonane z perfekcyjnie dobranej mieszanki najlepszych atraktorów,
ekstraktów i aromatów gwarantują sukces nad wodą. Micro Chunks to
idealne przynęty do tzw. method feeder na wody o dużej presji wędkarskiej.
Specjalny kształt wałka pozwala na ekspresowy montaż przy pomocy gumki.
Method Feeder Micro Chunks 50g
Dzika Jeżyna•Hot Krill•Kałamarnica&Pomarańcza•Kokosowa Słodycz•
Monster Halibut•Truskawka Supreme•Ultra Scopex•Waniliowy Krem
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Method Feeder Jelly Boilies&Chunks

Method Feeder Jelly Boilies&Chunks to specjalnie skomponowane, tonące przynęty haczykowe na wszystkie ryby karpiowate. Mini kulki oraz
chunksy, wykonane z perfekcyjnie dobranej mieszanki, zostały dodatkowo zatopione w specjalnym "sosie", zawierającym stymulatory, aromaty i ekstrakty. Gęsta zalewa wnika w głąb przynęt i w konsekwencji wielokrotnie potęguje uwalnianie się atraktorów, skutecznie wabiąc
ryby. Jelly Boilies&Chunks to "dopalone"
przynęty, które idealnie sprawdzą się
łowiąc w zamulonych oraz zarośniętych
łowiskach.
Method Feeder Jelly Boilies&Chunks 140g
Dzika Jeżyna•Hot Krill•Kałamarnica&
Pomarańcza•Kokosowa Słodycz•
Monster Halibut•Truskawka Supreme•
Ultra Scopex•Waniliowy Krem
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Method Feeder Diffusion Micro Boilies 8mm
Method Feeder Diffusion Micro Boilies to specjalnie skomponowane
neutralnie wybalansowane przynęty haczykowe o dużej zawartości
aromatów, ekstraktów i dodatków smakowych. Zawierają również dobrze
widoczny w wodzie barwnik, który uwalniając się z przynęty, tworzy
ﬂuorescencyjną chmurę, skutecznie wabiącą ryby przepływające
w okolicy zestawu. Diffusion Micro Boilies to idealne przynęty do tzw.
method feeder na wody o dużej presji wędkarskiej.
Method Feeder Diffusion Micro Boilies 8mm/40g
Dzika Jeżyna•Hot Krill•Kałamarnica&Pomarańcza•Kokosowa Słodycz
•Monster Halibut•Truskawka Supreme•Ultra Scopex•Waniliowy Krem
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Method Feeder Diffusion Micro Chunks
Method Feeder Diffusion Micro Chunks to specjalnie skomponowane
neutralnie wybalansowane przynęty haczykowe o dużej zawartości
aromatów, ekstraktów i dodatków smakowych. Zawierają również dobrze
widoczny w wodzie barwnik, który uwalniając się z przynęty, tworzy ﬂuorescencyjną chmurę, skutecznie wabiącą ryby przepływające w okolicy
zestawu. Diffusion Micro Boilies to idealne przynęty do tzw. method
feeder na wody o dużej presji wędkarskiej. Specjalny kształt wałka
pozwala na ekspresowy montaż przy pomocy gumki.
Method Feeder Diffusion Micro Chunks/40g
Dzika Jeżyna•Hot Krill•Kałamarnica&Pomarańcza•Kokosowa Słodycz
•Monster Halibut•Truskawka Supreme•Ultra Scopex•Waniliowy Krem
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METHOD FEEDER PRZYNĘTY

Method Feeder Micro Band Pellets 6mm

To najwyższej jakości granulat haczykowy do połowu na tzw. method feeder, wszystkich gatunków ryb karpiowatych. Wysoka zawartość
mączek rybnych i oleju, ekstraktów i naturalnych atraktorów, nadaje przynęcie niezwykle wabiący, bardzo intensywny zapach i smak. Po
umieszczeniu w łowisku, w pierwszej chwili zewnętrzna warstwa częściowo rozpuszcza się, tworząc wokół przynęty chmurę stymulującą
ryby do żerowania, natomiast sam
pellet pozostaje odpowiednio twardy
i stabilny w wodzie. Method Feeder
Micro Band Pellets 6mm montuje się
na włosie przy pomocy gumki.
Method Feeder Micro Band Pellets
6mm/120g
Dzika Jeżyna•Hot Krill•Kałamarnica&Pomarańcza•Kokosowa Słodycz•Monster Halibut•Truskawka
Supreme•Ultra Scopex•Waniliowy
Krem
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Method Feeder Micro Band Pellets 8mm

To najwyższej jakości granulat haczykowy do połowu na tzw. method feeder, wszystkich gatunków ryb karpiowatych. Wysoka zawartość
mączek rybnych i oleju, ekstraktów i naturalnych atraktorów, nadaje przynęcie niezwykle wabiący, bardzo intensywny zapach i smak. Po
umieszczeniu w łowisku, w pierwszej chwili zewnętrzna warstwa częściowo rozpuszcza się, tworząc wokół przynęty chmurę stymulującą
ryby do żerowania, natomiast sam pellet pozostaje odpowiednio twardy i stabilny w wodzie. Method Feeder Micro Band Pellets 8mm montuje się na włosie przy pomocy gumki.
Method Feeder Micro Band Pellets
8mm/120g
Dzika Jeżyna•Hot Krill•Kałamarnica&Pomarańcza•Kokosowa Słodycz•Monster
Halibut•Truskawka Supreme•Ultra
Scopex•Waniliowy Krem
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Method Feeder Micro Hook Pellets 8mm

To najwyższej jakości granulat haczykowy do połowu wszystkich gatunków ryb karpiowatych. Wysoka zawartość mączek rybnych i oleju,
ekstraktów i naturalnych atraktorów, nadaje przynęcie niezwykle wabiący, bardzo intensywny zapach i smak. Specjalnie zaprojektowana
tłusta powłoka, po umieszczeniu w łowisku, w pierwszej chwili częściowo rozpuszcza się, tworząc wokół przynęty chmurę stymulującą ryby
do żerowania. Method Feeder Micro Hook Pellets jest doskonałą przynętą do połowu na tzw. method feeder. Jest odpowiednio twardy i stabilny w wodzie, a specjalny centryczny
otwór, pozwala na bardzo szybki i
łatwy montaż bezpośrednio na włosie
oraz za pomocą gumki lub push stopa.
Method/Feeder Micro Hook Pellets
8mm/120g
Dzika Jeżyna•Hot Krill•Kałamarnica&Pomarańcza•Kokosowa Słodycz•Monster Halibut•Truskawka
Supreme•Ultra Scopex•Waniliowy
Krem
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Method Feeder Fluo Pop-Up Micro Boilies

Method Feeder Fluo Pop-Up Micro Boilies to pływające przynęty haczykowe, posiadają
ekstremalnie widoczny kolor, tworzą wizualny sygnał przyciągający ryby. Wykonane ze
specjalnej ultra lekkiej mieszanki najlepszych jakościowo składników: atraktorów, ekstraktów
i aromatów. Fluo Pop-Up Micro Boilies to idealne przynęty do tzw. method feeder na wody
o dużej presji wędkarskiej.
Method Feeder Fluo Pop-Up Micro Boilies 8mm/35g
Dzika Jeżyna•Hot Krill•Kałamarnica&Pomarańcza•Kokosowa Słodycz•Monster Halibut•
Truskawka Supreme•Ultra Scopex•Waniliowy Krem
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Method Feeder Fluo Pop-Up Micro Chunks

Method Feeder Fluo Pop-Up Micro Chunks to pływające przynęty haczykowe w kształcie
dumbellsów, posiadają ekstremalnie widoczny kolor, tworzą wizualny sygnał przyciągający
ryby. Wykonane ze specjalnej ultra lekkiej mieszanki najlepszych jakościowo składników:
atraktorów, ekstraktów i aromatów. Fluo Pop-Up Micro Chunks to idealne przynęty do tzw.
method feeder na wody o dużej presji wędkarskiej. Specjalny kształt wałka pozwala na
ekspresowy montaż przy pomocy gumki.
Method/Feeder Fluo Pop-Up Micro Chunks 35g
Dzika Jeżyna•Hot Krill•Kałamarnica&Pomarańcza•Kokosowa Słodycz•Monster Halibut•
Truskawka Supreme•Ultra Scopex•Waniliowy Krem
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Method Feeder Diffusion Booster

To doskonały, wielofunkcyjny atraktor o dużej zawartości aromatów, ekstraktów i dodatków
smakowych. Aplikator pozwala na bardzo precyzyjne rozprowadzenie boostera bezpośrednio
na przynęcie lub zanęcie. Po umieszczeniu w łowisku, atraktor w pierwszej chwili częściowo
rozpuszcza się, stymulując ryby do żerowania. Dzięki specjalnej konsystencji lepkiego syropu,
dociera wraz z przynętą do dna i tam dalej pracuje, skutecznie wabiąc ryby przez długi czas.
Turbo Booster doskonale sprawdzi się łowiąc na tzw. method feeder, aplikując go bezpośrednio
na przynętę (mini kulki, pellet, sztuczne przynęty) lub jako dodatek do mikro pelletu. Formując
pellet na koszyku warto posmarować Turbo Boosterem foremkę, co zdecydowanie zwiększy
atrakcyjność zanęty.
Method Feeder Diffusion Booster 100ml
Dzika Jeżyna•Hot Krill•Kałamarnica&Pomarańcza•Kokosowa Słodycz•Monster Halibut•
Truskawka Supreme•Ultra Scopex•Waniliowy Krem

Method Feeder Turbo Liquid

Method Feeder Turbo Liquid to doskonały atraktor na wszystkie
ryby karpiowate. Specjalnie dobrana receptura, której bazę stanowi
mellasa oraz atraktory, substancje smakowe, substancje wspomagające przemianę materii u ryb, a także związki stymulujące pobieranie
pokarmu, znacznie zwiększają atrakcyjność naszej zanęty. Turbo Liquid
jest doskonałym nośnikiem smaku i zapachów, co warto wykorzystać
zwłaszcza w łowiskach o zwiększonej presji wędkarskiej. Idealny do
dopalania zanęt i mikropelletu stosowanego w koszykach method
feeder.
Method/Feeder Turbo Liquid 250ml
Dzika Jeżyna•Hot Krill•Kałamarnica&Pomarańcza•Kokosowa
Słodycz•Monster Halibut•Truskawka Supreme•Ultra Scopex•
Waniliowy Krem
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Zanęty Master Mix
Secret Feeder
Doskonała zanęta do koszyka zanętowego i metody, zarówno na wody stojące
jak i bieżące o dużej presji wędkarskiej, stworzona w oparciu o doświadczenie
wędkarzy praktyków. Miks ziaren zbóż a także roślin oleistych, wysokiej jakości
mielonego pieczywa oraz świetnych aromatów – tak w skrócie wygląda przepis na
skład zanęty Secret Feeder. Jeżeli szukacie zanęty o najwyższej skuteczności oraz
wyjątkowo dobrej pracy, to traﬁliście w sedno.
34273 Master Mix Zanęta Secret Feeder 1 kg

34274 Master Mix Zanęta Secret Feeder 2,5 kg

Secret Leszcz

Kolejny kiler w rodzinie zanęt Master Mix - Secret Leszcz. Specjalista, ukierunkowany na wabienie dużych okazów, robi to bardzo skutecznie! To dlatego
w składzie tej zanęty znajduje się sporo pokruszonego granulatu, oleistych ziaren,
zbóż, pierwszorzędnej jakości pieczywa i atraktorów. Bardzo ważny jest także
dodatek kolendry, która nadaje zanęcie specyﬁczny aromat. Oczywiście, są
w tej zanęcie także dodatki odpowiadające za pobudzanie łaknienia, przyspieszające trawienie, wzmacniające jej smak i zwiększające szybkość rozchodzenia się
aromatów. Znakomicie sprawdza się jako baza wyczynowej mieszanki. Jest także
bezkonkurencyjna jako zanęta stosowana w wędkowaniu rekreacyjnym, prosto
z paczki. Ziarna, pellet nasycony aromatami i olejami, kruszony granulat, atraktory
i zioła, wszystko to razem odpowiednio zbilansowane – oto sekret zanęty, od której
leszcze mogą się uzależnić!
34253 Master Mix Zanęta Secret Leszcz 1 kg

34208 Master Mix Zanęta Secret Leszcz 2,5 kg

Secret Karp

Secret Karp to owoc wieloletniego i największego doświadczenia w łowieniu
wielkich karpi w Polsce, wiedza i składniki zwarte w tej zanęcie to wielka szansa
na rekordowego karpia na haku. Cechy szczególne tej zanęty to mieszane frakcje,
całego i kruszonego granulatu oraz ziaren, dzieła dopełnia intensywny zapach
najlepszych atraktorów. Różna gradacja cząstek pobudza karpie do żerowania
i zwiększają współzawodnictwo pokarmowe. Pellet to ulubiony smakołyk karpi,
jego spora ilość wpływa na długotrwałą pracę zanęty i ją dopala. Dzięki temu zanęta Winner Master Mix Secret Karp jest mieszanką o potwierdzonej skuteczności
w łowiskach karpiowych, zwłaszcza tych poddanych dużej presji. Zanęta pracuje
doskonale i wabi ryby w całym spektrum temperatur, zarówno w nagrzanej wodzie
w środku upalnego lata, jak i w czasie jesienno – zimowych chłodów.
34266 Master Mix Zanęta Secret Karp Truskawka /Wanilia 1kg
34271 Master Mix Zanęta Secret Karp Truskawka /Wanilia 2,5kg
34267 Master Mix Zanęta Secret Karp Ryba/Halibut 1kg
34272 Master Mix Zanęta Secret Karp Ryba/Halibut 2,5kg

Secret Płoć

Secret płoć to zanęta wyjątkowa o ciemnej barwie. Len, konopie, słonecznik to
tylko niewielki procent składu mieszanki, który pozwolił jej osiągnąć tak wysoki
status. Wyjątkowa nuta kozieradki oraz dodatek naszego kremowego sekretu
sprawia, że największe okazy płoci – zarówno tych gruntowych, jak i z toni – traﬁą
właśnie w nasze pole nęcenia. Optymalna gradacja, konsystencja, zbilansowanie
oraz wysoka strawność sprawiły, że Secret Płoć to zanęta naprawdę wysokiej
klasy.
34255 Master Mix Zanęta Secret Płoć 1kg
34210 Master Mix Zanęta Secret Płoć 2,5kg
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NAMIOTY
Master Mix Syrup 500 ml

Master Mix Melasa 500 ml

Truskawka •Wanilia•Scopex
•Miód•Brasem
belgijski•Big Fish•
Carp Killer•Uniwersalny•Duży Karp•Duży
Leszcz•Duża Płoć•Duży Lin&Karaś•Secret Karp•Secret
Leszcz•Secret Płoć

Natural•Truskawka•Wanilia•
Duży Leszcz•Duży Karp

Master Mix Syrup to najwyższej jakości płynny aromat. Jego użycie
wzbogaci naszą zanętę, ziarna oraz inne przynęty zapachowo i smakowo.
Ma bardzo intensywny aromat i długotrwałe działanie w zanęcie. Ten
wyjątkowo skuteczny atraktor niebywale szybko przyciąga ryby w pole
nęcenia i zatrzymuje je tam przez kilka godzin.

Melasę Winner Master Mix wzbogaciliśmy o dodatki, mające
znaczny wpływ na funkcje wabiące. W zależności od przeznaczenia,
do składu dodaliśmy atraktory, substancje smakowe, substancje
wspomagające przemianę materii u ryb, a także związki stymulujące
pobieranie pokarmu. To gęsta ciecz, która w odpowiedni sposób łączy się z wodą, a poprzez zastosowanie naturalnych konserwantów,
minimalizuje procesy psucia się
produktu, czy kiśnięcia rozrobionej z nią zanęty.

Master Mix Dip 50 ml
Master Mix Bait Dip zagwarantuje Wam znaczny wzrost brań przy połowie praktycznie
wszystkich ryb z rodziny karpiowatych. Aby uzyskać efekt wabiący należy zamoczyć
przynętę tuż przed jej zarzuceniem lub trzymać ją w dipie przez kilka godzin. Wypłukując
się, aromatyczny dip skutecznie wabi ryby. Polecamy go do użycia z kulkami, kukurydzą,
nasionami i ciastem.
Truskawka•Wanilia•Scopex•Miód•Słodka Kukurydza•Muszla•Konopia•Krab•
Ochotka•Brasem•Czosnek•Duża Płoć•Duży Leszcz•Duży Karp•Duży Lin&Karaś

Master Mix Powder 250 g

Master Mix Powder to najwyższej jakości atraktor proszkowy – wzbogaca
zanętę zapachowo i smakowo.Charakteryzuje się intensywnym aromatem i
długotrwałym działaniem. Szybko przyciąga ryby w pole nęcenia i zatrzymuje
je tam przez kilka godzin.
Truskawka•Wanilia•Scopex•Miód•Brasem•Duża Płoć•Duży Leszcz•Duży
Karp•Secret Karp•Secret Leszcz•Secret Płoć•Duży Lin Karaś•Uniwersalna

Master Mix Spray 100 ml

Master Mix Predator Gel 180 ml

Truskawka•Wanilia•Scopex•Krab•Ochotka•Kukurydza•Miód•Brasem•Anyż•Czosnek• Muszla•Duży
Leszcz•Duża Płoć•Duży Karp•Duży Lin&Karaś

Szczupak•Okoń• Sandacz•Dorsz•Sum

Master Mix Spray to dopalacz w sprayu do przynęt
haczykowych. Skutecznie pobudza ryby do żerowania,
w niezwykle krótkim czasie intensyﬁkując ilość brań. Dzięki
szybko rozpuszczalnej bazie zapach błyskawicznie rozchodzi
się w wodzie. Master Mix Spray to niezastąpiony towarzysz
wędkarza podczas polowania na duże osobniki karpiowatych: leszcze, karpie, liny, brzany i płocie.

Master Mix Predator Spray 100 ml

Master Mix Predator Spray jest znakomitym dopalaczem
w sprayu do przynęt spinningowych i martwych rybek.
Gwarantujemy, iż spowoduje to intensywną reakcję
drapieżników, które szybciej i bardziej zdecydowanie
zaatakują naszą przynętę.
Szczupak•Okoń•Sandacz•Dorsz•Sum
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Master Mix Predator Gel to nasz superskuteczny atraktor
na drapieżniki, oparty na bazie protein i związków zapachowych. Można go stosować ze wszystkimi sztucznymi
przynętami i martwą rybką. Jego skład uzupełniliśmy o
błyszczący brokat, który imituje łuski gubione przez rybę
po ataku drapieżnika. Żel wprost przywiera do przynęty –
jest łatwy i precyzyjny w dozowaniu – nie brudzi rąk.
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Master Mix Soft Hooker Pellet 120g

Master Mix Soft Pellet to niezwykle skuteczny, miękki granulat o unikalnej,
gąbczastej strukturze, który nasączono olejem rybnym, stymulatorami i
atrakatorami. Ta wysoko proteinowa przynęta, zawierająca najwyższej jakości
mączkę rybną, po dostaniu się do wody powoli uwalnia zawarte atraktory,
genialnie wabiąc ryby. Stosowany na haczyku wprost fantastycznie sprawdza
się w połowach leszczy, brzan, linów, kleni i płoci. Master Mix Soft Pellet jest
bardzo wytrzymały, przez co dobrze trzyma się haczyka podczas zarzucania.
Sprawdza się w połowach zarówno gruntowych, jak i spławikowych, jest
idealny do łowienia na zawodach. Przynosi fenomenalne efekty jako dodatek
do koszyków zanętowych.
Master Mix Soft Hooker Pellet dostępny jest w rozmiarach 6mm i 10mm.
Opakowanie 120 g

Truskawka•Wanilia•Scopex•Krab•Ochotka•Słodka Kukurydza• Miód•Brasen•Konopia•Czosnek•Muszla•Duży Leszcz•Duża Płoć•Duży Karp•Duży
Lin&Karaś

Master Mix Kukurydza Dmuchana

Kukurydza to jedna z najbardziej popularnych przynęt na wszystkie karpiowate. Master Mix Kukurydza Dmuchana jest niezwykle aromatyczna i intensywnie wabi ryby. Może również służyć do podnoszenia przynęty. Jest niezastąpiona w czasie delikatnych brań, na przełowione
wody o dużej presji wędkarskiej – na wszystkie ryby spokojnego żeru.

34350 Master Mix Kukurydza dmuchana 25 g / Truskawka
34351 Master Mix Kukurydza dmuchana 25 g / Wanilia
34352 Master Mix Kukurydza dmuchana 25 g / Scopex
34353 Master Mix Kukurydza dmuchana 25 g / Krab
34354 Master Mix Kukurydza dmuchana 25 g / Ochotka
34355 Master Mix Kukurydza dmuchana 25 g / Miód
34356 Master Mix Kukurydza dmuchana 25 g / Anyż
34357 Master Mix Kukurydza dmuchana 25 g / Duży Leszcz
34358 Master Mix Kukurydza dmuchana 25 g / Duża Płoć
34359 Master Mix Kukurydza dmuchana 25 g / Duży Karp

Master Mix Pellet Pływający

To specjalny, pływający pellet, charakteryzujący się tym, iż po
umieszczeniu w łowisku nasiąka i staje się sprężysty niczym gąbka.
Jest bardzo długo stabilny na haczyku. Master Mix Pellet Pływający
to znakomita, intensywnie aromatyzowana i barwiona naturalna
przynęta o różnych średnicach. Świetna do metody gruntowej, do
zakładania bezpośrednio na haczyk. Idealna na muliste dna. Niezastąpiona w czasie delikatnych brań, na przełowione wody o dużej presji
wędkarskiej, na wszystkie ryby spokojnego żeru.
34530 Pellet mix pływający 25 g / Truskawka
34531 Pellet mix pływający 25 g / Wanilia
34532 Pellet mix pływający 25 g / Scopex
34533 Pellet mix pływający 25 g / Krab
34534 Pellet mix pływający 25 g / Ochotka
34535 Pellet mix pływający 25 g / Miód
34536 Pellet mix pływający 25 g / Anyż
34537 Pellet mix pływający 25 g / Duży Leszcz
34538 Pellet mix pływający 25 g / Duża Płoć
34539 Pellet mix pływający 25 g / Duży Karp

109

ODZIEŻ PROMOCYJNA
Bluza z kapturem Tandem Baits
07096 Bluza z kapturem Tandem Baits XXL
07095 Bluza z kapturem Tandem Baits XL
07094 Bluza z kapturem Tandem Baits L
07093 Bluza z kapturem Tandem Baits M

T-shirt Tandem Baits
01495 T-shirt Tandem Baits XXL
01494 T-shirt Tandem Baits XL
01493 T-shirt Tandem Baits L
01492 T-shirt Tandem Baits M

Czapka z daszkiem TB
01481 Czapka z daszkiem TB
Zdjecie:

Czapka z daszkiem TB SuperFeed
01483 Czapka z daszkiem TB SuperFeed
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Bluza z kapturem Monster Cat
22203 Bluza z kapturem Monster Cat XXL
22202 Bluza z kapturem Monster Cat XL
22201 Bluza z kapturem Monster Cat L
22200 Bluza z kapturem Monster Cat M

T-shirt Monster Cat
22214 T-shirt Monster Cat XXL
22213 T-shirt Monster Cat XL
22212 T-shirt Monster Cat L
22211 T-shirt Monster Cat M

Czapka z daszkiem Monster Cat
22220 Czapka z daszkiem Monster Cat

T-shirt Winner
36132 T-shirt Winner XXL
36131 T-shirt Winner XL
36130 T-shirt Winner L
36129 T-shirt Winner M

Bluza z kapturem Winner
36107 Bluza z kapturem Winner XXL
36106 Bluza z kapturem Winner XL
36105 Bluza z kapturem Winner L
36104 Bluza z kapturem Winner M

Czapka z daszkiem Winner
36150 Czapka z daszkiem Winner
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SERWISY INTERNETOWE

Bądź na bieżąco...

Polub proﬁl
Winner
na facebook
https://www.facebook.com/winnerﬁshing

Jeśli cenisz sobie komfort zakupów i oszczędność czasu oraz chcesz
mieć dostęp do aktualnych promocji i wyprzedaży
odwiedź nasz sklep internetowy www.winnerﬁshing.com
Znajdziesz tam także interesujące zdjęcia, ﬁlmy oraz praktyczne porady
i relacje z wypraw
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