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www.prologicfishing.com

ENRICO PARMEGGIANI 
PRODUCT MANAGER MARKI PROLOGIC

WITAJCIE
Cały zespół Prologic z niecierpliwością czekał na odkrycie kart 
naszej oferty na rok 2018. Naprawdę ciężko pracowaliśmy, by ko-
lejny raz zrewolucjonizować sposób myślenia o karpiowaniu w 
Europie. Nie przesadzamy. To zaiste był szalony rok, ale to do-
kładnie zobaczycie w dalszej części katalogu. Przekształcanie 
idei w fizyczny produkt to prawdziwe wyzwanie.

Nowe pomysły wiążą się z „problemami”. Jedynym sposobem przezwyciężenia tych problemów jest te-
stowanie, dalsze testowanie i kolejne testowanie – tak by być w pełni zadowolonym z wyniku. Jesteśmy 
szczególnie dumni z naszych sygnalizatorów brań, które przeszły piekielne poligony testowe. Jesteśmy 
przekonani, że będą one Waszymi najbliższymi towarzyszami nad wodą. Nowe produkty to to jedna stro-
na medalu, drugą są nasze dotychczasowe propozycje. Niektóre z nich wymagały usprawnień i rozwoju, 
inne są najlepsze takimi, jakim są.  Zawartość naszych katalogów zmienia się z roku na rok, ale jedne jest 
stałe – nasza pasja do karpiowania. Mamy nadzieję, że nasz nowy katalog przypadnie Wam do gustu. 
Dziękujemy Wam za wsparcie i Życzmy udanych i owocnych zasiadek w 2018 roku! 

Do zobaczenia nad wodą!

/PrologicPolska/PrologicPolska



4

6 1+
Ball Bearings

SpoolSpool
ALU

P a n t o n e 1 2 3 5

P a n t o n e 2 7 6 8

TRIO REX
• Wielotarczowy hamulec z japońskimi podkładkami z 

olejowanego filcu
• Aluminiowa szpula
• 6 łożysk kulkowych ze stali nierdzewnej dla 

maksymalnej płynności pracy
• Rolkowe łożysko oporowe Quick-Set
• Precyzyjna przekładnia eliptyczna
• Precyzyjnie wycinane z mosiądzu koła zębate
• Precyzyjny ślimakowy posuw szpuli
• CRC - pokrycie antykorozyjne
• Hybrydowa konstrukcja Crossover - korpus i rotor z aluminium i grafitu
• LCS: specjalny kształt szpuli zapewniający dalsze dystanse rzutów i lepsze 

układanie żyłki na szpuli
• Wytrzymała korba z kutego aluminium, uchwyt pokryty pianką EVA
• Hydro Block - wodoodporne uszczelnienie hamulca
• Wytrzymały kabłąk z pełnego, anodyzowanego aluminium
• RESII: Cyfrowy system wyważania rotora

MODEL SIŁA HAMULCA PRZEŁOŻENIE POJEMNOŚĆ NAWÓJ WAGA

TX-60 13.0kg 4.5:1 310m/0.35mm 102cm 614g
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TRIO REX ARENA
• SRS - wytrzymała oś szpuli
• Wielotarczowy hamulec z japońskimi podkładkami 

z olejowanego filcu
• Aluminiowa szpula
• Rolkowe łożysko oporowe Quick-Set
• Precyzyjnie wycinane z mosiądzu koła zębate
• Precyzyjny ślimakowy posuw szpuli
• CRC - pokrycie antykorozyjne
• Hybrydowa konstrukcja Crossover - korpus i rotor z aluminium i grafitu
• LCS: specjalny kształt szpuli zapewniający dalsze dystanse rzutów i lepsze układanie 

żyłki na szpuli
• Wytrzymała korba odlewana z aluminium, z ergonomicznym uchwytem z TPE
• Hydro Block - wodoodporne uszczelnienie hamulca
• Wytrzymały kabłąk z pełnego, anodyzowanego aluminium
• RESII: Cyfrowy system wyważania rotora
• Super płytka stożkowa szpula

MODEL SIŁA HAMULCA PRZEŁOŻENIE POJEMNOŚĆ NAWÓJ WAGA

TXA-60 13.0kg 4.5:1 310m/0.35mm 102cm 572g

MODEL SIŁA HAMULCA PRZEŁOŻENIE POJEMNOŚĆ NAWÓJ WAGA

SURF 8K - 4.7:1 0.35mm/500M 108cm 750g

Surf 8K Płytka szpula zap. - - 0.30mm/300M - -

SURF 8K
• Wielotarczowy hamulec z podkładkami 

z olejowanego filcu
• 5 + 1 łożyska kulkowe ze stali nierdzewnej
• Wytrzymała aluminiowa szpula
• Rolkowe łożysko oporowe Quick-Set
• Precyzyjnie wycinany z mosiądzu wałek zębaty
• Odporny na korozję grafitowy korpus
• CFR – rotor wywołujący cykloniczny przepływ powietrza
• Przekładnia o wolnej oscylacji
• System hamulca Fast Drag
• Dwa klipsy do linki
• Precyzyjny ślimakowy posuw szpuli
• Mocny kabłąk z pełnego aluminium
• System blokady rotora
• Precyzyjna, aluminiowa korba z ergonomicznymi 

uchwytami z materiału TPE
• Hydro-Block: wodoodporne uszczelnienie hamulca

NOWOŚĆ
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DISTANCE
• 3 łożyska kulkowe + 1 łożysko oporowe
• - ze stali nierdzewnej
• Rolkowe łożysko oporowe Quick-Set
• Wycinana z aluminium, anodyzowana szpula
• Aluminiowa, stała korba
• Wodoodporne okładziny hamulca Hydro Block
• Rolka wodzika o płynnej pracy
• Ślimakowy posuw szpuli
• LCS: system kontroli linki na szpuli - ułatwia jej schodzenie ze szpuli w czasie rzutu

MODEL SIŁA HAMULCA PRZEŁOŻENIE POJEMNOŚĆ NAWÓJ WAGA

DTA-60 12kg 4.5:1 310m/0.35mm 102cm 570g

MODEL SIŁA HAMULCA PRZEŁOŻENIE POJEMNOŚĆ NAWÓJ WAGA

8K - 4.7:1 0.35mm/550M 108cm 750g

8K Płytka szpula zap. - - 0.30mm/300M - -

8K
• Wielotarczowy hamulec z podkładkami z olejowanego filcu
• 5 + 1 łożyska kulkowe ze stali nierdzewnej
• Wytrzymała aluminiowa szpula
• Rolkowe łożysko oporowe Quick-Set
• Precyzyjnie wycinany z mosiądzu wałek zębaty
• Odporny na korozję grafitowy korpus
• CFR – rotor wywołujący cykloniczny przepływ powietrza
• Przekładnia o wolnej oscylacji
• System hamulca Fast Drag
• Dwa klipsy do linki
• Precyzyjny ślimakowy posuw szpuli
• Mocny kabłąk z pełnego aluminium
• System blokady rotora
• Precyzyjna, aluminiowa korba z ergonomicznymi uchwytami z materiału TPE
• Hydro-Block: wodoodporne uszczelnienie hamulca

NOWOŚĆ
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X-SPOT 80
Kołowrotek Okuma X-Spot Spod & Marker został zaprojektowany z przeznaczeniem 
do sprostania ekstremalnym wymaganiom, jakie długie zanęcanie na dalekim dystansie 
spodem. Poprzez wykorzystanie części wykonanych z super mocnych materiałów i usunię-
cie wszystkiego co nie potrzebne do rzucania spodem, jak np. wewnętrzny zbijak kabłąka, 
kołowrotek Okuma X-Spot to prawdziwy wół roboczy, z gwarantowaną trwałością. Model 
X-Spot posiada dodatkowe funkcjonalności, które przydadzą się w operowaniu markerem 
i spodem. Na szpuli znajdują się 3 specjalnie zaprojektowane klipsy, wyposażone w duże 
sprężyny, które utrzymują stały nacisk na linkę zapobiegając jej uszkodzeniu. Kabłąk posiada 
blokadę, która po jego otwarciu zapobiega przypadkowemu zamknięciu kabłąka w czasie 
wyrzutu, a w konsekwencji zerwaniu linki. Szybkie przełożenie i duży nawój linki pozwalają 
na szybkie operowanie spodem, redukując czas i wysiłek jaki musimy włożyć w zanęcanie.

• 2 łożyska ze stali nierdzewnej
• Łożysko oporowe Quick-Set
• Wycinana z aluminium, anodyzowana szpula
• 3 metalowe klipsy do żyłki
• Aluminiowa korba z uchwytem w kształcie litery T
• Nieskręcająca linkę rolka
• Ślimakowy posuw szpuli
• Kształt szpuli poprawia układanie żyłki

MODEL SIŁA HAMULCA PRZEŁOŻENIE POJEMNOŚĆ NAWÓJ WAGA

X-SPOT 80 12.0kg 5.1:1 430m/035mm 125cm 570g
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DISTANCE SURF
• Smukły grafitowy korpus
• Ślimakowy posuw szpuli
• 6 łożysk kulkowych ze stali 

nierdzewnej
• 1 rolkowe łożysko oporowe
• Kuta na zimno, aluminiowa szpula Distance
• Aluminiowy klips do żyłki z dociskiem
• System blokowania kabłąka
• Grafitowa szpula zapasowa
• Odporny na słoną wodę lakier 

epoksydowy
• Korba odlewana z aluminium
• Przedni hamulec Hydro Block
• Nieskręcająca linkę rolka
• System wyważania rotora
• Ergonomiczny uchwyt korby
• Aluminiowa szpula

MODEL SIŁA HAMULCA PRZEŁOŻENIE POJEMNOŚĆ NAWÓJ WAGA

DS-60 13.0kg 4.5:1 310m/0.35mm 102cm 565g

DS-80 13.0kg 3.8:1 430m/0.35mm 107cm 619g



9

Spare spoolSpare spoolALUALU SpoolSpool
ALU

7 1+
Ball Bearings

SpoolSpool
ALU

Spare spoolSpare spoolALUALU

6 1+
Ball Bearings

P a n t o n e 1 2 3 5

P a n t o n e 2 7 6 8

CEYMAR XT - MATCH - FEEDER
• Wielotarczowy hamulec z japońskimi podkładkami z olejowanego fi lcu 
• 7 łożysk kulkowych + 1 łożysko oporowe - dla doskonale płynnej pracy,
• 6 łożysk kulkowych + 1 łożysko oporowe w rozmiarze 10 
• Rolkowe łożysko oporowe Quick-Set 
• Precyzyjnie wycinany z mosiądzu wałek zębaty 
• Odporny na korozję grafi towy korpus
• Sztywna, anodyzowana na czarno korba z kutego aluminium 
• Lekka, komfortowa gałka korby z TPE 
• Precyzyjna przekładnia eliptyczna 
• Wycinana z aluminium anodyzowana szpula w 2 odcieniach 
• Wytrzymały kabłąk z pełnego aluminium 
• RESII: Cyfrowy system wyważania rotora 
• LCS: system kontroli linki na szpuli - ułatwia jej schodzenie ze szpuli w czasie rzutu 
• Aluminiowa korba z gałką z pianki EVA 
• Aluminiowa szpula zapasowa

MODEL SIŁA HAMULCA PRZEŁOŻENIE POJEMNOŚĆ NAWÓJ WAGA

CXTR-30 3kg 5.0:1 200m/0.20mm 64cm 232g

CXTR-40 6kg 5.0:1 240m/0.25mm 74cm 283g

CXTR-30M 3kg 6.2:1 150m/0.18mm 78cm 227g

CXTR-40M 6kg 6.2:1 120m/0.20mm 90cm 269g

AVENTA BAITFEEDER
• Włącznik systemu wolnego biegu Auto Trip 
• 6 łożysk kulkowych + 1 łożysko oporowe -  

dla doskonale płynnej pracy 
• Rolkowe łożysko oporowe Quick-Set 
• Precyzyjnie wycinany z mosiądzu wałek zębaty 
• Odporny na korozję grafi towy korpus 
• Precyzyjna przekładnia o wolnej oscylacji 
• Szpula wycinana z aluminium
• Zapasowa szpula z aluminium 
• Pojedyncza korba z drewnianą gałką 
• LCS: system kontroli linki na szpuli - ułatwia jej schodzenie ze  

szpuli w czasie rzutu

MODEL SIŁA HAMULCA PRZEŁOŻENIE POJEMNOŚĆ NAWÓJ WAGA

AB-5000 12kg 4.8:1 235m/0.35mm 69cm 527g

AB-6000 12 kg 4.8:1 280m/0.35mm 71cm 533g

AB-8000 15 kg 4.8:1 405m/0.35mm 79cm 763g

AB-10000 15 kg 4.8:1 310m/0.45mm 86cm 778g
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MODEL SIŁA HAMULCA PRZEŁOŻENIE POJEMNOŚĆ NAWÓJ WAGA

CDX-55 12,7kg 4.4:1 0.30/320,0.35/230,0.40/180 83cm 550g

CDX-60 12,2kg 4.4:1 0.30/375,0.35/275,0.40/210 87cm 562g

CDX-65 15,3kg 4.9:1 0.40/300,0.45/235,0.50/190 106cm 821g

CDX-80 17,0kg 4.9:1 0.40/380,0.45/300,0.50/240 115cm 854g

CORONADO BAITFEEDER SPINNING REEL
• Włącznik systemu wolnego biegu Auto Trip
• Okładziny hamulcowe Carbonite w hamulcu Dual Force Drag
• Wytrzymałe, mosiężne: szpula i stabilizator DFD
• 4 wysokowydajne łożyska kulkowe + 1 rolkowe łożysko oporowe  

– ze stali nierdzewnej
• Łożysko oporowe Quick-Set o zerowym obrocie wstecznym
• CRC: wykończenie antykorozyjne
• Obrabiana mechanicznie, wkręcana korba
• Przekładnia o wolnej oscylacji dla lepszego układania linki na szpuli
• Odporne na korozję, grafitowy korpus i rotor
• CFR – rotor wywołujący cykloniczny przepływ powietrza
• Hydro-Block: wodoodporne uszczelnienie hamulca
• Obrabiana mechanicznie, anodyzowana w 2-odcieniach szpula
• Mocny kabłąk z pełnego aluminium
• RESII: Cyfrowy system wyważania rotora 

NOWOŚĆ
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LONGBOW XT BAITFEEDER
• Włącznik systemu wolnego biegu Auto Trip
• Wielotarczowy hamulec z podkładkami z olejowanego fi lcu 
• 5 łożysk kulkowych + 1 łożysko oporowe - dla doskonale płynnej pracy 
• System oporowy Multi-Stop 
• Odporny na korozję grafi towy korpus 
• Precyzyjna przekładnia eliptyczna 
• Wycinana z aluminium, anodyzowana szpula 
• Wytrzymały kabłąk ze stali nierdzewnej 
• RESII: Cyfrowy system wyważania rotora 
• Szpula zapasowa 
• LCS: system kontroli linki na szpuli - ułatwia jej schodzenie ze szpuli w czasie rzutu

AXEON BAITFEEDER
• Włącznik systemu wolnego biegu Auto Trip
• Wielotarczowy hamulec z podkładkami z  

olejowanego fi lcu 
• 4 łożyska kulkowe + 1 łożysko oporowe - dla  

doskonale płynnej pracy
• System oporowy Multi-Stop 
• Odporny na korozję grafi towy korpus 
• Precyzyjna przekładnia eliptyczna 
• Wycinana z aluminium, anodyzowana szpula 
• Wytrzymały kabłąk ze stali nierdzewnej 
• RESII: Cyfrowy system wyważania rotora 
• Szpula zapasowa 
• LCS: system kontroli linki na szpuli - ułatwia jej schodzenie ze szpuli w czasie rzutu

MODEL SIŁA HAMULCA PRZEŁOŻENIE POJEMNOŚĆ NAWÓJ WAGA

LBXT-630 3kg 5.0:1 /  240m/0.20mm 64cm 232g

LBXT-640 6kg 5.0:1 / 300m/0.25mm 74cm 283g

LBXT-655 9kg 4.5:1 / 380m/0.30mm 76cm 403g

LBXT-665 11kg 4.8:1 / 390m/0.35mm 92cm 586g

MODEL SIŁA HAMULCA PRZEŁOŻENIE POJEMNOŚĆ NAWÓJ WAGA

AXB-560 9kg 4.5:1 310m/0.35mm 99cm 476g

AXB-565 9kg 4.5:1 430m/0.35mm 99cm 651g
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CEYMAR BAITFEEDER
• Aluminiowa szpula z systemem szybkiego  

włączania wolnego biegu
• Wielotarczowy hamulec z podkładkami z  

olejowanego fi lcu 
• 2 łożyska kulkowe + 1 łożysko oporowe 
• Rolkowe łożysko oporowe Quick-Set 
• Precyzyjnie wycinany z mosiądzu wałek zębaty 
• Odporny na korozję grafi towy korpus 
• Sztywna, anodyzowana na czarno korba z kutego aluminium 
• Lekka korba z tworzywa ABS 
• Precyzyjna przekładnia eliptyczna 
• Wycinana z aluminium, anodyzowana szpula 
• Wytrzymały kabłąk z pełnego aluminium 
• RESII: Cyfrowy system wyważania rotora 
• LCS: system kontroli linki na szpuli - ułatwia jej schodzenie ze szpuli w czasie rzutu 
• Zapasowa grafi towa szpula

MODEL SIŁA HAMULCA PRZEŁOŻENIE POJEMNOŚĆ NAWÓJ WAGA

CMBF-330 3kg 5.0:1 240m/0.20mm 64cm 232g

CMBF-340 6kg 5.0:1 300m/0.25mm 74cm 283g

CMBF-355 9kg 4.5:1 380m/0.30mm 76cm 403g

CMBF-365 11kg 4.8:1 390m/0.35mm 91cm 586g
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CARBONITE XP BAITFEEDER
• Grafi towa szpula z systemem szybkiego włączania  

wolnego biegu 
• Grafi towa szpula 
• 1 łożysko kulkowe 
• Precyzyjna przekładnia eliptyczna 
• Stała korba 
• Szpula zapasowa 
• Wycinany z mosiądzu wałek zębaty 
• RESII: Cyfrowy system wyważania rotora 
• Rolka wodzika o płynnej pracy 
• Wodoodporne okładziny hamulca Hydro Block 
• LCS: system kontroli linki na szpuli - ułatwia jej schodzenie  

ze szpuli w czasie rzutu

CUSTOM BLACK
• 3 łożyska kulkowe + 1 łożysko oporowe 

- ze stali nierdzewnej
• Rolkowe łożysko oporowe Quick-Set
• Wycinana z aluminium, anodyzowana szpula
• Aluminiowa, stała korba
• Wodoodporne okładziny hamulca Hydro Block
• Rolka wodzika o płynnej pracy
• Ślimakowy posuw szpuli
• LCS: system kontroli linki na szpuli - ułatwia jej schodzenie 

ze szpuli w czasie rzutu
• Szpula zapasowa

MODEL SIŁA HAMULCA PRZEŁOŻENIE POJEMNOŚĆ NAWÓJ WAGA

CBF-140a 6kg 5.0:1 130m/0.35mm 71cm 280g

CBF-155a 9kg 4.5:1 260m/0.35mm 76cm 400g

MODEL SIŁA HAMULCA PRZEŁOŻENIE POJEMNOŚĆ NAWÓJ WAGA

CB-60 12.0kg 4.5:1 270m/0.35mm 102cm 570g

CB-80 12.0kg 3.8:1 430m 0.35mm 107cm 694g

MODEL SIŁA HAMULCA PRZEŁOŻENIE POJEMNOŚĆ NAWÓJ WAGA

BF BN-30 3.0kg 5.0:1 0.2/260,0.25/170,0.3/120 66cm 283g

BF BN-40 6.0kg 5.0:1 0.25/290,0.30/200,0.35/150 77cm 356g

BF BN-55 8.0kg 4.5:1 0.3/300,0.35/220,0.4/170 79cm 464g

BABARIAN
• Włącznik systemu wolnego biegu Auto Trip
• Wielotarczowy hamulec z japońskimi  

podkładkami z olejowanego filcu
• 2 łożyska kulkowe + 1 łożysko rolkowe łożysko  

oporowe 
• Łożysko oporowe Quick-Set
• Precyzyjnie wycinany z mosiądzu wałek zębaty
• Odporne na korozję, grafitowy korpus i rotor
• Obrabiana mechanicznie szpula
• Mocny kabłąk z pełnego aluminium
• RESII: Cyfrowy system wyważania rotora
• Wytrzymała korba z aluminium

NOWOŚĆ
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QUASAR K1
Nasze topowe wędziska od teraz są ulepszone do niewyobrażalnego 
standardu. Blank został wzmocniony w dolniku dodatkiem nowego, 
tkanego włókna węglowego K1, co przekłada się na jeszcze większy 
zapas mocy i jeszcze większą czułość. Także nowe przelotki odgrywają 
niebagatelną rolę w tym modelu – nowe przelotki RS posiadają ramki 
ze stali nierdzewnej 316 i porcelanki SiN, dzięki czemu są one 40% 
wytrzymalsze i lżejsze od tradycyjnych pierścieni SiC. To prawdziwa 
maszyna do dalekich rzutów, która zaskoczy Cię swoją fantastyczną, 
szybką akcją progresywną.

• Blank z wysoko modułowego włókna węglowego 46T HM
• Krzyżowane ułożenie mat węglowych na blanku
• Wzmocnienie dolnika tkanym włóknem węglowym K1
• Szybka akcja progresywna
• Super lekkie przelotki RS z pierścieniami SiN
• Omotki z włókien węglowych
• Przelotki „antysplątaniowe”
• Oryginalne mocowanie kołowrotka Alps

DŁUGOŚĆ KRZYWA U. IL.SEKCJI DŁ.TRANSPORTOWA WAGA

10’ 300cm 3.25lbs 2 157cm 265g

12’ 360cm 2.75lbs 2 189cm 340g

12’ 360cm 3.25lbs 2 189cm 359g

12’6” 384cm 3.50lbs 2 197cm 405g

13’ 390cm 3.75lbs 2 203cm 430g
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DŁUGOŚĆ KRZYWA U. IL.SEKCJI DŁ.TRANSPORTOWA WAGA

9’6’’ 293cm 3.5lbs 2 149cm 282g

11’ 330cm 3.5lbs 2 172cm 367g

12’ 360cm 3.5lbs 2 188cm 395g

12’6’’ 384cm 4.0lbs 2 196cm 448g

FAST WATER RS
Przez pięć lat obecności na rynku kije Fast Water stały się prawdziwym wyznacznikiem dla miłośników karpi  
z wielkich rzek. Nowa wersja tych wędzisk posiada kilka ważnych poprawek i delikatne unowocześnienie  
stylistyczne. Blank jest jeszcze bardziej czuły i lekki dzięki zastosowaniu super lekkich przelotek. Niemniej  
blank zachował swoją niesamowitą wydajność, która rozsławiła ten model w całej Europie. Dodaliśmy też  
model 11ft stworzony dla średniego rozmiaru rzek.

• Wysoko modułowe włókno węglowe 40T
• Mocowanie kołowrotka ALPS
• Pogrubione zakończenie uchwytu dla większego komfortu w czasie holu
• Wzmocnienie newralgicznych punków węglem 3K 
• Przelotki SiC z superlekkimi ramkami
• Progresywna akcja paraboliczna
• Wzmocnione omotki przelotek.

NOWOŚĆ
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C3 RAS Evolutive

C3 RAS

DŁUGOŚĆ KRZYWA U. IL.SEKCJI DŁ.TRANSPORTOWA WAGA

10’ 3.00lbs 2 155cm 234g

12’ 2.75lbs 2 188cm 281g

12’ 3.00lbs 2 188cm 287g

12’ 3.50lbs 2 188cm 346g

12’6’’ 3.25lbs 2 196cm 370g

13’ 3.50lbs 2 204cm 405g

Evolutive 12’ 3.25lbs 2 188cm 314g

C3 RAS 
Odelgłość, precyzja i czułość.

To są trzy główne cechy nowej serii wędzisk C3 RAS. 
Połączono je z najwyższej jakości komponentami, 
uchwytem kołowrotka Fuji Gold DPS i niezawodnymi 
przelotkami SiC. Seria C3 RAS wykorzystuje blanki z 
wysoko modułowych włókien węglowych 30T z cienką 
warstwą żywicy i unikalnym kształtem stożka, dzięki 
czemu są one lekkie i mocno ładują się przy wyrzucie 
- pozwalają na bardzo dalekie rzuty nawet z lżejszym 
ciężarkiem. Wędziska charakteryzują się szybką akcją 
paraboliczną.Wersja Evolutive to ukłon dla miłośników 
„starej szkoły” wędzisk karpiowych, posiadająca jesz-
cze mocniejszą akcję paraboliczną i układ przelotek 
8+1 - doskonałe rozwiązanie dla karpiarzy chcących 
czerpać pełnię satysfakcji z walki z każdą rybą.

• Blank z włókna węglowego 30T HM
• Uchwyt kołowrotka Fuji DPS Gold
• Przelotki SiC
• Szybka akcja paraboliczna Wędziska Prologic C3 RAS to dokładnie 

to czego oczekuję: smukłe, eleganckie  
i lekkie kije, które są szybkie i mocne kiedy
łowię na dużych dystansach. Mają dosko-
nałe czucie i są precyzyjne przy wyrzucie. 
Ogólnie kije rzutowe są sztywniejsze od 
konwencjonalnych wędzisk, dlatego uży-
wając małego haka często spinamy rybę 
przy długiej walce. Ta zasada nie dotyczy 
kijów C3 RAS, co wynika z ich parabolicz-
nej akcji. Biorąc pod uwagę to, że łowię 
głównie w dzikich wodach, pełnych zacze-
pów, wędziska te są idealne. Pozwalają na
finezyjną walkę z rybą, ale posiadają bru-
talną siłę, kiedy jest ona potrzebna.
  

Mihovil Vudrag
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DŁUGOŚĆ KRZYWA U. IL.SEKCJI DŁ.TRANSPORTOWA WAGA

10’ 300cm 3.00lbs 2 155cm 275g

12’ 360cm 2.75lbs 2 184cm 314g

12’ 360cm 3.00lbs 2 184cm 319g

12’ 360cm 3.25lbs 2 184cm 351g

12’ 360cm 3.50lbs 2 184cm 375g

13’ 390cm 3.50lbs 2 202cm 407g

12’ 360cm 3.50lbs 3 125cm 356g

12’ 360cm 3.00lbs 3 125cm 348g

12’ 360cm 3.50lbs Tele 113cm 343g

12’ 360cm 3.00lbs Tele 113cm 333g

Nasza niezwykle popularna seria wędzisk C1 zasłużyła na odświeżenie. Od teraz kije te 
będą jeszcze mocniejsze, a ich solidniejsze blanki charakteryzują się wspaniałą półpa-
raboliczną akcją. Zastosowaliśmy tu wysokiej jakości komponenty, m.in.: zapobiegającą 
splątaniu linki porcelankę przelotki szczytowej, oraz super lekkie porcelanki pozostałych 
przelotek. Modele o krzywej ugięcia 3.25lbs i 3.50lbs są wyposażone w przelotkę startową 
50mm - dalsze rzuty w każdych warunkach.

• Wysoko modułowe włókno węglowe 24T
• Uchwyty zapewniające pewny chwyt, wykończone w kamuflażu „Urban”
• Wytrzymałe mocowanie kołowrotka DPS
• Najwyższej jakości przelotki SiC
• Przelotka początkowa o średnicy 50mm dla modeli o krzywej  

ugięcia powyżej 3.00lbs
• Blank wykończony w matowej czerni
• Klips do linki.

 SPOD 3-SEKCJE
Jeden z najbardziej interesujących dodatków do znanej serii wędzisk karpiowych C1. Wer-
sja Alfa (α) posiada elegancki, matowo-czarny blank i ulepszone komponenty oraz uchwyt. 
Zastosowaliśmy tu przelotki o lżejszych ramkach, dzięki czemu została poprawiona akcja 
wędziska i obniżona masa – co pozwala na rzucanie każdym rozmiarem rakiety zanętowej 
i spomba na ekstremalnie dalekie dystanse. Pianka EVA w dwutonowym kamuflażu nie 
tylko wygląda obłędnie, ale zapewnia znacznie pewniejszy chwyt w stosunku do poprzed-
nich wersji wędziska. 

Kij należy do wąskiej grupy wysokowydajnych, 3-sekcyjnych wędzisk typu spod, dostęp-
nych na rynku!

• Blank z wysokomodułowego włókna węglowego 24T
• Uchwyt w kamuflażu „urban”, zapewnia doskonale pewny chwyt
• Bardzo wytrzymałe mocowanie kołowrotka DPS
• Wysokiej jakości przelotki SiC
• Przelotka początkowa o średnicy 50mm
• 3-sekcyjny blank.

DŁUGOŚĆ KRZYWA U. IL.SEKCJI DŁ.TRANSPORTOWA WAGA

12’ 360cm 4.50lbs 3 128cm 463g

3 sekcje

2 sekcje

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ



19

DŁUGOŚĆ KRZYWA U. IL.SEKCJI DŁ.TRANSPORTOWA WAGA

 6’ 180cm 2.50lbs 1 182cm 200g

9’ 270cm 3.50lbs 2 142cm 256g

10’ 300cm 3.50lbs 2 157cm 296g

C.O.M. RADE
Nareszcie dostępna będzie seria najwyższej klasy 
wędzisk spod znaku C.O.M. Wyposażono je w szyb-
sze i bardziej czułe blanki z wysoko modułowego 
węgla 30T, oraz w komponenty z najwyższej półki. Kije 
C.O.M. RADE są stworzone do sprostania najbardziej 
ekstremalnym sytuacjom – dzięki mocnym blankom  o 
parabolicznej akcji wędziska te zapewnią pełną kontro-
lę w czasie walki, zapobiegając spięciu się ryby nawet 
na krótkim dystansie.

• Wysoko modułowe włókno węglowe 30T
• Mocowanie kołowrotka Fuji DPS Gold
• Uchwyty zapewniające pewny chwyt, wykończone 

w kamuflażu „Urban”
• Najwyższej jakości przelotki SiC
• 40mm przelotka początkowa
• „Uchwyt do walki” powyżej mocowania kołowrotka

NOWOŚĆ
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MODEL DŁUGOŚĆ KRZYWA U. IL.SEKCJI DŁ.TRANSPORTOWA WAGA

Raw 8’ 240cm 2.25lbs 2 126.5cm 191g

Raw 9’ 270cm 2.50lbs 2 141.5cm 219g

Raw 10’ 300cm 2.75lbs 2 157cm 269g

Raw Stalker 9-11’ 270-330cm 2.75lbs 2+1 140cm 308g

C.O.M. RAW
Nowa, poprawiona wersja naszych popularnych 
wędzisk C.O.M. Wykorzystaliśmy w niej najnowsze 
komponenty i blanki, by stworzyć jeszcze bardziej 
niezawodne wędziska..

• Wysoko modułowe włókno węglowe 24T
• Mocowanie kołowrotka DPS
• Uchwyty zapewniające pewny chwyt, wykończone 

w kamuflażu „Urban”
• Najwyższej jakości przelotki SiC.

NOWOŚĆ
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PODBIERAK CC30 42”
Najlżejszy podbierak jaki kiedykolwiek wyprodukowali-
śmy, sztyca i rozpórka wykonana całkowicie z wysoko 
modułowego włókna węglowego 3K, zaś ramiona 
podbieraka z wysoko modułowego włókna węglowego 
24T. Konstrukcja wszystkich elementów nośnych z 
włókna węglowego sprawia, że podbierak ten jest 
niezwykle wytrzymały i super lekki, zaś komfort użyt-
kownika zapewniają antypoślizgowe uchwyty..

• Sztyca z wysoko modułowego włókna węglowego 
3K (180cm)

• Rozpórka podbieraka z włókna węglowego 3K
• Ramiona podbieraka z wysoko modułowego 

włókna węglowego 24T
• Siatka w kamufl ażu
• Dołączony wodoodporny pokrowiec

SIATKA
CAMO
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PODBIERAK CRUZADE 42” 
- 2-SEKCYJNA SZTYCA
• Dwusekcyjna kompozytowa sztyca 180cm 
• Kompozytowe ramiona podbieraka
• Łatwy w transporcie
• Wzmocniona głowica rozporowa.

GŁOWICA PODBIERAKA CRUZADE 42”
• Ramiona z siatką i głowica rozporowa
• Kompatybilna z każdą sztycą
• Wzmocniona głowica rozporowa z nylonu.

SZTYCA CRUZADE
• Wytrzymała konstrukcja z kompozytu węglowego
• Można ją wykorzystywać do podbieraka lub do łyżki zanętowej
• Dwusekcyjna konstrukcja dla łatwego transportu.

PODBIERAK CC20 CH 42”
• Dwusekcyjna węglowa sztyca 180cm 
• Ramiona podbieraka z wysoko modułowego węgla
• Siatka w kamuflażu
• Najwyższej jakości korkowy uchwyt
• Wzmocniona głowica rozporowa z nylonu

PODBIERAK CC30 CH 42”
• Dwusekcyjna sztyca 180cm z włókna węglowego 3K 
• Ramiona podbieraka z włókna węglowego 3K
• Głowica rozporowa z włókna węglowego 3K
• Najwyższej jakości korkowy uchwy
• Wzmocniona siatka.

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ NOWOŚĆ

SIATKA
CAMO

SIATKA
CAMO
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MATA CRUZADE SPECIMEN
• Poprawione wyścielenie dla maksymalnej ochrony ryby
• Materiał zewnętrzny przyjazny rybom i łatwy w utrzymaniu czystości
• Składa się na pół dla łatwego transportu
• Wymiary: 90x130cm

PŁYWAJĄCY WOREK DO WAŻENIA NEW GREEN
Pływająca mata do ważenia i worek karpiowy w jednym. Świetne rozwiązanie 
do przechowywania ryby podczas przygotowywania wagi i maty karpiowej, 
bardzo poręczne. Gumowa siatka i materiały przyjazne rybom. 122x55cm

NOWOŚĆ
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WYMIARY

85cmx50cm

L 100cmx60cm

XL 120cmx60cm

WOREK DO WAŻENIA
Dostępne 3 rozmiary, tylko w rozmiarach L i XL znajduje się składana aluminiowa 
ramka, dzięki której worek jest bardzo stabilny a jednocześnie łatwy w transporcie.

• Dostępny w 3 rozmiarach
• Materiały przyjazne rybom
• Zintegrowane boczne uchwyty
• Wzmocniony uchwyt centralny
• Szwy wzmocnione taśmą  
• Szybkoschnący

MATA CRADLE
Klasyczny design, zapewniający doskonałą ochronę ryb. Jest szybka w rozkładaniu i 
pakowaniu, dzięki wyjmowanemu materacowi.

• Materiały przyjazne rybom
• Miękko wyściełana
• Szybkoschnąca i łatwa w utrzymaniu czystości
• Podkładka pod kolana
• Pełna osłona u góry, przypinana na rzepy
• Dołączony pokrowiec

WYMIARY

90cm x 50cm

XL 105cm x 60cm

WYMIARY

XL 120cmx50cm

100cmx50cm

KOŁYSKA HAMMOK
Po opracowaniu aluminiowego łącznika X frame do naszych namiotów, rozwa-
żaliśmy inne zastosowania dla tego innowacyjnego i niezawodnego rozwiązania, 
doskonałym pomysłem okazało się zaaplikowanie go do kołyski HAMMOK. Dzięki 
temu, kołyska posiada niezwykłą stabilności i bardzo szybko się ją rozkłada. Dzięki 
odczepianym nogom kołyska jest bardzo pakowana, co sprawia, że jest to najłatwiej-
szy w transporcie model na rynku. 

• Materiały przyjazne rybom
• Aluminiowa rama X design
• Odczepiane nogi
• Regulowane stopki
• Wnętrze kołyski z gumowanej siatki
• Odpinana wyściełana mata
• Dostępna w 2 rozmiarach
• Dołączony pokrowiec transportowy
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PRO TECTION BETWEEN CLEANS

SERIA STERI7 AQUACULTURE
Seria nowoczesnych produktów do dezynfekcji, czyszczenia i higieny STERI-7 Xtra 
for Aquaculture, została stworzona specjalnie dla zapewniania pełnego bezpieczeń-
stwa rybom i wędkarzom. Stworzona przez fi rmę STERI-7 Worldwide z Wielkiej 
Brytanii. Produkty przeszły niezależne testy w celu zwalczania patogenów środo-
wiska wodnego, dzięki czemu zapewniają najwyższą efektywność w zapewnieniu 
higieny w gospodarce rybnej i wędkarstwie. Znajdują się na liście Defra Aquaculture 
Disinfectant Listing Scheme CEFA. 

Firma STERI-7, z Wielkiej  Brytanii działa na rynku międzynarodowym w sektorach: 
Zdrowia, Produkcji i dystrybucji żywności, Rolnictwie. Więcej informacji jest dostęp-
nych na stronie:www.STERI-7.com

Firma STERI-7 spełnia wymagania BPR (Biocidal Products Regulations) wydane, 
przez HSE,gov.uk, produkcja spełnia normę ISO 13485, oraz regulacje: DEFRA, 
CEFAS DARD, WHO i TGA

STERI-7 XTRA FISH CARE SPRAJ 
ANTYSEPTYCZNY
Badania kliniczne potwierdziły jego wysoką skuteczność 
w dezynfekcji ran pyska i ciała ryb. Wykorzystuje tech-
nologię STERI-7 Reactive Barrier Technology (RBT). 
Jest stworzony do eliminacji niebezpiecznych bakterii 
i wirusów. Po nałożeniu działa niezwykle szybko, zabi-
jając 99.9999% (log6) zagrożeń w ciągu kilku sekund, 
zapewniając że rany są wolne od baraterii i wirusów, 
gdy ryba wraca do wody. Opakowanie zawiera 20 szt.

STERI-7 XTRA PERSONAL NET DIP 
KONCENTRAT
Wysoko wydajny środek dezynfekujący o szerokim 
spektrum zastosowania. Dostarczony w butelce z 
dozownikiem, pozwalającym na odmierzenie dawki 
do wymieszania z wodą. Służy do natychmiastowej 
dezynfekcji: siatek podbieraków, worków i mat, w celu 
zapobieżeniu przenoszeniu chorób na inne ryby, w 
tym KHV, niweluje też inieprzyjemny zapach.

STERI-7 XTRA HIGH LEVEL 
BIOCIDAL CHUSTECZKI
Wysoki poziom dezynfekcji w formie chusteczek. Słu-
żą do czyszczenia rąk, chroniąc przed leptospirozą. 
Można ich używać do czyszczenia wszelkich materia-
łów i powierzchni, w tym do dezynfekcji i czyszczenia 
sprzętu kuchennego i naczyń.

OPAK.

100ml

OPAK.

500ml

OPAK.

80 szt.
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MODEL WAGA

PL Namiot T-Lite 1-osobowy 12.2kg

PL Namiot T-Lite 2-osobowy 14.1kg

PL Winterskin do 1-osobowego namiotu T-Lite 6.4kg

PL Winterskin do 2-osobowego namiotu T-Lite 7.3kg

PL Front z moskitiery do 1-osobowego namiotu T-Lite 1.0kg

PL Front z moskitiery do 2-osobowego namiotu T-Lite 1.1kg

NAMIOT COMMANDER T-LITE
Stworzony przy użyciu najlepszych dostępnych materiałów namiot. Zaprojektowany tak, by  
sprostać każdym warunkom pogodowym. Dzięki nowej konstrukcji ramy, wykonanej z lotniczych 
stopów aluminium, namiot jest niesamowicie lekki i pakowny w transporcie. To nasz najlepszy 
namiot!

• Materiał Storm Safe Tex o wodoodporności na poziomie 10 000mm słupa wody
• Super wytrzymała, mocno impregnowana podłoga
• Odpinany front
• Moskitiery na wszystkich ścianach
• Rama z super lekkich lotniczych stopów aluminium
• Doskonała ochrona bagażu dzięki przedniemu daszkowi
• Metalowe gniazda śledzi oraz gumy do naciągania namiotu
• Dwustronne zamki drzwi
• Wymiary i waga wersji jednoosobowej: 225x265x136cm (z winterskinem: 305x280x136cm)
• Wymiary i waga wersji dwuosobowej: 275x303x150cm (z winterskinem: 336x320x150cm).

NOWOŚĆ
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Winterskin

Opcjonalny front z moskitiery

Detale
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Namiot z opcjonalną
moskitierą na front

Namiot z Winterskinem 
bez panelu frontowego

Winterskin z opcjonalną  
moskitierą na front

Namiot 2-osobowy
z Winterskinem

Namiot 2-osobowy Namiot 2-osobowy
z Winterskinem - widoczne 

tylne okno

NAMIOT COMMANDER VX3 2-OSOBOWY
Największy namiot w naszej ofercie, najlepszy wybór na długie zasiadki, lub jeśli wolisz, 
by zabrać żonę i dzieci na wyjazd karpiowy. Model COMMANDER VX3 wykorzystuje 
nowy łącznik ramy w kształcie litery Y, wykonany z wysokiej jakości stopu aluminium – 
dzięki niemu namiot jest łatwiejszy w rozkładaniu, a jednocześnie bardziej stabilny.

• Storm Safe Tex – nowy materiał z membraną klimatyczną o wodoodporności           
10 000mm słupa wody

• Bardzo wytrzymała podłoga zapinana na zamek
• Pomieści 3 szerokie łóżka karpiowe i bagaż
• Tylne okno z moskitierą
• Odpinany front
• Dwukierunkowy zamek drzwi wejściowych
• Metalowe oczka do śledzi z elastycznymi paskami naciągowymi
• Moskitiery na froncie i panelach bocznych
• Opcjonalny panel z moskitiery pasujący w zamian frontu namiotu i winterskinu
• Opcjonalna kopuła wewnętrzna
• Opcjonalny winterskin, dla maksymalnej ochrony
• Wymiary namiotu: Wys.184cm, Sz.320cm, Dł.345cm
• Wymiary z założonym winterskinem: Wys.184cm, Sz.320cm, Dł.420cm

MODEL WAGA WYM.TRANSPORT.

PL Namiot Commander VX3 2-osobowy 15kg 130x30x30cm

PL Winterskin do namiotu Commander VX3 9kg 123x28x20cm

PL Panel z moskitiery do namiotu Commander VX3 1.4kg 85x23x20cm

PL Wewnętrzna kopuła do namiotu Commander VX3 4kg 85x23x20cm
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Namiot z opcjonalną
moskitierą na front

Namiot z Winterskinem
bez panelu frontowego

Winterskin z opcjonalną
moskitierą na front

Namiot 2-osobowy
z Winterskinem

 Namiot 2-osobowy

NAMIOT COMMANDER X1 2-OSOBOWY
Przestronny i komfortowy, namiot COMMANDER X1 oferuje wspaniałą stabilność w 
najgorszych warunkach pogodowych. Bez problemu pomieści dwa szerokie łóżka 
karpiowe, a dzięki wielu opcjom, jakie oferuje, szybko zaadaptujesz go do Twoich 
wymagań. Ścianka z moskitierą może być używana w zamian frontu namiotu lub 
frontu winterskinu, a opcjonalna kopuła wenętrzna zapewnia najwyższą ochronę 
przed insektami w najgorętszej części roku. Jak we wszystkich modelach namiotów 
i brolly serii COMMANDER zastosowano tu nasz materiał Storm Safe Tex – materiał 
z impregnacją, który zapewnia fantastyczną izolację i ochronę przed najgorszymi 
warunkami klimatycznymi. Z opcjonalnym winterskinem uzyskujemy obszerny przed-
sionek, w którym możemy usiąść w deszczowe dni lub przygotowywać posiłki.

MODEL WAGA WYM.TRANSPORT.

PL Namiot Commander X1 2-osobowy 13kg 128x35x25cm

PL Winterskin do namiotu Commander X1 8kg 113x27x20cm

PL Panel z moskitiery do namiotu Commander X1 1.2kg 45x15x15cm

PL Wewnętrzna kopuła do namiotu Commander X1 3.3kg 94x24x20cm

• Storm Safe Tex – nowy materiał z membraną klimatyczną o wodoodporności     
10 000mm słupa wody

• Bardzo wytrzymała podłoga zapinana na zamek
• Tylne okno z moskitierą
• Odpinany front
• Ulepszona konstrukcja X-Frame
• Spory daszek nad wejściem 
• Dwukierunkowy zamek drzwi wejściowych
• Metalowe oczka do śledzi z elastycznymi paskami naciągowymi
• Moskitiery na froncie i panelach bocznych
• Opcjonalny panel z moskitiery pasujący w zamian frontu namiotu i winterskinu
• Opcjonalna kopuła wewnętrzna
• Opcjonalny winterskin, dla maksymalnej ochrony
• Wymiary namiotu: Wys.160cm, Sz.300cm, Dł.285cm
•    Wymiary z założonym winterskinem: Wys.160cm, Sz.300cm, Dł.385cm
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2-OSOBOWY NAMIOT CRUZADE SESSION
Kolejne uzupełnienie rodziny Cruzade – namiot CRUZADE SESSION – zapewniają-
cy wystarczającą przestrzeń dla każdego, w cenie dostępnej dla każdego!

Zastosowaliśmy tu nasz najnowszy, wzmocniony materiał – Nylon 190D z podwójną 
impregnacją, który zapewnia pełną ochronę w każdych warunkach pogodowych i jest 
doskonale wodoodporny. Rama wykonana jest z wysokiej jakości aluminium i gwa-
rantuje doskonałą stabilność i wytrzymałość namiotu. Proces rozkładania i składana 
namiotu jest szybki i prosty. Do namiotu jest dołączony winterskin z którym zapewnia 
on pełną ochronę przez cały rok. Model ten pomieści nawet 3 łózka karpiowe!!!

• Nylon 190D, podwójnie impregnowany
• Wodoodporność na poziomie 10 000mm  

słupa wody 
• Dołączony winterskin
• Dołączona torba transportowa
• Wytrzymałe śledzie
• Okno z moskitiery na drzwiach
• Wysokość wewnętrzna 180cm
• Pomieści do 3 łóżek karpiowych
• Wymiary: Dł.: 365cm Sz.: 380cm Wys.: 180cm
• Waga 16kg

NOWOŚĆ
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Model pokazany z opcjonalnym
panelem frontowym z moskitiery

OWALNE BROLLY COMMANDER
Jak w całej naszej ofercie brolly COMMANDER zastosowano tu płaską ścianę tylną i 
bardzo zwartą ramę, dzięki czemu model ten zapewnia najwyższy poziom ochrony.  
Oba rozmiary posiadają opcjonalną ścianę frontową z moskitiery, co w kombinacji  
z tylnym okienkiem z moskitierą zapewnia pełny przewiew w najgorętszym okresie roku.

• Storm Safe Tex – nowy materiał z membraną klimatyczną o wodoodporności 
10 000mm słupa wody

• Bardzo wytrzymała podłoga dla tylnej części brolly
• Płaska ścianka tylna dla maksymalnej przestrzeni wewnątrz
• Pomieści szerokie łóżko karpiowe
• Tylne okno z moskitierą
• Metalowe oczka do śledzi z elastycznymi paskami naciągowymi
• Opcjonalny panel z moskitiery pasujący w zamian frontu brolly i owalnego brolly
• OWALNE BROLLY COMMANDER 60” Wymiary: Wys.135cm, Sz.280cm, Dł.190cm
• OWALNE BROLLY COMMANDER 50” Wymiary: Wys.130cm, Sz.250cm, Dł.170cm
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SZEROKIE PŁASKIE ŁÓŻKO COMMANDER 8 NÓG
Model oferujący najwięcej przestrzeni w naszej ofercie, dzięki 8 nogom bez 
problemu wytrzymuje obciążenie do 160kg. Podobnie jak w całej ofercie 
łóżek i krzeseł COMMANDER zastosowano tu nasz nowy, wodoodporny  
i oddychający materiał, który jest łatwy w utrzymaniu czystości, zaś  
zewnętrzna część materaca jest pokryta całkowicie wodoodporny materiałem 
rip-stop w nowym kamuflażu MCP (Mimic Concealment Pattern).

• Płaska konstrukcja ramy
• 8 regulowanych nóg
• Obrotowe stopki o powiększonej powierzchni
• Wodoodporny i oddychający materiał środkowej części materaca
• Zewnętrzna część materaca w kamuflażu MCP
• Wymiary ramy: Dł. 210cm Wys. od 45cm do 60cm Sz. 85cm
• Waga: 11kg

PŁASKIE ŁÓŻKO COMMANDER NOGI 6+1
Komfort bez kompromisów, w pełni regulowane nogi ze stopkami o dużej  
powierzchni zapewniają doskonałą stabilność, kąt nachylenia części pod  
głowę można regulować poprzez wydłużenie długości nóg. Miękko wyście-
łany materac i mocne gumy podtrzymujące go zapewniają pewne  
i wygodne podparcie. Środkowa część materaca jest wykonana z nowego 
materiału, który jest wodoodporny, oddychający i łatwy do utrzymania  
czystości. Zewnętrzna część materaca jest pokryta całkowicie wodoodpor-
nym materiałem rip-stop z kamuflażem MCP (Mimic Concealment Pattern).

• Płaska konstrukcja ramy
• Regulowane nogi 6+1
• Obrotowe stopki o powiększonej powierzchni
• Wodoodporny i oddychający materiał środkowej części materaca
• Zewnętrzna część materaca w kamuflażu MCP
• Wymiary ramy: Dł. 210cm Wys. od 45cm do 60cm Sz. 75cm
• Waga: 10,1kg
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ŁÓŻKO COMMANDER TRAVEL 6 NÓG
Bardzo uniwersalny model. Dzięki gałkom do regulacji nachylenia części 
pod głowę, jesteśmy w stanie ustawić ją niemal pionowo, dzięki czemu 
łóżko to można wykorzystywać jako fotel w czasie dnia. Bardzo kompakto-
we i lekkie – to łóżko przypadnie do gustu karpiarzom ceniącym niewielkie 
wymiary i lekkość sprzętu biwakowego. Podobnie jak w całej ofercie łóżek  
i krzeseł COMMANDER zastosowano tu nasz nowy, wodoodporny i 
oddychający materiał, który jest łatwy w utrzymaniu czystości, zaś zewnętrzna 
część materaca jest pokryta całkowicie wodoodporny materiałem rip-stop  
w nowym kamuflażu MCP (Mimic Concealment Pattern).

• Gałki do regulacji nachylania części pod głowę
• 6 regulowanych nóg
• Obrotowe stopki o powiększonej powierzchni
• Wodoodporny i oddychający materiał środkowej części materaca
• Zewnętrzna część materaca w kamuflażu MCP
• Wymiary ramy: Dł. 205cm Wys. od 35cm do 50cm Sz. 75cm
• Waga: 8,8kg

ŁÓŻKO COMMANDER CLASSIC 6 NÓG
Wysoki poziom komfortu jaki zapewniają łóżka serii COMMANDER  
w konkurencyjne cenie. To najbardziej kompaktowy model w serii, 
niemniej oferuje on wygodę najbardziej „obfi temu” karpiarzowi, ponieważ 
dopuszczalne obciążenie tego łóżka to 140kg. Podobnie jak w całej 
ofercie łóżek i krzeseł COMMANDER zastosowano tu nasz nowy, wodo-
odporny i oddychający materiał, który jest łatwy w utrzymaniu czystości, 
zaś zewnętrzna część materaca jest pokryta całkowicie wodoodporny ma-
teriałem rip-stop w nowym kamuflażu MCP (Mimic Concealment Pattern).

• Płaska konstrukcja ramy
• 6 regulowanych nóg
• Obrotowe stopki o powiększonej powierzchni
• Wodoodporny i oddychający materiał środkowej części materaca
• Zewnętrzna część materaca w kamuflażu MCP
• Wymiary ramy: Dł. 200cm Wys. od 35cm do 50cm Sz. 70cm
• Waga: 9,5kg
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COMBO – ŁÓŻKO I KRZESŁO COMMANDER T-LITE
Zaprojektowane dla bardzo mobilnych karpiarzy. To połączenie łóżka i krzesła karpiowego 
jest niezwykle lekkie i  kompaktowe w transporcie. Krzesło z regulowanymi przednimi 
nogami jest zaprojektowane tak, by idealnie pasować do wnętrza łóżka, które również jest 
bardzo pakowane. Oba elementy są wykonane z wykorzystaniem najwyższej jakości super 
lekkiej ramy z stopu aluminium. Również wyścielenie jest zoptymalizowane pod kątem 
niskiej wagi z zachowaniem wysokiego komfortu.

• Super lekka rama z najwyższej jakości stopu aluminium
• Waga całkowita (krzesło i łóżko) 10.2kg
• Łóżko ma 6 nóg z obrotowymi podstawkami o dużej powierzchni
• Oddychający, łatwy do utrzymania czystości materiał o strukturze rip-stop
• Waga łóżka 7.1kg 
• Waga krzesła 3.1kg
• Krzesło posiada regulowane przednie nogi

KRZESŁO COMMANDER DADDY LONG
Dzięki wysokiemu oparciu i długim nogom to krzesło jest  idealnym  
wyborem dla karpiarzy ceniących komfort bez kompromisów. 

• Uchylane oparcie
• Poduszka z miękkiego neoprenu
• Oddychające wyścielenie przyjemną w dotyku siatką
• Obrotowe stopki o powiększonej powierzchni
• Podłokietniki
• Wodoodporny i oddychający materiał środkowej części siedziska
• Zewnętrzna część siedziska w kamuflażu MCP
• Wymiary siedziska : Sz. 60cm Dł. 57cm
• Wymiary oparcia: Sz. 60cm Wys. 67cm
• Długość nóg regulowana od 45cm do 62cm
• Maksymalne obciążenie do 140kg
• Waga: 7kg

KRZESŁO COMMANDER RELAX
Po prostu idealny kompromis pomiędzy komfortem, a wymiarami transportowymi. 
Krzesło COMMANDER RELAX oferuje podłokietniki i średniej wysokości oparcie  
z neoprenową poduszką.

• Miękka neoprenowa poduszka
• Oddychające wyścielenie przyjemną w dotyku siatką
• Obrotowe stopki o powiększonej powierzchni
• Podłokietniki
• Wodoodporny i oddychający materiał środkowej części siedziska
• Zewnętrzna część siedziska w kamuflażu MCP
• Wymiary siedziska : Sz. 50cm Dł. 50cm
• Wymiary oparcia: Sz. 50cm Wys. 60cm
• Długość nóg regulowana od 35cm do 47cm
• Maksymalne obciążenie do 140kg
• Waga: 5kg

NOWOŚĆ



35

ŚPIWÓR CRUZADE
Ten nowy śpiwór to idealna propozycja dla większości wędkarzy biwakują-
cych w okresie od marca do końca listopada. Miękkie i lekkie wypełnienie 
syntetyczne, wodoodporny materiał zewnętrzny, a także wnętrze obszyte 
przyjemnym poliestrem to gwarancja optymalnej izolacji termicznej i 
niskiej wagi.

• 3-sezonowy śpiwór
• Wypełnienie włóknami o gramaturze 300g/m2
• Materiał zewnętrzny i wewnętrzny poliester 190T 
• Zamek o szerokości 10mm po obu stronach
• Paski do przypięcia śpiwora do łózka
• Wymiary: 85cm x 210cm
• Waga: 2,4kg

NOWOŚĆ
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WYMIARY

3 wędziska 10ft (168x35x19cm)

4 wędziska 10ft (168x40x22cm)

3 wędziska 12ft (198x35x19cm)

4 wędziska 12ft (198x40x22cm)

3 wędziska 13ft (212x35x19cm)

4 wędziska 13ft (212x40x22cm)

TORBY COMMANDER CDX
Nowa seria toreb Commander CDX to nasza oferta bagażu z najwyższej półki. Torby wykonane z najlepszych dostępnych materiałów i skrojone na potrzeby najbardziej  
wymagających karpiarzy. Wszystkie produkty z serii posiadają nasz unikalny kamuflaż MCP, wykonane są z wytrzymałego materiału 600D rip-stop i wykorzystują nowy  
materiał wścielenia. Materiał wyściółki jest super lekki i gwarantuje najlepszą ochronę cennego sprzętu transportowanego w naszych torbach.

POKROWIEC NA WĘDZISKA CDX
• W pełni wyściełany
• Wytrzymałe zamki o szerokości 10mm
• Materiał 600D rip-stop w kamuflażu MCP
• Metalowe klamry pasa na ramię
• Wodoodporny – zewnętrzny materiał rip-stop na dnie
• Regulowany pas na ramię
• 10ft dł.: 168cm, 12ft dł.: 198cm i 13ft dł.: 212cm

NOWOŚĆ
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TORBA CDX
• W pełni wyściełana
• Wytrzymałe zamki o szerokości 10mm
• Materiał 600D rip-stop w kamuflażu MCP
• Metalowe klamry pasa na ramię
• Wodoodporna – zewnętrzny materiał rip-stop na dnie
• Regulowany pas na ramię
• Formowana pokrywa górna z twardej pianki EVA
• Zewnętrzne kieszenie zaprojektowane do pomieszczenia 

mniejszych torebek z serii CDX
• Wzmocnione opaski
• Wymiary: Szer. 58cm, Gł. 29cm, Wys. 40cm

TORA NA ZANĘTĘ CDX
• W pełni wyściełana
• Wytrzymałe zamki o szerokości 10mm
• Materiał 600D rip-stop w kamuflażu MCP
• Doskonała izolacja
• Wzmocnione opaski
• Wymiary: Szer. 29cm, Gł. 18cm, Wys. 23cm

PLECAK CDX
• W pełni wyściełany
• Wytrzymałe zamki o szerokości 10mm
• Materiał 600D rip-stop w kamuflażu MCP
• Metalowe klamry szelek
• Wzmocnione dno – wodoodporne – zewnętrzny materiał 

rip-stop na dnie
• Ergonomiczny system nośny z regulowanymi szelkami
• Zewnętrzne kieszenie zaprojektowane do pomieszczenia 

mniejszych torebek z serii CDX
• Stabilna konstrukcja – samo-stojącą
• Wymiary: Szer. 50cm, Gł. 34cm, Wys. 58cm.

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
NOWOŚĆ
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ETUI NA AKCESORIA CDX
• W pełni wyściełane
• Wytrzymałe zamki o szerokości 10mm
• Materiał 600D rip-stop w kamuflażu MCP
• Uniwersalne zastosowanie
• Wzmocnione opaski
• Wymiary rozmiaru S: Szer. 19cm, Gł. 13cm, Wys. 14cm
• Wymiary rozmiaru M: Szer. 22cm, Gł. 16cm, Wys. 8cm
• Wymiary rozmiaru L: Szer. 29cm, Gł. 11cm, Wys. 19cm

TOREBKA NA CIĘŻARKI CDX
• W pełni wyściełana
• Wytrzymałe zamki o szerokości 10mm
• Materiał 600D rip-stop w kamuflażu MCP
• Wewnętrzna przegroda na ciężarki
• Wzmocnione opaski
• Wymiary: Szer. 21cm, Gł. 8cm, Wys. 8cm

TORBA PIKNIKOWA LOGICOOK
• Pokryta kamuflażem MCP
• Wykonana z materiału 600D rip-stop
• Dwa kubki
• Dwa zestawy sztućców: nóż, widelec, łyżeczka
• Dwa talerze, solniczka i pieprzniczka
• Wewnętrzna izolowana komora
• Deska do krojenia i nóż do chleba
• Zewnętrzny uchwyt na butelkę
• Grubo wyściełany pas na ramię
• Wymiary: Szer. 60cm, Gł. 31cm, Wys. 34cm

Wersja M

Wersja S

Wersja L

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
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ZESTAW DO GOTOWANIA DLA 1 OSOBY LOGICOOK SURVIVOR
• Wysokiej jakości materiał z pokryciem zapobiegjącym przywieraniu
• 1 garnek 0,9l śr.: 146 x 75mm
• 1 patelnia 0,5l śr.: 152x42mm
• 1pcs miarka, 1 talerz śr.: 200mm, 1 miseczka
• Pojemniki na sól i pieprz, plastikowa butelka 250ml
• Deseczka do krojenia, nóż, widelec i łyżka
• Torba w kamuflażu MCP z materiału 600D
• Wymiary: Szer. 29cm, Gł. 26cm, Wys.16cm

ZESTAW LOGICOOK GUEST
• 2 serwetki , 2 noże i widelce
• 1 nóż do pieczywa, 1 korkociąg
• 2  talerze, 1 deseczka do krojenia
• Torba w kamuflażu MCP z materiału 600D
• Wymiary: Szer. 33cm, Gł. 25cm, Wys. 5cm

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
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ZESTAW DO GOTOWANIA DLA 2 OSÓB LOGICOOK SURVIVOR
• Wysokiej jakości materiał z pokryciem zapobiegjącym przywieraniu
• 1 garnek 1,5l śr.: 168 x 98mm ze składaną rączką
• 1 patelnia 0,9l śr.: 194x45mm ze składaną rączką
• 1 miarka, 1 deseczka do krojenia
• 2 talerze śr.: 200mm, 2 miseczki, 2 zestawy: nóż, widelec i łyżka
• 2 kubki ze stali nierdzewnej z pokrywką, pojemniki na sól i pieprz,  

plastikowa butelka 250ml
• Torba w kamuflażu MCP z materiału 600D
• Wymiary: Szer. 58cm, Gł. 28cm, Wys. 17cm

KUBEK TERMICZNY
• Dwuwarstwowa powłoka
• Bardzo wysoka izolacja termiczna  

– twoja kawa lub herbata będzie długo ciepła
• Hermetyczna pokrywka.

SZTUĆCE LOGICOOK SURVIVOR
• Wysokiej jakości stal nierdzewna 304
• 1 składany widelec
• 1 składany nóż
• 1 składana łyżka
• Pokrowiec w kamuflażu MCP z materiału 600D

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ NOWOŚĆ
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PUDEŁKO NA AKCESORIA CRUZADE
• Wodoodporne i wstrząsoodporne
• Dołączona tablica na przypony
• Dołączone dwa pudełka na akcesoria
• Pojemne i praktyczne
• Wymiary: 34.5 x 19.5 x 6.5cm

ORGANIZER DO AKCESORIÓW
• Bardzo wytrzymała konstrukcja z nylonu
• Bezpieczne i wytrzymałe zatrzaski
• 4 pudełka i 2 portfele na przypony w rozmiarze XL
• 4 pudełka w rozmiarze S
• Doskonale pomieści wszystkie elementy programu Last Meter

PUDEŁKO NA PRZYPONY CRUZADE
• Wodoodporne i wstrząsoodporne
• 4 wewnętrzne tablice na przypony
• Pomieści do 40 przyponów
• Wymiary: 35 x 10.5 x 7cm

Rozmiarze XL (6+1) 
36.5cm x 29cm x 6cm

Rozmiarze S (4+1) 
23.5cm x 20cm x 6cm
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SYGNALIZATOR

• Czujnik ruchu oparty o podczerwień
• Rolka linki o małej średnicy
• 10-stopniowa regulacja głośności, zawierająca tryb cichy
• 10-stopniowa regulacja tonu
• 10-stopniowa regulacja czułości
• Zintegrowane, regulowane widełki
• Podświetlenie nocne
• Bardzo jasne diody LED
• Wskaźnik oddawania linki
• Zasilane pojedynczą baterią 9V
• Niski pobór prądu
• Całkowicie wodoodporne
• Złącze do świecącego hangera lub swingera
• Dołączone ochronne etui

CENTRALKA

• Regulacja głośności z trybami: cichym i wibracyjnym
• Subtelna latarka
• Zasięg 150m
• Wskaźnik oddawania linki
• Niski pobór prądu
• Dołączone ochronne etui
• Zasilane pojedynczą baterią 9V

SYGNALIZATORY R2L
Reakcja na światło, oto jak działają nasze nowe 
sygnalizatory. Pracę nad tym projektem zaczęliśmy 3 
lata temu. Naszym celem było wynalezienie nowego 
sposobu wykrywania ruchu, który oferowałby większą 
niezawodność, precyzję i składał się z mniejszej ilości 
elementów, co przekłada się na niższą energochłonność 
i wyższą skuteczność. Sygnalizatory R2L, to pierwsze 
modele na rynku wykorzystujące czujnik ruchu oparty o 
podczerwień i wykrywający najmniejsze ruchy linki. Czuj-
nik ruchu oraz nowa konstrukcja rolki o małej średnicy, 
zapewniają niespotykaną dotąd niezawodność i czułość.

MODEL OPCJA

Zestaw precyzyjnych sygnalizatorów 3+1

Zestaw precyzyjnych sygnalizatorów 4+1
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SYGNALIZATORY SNZ
Nasz nowy system sygnalizatorów SNZ jest spadkobiercą wspaniałego modelu Senzora. Nowy design i elektronika 
zostały stworzone by zapewnić najwyższą wydajność i nowoczesną formę tych sygnalizatorów. Model SNZ posiada 
wszelkie funkcjonalności niezbędne nowoczesnemu karpiarzowi: regulacja tonu, głośności, czułości i wydajne choć 
subtelne podświetlenie nocne z 3 ustawieniami. Dostarczone są z plastikowym etui ochronnym. Centralka posiada 
subtelną latarkę, którą można włączać manualnie.

SYGNALIZATOR

• Całkowicie wodoodporny
• Wykorzystuje baterię 9V (nie dołączona)
• Pokrętło do regulacji tonu
• Pokrętło do regulacji głośności
• Tryb cichy
• 7 stopniowa regulacja czułości
• Podświetlenie nocne
• Głośnik 150Db
• Dołączone ochronne etui
• Niski pobór mocy

CENTRALKA

• Całkowicie wodoodporna
• Zasięg 150m
• Wykorzystuje baterię 9V (nie dołączona)
• Tryb cichy i wibracyjny
• Dołączone ochronne etui
• Wbudowana dyskretna latarka
• Dołączona opaska na rękę z karabinkiem

MODEL OPCJA

Zestaw sygnalizatorów 3+1

Zestaw sygnalizatorów 4+1
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MODEL

Zestaw BAT+ niebieskie LED 2+1

Zestaw BAT+ niebieskie LED 3+1

Zestaw BAT+ niebieskie LED 4+1

Zestaw BAT+ 3+1

Zestaw BAT+ 4+1

ZESTAW SYGNALIZATORÓW BAT+
Styl, niezawodność i wspaniała czułość wykrywania brania – nowy zestaw 
sygnalizatorów BAT+ jest stworzony by przetrwać wszystko. Zastosowany tu układ 
elektroniczny został przetestowany we wszystkich krajach Europy, podczas każdych 
warunków pogodowych, jakie można tam spotkać. Nowoczesny design zawiera 
bardzo głębokie łoże dla wędziska, pozwalające na łowienie w ekstremalnych wa-
runkach bez użycia dodatkowych widełek. Sygnalizatory wykorzystują baterie AAA, 
a centralka baterię 9V, dzięki czemu uzyskaliśmy najlepszy z możliwych stosunków 
energooszczędności i zasięgu bezprzewodowego. Zestaw sygnalizatorów BAT+ jest 
dostępny z niebieskimi diodami LED (2+1, 3+1 i 4+1) lub tradycyjnym zestawem 
kolorowych diod LED (3+1 i 4+1).

• Zestawy z niebieskimi diodami LED: 2+1, 3+1 i 4+1
• Zestawy z tradycyjnym układem kolorowych diod LED 3+1 i 4+1
• 5 stopni czułości
• 6 stopni głośności plus tryb cichy
• Zasięg 100m
• Manualne podświetlenie nocne
• Bardzo jasne diody LED
• Sygnalizator wykorzystuje 3 baterie AAA (nie dołączone)
• Centralka wykorzystuje pojedynczą baterię 9V (nie dołączona)
• Wodoodporne

NOWOŚĆ
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SYGNALIZATORY SMX WTS 
Zestaw niezwykle kompaktowych sygnalizatorów, zawie-
rający w sobie wszelkie funkcje i możliwości oferowane 
obecnie na rynku. Niewielka i elegancka konstrukcja, 
działa z wykorzystaniem baterii AAA 1.5V. Całkowicie 
wodoodporne. Wykorzystują rozwiniętą wersję podświetla-
nych widełek stosowanych w modelu SMW, teraz są one 
teleskopowe - dzięki czemu bardziej kompaktowe, i dają 
większe możliwości regulacji.

SYGNALIZATORY

• Dostępne zestawy 3+1 i 4+1
• Zasilane 2 bateriami AAA 1.5V (nie dołączone)
• 5 stopni głośności plus tryb cichy
• 5 poziomów czułości
• 7 dźwięków alarmu
• W 100% wodoodporne
• Rolka w kształcie diamentu
• Dioda sygnalizująca cofanie się żyłki
• Dźwięk sygnalizujący cofanie się żyłki
• Super wydajne diody LED

CENTRALKA

• Zasilane 2 bateriami AAA 1.5V (nie dołączone)
• Funkcja pamięci
• Tryb cichy
• Tryb wibracyjny
• Dioda sygnalizująca cofanie się żyłki
• Wbudowana latarka
• W 100% wodoodporna

MODEL

Zestaw 3+1

Zestaw 4+1

Sygnalizator niebieski

Sygnalizator czerwony

Sygnalizator żółty

Sygnalizator zielony

Centralka

POKROWIEC NA SYGNALIZATORY SMX
Praktyczny pokrowiec do przechowywania sygnalizatorów serii 
SMX.
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LUX POD 
• Bardzo lekki aluminiowy rod pod
• Solidna, trójkątna rama główna
• Regulowane nogi 27cm-46cm (11”-18”)
• Blokady z klapką dla łatwej i szybkiej regulacji
• Dołączony pokrowiec
• Waga około 3,5kg
• Długość: 72cm (28”)
• Buzzer bary w wersji na 3 wędziska 40cm i 50cm
• Buzzer bary w wersji na 4 wędziska 54cm i 60cm

MODEL

Lux Pod 3 wędziska

Lux Pod 4 wędziska

TRI-LUX ROD POD
• Bardzo lekki aluminiowy rod pod
• Doskonały do kołowrotków klasy Big Pit
• Wykonany z aluminium obrabianego maszynowo 

CNC
• Regulacja kąta nachylenia
• Regulowane nogi
• Niesamowicie stabilny!
• Dołączony pokrowiec
• Regulacja wysokości: 60-95cm (24”38”)
• Regulacja długości: 70-114cm (28”-45”)
• Buzzer bary w wersji na 3 wędziska 40cm i 50cm
• Buzzer bary w wersji na 4 wędziska 54cm i 60cm

MODEL

Tri-Lux Pod 3 wędziska

Tri-Lux Pod 4 wędziska

TRI-SKY ROD POD
• Bardzo lekki aluminiowy rod pod
• Regulowane nogi (dłuższe: 100-180cm)  

(krótsze: 30-50cm)
• Blokady z klapką dla łatwej i szybkiej regulacji
• Wysokiej klasy buzzer bary
• Dołączony pokrowiec
• Waga, około: 3-wędziska 3,7kg 4-wędziska 3,8kg
• Długość: 70-128cm
• Buzzer bary w wersji na 3 wędziska 40cm i 50cm
• Buzzer bary w wersji na 4 wędziska 54cm i 60cm
• W zestawie 4 standardowe nogi i 2 super długie

MODEL

Tri-Sky Pod 3 wędziska

Tri-Sky Pod 4 wędziska

ROD POD K1 SYSTEM – NA 3 WĘDZISKA
Wykonany z użyciem rur z najwyższej jakości stopu aluminium, ten rod pod to wynik 
długiego procesu projektowania i testowania. Centralny element łącznikowy jest 
wycinany z pojedynczego bloku aluminium, zapewniając niezwykłą wytrzymałość i 
stabilność całej konstrukcji. Regulowane buzzer bary mogą być używane z dwoma 
lub pojedynczą podpórką.

• Centralny element łącznikowy  z najwyższej jakości aluminium, anodyzowana 
konstrukcja

• Centralny element łącznikowy wycinany z pojedynczego bloku aluminium
• Dwa regulowane buzzer bary
• Cztery regulowane podpórki
• Rurki buzzer barów i podpórek o średnicy 16mm
• Dołączony pokrowiec transportowy.

SPIDER POD 
Lekki i kompaktowe, ten rod pod to najlepsze rozwiązanie dla nowoczesnego karpia-
rza. Dostarczony z 4 standardowymi nogami i dwoma przedłużkami nóg, dzięki cze-
mu może być ustawiony dosłownie wszędzie – na betonowym chodniku, kiedy łowisz 
w mieście, lub nad dużym jeziorem – cztery nogi gwarantują doskonałą stabilność, 
zawsze. Rozkłada się go szybko i łatwo, w transporcie jest bardzo kompaktowy, 
dzięki nowemu, obrotowemu złączu buzzer barów z prętami ramy.

• Cztery regulowane nogi
• Dwie regulowane nogi, od 43cm do 73cm
• Regulowana rama główna
• Złącza do sygnalizatorów i podpórek wędzisk typu fl ip-lock
• Dołączony pokrowiec
• Buzzer bary w wersji na 3 wędziska 30cm i 35cm
• Buzzer bary w wersji na 4 wędziska 54cm i 60cm
• Waga: wersja na 3 wędziska 1,7kg, wersja na 4 wędziska 2,4kg

MODEL

Spider Pod 3 wędziska

Spider Pod 4 wędziska

NOWOŚĆ
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MODEL

2 wędziska 20cm

2 wędziska 25cm

3 wędziska 30cm

3 wędziska 35cm

4 wędziska 52cm

 4 wędziska 60cm

BUZZER BARY K1
Nasza nowa, topowa oferta buzzer barów. Eleganckie czarne wykończenie, super 
wytrzymałe zaciski ze wzmocnionego kompozytu.

• Wysokiej jakości stop aluminium, anodyzowany na czarno
• Gwintowany otwór do montażu sygnalizatora lub głowicy zaciskowej
• Wytrzymałe zaciski
• Rurki buzzer barów o średnicy 16mm

MODEL

Tele 20-30cm

Tele 30-50cm

Tele 50-85cm

Tele 80-145cm

Stabilizator

PODPÓRKI K1
Nasza nowa, topowa oferta podpórek. Eleganckie czarne wykończenie, nowa głowi-
ca, która wwierci się w każde podłoże i super wytrzymałe zaciski ze wzmocnionego 
kompozytu.

• Wysokiej jakości stop aluminium, anodyzowany na czarno
• Gwintowany otwór do montażu sygnalizatora lub głowicy zaciskowej
• Głowica z wiertłem do wbicia w każdy teren
• Wytrzymałe zaciski
• Rurki podpórek o średnicy 16mm

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
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Smukły hager SNZ Długi i gruby swinger SNZ Gruby hanger SNZ

HANGERY I SWINGERY SNZ
Eleganckie i funkcjonalne, te hangery i swingery spełnią wymagania najbardziej 
wymagających karpiarzy. Dzięki nowemu rozwiązaniu klipsa linki, możesz używać 
tradycyjnego rozwiązania z kulkami ze stali nierdzewnej do trzymani linki lub jeśli 
chcesz aby linka mogła się swobodnie przesuwać, możesz ją przypiąć do dolnego 
klipsa, umieszczonego dokładnie pod klipsem kulkowym. Wszystkie głowice są 
wykonane z jaskrawych, przezroczystych tworzyw akrylowych, co zapewnia szybkie 
i łatwe wizualne wykrywanie brań. Wszystkie pojedyncze modele są dostarczane z 
zapasową głowicą i dodatkowymi ciężarkami, zestawy zawierają dodatkowe głowice 
w kolorze niebieskim.

• Podwójny klips do linki
• Dostarczone z zapasowymi głowicami
• Dołączone dodatkowe ciężarki
• Wykończony w kolorze czarnym łańcuszek “snake”
• Jaskrawe głowice akrylowe
• Możliwość zamocowania świetlika
• Łączniki śrubowe

ZESTAW SWINGER LUB HANGER V.15 
Unowocześniona odsłona naszych popularnych swingerów i hangerów. Całkowicie 
nowa konstrukcja o bardziej kompaktowym: mocowaniu i klipsie z regulacją naprę-
żenia. Co oczywiste w zestawie znajduje się szeroka gama kolorystyczna klipsów, 
pozwalająca na dopasowanie koloru do sygnalizatora..

• Mocowanie Quick Release
• Regulacja wagi klipsa
• Magnetyczny klips żyłki
• Zestaw kolorowych klipsów w opakowaniu

MODEL

SNZ Zestaw hangerów smukłe na 3 wędziska

SNZ Zestaw hangerów smukłe na 4 wędziska

SNZ Zestaw hangerów grube na 3 wędziska

SNZ Zestaw hangerów grube na 4 wędziska

SNZ Hanger smukły Zielony

SNZ Hanger smukły Żółty

SNZ Hanger smukły Czerwony

SNZ Hanger smukły Niebieski

SNZ Zestaw swingerów grube długie na 3 wędziska

SNZ Zestaw swingerów grube długie na 4 wędziska

SNZ Swinger gruby Zielony

SNZ Swinger gruby Żółty

SNZ Swinger gruby Czerwony

SNZ Swinger gruby Niebieski

Mix heads and bodies as you like

MODEL

Zestaw Swinger V.15

Zestaw Hanger V.15
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ZESTAW SWINGER LUB HANGER P.A.C. 
Kompaktowe i stylowe: hanger i swinger, dostarczone z pełną gamą kolorów klipsów 
i dodatkowym ciężarkiem. Regulowany, metalowy klips, mocowany na gwint sprawia, 
że model ten jest niezwykle niezawodny i wytrzymały. Dodatkowy ciężarek przyda 
się w czasie łowienia na dużym dystansie lub w wietrzne dni.

• Stylowe, kompaktowe, niezawodne
• Metalowy klips żyłki
• Dołączony dodatkowy ciężarek
• Dostępny hanger i swinger
• Wkręcane: mocowanie i klips
• 4 kolory głowic do klipsa w opakowaniu

MODEL

Zestaw Swinger P.A.C.

Zestaw Hanger P.A.C.
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XC1
• Wysokiej jakości japońska stal węglowa CC83
• Ostrze offsetowe
• Zakrzywione ostrze
• Oczko odchylone do środka o 13 stopni

XC3
• Wysokiej jakości japońska stal węglowa CC83
• Szeroko rozwarty
• Krótki trzonek
• Zakrzywione ostrze
• Proste oczko

XC2
• Wysokiej jakości japońska stal węglowa CC83
• Długi trzonek
• Proste ostrze
• Oczko odchylone w środka o 25 stopni

MODEL WYMIARY OPAK.

Hoox XC1 #1 10 szt.

Hoox XC1 #2 10 szt.

Hoox XC1 #4 10 szt.

Hoox XC1 #6 10 szt.

Hoox XC1 #8 10 szt.

MODEL WYMIARY OPAK.

Hoox XC3 #1 10 szt.

Hoox XC3 #2 10 szt.

Hoox XC3 #4 10 szt.

Hoox XC3 #6 10 szt.

Hoox XC3 #8 10 szt.

MODEL WYMIARY OPAK.

Hoox XC2 #1 10 szt.

Hoox XC2 #2 10 szt.

Hoox XC2 #4 10 szt.

Hoox XC2 #6 10 szt.

Hoox XC2 #8 10 szt.

Hoox XC2 Bezzadziorowy #4 10 szt.

Hoox XC2 Bezzadziorowy #6 10 szt.

Hoox XC2 Bezzadziorowy #8 10 szt.
Ten hak to mój wybór do wielu rodzajów zestawów. Super wytrzymały model XC2,
wykonany z wysokiej jakości japońskiej stali węglowej CC83, zapewnia pełną nie-
zawodność w każdej sytuacji. Wykorzystuję wiele rozmiarów tego modelu i stwier-
dzam, że proste ostrze i wygięte do środka o 25 stopni oczko zapewnia mu najwyż-
szą pewność zacięcia. Definitywnie jest to model po który sięgam nastawiając się 
na duże ryby.      

Tony Smeets
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XC5
• Wysokiej jakości japońska stal węglowa CC83
• Szeroko rozwarty
• Krótki trzonek
• Oczko odchylone do środka o 15 stopni
• Zakrzywione ostrze

MODEL WYMIARY OPAK.

Hoox XC5 #1 10 szt.

Hoox XC5 #2 10 szt.

Hoox XC5 #4 10 szt.

Hoox XC5 #6 10 szt.

XC7
• Wysokiej jakości japońska stal węglowa CC83
• Oczko odchylone do środka o 3 stopnie
• Średniej długości trzonek i proste ostrze

XC8
• Wysokiej jakości japońska stal węglowa CC83
• Szeroko rozwarty
• Proste ostrze
• Oczko odchylone na zewnątrz o 20 stopni

MODEL WYMIARY OPAK.

Hoox XC7 #1 10 szt.

Hoox XC7 #2 10 szt.

Hoox XC7 #4 10 szt.

Hoox XC7 #6 10 szt.

Hoox XC7 #8 10 szt.

Hoox XC7 #10 10 szt.

Hoox XC7 Bezzadziorowy #4 10 szt.

Hoox XC7 Bezzadziorowy #6 10 szt.

Hoox XC7 Bezzadziorowy #8 10 szt.

Hoox XC7 Bezzadziorowy #10 10 szt.

MODEL WYMIARY OPAK.

Hoox XC8 #2 10 szt.

Hoox XC8 #4 10 szt.

Hoox XC8 #6 10 szt.

Hoox XC8 #8 10 szt.

Hoox XC8 #10 10 szt.

Hoox XC8 Bezzadziorowy #4 10 szt.

Hoox XC8 Bezzadziorowy #6 10 szt.

Hoox XC8 Bezzadziorowy #8 10 szt.

Hoox XC8 Bezzadziorowy #10 10 szt.

W większości łowię w rzekach i wodach o silnej presji, dlatego sprzęt najwyższej jakości
to podstawa. Hak XC5 to idealny wybór na takie warunki. To model z odpowiednią sze-
rokością kolanka i długością trzonka, doskonale trzyma rybę w czasie holu. Hak XC5
jest ostry i lekki, co doskonale ułatwia przygotowanie zestawu. Zazwyczaj wykorzystuję
go z krótkim przyponem z fluoro carbonu V2, a dla zestawów z plecionką “Super Skin”
pozycjonuję go rurką termokurczliwą lub pozycjonerem. Mój wybór na wody z zacze-
pami i bujną roślinnością.

Mihovil Vudrag

Hak XC7 to mój ulubiony model od zawsze, nadaje się do użycia wszędzie! Super długie
i proste ostrze zapewnia szybkie i pewne zacięcie, zaś jego kształt jest w pełni przemy-
ślany. Model XC7 został stworzony do szybszego obracania się, dzięki czemu zwiększa
szansę zacięcia. To mój typ, niezależnie czy łowię w zarośniętej wodzie, wodzie z zacze-
pami lub szukam szczęścia na otwartej wodzie. Gwarancja skuteczności w standardzie!
                    

Richard Johnson
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ELEMENTY PRZYPONÓW LAST METER MIMICRY 3D
SZTUKA KAMUFLAŻU

Zachęceni sukcesem jaki osiągnęły nasze: żyłki, plecionki i materiały przyponowe w 
kamuflażu Mimicry 3D, spędziliśmy ostatnie dwa lata na poszukiwaniach i badaniach 
materiałów i narzędzi do wprowadzenia technologii kamuflażu 3D do innych elemen-
tów zestawów. Po testach stwierdziliśmy, że wzór kamuflażu Mirage, wykorzystywa-
ny w naszych żyłkach, ma najlepsze zdolności do wtapiania się w tło, na każdym ro-
dzaju dna. W tej ofercie produktów, zawarte są najważniejsze elementy przyponów, 
do niemal każdego rodzaju prezentacji zestawu oraz kilka nowo zaprojektowanych 
produktów, których wspaniała funkcjonalność i łatwość użycia, zadziwi Cię.

OPAK.

10 szt.

OPAK.

10 szt.

OPAK.

10 szt.

OPAK.

10 szt.

KLIPS BEZPIECZEŃSTWA Z GUMOWYM KOŁNIERZEM 
MIMICRY
• Zaprojektowany by zwolnić ciężarek w wypadku wpadnięcia w zaczep
• Współpracuje z krętlikiem w rozmiarze 8
• Krętlik może być zablokowany i unieruchomiony za pomocą trzpienia
• Bardzo wytrzymałe tworzywo sztuczne

PŁASKI KLIPS BEZPIECZEŃSTWA Z GUMOWYM KOŁ-
NIERZEM I ŁĄCZNIKIEM SPEED MIMICRY
• Zaprojektowany do stosowania z łącznikiem Speed (w zestawie)
• Szybka i łatwa wymiana przyponu
• Łącznik Speed można zablokować trzpieniem
• Można go stosować z dowolnym rozmiarem ciężarka
• Zaprojektowany by zwolnić ciężarek w wypadku wpadnięcia w zaczep

KLIPS BEZPIECZEŃSTWA Z GUMOWYM KOŁNIERZEM 
DISTANCE MIMICRY
• Zaprojektowany do łowienia na dużych dystansach
• Rekomendowany do używania z ciężkimi ciężarkami
• Zaprojektowany by zwolnić ciężarek w wypadku wpadnięcia w zaczep
• Współpracuje z krętlikiem w rozmiarze 8
• Metalowe ramię redukuje obracanie się ciężarka, wypina się szybciej i jest moc-

niejsze, idealne do ciężkich ciężarków

RURKA ANTYSPLĄTANIOWA MIMICRY
• Gumowy kołnierz z wbudowaną krótką rurką antysplątaniową
• Długość 10cm
• Idealna do dalekich rzutów bez rurki antysplątaniowej
• Doskonałe własności antysplątaniowe
• Dostosowana do stosowania z naszymi wszystkimi klipsami bezpieczeństwa
• Może być stosowana jako amortyzator do Chod Riga
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OPAK.

4szt.

OPAK.

10szt.

OPAK.

20szt.

OPAK.

15szt.

OPAK.

10szt.

OPAK.

3cm 20szt.

6cm 20szt.

ZESTAW SEMI FIXED MIMICRY
• Można go wykorzystywać w wersji ustalonej lub swobodnej
• Trzpień do zablokowania krętlika
• Powiększony górny stożek dla lepszego trzymania rurki antysplątaniowej
• Opcja wypinania ciężarka
• Bardzo uniwersalna prezentacja zestawu
• Bezkonkurencyjne własności antysplątaniowe

SYSTEM NAKED CHOD MIMICRY
• Zaprojektowany do nieruchomego utrzymywania się na żyłce
• Dwuczęściowa konstrukcja
• Super lekki i super wolno tonący
• Bezpieczny dla ryb

ODBOJNIK DROP-OFF LEAD MIMICRY
• Doskonały do zestawów swobodnych i helikopterowych
• Gruba, ale miękka konstrukcja
• Amortyzator
• Opcja odrzucania ciężarka

ODBOJNIK HELICOPTER / CHOD MIMICRY
• Dwuczłonowy stoper do zestawu Chod
• Można go stosować w zestawie helikopterowym
• Nieruchomy chod na plecionkach soft core oraz leadcore
• Swobodny chod na żyłce
• Bezpieczny dla ryb

KOŁNIERZ CHOD DROP-OFF LEAD MIMICRY
• Kołnierz amortyzacyjny
• Do stosowania w zestawach Chod i helikopterowych
• Opcja odrzucania ciężarka

KOŁNIERZ ANTYSPLĄTANIOWY MIMICRY
• Odciąga przypon daleko od 

ciężarka bez wpływu na sprawność 
prezentacji

• Współpracuje z krętlikiem w 
rozmiarze 8

• Smukły design dla lepszej prezen-
tacji

• Równoległe gniazda krętlików ogra-
niczają ryzyko uszkodzenia przez 
łączniki Speed

• Idealny do stosowania z naszymi 
krętlikami Prologic Quick Change

• Wolno tonący
• Chroni węzły
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OPAK.

 M 20szt.

 L 20szt.

OPAK.

 24szt.

OPAK.

20szt.

OPAK.

1szt.

OPAK.

15szt.

OPAK.

24szt.

POZYCJONER HAKA MIMICRY
• Chroni węzły
• Zwiększa schludność zestawu i polepsza prezentację haka
• Znacznie zwiększa precyzję zacięcia
• Dostosuj długość, przez odcięcie kawałków szerszego końca

KORALIKI GRIP TAIL MIMICRY
• Długie koraliki dla zwiększenia trzymania
• Idealne do rurek antysplątaniowych i przyponów z leadcorem
• Gruba, ale miękka konstrukcja
• Amortyzator

KORALIKI BUFFER MIMICRY
• Gumowy amortyzator – koralik/kołnierz
• Do wykorzystania w zestawach: swobodnych, Chod i helikopterowych
• Większy otwór jest zaprojektowany do ochrony węzłów
• Współpracuje z krętlikiem w rozmiarze 8

KOŁNIERZ MICRO RIG MIMICRY
• Chroni węzły
• Współpracuje z klipsami z szybkozłączami
• Zwiększa schludność zestawu
• Można go stosować jako pozycjoner haka, dla haków o długim trzonku

KORALIKI GRIPPER MIMICRY S I L
• Uniwersalny koralik do wykorzystania w zestawach: swobodnych, Chod i 

helikopterowych
• Stożkowy otwór jest zaprojektowany tak, by przeszły przez niego węzły w 

wypadku zerwania linki

RURKA ANTYSPLĄTANIOWA MIMICRY
• Zabezpiecza linkę, rybę i redukuje splątania
• Dobra alternatywa do strzałówek
• Do stosowania we wszystkich typach zestawów
• Wtapia się w każdy rodzaj dna
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KLIPS BEZPIECZEŃSTWA Z  
GUMOWYM KORPUSEM
Klips bezpieczeństwa do użycia z ciężarkiem na 
krętliku

• Zaprojektowany by zwolnić ciężarek w wypadku 
wpadnięcia w zaczep

• Współpracuje z krętlikiem w rozmiarze 8
• Krętlik może być zablokowany i unieruchomiony za 

pomocą trzpienia

KLIPS BEZPIECZEŃSTWA DISTANCE 
Z GUMOWYM KORPUSEM
Klips bezpieczeństwa do użycia z ciężkim ciężarkiem i 
zaprojektowany do łowienia na dużym dystansie

• Zaprojektowany by zwolnić ciężarek w wypadku 
wpadnięcia w zaczep

• Współpracuje z krętlikiem w rozmiarze 8
• Metalowe ramie redukuje obrót, łatwiej się wypina i 

jest bardziej wytrzymałe dla większych ciężarków

KLIPS BEZPIECZEŃSTWA TOTAL 
SAFE Z GUMOWYM KORPUSEM 
Najbezpieczniejszy klips do użycia z miękkimi lub bez-
rdzeniowymi przyponami. Nie nadaje się do użycia ze 
sztywnymi przyponami, jak fluorocarbon lub leadcore 

• Do łowienia w wodzie z zaczepami lub łowienia z 
miękkimi przyponami

• Współpracuje z krętlikiem w rozmiarze 8
• Najlepsze rozwiązanie do bezpiecznego łowienia 

z ciężarkiem

POZYCJONER HACZYKA
Półsztywny, wyprofi lowany pozycjoner polepsza pracę 
haka i przyponu

• Chroni węzły
• Zwiększa schludność zestawu
• Znacznie zwiększa precyzję zacięcia
• Przeciągnij przypon przez pozycjoner
• Naciągnij pozycjoner na oczko haka
• Głębokość naciągnięcia może być regulowana

TULEJKA ANTYSPLĄTANIOWA 
Tulejka zaprojektowana do ochrony węzła przyponu 
i odciągnięcia przyponu od ciężarka by zapobiec 
splątaniu

• Odciąga przypon od ciężarka bez wpływu na pracę 
przyponu

• Współpracuje z krętlikiem w rozmiarze 8
• Cienka konstrukcja dla lepszej prezentacji zestawu
• Równoległa komora na krętlik zmniejsza ryzyko 

uszkodzenia zestawu

OPAK.

10 szt.

OPAK.

10szt.

OPAK.

10 szt.

OPAK.

10 szt.

WYMIARY OPAK.

3cm 20szt.

6cm 20szt.

WYMIARY OPAK.

M 20szt.

L 20szt.

KLIPS BEZPIECZEŃSTWA  
HEAVY DUTY LONG Z GUMOWYM 
KORPUSEM
Klips bezpieczeństwa do łowienia z bardzo ciężkimi 
ciężarkami, idealny do karpiowania w rzekach

• Zaprojektowany by zwolnić ciężarek w wypadku 
wpadnięcia w zaczep

• Współpracuje z krętlikiem w rozmiarze 8
• Metalowe ramię redukuje obrót, łatwiej się wypina i 

jest bardziej wytrzymałe dla większych ciężarków
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KOŁNIERZ TAIL
Redukuje możliwość splątania i zabezpiecza ciężarek 
na klipsie

• Uniwersalny kołnierz gumowy do ciężarków na 
klipsie

KORALIKI GUMOWE 
Gumowe stopery amortyzujące

• Uniwersalne koraliki gumowe

KORALIK BUFFER
Gumowy koralik amortyzujący

• Do wykorzystania z tulejkami antysplątaniowymi 

KORALIK MULTI 
Gumowy koralik amortyzujący

• Do wykorzystania w zestawach: helikopterowych, 
chod rigach

KORALIK ULTRAGRIP
Koralik w formie stopera do użycia w zestawach 
helikopterowych i chod rigach jako amortyzator.

• Doskonale trzyma się na plecionce, nie przesuwa 
się

ZESTAW MULTI PURPOSE RIG 
Uniwersalny system mocowania ciężarków.

• Zapobiega splątaniom
• Duży pierścień mocujący ciężarek zapewnia 

zabezpieczanie przed przygnieceniem zestawu 
ciężarkiem

• Łatwa zmiana z zestawu półsztywnego do 
przelotowego

WYMIARY OPAK.

Normal 15szt.

Long 15szt.

WYMIARY OPAK.

Standard 24szt.

Small 24szt.

WYMIARY OPAK.

Standard 15szt.

Distance 15szt.

OPAK.

15szt.

OPAK.

20szt.

OPAK.

3szt.

SEMI FIXED RIG AMORTYZATOR I 
PIERŚCIEŃ
Zestaw zmniejsza niebezpieczeństwo splątania i za-
bezpiecza ciężarek na klipsie. Niezbędnik do robienia 
własnych zestawów na pół sztywno

• Doskonały do zestawów średniej i dużej długości
• Współpracuje z krętlikiem w rozmiarze 8
• Możliwość zablokowania pierścienia na rurce 

amortyzacyjnej
• Można wykorzystywać z rurką antysplątaniową

ZESTAW HELICOPTER
Kompletny, antysplątaniowy zestaw helikopterowy.

• Zapobiega splątaniom
• Doskonały do dalekich rzutów
• System zwalniania ciężarka
• Można wykorzystywać z rurką antysplątaniową, 

miękkimi materiałami przyponowymi i leadcorami

ODBOJNIK HELICOPTER/ CHOD RIG
Koralik amortyzacyjny zaprojektowany do użycia z 
dowolnym zestawem helikopterowym, w tym z chod 
rigiem

• Wykorzystuje taperowaną końcówkę, chroniącą 
przypon w czasie walki z rybą

• System zwalniania ciężarka

OPAK.

15szt.

OPAK.

3szt.

OPAK.

15szt.
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KORALIK DROP
Rubber shock absorbing bead

• Uniwersalne koraliki do wykorzystania w zesta-
wach: helikopterowych, chod rigach

• W kształcie kropli dla redukcji tarcia i ułatwienia 
obrotu krętlika

• Doskonale trzyma się na plecionce, nie przesuwa 
się

RURKA SILIKONOWA RIG 
5 cm sekcje rurek o średnicy 1 i 2 mm

• Szeroka gama zastosowań, od ustalania pozycji 
włosa po szybkie łączenie

ODBOJNIK CHOD
Dwuczęściowy stoper do wykorzystania w zestawie 
chod rig

• Może być wykorzystywany do zablokowanego 
zestawu na plecionce z miękkim rdzeniem lub na 
leadcorze, lub w zestawie przelotowym na żyłce 

RURKA ANTYSPLĄTANIOWA  
• Średnica 0.5mm
• Chroni przypon i rybę, zapobiega splątaniom
• Alternatywa dla przyponów
• Może być wykorzystywana z każdym rodzajem 

zestawu

KOŁNIERZ SILIKONOWY QUICK 
LINK Ø3MM
• Zabezpiecza łączniki i krętliki
• Wytnij odpowiednia długość i naciągnij na łącznik 

lub krętlik
• Zapobiega splątaniom

WYMIARY OPAK.

2.0m 1szt.

OPAK.

15szt.

OPAK.

24szt.

OPAK.

20szt.

RURKA TERMOKURCZLIWA
• Zabezpiecza węzły
• Pozwala na pozycjonowanie haka i na wiele innych 

zastosowań
• Pozwala na poprawienie pracy uszkodzonych 

przyponów.

GUMKI PRZYNĘTOWE
• Opakowanie zawiera gumki w różnych rozmiarach
• Zawiera pierścienie do mocowania na włos suchej 

przynęty

KORALIKI NA TRZONEK HAKA
• Opakowanie śrucin niezbędnych do dociążania 

zestawów lub ustalania pozycji ich elementów
• Poprawia prezentację przyponu blow back 

OPAK.

30szt.

OPAK.

30szt.

WYMIARY OPAK.

M Ø1.5&2mm 20szt.

L Ø2.5&3mm 20szt.

OPAK.

20szt.

ZESTAW BACK LEAD CLASSIC
• Pozwala na bezpieczne przypięcie back leada do 

linki głównej
• Możliwość regulacji siły wypięcia ciężarka
• Back leady ułatwiają trzymanie linki głównej z dala 

od żerujących ryb i zmieszają niebezpieczeństwo 
splątania kliku zestawów 

OPAK.

6szt.
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ŁĄCZNIK MULTI CLIP
• Zaprojektowany do szybkiej zmiany ciężarków lub 

przyponów
• Antyrefl eksowe, matowe wykończenie
• Niezwykle wytrzymały

PIERŚCIENIE STALOWE
• Antyrefl eksowe, matowe wykończenie
• Zaprojektowane do włosów
• Polepszają pracę zestawu, pozwalając przynęcie 

hakowej na naturalne ruchy 

ŁĄCZNIK SPEED
• Zaprojektowany do szybkiej zmiany ciężarków lub 

przyponów, bardzo wytrzymały nadaje się do spoda 
lub markerów

• Antyrefl eksowe, matowe wykończenie
• Niezwykle wytrzymały  

ŁĄCZNIKI DO PRZYPONU 
• Antyrefl eksowe, matowe wykończenie
• Gładkie krawędzie pozwalają na bezpieczne 

łączenie elementów przyponu
• Spawane dla większej wytrzymałości
• Doskonałe do zestawów combi
• Można ich używać do mocowania worków PVA na 

klipsie bezpieczeństwa

KRĘTLIK ROZMIAR 8
• Standardowy krętlik w rozmiarze 8
• Doskonale współpracuje z klipsami i koralikami 

Prologic
• Współpracuje z łącznikami Multi Clip i Speed
• Antyrefleksowe, matowe wykończenie

MODEL OPAK.

Okrągłe 30szt.

Owalne 30szt.

Kropla 30szt.

MODEL OPAK.

Owalne 30szt.

Okrągłe 30szt.

Super Cienkie 30szt.

WYMIARY OPAK.

8 15szt.

OPAK.

15szt.

OPAK.

15szt.

KRĘTLIK ROZMIAR 12
• Standardowy krętlik w rozmiarze 12
• Zaprojektowany do poprawy pracy przyponów, 

szczególnie jako krętlik do mocowania przynęty
• Może być wykorzystywany do łączenia zestawów 

combi
• Antyrefleksowe, matowe wykończenie

KRĘTLIK Z PIERŚCIENIEM 
• Krętliki z pierścieniem w rozmiarze 8 i 12
• Doskonale współpracuje z klipsami i koralikami 

Prologic
• Współpracuje z łącznikami Multi Clip i Speed
• Do wykorzystania w zestawach: helikopterowych, 

chod rigach
• Antyrefleksowe, matowe wykończenie

KRĘTLIK QUICK CHANGE 

• Krętlik z klipsem
• Doskonale współpracuje z koralikami Prologic
• Korzystaj z kołnierza antysplątaniowego

Z płaskiego drutu Z okrągłego drutu

WYMIARY OPAK.

12 15szt.

WYMIARY OPAK.

8 15szt.

WYMIARY OPAK.

8 15szt.

12 15szt.

WYMIARY OPAK.

M 15szt.

S 15szt.

KRĘTLIK DO PRZYNĘTY HACZY-
KOWEJ 
• Dostępny w dwóch rozmiarach 
• Rozmiar M dla haków w rozmiarze od 2 do 6 (w 

zależności od modelu haka)
• Rozmiar S dla haków w rozmiarze od 6 do 10 (w 

zależności od modelu haka)
• Matowy – pokrycie antyrefleksowe
• Idealny do przynęt Pop Up i wyważanych 

NOWOŚĆ
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KRĘTLIK HELICOPTER/CHOD

• Krętlik w rozmiarze 8 z powiększonym pierścieniem
• Doskonale współpracuje z klipsami i koralikami 

Prologic
• Współpracuje z koralikami Chod i helikopterowymi
• Powiększony pierścień polepsza pracę przyponu
• Zwiększa ruchliwość zestawów helikopterowych i 

chod rig

KRĘTLIK CHOD Z 2-KÓŁKAMI 
• Specjanie dla zestawów chod rig
• Współpracuje z koralikami Prologic do metody 

chod rig
• Zwiększona elastyczność
• Powiększone pierścienie poprawiają pracę i dodają 

dodatkową ruchliwość

KRĘTLIK HELICOPTER/CHOD  
QUICK CHANGE

• Krętlik w rozmiarze 8 z klipsem i powiększonym 
pierścieniem

• Doskonale współpracuje z koralikami helikopte-
rowymi

• Zwiększa ruchliwość zestawów helikopterowych

KLIPS DO ROBAKÓW
• Zaprojektowane do szybkiego mocowania robaków 

i innych przynęt naturalnych
• Najszybsza i najłatwiejsza opcja do efektywnego 

łowienia na robaki i przynęty naturalne 

KRĘTLIK QUICK CHANGE  
Z PIERŚCIENIEM
• Krętlik w rozmiarze 8 z klipsem i dodatkowym 

kółkiem
• Doskonale współpracuje z koralikami helikopte-

rowymi
• Zwiększa elastyczność zestawu
• Powiększony pierścień poprawia pracę i dodaje 

dodatkową ruchliwość

SPRĘŻYNA PASTE 
• Zaprojektowana do utrzymywania pasty na włosie
• Pozwala na łowienie na dużych dystansach

WYMIARY OPAK.

S (6x11mm) 15szt.

M (9x16mm) 15szt.

WYMIARY OPAK.

6mm 20szt.

8mm 20szt.

10mm 20szt.

12mm 20szt.

OPAK.

15szt.

OPAK.

15szt.

OPAK.

15szt.

OPAK.

15szt.

PIERŚCIENIE QUICK CHANGE
• Doskonałe do zestawów Chod i helikopterowych
• Super solidne, kute pierścienie 
• Matowe – pokrycie antyrefleksowe 
• Bardziej schludne i kompaktowe łącznie el mentów 

zestawu

ŁĄCZNIK W KSZTAŁCIE LICZBY 8
• Nadaje się do stosowania z kołnierzem  

antysplątaniowym
• Super wytrzymały, spawany
• Współpracuje z każdym uchwytem do ciężarka

OPAK.

20szt.

ZESTAW STOPERÓW DO KULEK
• Kompletny zestaw stoperów do kulek:  

standardowych i z przedłużką
• Zabezpieczają przynętę na włosie
• Stopery z przedłużką pozwalają na wydłużenie 

włosa dla większych

KOLOR

Przezroczysty

Żółty

Pomarańczowy

Czarny

NOWOŚĆ
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IGŁA SPIKE
• Wykonana z wysokowytrzymałej stali
• Pewny w trzymaniu uchwyt
• Kompaktowa i przyjazna w użytkowaniu
• Jaskrawy kolor uchwytu
• Dostępna w 3 rozmiarach

OBCINARKA DO PLECIONKI PRO 
• Doskonałe nożyczki do plecionki
• Poradzą sobie z każdą plecionką i żyłką

WIERTŁO ULTRA SLIM
• Do łatwego nawiercania najmniejszych przynęt
• Średnica wiertła 0.8mm
• Wykonane z wysokowytrzymałej stali
• Pewny w trzymaniu uchwyt
• Kompaktowe i przyjazne w użytkowaniu

WYMIARY OPAK.

S 0.72mm 1szt.

M 1mm 1szt.

L 1.6mm 1szt.

OPAK.

1szt.

WYMIARY OPAK.

0.8mm  1szt.

IGŁA DO KULEK
• Bezpieczna igła standardowej długości
• Do wszystkich rodzajów przynęt: kulek, pelletu, itp.
• Może służyć do mocowania małych worków PVA
• Pomocna w wiązaniu przyponów

WIERTŁO DO KULEK
• Wiertło z ergonomicznym uchwytem
• Przewierci najtwardsze kulki i pellet
 

WIERTŁO DO DUŻYCH KULEK
• Przeznaczone do największych przynęt
• Idealne do wiercenia orzechów tygrysich i pelletu 

NOŻYCZKI COMPACT
• Uniwersalne nożyczki
• Do stosowania z żyłką i plecionkami 

IGŁA DO KULEK STRINGER
• Bezpieczna super długa igła
• Do wszystkich rodzajów przynęt: kulek, pelletu, itp.
• Może służyć do mocowania worków PVA
• Pomocna w wiązaniu przyponów

IGŁA DO KULEK SPLICING
• Bardzo mała głowica
• Przeznaczona do splatania przyponów i wiązania 

pętli
• Doskonała do małych kulek
• Pomocna w wiązaniu przyponów

OPAK.

1szt.

OPAK.

1szt.

OPAK.

1szt.

OPAK.

1szt.

OPAK.

1szt.

NARZĘDZIA LAST METER
Pełna oferta przeprojektowanych akcesoriów, sprawiających, że przygotowanie zestawu jest proste, szybkie i efek-
tywne. Wszystkie igły wyposażone są w ergonomiczny uchwyt, zapewniający niespotykaną dotąd pewność chwytu. 
Stopery do kulek są dostarczone w zestawach, w których znajdują się: standardowe stopery i stopery z przedłużką 
o długościach: 2mm, 5mm i 10mm. Narzędzie Hair Controller to nowa pozycja w naszej ofercie - prosty i niezwykle 
efektywny przyrząd do wiązania przyponów, tak by zawsze mieć tę samą długość włosa.

WYMIARY OPAK.

Std.Ø5.5mm 1szt.

XL Ø9.5mm 1szt.
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WAGA OPAK.

14g 2szt. 

7g 2szt.

WAGA OPAK.

20g 2szt.

40g 2szt.

MIMICRY BACK LEAD
• Przyklej linkę główną do dna dzięki super płaskiej konstrukcji 
• Uchwyt do linki w kamuflażu Mimicry 
• System zwalniania obciążenia 
• Bezpieczne i niezawodne rozwiązanie do wykorzystania w każdej sytuacji 
• Matowy – pokrycie antyrefleksowe ciężarka.

FLYING BACK LEAD
• Szybko i łatwo przypniesz go do linki głównej
• Wewnętrzna rurka w kamuflażu Mimicry 
• Doskonały do osadzenia linki głównej na dnie 
• Matowy – pokrycie antyrefleksowe ciężarka

OPAK.

20szt.

ZIG FLASH EGGS
• Wysoka pływalność 
• Miękkie włókna z silnie odblaskowymi wstawkami
• Wzbudza silne zaciekawienie karpi 
• Mogą być nasączone dowolnymi atraktorami płynnymi -  wysoka zdolność do 

wchłaniania płynów 
• Doskonałe do wynoszenia pod lustro wody dowolnej przynęty do zestawu Zig 
• Opakowanie zawiera różne kolory.

WYMIARY OPAK.

S 30szt.

M 20szt.

L 15szt.

SUPER NATURALNA KUKURYDZA
Prawdopodobnie najlepsza imitacja kukurydzy dostępna na rynku. Zastosowaliśmy 
w niej unikalną mieszankę materiałów, dzięki której uzyskuje ona bezkonkurencyj-
ną miękkość, wytrzymałość i elastyczność, co czyni Super naturalną Kukurydzę 
najbardziej zbliżoną imitacją do naturalnych ziaren kukurydzy. Można ją stosować do 
unoszenia przynęty, lub jako samodzielną przynętę. Dzięki odpowiedniej pływalności 
można doskonale wyważyć przynętę.

• Super miękka, wolno pływająca
• Nasączona atraktorem naturalnej kukurydzy
• Doskonała imitacja kukurydzy

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
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WYMIARY

5mm

7mm

ZESTAW DO WYWAŻANIA PRZYNĘT
• Dostępny w dwóch rozmiarach
• Doskonały do stosowania z kulkami, orzechami tygrysimi i pelletem 
• Zamienisz każdą przynętę denną na doskonale wyważoną
• Łatwość użycia.

WYMIARY

M
L

MIMICRY BAIT & BITS TUB
• Doskonała do przechowywania małych przynęt i akcesoriów 
• Oba rozmiary posiadają wyjmowaną tackę
• Wykonane z wytrzymałego PVC 
• Łatwe mycie i czyszczenie

WAGA

MR 15g

LR 30g

LR 40g

MIRAGE FLOAT BOMB
• Unikalny kamuflaż Mimicry Mirage 
• Doskonale wtapia się wizualnie w otoczenie 
• Zdejmowane jaskrawe koraliki ułatwiające lokalizację 
• Wysoka pływalność
• Doskonała lotność przy rzucaniu 
• Dołączony krętlik z pierścieniem 

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
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PRZYPON CLASSIC BOILIE
Prostota sama w sobie, klasyczny zestaw do łowienia kulkami wszedł w XXI wiek, 
dzięki nowoczesnym materiałom jakie w nim użyto. Korzysta z naszej popularnej 
plecionki Super Snake, miękkiej i tonącej. Sprawdzi się niemal zawsze, choć jest 
przeznaczony do łowienia ostrożnych karpi na otwartej wodzie. Wykorzystuje 
krętlik Quick Change, tulejkę antysplątaniową, hak pozycjonowany rurką termo-
kurczliwą. 

• Plecionka Super Snake
• Elastyczny i tonący
• Krętlik Quick Change
• Tulejka antysplątaniowa
• Hak XC7

DŁUGOŚĆ WYTRZYMAŁOŚĆ HAK OPAK.

15cm 25lbs XC2 rozm. 2 2szt.

15cm 25lbs XC2 rozm. 4 2szt.

15cm 15lbs XC2 rozm. 6 2szt.

15cm 15lbs XC2 rozm. 8 2szt.

15cm 25lbs XC2 rozm. 4 2szt. Bezzadziorowy

15cm 15lbs XC2 rozm. 6 2szt. Bezzadziorowy

15cm 15lbs XC2 rozm. 8 2szt. Bezzadziorowy

DŁUGOŚĆ WYTRZYMAŁOŚĆ HAK OPAK.

15cm 25lbs XC7 rozm. 4 2szt.

15cm 25lbs XC7 rozm. 6 2szt.

15cm 15lbs XC7 rozm. 8 2szt.

15cm 15lbs XC7 rozm. 10 2szt.

15cm 25lbs XC7 rozm. 6 2szt. Bezzadziorowy

15cm 15lbs XC7 rozm. 8 2szt. Bezzadziorowy

15cm 15lbs XC7 rozm. 1 2szt. Bezzadziorowy

PRZYPON BLOW BACK COMBI
Wykorzystuje plecionkę w otulinie Reptilian, idealną do łowienia w zarośniętej 
wodzie o nierówny dnie. Przypon ten pozwala na wiele możliwości prezentacji 
przynęty hakowej: od przynęt tonących, do pop-uopów; bardzo uniwersalny model. 
Wykorzystuje krętlik Quick Change, chroniony tulejką antysplątaniową, hak pozy-
cjonowany rurką termokurczliwą. 

• Plecionka w otulinie Reptilian
• Krętlik Quick Change
• Tulejka antysplątaniowa
• Dołączone stopery do kulek
• Hak XC2

PRZYPON DO WORKA PVA
Idealny do stosowania z torebkami PVA. Wykorzystuje plecionkę Viper, dzięki 
czemu jest krótki i bardzo dyskretny. Zastosowano tu hak XC7, pozycjonowany 
rurką termokurczliwą dla większej pewności zacięcia. Ten model „ma napisane na 
czole” - pewniak! !

• Plecionka Soft Viper
• Hak pozycjonowany rurką termokurczliwą
• Krętlik z pierścieniem
• Hak XC7

DŁUGOŚĆ WYTRZYMAŁOŚĆ HAK OPAK.

10cm 20lbs XC7 rozm. 4 3szt.

10cm 15lbs XC7 rozm. 6 3szt.

10cm 15lbs XC7 rozm. 8 3szt.

10cm 20lbs XC7 rozm. 4 3szt. Bezzadziorowy

10cm 15lbs XC7 rozm. 6 3szt. Bezzadziorowy

10cm 15lbs XC7 rozm. 8 3szt. Bezzadziorowy

10cm 15lbs XC7 rozm. 10 3szt. Bezzadziorowy

PRZYPON STIFF MIRAGE 3D CAMO
Kolejny fantastyczny, niezwykle skuteczny zestaw na duże ryby, wykorzystuje nasz 
zwycięski materiał Mimicry 3D Hook Link. Model do wyważonych przynęt i do bał-
wanków. Włos wykonany jest z tego samego materiału Mimicry 3D, co zapewnia 
doskonałą pracę. Kolejny łowca największych okazów! 

• Mimicry 3D Mirage
• Krętlik z pierścieniem
• Sztywny włos
• Hak XC7

DŁUGOŚĆ WYTRZYMAŁOŚĆ HAK OPAK.

15cm 28lbs XC7 rozm. 2 2szt.

15cm 28lbs XC7 rozm. 4 2szt.

15cm 22lbs XC7 rozm. 6 2szt.

15cm 22lbs XC7 rozm. 8 2szt.

15cm 28lbs XC7 rozm. 4 2szt. Bezzadziorowy

15cm 22lbs XC7 rozm. 6 2szt. Bezzadziorowy

15cm 22lbs XC7 rozm. 8 2szt. Bezzadziorowy
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SUPER SNAKE FS 
Ekstremalna pelcionka na ekstremalne warunki, SUPER SNAKE FS wykorzystuje włókna: Aramidowe i PTFE. Te dwa 
materiały zostały zaplecione ze sobą, by stworzyć plecionkę super odporną na przetarcia. Dzięki wysokiej gęstości uży-
tych tu włókien plecionka tonie o 15% szybciej od nylonowej żyłki, zaś matowe wykończenie zapewnia najlepszy kamufl 
aż w wodzie, bez refl eksów świetlnych. Najwyższa odporność na przetarcia na rynku

• Szybko tonący
• Lekko miękka
• Gładka powierzchnia
• Matowe wykończenie / brak refl eksów świetlnych
• Matowy zielony kamufl aż

DŁUGOŚĆ WYTRZYMAŁOŚĆ KOLOR WYPORNOŚĆ

15m 15lbs Zielony kamuflaż Szybko Tonąca

15m 25lbs Zielony kamuflaż Szybko Tonąca

15m 35lbs Zielony kamuflaż Szybko Tonąca

15m 45lbs Zielony kamuflaż Szybko Tonąca

PHYTON HOLLOW CORE 
Super miękki materiał bezrdzeniowy, może być wiązany jak zwykły leadcore i tonie szybko jak kamień. To idealny 
materiał na zestawy do łowienia super podejrzliwych karpi. Dzięki bezrdzeniowej konstrukcji układa się na dnie idealnie 
oplatając najmniejsze zgrubienie czy kamyczek. Z racji wysokiej giętkości jest to materiał idealny do łowienia na śred-
nich dystansach..

• Bezrdzeniowy materiał przyponowy
• Łatwy do zaplatania
• Wysoka odporność na przetarcie
• Kropkowany brązowy kamufl aż
• Idealnie adaptuje się do kształtu dna

DŁUGOŚĆ WYTRZYMAŁOŚĆ KOLOR WYPORNOŚĆ

7m 35lbs Kropkowany brąz Szybko Tonąca

7m 45lbs Kropkowany brąz Szybko Tonąca

W całej historii mojego karpiowania, zawsze jeden typ zestawu w portfelu - zestaw combi. Może być on krótki lub długi, to nie ma 
znaczenia. Jest to uniwersalny zestaw, który zawsze się sprawdzi a plecionka w otulinie Reptilian Coated pozwala na przygotowanie 
najlepszych zestawów combi. Jest ona bardzo twarda, tonie jak kamień i doskonale zlewa się z dnem. Doskonały produkt, 
który każdy powinien mieć w pudełku.
                                    Tony Smeets



65

REPTILIAN COATED 
Wysokiej gęstości włókna PE z półsztywną powłoką. REPTILIAN COATED to 
najlepsze rozwiązanie do najbardziej zaawansowanych zestawów combi. Po 
ściągnięciu powłoki otrzymasz super miękką i giętką plecionkę, którą można 
stosować do nieskończonej ilości metod. Wolno tonący. Powłoka zewnętrzna to 
duży plus, kiedy musisz wyrzucić zestaw na duże odległości, pozwala znacznie 
zredukować możliwość splątania zestawu w locie.

• Półsztywna powłoka zewnętrzna
• Super miękka plecionka z włókien PE
• Przezroczysta powłoka
• Wolno tonąca
• 2-tonowy brązowy kamufl aż

DŁUGOŚĆ WYTRZYMAŁOŚĆ KOLOR WYPORNOŚĆ

15m 15lbs 2 odcienie brązu Wolno Tonąca

15m 25lbs 2 odcienie brązu Wolno Tonąca

15m 35lbs 2 odcienie brązu Wolno Tonąca

PHYTON METAL CORE 
Bezpieczny dla środowiska, bezołowiowy leadcore. PHYTON METAL CORE 
oferuje tę samą szybkość tonięcia jak tradycyjny leadcore, ale dzięki wykorzy-
staniu czystej cyny jako rdzenia, jest on miękki i łatwy w pracy z nim. Doskonale 
zapleciony materiał zewnętrzny wykorzystuje włókna o niskiej gęstości, pozwa-
lając na łatwe zaplatanie pętli.

• Bezołowiowy rdzeń metalowy
• 2-tonowy zielony kamufl aż
• Zewnętrzny oplot z włókien PE
• Łatwy w zaplataniu

DŁUGOŚĆ WYTRZYMAŁOŚĆ KOLOR WYPORNOŚĆ

7m 35lbs 2 odcienie zieleni Szybko Tonąca

7m 45lbs 2 odcienie zieleni Szybko Tonąca

25m 45lbs 2 odcienie zieleni Szybko Tonąca

Odpowiednia prezentacja przynęty jest naj-
ważniejsza w wędkarstwie. Przez wiele lat 
używałem własnego systemu swobodnego 
zestawu, w którym leadcore stanowił główny 
element. Wykorzystywałem wiele rodzajów le-
adcorów, ale nigdy nie byłem w pełni zadowo-
lony. Do czasu, aż odkryłem materiał Python 
Metalcore. Jego największą przewagą jest 
niezwykła trwałość. Jest bardzo odporny na 
przetarcia dzięki swej zaplatanej konstrukcji  
i nie pęka. Jego jakość, łatwość w użytko-
waniu, odporność i niezawodność, sprawią,  
że jest najlepszym materiałem jaki mogę po-
lecić. Python Metalcore jest sprawcą wielu 
moich rekordów.   
             Mihovil Vudrag
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Click for video

Click for video

MIMICRY MIRAGE XP 
Najbardziej j uniwersalna kolorystyka, sprawdzająca się 
we wszelkich sytuacjach.

MIMICRY GREEN HELO
Nowy wzór kamuflażu z rodziny Mimicry, składający się 
z trzech odcieni zieleni. Perfekcyjnie dopasowuje się do 
naturalnego otoczenia, a jednocześnie nadaje barwny i 
nowoczesny wygląd po nawinięciu na szpulę kołowrotka. 
Nowa generacja kamuflażu Mimicry to nie tylko kwesta 
kolorystyki, struktura żyłki została także poprawiona. To 
najwyższej klasy materiał jednowłóknowy, którego stosunek 
wytrzymałości do średnicy został zmaksymalizowany do 
granic.

• IPoprawiona konstrukcja
• Wzmocnione zdolności kamuflowania się 
• Zmniejszona rozciągliwość
• Zwiększona gęstość – lepsza zdolność tonięcia

DŁUGOŚĆ WYTRZYMAŁOŚĆ ŚR. KOLOR

500m 11lbs 5.2kg 0.25mm Kamuflaż

500m 13lbs 6.2kg 0.28mm Kamuflaż

500m 15lbs 7.1kg 0.30mm Kamuflaż

500m 18lbs 8.3kg 0.33mm Kamuflaż

500m 21lbs 9.8kg 0.35mm Kamuflaż

500m 25lbs 11.3kg 0.38mm Kamuflaż

500m 29lbs 13.2kg 0.40mm Kamuflaż

MODEL DŁUGOŚĆ WYTRZYMAŁOŚĆ ŚR. KOLOR

Żyłka 1000m 11lbs 5.2kg 0.25mm Green Helo

Żyłka 1000m 13lbs 6.2kg 0.28mm Green Helo

Żyłka 1000m 15lbs 7.1kg 0.30mm Green Helo

Żyłka 1000m 18lbs 8.3kg 0.33mm Green Helo

Żyłka 1000m 21lbs 9.8kg 0.35mm Green Helo

Żyłka 1000m 29lbs 13.2kg 0.40mm Green Helo

Strzałówka 100m 24lbs 11.0kg 0.40mm Green Helo

Strzałówka 100m 32lbs 15.6kg 0.50mm Green Helo

Strzałówka 100m 44lbs 21.3kg 0.60mm Green Helo

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
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SPECTRUM HDC 100% FLUOROCARBON
SPECTRUM HDC sprosta najbardziej wymagającym warunkom, a jego niska rozciągliwość i wyso-
ka gęstość struktury zapewniają natychmiastową sygnalizację brania i wyczucie w czasie zacięcia i 
holu ryby. Dla uzyskania najlepszej wydajności materiału, zalecamy 5-pętlowy węzeł Grinner przy 
wiązaniu fl uoro carbonu do krętlika lub haka, oraz węzeł Mahin przy wiązaniu do przyponów.

• Pierwszy na świecie czysty fl uoro carbon, który zachowuje się jak wysokiej jakości żyłka!
• Specjalna formuła zwiększająca łatwość użytkowania i dalekie rzuty
• Nie zwija się i nie plącze – nawet przy 40mm przelotkach początkowych!
• Wysoka wytrzymałość na węźle
• Niska rozciągliwość i wysoka czułość
• Bardzo szybko tonie
• Specjalny odcień – wtapia się w każde środowisko wodne
• Ciasna struktura molekularna zapewnia niesamowitą wytrzymałość i niezawodność

ŻYŁKA POKRYTA FLUORO CARBONEM BULLDOZER
Doskonała i uniwersalna żyłka. Rdzeń o wysokiej gęstości, pokryty czystym fluoro 
carbonem, zapewnia niesamowitą gładkość, która pozwala osiągać bardzo duże 
dystanse rzutów i redukuje rozciągliwość, co pomaga utrzymać pełną kontrolę nad 
rybą. Pokrycie z fl uoro carbonu zwiększa szybkość tonięcia i odporność na przetar-
cie, sprawiając, że ta żyłka sprawdzi się w każdej sytuacji i warunkach.

• Szybko tonąca
• Minimalna rozciągliwość
• Wysoka odporność na przetarcie
• Wykończenie powierzchni zapewniające super gładkość
• Prawdziwie uniwersalna żyłka o najwyższej jakości

DŁUGOŚĆ WYTRZYMAŁOŚĆ ŚR. KOLOR

250m 10lbs 0.28mm Przezroczysty

250m 12lbs 0.30mm Przezroczysty

250m 15lbs 0.35mm Przezroczysty

250m 20lbs 0.40mm Przezroczysty

KOLOR DŁUGOŚĆ WYTRZYMAŁOŚĆ ŚR.

Żółty Fluo 1000m 10lbs 0.28mm

Żółty Fluo 1000m 12lbs 0.31mm

Żółty Fluo 1000m 15lbs 0.33mm

Żółty Fluo 1000m 18lbs 0.37mm

Żółty Fluo 1000m 20lbs 0.40mm

Przezr. Zieleń 1000m 10lbs 0.28mm

Przezr. Zieleń 1000m 12lbs 0.31mm

Przezr. Zieleń 1000m 15lbs 0.33mm

Przezr. Zieleń 1000m 18lbs 0.37mm

Przezr. Zieleń 1000m 20lbs 0.40mm
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DŁUGOŚĆ WYTRZYMAŁOŚĆ ŚR. KOLOR

1000m 12lbs 5.6kg 0.28mm Zielony

1000m 14lbs 6.6kg 0.30mm Zielony

1000m 16lbs 7.4kg 0.33mm Zielony

1000m 18lbs 8.1kg 0.35mm Zielony

1000m 20lbs 9.8kg 0.38mm Zielony

1000m 24lbs 11.0kg 0.40mm Zielony

1000m 30lbs 13.1kg 0.43mm Zielony

XLNT HP MOSS GREEN
Matowe wykończenie w kolorze zieleni mchu nadaje żyłce najwyższą zdolność do wta-
piania się w otoczenie. Wraz z tradycyjnymi zaletami żyłek XLNT – niskiej rozciągliwości, 
szybkiemu tonięciu, wysokiej wytrzymałości  i odporności na przetarcie – model XLNT HP 
Green to nowa kolorystyczna wersja wspaniałe rodziny żyłek karpiowych, obok których nie 
można przejść obojętnie.

• Matowe wykończenie w kolorze zieleni mchu
• Poprawiona zdolność do wtapiania się w otoczenie
• Obniżona rozciągliwość / szybko tonąca
• Wysoka odporność na przetarcie.

DŁUGOŚĆ WYTRZYMAŁOŚĆ KOLOR

450m 25lbs Zielony kamuflaż

PLECIONKA BULLZDOZER
Matowe wykończenie w kolorze zieleni mchu nadaje żyłce 
najwyższą zdolność do wtapiania się w otoczenie. Wraz z 
tradycyjnymi zaletami żyłek XLNT – niskiej rozciągliwości, 
szybkiemu tonięciu, wysokiej wytrzymałości  i odporności na 
przetarcie – model XLNT HP Green to nowa kolorystyczna 
wersja wspaniałe rodziny żyłek karpiowych, obok których nie 
można przejść obojętnie. 

• Matowe wykończenie w kolorze zieleni mchu
• Poprawiona zdolność do wtapiania się w otoczenie
• Obniżona rozciągliwość / szybko tonąca
• Wysoka odporność na przetarcie

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
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BANK BOUND 3-SEZONOWA KURTKA WĘDKARSKA W KAMUFLAŻU
• 2-warstwowy, wytrzymały materiał Poliester 320D Poliester Taslon
• Membrana klimatyczna TPU o wodoodporności na poziomie 8 000mm, podklejone szwy
• Oddychalność na poziomie 5.000 mvp
• Wnętrze wyłożone komfortową siatką ze 100% poliestru
• Długa kurtka wędkarska z regulacją dołu
• 2-kierunkowy, bryzgoszczelny zamek główny, kryty patką
• 2 boczne kieszenie zapinane na bryzgoszczelne zamki
• Elastyczne rękawy z regulacją na rzep
• Rolowany kaptur z regulacją wysokości i szerokości
• Logotyp Signed by Bank Bound

Dostępne rozmiary M-XXL

KANGURKA BANK BOUND
Kontynuując sukces, jaki odniosła seria odzieży Bank Bound, prezentujemy komfortową, 3-sezonową, 
wodoodporną i oddychającą kangurkę o 2-warstwowej konstrukcji.

• Miękki i wytrzymały materiał zewnętrzny 100% poliester 320D Taslon
• W 100% wodoodporna z membraną TPU o wodoodporności na poziomie 8000mm słupa wody, 

podklejone szwy
• Oddychalność na poziomie 5000mvp
• Komfortowe wykończenie wnętrza siatką ze 100% poliestru
• Bryzgoszczelny zamek przedni z podwójną patką dla maksymalnej ochrony
• Obszerna kieszeń przednia, zapinana na wodoodporny zamek i wyłożona miękkim flisem
• Chowany kaptur z regulacją szerokości i wysokości 
• Regulacja dołu kangurki
• Bryzgoszczelny zamek z boku, ułatwiający zakładanie
• Wewnętrzne rękawki z Lycry, posiadają otwory na kciuk, zewnętrzny mankiet zapinany na rzep
• Kolor Kamuflażu

Dostępne rozmiary M-XXL

NOWOŚĆ
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3-SEZONOWY KOMBINEZON W KAMUFLAŻU BANK 
BOUND
Lekki i techniczny 3-sezonowy kombinezon, składający się z kurtki i spodni, zapako-
wany w małą torebkę. Z nim będziesz zawsze przygotowany na każdy rodzaj pogody

• 2-warstwowy, wytrzymały materiał Poliester 320D Poliester Taslon
• Membrana klimatyczna TPU o wodoodporności na poziomie 8 000mm, podklejone 

szwy
• Oddychalność na poziomie 5.000 mvp
• Wnętrze wyłożone komfortową siatką ze 100% poliestru
• Regulowany dół kurtki
• Bryzgoszczelny zamek główny z wewnętrzną patką
• 2 boczne kieszenie zapinane na bryzgoszczelne zamki
• Elastyczne rękawy z regulacją na rzep
• Rolowany kaptur z regulacją wysokości i szerokości
• Spodnie z komfortowym, wysokim, elastycznym pasem
• 2 boczne kieszenie zapinane na bryzgoszczelne zamki
• Nogawki regulowane na rzep
• Logotyp Signed by Bank Bound
• Dostarczony w niewielkiej, łatwej do transportu, torbie
• Kolor Kamuflaż

Dostępne rozmiary M-XXL

BLUZA W KAMUFLAŻU Z KAPTUREM BANK BOUND
Atrakcyjna wizualnie bluza z kapturem w eleganckim kamufl ażu

• Mięsista tkanina z 80% bawełny i 20% poliestru o gramaturze 320gsm
• Wewnętrzna strona materiału pokryta miękkimi włoskami
• 2-warstwowa konstrukcja kaptura, wnętrze obszyte tkaniną typu jersey o składzie 

65% poliestru i 35% bawełny
• Modne, szerokie taśmy do regulacji
• Szerokie, prążkowane, wysokiej jakości mankiety i spód bluzy
• Przednia kieszeń typu kangurka
• Doskonale komponują się ze spodniami Prologic Bank Bound Joggers
• Logotyp Signed by Bank Bound
• Kolor Kamuflaż

Dostępne rozmiary M-XXL
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BLUZA Z KAPTUREM BANK 
BOUND PULLOVER
Doskonała bluza typu pullover z kapturem, 
wykonana z wysokiej jakości materiału

• 2-warstwowa konstrukcja kaptura, wnętrze 
obszyte tkaniną typu jersey o składzie 65% 
poliestru i 35% bawełny

• Modne, szerokie taśmy do regulacji
• Szerokie, prążkowane, wysokiej jakości 

mankiety i spód bluzy
• Przednia kieszeń typu kangurka
• 2 tonowa kolorystyka, współgrają ze 

spodniami Prologic Bank Bound Joggers
• Logotyp Signed by Bank Bound

Dostępne rozmiary M-XXL

SPODNIE BANK BOUND JOGGERS
Komfortowe spodnie typu joggers z mięsistego 
materiału

• Mięsista tkanina z 80% bawełny i 20% poliestru o 
gramaturze 320gsm

• Modne, szerokie taśmy do regulacji
• Wysoka, elastyczna talia z modnymi, szerokimi 

taśmami do regulacji
• 2 boczne kieszenie do ogrzewania dłoni – jedna 

zapinana na zamek
• Dwie kieszenie na pudełka, umieszczone na udach
• Wysokie, elastyczne nogawki dla pełnego komfortu
• Doskonale komponują się z bluzami PL Bank Bound
• Logotyp Signed by Bank Bound

Dostępne rozmiary M-XXL

BLUZA NA ZAMEK Z KAPTUREM 
BANK BOUND
Super bluza na zamek z kapturem, doskonała w 
czasie łowienia i w codziennym użytkowaniu

• Komfortowa tkanina z 80% bawełny i 20% polie-
stru o strukturze Terry  
i gramaturze 290gsm

• Regulowany kaptur, z modnymi, szerokimi 
taśmami

• Szerokie, prążkowane, wysokiej jakości mankiety 
i spód bluzy

• Wysokiej jakości zamek
• Przednia kieszeń typu kangurka
• Logotyp Signed by Bank Bound

Dostępne rozmiary M-XXL
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POLO W KAMUFLAŻU BANK BOUND
Bardzo atrakcyjne polo w eleganckim kamufl ażu

• Wykonane w 100% z wysokiej jakości bawełny o konstrukcji pique o gramaturze 
220gsm

• Klasyczny krój z krótkimi rękawami
• Zapinane na 3 guziki
• Wysokiej jakości tkany kołnierz
• Boczne rozcięcia po bokach dołu, z kontrastowym przeszyciem, dodają 

elegancji
• Logotyp Signed by Bank Bound
• Kolor Kamuflażu

Dostępne rozmiary M-XXL

BANK BOUND POLO
Bardzo atrakcyjne polo o casualowym kroju 

• Wykonane w 100% z wysokiej jakości bawełny o konstrukcji pique o gramaturze 
220gsm

• Klasyczny krój z krótkimi rękawami
• Zapinane na 3 guziki
• Wysokiej jakości tkany kołnierz
• Boczne rozcięcia po bokach dołu, z kontrastowym przeszyciem, dodają elegancji
• Logotyp Signed by Bank Bound

Dostępne rozmiary M-XXL

KOSZULKA BANK BOUND RETRO
Super koszulka typu T-shirt, doskonała zarówno w czasie łowienia jak i na co dzień

• Wykonana w 100% z wysokiej jakości bawełny o gramaturze 180gsm
• Materiał jest gęsto tkany i ma wykończenie bio-washed
• Klasyczny krój z krótkimi rękawami
• Dopasowany kołnierz wzmocniony taśmą w kontrastowym kolorze
• Najwyższej jakości nadruki, nie usztywniające materiału
• Wysokiej jakości hafty i tkana etykietka
• Brak metki na szyi

Dostępne rozmiary M-XXL

KOSZULKA BANG BOUND BADGE
Casualowa koszulka typu T-shirt o wspaniałym wyglądzie. 

• Wykonana w 100% z wysokiej jakości bawełny o gramaturze 180gsm
• Materiał jest gęsto tkany i ma wykończenie bio-washed
• Klasyczny krój z krótkimi rękawami
• Dopasowany kołnierz wzmocniony taśmą w kontrastowym kolorze
• Najwyższej jakości nadruki, nie usztywniające materiału
• Wysokiej jakości hafty i tkana etykietka
• Brak metki na szyi

Dostępne rozmiary M-XXL
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CZAPKA BANK BOUND FLAT BILL
Wysokiej jakości czapka w stylu Flat Bill o doskonałym 
dopasowaniu

• Doskonale dopasowana dzięki elastycznemu 
materiałowi z 97% bawełny i 3% elastanu

• Flexi Fit
• 6 panelowa konstrukcja w stylu Flat Bill
• Elastyczna taśma sterczowa we wnętrzu czapki, 

zapewnia doskonałe dopasowanie i komfort
• Atrakcyjny haft na przodzie
• Uniwersalny rozmiar

CZAPKA BANK BOUND MESH
Super czapka w stylu trucker 

• Doskonale dopasowana czapka wykonana w 100% 
z bawełny w formie tkaniny diagonalnej i twardej 
siatki

• 5 panelowa konstrukcja z uformowanym daszkiem
• Miękkie wyścielenie wnętrza
• Regulacja typu snap back
• Atrakcyjny haft na przodzie
• Uniwersalny rozmiar

CZAPKA BANK BOUND CAMO
Wysokiej jakości czapka z elastycznego materiału o 
doskonałym dopasowaniu

• Doskonale dopasowana dzięki elastycznemu 
materiałowi z 97% bawełny i 3% elastanu

• 6 panelowa konstrukcja
• Regulacja typu snap back
• Elastyczna taśma sterczowa we wnętrzu czapki, 

zapewnia doskonałe dopasowanie i komfort
• Atrakcyjny haft na przodzie
• Uniwersalny rozmiar
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KURTKA TERMICZNA HERITAGE
Doskonała i luksusowa kurtka termiczna o wspaniałym designie.

• Miękki, super komfortowy materiał zewnętrzny ze 100% poliestru Oxford w kolorze 
mélange

• Membrana klimatyczna z TPU, wodoodporność na poziomie 8 000mm słupa wody, 
podklejone szwy

• Oddychająca
• Ciepłe obszycie wnętrza mikrofilsem ze 100% poliestru, rękawy obszyte tkaniną Taffeta
• Super lekka i zapewniająca doskonałą izolację termiczną ocieplina watoliną o gramaturze  

160gsm ze 100% poliestru
• Odpinany, ocieplony kaptur z regulacją i wyginanym daszkiem
• Wysokiej jakości dwukierunkowy zamek główny kryty podwójną patką
• Regulacja dołu kurtki i poniżej ramion dla doskonałego dopasowania
• Przyjemny w dotyku mankiet wewnętrzny oraz regulowany na rzep mankiet zewnętrzny
• 2 kieszenie typu cargo pod nimi kieszenie do ogrzewania dłoni
• 2 kieszenie na piersi zapinane na bryzgoszczelne zamki 
• Kieszeń wewnętrzna zapinana na zamek 
• Wysoki kołnierz wyłożony flisem dla najwyższego komfortu i ciepła

Dostępne rozmiary M-XXL

SPODNIE TERMICZNE HERITAGE
Doskonałe i luksusowe spodnie termiczne o wspaniałym designie.

• Miękki, super komfortowy materiał zewnętrzny ze 100% poliestru Oxford w 
kolorze mélange

• Membrana klimatyczna z TPU, wodoodporność na poziomie 8 000mm słupa 
wody, podklejone szwy

• Oddychające
• Ciepłe obszycie wnętrza mikrofilsem ze 100% poliestru
• Super lekka i zapewniająca doskonałą izolację termiczną ocieplina gramaturze 

160gsm ze 100% poliestru
• Doskonałe, elastyczne szelki z dodatkowym wsparciem na plecach dla pewniej-

szego trzymania i większego komfortu
• Wysokiej jakości dwukierunkowy zamek główny kryty podwójną patką
• Elastyczne w pasie dla lepszego dopasowania
• Wytrzymałe wzmocnienia na kolanach z Nylonu Taslan Oxford
• 2 kieszenie typu cargo pod nimi kieszenie do ogrzewania dłoni
• Kieszeń wewnętrzna zapinana na zamek 
• Rozpinane nogawki z zamkami i regulacją na rzep

Dostępne rozmiary M-XXL

NOWOŚĆ NOWOŚĆ
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SPODNIE TERMICZNE LITEPRO
Super lekkie spodnie zimowe, uzupełnienie kurtki LitePro.

• Miękki materiał zewnętrzny ze 100% poliestru o strukturze Rip-Stop, odporny na przetarcia
• Membrana klimatyczna z TPU, wodoodporność na poziomie 8 000mm słupa wody,  

podklejone szwy
• Oddychające
• Wnętrze wyłożone tkaniną ze 100% nylonu
• Lekkie a jednocześnie bardzo skuteczne ocieplenie ze 100% Poliestru o gramaturze 160gsm
• Super elastyczne szelki z logotypami i wytrzymałymi klamrami
• Dwukierunkowy, wysokiej jakości, bryzgoszczelny zamek główny
• 2 wyłożone flisem kieszenie do ogrzewania dłoni, zapinane bryzgoszczelnymi zamkami
• Wewnętrzna kieszeń zapinana na zamek
• Elastyczne w pasie dla lepszego dopasowania
• Rozpinane nogawki z zamkami i regulacją na rzep

Dostępne rozmiary M-XXXL

KURTKA LITEPRO THERMO
Super lekka kurtka zimowa, zapewniająca dużo ciepła w chłodne dni
• Miękki a jednocześnie wytrzymały na przetarcia materiał typu Rip-stop  

ze 100% poliestru
• Membrana klimatyczna z TPU wodoodporność na poziomie 8 000mm słupa wody, 

podklejone szwy
• Oddychająca
• Pikowana poziomo od wewnątrz, wnętrze wyłożone 100% nylonem
• Lekkie a jednocześnie bardzo skuteczne ocieplenie ze 100% poliestru
• Bryzgoszczelne zamki: główny i chroniące kieszenie boczne
• 2 kieszenie boczne wyłożone fl isem
• Kieszeń wewnętrzna zamykana na zamek
• Regulacja dołu kurtki
• Kaptur z elastycznym daszkiem i dwustronną regulacją
• Zamki wentylacyjne pod ramionami
• Mankiety z regulacją na rzep

Dostępne rozmiary M-XXXL

NOWOŚĆ
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KOMBINEZON TERMICZNY  HIGHGRADE
Lekki i wysokowydajny, dwuczęściowy kombinezon termiczny o doskonałym stosunku 
jakości do ceny!

• Wytrzymały materiał zewnętrzny 100% poliester Peach, pokryty warstwą  
hydrofobową

• Membrana klimatyczna o wodoodporności na poziomie 8 000mm słupa wody, 
podklejone szwy

• Przyjemne w dotyku i ciepłe obszycie wnętrza mikrofilsem i tkaniną Taffeta ze 100% 
poliestru 

• Bardzo wydajna ocieplina watoliną o gramaturze 160gsm ze 100% poliestru
• Odpinany, ocieplony kaptur z regulacją i wyginanym daszkiem
• Wytrzymały, dwukierunkowy zamek główny kryty podwójną patką w kurtce
• Regulowany dół kurtki dla lepszego dopasowania
• Przyjemny w dotyku mankiet wewnętrzny oraz regulowany na rzep mankiet zewnętrzny
• Wyłożone flisem kieszenie do ogrzewania dłoni
• 2 kieszenie typu cargo, kieszeń na piersi i kieszeń wewnętrzna zapinana na zamek
• Komfortowe, elastyczne szelki z mocnymi klamrami
• Dwukierunkowy zamek w spodniach
• 2 kieszenie typu cargo pod nimi kieszenie do ogrzewania dłoni
• Spodnie elastyczne w pasie dla lepszego dopasowania
• Wzmocnione kolana
• Rozpinane nogawki z zamkami i regulacją na rzep

Dostępne rozmiary M-XXXL

BUTY MAX5 HP GRIP-TREK
Najwyższej jakości buty o poprawionej konstrukcji i z nową podeszwą High-Tech.

• Wytrzymała, wodoodporna i nie brudząca się cholewka ze skóry licowej ze 
wstawkami z mocnego i odpornego na przetarcie materiału 900x900D ze 100% 
poliestru

• Super komfortowe i lekkie, a jednocześnie wytrzymałe
• W 100% wodoodporne i oddychające dzięki membranie HydroGuard
• Wzmocnienie na palcach i na pięcie
• Ocieplane dla doskonałej izolacji termicznej
• Wyjmowana wkładka
• System szybkiego sznurowania i wytrzymałe sznurówki
• Doskonałej konstrukcji podeszwa z środkową warstwą z pianki EVA 
• Nowej konstrukcji gumowa podeszwa High-Tech – wytrzymała, elastyczna, 

amortyzująca, odporna na oleje i antypoślizgowa – doskonała trakcja na każdej 
powierzchni

• Kolor Max5

Dostępne rozmiary 41-47

BUTY MAX5 HP POLAR ZONE
Najwyższej jakości buty zimowe o poprawionej konstrukcji i z nową podeszwą High-Tech.

• Wytrzymała, wodoodporna i nie brudząca się cholewka ze skóry licowej ze wstaw-
kami z mocnego i odpornego na przetarcie materiału 900x900D ze 100% poliestru

• Super wytrzymałe byty zapewniające doskonałe wsparcie, a jednocześnie lekkie
• W 100% wodoodporne i oddychające dzięki membranie HydroGuard
• Wzmocnienie na palcach i na pięcie
• Wnętrze obszyte grubą warstwą materiału Thinsulate dla doskonałej izolacji 

termicznej
• Wyjmowana wkładka
• System szybkiego sznurowania i wytrzymałe sznurówki
• Doskonałej konstrukcji podeszwa z środkową warstwą z pianki EVA 
• Nowej konstrukcji gumowa podeszwa High-Tech – wytrzymała, elastyczna, 

amortyzująca, odporna na oleje i antypoślizgowa – doskonała trakcja na każdej 
powierzchni

• Kolor Max5

Dostępne rozmiary 41-47

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ NOWOŚĆ
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WODERY ROAD SIGN
Niezawodne i zaprojektowane do radzenia sobie wnajcięższych 
warunkach wodery z butami o bieżnikowanej podeszwie. 

• Super wytrzymała konstrukcja – warstwa zewnętrzna z 
wysokiej jakości materiału

• Plavitex HD 700 PVC, strona wewnętrzna z rozciągliwego 
poliestru

• W 100% wodoodporne dzięki poczwórnemu zgrzewaniu 
szwów, odpornemu na przeciekanie pod wysokim ciśnieniem

• Dwuwarstwowe wzmocnienie kolan
• Wysokiej jakości szelki, wszywane na kwadrat, mocne 

klamry
• Kieszeń wewnętrzna i ściągacz na piersiach
• Elastyczny pasek
• Komfortowe, wytrzymałe buty z bieżnikowaną podeszwą
• Wyprodukowane w UE
• Kolor - oliwkowa zieleń

Dostępne rozmiary 40-47

WODERY MAX5 NYLO-STRETCH
• Lekkie i komfortowe
• Wykonane z 100% silnego i wytrzymałego Taslanu
• Podklejane szwy
• Regulowany pas biodrowy
• Wewnętrzna kieszeń na piersi
• Bieżnikowane podeszwy

Dostępne rozmiary 40/41-46/47

WODERY NEOPRENOWE  
MAX5 XPO
• 4,5 mm neopren z całkowicie wodoszczelnymi 

zamkami
• Elastyczne szelki z mocnymi klamrami
• Przednia kieszeń z wodoszczelnym zamkiem
• Wyjmowana wewnętrzna kieszeń z zamkiem
• 5 mm tłoczony ochraniacz kolan
• Doskonałe, wyściełane neoprenem, odporne na 

chłód gumowe buty
• Solidna podeszwa

Dostępne rozmiary 40/41-46/47
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