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nr katalogowy długość c.w. waga *cena

CityLiner Perch Jig (wklejanka)      
1CL-JP-022 2,26 m 2–12 g 104 g 239,00 zł
1CL-JP-025 2,55 m 3–12 g 128 g 365,00 zł
1CL-JP-027 2,70 m 3–15 g 138 g 279,00 zł

CityLiner Perch Spin      
1CL-SP-019 1,98 m 2,5–7 g 92 g 209,00 zł
1CL-SP-022 2,20 m 3–10 g 96 g 239,00 zł

CityLiner Trout Spin      
1CL-ST-022 2,26 m 3–18 g 118 g 245,00 zł
1CL-ST-025 2,55 m 3–18 g 132 g 255,00 zł

CityLiner Pike Spin      
1CL-SP-I23 2,30 m 8–25 g 124 g 249,00 zł
1CL-SP-I25 2,55 m 9–30 g 136 g 269,00 zł
1CL-SP-I27 2,70 m 10–35 g 152 g 275,00 zł

CityLiner Zander Spin      
1CL-SZ-022 2,26 m 8–38 g 132 g 259, 00 zł
1CL-SZ-025 2,59 m 8–45 g 144 g 275,00 zł

Nowa seria lekkich i szybkich wędek spinningowych do coraz modniejszego 
Street Fishingu.  Składa się z 12 wędek dedykowanych do połowu poszczególnych 
gatunków ryb jak: okoń, pstrąg, szczupak czy sandacz.  Wykonana w technologii 
Nano Core z High Carbonu o współczynniku sztywności 70 mln PSI.  Nowoczesne 
wykończenie, markowy uchwyt kołowrotka firmy Fuji, lekkie przelotki  SIC typu 
K-concept na przedłużonych stopkach.  Spiningami można komfortowo łowić 
cały dzień bez zmęczenia ręki... Najlżejsze wędzisko z serii waży 92 gramy. 

Lekka NowoczesNa  
koNstrukcja
z duzym zapasem mocy

30%
lżejsze

Q
najwyższa 
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* 
or

ie
nt

ac
yj

na
 c

en
a 

de
ta

lic
zn

a,
 z

 u
w

ag
i n

a 
zm

ie
nn

y 
ku

rs
 d

ol
ar

a 
am

er
yk

ań
sk

ie
go

 m
oż

e 
ul

ec
 z

m
ia

ni
e



Okazy ryb złowione na wędzisko  

Voyager Power Spin,
 3 m, 20-60 g 
Maciek Jagiełło z 12 kilogramowym 
łososiem pacyficznym złowionym  
w Chile
zdjęcie u góry

Marcin Jakubowski  
z 9 kilogramowym  
łososiem  Salmo Salar 
złowionym w Szwecji  
(zdjęcie po prawej)

Nowe serie wedzisk

         

2 bezpieczne  
metalowe klipsy  
na szpuli

Method  
Master FD
4 łożyska

cena od 137 zł*

Mistick świetnie  
się sprawdzi  
w połowach  
spinningowych  
i spławikowych

Mistick FD
8 łożysk

cena od 148 zł*
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Carpex  
Quartz  
FD 8010
10 łożysk

cena 
459 zł*

Przekładnia 
ślimakowa wolnej 
oscylacji  szpuli

Perfekcyjne 
i niezawodne

187 modeli kołowrotków w ofercie 2019

Najlepszym dowodem wysokiej jakości sprzętu  
sygnowanego naszymi markami:  
Robinson, VDE-Robinson, Carpex, Sea 
Fox jest 5-cio letnia gwarancja udzie-
lana na wszystkie kołowrotki.

Precyzyjnie dobrana przekładnia dzia-
ła płynnie i lekko nawet przy dużych  
obciążeniach. 8 łożysk.  Cena od 129 zł*

www.robinson.pl

New

Płynnie działający 
hamulec zapewnia 
bezpieczny hol 
dużej ryby

Method  
Runner FD
6 łożysk

cena od 152 zł*

System wolnej 
szpuli „Super 
Freerunner”

cena 113 zł*

New

Carmasin FD
6 łożysk



Na ryby w 2019 z... 

Dynamiczny rozwój wędkarstwa wymaga od produ-
centów współpracy z doświadczonymi projektantami 
i testerami. Efektem tych działań są najlepszej jakości 
produkty, które firma Robinson rokrocznie wprowa-
dza na rynek. Wychodząc naprzeciw wymaganiom 
współczesnego wędkarza konsekwentnie tworzymy 
i wdrażamy specjalistyczny sprzęt do niemal wszyst-
kich metod połowu. W niniejszym katalogu znajdzie-
cie Państwo cztery brandy:
Van Den Eynde - Robinson Team
Od wielu lat opracowywany i udoskonalany sprzęt 
dedykowany dla wyczynowców.
Robinson
Wysokiej jakości wędki, kołowrotki, akcesoria tworzo-
ne z myślą o wędkarstwie: spinningowym, spławiko-
wym, gruntowym oraz muchowym.
Carpex
Zdobywający coraz większą popularność specjali-
styczny sprzęt karpiowy.
Sea Fox
Najmocniejszy, odporny na słoną wodę sprzęt do po-
łowów morskich.

Rok 2019 jest dla nas przełomowy. Wprowadzamy 
bowiem na rynek wiele nowości, w tym cztery inno-
wacyjne i ekskluzywne serie wędzisk spinningowych: 
Diaflex Speeder, River Master, City Liner i Voyager. 
Każda z tych serii odpowiada współczesnym wy-
mogom wędkarstwa – tworzenia wędek lekkich, 
szybkich o dużym zapasie mocy. Dodajmy, że wśród 
nowości znajdziecie Państwo spinningi do modnego 
ostatnio Street Fishing’u czy wędki o krótkim składzie 
zwiększające komfort podróżowania.
Z myślą o wędkarzach wyczynowych zaprojektowa-
liśmy wędki nasadowe o długości 13 metrów, baty 
oraz bolonki. Rozszerzamy dotychczasowe, dobrze 
znane zawodnikom i wędkarzom standardy TX i TX2, 
wprowadzając technologiczną rewolucję – TX3. Nie 
zabraknie również akcesoriów do najnowszych koszy 
wędkarskich – VDE Robinson Compact TX3/D36.
Nie zapominamy o budżetowych rozwiązaniach, któ-
re z uwagi na jakość oferowanych produktów oraz 

konkurencyjną cenę będą powodem zadowolenia 
m.in. wielu wędkarzy spławikowych oraz grunto-
wych. W tym celu stworzyliśmy szeroką gamę wędek 
z serii Diagonal.
Do bardzo popularnych, objętych pięcioletnią gwa-
rancją kołowrotków dołączyły trzy nowe  modele: 
Genesis, Carmasin oraz Neonix. 
Poszerzyliśmy ofertę brandów Carpex oraz Sea Fox. 
Wśród nowości karpiowych na szczególną uwagę 
zasługuje seria wędek Kaiser, która bardzo dobrze 
sprawdziła się podczas kilkumiesięcznych testów.

27 lat. 
Dokładnie tyle trwa nasza współpraca z belgijskim 
producentem najlepszych na świecie zanęt Marcela 
Van Den Eynde. Jesteśmy jej wyłącznym dystrybuto-
rem od 1992 roku. Wielu wędkarzy pewnie nie mogło-
by sobie wyobrazić polskiego wędkarstwa bez popu-
larnego „Marcela”. Dlatego też zdecydowaliśmy się na 
wprowadzenie nowych zanęt, boosterów, dodatków 
i atraktorów. Dowodem na skuteczność mieszanek 
jest fakt, że od kilkudziesięciu lat święcimy triumfy na 
arenie ogólnopolskiej oraz międzynarodowej. W mi-
nionym roku zawodnicy naszego klubu odnotowali 
kolejne sukcesy. Robinson Team zdobył drużynowe 
wicemistrzostwo Polski. Członkowie naszych klu-
bów sportowych wygrywali szereg zawodów w cyklu 
Grand Prix. Anna Roguska-Jurek wygrała klasyfikację 
Grand Prix Polski 2018. W międzyczasie reprezen-
towała kraj na Mistrzostwach Świata we Wrocławiu, 
gdzie Polki zajęły wysokie V miejsce. Ciekawostką 
może być fakt, że zawodniczka srebrnych medalistek, 
drużyny Republiki Południowej Afryki łowiła na na-
szym koszu VDE-Robinson Compact TX3. Cieszymy 
się, że oprócz sukcesów Ani mogliśmy sponsorować 
te najbardziej prestiżowe zawody, a nasze produkty 
dla wędkarzy wyczynowych znane są na całym świe-
cie.  

Zanim nasze produkty znajdą się w ofercie prze-
chodzą bardzo restrykcyjny proces wdrożenia. Na 
tym etapie poprzeczkę podnosimy bardzo wysoko. 

Począwszy od prac projektowych, poprzez wybór 
najlepszych światowych producentów, a skończyw-
szy na dokładnej kontroli jakości w każdej fazie pro-
dukcji. Mamy świadomość, że zaufało nam tysiące 
wędkarzy. Nie możemy więc zawieść Waszych węd-
karskich marzeń. 
Nasza firma od wielu lat jest w gronie największych 
popularyzatorów wędkarstwa. W tym roku zorgani-
zujemy już trzynastą edycję Ogólnopolskich Zawo-
dów Spławikowych Van Den Eynde - Robinson Cup. 
Imprezę, która od wielu lat uważana jest za najlep-
szy, komercyjny cykl zawodów w Polsce. Ponadto 
wspieramy wiele zawodów na szczeblach lokalnych, 
ogólnopolskich oraz coraz częściej międzynarodo-
wych.

W minionym roku zainicjowaliśmy nowy cykl imprez 
wędkarskich. Na Jeziorze Koronowskim odbyły się ogól-
nopolskie Zawody Spinningowe o Puchar Robinsona.
Rywalizacja spotkała się z olbrzymim zainteresowa-
niem i szerokim oddźwiękiem. Na tyle szerokim, że 
pierwsze zgłoszenia do nowej edycji (wrzesień 2019) 
wpływały jeszcze w roku 2018. 

Na koniec chcielibyśmy serdecznie zaprosić Pań-
stwa do obserwowania naszego profilu na facebo-
oku: www.facebook.com/robinsoneurope. Znaj-
duje się tam wiele cennych informacji, prezentacji 
sprzętowych, filmów wędkarskich czy konkursów. 
Z rokiem 2019 coraz więcej uwagi skupimy również 
na rozwoju kanału youtube oraz firmowego konta 
instagram. 

 O wszystkich aspektach naszej działalności informu-
jemy na bieżąco na stronie internetowej (www.robin-
son.pl), jak również na wspomnianym wyżej profilu 
facebookowym.
 
Życząc udanego sezonu 2019, zapraszamy
do lektury katalogu:
Paweł Busz, Sławomir Pszczoła, Janusz Starko
Członkowie Zarządu Robinson Europe S. A.
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Relacja  
z pierwszych  

zawodów   
spinningowych 

o Puchar 
Robinsona  
na stronie 2
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PIERWSZE ZAWODY SPINNINGOWE  
O PUCHAR ROBINSONA
Zalew Koronowski wrzesień 2018 r.

2

Zawody Spinningowe o Puchar Robinsona, które odbyły się 30 września 2018 
roku pokazują, że informacje o braku ryb na zbiorniku są mocno przesadzo-
ne. Już podczas sobotniego, oficjalnego treningu, w którym wzięło udział kilka  
z kilkudziesięciu ekip padały szczupaki (w tym największy 84 cm), bolenie czy 
słusznych rozmiarów okonie. Do pełni szczęścia brakowało jedynie sandaczy, 
na które nastawiała się część ekip, choć fakt ich braku osłodziło finalnie ognisko 
integracyjne. 
Podczas niedzielnej, jednej tury zawodów złowionych zostało: 146 okoni, 20 
szczupaków, 1 boleń i 1 sandacz. Wymiar okonia na zawodach wynosił 20 cm. 
Dobre wyniki były dużym zaskoczeniem. Tym bardziej, że wielu zawodników, sły-
szało opowieści o porozkładanych na wodzie siatkach rybackich i braku ryb. Co 
więcej dla większości startujących woda ta była kompletnie nieznana, więc wiele 
czasu tracono nie na łowienie, a na typowanie potencjalnych miejscówek. Doty-
czyło to szczególnie tych, którzy nie zdołali stawić się na treningu. Nawet w takiej 
sytuacji udało się wypracować konkretne wyniki. Przykładowo, nie uczestniczą-
ca w treningu ekipa Raymarine w składzie Łukasz Marczyński i Marcin Kotowski 
zdobyła na zawodach drugie miejsce. Panowie początkowo typowali miejscówki, 
następnie skrupulatnie je obławiali. W efekcie przerzucili dwa komplety okoni 
oraz dołożyli sandacza 62 cm. Do zwycięstwa zabrakło co nieco szczęścia, gdyż 
Marcinowi spadł potężny okoń, a Łukaszowi prawdopodobnie szczupak.
Po raz kolejny firma Robinson Europe reprezentowana przez Artura Kocikow-
skiego pokazała, że duże zawody wędkarskie to przede wszystkim święto węd-
karzy. Niewielkie wpisowe, moc wartościowych nagród i indywidualne podej-
ście do każdego z teamów. Nie zapomniano również o niespodziankach dla 

wędkujących kobiet oraz najmłodszych uczestników zawodów, którzy dostali 
dodatkowe upominki. Pomimo bardzo dużego zainteresowania zawężono gru-
pę biorących udział do 120 osób, czyli 60 ekip. Jak na pierwsze zawody nowo-
powstałego cyklu jest to wynik wart odnotowania wśród imprez wędkarskich 
na mapie Polski.  Zwycięzcy, po skończonej sesji zdjęciowej nie byli w stanie na 
raz podnieść wszystkich otrzymanych nagród. Oprócz uginających się stołów 
od robinsonowego sprzętu (w tym legendarnych już Diaflexów), wśród nagród 
znalazły się echosondy Raymarine, czy dwa vouchery od Mercedes-Benz Auto
-Frelik na weekendową jazdę autem Klasy X z pełnym bakiem paliwa. 
Zawody wygrali Marcin Bomba i Marcin Zacharek reprezentujący Sklepwobler.pl, 
uzyskując 4820 punktów. Drugie miejsce zajęli, wspomniani już wcześniej 
Łukasz Marczyński i Marcin Kotowski występujący pod szyldem Raymarine,  
z łączną liczbą punktów 3550. Miejsce trzecie przypadło w udziale ekipie 
Fishing Trips w składzie Maciej Grabowski oraz Krzysztof Drzażdżyński z wyni-
kiem 3400 punktów. Ryby łowiono głównie na podwodnych głębokich górkach 
oraz wzdłuż przybrzeżnych trzcinowisk i pomostów.  
Zawody Spinningowe o Puchar Robinsona w swoim założeniu mają być impre-
zą cykliczną. Organizatorzy już zapowiedzieli, że event powtórzą w roku przy-
szłym i znacznie powiększą pulę nagród oraz liczbę startujących zawodników. 
Znając wieloletnią tradycję firmy Robinson Europe oraz zaangażowanie Artura 
Kocikowskiego możemy liczyć, że w roku przyszłym będziemy świadkami jesz-
cze lepszych zawodów na wodzie, która po wielu latach dewastacji powoli się 
odradza i warto jej poświęcić nieco więcej uwagi. 

Fragment artykułu, który ukazał się w Wędkarskim Świecie
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Van Den Eynde–Robinson 
Cup 2018

Wyniki – Van Den Eynde–Robinson Cup 2018
L.p. Imię i nazwisko Waga Suma pkt. Miejsce
1. Paweł Wlazło 18 540 g 3 1
2. Robert Pietrzyk 16 905 g 3 2
3. Sławomir Radzik 15 880 g 3 3

Mający dwunastoletnią tradycję cykl zawodów Van Den Eynde – Robinson 
Cup cieszy się coraz większym prestiżem wśród polskich spławikowców. 
Startujący zawodnicy doceniają wysoki poziom organizacyjny zawodów 
oraz wyso kie nagrody. Dotyczy to zarówno eliminacji jak i finałów.  Łączna 
wartość tylko finałowych nagród przekracza 40 000zł.  

Nasza firma była  sponsorem  
Spławikowych  Mistrzostw  Świata Kobiet 
Wrocław 2018

Liczne mistrzowskie tytuły zdobyte przez naszych zawodników  w okresie ponad 
20 lat wzbogaciliśmy w ubiegłym roku o kolejne.  Klub Robinson Team został 
drużynowym Vice-Mistrzem Polski w klasyfikacji drużynowej GPX 2018 w spławiku.  
Anna Roguska-Jurek zdobyła I miejsce w klasyfikacji indywidualnej GPX  2018 w 
spławiku, jest członkinią kadry narodowej PZW, uczestniczką Mistrzostw Świata 
2018.  Kamil Dzikiewicz  i  Mikołaj  Geisler są członkami kadry narodowej PZW   
i byli uczestnikami  Mistrzostw Świata 2018.

W górnym rzędzie od lewej stoją: Kamil Dzikiewicz , Sławomir Pszczoła 
(Prezes), Sebastian Nowakowski,  Anna Roguska-Jurek . W dolnym rzędzie 
od lewej: Mikołaj Geisler,  Paweł Szlachta, Artur Kocikowski.

Kamil Dzikiewicz - drużynowy 
srebrny medalista Mistrzostw 
Europy 2008 i drużynowy mistrz 
świata 2012 

Jarosław Wilusz - członek  
Robinson Team Bielsko-Biała.

Paweł Szlachta - wielokrotny 
drużynowy wicemistrz Polski 
w spławiku, członek klubu 
Robinson Team.

Piotr Kozieł - wielokrotny mistrz 
i wicemistrz Polski w spławiku. 
Przedstawiciel handlowy  na 
Warszawę i Mazowsze.

Sebastian Nowakowski 
- członek klubu Robinson Team.

Artur Kocikowski - członek 
klubu Robinson Team. Przed-
stawiciel handlowy na Kujawy 
i Pomorze.

Marcin Jakubowski - świetny 
spinningista i muszkarz. 
Przedstawiciel handlowy na 
Warszawę i Mazowsze.

Bogusław Mrożkiewicz - wice- 
mistrz Polski w spinningu 
i wędkarstwie karpiowym.  
Od lat testuje i przygotowuje 
nowości Robinsona.

Anna Roguska-Jurek  - I miejsce 
w klasyfikacji indywidualnej GPX 
Polski 2018 w spławiku, uczest-
niczka Mistrzostw Świata 2018

Mikołaj Geisler - drużynowy 
mistrz świata  U-25 2014, II wi-
cemistrz świata 2016, uczestnik 
Mistrzostw Świata Włochy 2018

Andrzej Laszuk - doskonały 
pstrągarz i trociarz, prezes 
TMRR. Przedstawiciel handlo-
wy na Zachodniopomorskie.

Marcin Przygoda - Prezes Klu-
bu Robinson Team Bielsko-Bia-
ła, wieloletni członek kadry 
Okręgu PZW Bielsko-Biała.

ZAWODNICY ROBINSON TEAM
– wielokrotni mistrzowie i wicemistrzowie Polski 

Klub Robinson Team



WYCZYNOWE  
WĘDKI NA MEDAL

Sponsorowana przez nas kadra narodowa  
spławikowców zajęła najwyższe miejsca  
w historii startów na mistrzostwach świata:  
złoty medal w 2012, brązowy w 2013  
i piąte miejsce w 2014 roku.

Wędki nasadowe, baty, bolonki, uklejówki są oferowane 
w trzech standardach: 

VDE-Robinson TX, TX2 i TX3
Superwędziska dla wyczynowców, o strukturze cera-
micznej, zbudowane na bazie najsztywniejszych 
grafitów o module do 80 milionów PSI. 

VDE-Robinson MX, MX2 i MX3
Najwyższa klasa wędzisk multimodułowych, 
zbudowanych na bazie grafitów o sztywności 
dochodzącej do 62 milionów PSI.

VDE-Robinson SX, SX2 i SX3 
Ekonomiczne wędziska nasadowe 
do łowienia wyczynowego 
i rekreacyjnego, do treningu 
metodą połowu skróconym 
zestawem. Wędziska 
powstały na bazie gra-
fitu o sztywności do 
48 milionów PSI.

antypoślizgowa 
powierzchnia
non-slip  
surface

blank wzmocniony 
oplotem 
carbon tape  
reinforcement

łączenia  
wzmocnione  
matą węglową 
woven tape
reinforcementWTR

lekkie
light  
constructionLC

superlekkie
ultra light  
construction

ULC

sztywna  
konstrukcja
extra-rigid  
constructionERC
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high modulus  
carbon
to 62 mln PSI

HMC 62
high modulus  
carbon
to 48 mln PSI

HMC 48

high modulus  
carbon
to 80 mln PSI

HMC 80

Nano Core 
high modulus  
carbon
to 80 mln PSI

Nano Core 
high modulus  
carbon
to 48 mln PSI

Nano Core 
high modulus  
carbon
to 62 mln PSI



* Z uwagi na zmienny kurs dolara amerykańskiego powyższe ceny mogą ulec zmianie

Nano Core Match TX3 1300 
nazwa katalogowa numer                długość        liczba               dł.             waga       orientacyjna 
   katalogowy                                  sekcji            transp.                                cena*

Nano Core Match TX3 1300 11W-TV-500       12,50 m         9           1,78 m       894 g    4 759,00 zł
 Pack* 11W-TV-501                             6 590,00 zł
 dopalacz 80 cm 11W-TV-5E1             80 cm       1               80 cm      170 g        119,00 zł
 dopalacz dwustronny 80 cm 11W-TV-5E2                 80 cm       1              80 cm        70 g        199,00 zł
  top 4-elementowy 11W-TV-5T1          4,58 m         4           1,49 m          89 g       879,00 zł
 top karpiowy 2-elem. 11W-TV-5T3          3,23 m                       1,66 m          54 g       339,00 zł
 top karpiowy 2-elem. „Pulla Kit” 11W-TV-3T4          1,97 m         2           1,66 m         18 g        149,00 zł
 top do kubka 1-2 11W-TV-5T4          3,23 m         2           1,66 m         65 g         259,00 zł
  szczytówka Ø 1,8 mm 11W-TV-5S1B           67 cm       1              67 cm         2 g          41,90 zł
 szczytówka Ø 2,4 mm 11W-TV-5S1E            67 cm       1               67 cm        2 g          41,90 zł
 szczytówka Ø 2,8 mm 11W-TV-5S1F            67 cm        1               67 cm        2 g          41,90 zł
 pokrowiec kpl. szczytówek 11W-TV-3S1P          90 cm                 90 cm                        35,00 zł      
  pokrowiec na pack 72-VR-015               183 cm                                  59,00 zł
*wędka, dopalacz, 2 x top 1-4, top karpiowy, top do kubka, zestaw szczytówek, pokrowiec

N
ano Core River TX2 - 1300

N
ano Core M

atch TX3 - 1300

Com
petition TX 13-10

specjalne 
wycięcie  
w topie  
„Pulla Kit” 
do 
wyciągania 
gumy   

Wprowadzamy nową, zmodyfikowaną przez zawodników VDE-Robinson Team wersję 
dobrze już znanej tyczki Nano Core Match TX2. Dzięki zmianom konstrukcyjnym w częś-
ciach numer 2, 6 i 7 uzyskaliśmy znacznie lepszy balans wędki, zwiększyliśmy również 
jej moc zachowując niską wagę 894 gram. Jest to lekka, szybka tyczka przeznaczona 
do finezyjnego łowienia małych i średnich ryb na wodach stojących. Wędki Match TX3, 
Match  TX2 oraz Competition 13-10 są produkowane na tych samych formach, dzięki 
czemu  ich poszczególne sekcje  wzajemnie do siebie pasują. Różnią się one oczywiście 
walorami użytkowymi, opracowanymi indywidualnie do przeznaczenia każdej z tyczek.

Nano Core River TX2 1300 

 nazwa katalogowa numer                   długość        liczba               dł.            waga      orientacyjna 
   katalogowy                                     sekcji     transp.                                cena*

Nano Core River TX2 1300   11W-TV-700         12,30 m        9            1,76 m       915 g    3 490,00 zł
 Pack*   11W-TV-701                               5 290,00 zł
 dopalacz 80 cm   11W-TV-7E1             80 cm       1              80 cm      170 g        189,00 zł
  top 4-elementowy   11W-TV-7T1          4,48 m        4            1,39 m        97 g        669,00 zł
  top karpiowy 2-elem.   11W-TV-7T3           3,23 m        2           1,66 m          54 g       339,00 zł
 top do kubka 1-2   11W-TV-7T4         3,23 m         2           1,66 m        65 g       239,00 zł
 szczytówka Ø 1,8 mm   11W-TV-7S1B           67 cm       1              67 cm        2 g          39,90 zł
 szczytówka Ø 2,4 mm   11W-TV-7S1E           67 cm       1              67 cm          2 g          39,90 zł
 szczytówka Ø 2,8 mm   11W-TV-7S1F           67 cm        1             67 cm          2 g          39,90 zł
 pokrowiec kpl. szczytówek   11W-TV-3S1P            90 cm                   90 cm                        35,00 zł
    pokrowiec na pack   72-VR-015              183 cm                                    59,00 zł
*wędka, dopalacz, 2 x top 1-4, top karpiowy, top dp kubka, zestaw szczytówek, pokrowiec

Jest to nasza najmocniejsza tyczka, przeznaczona do połowu dużych i walecznych ryb.
Polecamy ją na rzeki o dużym uciągu, świetnie się sprawdzi również przy trudnych, 
wietrznych warunkach pogodowych.

WTR

WTR

WTR

ULC

ULC

ERC

ERC

ERC

HMC 80

LC

 nazwa katalogowa                                          numer        długość         liczba            dł.            waga      orientacyjna 
                                                                            katalogowy                                  sekcji         transp.                               cena*

Competition TX 13-10                      11W-TV-300      12,65 m           9         1,75 m      916 g     3 799,00 zł
 dopalacz 60 cm                              11W-TV-3E1          60 cm         1            60 cm     160 g         104,90 zł
  top 4-elementowy                        11W-TV-3T1        4,50 m           4         1,50 m        90 g         819,00 zł
  long top 4-elementowy               11W-TV-3T2        4,70 m           4          1,70 m       94 g       599,00 zł
  top karpiowy 2-elem.                   11W-TV-3T3        3,10 m            2         1,66 m       55 g       299,00 zł
 top karpiowy 2-elem. „Pulla Kit”    11W-TV-3T4         1,97 m            2       1,66 m        18 g       149,00 zł
  szczytówka Ø 0,9 mm                  11W-TV-3S1           76 cm          1          76 cm         3 g         42,90 zł
 szczytówka Ø 1,2 mm                  11W-TV-3S1A         76 cm         1          76 cm        3 g          42,90 zł
 szczytówka Ø 1,8 mm                  11W-TV-3S1B         76 cm         1          76 cm        4 g          42,90 zł
 szczytówka Ø 2,1 mm                  11W-TV-3S1C         76 cm         1          76 cm        4 g          42,90 zł
 szczytówka strong Ø 2,5 mm     11W-TV-3S1D        50 cm          1            50 cm         3 g          42,90 zł
  komplet pięciu szczytówek        11W-TV-3S1K              –              –                                 –         209,90 zł
 pokrowiec kpl. szczytówek      11W-TV-3S1P         90 cm                 90 cm                        35,00 zł   
pokrowiec na pack    72-VR-015             183 cm                                   59,00 zł

Dzięki licznym sugestiom  i opiniom wyczynowców, zadowolonych z użytkowania 
naszej najpopularniejszej trzynastometrowej tyczki wprowadzamy ją ponownie do  
profesjonalnego arsenału. Jest to lekka, szybka wędka uniwersalnego zastosowania, 
do połowów w wodach stojących oraz rzekach o słabym i średnim uciągu.

Competition TX 13-10 
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Com
petition SX 1100 

            

Jedenastometrowe wędzisko zostało zaprojektowane w nowej technologii wyko -
rzystu jącej kompozycję grafitu o małej zawartości żywicy. Tyczka została dokładnie 
przetestowana przez ekspertów należących do mistrzowskiego zespołu VDE-Robinson 
Team i jest przez nich polecana do łowienia wyczynowego i rekreacyjnego.

Competition SX 1100

 nazwa katalogowa numer długość   liczba  dł. waga orientacyjna 
   katalogowy      sekcji   transp.  cena*

Competition SX 1100 11W-TS-100  11,00 m 8 1,60 m 1176 g    825,00 zł
 dopalacz 60 cm 11W-TS-1E1         60 cm 1      60 cm 268 g 79,00 zł
 top 4-elementowy 11W-TS-1T1    4,35 m 4 1,39 m 126 g 424,00 zł
 top karpiowy 2-elem. 11W-TS-1T3     2,65 m 2 1,40 m 56 g 179,00 zł
 szczytówka 11W-TS-1S1          86 cm 1      86 cm 8 g 34,90 zł
    pokrowiec kpl. szczytówek  11W-TV-3S1P          90 cm                 90 cm                             35,00 zł
   pokrowiec na pack  72-VR-015              183 cm                                     59,00 zł

Matchowa, lekka i szybka tyczka przeznaczona do połowów na wodach stojących. 
Polecana dla początkujących wyczynowców, szczególnie dla kobiet i juniorów.

Nano Core Match SX3 1100 

 nazwa katalogowa numer długość liczba dł. waga orientacyjna 
   katalogowy  sekcji  transp.                                      cena*

Nano Core Match SX3 1100 11W-TS-300  10,94 m 8 1,75 m 814 g 1059,00 zł
 Pack* 11W-TS-301      1859,00 zł
  top 4-elementowy 11W-TS-3T1    4,84 m 4  1,49 m 105 g 449,00 zł
 top karpiowy 2-elem. 11W-TS-3T3    3,25 m 2  1,68 m   57 g 239,00 zł
 szczytówka Ø 2,0 mm 11W-TS-3S1         76 cm 1       76 cm     3 g 39,90 zł
   pokrowiec kpl. szczytówek 11W-TV-3S1P        90 cm                   90 cm                              35,00 zł
   pokrowiec na pack  72-VR-015              183 cm                                        59,00 zł
*wędka, 2 x top 1-4, top karpiowy, pokrowiec

Mocniejsza wersja 11m tyczki przeznaczona do połowów mocnych i dużych ryb oraz 
na wodach o dużym uciągu. Wykonana z mat węglowych o współczynniku sztywności 
do 48 mln PSI.

Nano Core River SX3 1100 

 nazwa katalogowa numer długość liczba dł. waga orientacyjna 
   katalogowy  sekcji transp.                                       cena*

Nano Core River SX3 1100 11W-TS-800  10,94 m 8  1,75 m 901 g 989,00 zł
 Pack* 11W-TS-801      1795,00 zł
  top 4-elementowy 11W-TS-8T1   4,84 m 4  1,49 m  123 g 385,00 zł
 top karpiowy 2-elem. 11W-TS-8T3    3,25 m 2  1,68 m   57 g 239,00 zł
 szczytówka Ø 2,0 mm 11W-TS-8S1         76 cm 1     76 cm      3 g 39,90 zł
   pokrowiec kpl. szczytówek 11W-TV-3S1P         90 cm                  90 cm                              35,00 zł       
  pokrowiec na pack  72-VR-015              183 cm                                        59,00 zł
*wędka, 2 x top 1-4, top karpiowy, pokrowiec

7

ERC

LC

To wysokiej klasy tyczka wykonana z wysokomodułowego grafitu o sztywności do 62 
mln PSI. Można jej używać zarówno do łowienia sportowego, jak też do rekreacyjnego. 
Nano Core Match MX3 to lekka, bardzo dobrze wyważona „nasadówka” przeznaczona 
do łowienia na wodach stojących i kanałach. Z umiejętnie dobranym zestawem, świetnie 
się sprawdza przy połowie dużych ryb. Wędka wykonana w technologii CS Matrix charak-
teryzuje się wzmocnioną wytrzymałością i odpornością na uszkodzenia mechaniczne.

Nano Core Match MX3 1300 

 nazwa katalogowa  numer    długość  liczba dł. waga   orientacyjna 
    katalogowy   sekcji transp.                                       cena*

Nano Core Match MX3 1300  11W-TM-500   12,31 m 9 1,75 m   960 g 1929,00 zł
 Pack* 11W-TM-501      3149,00 zł
    dopalacz 100 cm  11W-TM-5E1    1,10 m 1 1,10 m   314 g 69,90 zł
  dopalacz dwustronny 100 cm 11W-TM-5E2    1,10 m 1 1,10 m   314 g 124,90 zł
 top 4-elementowy 11W-TM-5T1    4,55 m 4  1,39 m   104 g 509,00 zł
 top karpiowy 2-elem. 11W-TM-5T3     3,11 m 1  1,60 m     53 g 239,00 zł
 top do kubka 1-2 11W-TM-5T4     3,11 m 1  1,60 m              63 g         135,00 zł
  szczytówka Ø 1,8 mm   11W-TM-5S1B         67 cm 1      67 cm    2,5 g 39,90 zł
 szczytówka Ø 2,4 mm   11W-TM-5S1E         67 cm 2      67 cm    2,5 g 39,90 zł
 szczytówka Ø 2,8 mm   11W-TM-5S1F         67 cm 3      67 cm    2,5 g 39,90 zł
  pokrowiec kpl. szczytówek  11W-TV-3S1P        90 cm                   90 cm                              35,00 zł
   pokrowiec na pack 72-VR-015             183 cm                                        59,00 zł
*wędka, dopalacz, 2 x top 1-4, top karpiowy, top do kubka, zestaw szczytówek, pokrowiec

N
ano Core M

atch M
X3 - 1300    

N
ano Core River SX3 - 1100         

N
ano Core M

atch SX3 - 1100      

* Z uwagi na zmienny kurs dolara amerykańskiego 
     powyższe ceny mogą ulec zmianie.
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Baty – VDE - Robinson Team  
Nano Core Pole

ROBINSON EUROPE  
był sponsorem bardzo udanych  
Mistrzostw Świata rozegranych  
na Kanale Żerańskim  
w Warszawie.

N
ano Core Pole TX2 - 700

ULC

ULC

ULC

ERC

ERC

ERC

Baty Nano Core Pole TX2 to wędziska do wyczynowego, sportowego łowienia, 
zbudowane z wysokomodułowego grafitu (do 80 mln PSI). Są niezwykle lekkie 
i sztywne. Ich świetne wyważenie sprawia, że nie męczymy się nawet podczas 
wielogodzinnego łowienia, co ma ogromne znaczenie w trakcie zawodów. 
Wzmocnienia łączeń z maty ceramicznej dają gwarancję mocy i sprawiają, 
że hol nawet dużych ryb jest pewny i bezproblemowy.

 nr katalogowy długość liczba sekcji akcja dł. transp. waga orient. cena*

11W-PV-050 5 m 5 szybka 1,37 m 111 g 409,00 zł
11W-PV-060 6 m 6 szybka  1,37 m 163 g 539,00 zł
11W-PV-070 7 m 7 szybka 1,40 m 222 g 659,00 zł
11W-PV-080 8 m 8 szybka 1,40 m 300 g 799,00 zł

Nano Core Pole TX2

Mikołaj Geisler mistrz Polski U-23
oraz drugi wicemistrz świata U-25  

* Z uwagi na zmienny kurs dolara amerykańskiego 
     powyższe ceny mogą ulec zmianie.

Nano Core Pole TX3-...33
Jest to seria mocnych, szybkich wędek przeznaczonych do połowu dużych 
i silnych ryb. Lekkie blanki  z wysokomodułowego grafitu o współczynniku 
sztywności do 80 mln PSI są dodatkowe wzmocnione spiralnym oplotem  
z  taśmy z włókna węglowego.

 nr katalogowy długość liczba sekcji akcja dł. transp. waga orient. cena*

11W-PV-T15 5 m 5 szybka 1,40 m 190 g 319,00 zł
11W-PV-T16 6 m 6 szybka  1,40 m 230 g 415,00 zł
11W-PV-T17 7 m 7 szybka 1,40 m 280g 549,00 zł
11W-PV-T18 8 m 7 szybka 1,48 m 380g 669,00 zł

Delikatne, szybkie wędki  z wysokomodułowego grafitu o współczynniku 
sztywności do 80 mln PSI. Przeznaczone są do połowu małych i średnich 
ryb. W komplecie są dwie szczytówki, jedna tradycyjna o pustym w środku 
„rurkowym” przekroju oraz druga z wklejaną pełną końcówką z high carbonu.

 nr katalogowy długość liczba sekcji akcja dł. transp. waga orient. cena*

11W-PV-T05 5 m 5 szybka 1,35 m 180 g 215,00 zł
11W-PV-T06 6 m 6 szybka  1,35 m 198 g 399,00 zł
11W-PV-T07 7 m 7 szybka 1,35 m 310 g 499,00 zł
11W-PV-T08 8 m 7 szybka 1,38 m 329 g 599,00 zł

Nano Core Pole TX3-...11  
(z dodatkową szczytówką z wklejanką)

N
ano Core Pole TX3 - 833 

N
ano Core Pole TX3 - 811

8



* Z uwagi na zmienny kurs dolara amerykańskiego 
powyższe ceny mogą ulec zmianie.

VD
E - R Team

 N
ano Core Carp TX2-700     11W

-PV-C70

9

LC

N
ano Core Pole SX2 - 700  

11W
-PV-S70

Baty Nano Core Pole MX2 są przeznaczone do wyczynowego łowienia. Swoją 
lekkość i sztywność zawdzięczają budowie z wysokomodułowego grafitu 
o współczynniku sztywności do 62 mln PSI. Dodatkową zaletą tych wędek 
jest komplet dwóch szczytówek. Delikatniejsza i bardziej czuła służy do po-
łowu mniejszych ryb. Szybka i sztywna doskonale sprawdzi się na średnich 
płociach i leszczach.

Nano Core Pole MX2

 nr katalogowy długość liczba sekcji akcja dł. transp. waga orient. cena*

11W-PV-M50 5 m 5 szybka 1,22 m 180 g 204,90 zł
11W-PV-M60 6 m 6 szybka  1,22 m 238 g 244,90 zł
11W-PV-M70 7 m 7 szybka 1,22 m 313 g 309,90 zł

Coraz popularniejsze stało się łowienie karpi za pomocą wyczynowego sprzętu. 
W tym celu przygotowaliśmy serię Nano Core Carp TX2. Baty Van Den Eynde 
- Robinson Team są niebywale mocne dzięki zastosowaniu pogrubionych 
ścianek w poszczególnych modułach wędki. Dodatkowo wzmacnia je oplot 
z taśmy węglowej. Dzięki dobraniu odpowiedniej grubości amortyzatora 
jesteśmy w stanie wyholować kilkukilogramową rybę.

Nano Core Carp TX2

 nr katalogowy długość liczba sekcji akcja dł. transp. waga orient. cena*

11W-PV-C50 5 m 5 szybka 1,27 m 186 g 289,90 zł
11W-PV-C60 6 m 6 szybka  1,27 m 279 g 349,90 zł
11W-PV-C70 7 m 7 szybka 1,27 m 350 g 439,90 zł

ERC

LC

LC

ROBINSON EUROPE był sponsorem 
bardzo udanych Mistrzostw Świata 
rozegranych na Kanale Żerańskim  
w Warszawie.

Baty Nano Core Pole SX2 to bardzo wszechstronna seria przeznaczona do 
rekreacyjnego łowienia. Niewielka waga zapewnia maksymalną radość 
z wędkowania nawet najmłodszym adeptom wędkarstwa, a duża wytrzyma-
łość na uszkodzenia mechaniczne daje pewność, że wędzisko posłuży długo 
i bezawaryjnie. Aż pięć wersji długości pozwala na optymalne dobranie wędki 
do każdych warunków panujących na łowisku.

Nano Core Pole SX2

 nr katalogowy długość liczba sekcji akcja dł. transp. waga orient. cena*

11W-PV-S40 4 m 4 szybka 1,35 m 102 g 99,90 zł
11W-PV-S50 5 m 5 szybka 1,35 m 147 g 129,90 zł
11W-PV-S60 6 m 6 szybka  1,35 m 232 g 159,90 zł
11W-PV-S70 7 m 7 szybka 1,35 m 339 g 184,90 zł
11W-PV-S80 8 m 8 szybka 1,35 m 472 g 224,90 zł

Nano Core Carp TX2

N
ano Core Pole M

X2 - 700 
11W

-PV-M
70



BOLOGNESE

Jest to seria mocnych, szybkich wędek przeznaczonych do połowu dużych i silnych 
ryb, wykonanych na tych samych blankach co bat Nano Core  TX3 - …33. Wszystkie 
sekcje wędki są dodatkowo wzmocnione spiralnym oplotem  z  taśmy z włókna 
węglowego. Bolonki wykończone są klasowym uchwytem kołowrotka oraz  prze-
lotkami typu SLIM SIC na sprężystych, cienkich i lekkich  ramkach.

 nr katalogowy długość sekcje c.w.                akcja     ilość przel.   dł. transp.    waga         cena*

11W-BV-T15 5 m 5 10-30 g szybka 8 1,50 m 210 g 355,00 zł
11W-BV-T16 6 m 6 10-30 g szybka  9 1,50 m 270 g 459,00 zł
11W-BV-T17 7 m 7 10-30 g szybka 10 1,50 m 320 g 610,00 zł

Nano Core Bolognese TX3-...33

Wysokiej klasy bolonki do profesjonalnego zastosowania, wykonane z wysokomo-
dułowego grafitu o współczynniku sztywności do 80 mln PSI. Wędki uniwersalne, 
szczególnie polecamy  do połowów  ryb o średniej wielkości. Wykończone są 
klasowym uchwytem kołowrotka oraz  przelotkami typu SLIM SIC na sprężystych, 
cienkich i lekkich  ramkach.

 nr katalogowy długość sekcje c.w.                akcja     ilość przel.   dł. transp.    waga         cena*

11W-BV-T05 5 m 5 10-20 g szybka 8 1,50 m 242 g 339,00 zł
11W-BV-T06 6 m 6 10-20 g szybka  9 1,50 m 280 g 435,00 zł
11W-BV-T07 7 m 7 10-20 g szybka 10 1,50 m 332 g 595,00 zł

Nano Core Bolognese TX3-...22

N
ano Core  Bolognese TX2 - 700

ULC

ULC

ULC

ERC

ERC

ERC

Nano Core Bolognese TX2
Bolognese TX2 to topowa seria wykonana z wysokomodułowego grafitu o współ-
czynniku sztywności wynoszącym do 80 mln PSI. Wędki są wyjątkowo lekkie 
i charakteryzują się szybką akcją. Wielowarstwowa konstrukcja blanku gwarantuje 
przeniesienie dużych obciążeń oraz pewny hol dużych ryb ze znacznych odległości. 
Wędziska uzbrojono w klasowe przelotki SIC na lekkich, przedłużanych stopkach, 
dzięki czemu żyłka nie plącze się i nie przykleja do blanku nawet podczas inten-
sywnych opadów deszczu. Kije występują w trzech długościach (5,6,7 m); wszystkie 
mają identyczny c.w. wynoszący 8-20 g, który pozwala na  udany połów leszczy, 
krąpi, płoci, linów, a nawet mniejszych karpi.

 nr katalogowy długość sekcje c.w.                akcja     ilość przel.   dł. transp.    waga          cena*

11W-BV-T50 5,00 m 5 8–20 g szybka 8 1,36 m 160 g 519,90 zł
11W-BV-T60 6,00 m 6 8–20 g szybka 9 1,36 m 210 g 669,90 zł
11W-BV-T70 7,00 m 7 8–20 g szybka 10 1,36 m 280 g 849,90 zł

10

N
ano Core Bolognese  TX3 - 633

N
ano Core Bolognese  TX3 - 622



BOLOGNESE

11

Przelotka SIC w ultralekkich 
ramkach, stosowana w bo-
lonkach VDE-Robinson Team.

Antypoślizgowa powierzchnia rękojeści

LC

LC ERC

Bolonki pozwalają  
doskonale holować wiel-
kie okazy, nawet z bardzo 
dużej odległości. 

* Z uwagi na zmienny kurs dolara amerykańskiego powyższe ceny mogą ulec zmianie.

Nano Core Bolognese SX2 – ekonomiczna klasa wędzisk o średnim ciężarze wyrzutu 
pozwala na wszechstronne zastosowanie. Wędka znakomicie sprawdzi się i podczas 
łowienia w rzece o dużym uciągu, i na wodach stojących. W swojej klasie wyróżnia 
się małą wagą i stosunkowo cienkim blankiem. Najkrótsza, czterometrowa wersja 
będzie idealnym wyborem na początek przygody z metodą bolońską.

 nr katalogowy długość sekcje c.w.                akcja      ilość przel.  dł. transp.   waga          cena*

11W-BV-S40 4,00 m 4 10–20 g szybka 6 1,38 m 147 g 129,90 zł
11W-BV-S50 5,00 m 5 10–20 g szybka 7 1,40 m 200 g 159,90 zł
11W-BV-S60 6,00 m 6 10–20 g szybka 8 1,42 m 289 g 199,90 zł
11W-BV-S70 7,00 m 7 10–20 g szybka 9 1,44 m 411 g 224,90 zł

Nano Core Bolognese SX2

Nano Core Bolognese MX2 – sztywna i szybka wędka przeznaczona do połowu 
dużych ryb. Bardzo dobra jakość wykonania i wysokiej klasy przelotki pozwolą 
cieszyć się kijem przez długi czas, a multimodułowa konstrukcja gwarantuje, że 
blank nie straci swoich parametrów po kilku sezonach wędkowania. Seria ma trzy 
długości i ciężar wyrzutu 10-25 g. Takie parametry predysponują te wędziska do 
zmagań nie tylko z rzecznymi kleniami, jaziami, czy leszczami, ale świetnie poradzą 
sobie z holem brzany.

 nr katalogowy długość sekcje c.w.                akcja     ilość przel.   dł. transp.    waga         cena*

11W-BV-M50 5,00 m 5 10–25 g szybka 7 1,42 m 187 g 264,90 zł
11W-BV-M60 6,00 m 6 10–25 g szybka 8 1,44 m 261 g 329,90 zł
11W-BV-M70 7,00 m 7 10–25 g szybka 9 1,46 m 372 g 374,90 zł

Nano Core Bolognese MX2

N
ano Core  Bolognese SX2 - 700 

11W
-BV-S70

N
ano Core  Bolognese M

X2 - 700 
11W

-BV-M
70



ALBORELLA

  Ukleja obok płoci i leszcza  
  jest typowo sportową rybą.  
  Uklejówki Van Den Eynde 
  - Robinson doskonale  
 sprawdzają się w łowieniu    
  szybkościowym.

Anna Roguska-Jurek
członek Robinson Team

N
ano Core A

lborella TX2

N
ano Core  A

lborella M
X2

Nano Core Alborella MX2

nr katalogowy długość sekcje akcja dł. transp. waga cena*

11W-AV-M21 3,00 m 4 szybka 1,08 m 95 g 124,90 zł
11W-AV-M22 3,50 m 5 szybka 1,08 m 100 g 139,90 zł
11W-AV-M23 4,00 m 5 szybka 1,08 m 118 g 149,90 zł
11W-AV-M24 4,50 m 6 szybka 1,08 m 136 g 174,90 zł
11W-AV-M25 5,00 m 6 szybka 1,08 m 155 g 189,90 zł

Nano Core Alborella MX2 występuje w podobnych wersjach 
długości co Alborella TX2. Wędka jest dedykowana zarówno do 
połowów sportowych jak i rekreacyjnych, czy treningowych. 
Bardzo dobrze sprawdzi się nie tylko przy połowie uklei, ale 
i innych małych ryb.

Nano Core Alborella TX2

nr katalogowy długość sekcje akcja dł. transp. waga cena*

11W-AV-T30 3,00 m 4 szybka 1,03 m 65 g 194,90 zł
11W-AV-T35 3,50 m 5 szybka 1,03 m 80 g 229,90 zł
11W-AV-T40 4,00 m 5 szybka 1,03 m 96 g 249,90 zł
11W-AV-T45 4,50 m 6 szybka 1,06 m 115 g 294,90 zł
11W-AV-T50 5,00 m 6 szybka 1,06 m 139 g 309,90 zł

Ukleja jest bardzo ważną rybą sportową, która wielokrotnie zapewniała 
zwycięstwo w zawodach. Uklejówka Alborella TX2 jest klasowym 
sprzętem do sportowego, szybkiego łowienia. Ultralekka (wersja 
3-metrowa ma tylko 65 g), szybka i odporna na przypadkowe uderzenia 
powinna się znaleźć na wyposażeniu każdego zawodnika. W ofercie 
pięć wersji długości – od 3 do 5 metrów.

12
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LC

ERC

ERC

* Z uwagi na zmienny kurs dolara amerykańskiego powyższe ceny mogą ulec zmianie.



Match
Nano Core Tournament Match TX2 to wysokiej klasy wędziska do metody odle-
głościowej, których parametry i wykonanie zadowolą nawet najbardziej wymaga-
jących wędkarzy. Wyróżnia je cienki, ale bardzo wytrzymały blank oraz niewielka 
waga. Pozwala to na oddawanie dalekich i niezwykle precyzyjnych rzutów, co 
jest gwarancją udanych połowów. Wędki pozwalają na natychmiastowe zacięcie 
i pewny hol. Mają szczytową akcję, która pod ciężarem większej ryby przechodzi 
w głęboką parabolę amortyzując każdy jej zryw, czy odjazd.

nr katalogowy długość sekcje             c.w.              akcja     ilość przel.  dł. transp.    waga          cena*

11W-XM-T39 3,90 m 3 8–20 g szybka 15 136 cm 170 g 659,90 zł
11W-XM-T42 4,25 m 3 8–20 g szybka 16 147 cm 175 g 699,90 zł

Nano Core Tournament Match TX2

Nano Core Match MX2 to seria świetnych odległościówek kierowanych do sze-
rokiego grona wędkarzy. Charakteryzuje je bardzo dobry stosunek jakości do 
ceny, a poziom ich wykonania przywodzi na myśl o wiele droższe konstrukcje. 
Występujące w trzech długościach Nano Core Match MX2 polecane są do lżejszego 
łowienia płoci, krąpi, czy wzdręg.

nr katalogowy długość sekcje c.w. akcja ilość przel. dł. transp.  cena*

11W-XM-036 3,60 m 3 6–18 g szybka 12 125 cm  179,90 zł
11W-XM-039 3,90 m 3 6–18 g szybka 12 135 cm  189,90 zł
11W-XM-042 4,20 m 3 6–18 g szybka 14 145 cm  209,90 zł
11W-XM-390 3,90 m 3 10–25 g szybka 12 1,38 m  199,90 zł
11W-XM-420 4,20 m 3 10–25 g szybka 14 1,48 m  214,90 zł

Nano Core Match MX2

nr katalogowy długość sekcje c.w.                 akcja     ilość przel.   dł. transp.   waga          cena*

11W-XT-390 3,90 m 7 8–20 g szybka 8 116 cm 190 g 199,90 zł
11W-XT-420 4,20 m 7 8–20 g szybka 8 132 cm 210 g 224,90 zł

Nano Core Tele Match MX2 – alternatywa dla trzyskładowych wędzisk odległoś-
ciowych. Wyróżnia się zdecydowanie mniejszą długością transportową przy 
jednoczesnym zachowaniu parametrów wytrzymałościowych. Wędka ma osiem 
sekcji oraz ergonomiczny dolnik wyłożony korkiem i pianką. Występuje w dwóch 
wersjach długości (3,90 i 4,20 m) o tym samym ciężarze wyrzutu (8-20 g).

Nano Core Tele Match MX2

N
ano Core Tele M

atch M
X2

N
ano Core Tournam

ent  M
atch T

X2

N
ano Core M

atch M
X2

Paweł Szlachta członek klubu Robinson Team.
* Z uwagi na zmienny kurs dolara amerykańskiego powyższe ceny mogą ulec zmianie.
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Feeder, Method Feeder

nr katalogowy długość sekcje c.w.               akcja     ilość przel.   dł. transp.    waga          cena*

11W-XF-T03 3,60 m 3+3 40–90 g szybka 14 126 cm 215 g 279,90 zł
11W-XF-T04 3,90 m 3+3 40–90 g szybka 14 136 cm 232 g 294,90 zł
11W-XF-T36 3,60 m 3+3 50–120 g szybka 14 126 cm 224 g 294,90 zł
11W-XF-T39 3,90 m 3+3 50–120 g szybka 14 136 cm 241 g 309,90 zł

Nano Core Feeder TX2 – seria niezwykle lekkich i szybkich wędzisk dedykowana 
do połowu z koszykami zanętowymi. Dwie długości i dwa różne ciężary wyrzutu 
oraz trzy wymienne szczytówki (sztywniejsza węglowa i bardziej czułe szklane) 
pozwolą dobrać właściwości wędki do każdych warunków i do każdego gatunku 
ryby. Cięższa odmiana z powodzeniem sprawdzi się nie tylko na białorybie, ale 
świetnie nada się również do łowienia sandaczy na kawałek fileta lub martwą rybkę. 
W komplecie jedna szczytówka węglowa i dwie z włókna szklanego.

Nano Core Feeder TX2

nr katalogowy długość sekcje          c.w.                akcja     ilość przel.   dł. transp.    waga          cena*

11W-XF-360 3,60 m 3+2 40–90 g szybka 12 1,28 m 206 g 254,90 zł
11W-XF-361 3,60 m 3+2 45–120 g szybka 12 1,28 m 216 g 266,90 zł
11W-XF-362 3,60 m 3+2 50–150 g szybka 12  1,28 m  226 g 279,90 zł
11W-XF-391 3,90 m 3+2 45–120 g szybka 13 1,38 m  238 g 279,90 zł
11W-XF-392 3,90 m 3+2 50–150 g szybka 13 1,38 m 256 g 294,90 zł

Nano Core Feeder MX2 – sprawdzone wędki do wszechstronnego łowienia grun-
towego. Szeroki zakres mocy, dwie klasyczne długości (3,60 i 3,90 m) oraz dwie 
szczytówki w zestawie sprawiają, że jest to jedna z najbardziej uniwersalnych serii 
feederów, które spokojnie obsłużą każdy rodzaj łowiska i poradzą sobie z holem 
każdej, nawet największej ryby. W komplecie jedna szczytówka węglowa oraz 
jedna z włókna szklanego.

Nano Core Feeder MX2
N

ano Core Feeder T
X2

N
ano Core Feeder M

X2

nr katalogowy długość sekcje c.w.                akcja     ilość przel.   dł. transp.    waga          cena*

11W-XF-ME1 3,00 m 3+3 up to 45 g szybka 12 106 cm 178 g 229,90 zł
11W-XF-ME2 3,30 m 3+3 up to 55 g szybka 12 116 cm 185 g 244,90 zł
11W-XF-ME3 3,45 m 3+3 up to 65 g szybka 13 121 cm 200 g 254,90 zł
11W-XF-ME4 3,60 m 3+3 up to 65 g szybka 13 126 cm 206 g 259,90 zł

Nano Core Method Feeder TX2 to specjalne wędki do łowienia na tzw. metodę. 
Parametry tych wędzisk dobrano w taki sposób, by nie tylko pozwalały na pre-
cyzyjne podanie przynęty, ale też gwarantowały pewny hol ryby. W komplecie 
jedna szczytówka węglowa i dwie z włókna szklanego.

Nano Core Method Feeder TX2

N
ano Core M

ethod Feeder T
X2

Artur Kocikowski członek klubu Robinson Team, 
łowi na wędziska VDE-Robinson.

* Z uwagi na zmienny kurs dolara amerykańskiego powyższe ceny mogą ulec zmianie.
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Picker, Heavy Picker

nr katalogowy długość sekcje c.w.                 akcja       ilość przel.  dł. transp.     waga      cena*

11W-XP-270 2,70 m 2+2 up to 45 g szybka   10          1,42 m     171 g 169,90 zł
11W-XP-300 3,00 m 2+2 up to 45 g szybka          10         1,58 m      196 g   184,90 zł

Nano Core Heavy Picker SX2 – wędki o c.w. do 45 g polecane do cięższego ło-
wienia, a także w wodach o silniejszym uciągu. Występują w dwóch długościach, 
a w komplecie posiadają drugą, delikatniejszą szczytówkę, która świetnie pokazuje 
najdelikatniejsze nawet brania. Bardzo dobry sprzęt do łowienia rzecznych leszczy. 
Ze względu na stosunkowo krótki blank doskonale sprawdzi się wszędzie 
tam, gdzie zarzucenie zestawu utrudniają niskie gałęzie, czy zakrzaczenia. 
W komplecie jedna szczytówka węglowa oraz jedna z włókna szklanego.

Nano Core Heavy Picker SX2

nr katalogowy długość sekcje c.w.                 akcja      ilość przel.    dł. transp. waga cena*

11W-XP-M27       2,70 m     2+3     up to 30 g    szybka        10         141 cm       180 g     189,90 zł
11W-XP-M30       3,00 m     2+3     up to 30 g     szybka        10         155 cm       190 g     199,90 zł

Nano Core Picker MX2 – bardzo czułe i szybkie wędki polecane do połowu na małe 
i średnie koszyki zanętowe. Te pickery łączą w sobie atrakcyjny wygląd i dobrej jakości 
materiały, które zdecydowanie zwiększają walory użytkowe tych wędzisk. Całość 
uzupełniają specjalnie wzmocnione łączenia, klasowe przelotki i ergonomiczny 
dolnik zapewniający pewny chwyt w każdych warunkach pogodowych. W ofercie 
dwie długości (2,70 i 3,00 m), obie o ciężarze wyrzutu do 30 g. W komplecie jedna 
szczytówka węglowa i dwie z włókna szklanego.

Nano Core Picker MX2

N
ano Core Picker M

X2

Klub Robinson Bielsko-Biała: od lewej Kamil Terebus, Józef Maczuga, Paweł 
Woźniewicz, Marcin Przygoda Prezes Klubu, w dolnym rzędzie od lewej Piotr 
Worek, Jarosław Wilusz.
Osiągnięcia Klubu: Grand Prix Okręgu PZW Bielsko-Biała 2008, 2009, 2011, 2015,  
II m 2010, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018. 
Piotr Worek, Indywidualny Mistrz Okręgu 2014 i 2017, Indywidualne Grand Prix 
Okręgu 2008, 2011, 2014, 2015, 2016, 2017. Uczestnik Mistrzostw Polski.  
Jarosław Wilusz , Indywidualne Grand Prix Okręgu 2005, V-ce Mistrz Okręgu PZW 
Bielsko-Biała 2005, 2008, 2011.
Marcin Przygoda - Prezes Klubu Robinson Team Bielsko-Biała, wieloletni członek 
kadry Okręgu PZW Bielsko-Biała, V-ce Mistrz Okręgu PZW Bielsko-Biała 2010, 2015.

Tuby do wędzisk

 Tuba  D
elux na tyczkę VD

E-Robinson 13m
    11W

-T0-001

Tuba na top karpiow
y i top  do kubka    11W

-T0-002

nr katalogowy wymiary cena*

Tuba  Delux na tyczkę VDE-Robinson 13m
11W-T0-001 1,78 m/6,2 cm 39,00 zł
Tuba na tyczkę VDE-Robinson 13m
11W-T0-002 1,8 m/6 cm 39,00 zł
Tuba na top karpiowy i top do kubka
11W-T0-010 1,71 m/2,5 cm 15,90 zł
Tuba na zwykły top 4 częściowy
11W-T0-011 1,73 m/4,2 cm 24,90 zł
Tuba na szczytówki
11W-T0-012 0,92 m /6,2 cm 12,90 zł

W tegorocznej ofercie znalazł się zestaw 
profesjonalnych tub do przechowywania 
i transportu tyczek, topów i  szczytówek. 
Tuby zostały wykonane z najwyższej ja-
kości materiałów – są nie tylko niezwykle 
wytrzymałe, ale też lekkie i poręczne. 
W  zestawie znalazła się Tuba Delux de-
dykowana do tyczki VDE-Robinson 13 m, 
tuba na top karpiowy i top do kubka, tuba 
na zwykły top 4-częściowy oraz tuba na 
szczytówki. 

VD
E - R Team

 H
eavy Picker SX2

* Z uwagi na zmienny kurs dolara amerykańskiego powyższe ceny mogą ulec zmianie.
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Grafitowy korpus oraz metalowa szpula z otworami w znacznym stopniu zmniejszają 
masę kołowrotka, co pozwala na komfortowe, długie wędkowanie. Kształt matchowej 
szpuli umożliwia szybkie schodzenie linki w czasie wyrzutu i jej precyzyjne nawijanie 
podczas holu. Dodatkowym atutem tej „maszynki” jest wysokie przełożenie 7,1:1.
Te walory sprawiają, że zapewne High Speed stanie się hitem nadchodzącego sezonu.

• Lekka grafitowa konstrukcja • 5 łożysk • Igiełkowe łożysko oporowe • Przekładnia typu „High 
Speed” • Matchowa, duraluminiowa, anodyzowana szpula z bezpiecznym klipsem • Grafitowa 
szpula zapasowa • Wzmocniony, rurkowy kabłąk • Powiększona rolka pokryta stopem mosiądzu 
i azotku tytanu, typu  „kropla wody” • Aluminiowa rączka typu CNC • Precyzyjny multitarczowy 
hamulec • Możliwość przełożenia rączki lewo/prawo • Ergonomiczny, antypoślizgowy uchwyt 
korbki typu „soft rubber”

• Lekka grafitowa konstrukcja • 6 łożysk • Igiełkowe łożysko oporo-
we • Przekładnia typu „High Speed” • Matchowa, duraluminiowa, 
anodyzowana szpula z bezpiecznym klipsem • Zapasowa duralumi-
niowa, dwukolorowa, anodyzowana szpula z bezpiecznym klipsem 
• Wzmocniony, rurkowy kabłąk • Powiększona rolka pokryta stopem 
mosiądzu i azotku tytanu, typu „kropla wody” • Mocna podwójna 
aluminiowa rączka • Ergonomiczny, antypoślizgowy uchwyt korbki 
typu „soft rubber” • Komputerowo wyważony rotor • Precyzyjny 
multitarczowy hamulec • Możliwość przełożenia rączki lewo/prawo

VDE–R Player – trzy modele kołowrotków matchowych  
o grafitowym korpusie i aluminiowej szpuli. Doskonałą 
funkcjonalność tego kołowrotka zapewnia bardzo duże 
przełożenie 6,3:1 oraz duży nawój, około 1m żyłki przy 
jednym obrocie korbki. Dzięki równomiernemu rozłożeniu 
żyłki oraz wysokiej szpuli matchowej uzyskujemy bardzo 
dalekie rzuty.

Nr katalogowy Model Łożyska Poj. szp. matchowej Poj. szp. zapasowej Przełożnie Nawój Moc ham. Waga Cena orient.*

23P-VD-L20 FD 206 5+1 0,18 mm-195 m 0,18 mm-285 m 6,3:1 93 cm 4 kG 270 g 169,00 zł
23P-VD-L30 FD 306 5+1 0,20 mm-215 m 0,25 mm-215 m 6,3:1 97 cm 5,5 kG 300 g 175,00 zł
23P-VD-L40 FD 406 5+1 0,20 mm-215 m 0,25 mm-250 m 6,3:1 105 cm 5,5 kG 320 g 179,00 zł

Nr katalogowy Model Łożyska Poj. szp. matchowej Poj. szp. zapasowej Przełożnie Nawój Moc ham. Waga Cena orient.*

23P-VD-H20 FD 205  4+1 0,18 mm-150 m 0,20 mm-200 m 7,1:1 69 cm 6 kG 280 g 119,00 zł
23P-VD-H30 FD 305  4+1 0,20 mm-185 m 0,25 mm-200 m 7,1:1 74 cm 6 kG 294 g 125,00 zł
23P-VD-H40 FD 405  4+1 0,22 mm-240 m 0,28 mm-270 m 6,7:1 86 cm 7 kG 374 g 129,00 zł

Bardzo elegancko prezentujący się w tonacji biało-czarnej Tournament to kolejny 
luksusowy kołowrotek VDE-R Team. Ma precyzyjnie spasowane mechanizmy, dzięki 
czemu pracuje bardzo płynnie, a przedni multitarczowy hamulec jest niezawodny. 
Tournament ma funkcjonalne wykończenie detali: duże pokrętła korbki oraz dokładną 
regulację hamulca. Bardzo duże przełożenie 6,2:1 pozwala szybko nawijać linkę, 
a dzięki szerokiej rolce kabłąka nawijana jest ona idealnie na bardzo pojemną szpulę. 
Nie bez znaczenia dla funkcjonalności tego kołowrotka jest podwójna korbka.

• Lekka grafitowa konstrukcja • 6 łożysk • Łożysko oporowe • Komputerowo wyważony rotor 
• Matchowa, duraluminiowa, anodyzowana szpula • Grafitowa szpula zapasowa • Wzmoc-
niony, rurkowy kabłąk • Ergonomiczny, antypoślizgowy uchwyt korbki typu „soft rubber” 
• Precyzyjny multitarczowy hamulec • Możliwość przełożenia rączki lewo/prawo

GRAFITOWA
SZPULA ZAPASOWA

GRAFITOWA
SZPULA ZAPASOWA

Nr katalogowy Model Łożyska Poj. szp. matchowej Poj. szp. zapasowej Przełożnie Nawój Moc ham. Waga Cena orient.*

23P-VD-T20 FD 206  5+1 0,18 mm-190 m 0,20 mm-230 m 6,2:1 91,5 cm 4 kG 300 g 129,00 zł
23P-VD-T25 FD 256  5+1 0,20 mm-170 m 0,25 mm-215 m 6,2:1 95,5 cm 5,5 kG 335 g 131,00 zł
23P-VD-T30 FD 306  5+1 0,22 mm-160 m 0,30 mm-175 m 6,2:1 103 cm 5,5 kG 360 g 135,00 zł

* Z uwagi na zmienny kurs dolara amerykańskiego powyższe ceny mogą ulec zmianie
   Wszystkie kołowrotki marki VDE-R Team objęte są 5-cio letnią gwarancją16



zanęTY

SUPER CRACK – najnowsza seria zanęt opracowana przez belgijskich i angielskich mistrzów, specjalnie 
do stosowania w zawodach na terenie Europy Środkowo-Wschodniej. zanęty przygotowano pod kątem 
najbardziej popularnych gatunków ryb: płoci, leszczy i karpi. W zależności od sposobu przygotowania 
mieszanki świetnie wabi ryby we wszystkich typach wód: rzekach, jeziorach, kanałach. Seria obejmuje 
sześć zanęt: płoć (roach), płoć - czarna (roach black), karp (carp), leszcz (bream), leszcz - czarna 
(bream black), leszcz - brązowa (bream brown). 1 kg.

Ez-CRR Ez-CRR-BL Ez-CRC Ez-CRB Ez-CRB-BL Ez-CRB-BR

Ez-CRR – SupER CRaCk, RoaCh 
Ez-CRR-BL – SupER CRaCk, RoaCh BLaCk
Ez-CRC – SupER CRaCk, CaRp
Ez-CRB – SupER CRaCk, BREaM
Ez-CRB-BL – SupER CRaCk, BREaM BLaCk
Ez-CRB-BR – SupER CRaCk, BREaM BRoWn

najlepszą konsystencję uzyskamy, rozrabiając 1 kg zanęty z 1/2 
litra wody. Wsyp 1 kg zanęty do wiadra, następnie ciągle miesza-
jąc, dodaj stopniowo 3/4 z przygotowanej ilości wody. odczekaj 
15 minut, w celu równomiernej i całkowitej absorpcji wody. 
następnie wymieszaj mieszankę z pozostałą ilością wody. na 
rzeki o średnim uciągu zanęta powinna być lekko „przewilżona” 
i dociążona 2 kg gliny Damp Leam MVDE. Sprawi to, że zanęta 
będzie cięższa i kula zanętowa szybko dotrze do dna. Stosując 
zanętę w wodach czystych, o dużej przejrzystości, lepsze efekty 
uzyskasz, przyciemniając zanętę brązowym lub czarnym barwni-
kiem MVDE.

Doskonałość zanęt Marcela Van Den Eynde oparta jest na pół-
wiecznym doświadczeniu założyciela firmy, 3-krotnego mistrza 
świata Marcela Van Den Eynde. od kilku dekad swoim mistrzow-
skim doświadczeniem dzielą się również, przygotowując receptu-
ry dla belgijskiej firmy, angielscy mistrzowie – między innymi Bob 
nudd. od kilku sezonów receptury przygotowywane są również 
przez młodego, wybijającego się Belga andy'ego Berteyna.

pRzYgoToWaniE

SERia zanęT SupER CRaCk
Andy BERtEyn – jest wschodzącą gwiazdą w światowym węd-
karstwie spławikowym – mistrzem Belgii i brązowym medalistą 
mistrzostw Europy. opracowane przez niego zanęty Super Crack 
oparte są na nowej, rewelacyjnej formule przygotowanej specjal-
nie na łowiska środkowej Europy.
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zanęTY kaRpioWE

Hi-PRo SPECiMEn CARP – opraco wana 
przy współpracy Boba nudda, wysoko-
proteinowa zanę ta. Wabi i zatrzymuje 
w miejscu nęcenia duże okazy karpi. 
Szcze gólnie skuteczna w połowach na 
kulki proteinowe. Dostępna w dwóch 
wersjach kolorystycznych ― czerwonej 
oraz żółtej, dobrze widocznej na dużych 
głębokościach. 1 kg

przeznaczenie zanęt karpiowych na określone wody

nazwa zanęty
Wody

o silnym
uciągu

Wody
o średn.
uciągu

kanały
 i wody
wolno

płynące

Wody 
stojące gatunki ryb

hi -pro Specimen Carp – Red • • • • karp

hi -pro Specimen Carp – Yellow • • • • karp

Supercarp Fishmeal • • karp

Supercarp Strawberry • • karp

Carp Food Source • • karp

Ez-CaR

Hi-PRo CARP MEtHod Mix – unikalna, 
wysokoproteinowa mieszanka składników  
o wysokich wartościach odżywczych. Jest 
kompletną zanętą, do stosowania bez 
dodatków, gdy łowisko obfituje w karpie.  
W przypadku trudniejszych warunków 
najlepsze wyniki przynosi zmieszana w 50%  
z prażonym pieczywem ChapELuRE lub 
mączką czy aromatem rybnym. 2 kg
Hi-PRo CARP MEtHod Mix  2 kg – Ez-CaM
MEtHod Mix gREEn 2 kg – Ez-MMg

SUPER MEtHod Mix 2 kg – Ez-MMC

SUPERCARP fiSHMEAl – no- 
woczesna zanęta gruntowa 
opracowana na bazie mączki 
rybnej, jest bardzo lubiana 
przez karpie i leszcze. Dla 
zwiększenia jej skuteczności 
należy dodać granulat Carp 
pellet Fishmeal. przy silnym 
nurcie lub głębokim łowisku, 
powyżej 4 m zaleca się doda-
nie 10% kleju zanętowego 
Collant. 1 kg

Ez-SFiEz-SFS

SUPERCARP StRAWBERRy 
– zanęta o intensywnym za- 
pachu truskawki. Dobrane 
składniki wabią i utrzymują  
w łowisku głównie duże kar-
pie. Do stosowania w poło-
wach gruntowych. 1 kg

CARP food SoURCE – kom-
pletnie nowa, innowacyjna 
koncepcja zanęty karpiowej. 
Jest czystą, skoncentrowa-
ną paszą bez jakichkolwiek 
dodatków. Składa się z 8 skład- 
ników: mączki rybnej, kre-
wetek, zmielonych pelletów  
i kulek proteinowych, kuku-
rydzy, płatków rybnych, 
konopi i enzymu trawiennego 
Betaina hCL. Jest treściwym 
składnikiem mieszanki zanę-
towej. Skuteczna w połącze-
niu z Marine green Shellfish 
Mix i Expandą gold. 1 kg

Ez-CFS

ExPAndA gold - zanęta opar-
ta na najlepszej jakości granu-
latach. Równie skuteczna bez 
dodatków, jak i wymieszana  
z innymi zanętami. przyciąga 
duże okazy karpi. przeznaczona 
do łowienia gruntowego. Szcze- 
gólnie skuteczna w połowach 
na kulki proteinowe. 1 kg

Ez-Ego

Ez-CaY
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C-Mix StRAWBERRy
- wysokobiałkowa mieszanka do 
produkcji ciasta na kulki proteinowe  
o silnym zapachu truskawki. Jest 
wyni kiem wieloletnich testów 
i poszuki wań odpowiedniego skła-
du i pro porcji składników, tak aby 
zdawała egzamin w każdych warun-
kach przy połowie karpi. 2 kg

C-Mix 50/50 
– wysokoproteinowa mieszanka 
będąca bazowym składnikiem do 
produkcji ciasta na kulki prote-
inowe. Mix ten można w dowolny 
sposób ukierunkować, nadając mu 
odpowiedni smak, zapach i kolor 
za pomocą dodatków karpiowych. 
2 kg

C-Mix fRUit
- najwyższa jakościowo mieszanka 
do produkcji ciasta na kulki pro-
teinowe. Wysoka zawartość białka 
oraz słodki, owocowy zapach sku-
tecznie przyciągają uwagę dużych 
karpi, szczególnie w porach wiosen-
no-letnich, gdy wzrasta temperatu-
ra wody w zbiornikach. 2 kg

HooKPAStE
- szybkie w użyciu, skuteczne,  
skomponowane z wyselekcjono-
wanych, bogatych w białka pel-
letów. Stanowi świetną bazę do 
tworzenia dowolonych kompozycji 
zapachowych i kolorystycznych. 
odpowiednia struktura sprawia, iż 
mocno pracuje w wodzie. zawiera 
mączkę wysokiej jakości i pobu-
dza żerowanie ryb karpiowatych. 
należy mieszać z wodą do uzyska-
nia pożądanej konsystencji. 250 g

EC-FRu

EC-hop

MiX Do RoBiEnia kuLEk

Ez-EBF

ExPAndA Big fiSH 
- zanęta o drobnej granu-
lacji,  przeznaczona do ło-
wienia gruntowego. Ciemny 
kolor świetnie sprawdza się 
na czystych i przejrzystych 
wodach w okresie zimowo
-wiosennym. przyciąga róż-
nej wielkości ryby karpio-
wate. 1 kg

ExPAndA StRAWBERRy
- jasna zanęta o drobnej 
granulacji i intensyw-
nym, truskawkowym za-
pachu. ukierunkowa na do 
połowu ryb karpiowatych 
w okresie letnim. 1 kg

ZANĘTY EXPANDA
po połączeniu 
z mikropelletem 
świetnie nadają się 
do połowu na METODĘ.

Ez-ETF

ExPAndA tUtti fRUtti 
- jasna zanęta o drobnej 
granulacji i mocnym, owo-
cowym zapachu. Świetnie 
spraw dza się w cieplejszych 
okresach sezonu. przyciąga 
różne gatunki ryb karpiowa-
tych. 1 kg

ExPAndA PRotEin
- wysokoproteinowa, jasna 
zanęta o drobnej granula-
cji. Dzięki dużej zawarto-
ści protein wyjątkowo sku-
teczna na ryby karpiowate 
w okresie wiosenno-letnim. 
1 kg

Ez-EpR

zanęTY 
kaRpioWE

CiaSTo
haCzYkoWE 

ExPAndA fiSHMEAl
 - drobna zanęta wzbogaco-
na dodatkiem mączki rybnej 
oraz proteinami. najlepiej 
sprawdza się w okresie wio-
sennym, jesien nym i zimo-
wym. intensywny zapach 
fishmeal skutecznie wabi 
ryby karpiowate. 1 kg

Ez-EFM

SWEEt fiSHMEAl 
- słodka zanęta Fishmeal to produkt o dużej zawartości białka. 
Wyjątkowo skuteczny komponent stosowany w połowie karpi, 
leszczy, linów i karasi. Świetnie sprawdza się w kompozy-
cji z takimi zanętami jak: Expanda gold, Expanda Fishmeal, 
Expanda Big Fish oraz Beet. 1 kg

SUPERCRUSH 
- zanęty o średniej frakcji stworzone ze świeżo mielonych składników. zawierają 
wysokiej jakości oleje oraz mocny zapach. polecane do stosowania na jeziorach  
i akwenach o małym uciągu. Doskonale komponują się z produktami z serii Expan-
da. Dostępne w trzech wersjach smakowych: Sweet, Classic oraz garlic. 1 kg

Ez-SFM Ez-SCC Ez-SCS Ez-SCg

EC-STR EC-Boi
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zanęTY LESzCzoWE
gold-PRo BREAM ClASSiC – idealna zanęta leszczowa 
na każdą wodę. Ma silny, słodki aro mat przyciągający ryby 
nawet ze znacz nej odległości. zmie szana z taką samą ilo-
ścią zanęty SupER Cup lub SpECiaL powoduje efekt chmu-
ro twórczy w średnich głębokościach przy nęceniu ręcznym 
lub przy dnie, jeżeli uży jemy jej w ko szyku zanętowym. 
Mieszając goLD-pRo z taką samą ilością SECRET lub 
TuRBo, uzyskujemy ciężką mie szankę do nęcenia grunto-
wego w rzekach. 1 kg

gold-PRo BREAM yElloW – druga wersja kolory-
styczna bardzo dobrej zanęty leszczowej. Tym samym, 
sprawdzonym składni kom nadano atrakcyjną dla ryb, 
dobrze widoczną na dużych głębokościach żółtą barwę. 
Selekcjonuje duże sztuki. 1 kg

gold-PRo BREAM REd – trzecia, zupełnie nowa wersja 
bardzo popularnej i skutecznej mieszanki na leszcze, prze-
znaczona do połowu dużych okazów w ciepłych, letnich 
łowiskach. Doskonale komponuje się z wcześniejszymi wer-
sjami zanęty gold-pro Classic i Yellow, co pozwala dopaso-
wać mieszankę do każdej pory roku i każdego typu łowiska, 
w którym możemy zapolować na duże okazy leszczy. 1 kg

Ez-BRYEz-BRE Ez-BRR

SUPERCUP BREAM – lekka mieszanka przeznaczona do połowu wyłącznie na 
wodach stojących, polecana przy połowach leszcza, lina i płoci. Świetnie 
komponuje się z SECRET, CaTCh i goLD-pRo. W niewielkich ilościach doda-
wana jest do zanęt rzecznych jako środek chmurotwórczy. 1 kg

RECoRd SilVER BREME/SilVER BREME BlACK – zanęta o dość dużej 
granulacji przeznaczona do połowu dużych ryb spokojnego żeru. 
odpowiednio skomponowana, nadaje się do połowu zarówno na 
wodach bieżących jak i stojących. Specyficzny dodatek kawałków 
czekolady nadaje zanęcie słodki aromat i smak, uwielbiany przez 
duże okazy leszczy, linów i karpi. 2 kg

Ez-REB Ez-REB-BL

Ez-BRM

foRMUlE M BREAM - jas-
na zanęta o drobnej gra-
nulacji, ukierunkowana na 
leszcza. przeznaczona na 
rzeki, kanały oraz jeziora. 
Dość ciężka, gdyż przyj-
muje dużo wody. Stworzo-
na z myślą o zastosowaniu 
w metodzie odległościo-
wej oraz połowach batem 
lub tyczką. Jest doskonałą 
bazą do METoDY po zmie-
szaniu z mikropelletem. 
1 kg

Sprawdzone przepisy Marcela Van Den Eynde

    kanały
 nazwa  Wody Wody  i wody Wody  gatunki ryb
 zanęty o silnym o średn. wolno stojące
  uciągu uciągu płynące     
 gold-pro Bream Classic ● ● ● ● leszcz, krąp

 gold-pro Bream Yellow ● ● ● ● leszcz, krąp

 gold-pro Bream Red ● ● ● ● leszcz, krąp

  River ace ●    kleń, leszcz, brzana, jaź

 Supercup Bream   ● ● płoć, leszcz, krąp

 

Ez-Sup  Ez-Sup-R Ez-Sup-BR
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SUPER RoACH BlACK – zanęta 
specjalnie skomponowana do łowie-
nia dużych płoci w okre sie zimowo-
-wiosennym oraz podczas słabego 
żerowania ryb. posiada ciemny, zie-
misty kolor oraz słony smak. podczas 
łowie nia w rzekach należy dodać 
5–10% kleju zanętowego Collant.  
Do połowu dużych płoci dodaje się 
10% parzonego pigeon Shit. 1 kg

Ez-SRB

Ez-Cha 

CHAMPion – ciężka zanęta do sto- 
sowania w kanałach i wolnych rze- 
kach. Wabi duże leszcze i płocie. 
zmieszana z taką samą ilością 
zanęty naTuuR oraz gliny DaMp 
LEaM jest doskonałą kompozy-
cją do połowów spławi kowych 
na wo dach bieżących. 1 kg

Ez-SEC

SECREt ClASSiC – RoACH 
– jedna z najbardziej uniwer-
salnych mieszanek jaka zosta-
ła wyprodukowana przez firmę 
MVDE. Świetnie komponuje się 
z mieszanką River ace, tworząc 
doskonałą kompozycję do połowu 
w wodach bieżących, natomiast 
do połowu w jeziorach i kanałach 
Secret z powodzeniem możemy  
połączyć z lekką zanętą Supercup.  
W obydwu przypadkach dodajmy 
atraktor Brasem. zanęta Secret 
stanowi bardzo dobrą mieszankę 
do połowu leszczy i jazi. 1 kg

Ez-SEB

SECREt BlACK – RoACH – ciemna  
wersja zanęty Secret, opracowa-
na na zimniejsze pory roku. zmo- 
dyfikowany skład zawierający 
większą ilość składników pra-
cujących, sprawia, że szczegól-
nie nadaje się do połowu płoci, 
krąpi i leszczy w chłodniejszych 
porach roku, kiedy woda jest 
bardziej przejrzysta, a ryby 
ostrożniejsze. 1 kg

RECoRd gold/RECoRd gold BlACK – 
zanęta o dość dużej granulacji, przeznaczo-
na do połowu dużych ryb spokojnego żeru. 
odpowiednio skomponowana nadaje się do 
połowu zarówno na wodach bieżących, jak  
i stojących. Skład i zapach naturalnych skład-
ników takich jak kukurydza, konopia, soja 
i różne zboża, wabią głównie płocie i jazie. 
zanęta jest również świetną bazą do ukie-
runkowania na inne gatunki przez dodanie 
odpowiednich aromatów. 2 kg

Ez-REg
Ez-REg-BL

SUPER CHAMPion RoACH       
– to lekka zanęta płociowa 
na wody stojące i wolno 
płynące. podczas łowienia 
w rzekach można ją kompo-
nować z TuRBo. W głębokich 
wodach warto stosować mie-
szankę z SECRETEM. 1 kg

foRMUlE M RoACH - bazuje na recepturze Marcela Van 
Den Eynde, która została odnaleziona w jego starych 
notatkach. W czasie testowych połowów okazała się 
wyjątkowo skuteczna. zanęta posiada drobną strukturę, 
wzbogaconą proteinami pochodzenia roślinnego. 1 kg

PrZYkłADOwE MiEsZANki FOrMulE M rOAch:
-1 kg Turbo Black + 1 kg Leam + 0,500 DM + 2 kg Formule M Roach
-1 kg natuur + 1 kg Formule M Roach + 2 kg Leam
-1 kg Champion + 1 kg Formule M Roach + 2 kg Leam
-2 kg Record gold + 2 kg Formule M Roach + 1 kg Leam

foRMUlE M HERBS Mix - lekka mieszanka zanętowa o dro-
bnej frakcji. Wzbogacona ziołami, aminokwasami oraz 
betainą. Doskonale wabi duże płocie, leszcze i krąpie. 1 kg

PrZYkłADOwE MiEsZANki FOrMulE M hErbs MiX
-1 kg Turbo Black lub Classic + 1 kg leam + 0,5 kg DM
-1 kg Secret Black lub Classic + 2 kg Formule M herbs Mix 
+ 1 kg Leam + 0,5 kg abletta

Ez-RoB  
SUPER CHAMPion RoACH
BlACK - zanęta spec jalnie 
opracowana do połowu płoci 
w wodach o ciemnym dnie. 
Słony smak zanęty skutecznie 
sprawdza się w okresie wiosen-
nym i jesienno-zimowym. przy 
łowieniu dużych płoci należy 
dodać 10% odchodów gołębich 
pigEon ShiT oraz 5% aromatu 
w płynie RoaCh. 1 kg

Big RoACH – zanęta opraco-
wana do połowu płoci. Jest 
cięższa i bardziej klejąca niż 
jej klasyczna wersja, a także 
ma jaśniejszy kolor. Jej naj-
większym atutem jest to,  
że selekcjonuje większe osob-
niki, co jest niezwykle istotne 
w wodach o dużym pogłowiu 
płoci, gdy chcemy łowić tylko 
te największe. 2 kg

Ez-BRo

zanęTY płoCioWE

Ez-Roa
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zanęTY ukLEJoWE - poWiERzChnioWE

EZ-ABl-C - ABlEttA ClASSiC   
EZ-ABl-y - ABlEttA yElloW       EZ-ABl-R - ABlEttA REd

ABlEttA (UKlEjKA) – najnowsza seria zanęt opracowana przez belgijskich i angielskich mis- 
trzów specjalnie do wabienia uklei i innych małych ryb. Jej niezwykle drobna granulacja po-
woduje tworzenie chmury zanętowej przyciągającej ryby w nęcone sektory łowiska, nawet  
ze znacznych odległości. Rozdrobnienie zanęty jest tak duże, że praktycznie w całości „przela-
tuje” przez skrzela, nie powodując efektu sytości, czy tym bardziej przekarmienia ryb. podana  
przynęta haczykowa jest jedynym treściwym pożywieniem dostępnym dla ryb w miejscu nęce-
nia.  nie zaleca się dodawania przynęty haczykowej do mieszanki zanętowej – ewentualnie tylko  
w bardzo małych ilościach. Dostępna w trzech wersjach: klasycznej (classic), żółtej (yellow) 
i czerwonej (red). 1 kg

SPECiAl – najlżejsza ze wszystkich 
zanęt, do stosowania w je ziorach 
i wolnych rzekach. Jest mieszan-
ką do połowu ryb żeru jących przy 
powierzchni. Często jest dodawana 
do innych zanęt jako składnik chmu-
rotwórczy. 1 kg

Ez-SpE

EZ-CRS-y – CARASSio yElloW          EZ-CRS-BR – CARASSio BRoWn          EZ-CRS-R – CARASSio REd

cArAssiO (kArAś) – zanęta  posiadająca specyficzny aromat. Jest szczególnie skuteczna przy poło-
wach karasi oraz karpi. przeznaczona do stosowania we wszystkich typach wód. Jest dostępna 
w różnych kolorach: brązowa (brown), żółta (yellow), czerwona (red), co pozwala wybrać odpowied-
nią mieszankę do specyficznych warunków łowiska. 1 kg

Ez-CRS-Y

Ez-CRS-BR

Ez-CRS-R

CAtCH – zanęta bogata w wartości 
odżywcze. gruba mieszanka przezna-
czona do nęcenia w wodach stojących 
w okresie letnim. Dobrze wabi karasie 
i liny. 1 kg

Ez-CaT

zanęTY kaRaSioWE
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zanęTY Do połoWu z koSzYkiEM zanęToWYM

Ez-FEE Ez-FEE-BL

SUPER CHAMPion – fEEdER / SUPER CHAMPion – fEEdER BlACK – 
mieszanka specjalnie skomponowana do stosowania w koszyczkach 
zanętowych przy połowie klasyczną metodą gruntową lub na feedera 
czy pickera. Jej skład został tak dobrany, aby cząstki zanęty powoli 
uwalniały się z koszyczka i wabiły ryby. uniwersalność tej zanęty 
pozwala na stosowanie jej w różnych rodzajach łowisk oraz na wabie-
nie większości gatunków ryb karpiowatych, a szczególnie leszczy 
i płoci. 1 kg

SUPER CHAMPion B.R.x. – 
dość lekka i klejąca zanęta, 
opracowana na wody stojące. 
Jest to typowo uniwersalna 
mieszanka na leszcze, kar-
pie i liny, chociaż sprawdza 
się też świetnie do nęcenia 
płoci. podczas przygotowy-
wania absorbuje sporo wody, 
ale należy uważać, aby jej 
nie przemoczyć. 1 kg

Ez-SCB

zanęTY RzECznE 

RiVER ACE – bardzo ciężka 
i dość silnie klejąca mieszanka 
do stosowania w wartkich rze-
kach. Duża ilość kolorowego pie-
czywa oraz ceglasty kolor spra-
wiają, że jest kluczową zanętą 
do wabienia brzany, klenia, jazia  
i świnki. W połączeniach z gold-
pro Bream bardzo skuteczna 
na leszcze i krąpie w wartkich 
odmętach rzek. 1 kg

Ez-naT

nAtUUR – bardzo cięż-
ka mieszanka przezna-
czona do nęcenia płoci. 
Skomponowana z aktyw-
nych cząstek powo-
dujących jej mocną 
pracę. Jeśli wymagają 
tego warunki, można 
ją dociążyć, dodając 
SECRET. 1 kg

fEEdER - cztery doskonałe zanęty przeznaczone do połowu wszelkiego rodzaju 
zestawami koszykowymi. Szybko pracują w wodzie, tworząc wabiącą chmurę 
wokół przynęty. Feeder Basic to doskonała baza do wszelkiego rodzaju kompozy-
cji. Feeder Turbo oraz Turbo Black to bardzo skuteczne  mieszanki, różniące się 
głównie kolorem. Feeder Bream cechuje się mocnym, wabiącym zapachem. 1 kg

Ez-FBa Ez-FBR

Ez-FTu

MARinE gREEn – ta nowa 
zanęta zawiera różne typy pel-
letów, zmieszanych z innymi 
mocnymi dodatkami. Razem 
tworzą wspaniałą i wszech-
stronną mieszankę. Jest świet-
ną propozycją do łowienia z ko-
szyczkiem zanętowym. nadaje 
się również do klasycznego 
nęcenia. Dodając niewielką 
ilość pelletów, utrzymamy ryby 
długo w łowisku. 1 kg

Ez-MgR

Ez-RiV 

Ez-FTB
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zanęTY uniWERSaLnE

g5 (gold x 5) - dwie zanęty opracowane przez alana Scotthorne’a, 
wędkarza wszech czasów, pięciokrotnego mistrza świata. uniwersalne, 
wabią płocie, leszcze, liny, karasie i karpie. na wody głębokie lub  
o dużym uciągu należy je dociążyć gliną Damp Leam albo zanętami 
Record Silver lub Record gold, w zależności od warunków panują-
cych na łowisku. kolor czarny i brązowy. 2 kg

Ez-ag5-BL Ez-ag5

SilVERfiSH - opracowana przez 
alana Scotthorne’a specjal-
nie do stosowania na łowiskach 
komercyjnych, w połowach białej 
ryby jak płoć, leszcz, lin i karp. 
kompletna, treściwa mieszanka, 
w ciemnym kolorze o konsysten-
cji ułatwiającej mieszanie. z po- 
wodzeniem używana i polecana 
przez angielskich mistrzów, jak: 
Bob nudd, Stu Conroy czy Mark 
pollard. Szczególnie  skuteczna na 
łowiskach z dużą ilością ryb. 2 kg

Ez-aSF

tURBo BlACK – to 
jedna z najcięższych 
mieszanek MVDE, sto-
sowana do połowu 
dużych płoci i leszczy 
w głębokich łowiskach 
oraz rzekach. Bardzo 
skutecznym dodatkiem 
do tej mieszanki jest 
VaniLLE. 2 kg 

tURBo ClASSiC – mimo 
podobnej nazwy zanę-
ta znacznie różni się od 
Turbo Black i to nie tylko 
kolorem – jest znacznie 
drobniejszej granulacji, 
lżejsza i mniej klejąca. 
Możemy ją stosować 
głównie na wodach stoją-
cych i wolno płynących. 
z dodatkiem VaniLLE 
skutecznie wabi duże 
płocie oraz leszcze. 2 kg.

Ez-TuL

Ez-TuB

BEEt – zanęta ta została opra-
cowana po wielkim zwycię-
stwie belgijskiego klubu BEET 
BouTERSEM w klubowych 
mistrzostwach świata. Jest 
to stosunkowo ciężka, lecz 
niezbyt klejąca mieszanka. 
Doskonała na karpie i leszcze  
w głębokich wodach o raczej 
słabym uciągu. Można ją 
dociążyć, dodając RECoRD 
SiLVER. innym pewnym hitem 
jest leszczowa mieszanka 
50/50 z kaSTaaREM. 1 kg

Ez-kaS

SUPERBlACK 
– superskuteczna
w czystej wodzie i w wodach 
słabo zarybionych. Lekka, do 
sto sowania w kanałach i jezio-
rach. Wabi okonie i płocie. 1 kg

Ez-SBL

SUPER MAtCH – lekka zanęta na kanały  
i płytkie jeziora. Składniki o bardzo 
małej granulacji. Dzięki ciemnej barwie 
nadaje się do stosowania w przezro-
czystej wodzie. nie karmi ryb, tylko 
je wabi na łowisko obfitą chmurą. 
Wymieszana z ko nopiami i odcho da-
mi gołębimi jest doskonałą za nętą 
na kana łowe płocie. z Super cupem  
i Brasemem jest niezastą piona na leszcze  
w płytkich wodach. 1 kg 

Ez-SMa

KAStAAR – słowo kastaar ozna-
cza „okaz”, zatem jest to zanęta  
na duże ryby. nie jest zbyt cięż-
ka, przez co świetnie nadaje się  
do łowienia leszczy i karpi w jezio-
rach, gdzie ruch wody nie jest 
zbyt duży. Jesli chcemy łowić na 
znacznej głębokości, lub gdy uciąg 
wody jest duży, zaleca się dodanie 
BEET lub CanaL, aby dociążyć 
mieszankę. 1 kg

Ez-BEE



Bio StRAWBERRy - Ea-BST
Bio atraktor o intensywnym, 
truskawkowym aromacie. 
Bardzo skuteczny latem oraz 
na akwenach o podwyższonej 
temperaturze wody. Doskonale 
wabi duże karpie, leszcze, pło-
cie i karasie. 200 g

intensywny aromat any żu, bar-
dzo dobry dodatek do miesza-
nek na płocie, karpie i ukleje. 
Szczególnie skuteczny wiosną  
i wczesnym latem. 250 g

AniSEEd – Ea-an
atraktor zanętowy o bardzo 
intensywnym zapachu su szo-
nych śliwek, przeznaczony do 
połowu dużych ryb karpiowa-
tych, takich jak karpie, amury 
i duże okazy linów. z powo-
dzeniem moż na go również 
stosować do wyrobu przynęt 
haczykowych. 250 g

Big fiSH – Ea-BFi

najbardziej efektywny środek 
wabiący leszcza. zasadniczo 
jest dodatkiem do zanę-
ty gruntowej, ale można go 
również stosować do przynęt 
haczyko wych. 250 g

BRASEM CARAMEl– Ea-BRa
atraktor o intensywnym poma-
rańczowym zapachu, opra-
cowany do połowu ryb kar-
piowatych (leszcze, karpie, 
jazie, klenie). zalecany do 
stosowania w ciepłych porach 
roku, gdy temperatura wody 
jest wysoka. Wyśmienicie 
sprawdza się w połączeniu  
z zanętą SECRET. 200 g

BRASEM t oRAngE – Ea-BRT
Silny atraktor leszczowy w bia-
łym kolorze. przyciąga ryby  
z da leka i długo utrzymuje je 
w ło wisku. Może być używany 
do nadawania zapachu roba-
kom albo jako dodatek do pasty  
i ciast. 250 g

BRASEM WHitE – Ea-BRW
Specjalnie opracowany do 
połowu wszystkich dużych ryb 
karpiowatych, przez naczony 
jest do łowienia gruntowego. 
należy go wsypać na ok. 5 kg 
suchej zanęty. Można go rów-
nież dodawać do wcze śniej 
namoczonej zanęty. 250 g

BRASEM ExotiC – Ea-BRE

intensywny aro mat truskaw-
ki wabi duże karpie, jazie, 
leszcze i płocie. Szczególnie 
skuteczny latem i na akwe-
nach, gdzie temperatura wody 
jest stosunkowo wysoka. Może 
okazać się nieoceniony w zwa-
bieniu dużego amura 250 g

StRAWBERRy – Ea-STR

SWEEt fRUit - Ea-SWF
Silny atraktor o aromacie słod-
kich owoców. zalecany do sto-
sowania w okresie letnim, gdy 
temperatura wody jest pod-
wyższona. ukierunkowany na 
ryby karpiowate. 200 g

fRAngiPAnE - Ea-FRa
Bardzo efektywny atraktor 
o migdałowym zapachu uwiel-
bianym przez płocie. Świetnie 
sprawdza się jako dodatek 
zanętowy w okresie od wiosny 
do jesieni. 200 g

CooKiE doUgH - Ea-CoD
Słodki atraktor o aromacie cia-
stek. Skutecznie wabi różne 
okazy ryb jak leszcze, liny, kar-
pie oraz płocie.  przeznaczony 
do użycia w okresie letnim. 
200 g

CHEESE – Ea-ChE
Subtelny wyciąg zapachów naj-
lepszych holenderskich serów, 
głównie do połowów ryb rzecz-
nych, jak: brzana, kleń czy jaź. 
Tworzy niezwykle skuteczne 
mieszanki w połączeniu z za-
nętami MVDE: natuur, Record 
gold czy heavy Special. 200 g

aTRakToRY Superwydajne, skoncentrowane substancje aromatyczno-smakowe, pochodzenia 
roślinnego. Należy je mieszać z zanętami w stosunku 1:20.
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Sprawdzony dodatek przy 
połowie karpia, nadający 
się również na płocie. Sil- 
nie pobudza apetyt. nada- 
je się zarówno do zanęt 
powierzchniowych, jak  
i grun towych. Bardzo po- 
pularny wśród wędkarzy 
łowiących na wodach sto-
jących. 250 g

zapach owoco wy, doda-
tek do zanęt i kulek protei- 
no wych. Skutecznie wabi 
duże karpie, amury i lesz-
cze. najbardzej skutecz-
ny latem. 250 g

atraktor o bardzo inten-
sywnym, słodkim aroma-
cie mlecznej czekolady. 
Świetny do zanęt leszczo-
wych i karpiowych, szcze-
gólnie w ciepłych porach 
roku. 250 g

VAnillE – Ea-Van

tUtti-fRUtti – Ea-TuT CHoColAt – Ea-Cho

aromat, który powstał z po- 
łączenia kilku klasycznych  
ziołowych zapachów – no- 
strzyku, wanilii, kolendry  
i odrobiny anyżu. Dosko- 
nały przy połowie płoci 
przez cały rok. 200 g

RoACH ClASSiC 
– Ea-Roa

RoACH SPECiAl – Ea-RoS

DoDaTki SMakoWE, zapaChoWE, WiążąCE

 

kopra zaprawiona melasą, 
sprawdzony dodatek lesz-
czowy. powoduje silne 
osłodzenie zanęty. Ma wła-
ściwości zlepiające. Działa 
przeczyszczająco, pobu-
dza silnie do żerowania.  
900 g

BiSCUit – ED-BiS

Mielone biszkopty zawie-
rające glukozę. Smakowy 
składnik zanęt grunto-
wych i po wierzchniowych. 
Ma właściwości zlepia-
jące. 1 kg

odchody gołębie. przez wiele 
lat tajemnica belgijskich 
wędkarzy. niezbędny doda-
tek mieszanek płociowych. 
pozyskiwany od hodowców 
raso wych gołębi, które są kar-
mione najlepszymi ziarnami. 
odchody najlepiej spreparo-
wać, zalewając na noc wrząt-
kiem. 1 kg

PigEon SHit – ED-pig

CollAnt PV1 – 
ED-CoL
klej do zanęt. Stoso-
wany do łowienia w rze-
kach o silnym uciągu, 
w ilości 10–25 % objęto-
ści zanęty. 1 kg

CoCo – ED-CoC

Mączka z orzecha koko-
sowego, przyśpiesza 
trawienie ryb, wzmaga 
apetyt. 900 g

Mieszanka wytłoków z ma-
kuchy kukurydzy egzotycz-
nej z dodatkiem kiełków 
kukurydzy i sezamu. główny 
składnik zanęt karpiowo-
leszczowych o właściwo-
ściach klejących. Mieszankę 
należy namoczyć co najmniej  
30 minut przed łowieniem, 
a następnie rozmoczoną 
masą zalać suchą zanętę. 
Stosować w ilości 10–20% ob-
jętości zanęty dennej. 1 kg

nowy dodatek zanętowy 
oparty na komponentach 
roślinnych. Może być doda-
wany do zanęt płociowych. 
najlepsze efekty uzyskuje się, 
dodając do suchej mieszanki 
bezpośrednio przed namocze-
niem. polecany do pinek, b. 
robaków lub kasterów. 200 g

BAnAnA - Ea-Ban
Bananowy atraktor prze-
znaczony do użycia na 
zanieczyszczonych łowi-
skach. Skutecznie wabi 
duże karpie, a także lesz-
cze i amury, szczególnie 
w ciepłych porach roku. 
200 g

Czekoladowa mieszanka 
mielonych biszkoptów 
to świetny dodatek zle-
piający i wzbogacający 
do zanęt. Czekoladowy 
zapach doskonale wabi 
różne gatunki ryb. 1 kg

BiSCUit CHoColAt 
– ED-BiT

Mielone, słodkie biszkopty 
o kremowym aromacie 
i wysokiej ilości węglowo-
danów. Skuteczny składnik 
zanętowy o właściwo-
ściach zlepiających. 
1 kg

BiSCUit CREME 
– ED-BiC

Biszkopty Madeira to ty-
powe Belgijskie ciastka 
stosowane jako dodatek 
zanętowy. Są słodkie 
w smaku i posiadają de-
likatnie wabiący zapach. 
1 kg

BiSCUit MAdEiRA 
– ED-BiM

CoPRA-MEllASE 
– ED-Cop

ttx finE (drobnoziarn.) – 
ED-TXF
ttx lARgE (gruboziarn.) 
– ED-TXL



kruszone konopie, nieprepa-
rowane w żaden inny sposób. 
najlepiej przygotować je, zale-
wając na noc ciepłą wodą. Tak 
przygotowane mają dość silne 
właściwości klejące. powodują 
mocną pracę zanęty. najlepsze 
efekty dają w wodach do 2,5 m 
głębokości. Doskonale spraw-
dzają się, gdy łowimy średniej 
wielkości płocie. Jest również  
polecanym dodatkiem do ko- 
szyczków zanętowych. 500 g

prażone kono pie. zanęta wabią-
ca i zatrzymu jąca w miejscu 
nęcenia wszelkie gatunki ryb. 
500 g

gRillEd HEMP – ED-hEg Blood MEAl – ED-BLo

krew – wabi ryby żerujące 
przy dnie, jak liny i brzany. 
Czasami stosowana przy poło-
wach karpi i okoni. z dodat-
kiem gliny DaMp LEaM przycią-
ga węgorze. 250 g

Specjalny atraktor za nętowy 
stosowany do połowu kleni, jazi 
oraz świnek. Skompo nowany 
na bazie suszonych i mielonych 
białych robaków, co daje mu 
bardzo intensywny i specyficzny 
zapach. 250 g

VEnKEl – ED-VEnCRUSHEd HEMP – ED-hEC

Zmielone i prażone ziarna 
kolendry, stosowane jako 
naturalny atraktor zapa-
chowy do zanęt płociowych 
i leszczowych. Szczególnie 
skuteczny w ciepłych porach 
roku. 250 g

KoRiAndER gEMAlEn – ED-koL MAggot ClEAnER – ED-MCL
Mączka do robaków. Służy do 
odtłuszczania i czyszczenia 
białych robaków. Doskonale 
nadaje się również jako 
nośnik zapachów – do nada-
wania robakom pożądanego 
aromatu. 500 g

MAdEnMix – ED-MMi

MAdEnMix – aromaty do 
robaków opracowane spe-
cjalnie do połowów karpi, 
leszczy oraz dużych ryb. 
Mogą być stosowane do 
wszystkich rodzajów bia-
łych robaków: naturalnych, 
barwio nych, pinek, oczysz-
czonych mączką Maggot 
Cleaner. aromaty najlepiej 
dodawać dzień przed łowie-
niem, tak aby robaki mogły 
wchłonąć go w pełni, stając 
się bardziej atrakcyjne dla 
ryb. 250 g

RECEPtURy
przedstawiamy kilka 
receptur zanęt Robin-
sona mieszanych z do-
datkami Marcela Van 
Den Eynde. należy 
pamiętać, że dodatki 
trze ba stosować wy-
miennie, biorąc pod 
uwagę takie czynniki 
jak specyfika łowiska, 
pora roku czy warunki 
atmosferyczne w dniu 
łowienia.

płoć – wiosna, jesień, zima
• 2 cz. Robinson Roach Black
• 1 cz. Turbo Black M.V.D.E. 
• 0,5 cz. grilled hemp M.V.D.E. 
• 0,3 cz. pigeon Shit M.V.D.E. 

płoć – wody płynące
• 2 cz. Robinson Roach
• 2 cz. Record gardons M.V.D.E. 
• 1 cz. Biscuit M.V.D.E. 
• atraktor w płynie Roach M.V.D.E.

RzEka – kleń, jaź, leszcz, 
   krąp
• 2 cz. Robinson Bream
• 2 cz. Robinson River
• 2 cz. Record Silver M.V.D.E. 
• 1 cz. Biscuit M.V.D.E. 
• atraktor Brasem M.V.D.E.  
 + Vanille M.V.D.E.

LESzCz
• 2 cz. Robinson Bream Yellow
• 1 cz. Secret M.V.D.E.
• 1 cz. Supercup M.V.D.E.
• atraktor Brasem, Vanille. 
  lub Chocolat M.V.D.E. 

Lin 
• 2 cz. Robinson Tench & Carasio
• 1 cz. Catch M.V.D.E. 
• 0,5 cz. Secret M.V.D.E. 
• 0,5 cz. grilled hemp M.V.D.E. 

kaRp 
• 2 cz. Robinson Carp
• 1 cz. Carp Red M.V.D.E. 
• 0,5 cz. Secret M.V.D.E. 
• 0,5 cz. grilled hemp M.V.D.E. 
• atraktor Strawberry + Vanille 
  lub atraktor w płynie 
  Carp M.V.D.E. 

*M.V.D.E. = Marcel Van Den Eynde

płoć – wiosna, lato
• 2 cz. Robinson Roach
• 1 cz. Super Roach M.V.D.E.
• 0,5 cz. grilled hemp M.V.D.E.
• atraktor Roach M.V.D.E. 
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dAMP lEAM – ED-DaM
dAMP lEAM BlACK – ED-DaB
Wilgotna glinka, doskonała do 
dociążania zanęt, jednak jej 
głównym przeznaczeniem jest 
„przenoszenie” ochotki zanęto-
wej „jokersa” w proporcji  
0,5 kg jokersa na 2 kg glinki.  
W zależności od koloru dna  
łowiska stosujemy glinkę czarną 
lub jasną. 2 kg

gLinY, ziEMiE

Wilgotna glina wiążąca, doskonała 
do obciążania mieszanek zanętowych 
oraz do podawania w łowisko żywych 
przynęt w postaci jokersa, grubej 
ochotki, kastera lub zahibernowa-
nych grubych robaków czy pinki. 
glinkę można dowilżać, najlepiej 
spryskiwaczem, w zależności od typu 
łowiska (jego głębokości, szybkości 
nurtu lub ilości przenoszonych przy-
nęt). 2 kg

Lżejsza odmiana wilgotnej glinki 
wiążącej. Doskonale sprawdza się 
jako dodatek zlepiający w mie-
szankach do koszyków zanętowych 
feeder. posiada właściwości chmu-
rotwórcze. przeznaczona głównie 
do stosowania na płytszych łowi-
skach. 2 kg

dAMP lEAM HEAVy – ED-DLh

dAMP lEAM ligHt - ED-DLL

Sucha, pylista, rozpraszająca glin-
ka, stosowana do panierowania 
jokersa oraz do dociążania zanęt 
powierzchniowych. W zanętach 
gruntowych stosowana jako skład-
nik chmurotwórczy. 1 kg

lEAM dRy – ED-DRM

Jest ciężką gliną, doskona-
le sprawdza się, gdy łowimy  
w łowiskach o średnim i dużym 
uciągu. W takich warunkach 
jest trudno utrzymać przynętę 
lub zanętę w miejscu nęcenia. 
River Clay Brown sprawdzi się 
tutaj doskonale, utrzymując  
na dnie naszą zanętę oraz dodat-
ki w postaci robaków czy jokersa. 
W razie potrzeby można ją docią-
żyć żwirem. Dzięki naturalnemu, 
brązowemu kolorowi River Clay 
Brown przeznaczona jest głównie 
do mieszania z jaśniejszymi zanę-
tami, a dzięki czarnemu kolorowi 
River Clay Black przydatna jest  
w czystych wodach oraz do mie-
szania z ciemnymi zanętami.  
2 kg

BEntonitE – ED-BEn 

Doskonały produkt wiążący, coraz 
bardziej popularny wśród wędka-
rzy. Może być dodawany do każdej 
gliny, ziemi czy zanęty. po dokład-
nym rozprowadzeniu mieszanka 
będzie miała bardzo dużą siłę wią-
żącą, co uczyni ją dużo wydajniej-
szą. Dodana do gliny z robakami, 
zwiększa ich czas utrzymania 
w łowisku. Bentonite jest neutralny  
i nie pochłania zapachu zanę-
ty. przeznaczony jest głów-
nie do stosowania w wodach  
o średnim i dużym uciągu. 1 kg 

RiVER ClAy BRoWn ED-DLR-BR

RiVER ClAy BlACK
ED-DLR-BL

gREy lEAM – ED-DgL
Jej właściwości są podobne do 
Bentonite, wyróżnia ją jednak 
mniejsza kleistość. produkt 
ten może być dodawany do 
każdej gliny, ziemi lub zanęty, 
jeśli musimy je mocniej zwią-
zać. Dodatek ten jest również 
świetnym rozwiązaniem, kiedy 
musimy nęcić samym joker-
sem lub ochotką. Jeśli przy-
nęta jest bardzo sucha, trzeba 
ją wcześniej nawilżyć, a na- 
stępnie dodać grey Leam. 1 kg 

Czarna ziemia jest dodatkiem 
trochę mniej wiążącym niż inne 
produkty tego typu, co czyni ją 
szczególnie użyteczną w zbiornikach  
o niezbyt szybkim nurcie. używa- 
jąc Black Earth z zanętą, mamy 
pewność, że nie przekarmimy 
ryb, ponieważ nie ma ona żadnej 
wartości odżywczej. Black Earth 
jest również świetnym nośnikiem 
ochotki, kasterów, a szczególnie 
jokersa. Sprawdzi się znakomicie 
zwłaszcza w czystych wodach,  
w których ryby często boją się żero-
wać w jasnych, odcinających się od 
dna zanętach. 2 kg 

Dodatek ten ma te same wła-
ściwości co Black Earth, lecz 
jest znacznie cięższy. Dlatego 
polecamy go na łowiska z nieco 
szybszym nurtem i większą głę-
bokością. 2 kg 

BlACK EARtH – ED-ERB

BlACK EARtH HEAVy – ED-EhB
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Bardzo mocne boostery MVDE w płynie, o szerokim zastosowaniu. znacznie podnoszą właściwości smakowe i zapachowe przynęt, 
kulek proteinowych, pelletów, past, ciast oraz zanęt. Duży wybór aromatów pozwala na odpowiednie ukierunkowanie dopalanej 
przynęty czy zanęty, w zależności od warunków panujących na łowisku oraz gatunków ryb, które chcemy łowić. 250 ml

Ex-liB-BRE Bream
Ex-liB-Ani Aniseed
Ex-liB-SHf Shell fish
Ex-liB-VAC Vanille Cream
Ex-liB-SfR Sweet Fruit
Ex-liB-MEA Meat
Ex-liB-SEC Secret

Ex-liB-PEA peach
Ex-liB-SjE Sweet and Jerry
Ex-liB-oRA orange
Ex-liB-StR Strawberry
Ex-liB-CoC Coconut
Ex-liB-MEl Melasse
Ex-liB-CUB Cuberdon

Ex-liB-SyR Syrup
Ex-liB-tig Tigernut
Ex-liB-CRE Cream
Ex-liB-Pin pineapple
Ex-liB-BAn Banana
Ex-liB-SWM Sweet Melasse

kompozycje zapachowe przyciągające duże ryby różnych gatunków. Rozpuszcza się je w wodzie stosowanej do nawilżania zanęty 
w proporcji 1:10. Mogą również stanowić składniki pasty, ciast albo kulek proteinowych. Melasa w płynie – na wszystkie gatunki ryb 
- dodatkowo zwiększa spoistość zanęty. Carp – na karpie, Brasem – na leszcze, Roach – na płocie, Big Fish – na duże ryby, Carmel - na 
karpie, leszcze i karasie. 500 ml

Ex-liQ-Big
(big fish) Ex-liQ-CAR

(carp)

Ex-liQ-MEl
(melasse) Ex-liQ-BRA

(brasem)

Ex-liQ-CRM
(caramel)

 ES-Big
(big fish)

ES-CAR
 (carp)

ES-RoA
(roach)

 ES-BRA
(brasem)

 ES-MAg
(maggots)

Ex-liQ-RoA
(roach)

Bardzo praktyczne na łowisku i szybko działajace 
koncentraty zapachowe w sprayu. Można ich użyć do 
zanęty, przynęty, czy nawet do zwilżania koszyczka.

konCEnTRaTY zapaChoWE W płYniE i SpRaYE

BooSTERY W płYniE
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Silne środki barwiące, używane w celu dostosowania zanęt do 
koloru dna łowiska. posiadają również właściwości smużące. 
kolor brązowy i czarny – przeznaczone do zanęt gruntowych, 
a żółty i biały – głównie do zanęt powierzchniowych. 100 g

E02-BlA Magic Color (czarny)
E02-BRo Magic Color (brązowy)

E02-WHi Magic Color (biały)

E02-REd Magic Color (czerwony)
E02-yEl Magic Color (żółty)

Eg-dUM-MAn Mango
Eg-dUM-liV Liver
Eg-dUM-KAg krill & garlic
Eg-dUM-BAn Banana
Eg-dUM-CRA Crab
Eg-dUM-SBE Sweet Berry

Canned hemp – gotowane konopie 
przyciągają i utrzymują rybę w łowi-
sku, szczególnie płocie. Bardzo sku-
teczne również jako przynęta haczy-
kowa. Bez konserwantów, gotowe do 
użycia prosto z puszki. W zamknię-
tym oryginalnie opakowaniu zacho-
wują świeżość przez 3 lata. 400 ml
natural – EX-CCn

KonoPiE gotoWAnE

Sita okrągłe  
STRong VDE-R Team
67-Si-342 - 34cm/2mm
67-Si-343 - 34cm/3mm
67-Si-344 - 34cm/4mm

podwójny,  
wzmocniony  
     rant

SiTa

Sita okrągłe  
VDE-R Team 
67-Si-345 - 34cm/2mm
67-Si-346 - 34cm/3mm
67-Si-347 - 34cm/4mm

E00-W17 Wiadro do zanęt 
małe, pojemność 17 l

DuMBELLS 6MM 25g

BaRWniki MagiC CoLoRS pRzYnęTY haCzYkoWE 

WiaDRa Do zanęT

przynęta haczykowa Dumbell 
6mm od Marcela Van Den Eynde. 
Stworzona z wyselekcjonowa-
nych, najlepszej jakości składni-
ków. Bardzo silny aromat i zapach 
doskonale wabi różne gatunki ryb. 
Słodkie przynęty lepiej sprawdzą 
się w połowach na cieplejszych 
wodach, natomiast "śmierdziele" 
w zimniejszych. opakowanie 25 g

Mango Liver Crab Banana Sweet Berry krill & garlic

E00-W25 Wiadro do zanęt 
z przykrywką i miską 25 l

E00-30 Wiadro do zanęt 
duże, pojemność 30 l

E00-17 Wiadro do zanęt 
małe, pojemność 17 l



63-z1-CaY

Wysokoproteinowa zanęta o za pachu truskawki 
przeznaczona do połowu karpi w wodach stoją-
cych. 1kg

Wysokoproteinowa zanęta w kolorze żółtym 
przeznaczona do połowu karpi w wodach stoją-
cych. 1kg

63-z1-RiV

zanęta typowa na wartkie rzeki, 
bardzo skuteczna na jazie i klenie.  
W połączeniu z zanętą Robinson Bream 
lub Bream Yellow bardzo skuteczna na 
leszcze. 1kg

63-z1-TaC

zanęta skomponowana specjalnie do po-
łowu linów i karasi w wodach stoją cych. 
Mieszanka silnie pracuje, dzięki czemu 
jest skuteczna w łowiskach moc no poro-
śniętych roślinnością wodną. 1kg

Wysokoproteinowa zanęta do method feeder, która skutecznie wabi duże okazy ryb. Dzięki dobrym właściwościom klejącym łatwo się formuje 
i trzyma koszyka. Dodatek drobnego pelletu i mielonych ziaren długo utrzymuje ryby w miejscu nęcenia. zanętę można stosować do tzw. methody, 
jak również w tradycyjnych koszyczkach zanętowych. oferujemy trzy smaki: miodowo-korzenno-cynamonowy (kolor brązowy), truskawka (kolor 
czerwony) i halibut (kolor czarny). Super Charge halibut jest szczególnie skuteczny wiosną i jesienią na ryby karpiowate, przede wszystkim na 
karpie i leszcze. Truskawka - latem i jesienią na wszystkie gatunki ryb karpiowatych, w szczególności amury, leszcze, karpie i karasie. Smak 
miodowo-korzenno-cynamonowy na ryby karpiowate (zwłaszcza na płocie i leszcze), szczególnie skuteczna na łowiskach głębokich oraz na zbiornikach 
o podłożu mulistym. 750 g

zanęTY

63-z1-CaR
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63-z2-Spi
korzenna, cynamonowo-miodowa

63-z2-haL - halibut 63-z2-STR - truskawka



 Nazwa  Wody Wody  kanały i wody Wody  gatunki ryb
 zanęty o silnym o średn. wolno stojące
  uciągu uciągu  płynące    

 Carp    • • karp

 Carp Yellow   • • karp

 Bream  • • • leszcz, krąp

 Bream Yellow  • • • leszcz

 Feeder • • • • leszcz, krąp, płoć

 Roach    • płoć

 Roach Black   • • płoć 

 River  •    leszcz, krąp, płoć, kleń, jaź

 Tench & Carassio   • • lin, karaś

63-z1-Roa
zanęta typowo płociowa o intensywnym zio- 
łowym zapachu, przeznaczona do połowu  
w wodach stojących i wolno płynących. 1 kg

63-z1-RoB
Wersja zanęty płociowej o tym samym zio-
łowym zapachu, lecz w czarnym kolorze, 
dzięki czemu jest skuteczniejsza w okresach 
wczesnowiosennym i jesienno-zimowym.  
W okresie lata sprawdza się szczególnie na 
łowiskach o ciemnym zabarwieniu dna. 1 kg

63-z1-BRE
Mieszanka do połowu leszczy i krąpi w wo-
dach stojących i wolno płynących. po odpo-
wiednim doklejeniu i dociążeniu nadaje się 
do stosowania w rzekach. 1 kg

63-z1-BRY
Wersja zanęty leszczowej o tym samym zapa-
chu. Jej skład został wzbogacony o kompo nen ty 
wabiące głównie okazy leszczy, w czym poma ga 
również jej żółty kolor, wabiący duże ryby. 1 kg

63-z1-FEE
Mieszanka skomponowana specjal-
nie do stosowania w koszyczkach 
zanętowych, charakteryzuje się 
dość mocną pracą, dzięki czemu nie 
zalega na dnie w koszyczku, tylko 
powoli się z niego uwalnia. prze-
znaczona głównie do połowu ryb 
takich jak: leszcz, płoć, jaź, kleń, 
lin i karaś. 1 kg

od lewej: 
Sławomir pszczoła, 

Małgorzata Wesołowska, 
artur kulka 

na mistrzostwach 
świata w Rpa.

32



63-D3-ani
Anyż – bardzo mocny, naturalny 
aromat anyżowy, szczególnie 
skuteczny w połowie leszczy 
i karpi. 200 ml

63-D3-CRM
Carmel – słodka aromatyczna 
nuta prawdziwego karmelu, 
skuteczna w połowie wszyst-
kich ryb karpiowatych. 200 ml

63-D3-hEM
Hemp – wyciąg z konopi, nuta 
zapachowa polecana na duże 
płocie. 200 ml

63-D3-hon
Honey – słodki, naturalny 
aromat miodowy polecany do 
połowów w ciepłe pory roku. 
Skutecznie wabi wszystkie 
ryby karpiowate. 200 ml

63-D3-CoR
Corn – tradycyjna mieszanka 
aromatów z ziaren kukury-
dzy, przeznaczona do połowu 
wszystkich ryb karpiowatych. 
200 ml

Dodatki zapachowe

63-D3-BRa
Brasem – niezwykle skuteczna 
kompozycja naturalnych aro-
matów przeznaczona do wa-
bienia dużych leszczy. 200 ml

63-D3-RoB
Big Roach – skuteczna kompo- 
zycja aromatów migdałowych 
idealna do połowu płoci.  
200 ml

63-D3-CaR
Carp – nasz wielki sekret 
na duże karpie, połączenie 
aromatów syropu klonowego  
i wyciągu z krabów. 200 ml

63-D3-TEn
tench & Carassio – skuteczna 
orzechowa kompozycja na 
karasie i liny. 200 ml

63-D3-FEE
feeder – skuteczna kompozy-
cja aromatów ochotki i morwy 
do połowu ryb z gruntu. 200 ml

63-D3-Van
Vanille – mocny, naturalny 
aromat waniliowy do wabie-
nia wszystkich gatunków ryb 
karpiowatych. 200 ml

63-D3-STR
Strawberry – aromat dojrza- 
łej truskawki, niezastąpiony 
o każdej porze roku do połowu 
ryb karpiowatych. 200 ml

63-D3-SCo
Scopex – mocna maślana kom- 
pozycja skuteczna w połowie 
wszystkich ryb karpiowatych. 
200 ml

63-D3-TFR
tutti frutti – wieloowocowa 
mieszanka aromatów polecana 
do wszystkich metod połowu 
ryb karpiowatych. 200 ml 

63-D3-haL
Halibut – intensywny rybny 
aromat polecany na chłodne 
miesiące do połowu karpio-
watych, sumów i węgorzy. 200 ml

obecne od kilku lat na europejskim rynku zanęty Robinsona, produkowane 
w fabryce Marcela Van Den Eynde w Belgii, zdobyły sobie duże uznanie 
w polsce. na skutek sugestii polskich wędkarzy firma postanowiła posze- 
rzyć ofertę o doskonałe atraktory w płynie. aromatyczne atraktory nadają 
zanęcie silne właściwości wabiące. posiadają wysoką zawartość aktywnych 
biochemicznie substancji, takich jak: feromony głodu, betaina, aminokwasy 
czy wzmacniacze smaku, które stopniowo uwalniając się w wodzie, pobudza-

ją ryby do żerowania oraz utrzymują je w łowisku. ich skład gwarantuje 
doskonałe komponowanie się ze wszystkimi zanętami Robinsona lub Marcela 
Van Den Eynde. W ofercie dodatków znajdują się atraktory pozwalające 
ukierunkować zanętę na oczekiwany gatunek ryb, takich jak: leszcz, płoć, 
karp, lin i karaś, lub nadać im silny zapach konopi, anyżu, karmelu, kukury-
dzy, doskonale zwiększając skuteczność zanęty. Dozowanie: 20-40 ml/1 kg  
zanęty.
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34 *	 Z	uwagi	na	zmienny	kurs	dolara	amerykańskiego	
powyższe	ceny	mogą	ulec	zmianie.

KOSZE	WĘDKARSKIE

 

 

 

 

Pas do
przenoszenia
kosza
z miękkim
naramiennikiem.

Wyższe o 10 cm
nogi są praktyczne
w montażu na
spadach. Średnica
nogi 3,6 cm.

Szersze,
bardziej stabilne
stopki nóg.Patent zatrzasków  

do regulacji długości nóg.

Poziomica
wbudowana
w konstrukcję.

Wzmocniona,
perforowana,
antypoślizgowa
platforma.

Wygodne siedzisko  
z aluminiową kasetą
i uchwytem na wędzisko.

Czarna, 
antykorozyjna
powłoka.

Ergonomiczne
i niezawodne
pokrętła ze 180° 
zakresem 
ustawienia,
zmniejszają do 
minimum
powierzchnię 
transportową
kosza

Compact SX2 
67-CO-2SX

* Orientacyjna 
cena detaliczna: 
1699 zł

Compact TX3/D36 
67-CO-3TX

Nowoczesne	 wędkarstwo	 wymaga	 bardzo	 wysokiej	 klasy	
sprzętu.	 Kosze	 wędkarskie	 to	 kolejna	 propozycja	 profes-
jonalnej	linii	doskonałych	produktów	Van	Den	Eynde	-	Rob-
inson	Team.	Wycho	dzi	 ona	naprzeciw	potrzebom	nie	 tylko	
wędkarzy	 spławikowych,	 biorących	 udział	 w	 zawodach	
wędkarskich,	 ale	 również	 wszystkim	 innym,	 którzy	 chcą	
czuć	się	komfortowo	i	bezpiecznie	w	czasie	łowienia.	Przed	
wprowadzeniem	do	 sprzedaży	 kosze	 były	 testowane	 przez	
belgijskich	 i	polskich	wyczynowców,	dzięki	czemu	zastoso-
wano	w	nich	szereg	udoskonaleń	w	stosunku	do	modeli	do-
tychczas	istniejących	na	rynku.

* Orientacyjna cena detaliczna: 499 zł

Zatrzask 
blokujący 
położenie kaset.
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Prezentowany poniżej osprzęt pasuje  do wszystkich 
koszy serii Compact o średnicy nóg 25 i 36 mm 
– również do starszych modeli.

67-CO-K02 
pokrywa kasety
z rączką

67-CO-K02S 
pokrywa kasety
z rączką

67-CO-K03
kaseta 
aluminiowa
niska

67-CO-K03S
kaseta 
aluminiowa
niska

67-CO-K05
kaseta  aluminiowa
z boczną  
szufladą

67-CO-K05S
kaseta  aluminiowa
z boczną  
szufladą

67-CO-K04
dolna kaseta   
aluminiowa
z uchwytem i szynami

67-CO-K04S
dolna kaseta   
aluminiowa
z uchwytem i szynami

67-CO-PN1
pas nośny

67-CO-Z01
zawias

67-CO-M01 
miska

67-CO-KL8
zestaw kółek 
transportowych

67-CO-KW2
kuweta

67-CO-SR1
gałka 
dociskowa

67-CO-SR2
gałka 
dociskowa

67-CO-SR3
gałka 
dociskowa
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67-CO-F07  
Fajka długa,  
40 cm x13,5 cm, 
D25/36

67-CO-PD4  
podest boczny, 
51 cm x 36 cm
D25/36 

67-CO-PD5 
podest boczny 
dzielony,
51 cm x 36 cm
D25/36

67-CO-PD8 
podest boczny
z parasolem,
50 cm x 35 cm
D25/36

67-CO-PD9
podest boczny
z parasolem 
i nogami
65 cm x 45 cm
D25/36

67-CO-W08  
wspornik parasola długi,  
45 cm, D25/36

67-CO-W20  
podpórka teleskopowa do matchówki  
lub feedera, 
dł. 70 cm
D25/36

AKcESORIA	DO	KOSZy	O	śREDNIcy	Nóg	25/36	mm

67-CO-W07  
wspornik 
parasola  
krótki, 30 cm, 
D25/36

67-CO-W19 
podpórka  teleskopowa   
do matchówki lub feedera 
dł. 1m + 70 cm
D25/36 67-CO-B03  

Balkon 
D25/36

67-CO-F06  
Fajka krótka,  
25 cm x13,5cm, 
D250/36

67-CO-F08  
Fajka podwójna  
42 cm x13,5cm, 
D25/36

67-CO-W21  
podpórka teleskopowa  
do matchówki lub feedera,  
dł. 82 cm + 48 cm
D25/36

67-CO-W09  
podwójny wspornik 
parasola,
D25/36
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67-CO-PD3
uchwyt kuwety
z przykryciem
D25

67-CO-N01
noga aluminiowa 
teleskopowa
ø 25 mm

67-CO-W02
wspornik parasola, długi  
dł. 44 cm
D25

67-CO-N02
noga aluminiowa
ø 25 mm 

67-CO-W01
wspornik parasola, krótki 
dł. 29,5 cm
D2567-CO-T01

tulejka 
wspornika

67-CO-ZT1
zatrzask do nóg
D25

67-CO-PR1
redukcja 
ø 25 mm / 20 mm

67-CO-PK1 
pierścień 
kontrujący

67-CO-PM1
pojemnik
z uchwytem
D25

67-CO-UM1
uchwyt miski
D25

67-CO-R02 
rzestaw rączek
transportowych
(93 cm)

67-CO-R02 
zestaw rączek  
transportowych
dł. 93 cm
D25

67-CO-PD2
podest boczny
1/2 ażur, 1/2 rama pod
kuwetę
D25

AKcESORIA	DO	KOSZy	O	śREDNIcy	Nóg	25	mm

67-CO-RG2 
rogi dł. 20 cm (2 szt.)
D25/36

67-CO-U02  
uchwyt do siatki, 
13,5 cm, 
D25/36

67-CO-N03 
aluminiowa  noga teleskopowa, 
ø 36 mm,  
dł. 50 cm - 80 cm

67-CO-W11  
wspornik prosty  
26,5 cm, 
D25/36
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STATyWy,	ROlKI,	gRZEbIENIE

VDE - R chwytak do wędki, 
średnica 20 cm
67-99-002

VDE - R korek tyczki,  
średnica 35-44 mm
67-99-005

VDE-R dodatkowe nóżki  
do statywów, 1 kpl.
67-99-006

VDE - R grzebień na statywie 
(12 gniazd)
67-gS-012

VDE - R grzebień krótki (6 gniazd) 
67-gR-006

VDE - R grzebień krótki   
z mocowaniem bocznym (6 gniazd)
67-gb-006

VDE - R grzebień długi (12 gniazd)
67-gR-012

VDE - R trójnóg  
aluminiowy 
67-TR-001

VDE - R rolka typu V,  
z  podwójnym 
środkowym  
wałkiem na trójnogu
67-RT-005

VDE - R rolka  dwudzielna,  
skośna,  na statywie
67-RS-011

VDE - R rolka  na statywie 
67-RS-001

VDE - R rolka  dwudzielna  
na statywie
67-RS-010

67-RO-001	VDE - R rolka typu „V”,  mała, dł. 10 cm
67-RO-002	VDE - R rolka typu „V”,  średnia, dł. 15 cm
67-RO-004	VDE - R rolka typu „V”,  składana, dł. 25 cm
67-RO-007	VDE - R rolka typu „V” z podwójnym środkowym 
wałkiem, dł. 35 cm

Sposób składania

VDE-R - Podpórka do 
matchówki lub feedera, 
szerokość 34,5 cm,  
67-PP-001

VDE-R - Podpórka 
Tulipan 67-PP-003
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73-VR-005
TORBa Na SiaTKi 
DWUKOMOROWa
Rozmiar (cm)
45 x 45 x 16

Rozmiar (cm)
73 x 63

73-VR-007
TORBa 
Na MOKRE 
SiaTKi

72-VR-001
POKROWiEC 
COMFORT MaTCH, 
DWUKOMOROWy
Zewnętrzne i wewnętrzne 
ścianki są wyłożone gąbką

Długość 1,60 m

72-VR-005 długość 1,50 m
72-VR-006 długość 1,75 m 
POKROWiEC 
PROTECTOR MaTCH
Dwukomorowy z usztywnionymi 
zewnętrznymi ściankami

Rozmiar (cm) 
185 x 20 x 15

72-VR-010
POKROWiEC 
COMFORT 
LONG POLE
DWUKOMOROWy
Zewnętrzne i wewnętrzne

ścianki są wyłożone gąbką

Rozmiar (cm)
45 x 45 x 10

73-VR-006
TORBa 
Na SiaTKi 
Z KiESZENią 
BOCZNą

Rozmiar 
ø 60 cm (2 x 5 cm)
 

73-VR-004
TORBa Na SiaTKi 
Z KiESZENią 
BOCZNą

67-FR-001
FaRTUCH
Z KiESZENią

73-VR-020
FaRTUCH
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KOSZ PODBIERAKA KANAŁOWY

nr katalogowy nazwa średnica gł. siatka kolor

86-KK-045 kosz podbieraka kanałowy 45 cm 30 cm 6 mm czarny

Profesjonalny	kosz	podbieraka	kanałowego	z	okrągłą	aluminio-
wą	ramą.	miękka	głęboka	siatka	z	oczkami	o	średnicy	6	mm.

KOSZ	PODbIERAKA	KANAŁOWy

86-KK-045

Profesjonalny	 kosz	 podbieraka	 rzecznego	 spełniający	 wszystkie	
wymogi	przy	 łowieniu	wyczynowym.	lekka	 i mocna	anodyzowa-
na rama z pływakami.	 Przezroczysta	 siatka	 o 8-milimetrowym	
oczku.	Rama	i mocna	głowica	kosza	zapewniają	łatwe	lądowanie	
dużych	ryb.	

86-KR-050

mocna,	aluminiowa	
głowica	kosza

KOSZ PODBIERAKA RZECZNY Z PŁYWAKAMI

nr katalogowy nazwa wymiar gł. siatka kolor

KOSZ PODBIERAKA RZECZNY Z PŁYWAKAMI

nr katalogowy nazwa wymiar gł. siatka kolor

86-KR-050 kosz podbieraka rzeczny z pływakami 50 cm x 40 cm 30 cm 8 mm przezroczysty

Profesjonalny	kosz	podbieraka	kanałowego	o	zbliżonym	do	kwa-
dratu	kształcie.	Przednia	część	anodyzowanej	ramy	jest	wygię-
ta,	 co	 pomaga	w	 podbieraniu	 ryb.	Wysokiej	 jakości	 głęboka,	
miękka	siatka	zapewnia	łatwe	lądowanie	dużych	ryb.

KOSZ	PODbIERAKA	KANAŁOWy

KOSZ PODBIERAKA KANAŁOWY

nr katalogowy nazwa wymiar gł. siatka kolor

86-KK-150 kosz podbieraka kanałowy 50 cm x 40 cm 35 cm 10 mm czarny

Profesjonalny	kosz	podbieraka	rzecznego	spełniający	wszystkie	
wymogi	przy	łowieniu	wyczynowym.	lekka	i mocna	aluminiowa	
rama z pływakami.	 Przezroczysta	 siatka	 o 6-milimetrowym	
oczku.	Rama	i mocna	głowica	kosza	zapewniają	łatwe	lądowa-
nie	dużych	ryb.	 

mocna	głowica	kosza	 
z	tworzywa	AbS

86-KR-P46

KOSZ PODBIERAKA RZECZNY Z PŁYWAKAMI

nr katalogowy nazwa wymiar gł. siatka kolor

86-KR-P45 kosz podbieraka rzeczny z pływakami 45 cm x 40 cm 35 cm 6 mm przezroczysty

86-KR-P46 kosz podbieraka rzeczny z pływakami 55cm x 50 cm 35 cm 6 mm przezroczysty

86-KK-150

mocna,	aluminiowa	
głowica	kosza

KOSZ	PODbIERAKA	RZEcZNy KOSZ	PODbIERAKA	RZEcZNy

PODbIERAKI	VDE-RObINSON

Anodyzowana	rama	kosza

Anodyzowana	rama	kosza
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NASADOWE	SZTycE	PODbIERAKA	VDE-RObINSON
W	ofercie	znajdują	się	2	i	3-częściowe	sztyce.	model	040	wykonany	jest	
z	 wysokomodułowego	 włókna	 węglowego,	 co	 zdecydowanie	 zmniejsza	
jego	wagę.	Sztyce	są	sztywne,	mocne	i	odporne	na	fizyczne	uszkodzenia.	
Uwagę	zwraca	ich	funkcjonalne,	estetyczne	i	precyzyjne	wykończenie.	
Zastosowano	powłoki	antypoślizgowe	oraz	ergonomiczne	zakończenia 
i	wzmocnienia	miejsc	łączących	sztyce	z	podbierakiem.	Sztyce	są	pako-
wane	w	trwałe	i	estetyczne	pokrowce.

86-A6-300
Siatka	treningowa	
średnica	40	cm
dł.	3,00	m

SIATKI	WycZyNOWE	
VDE-RObINSON

86-A8-405
Siatka	wyczynowa	
średnica	50	cm	
dł.	4,05	m

Kosz	podbieraka	o	okrągłym	
kształcie	i	dużej	średnicy	55	cm.	
głęboka	siatka	zapewnia	
pewne	lądowanie	ryb.	

86-KU-055

KOSZ	PODbIERAKA	UNIWERSAlNy

KOSZ PODBIERAKA UNIWERSALNY

nr katalogowy nazwa średnica gł. siatka kolor

86-KU-055 kosz podbieraka uniwersalny 55 cm 35 cm 8 mm przezroczysty

Siatka	wyczynowa 
55	cm	x	50	cm

86-A7-405
dł.	4,05m

86-A7-300
dł.	3,00m

SIATKI	I	SZTycE

86-VR-040

86-VR-145

86-VR-130

86-VR-330

NASADOWE SZTYCE DO PODBIERAKA VDE-ROBINSON

nr katalogowy nazw a długość
liczba
sekcji

długość
transp.

waga
orientacyjna 

cena

86-VR-040 nas. sztyca do podbieraka 4,0 m 3 sect 1,46 m 229 g 429 zł

86-VR-145 nas. sztyca do podbieraka 4,5 m 3 sect 1,58 m 511 g 269 zł

86-VR-130 nas. sztyca do podbieraka 3,0 m 2 sect 1,58 m 300 g 215 zł

86-VR-330 nas. sztyca do podbieraka 3,0 m 3 sect 1,15 m 302 g 75 zł
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4S
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-V
09
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-V
10

4S
-V
12

4S
-V
13

4S
-V
c1

4S
-V
c2

4S
-V
c3

Plastikowa	
tulejka	 
do przeprowa-
dzania	żyłki.

mocny,	metalowy	
uchwyt	do	przepro-
wadzenia	żyłki.	

VDE - ROBINSON - karpiowe 

nr kat. wyporność       
4S-VC1- 4x0,12g, 4x,0,14g, 4x0,16g, 4x0,18g, 4x0,20g
4S-VC2-  0,25g; 0,5g; 0,75g 
4S-VC3-  0,2g; 0,4g; 0,6g; 0,8g; 1g 

4S
-V
08

VDE - ROBINSON - wyczynowe
nr kat. wyporność       
4S-V01-  1g; 1,5g; 2g; 3g; 4g; 6g; 8g; 10g; 12g 
4S-V02-  1g; 1,5g; 2g; 3g; 4g 
4S-V03-  0,75g; 1g; 1,5g; 2g; 2,5g 
4S-V04-  0,3g; 0,5g; 0,75g, 1g; 1,5g; 2g 
4S-V05-  0,75g; 1g; 1,5g; 2g; 3g 
4S-V06-  0,5g; 0,75g; 1g; 1,5g; 2g 
4S-V07-  1g; 1,5g; 2g; 2,5g; 3g 
4S-V08-  1g; 1,5g; 2g; 3g 
4S-V09-  0,5g; 0,75g; 1g; 1,25g; 1,5g 
4S-V10-  0,75g; 1g; 1,5g; 2g; 3g 
4S-V12-  0,75g; 1g; 1,5g; 2g; 2,5g 
4S-V13-  0,5g; 0,75g; 1g; 1,2g; 1,5g; 2g; 3g
45-V14-  0,5g; 0,75g; 1g; 1,5g; 2g

4S
-V
14

4S
-V
07

Van	Den	Eynde	 
-	Robinson	cup 
Szymanowice

SPŁAWIKI

SpławIkI 
VDE - ROBINSON
kaRpIOwE

SpławIkI 
VDE - ROBINSON 
wyCzyNOwE
Szeroka	gama	kształtów	umoż-
liwia	 łowienie	tymi	spławikami	 
w	rzekach,	kanałach	i	na	wodach	
stojących.	Różne	wielkości	po-
zwalają	dobrać	odpowiedni	mo-
del	na	płytkie	lub	głębokie	wody,	
do	połowu	metodą	pełnego	lub	
skróconego	zestawu.	Wszystkie	
spławiki	 wykonane	 są	 perfek-
cyjnie,	 a	 odpowiednie	 propor-
cje	korpusu	do	metalowego	lub	
szklanego	kila	pozwalają	dobrze	
stabilizować	spławik.	Jaskrawe		
antenki	 doskonale	 sygnalizują	
najdelikatniejsze	 brania.	 Ofer-
ta	 spławików	 VDE	 -	 Robinson	
została	przygotowana	wspólnie	 
z	belgijskimi	mistrzami.

Trzy	specjalistyczne	spławiki	karpiowe,	
których	konstrukcja	została	opracowana	
przez	najlepszych	belgijskich	karpiarzy.	
Dwa	pierwsze	modele	mają	umieszczone	na	
antence	bardzo	mocne	metalowe	uchwyty	
do	przeprowadzenia	żyłki,	natomiast	trzeci	
jest	typu	IN-lINE,	w	którym	żyłka	popro-
wadzona	jest	wewnątrz	korpusu.		
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Specjalistyczne	żyłki	
do	połowów	spławikowych	i	gruntowych

cena	od	27	90*

	 NR	KAT.	50	m	 NR	KAT.	150	m	 śREDNIcA	 WyTRZymAŁOść
 55-05-008	 	 0,082	mm	 0,59	kg
	 55-05-010	 	 0,101	mm	 0,90	kg
	 55-05-012	 55-05-112	 0,122	mm	 1,28	kg
	 55-05-014	 55-05-114	 0,143	mm	 1,80	kg
	 55-05-016	 55-05-116	 0,162	mm	 2,35	kg
	 55-05-018	 55-05-118	 0,181	mm	 2,96	kg
	 55-05-020	 55-05-120	 0,205	mm	 3,85	kg
	 	 55-05-122	 0,226	mm	 4,70	kg
	 	 55-05-124	 0,243	mm	 4,95	kg
	 	 55-05-126	 0,262	mm	 6,05	kg
	 	 55-05-128	 0,284	mm	 7,15	kg
	 	 55-05-130	 0,302	mm	 7,50	kg
	 	 55-05-135	 0,348	mm	 9,20	kg
	 	 55-05-140	 0,405	mm	 13,15	kg

Jest	to	specjalistyczna	żyłka	wyczynowa	do	po-
łowów	spławikowych.	Krystaliczna	struktura	ab-
sorbująca	 promienie	 świetlne	 sprawia,	 że	 jest	
całkowicie	niewidoczna	w	wodzie.	Dzięki	wyjąt-
kowym	 właściwościom:	 niezwykłej	 miękkości,	
obniżonej	 rozciągliwości,	 brakowi	 pamięci	 oraz	
podwyższonej	wytrzymałości	na	węźle	 jest	 ide-
alną	 żyłką	 na	 przypony	 oraz	 do	 pełnych	 i	 skró-
conych	zestawów.	Występuje	na	szpulach	150	m	
i	50	m.	Kolor	żyłki	bezbarwny.

cena	od	(50	m)	1590*

		cena	od	(150	m)	3490*

Żyłka	 dla	 wyczynowców!	 Fantastytczna	 żyłka	
o	 niespotykanej	 wytrzymałości	 na	 zrywanie.	
Precyzyjna	 kalibracja,	 kontrolowana	 numery-
cznie,	 gwarantuje	 zachowanie	 stałej	 średnicy	
na	całej	długości.	 Idealna	na	przypony	oraz	do	
pełnych	 i	 skróconych	 zestawów	 przy	 połowach	
batem	lub	tyczką.	Atest	mistrzowskiego	zespołu	
Van	 Den	 Eynde	 -	 Robinson	 Team.	 Kolor	 żyłki	
bezbarwny.	

	 Właściwości:
•	topowa	wytrzymałość	na	zrywanie
•	całkowicie	niewidoczna	w	wodzie
•	gwarantuje	zawsze	pewne	zacięcie
•	brak	pamięci

cena	od	(50	m)	1190*

		cena	od	(150	m)	2590*

* Z uwagi na zmienny kurs dolara amerykańskiego powyższe ceny mogą ulec zmianie

copolymer	made	in	Japan

Superżyłka	 o	 fantastycznych	 cechach.	 Pod	
względem	 wytrzymałości	 oraz	 miękkości	
odpowiada	 najlepszym	 żyłkom	 poliamido-
wym,	 wykazując	 jednocześnie	 wszyst-
kie	 wspaniałe	 zalety	 fluorocarbonu:	 jest	
niewidoczna	 w	 wodzie,	 ma	 ograniczoną	
rozciągliwość,	 charakteryzuje	 się	 niespo-
tykaną	 odpornością	 na	 przecieranie	 oraz	
małą	 pamięcią.	 bardzo	 szybko	 tonie.	
Najwyższa	jakość	made	in	Japan.	Kolor	żyłki	
bezbarwny.

					NR	KAT.	50	m	 NR	KAT.	150	m	 śREDNIcA	 WyTRZymAŁOść
 55-Ac-071	 	 0,071	mm	 0,82	kg
	 55-Ac-095	 	 0,095	mm	 1,43	kg
	 55-Ac-115	 55-AR-115	 0,115	mm	 1,84	kg
	 55-Ac-128	 55-AR-128	 0,128	mm	 2,30	kg
	 55-Ac-147	 55-AR-147	 0,147	mm	 2,89	kg
	 55-Ac-172	 55-AR-172	 0,172	mm	 4,29	kg
	 55-Ac-190	 55-AR-190	 0,190	mm	 5,14	kg
	 55-Ac-218	 55-AR-218	 0,218	mm	 6,38	kg

	 NR	KAT.	20	m	 śREDNIcA	 WyTRZymAŁOść
 55-AA-072	 0,072	mm	 0,58	kg
 55-AA-091	 0,091	mm	 0,84	kg
 55-AA-108	 0,108	mm	 1,18	kg
 55-AA-125	 0,125	mm	 1,82	kg
	 55-AA-150	 0,150	mm	 2,31	kg
	 55-AA-175	 0,175	mm	 2,87	kg
	 55-AA-195	 0,195	mm	 3,42	kg
	 55-AA-210	 0,210	mm	 4,23	kg
	 55-AA-225	 0,225	mm	 4,74	kg
	 55-AA-250	 0,250	mm	 5,80	kg
	 55-AA-275	 0,275	mm	 6,58	kg
	 55-AA-300	 0,300	mm	 7,60	kg
	 55-AA-400	 0,400	mm	 10,80	kg
	 55-AA-500	 0,500	mm	 15,35	kg
	 55-AA-600	 0,600	mm/15m	 19,64	kg
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Specjalistyczne	żyłki	
do	połowów	spławikowych	i	gruntowych

*	orientacyjna	cena	detaliczna,	z	uwagi	na	zmienny	kurs	
dolara	amerykańskiego	może	ulec	zmianie

Japońska,	tonąca	żyłka	przeznaczona	do	połowów	metodą	odległościową.	Jej	wyjątkowa	miękkość	
i	 gładka	 powierzchnia	 zapewniają	 dalekie	 i	 precyzyjne	 rzuty.	 Żyłka	 jest	 bardzo	mocna,	 idealnie	
gładka,	wykazuje	brak	pamięci,	obniżoną	rozciągliwość	i	odporność	na	szkodliwie	działanie	promieni	
UV.	Kolor	żyłki	czerwono-miedziany.

	 VDE-R	mATch	150	m 
	 NR	KATAlOgOWy	 śREDNIcA	 WyTRZymAŁOść
 55-Sm-114	 0,140	mm	 2,65	kg
	 55-Sm-116	 0,160	mm	 3,60	kg
	 55-Sm-118	 0,180	mm	 4,65	kg
	 55-Sm-120	 0,200	mm	 5,40	kg
	 55-Sm-122	 0,220	mm	 6,25	kg

  Właściwości:
•	tonąca 
•		bardzo	mocna	
•	idealnie	gładka	
•	brak	pamięci
•	obniżona	rozciągliwość
•	odporna	na	szkodliwe
		działanie	promieni	UVcena	od	17 90*

copolymer	made	in	Japan

*	orientacyjna	cena	detaliczna,	z	uwagi	na	zmienny	kurs	
dolara	amerykańskiego	może	ulec	zmianie

Specjalistyczna,	tonąca	żyłka	opracowana	do	łowienia	metodą	odległościową.	Aby	w	pełni	uzyskać	zatapialność	
żyłki	konieczne	jest	jej	wcześniejsze	„odtłuszczenie”.	bardzo	mocna,	 idealnie	gładka,	bez	pamięci.	Nie	ma	
tendencji	do	skręcania	się.	Umożliwia	 łatwe	oddawanie	dalekich	rzutów.	Wykonana	w	technologii	potrójnej	
kompozycji:	rdzeń	z	poliamidu	o	modyfikowanych	łańcuchach	polimerowych,	otulina	z	elastycznego	poliamidu	RS 
oraz	zewnętrzna	ochronna	warstwa	z	fluorocarbonu.	Kolor	żyłki	czerwonomiedziany.

	 PRO	mATch	150	m 
	 NR	KATAlOgOWy	 śREDNIcA	 WyTRZymAŁOść
 55-Am-140	 0,140	mm	 2,80	kg
	 55-Am-160	 0,160	mm	 3,75	kg
	 55-Am-180	 0,180	mm	 4,85	kg
	 55-Am-200	 0,200	mm	 5,70	kg
	 55-Am-220	 0,220	mm	 6,55	kg

  Właściwości:
•	tonąca 
•		supermocna	na	zrywanie	
•	niewidoczna	w	wodzie	
•	idealnie	gładka	
•	brak	pamięci
•	odporna	na	szkodliwe
		działanie	promieni	UVcena	od	25 90*

copolymer	made	in	Japan

Specjalistyczna	 żyłka	 do	 gruntowego	 łowienia	metodą	 feeder.	 Superwytrzymała	 na	 węźle,	 nie	 przeciera	 się	
podczas	łowienia	przy	dnie	kamienistym	i	obfitującym	w	podwodne	przeszkody.	Zupełnie	nowa	jakość	pośród	
żyłek	 polecanych	 do	 cięższych	 metod	 gruntowych.	 Wykonana	 w	 technologii	 potrójnej	 kompozycji:	 rdzeń	 
z	poliamidu	o	modyfikowanych	łańcuchach	polimerowych,	otulina	z	elastycznego	poliamidu	RS	oraz	zewnętrzna	
ochronna	warstwa	z	fluorocarbonu.	Kolor	żyłki	jasnobrązowy.

		Właściwości: 
•	supermocna	na	zrywanie	
•	niewidoczna	w	wodzie	
•	idealnie	gładka	
•	brak	pamięci	
•	odporna	na	szkodliwe	
		działanie	promieni	UV

copolymer	made	in	Japan

	 PRO	FEEDER	150	m
 
 NR	KATAlOgOWy	 śREDNIcA	 WyTRZymAŁOść
 55-AF-185	 0,185	mm	 4,95	kg
	 55-AF-200	 0,200	mm	 5,80	kg
	 55-AF-225	 0,225	mm	 6,55	kg
	 55-AF-245	 0,245	mm	 7,65	kgcena	od	25 90*

Specjalistyczna	żyłka	na	karpie.	Wyjątkowo	mocna,	miękka,	bez	pamięci,	odporna	na	przecieranie.	
Słabo	 widoczna	 na	 tle	 dna.	 Wykonana	 w	 technologii	 potrójnej	 kompozycji:	 rdzeń	 z	 poliamidu	
o	modyfikowanych	 łańcuchach	polimerowych,	otulina	z	elastycznego	poliamidu	RS	oraz	zewnętrzna	
ochronna	warstwa	z	fluorocarbonu.	Kolor	żyłki	brązowy.

		Właściwości: 
•	supermocna	na	zrywanie	
•	niewidoczna	w	wodzie	
•	idealnie	gładka	
•	brak	pamięci
•	odporna	na	szkodliwe
		działanie	promieni	UVcena	od	3490*

copolymer	made	in	Japan

	 PRO	cARP	300	m 
	 NR	KATAlOgOWy	 śREDNIcA	 WyTRZymAŁOść
 55-AK-260	 0,260	mm	 8,80	kg
	 55-AK-280	 0,280	mm	 9,80	kg
	 55-AK-310	 0,310	mm	 11,30	kg
	 55-AK-335	 0,335	mm	 12,95	kg
	 55-AK-370	 0,370	mm	 14,30	kg
	 55-AK-405	 0,405	mm	 15,25	kg
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AKcESORIA	WycZyNOWE
Amortyzatory	silikonowe	są	wyjątkowo	miękkie,	supermocne,	o	ogromnej	rozciągliwości.	Pozwalają	zatrzymać	w	czasie	holu	wielki	okaz	ryby	
przy	łowieniu	na	stosunkowo	cienką	żyłkę.	Posiadają	wysoką	rozciągliwość,	dochodzącą	do	600%.	Oferowane	są	w	kilku	kolorach,	a	każdy	kolor	
odpowiada	innej	średnicy.	 
Amortyzatory	lateksowe	cechują	się	jeszcze	większą,	700%	rozciągliwością.	Dostępne	są	w	kolorze	jasnokremowym.

AmORTyZATORy

nr kat. nazwa średnica długość kolor

67-AS-007	 amortyzator	silikonowy,	600% 	0,7	mm	 6	m	 fioletowy
67-AS-008	 amortyzator	silikonowy,	600% 	0,8	mm	 6	m	 czerwony
67-AS-009	 amortyzator	silikonowy,	600% 	0,9	mm	 6	m	 żółty
67-AS-010	 amortyzator	silikonowy,	600% 	1,0	mm	 6	m	 niebieski
67-AS-012	 amortyzator	silikonowy,	600% 	1,2	mm	 6	m	 pomarańcz.
67-AS-014	 amortyzator	silikonowy,	600% 	1,5	mm	 6	m	 zielony

67-Al-007	 amortyzator	lateksowy,	700% 	0,7	mm	 6	m	 naturalny
67-Al-008	 amortyzator	lateksowy,	700% 	0,8	mm	 6	m	 naturalny
67-Al-009	 amortyzator	lateksowy,	700% 	0,9	mm	 6	m	 naturalny
67-Al-010	 amortyzator	lateksowy,	700% 	1,0	mm	 6	m	 naturalny
67-Al-012	 amortyzator	lateksowy,	700% 	1,2	mm	 6	m	 naturalny
67-Al-014	 amortyzator	lateksowy,	700% 	1,4	mm	 6	m	 naturalny
67-Al-016	 amortyzator	lateksowy,	700% 	1,6	mm	 6	m	 naturalny

Drut do zestawów  
wyczynowych	-	dł.	2,10	m	 
67-A0-050

Ochraniacz gumy  
67-A0-005

grubość	0,9	cm;	wielkość:
8,5	x	35	cm	–	67-A0-D04
8,5	x	25	cm	–	67-A0-D09

wielkość	5,5	x	15	cm, 
grubość	1,1	cm	
67-A0-D01

Drabinki piankowe 
wielkość	5,5	x	14,5	cm, 
grubość	1	cm,	 
dwukolorowa 
67-A0-D08

z drugiej strony  
czarna

Wężyk do spławików 
0,30	mm	–	67-A0-KS1 
0,50	mm	–	67-A0-KS2 
0,70	mm	–	67-A0-KS4

Antenki spławikowe:
1,2	mm	x	2	szt.;	 
1,5	mm	x	2	szt.; 
1,7mm	x	1	szt.	–	67-A0-A01
2	mm	x	2	szt.;	3	mm	x	2	szt.; 
4,5	mm	x	2	szt.	–	67-A0-A02

Antenki multikolor
3	mm	x	1	szt., 
4,5	mm	x	1	szt. –	67-A0-A05

duży - 2 szt. 
Ø 2,5,  dł. 14 cm
67-A0-011

Korki do gumy – wykonane z bardzo lekkiego materiału o niesłychanej giętkości, dzięki czemu ściany 
stożka wyginają się wraz z wędką, co zapobiega pęknięciom wędki (jak to się często zdarza w wypadku 
sztywnych korków).

mały - 2 szt. 
Ø 1,3 dł. 7,5 cm
67-A0-010

średni - 2 szt. 
Ø 2 dł. 10 cm 
67-a0-012

Drabinka
20	cm		67-A0-DW1 
25	cm		67-A0-DW2 
30	cm		67-A0-DW3
Dostępna	w	dwóch	kolorach:	 
czerwonym	i	zielonym.

Korki do gum:
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67-A0-KB0 
Koszulki do spławików 
 0,8/1,0/1,2/1,5/1,8/2,0mm

67-A0-KB1 
Koszulki silikonowe 
 0,8/1,0/1,2/1,5/1,8/2,0mm

Wężyki silikonowe  
VDE-R  
67-a0-WS1 0,30mm/1m
67-a0-WS2 0,50mm/1m
67-a0-WS3 0,80mm/1m
67-a0-WS4 1,00mm/1m
67-a0-WS5 1,20mm/1m

Oliwki wyczynowe 
VDE-R  
 
60-Wy-001 1,0 g x 6 szt.
60-Wy-002 1,5 g x 6 szt.
60-Wy-003 2,0 g x 6 szt.
60-Wy-004 2,5 g x 6 szt.
60-Wy-005 3,0 g x 6 szt.
60-Wy-006 4,0 g x 5 szt.
60-Wy-007 5,0 g x 5 szt.
60-Wy-008 6,0 g x 5 szt.
60-Wy-009 7,0 g x 4 szt.
60-Wy-010 8,0 g x 4 szt.
60-Wy-011 9,0 g x 3 szt.
60-Wy-012 10,0 g x 2 szt.

szt. w opak.

Oliwki wyczynowe  
z silikonem VDE-R  
 
60-Wy-014  1,0 g x 6 szt.
60-Wy-015  1,5 g x 6 szt.
60-Wy-016  2,0 g x 6 szt.
60-Wy-017  2,5 g x 6 szt.
60-Wy-018  3,0 g x 6 szt.
60-Wy-019  4,0 g x 5 szt.
60-Wy-020  5,0 g x 5 szt.
60-Wy-021  6,0 g x 5 szt.
60-Wy-022  7,0 g x 4 szt.
60-Wy-023  8,0 g x 4 szt.
60-Wy-024  9,0 g x 3 szt.
60-Wy-025 10,0 g x 2 szt.

szt. w opak.

Łezki wyczynowe  
z igielitem VDE-R  

60-Wy-028  1,5 g x 6 szt.
60-Wy-029  2,0 g x 6 szt.
60-Wy-030  2,5 g x 6 szt.
60-Wy-031  3,0 g x 6 szt.
60-Wy-032  4,0 g x 5 szt.
60-Wy-033  5,0 g x 5 szt.
60-Wy-034  6,0 g x 5 szt.
60-Wy-035  7,0 g x 4 szt.
60-Wy-036  8,0 g x 4 szt.

szt. w opak.

Łącznik zestawu 
bata VDE-R 
 
67-a0-023 1,00mm  
67-a0-024 1,25mm 
67-a0-025 1,50mm  
67-a0-026 1,80mm 
67-a0-027 2,00mm 
67-a0-028 2,30mm 
67-a0-029 2,50mm  
67-a0-030 2,80mm  
67-a0-031 3,00mm 

5 szt. w opak.

AKcESORIA	WycZyNOWE
OlIWKI

Gruntomierz wyczynowy
nr kat. waga ilość w opak.

67-a0-040 10 g 2 szt.
67-a0-041 20 g  2 szt.
67-a0-042 30 g 2 szt.
67-a0-043 50 g 2 szt.

67-99-010 
Nożyce do robaków

Gumki do zestawów
dł.			8	cm/10	szt.	67-A0-001 
dł.	12	cm/10	szt.	67-A0-002	

mIARKI	ZAWODNIcZE

74-RO-Z01 
Komplet miarek zawodniczych na przynęty

1/8 l 
1/4 l 3/4 l 1/2 l 1 l 



* Z uwagi na zmienny kurs dolara amerykańskiego 
powyższe ceny mogą ulec zmianie

Seria wędzisk Diaflex Speeder  dedykowana jest najbardziej wymagającym 
spinningistom. Blanki zbudowane  z najwyższej jakości mat węglowych  
o współczynniku sztywności do 85 mln PSI są niezwykle  szybkie i bardzo 
czułe. Dolnik jest dodatkowo wzmocniony oplotem z włókna typu „woven 
carbon K1”. Wędziska uzbrojone są w przelotki Fuji K-Concept zapobiegające 
plątaniu się żyłki czy plecionki na ramkach przelotek.  Blanki są bardzo lekkie, 
a zastosowany ergonomiczny uchwyt kołowrotka  Fuji SK2 pozwala na duży 
komfort nawet całodziennego łowienia. Te rewelacyjne wędziska wyróżniają 
się dużym zapasem mocy w czasie holu wielkich drapieżników, co zostało 
potwierdzone podczas licznych testów na polskich i skandynawskich łowiskach.

bardzo lekkie  
od 90 gramów

nr katalogowy długość c.w. akcja ilość przel. waga dł. transp. sekcje *cena

Speeder Perch Jig (wklejanka)  
1DF-JP-020 2,06m 2-10g szybka 8 94 g 1,10 m 2 519, 00 zł

Speeder Perch Spin
1DF-SP-019 1,98 m 2–10 g szybka 9 90 g 1,05 m 2 495,00 zł
1DF-SP-022 2,21 m 3–14 g szybka 9 99 g 1,17 m 2 515,00 zł

Pike Spin  
1DF-SP-I23 2,38 m 8–32 g szybka 10 124 g 1,26 m 2 559,00 zł
1DF-SP-I27 2,70 m 8–35 g szybka 10 144 g 1,42 m 2 575,00 zł

Zander Spin  
1DF-SZ-022 2,21 m 7–22 g b. szybka 9 114 g 1,17 m 2 529,00 zł
1DF-SZ-025 2,51 m 10–42 g b. szybka 10 129 g 1,32 m 2 565,00 zł
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Fuji
K-Concept

Krótkie, specjalistyczne wędzisko doskonałe do połowu okoni. Wklejana 
szczytówka sygnalizuje najdelikatniejsze brania drapieżników. Polecane 
jest stosowanie ultra lekkich przynęt okoniowych - „paprochów”, woblerów  
i błystek. Tymi krótkimi wędziskami z powodzeniem można łowić drapieżni-
ki czy krasnopióry wśród trzcin na jeziorach, a także klenie, jazie na małych 
rzekach i strumieniach.

nr katalogowy długość c.w. akcja ilość przel. waga. dł. transp. sekcje *cena

1DF-JP-020 2,06 m 2–10 g szybka 8 94 g 1,10 m 2 519,00 zł

Speeder Perch Jig (wklejanka)

* Z uwagi na zmienny kurs dolara amerykańskiego powyższe ceny mogą ulec zmianie
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Dwa modele spiningów do łowienia szczupaków i innych drapieżników. Mo-
del krótszy 2,38 m polecany jest do łowienia z łodzi lub z brzegu na mniej-
szych akwenach. Spinning dłuższy 2,70 m sprawdza się doskonale na więk-
szych akwenach i rzekach kiedy wymagane są dłuższe rzuty. Moc blanku 
gwarantuje pewne hole nawet „dwucyfrowych” zębaczy.

nr katalogowy długość c.w. akcja ilość przel. waga. dł. transp. sekcje *cena

1DF-SP-I23 2,38 m 8–32 g szybka 10 124 g 1,26 m 2 559,00  zł 
1DF-SP-I27 2,70 m 8–35 g szybka 10 144 g 1,42 m 2 575,00 zł

Speeder Pike Spin

Dwa modele doskonałych, krótkich spinningów do łowienia okoni z łodzi 
czy z brzegu. Polecane są do stosowania bardzo lekkich i lekkich przynęt, 
szczególnie obrotówek i woblerów. Duża czułość i szybkość kija gwarantują 
błyskawiczne wyczucie brania.

nr katalogowy długość c.w. akcja ilość przel. waga. dł. transp. sekcje *cena

1DF-SP-019 1,98 m 2–10 g szybka 9 90 g 1,05 m 2 495,00 zł
1DF-SP-022 2,21 m 3–14 g szybka 9 99 g 1,17 m 2 515,00 zł

Speeder Perch Spin

35%
lżejsze

Q
najwyższa 

jakość
30%

mocniejsze
20%

cieńsze
Fuji

K-Concept

Dwa modele bardzo mocnych spinningów przeznaczonych do łowienia 
sandaczy. Ich krótka długość pozwala na łowienie z łodzi średnimi i ciężkimi 
przynętami. Sztywność i czułość Speeder Zanderów gwarantuje błyskawicz-
ne sygnalizowanie brań, dzięki czemu nawet najdelikatniejsze puknięcia 
sandaczy w przynętę umożliwiają bardzo szybkie zacięcie.

nr katalogowy długość c.w. akcja ilość przel. waga. dł. transp. sekcje *cena

1DF-SZ-022 2,21 m 7–22 g b. szybka 9 114 g 1,17 m 2 529,00 zł
1DF-SZ-025 2,51 m 10–42 g b. szybka 10 129 g 1,32 m 2 565,00 zł

Speeder Zander Spin

* Z uwagi na zmienny kurs dolara amerykańskiego powyższe ceny mogą ulec zmianie
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Wędziska Diaflex Nano-Core to rewolucja w dziedzinie 
konstrukcji blanków.
Dzięki nieosiągalnej dla innych producentów, nowa-
torskiej NaNoteChNologii jako pierwsi wyproduko-
waliśmy wędki z włókna węglowego o tak wysokim 
współczynniku sztywności.
Spinningi Diaflex wyprodukowane w technologii Nano- 
-Core są ekstremalnie cienkie, ekstremalnie lekkie  
i ekstremalnie wytrzymałe. Wysoki standard wykoń-
czenia zapewniają przelotki Fuji K-Concept oraz wy-
soce trwała rękojeść wykonana z włókna węglowego. 
Kształt i kąt ustawienia przelotek zabezpieczają przed 
przypadkowym zapętleniem się żyłki czy plecionki na 
ramce przelotki. Wyjątkowa lekkość przelotek wpływa 
na perfekcyjną, szybką akcję wędki. 
Dolnik to rozwiązanie na miarę XXi wieku. Rękojeść 
wykonana z high-Carbonu doskonale przenosi drgania, 
dzięki czemu bardzo dobrze czujemy pracę przynęty 
czy nawet najdelikatniejsze brania.
odsłonięty, niezabudowany fragment blanku w uchwycie 
typu „Skeleton” powoduje, że rękę trzymamy bezpo-
średnio na blanku, dzięki czemu w 100% wyczuwamy,  
co dzieje się z przynętą. ergonomiczny kształt dolni-
ka, jak też odpowiednia jego długość powodują, że 

wędka świetnie leży w dłoni zarówno w czasie rzutu,  
jak i podczas holu.

Potwierdzeniem jakości i perfekcji wykonania 
wędek Diaflex Nano-Core jest 10-letnia gwa-

rancja, której udzielamy na blanki tej serii.
Diaflex to  strzał w dziesiątkę dla węd-

karzy poszukujących wędziska super- 
szybkiego, przechodzącego jed-

nak pod  obciążeniem w pełną 
parabolę.

Pierwsze wędki spinningowe wykonane z High-Carbonu  
o współczynniku sztywności 85 mln PSI.

ekstremalnie  
cienkie blanki 

ergonomiczna, 
niezniszczalna  
węglowa rękojeść

perfekcyjne 
wykończenie 
detali

NANO CORE TECHNOLOGY

* Z uwagi na zmienny kurs dolara amerykańskiego 
powyższe ceny mogą ulec zmianie

odsłonięty,  
niezabudowany  
rękojeścią blank  

przenosi  
najdelikatniejsze  

brania

przelotka Fuji  
K-Concept

nr katalogowy długość c.w.  akcja ilość przel. waga dł. transp. sekcje *cena

Diaflex Perch Jig (wklejanka)
11D-1J-A22 2,25 m 2–10 g szybka 9 120 g 119 cm 2 649,00 zł
11D-1J-A24 2,40 m 2–12 g szybka 9 148 g 127 cm 2 679,00 zł
11D-1J-A27 2,70 m 2–15 g szybka 9 162 g 142 cm 2 739,00 zł
Diaflex Trout Jig (wklejanka)
11D-1J-B24 2,40 m 5–20 g szybka 9 151g 127 cm 2 679,00 zł

Diaflex Pike Jig (wklejanka)
11D-1J-C24 2,40 m 10–30 g szybka 8 162 g 127 cm 2 695,00 zł
Diaflex Zander Jig (wklejanka)
11D-1J-D22 2,25 m 5–35 g szybka 9 148 g 119 cm 2 649,00 zł

Diaflex Pike Spin
11D-1S-C24 2,40 m 10–30 g szybka 8 156 g 127 cm 2 649,00 zł
11D-1S-C27 2,70 m 10–35 g szybka 9 190 g 142 cm 2 719,00 zł

Diaflex Zander Spin
11D-1S-D24 2,40 m 10–35 g b.szybka 8 164 g 127 cm 2 719,00 zł
11D-1S-D27 2,70 m 10–45 g szybka 9 187 g 142 cm 2 779,00 zł

50



NANO CORE TECHNOLOGY

a1-3561

Rafał Jędrzejewski z kolejnym okazem
wiślanego Bolenia złowionym na Diaflex Zander Jig.

* Z uwagi na zmienny kurs dolara amerykańskiego powyższe ceny mogą ulec zmianie
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30%
lżejsze

Q
najwyższa 

jakość
30%

mocniejsze

C
węglowa 
rękojeść

20%
cieńsze

Fuji
K-Concept

Trzy modele spinningów o bardzo szybkiej akcji, przeznaczone 
do połowów okoni. Wszystkie modele doskonale nadają się do 
łowienia na małe, miękkie przynęty, tzw. paproszki. Pierwsze 
dwie długości - 2,25 i 2,40 m - polecane są do połowów z łodzi, 
najdłuższy zaś spinning, 2,70 m, świetnie nadaje się do połowu  
z brzegu. Spinningi te są bardzo czułe, sygnalizują najdelikatniejsze 
brania okoni dzięki delikatnej, pełnej szczytówce.

nr katalogowy długość c.w.  akcja ilość przel. waga dł. transp. sekcje *cena

11D-1J-A22 2,25 m 2–10 g szybka 9 120 g 119 cm 2 649,00 zł
11D-1J-A24 2,40 m 2–12 g szybka 9 148 g 127 cm 2 679,00 zł
11D-1J-A27 2,70 m 2–15 g szybka 9 162 g 142 cm 2 739,00 zł

Diaflex Perch Jig (wklejanka)

nr katalogowy długość c.w.  akcja ilość przel. waga dł. transp. sekcje *cena

11D-1J-B24 2,40 m 5–20 g szybka 9 151 g 127 cm 2 679,00 zł

Diaflex Trout Jig (wklejanka)
Idealny do połowu małymi i średnimi gumami, a szczególnie bar-
dzo skutecznymi ostatnio jigami. Świetnie poradzi sobie również  
z niewielkimi woblerami i błystkami. Szybka akcja, lekkość, czułość 
pozwalają na błyskawiczne zacięcie ryb, a ich moc na bezpieczny 
hol nawet bardzo dużych pstrągów potrafiących bardzo dyna-
micznie „odjechać”. Lekkość wędki nie jest obojętna, gdy trzeba 
tropić pstrągi przez wiele godzin, oddając tysiące rzutów. Diaflex 
Trout jest doskonale wyważony i równie świetnie sprawdza się 
przy połowie jazi, kleni i innych drapieżników.

nr katalogowy długość c.w.  akcja ilość przel. waga dł. transp. sekcje *cena

11D-1J-C24 2,40 m 10–30 g szybka 8 162 g 127 cm 2 695,00 zł

Diaflex Pike Jig (wklejanka)
Dla spinningistów, którzy lubią łowić szczupaki na jigi, to fe-
nomenalny kij. Można łowić średnie i duże szczupaki przy-
nętami do 30 g. Szybka akcja i sztywność blanku gwarantują 
skuteczne  zacięcie ryby. Moc Diaflex Pike Jiga zapewnia wy-
holowanie bardzo dużych szczupaków. Przelotki Fuji K-Con-
cept zapobiegają plątaniu się linki na ramkach przelotek. Jest 
to szczególnie ważne, kiedy łowimy w trudnych warunkach,  
np. brodząc w zarośniętym starorzeczu, gdzie każdy niepotrzebny 
ruch może spłoszyć rybę.

nr katalogowy długość c.w.  akcja ilość przel. waga dł. transp. sekcje *cena

11D-1J-D22 2,25 m 5–35 g szybka 9 148 g 119 cm 2 649,00 zł

Diaflex Zander Jig (wklejanka)
Krótki spinning doskonale sprawdzający się przy delikatnym 
łowieniu sandaczy z łodzi. Ekstremalnie cienki, sztywny blank 
zapewnia wyczucie najdelikatniejszych skubnięć sandaczy. 
Jednocześnie blank jest tak mocny, że można z powodzeniem 
holować kilkukilogramowe ryby, co wielokrotnie udawało się 
testerowi Robinsona – mistrzowi Polski Tomaszowi Kurnikowi  
w czasie połowów na zalewie w Turawie.
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NANO CORE TECHNOLOGY

* Z uwagi na zmienny kurs dolara amerykańskiego powyższe ceny mogą ulec zmianie

30%
lżejsze

Q
najwyższa 

jakość
30%

mocniejsze

C
węglowa 
rękojeść

20%
cieńsze

Górna i dolna część węglowego  
dolnika wykończona jest  
praktycznym neoprenem.

Fuji
K-Concept

nr katalogowy długość c.w.  akcja ilość przel. waga dł. transp. sekcje *cena

11D-1S-D24 2,40 m 10–35 g b. szybka 8 164 g 127 cm 2 719,00 zł
11D-1S-D27 2,70 m 10–45 g szybka 9 187 g 142 cm 2 779,00 zł

Diaflex Zander Spin
Dwa modele fantastycznych spinningów przeznaczonych do 
połowu sandaczy. Są to najcięższe kije z tej serii – mają ciężar wy-
rzutu do 35 i 45 g – co pozwala łowić sandacze ciężkimi główkami. 
Spinningi te mają doskonałą sztywność. Łowiąc nimi sandacze, 
stosując plecionkę, wyczuwa się doskonale nawet najdelikatniejsze 
brania. Lekkość najwyższej klasy przelotek Fuji K-Concept pozwala 
zminimalizować masę tego bardzo mocnego wędziska.

nr katalogowy długość c.w.  akcja ilość przel. waga dł. transp. sekcje *cena

11D-1S-C24 2,40 m 10–30 g szybka 8 156 g 127 cm 2 649,00 zł
11D-1S-C27 2,70 m 10–35 g szybka 9 190 g 142 cm 2 719,00 zł

Diaflex Pike Spin
Dwa modele spinningów przeznaczonych do łowienia szczupa-
ków średnimi i cięższymi przynętami. Krótszy kij długości 2,40 m 
polecany jest do połowów z łodzi, idealnie sprawdzi się w lekkim 
trollingu. Dłuższy 2,70 m przeznaczony jest do połowów z brzegu. 
Oba wędziska są doskonale wyważone, ergonomiczny uchwyt 
świetnie przenosi brania, ale również nie powoduje zmęczenia 
u długo łowiącego spinningisty. Wędzisko jest estetycznie i per-
fekcyjnie wykończone, a najwyższej klasy węgiel oraz węglowa 
rękojeść gwarantują wieloletnie spinningowanie.



Cortez Nano Core technology to najnowsze osiągnięcie inżynierii w dziedzinie zaawansowanych konstruk-
cji blanków, charakteryzujących się szybką akcją i dużym zapasem mocy przy zachowaniu bardzo małej 
masy własnej. Pomimo że spinningi te mają bardzo cienkie blanki, są wyjątkowo mocne. takie właściwości 
gwarantuje najnowsza technologia wykonania i najwyższej jakości surowce. W produkcji użyto grafitu  
o module sztywności 70 mln PSi, a blanki wykonano w technologii Nano Core technology.
W początkowej fazie projektowania zoptymalizowano przenoszenie obciążeń przez poszczególne czę-
ści wędziska, zwracając szczególną uwagę na powiększenie ugięcia dolnej części blanku pod dużym 
obciążeniem. W efekcie uzyskano hiperdynamiczny blank o zwiększonej mocy użytkowej i pełniejszym 
ugięciu przy maksymalnych obciążeniach. te charakterystyki stawiają Corteza jako numer jeden 
wśród spinningów przystosowanych do używania plecionki. Podczas rzutu, prowadzenia przynęty i holu  
na żyłce, wędzisko zachowuje się jak klasowy kij z akcją szczytową. W przypadku stosowania nierozcią-
gliwej plecionki rolę dodatkowego amortyzatora (zamiast żyłki) przejmuje dolnik, gwarantując w efekcie 
pewny hol i minimalną liczbę zejść ryby z haka.
Do uzbrojenia Cortezów zastosowano klasowe przelotki z pierścieniami SiC na ultracienkich stop-
kach oraz rękojeść z bardzo dobrej jakości korka i neoprenu. Zostały one zaprojektowane przez 
japońskich specjalistów z dziedziny ergonomii. odpowiednio dobrany kształt i proporcje 
poszczególnych elementów sprawiają, że wędzisko wraz z kołowrotkiem wpasowuje się do 
dłoni i przedramienia, stając się jakby jego naturalnym przedłużeniem, a operowanie 
tym kijem jest o wiele bardziej precyzyjne i przyjemne.

Praktyczna, neoprenowa  
górna część dolnika

Na bardzo  
cienkim blanku  
umieszczone są  
lekkie  
przelotki SIC

Estetyczne   
i perfekcyjne  
wykończenie  
detali

* Z uwagi na zmienny kurs dolara amerykańskiego powyższe ceny mogą ulec zmianie

NANO CORE TECHNOLOGY

53

nr katalogowy długość c.w.  akcja ilość przel. waga dł. transp. sekcje *cena

Cortez Pike Spin 
11R-1S-C24 2,40 m 8–28 g szybka 8 136 g 127 cm 2 409,00 zł
11R-1S-C27 2,70 m 10–32 g szybka 9 160 g 142 cm 2 489,00 zł

Cortez Zander Spin 
11R-1S-D24 2,40 m 8–35 g b. szybka 8 137 g 127 cm 2 469,00 zł



Nowa seria lekkich i szybkich wędek spinningowych 
do coraz modniejszego Street Fishingu. Składa się  
z 12 wędek dedykowanych do połowu poszczególnych 
gatunków ryb jak: okoń, pstrąg, szczupak czy sandacz. 
Wykonana w technologii Nano Core z  High Carbonu 
o współczynniku sztywności do 70 mln PSI. Dolnik jest 
dodatkowo wzmocniony krzyżowym oplotem z taśmy 
węglowej. Nowoczesne wykończenie, markowy uchwyt 
kołowrotka firmy Fuji, lekkie przelotki  SIC typu K-concept 
na przedłużonych stopkach.
Najlżejsza z serii wędka waży tylko 92 gramy.

nr katalogowy długość c.w. akcja ilość przel. waga dł. transp. sekcje *cena

CityLiner Perch Jig       
1CL-JP-022 2,26 m 2–12 g szybka 8 104 g 1,18 m 2 239,00 zł
1CL-JP-025 2,55 m 3–12 g szybka 9 128 g 1,33 m 2 265,00 zł
1CL-JP-027 2,70 m 3–15 g szybka 10 138 g 1,40 m 2 279,00 zł

CityLiner Perch Spin      
1CL-SP-019 1,98 m 2,5–7 g szybka 8 92g 1,08 m 2 209,00 zł
1CL-SP-022 2,20 m 3–10 g szybka 8 96g 1,15 m 2 239,00 zł

CityLiner Trout Spin      
1CL-ST-022 2,26 m 3–18 g szybka 9 118 g 1,17 m 2 245,00 zł
1CL-ST-025 2,55 m 3–18 g szybka 10 132 g 1,34 m 2 255,00 zł

CityLiner Pike Spin      
1CL-SP-I23 2,30 m 8–25 g szybka 9 124 g 1,19 m 2 249,00 zł
1CL-SP-I25 2,55 m 9–30 g szybka 10 136 g 1,32 m 2 269,00 zł
1CL-SP-I27 2,70 m 10–35 g szybka 10 152 g 1,40 m 2 275,00 zł

CityLiner Zander Spin      
1CL-SZ-022 2,26 m 8–38 g b.szybka 9 132 g 1,17 m 2 259,00 zł
1CL-SZ-025 2,59 m 8–45 g b. szybka 10 144 g 1,35 m 2 275,00 zł
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z duzym zapasem mocy

Lekka NowoczesNa  
koNstrukcja
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Najdelikatniejsze  wędki z serii przeznaczone do finezyjnego łowienia 
okoni na paprochy, małe obrotówki  czy najlżejsze woblery.  Bardzo czuła 
szczytówka tzw. „wklejanka” z pełnego high carbonu świetnie sygnalizu-
je brania.  Szybkie, dynamiczne blanki umożliwiają dalekie rzuty nawet 
najlżejszymi przynętami. Najkrótsze wędzisko świetnie się sprawdza przy 
połowach z łodzi, dwa dłuższe natomiast są przeznaczone do wędkowania 
z brzegu.

CityLiner Perch Jig    

nr katalogowy długość c.w. akcja ilość przel. waga dł. transp. sekcje *cena

1CL-JP-022 2,26 m 2–12g szybka 8 104 g 1,18 m 2 239,00 zł
1CL-JP-025 2,55 m 3–12 g szybka 9 128 g 1,33 m 2 265,00 zł
1CL-JP-027 2,70 m 3–15 g szybka 10 138 g 1,40 m 2 279,00 zł

30%
lżejsze

Q
najwyższa 

jakość

uchwyt  
Fuji

Dwie najlżejsze z serii wędki przeznaczone do połowów okoni i innych 
małych drapieżników. Waga krótszej o długości 1,98m to tylko 92 gramy, 
dzięki czemu nawet długie spinningowanie nie męczy ręki. Blanki mają szy-
bkie, klasyczne szczytówki o „pustym rurkowym” przekroju z mat węglowych 
o współczynniku sztywności do 70 mln PSI.  Wędziska przeznaczone są do 
połowów małymi gumami, obrotówkami czy woblerami.

nr katalogowy długość c.w. akcja ilość przel. waga dł. transp. sekcje *cena

1CL-SP-019 1,98 m 2,5–7 g szybka 8 92g 1,08 m 2 209,00 zł
1CL-SP-022 2,20 m 3–10 g szybka 8 96g 1,15 m 2 239,00 zł

CityLiner Perch Spin   
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Szybkie, dynamiczne wędki opracowane specjalnie do  połowów szczupa-
ków na średnie i duże gumy, wahadłówki oraz woblery.  Trzy długości oraz 
trzy różne ciężary wyrzutowe: 25g, 30g i 35g pozwalają na dobór odpowied-
niej wędki do specyficznych  warunków danego łowiska.
Blanki wykonane z mat węglowych o współczynniku sztywności do 70 mln 
PSI posiadają duży zapas mocy, dzięki czemu bezpiecznie wyholujemy  
nawet największe okazy.

nr katalogowy długość c.w. akcja ilość przel. waga dł. transp. sekcje *cena

1CL-SP-I23 2,30 m 8–25 g szybka 9 124 g 1,19 m 2 249,00 zł
1CL-SP-I25 2,55 m 9–30 g szybka 10 136 g 1,32 m 2 269,00 zł
1CL-SP-I27 2,70 m 10–35 g szybka 10 152 g 1,40 m 2 275,00 zł

CityLiner Pike Spin       

Najszybsze wędziska z serii City Liner, sprawdzone w licznych testach, 
stworzone z myślą o połowach sandaczy. Sztywny i mocny blank świet-
nie prowadzi przynętę, doskonale sygnalizuje  moment brania oraz daje 
pewność w trakcie holu. Wędziska służą do połowów na duże gumy, kogu-
ty,  wahadłówki czy woblery, świetnie się sprawdzą w różnych technikach 
połowów, szczególnie przy łowieniu z opadu czy z agresywnym podbiciem.
nr katalogowy długość c.w. akcja ilość przel. waga dł. transp. sekcje *cena

1CL-SZ-022 2,26 m 8–38 g b.szybka 9 132 g 1,17 m 2 259,00 zł
1CL-SZ-025 2,59 m 8–45 g b.szybka 10 144 g 1,35 m 2 275,00 zł

CityLiner Zander Spin         

Dwa modele uniwersalnych  spinningów do połowów średniej wielkoś-
ci  drapieżników jak pstrąg, kleń czy jaź na obrotówki, wahadłówki  oraz  
woblery.  Krótszy o długości  2,26m świetnie się sprawdzi zarówno przy 
połowach z łodzi jaki i z brzegów małych rzek czy strumieni, dłuższy nato-
miast służy do połowów  z brzegu. Szybkie blanki zapewniają bardzo dobre 
prowadzenie oraz  czucie przynęty, natomiast w trakcie holu ich praca się 
zmienia, świetnie  amortyzując na  całej długości wędziska.

nr katalogowy długość c.w. akcja ilość przel. waga dł. transp. sekcje *cena

1CL-ST-022 2,26 m 3–18 g szybka 9 118 g 1,17 m 2 245,00 zł
1CL-ST-025 2,55 m 3–18 g szybka 10 132 g 1,34 m 2 255,00 zł

CityLiner Trout Spin      
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nr katalogowy długość c.w. akcja ilość przel. waga dł. transp. sekcje *cena

Voyager Drop Shot Jig      
1VY-JD-024 2,40 m 7-28 g szybka 10 166 g 0,52 m 5 296,00 zł

Voyager Pike Spin      
1VY-SP-I24 2,40 m 10-30 g b.szybka 9 170 g 0,52 m 5 296,00 zł
1VY-SP-I27 2,70 m 10-30 g b. szybka 9 194 g 0,57 m 5 319,00 zł

Voyager Zander Spin      
1VY-SZ-024 2,40 m 15-40 g b.szybka 9 182 g 0,52 m 5 299,00 zł
1VY-SZ-025 2,70 m  15-40 g b.szybka 9 204 g 0,57 m 5 325,00 zł

Voyager Power Spin      
1VY-PS-024 2,40 m 20-60 g b.szybka 9 196 g 0,52 m 5 309,00 zł
1VY-PS-027 2,70 m 20–60 g b.szybka 9 212 g 0,57 m 5 339,00 zł
1VY-PS-030 3,00 m 20–60 g b.szybka 9 256 g 0,63 m 5 359,00 zł

Nowa, przydatna szczególnie w podróżach seria  
pięcioczęściowych spinningów. Długość transportowa to tylko 
około 60cm, włącznie ze specjalnym sztywnym pokrowcem 
transportowym. Wędki wykonane są w technologii Ceramic Matrix  
z włókna węglowego o współczynniku sztywności do 62 
mln PSI. Wysoki standard wykończenia, przelotki K-concept 
oraz długa korkowa rękojeść zapewniają komfort łowienia. 
Seria składa się z 9 wędek opracowanych  do połowów 
najpopularniejszych ryb jak szczupak, pstrąg czy sandacz. Jedna 
z wędek przygotowana jest specjalnie do metody Drop Shot. 

od 60 cm do 70
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* Z uwagi na zmienny kurs dolara amerykańskiego powyższe ceny mogą ulec zmianie

Jedyna wędka z serii Voyager z pełną wklejaną szczytówką z high 
carbonu przeznaczona do Drop Shota, metody łowienia, która 
stale zyskuje na popularności. Długość 2,40m oraz c.w. 7-28g 
sprawiają, że jest to uniwersalne wędzisko na różnej wielkości 
twistery czy rippery. Świetna do połowów drapieżników zarówno 
z łodzi jak i z brzegu.

nr katalogowy długość c.w. akcja ilość przel. waga dł. transp. sekcje *cena

1VY-JD-024 2,40 m 7-28 g szybka 10 166 g 0,52 m 5 296,00 zł

Voyager Drop Shot  Jig

Wędziska o dwóch  długościach 2,40m i 2,70m oraz ciężarze wy-
rzutu do 40g przeznaczone są do połowów sandaczy. Ich  duża 
moc, sztywność oraz  bardzo szybka akcja blanków zapewniają 
łatwość łowienia różnorodnymi metodami, szczególnie w opadzie 
lub technice agresywnego podbicia.  Są optymalne  do stosowania 
średnich i dużych gum, kogutów, wahadłówek oraz  woblerów.

nr katalogowy długość c.w. akcja ilość przel. waga dł. transp. sekcje *cena

1VY-SZ-024 2,40 m 15-40 g b.szybka 9 182 g 0,52 m 5 299,00 zł
1VY-SZ-025 2,70 m  15-40 g b.szybka 9 204 g 0,57 m 5 325,00 zł

Voyager Zander Spin  

Power Spiny to trzy najmocniejsze wędki z serii Voyager. Blanki są 
niezwykle mocne, bardzo szybkie, świetnie się nadają do połowów 
największych drapieżników, troci, łososi czy innych słodkowodnych 
oraz morskich okazów. Trzy długości: 2,40m, 2,70m oraz 3,00m, po-
zwalają  na dobranie optymalnego modelu do połowów z brzegu, 
łodzi czy kutra. Najlepiej sprawdzą się przy stosowaniu ciężkich 
jigów, dużych wahadłówek, woblerów czy nawet lżejszych pilkerów.
nr katalogowy długość c.w. akcja ilość przel. waga dł. transp. sekcje *cena

1VY-PS-024 2,40 m 20-60 g b.szybka 9 196 g 0,52 m 5 309,00 zł
1VY-PS-027 2,70 m 20–60 g b.szybka 9 212 g 0,57 m 5 339,00 zł
1VY-PS-030 3,00 m 20–60 g b.szybka 9 256 g 0,63 m 5 359,00 zł

Voyager Power Spin  
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Dwa  wędziska o bardzo szybkich blankach do połowów szczupaków 
oraz innych drapieżników na średnie i duże przynęty spinningowe. 
Wykonane są według standardów  Ceramic Matrix Technology, 
dzięki czemu posiadają   zapas mocy, niezbędny podczas holu 
dużych ryb. Z racji bardzo krótkiego składu oraz specjalnego po-
krowca o wymiarach podręcznego bagażu  Voyager Pike Spin-y są 
niezastąpione przy samolotowych eskapadach na skandynawskie 
czy inne odległe europejskie  łowiska.
nr katalogowy długość c.w. akcja ilość przel. waga dł. transp. sekcje *cena

1VY-SP-I24 2,40 m 10-30 g b.szybka 9 170 g 0,52 m 5 296,00 zł
1VY-SP-I27 2,70 m 10-30 g b.szybka 9 194 g 0,57 m 5 319,00 zł

Voyager Pike Spin
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Drop Shot Twins
nr katalogowy długość c.w.  akcja ilość przel. waga dł. transp. sekcje *cena

11O-DS-210 2,10 m jig 5–15 g średnia 6 132 g 115 cm 2 269,90 zł
  spin 8–25 g szybka 6 134 g  
11O-DS-240 2,40 m jig 5–15 g średnia 7 149 g 127 cm 2 299,90 zł
  spin 8–25 g szybka 7 150 g
11O-DS-270 2,70 m jig 5–15 g średnia 7 170 g 142 cm 2 339,90 zł
  spin 10–30 g szybka 7 171 g

Najkrócej ujmując Drop Shot Twins to dwa wędziska w jednym. 
Komplet bowiem zawiera jeden dolnik i dwie różne szczytówki. 
Wędzisko po złożeniu ze szczytówką cieńszą - Drop Shot Jig - pra-
cuje jak typowa wędka do metody drop shot - ma średnią akcję, 
a ponieważ szczytówka to węglowa wklejanka,  jest bardzo czuła 
na każde branie. Ten sam dolnik  z drugą szczytówką ma szybszą 
akcję i można operować tą wędką jak klasycznym spinningiem.  
Jigować należy ultralekkimi, sztucznymi przynętami od 5 do 15 g, 
zaś spinningować możemy przynętami lekkimi i średnimi od 8 do 
25 g. Drop Shot Twins uzbrojony jest w wysokiej jakości, bardzo 
lekkie przelotki w cienkich ramkach. Również trzy rozmiary tej wędki 
stwarzają możliwość wyboru określonej długości w zależności od 
łowiska, operując nimi z brzegu lub z łodzi. Dolna, dwuelementowa 
część rękojeści ze zintegrowanym mocowaniem kołowrotka jest 
wykonana z wysokiej jakości neoprenu. Jego czerń doskonale 
kontrastuje z białym blankiem i zielonymi wykończeniami. Całe 
wędzisko urzeka elegancją, designem według ostanich światowych 
trendów. Jeżeli do tego dodamy relatywnie bardzo niską cenę  (za 
dwie wędki węglowe), to takiej okazji nie można przegapić.

D
ro

p 
Sh

ot
 T

w
in

s  
   

11
O

-D
S-

21
0

Przelotka prowadząca ma wysoką stopkę 
umożliwiającą łatwe schodzenie żyłki 
z kołowrotka, co ułatwia dalekie rzuty.

Szczytówka jigowa (A) jest 
cieńsza i delikatniejsza 
z pełnego węgla,  
szczytówka spinningo-
wa (B) jest sztywniejsza 
i szybsza.

Estetyczne i precyzyjne  
wykończenie detali wędziska

Krzywe ugięcia szczytówek  
Drop Shot Twins:
A. Jig
B. Spin

A

B

B A
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Wycięcie w korpusie uchwytu 
kołowrotka odsłaniające blank 
umożliwia wyczucie nawet najde-
likatniejszych brań.

Przelotka KT typu 
K-Koncept zapobiega 
zapętlaniu się  
plecionki czy żyłki  
na ramkach przelotek.

nr katalogowy długość c.w. akcja ilość przel. waga dł. transp. sekcje *cena

Diplomat perch Jig
11P-JP-205 2,05 m 2–10 g szybka 8 110 g 110 cm 2 189,90 zł
11P-JP-225 2,25 m 3–12 g szybka 9 125 g 120 cm 2 199,90 zł
11P-JP-245 2,45 m 3–15 g szybka 9 138 g 131 cm 2 214,90 zł

Diplomat pike Spin
11P-SP-240 2,40 m 8–30 g szybka 9 144 g 128 cm 2 239,90 zł
11P-SP-270 2,70 m 10–30 g szybka 10 161 g 143 cm 2 279,90 zł

Diplomat ZanDer Spin
11P-SZ-270 2,70 m 10–45 g szybka 10 158 g 143 cm 2 284,90 zł

Diplomat Salmon Spin
11P-SS-285 2,85 m 10–50 g szybka 10 171 g 151 cm 2 299,90 zł

Diplomat trout Spin
11P-ST-240 2,40 m 6–22 g szybka 9 143 g 128 cm 2 229,90 zł
11P-ST-270 2,70 m 6–22 g szybka 10 153 g 143 cm 2 264,90 zł

Diplomat FeeDer
11P-FE-360 3,60 m 30–90 g szybka 14 194 g 126 cm 3+3 289,90 zł
11P-FE-390 3,90 m 30–90 g szybka 14 209 g 135 cm 3+3 299,90 zł
11P-FE-361 3,60 m 40–120 g szybka 14 201 g 126 cm 3+3 299,90 zł
11P-FE-391 3,90 m 40–120 g szybka 14 222 g 135 cm 3+3 314,90 zł

Diplomat methoD FeeDer
11P-FE-300 3,00 m up to 45 g średnia 12 173 g 159 cm 2+2 309,90 zł
11P-FE-330 3,30 m up to 60 g średnia 13 189 g 174 cm 2+2 324,90 zł

Diplomat carp
11P-C2-360 3,60 m 2,75 lbs szybka 6 391 g 188 cm 2 319,00 zł
11P-C2-361 3,60 m 3,00 lbs szybka 6 394 g 188 cm 2 329,90 zł
11P-C2-362 3,60 m 3,25 lbs szybka 6 402 g 188 cm 2 349,90 zł
11P-C2-390 3,90 m 3,00 lbs szybka 6 420 g 203 cm 2 373,90 zł
11P-C2-391 3,90 m 3,50 lbs szybka 6 424 g 203 cm 2 398,90 zł

CS-Matrix Czułość i hiperdynamika 

1. Grafitowy rdzeń Hi-Speed 
 o wzmocnionej wytrzymałości
2., 3.  Nośny trzon wędziska z grafitu  

Hi-Modulus o sztywności  
62 mln PSI

4. Tkanina węglowa
5. Zewnętrzny oplot węglowy  

HD zabezpieczający przed 
 przypadkowymi uszkodzeniami

Najnowsza konstrukcja opracowana do wykorzystania w superczułych wę-
dziskach hiperdynamicznych. Ułożenie wysokomodułowego grafitu  
o module sztywności dochodzącym do 62 mln PSI przy użyciu minimalnej ilości 
spoiwa zapewnia blankom bardzo małą masę oraz doskonałe 
przenoszenie drgań.

Generacja zaawansowanych technicznie wędzisk, wyróżniająca się szybką akcją i dużym 
zapasem mocy. Idealne ułożenie warstw grafitu o sztywności 62 mln PSI przy użyciu mi-
nimalnej ilości spoiwa w technologii CS-Matrix zapewnia doskonałe przenoszenie drgań, 
niespotykaną dynamikę i szybkość. Mniejsza zawartość żywicy spowodowała, że wędki  
z tej serii są bardzo lekkie, pozwalają odczuć każde, nawet najdelikatniejsze branie oraz 
umożliwiają skuteczne i szybkie zacięcie. Doskonała praca wędziska podczas holu polega na 
proporcjonalnym rozłożeniu obciążeń na całej jego długości. Szczytówka, część środkowa oraz 
dolnik mają ściśle określony udział, odpowiednio opracowany dla każdego modelu tej serii. 
Zapewnia to wyśmienite parametry rzutowe i doskonałą amortyzację podczas nagłych zrywów 
silnej ryby. Zdaniem ekspertów-testerów jest to optymalnie dopracowany sprzęt wysokiej klasy.

Wędziska Diplomat charakteryzują 
się szybką akcją i głębokim ugięciem 
w trakcie holu. Jest to duża zaleta, dzięki 
której spady ryb są zredukowane prawie 
do zera. Spinningi z serii Diplomat uzbrojone 
są w przelotki KT typu K-Koncept o specjalnej 
konstrukcji zapobiegającej zapętlaniu się plecionki 
czy żyłki na ramkach przelotek. Uchwyt kołowrotka 
skonstruowaliśmy tak, że wycięcie w jego korpusie od-
słania blank umożliwiając wyczucie nawet delikatnych brań. 
Bardzo wysoko ocenione przez wędkarzy karpiówki, z mocnym 
metalowym uchwytem, uzupełniamy o najbardziej popularne 
w połowie białej ryby wędki typu Feeder i Method Feeder.
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Diplomat Perch Jig (wklejanka)

Seria trzech bardzo delikatnych spinningów przeznaczonych do 
łowienia okoni na najmniejsze przynęty tzw. paprochy. Spinningi 
Perch Jig doskonale przenoszą brania dzięki wklejanej, szklanej 
szczytówce oraz dzięki konstrukcji dolnika pozwalającej ułożyć 
palec bezpośrednio na blanku. Biel wklejanej szczytówki jest 
bardzo dobrze widoczna. Jigowe okoniówki można również po-
lecić łowcom wzdręg i innych ryb łowionych na ultralekki zestaw.
nr katalogowy długość c.w. akcja ilość przel. waga dł. transp. sekcje *cena

11P-JP-205 2,05 m 2–10 g szybka 8 110 g 110 cm 2 189,90 zł
11P-JP-225 2,25 m 3–12 g szybka 9 125 g 120 cm 2 199,90 zł
11P-JP-245 2,45 m 3–15 g szybka 9 138 g 131 cm 2 214,90 zł

Diplomat Pike Spin
Dwa modele spinningów przeznaczonych do łowienia większych  
drapieżników, przede wszystkim szczupaków. Wędziska doskonale 
sprawdzają się przy łowieniu zarówno z łodzi jak i brzegu na śred-
nie, sztuczne przynęty do 30 g. Blanki zbudowane w technologi 
Ceramix Matrix są bardzo mocne, bez problemu holują  największe 
sztuki zębaczy.

nr katalogowy długość c.w. akcja ilość przel. waga dł. transp. sekcje *cena

11P-SP-240 2,40 m 8–30 g szybka 9 144 g 128 cm 2 239,90 zł
11P-SP-270 2,70 m 10–30 g szybka 10 161 g 143 cm 2 279,90 zł

Diplomat Zander Spin
Sandaczowy spinning przeznaczony do łowienia na średnie 
i cieżkie sztuczne przynęty do 45 g. Konstrukcja wędki sprawia, że 
nawet najdelikatniejsze brania sandaczy są wyczuwalne. Diplomat  
Zander Spin doskonale spisywał się w czasie testów na Odrze oraz 
Zalewie w Mietkowie i Orawie.

nr katalogowy długość c.w. akcja ilość przel. waga dł. transp. sekcje *cena

11P-SZ-270 2,70 m 10–45 g szybka 10 158 g 143 cm 2 284,90 zł

Diplomat Salmon Spin
Salmon Diplomat to perełka w naszej ofercie. Najdłuższy i najmoc-
niejszy kij pozwalający operować przynętami do 50 g. Klasyczne 
wędzisko na trocie doskonale sprawdzające się zarówno przy 
połowach z brzegu na pomorskich rzekach jak i z małych jedno-
stek pływających w brzegowej strefie morza. Nasz tester, Marcin 
Jakubowski wyholowach kilka 7 kg łososi w Skandynawii - wędziska 
spisywały się bardzo dobrze.

nr katalogowy długość c.w. akcja ilość przel. waga dł. transp. sekcje *cena

11P-SS-285 2,85 m 10–50 g szybka 10 171 g 151 cm 2 299,90 zł

Diplomat Trout Spin
Dwa modele spinningów dedykowane głównie spinningistom 
polującym na pstrągi, klenie, jazie, okonie przy użyciu małych 
i średnich, sztucznych przynęt. Wędzisko jest doskonale wyważone, 
można nim oddawać precyzyjne rzuty, co jest bardzo ważne, gdy 
spinningujemy na dzikich rzekach.

nr katalogowy długość c.w. akcja ilość przel. waga dł. transp. sekcje *cena

11P-ST-240 2,40 m 6–22 g szybka 9 143 g 128 cm 2 229,90 zł
11P-ST-270 2,70 m 6–22 g szybka 10 153 g 143 cm 2 264,90 zł
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powyższe ceny mogą ulec zmianie.

Diplomat Feeder
Cztery modele klasowych wędzisk przeznaczonych do łowienia 
białej ryby z koszyczkiem zanętowym. Różne długości i ciężary 
wyrzutu pozwalają wybrać odpowiedni kij do specyfiki łowiska. 
Feedery Diplomat mają blanki pozwalające oddawać bardzo 
dalekie rzuty, a w czasie ciężkich holi z dłuższych dystansów, 
wielkich ryb karpiowatych mają wystarczajacy zapas mocy, aby 
ryba wylądowała w podbieraku. Blanki z High Carbonu o wysokim 
współczynniku sztywności sprawiają, że wędka jest wyjątkowo 
lekka i charakteryzuje się szybką akcją. W komplecie jedna szczy-
tówka węglowa i dwie szklane.

nr katalog. długość c.w. akcja ilość przel. waga dł. transp. sekcje *cena

11P-FE-360 3,60 m 30–90 g szybka 14 194 g 126 cm 3+3 289,90 zł
11P-FE-390 3,90 m 30–90 g szybka 14 209 g 135 cm 3+3 299,90 zł
11P-FE-361 3,60 m 40–120 g szybka 14 201 g 126 cm 3+3 299,90 zł
11P-FE-391 3,90 m 40–120 g szybka 14 222 g 135 cm 3+3 314,90 zł

Diplomat Method Feeder
Najmłodsze wędzisko z serii Diplomat to prawdziwe cudo. Zarówno 
pod względem cech użytkowych jak i estetycznym. Każdy z dwóch 
kijów jest bardzo lekki i sprężysty. Można nim oddawać bardzo 
dalekie rzuty stosunkowo lekkim zestawem do 45 g. W zależności 
od łowiska można dobrać bardziej lub mniej sztywną, wymienną 
szczytówkę. Kij jest bardzo starannie wykończony. W komplecie 
dwie szczytówki węglowe.

nr katalogowy długość c.w. akcja ilość przel. waga dł. transp. sekcje *cena

11P-FE-300 3,00 m up to 45 g średnia 12 173 g 159 cm 2+2 309,90 zł
11P-FE-330 3,30 m up to 60 g średnia 13 189 g 174 cm 2+2 324,90 zł

Diplomat Carp
Szybkość, moc, dynamika i elegancja to tylko niektóre z cech 
karpiówek Diplomat. Ilość i rozmieszczenie przelotek oraz wy-
ważenie wędziska zaprojektowano w zaawansowanym procesie 
symulacji komputerowej. Nowoczesny, niezwykle wytrzymały, 
metalowy uchwyt kołowrotka, grube ścianki blanków sprawiają, 
że karpiówki te są niezwykle mocne, a zarazem bardzo czułe. 
Pewność holi ponad 20 kg karpi zapewnia struktura blanku 
wykonana w technologii CS-Matrix. Komfort łowienia zapewnia 
również antypoślizgowy uchwyt na końcu rękojeści. Smukłość 
karpiówek Diplomat i ich niezwykle staranne wykończenie 
sprawiają, że wyróżniają się elegancją wśród dostępnych na 
rynku wędzisk. W ofercie Diplomat Carp występują dwie długości  
o czterech różnych krzywych ugięcia.
nr katalogowy długość c.w. akcja ilość przel. waga dł. transp. sekcje *cena

11P-C2-360 3,60 m 2,75 lbs szybka 6 391 g 188 cm 2 319,00 zł
11P-C2-361 3,60 m 3,00 lbs szybka 6 394 g 188 cm 2 329,90 zł
11P-C2-362 3,60 m 3,25 lbs szybka 6 402 g 188 cm 2 349,90 zł
11P-C2-390 3,90 m 3,00 lbs szybka 6 420 g 203 cm 2 373,90 zł
11P-C2-391 3,90 m 3,50 lbs szybka 6 424 g 203 cm 2 398,90 zł
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Metalowy, bardzo mocny 
uchwyt karpiówki Diplomat
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Sashima to kolejny hit naszej oferty spinningowej. 
To kilkanaście modeli spinningów zbudowanych 
z wysokomodułowego węgla o współczynniku 
sztywności  48 mln PSI i uzbrojonych w doskonałe 
przelotki SIC. Spinningi Sashima są ultralekkie 
i szybkie, a jednocześnie bardzo wytrzymałe, 
dzięki czemu pozwalają utrzymać rybę nawet 
na bardzo cienkiej lince. Dzięki doskonałemu 
wyważeniu można nimi oddawać dalekie rzuty 
i łowić bez zmęczenia ręki. Zwraca uwagę elegan-
ckie i staranne wykończenie detali. Zestawienie 
szarego grafitu z perłowym kolorem dolnika 
daje wyjątkowe walory estetyczne spinningom 
Sashima. Poszczególne modele są tak zaprojekto-
wane, aby były skuteczne przy łowieniu różnych 
gatunków drapiezników: okoni, szczupaków, 
sandaczy, pstrągów jak również boleni, kleni, 
jazi, a nawet białej ryby.

Blanki jigów i spinningów o naj-
niższym ciężarze wyrzutu uzbro-
jone są w ultralekkie przelotki 
o wysokim profilu, ułatwiające 
oddawanie dalekich rzutów. 
Kształt stopki typu K-koncept za-
pobiega  zapętlaniu się plecionki 
czy żyłki na ramkach przelotek.

Spinningi wyposażone są w składany uchwyt do 
zaczepienia przynęty, dzięki czemu grot haka nie 
dotyka blanku.

Mocna przelotka szczytowa typu SIC

Dwuczęściowy dolnik wędzisk Sashima jest bardzo dobrze wyważony. 
Neoprenowe uchwty dobrze sprawdzają się w czasie wyrzutu i holu ryby.

nr katalogowy długość c.w.  akcja ilość przel. waga dł. transp. sekcje *cena

SaShima perch Jig (wklejanka)
11M-JP-213 2,13 m 1,5-7 g szybka 7 109 g 111 cm 2 224,90 zł
11M-JP-229 2,29 m 2–9 g szybka 8 120 g 119 cm 2 249,90 zł
11M-JP-251 2,51 m 2–12 g szybka 8 134 g 130 cm 2 274.90 zł

SaShima pike Jig (wklejanka)
11M-JI-235 2,35 m 5-35 g szybka 8 158 g 122 cm 2 279,90 zł
11M-JI-270 2,70 m 8–38 g szybka 8 174 g 140 cm 2 314,90 zł

SaShima ZanDer Jig (wklejanka)
11M-JZ-225 2,25 m 8-42 g szybka 8 156 g 117 cm 2 299,90 zł
11M-JZ-259 2,59 m 10–50 g szybka 8 175 g 134 cm 2 319,90 zł

SaShima perch Spin
11M-SP-E23 2,35 m 1,2-9 g szybka 8 121 g 122 cm 2 229,90 zł

SaShima trout Spin
11M-ST-229 2,29 m 3-15 g szybka 8 118 g 135 cm 2 229,90 zł
11M-ST-259 2,59 m 3-15 g szybka 8 132 g 130 cm 2 249,90 zł

SaShima pike Spin
11M-SP-251 2,51 m 7-32 g szybka 8 166 g 130 cm 2 224,90 zł
11M-SP-270 2,70 m 7-32 g szybka 8 174 g 140 cm 2 234,90 zł

SaShima ZanDer Spin
11M-SZ-221 2,21 m 10-40 g szybka 8 155 g 115 cm 2 214,90 zł
11M-SZ-259 2,59 m 10-40 g szybka 8 172 g 134 cm 2 229,90 zł

SaShima Jerkman
11M-CJ-198 1,98 m 15-50 g szybka 7 137 g 104 cm 2 209,90 zł
11M-CJ-199 1,98 m 25-80 g szybka 7 146 g 104 cm 2 215,90 zł

SaShima multicaSt
11M-CA-198 1,98 m 15-50 g szybka 9 141 g 104 cm 2 215,90 zł
11M-CA-199 1,98 m 25-80 g szybka 9 150 g 104 cm 2 224,90 zł
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* Z uwagi na zmienny kurs dolara amerykańskiego powyższe ceny mogą ulec zmianie
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Dwa modele eksluzywnych spinningów polecanych do 
łowienia pstrągów, kleni, jazi i innych drapieżników. Ciężar 
wyrzutu tych wędzisk pozwala na użycie lekkich i średnich 
przynęt. W zależności od warunków łowiska można dobrać 
spinning krótszy lub dłuższy.
nr katalogowy długość c.w.  akcja ilość przel. waga dł. transp. sekcje *cena

11M-ST-229 2,29 m 3-15 g szybka 8 118 g 135 cm 2 229,90 zł
11M-ST-259 2,59 m 3-15 g szybka 8 132 g 130 cm 2 249,90 zł

Sashima Trout Spin 

Bardzo delikatny spinning o szybkiej akcji przeznaczony do 
łowienia okoni zarówno z łodzi jak i z brzegu. Doskonale 
wyważona, dwuczęściowa rękojeść pozwala na dalekie rzuty. 
Spinning jest wyjątkowo starannie i estetycznie wykończony.
nr katalogowy długość c.w.  akcja ilość przel. waga dł. transp. sekcje *cena

11M-SP-E23 2,35 m 1,2-9 g szybka 8 121 g 122 cm 2 229,90 zł

Sashima Perch Spin 

Dwa modele doskonałych jigów przeznaczonych do łowie-
nia sandaczy średnimi i ciężkimi przynętami. Długość tych 
wędzisk 2,25 i 2,59 m została dobrana do łowienia z łodzi.

nr katalogowy długość c.w.  akcja ilość przel. waga dł. transp. sekcje *cena

11M-JZ-225 2,25 m 8-42 g szybka 8 156 g 117 cm 2 299,90 zł
11M-JZ-259 2,59 m 10–50 g szybka 8 175 g 134 cm 2 319,90 zł

Sashima Zander Jig (wklejanka)

Trzy modele superlekkich jigów przeznaczonych do łowienia 
ultralekkimi i lekkimi przynętami. Doskonałe do łowienia 
okoni na „paprochy”. Wyjątkowo cienki blank i delikatne 
przelotki sprawiają, że wędzisko jest niezwykle czułe, przenosi 
najdelikatniejsze brania.

nr katalogowy długość c.w.  akcja ilość przel. waga dł. transp. sekcje *cena

11M-JP-213 2,13 m 1,5-7 g szybka 7 109 g 111 cm 2 224,90 zł
11M-JP-229 2,29 m 2–9 g szybka 8 120 g 119 cm 2 249,90 zł
11M-JP-251 2,51 m 2–12 g szybka 8 134 g 130 cm 2 274.90 zł

Sashima Perch Jig (wklejanka)

Dwa modele nowoczesnych jigów przeznaczonych do ło-
wienia szczupaków i innych drapieżników lekkimi i cięższymi 
miękkimi przynętami, woblerami i błystkami. Wklejanka za-
pewnia wyczuwanie najdelikatniejszych brań. Krótszą wędkę 
polecamy do łowienia z  łodzi, dłuższą do jigowania z brzegu.

nr katalogowy długość c.w.  akcja ilość przel. waga dł. transp. sekcje *cena

11M-JI-235 2,35 m 5-35 g szybka 8 158 g 122 cm 2 279,90 zł
11M-JI-270 2,70 m 8–38 g szybka 8 174 g 140 cm 2 314,90 zł

Sashima Pike Jig (wklejanka)
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65* Z uwagi na zmienny kurs dolara amerykańskiego powyższe ceny mogą ulec zmianie
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Dwa modele idealnych spinningów do łowienia szczupaków 
i innych drapieżników średnimi, czy nieco cięższymi przynęta-
mi. Wędziska te są bardzo szybkie i lekkie, co znacznie ułatwiało 
hol dużych szczupaków podczas skandynawskich testów.

nr katalogowy długość c.w.  akcja ilość przel. waga dł. transp. sekcje *cena

11M-SP-251 2,51 m 7-32 g szybka 8 166 g 130 cm 2 224,90 zł
11M-SP-270 2,70 m 7-32 g szybka 8 174 g 140 cm 2 234,90 zł

Sashima Pike Spin 
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Dwa modele bardzo mocnych spinningów przeznaczonych 
do połowu sandaczy średnimi i ciężkimi przynętami. Model 
krótszy pozwala na bardziej agresywne prowadzenie przynęty, 
zaś dłuższy sprawdzi się nawet w trollingu.

nr katalogowy długość c.w.  akcja ilość przel. waga dł. transp. sekcje *cena

11M-SZ-221 2,21 m 10-40 g szybka 8 155 g 115 cm 2 214,90 zł
11M-SZ-259 2,59 m 10-40 g szybka 8 172 g 134 cm 2 229,90 zł

Sashima Zander Spin 

Klasyczne, bardzo mocne wędzisko castingowe do łowienia 
średnimi i ciężkimi przynętami z użyciem multiplikatora. 
Konstrukcja dolnika pozwala na bardzo dobre czucie brań. 
Ilość i wielkość niskoprofilowych przelotek pozwala w pełni 
wykorzystać moc blanku i bezpiecznie holować wielkie 
drapieżniki.
nr katalogowy długość c.w.  akcja ilość przel. waga dł. transp. sekcje *cena

11M-CA-198 1,98 m 15-50 g szybka 9 141 g 104 cm 2 215,90 zł
11M-CA-199 1,98 m 25-80 g szybka 9 150 g 104 cm 2 224,90 zł

Sashima Multicast 

Sashima Jerkman

nr katalogowy długość c.w.  akcja ilość przel. waga dł. transp. sekcje *cena

11M-CJ-198 1,98 m 15-50 g szybka 7 137 g 104 cm 2 209,90 zł
11M-CJ-199 1,98 m 25-80 g szybka 7 146 g 104 cm 2 215,90 zł

Wędzisko castingowe do łowienia średnimi przynętami 
z kołowrotkiem o stałej szpuli. Konstrukcja dolnika pozwala 
na bardzo dobre czucie brań. Wysokiej klasy przelotki  typu 
SIC pozwalają na wykorzystanie pełnej mocy blanku podczas 
holu dużych drapieżników.
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Uchwyt kołowrotka pod multiplikator 
oraz niskoprofilowe przelotki wędki 
Multicast.



River Master – hit sezonu 2019
Powyższe zdanie można traktować jako slogan, który powtarzany jest 
w wielu katalogach czy materiałach reklamowych. Ale w tym wypadku 
tak nie jest. Jesteśmy pewni, że seria  Robinson River Master będzie 
hitem sezonu 2019. Jakie są atuty tych wędzisk? Już na pierwszy 
rzut oka widać elegancki design tych spinningów oraz perfekcyjne 
wykonanie. Stonowana, brązowo-złota kolorystyka dolnej części 
wędki oraz omotek  pięknie współgra z czarnym matowym blankiem  
i nowoczesnym uchwytem na kołowrotek. Jego doskonałe wyważenie 
powoduje, że spinning świetnie leży w dłoni wędkarza. Ergonomiczna 
rękojeść jest wykończona wysokiej klasy, trzyczęściową, czarną pianką 
neoprenową. Wysokiej klasy przelotki typu Slim SIC, na przedłużonych 
ramkach, są  tak wyprofilowane, aby żyłka czy plecionka, nie plątały się 
na ich metalowych ramkach.  Ich duża ilość, od 9 do 11 sztuk, gwarantuje 
doskonałą pracę blanku. Właśnie praca tych wędzisk w czasie holu 
to ich główny atut. Dzięki wolniejszej parabolicznej akcji, w czasie 
holu nawet średniej wielkości ryb, blank pracuje na całej długości, 
bardzo dobrze amortyzując odjazdy ryb, spotęgowane dodatkowo 
siłą rzecznego nurtu. Dlatego seria ta jest polecana przede wszystkim 
na rzeczne drapieżniki.

66

nr katalogowy długość c.w. akcja ilość przel. waga dł. transp. sekcje *cena

Perch Spin  
1RM-SP-021 2,12 m 1–6 g wolna 10 96 g 1,05 m 2 169,00 zł

Trout Spin
1RM-SP-024 2,43 m 3–15 g wolna 10 196 g 1,20 m 2 219,00 zł

Pike Spin  
1RM-SP-I25 2,52 m 6–25 g wolna 9 118 g 1,26 m 2 185,00 zł
1RM-SP-I27 2,73 m 8–35 g wolna 11 150 g 1,37 m 2 209,00 zł



* Z uwagi na zmienny kurs dolara amerykańskiego powyższe ceny mogą ulec zmianie 6767

Najdelikatniejsze wędzisko z  serii, przeznaczone jest do połowów okoni na  
bardzo lekkie przynęty o wadze do 6 gram. Najlepiej sprawdzi się przy sto-
sowaniu paprochów czy małych obrotówek w rozmiarach „0” i „1”. Ergono-
miczna rękojeść oraz bardzo mała waga wędziska, tylko 96 gram, pozwalają 
na długie połowy bez zmęczenia ręki. Dobrze dobrana długość, 2,12m po-
zwala na oddawanie rzutów nawet z zarośniętych, zakrzaczonych brzegów  
rzek o wolnym nurcie. 

nr katalogowy długość c.w. akcja ilość przel. waga dł. transp. sekcje *cena

1RM-SP-021 2,12 m 1–6 g wolna 10 96 g 1,05 m 2 169,00 zł

Perch Spin

Trout Spin to lekkie, czułe wędzisko do połowów pstrągów, kleni czy jazi. 
W trakcie testów świetnie  sprawdziło się na skandynawskich lipieniach.
Wolna akcja wybacza błędy wędkarza i zapobiega spięciu się  holowanych 
ryb. Ciężar wyrzutu od 3-15 gram świetnie pasuje do stosowanie małych  
i średnich gum, obrotówek czy woblerów.
nr katalogowy długość c.w. akcja ilość przel. waga dł. transp. sekcje *cena

1RM-SP-024 2,43 m 3–15 g wolna 10 196 g 1,20 m 2 219,00 zł

Trout Spin

Dwie wędki o długościach 2,52m oraz 2,70m  przeznaczone są do połowów 
z brzegu na rzekach o wolnym i średnim uciągu. Opracowane zostały do 
połowów szczupaków na średnie i duże twistery, rippery, obrotówki, wa-
hadłówki i woblery. Blanki posiadają duży zapas mocy, gwarantujący bez-
pieczny hol nawet okazałych ponad metrowych szczupaków.

nr katalogowy długość c.w. akcja ilość przel. waga dł. transp. sekcje *cena

1RM-SP-I25 2,52 m 6–25 g wolna 9 118 g 1,26 m 2 185,00 zł
1RM-SP-I27 2,73 m 8–35 g wolna 11 150 g 1,37 m 2 209,00 zł

Pike Spin
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New Solid Carbon 
NanoFlex Technology

wzmocnione 
metalowe łączenie sekcji

Konstrukcja blanku, przelotki SIC, 
wzmocnione metalowe łączenie 
sekcji sprawiają, że wędziska 
w 100 % gwarantują wyholo-
wanie największych 
drapieżników

grafitowy blank z oplotem

praktyczna, 
dobrze wyważona rękojeść 
korkowo-neoprenowa, 
estetycznie wykończona
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Pięć modeli dwuczęściowych spinningów i jeden model jed-
noczęściowy, opracowanych w technologii „NanoFlex Technology”. 
Są one wykonane z pełnego grafitu co sprawia, że są one niesłych-
anie mocne i praktycznie nie do złamania. Spinningi Grafex są krótk-
ie - dedykowane do połowów z łodzi. Wędziska mają szybką akcję  
i wyróżniają się estetycznym wykończeniem.

Grafex NFT

 nr. katalogowy   długość        c.w.           akcja         ilość. przel.     waga    dł. transp.   sekcje    orientena*

Grafex Nano-Flex Perch  

11G-01-010     2,05 m     2-10 g     szybka           8         123 g    104 cm       2        159,00 zł
Grafex Nano-Flex Trout

11G-01-020     2,20 m     5-20 g      szybka          8         140 g    112 cm       2       179,00 zł
Grafex Nano-Flex Pike
11G-01-030    2,05 m   10-30 g      szybka          8         136 g    104 cm      2       169,00 zł
11G-01-031    2,20 m   10-30 g      szybka          8         145 g    112 cm       2       189,00 zł  
11G-01-032    2,40 m   10-30 g      szybka         8         190 g    125 cm       2      199,00 zł
Grafex Nano-Flex Zander 
11G-01-040     2,25 m  10-40 g   b.szybka        8         165 g    116 cm       2       199,00 zł

Grafex Nano-Flex Monolitik
11G-01-090    1,98 m     5-25 g      szybka           8         130 g    201 cm      1       189,00 zł



Seria wędzisk Power Stick to sprzęt na największe drapieżniki: przede wszyst-
kim na wyprawy morskie oraz wielkie sumy czy tołpygi. Power Stick Hi-Flex  
i Fjord oraz nowości Siluro były testowane na najlepszych łowiskach północnej 
i południowej Europy i spisały się świetnie w trakcie holów wielkich morskich 
ryb: dorszy, czarniaków, karmazynów, halibutów oraz sumów. Niektóre ryby 
morskie złowione na nasze Power Sticki miały ponad 50 kg, a sumy grubo ponad 
100 kg. Seria wędzisk Robinson Power Stick to seria marzeń dla tych wędka-
rzy, którzy potrzebują wędziska o maksymalnej mocy. Budowa Power Sticków 
zbliżona jest do konstrukcji legendarnej amerykańskiej serii najmocniejszych 
wędzisk typu „Ugly stick”. Specjalna konstrukcja wędziska cechuje się ogrom-
ną wytrzymałością, dzięki przejściu rurkowego węglowego blanku w pełną 
szklaną końcówkę szczytówki. Modele Power Stick Hi-Flex, Power Stick Hi-Flex 
Fjord posiadają blank kompozytowy. Wędziska Power Stick przeznaczone są do 
łowienia wielkich drapieżników metodą spinningową i trollingową na rzekach, 
jeziorach i na morzu, mogą służyć też jako doskonałe gruntówki do łowienia 
wielkich okazów sumów, tołpyg i amurów. 

Pod przelotką  
podłożony jest 

oplot z nici,  
chroniący  

i wzmacniający 
blank. 

Mocne przelotki typu TS.

Końcówka dolnika umożliwiająca osa-
dzenie wędziska w pasie, dzięki czemu 
podczas holu wielkich morskich ryb 
ręce wędkarza nie są narażone na duże 
obciążenia.

Szklane końcówki szczytówek w technologii Power Stick wytrzymują 
największe obciążenia oraz pozwalają wyczuć najdelikatniejsze branie.

* Z uwagi na zmienny kurs dolara amerykańskiego powyższe ceny mogą ulec zmianie

Na wyprawach sumowych wraz z naszymi Klietami 
złowiliśmy ponad 300 sumów. Ponad 150 sumów 
wyholowaliśmywędziskami Robinson Power Stick,  
w tym 6 ryb powyżej 200 cm. Największym sumem 
wyholowanym na Power Stick była ryba długości 
227 cm. Power Stick jest wędziskiem wręcz idealnym 
do łowienia sumów techniką trollingu. Wszystkie 
właściwości Power Stick, a szczególnie  
jego głębokie ugięcie podczas holu, stawiają tę wędkę 
w czołówce wędek sumowych. Hol dużego suma na tej 
wędce jest wielką przyjemnością. Polecam wszystkim 
wędkarzom, którzy szukają dobrej i niezawodnej wędki 
sumowej. 

Sebastian „rognis_oko” Kalkowski 
www.przewodnicywedkarscy.pl

nr katalogowy długość c.w.  akcja ilość przel. waga dł. transp. sekcje *cena

Power Stick Hi-Flex
11S-HF-B27 2,70 m 50–150 g szybka 7 462 g 142 cm 2 159,00 zł
11S-HF-B30 3,00 m 50–150 g szybka 8 510 g 158 cm 2 169,00 zł
11S-HF-D24 2,40 m 100–250 g szybka 7 400 g 127 cm 2 159,00 zł
11S-HF-D27 2,70 m 100–250 g szybka 7 480 g 142 cm 2 169,00 zł
11S-HF-D30 3,00 m 100–250 g szybka 8 520 g 158 cm 2 179,00 zł
11S-HF-E21 2,10 m 150–350 g szybka 6 428 g 112 cm 2 159,00 zł
11S-HF-E24 2,40 m 150–350 g szybka 7 450 g 127 cm 2 169,00 zł
11S-HF-E27 2,70 m 150–350 g szybka 7 568 g 142 cm 2 189,00 zł
11S-HF-E30 3,00 m 150–350 g szybka 8 656 g 158 cm 2 199,00 zł

Power Stick Hi-Flex Fjord
11S-HF-M23 2,30 m 300–1000 g szybka 8 560 g 122 cm 2 189,00 zł
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Odpowiednie  
wyprofilowanie rękojeści  

z neoprenu umożliwia  
pewniejszy chwyt  

w czasie najcięższych 
holi.

Pewny uchwyt koło-
wrotka, wzmocniony 
metalowymi pierście-
niami.

Dziewięć bardzo mocnych, kompozytowych wędzisk długości 
2,10–3 m o szerokim zakresie ciężaru wyrzutu (50–350 g). Wę-
dziska o c.w. 50–150 g przeznaczone są do połowu drapieżników 
słonowodnych i słodkowodnych ciężkimi błystkami, jigami, 
woblerami oraz lekkimi pilkerami metodą spinningową i trolling- 
ową. Wędziska o c.w. 100–250 g przeznaczone są do połowu 
dorszy, troci i łososi ciężkimi sztucznymi przynętami i pilkerami 
z jednostek pływających, zaś o c.w. 150–350 g do połowu ryb 
morskich ciężkimi pilkerami. Seria Hi-Flex jest wyposażona  
w specjalnie skonstruowany dolnik zapewniający pewny chwyt  
w trakcie holu i możliwość opierania dolinka o pas. Zakres długości 
2,10–3 m pozwala wybrać odpowiednie wędzisko do połowu  
z kutra, z łodzi czy z brzegu.

Hi-Flex

Supermocne wędzisko kompozytowye przeznaczone do połowów 
ryb morskich z kutra. Testy tych wędzisk wypadły znakomicie i z 
wyholowaniem kilkunastokilogramowych dorszy, czarniaków, 
molw, zębaczy czy karmazynów nawet z głębokości 600 m nie 
było najmniejszych problemów. Dzięki zastosowaniu końcówki 
dolnika umożliwiającej osadzenie wędziska w pasie, wędkarze 
przy holu tych ryb z dużych głębokości nie odczuwali zmęczenia. 
Doskonale rozmieszczone przelotki z ceramicznymi pierścieniami 
wytrzymywały największe obciążenia, a szklana szczytówka 
wykonana w technologii Power Stick była niezawodna w trakcie 
podnoszenia z dna kilkudziesięciokilogramowych halibutów. 
Do holu największych ryb z najgłębszych miejsc polecane są 
wędziska o c.w. 300–1000 g. Schodzenie tak ciężkiego pilkera 
w głębinę jest bardzo szybkie. 

Hi-Flex Fjord

* Z uwagi na zmienny kurs dolara amerykańskiego powyższe ceny mogą ulec zmianie

nr katalogowy długość c.w.  akcja ilość przel. waga dł. transp. sekcje *cena

11S-HF-B27 2,70 m 50–150 g szybka 7 462 g 142 cm 2 159,00 zł
11S-HF-B30 3,00 m 50–150 g szybka 7 510 g 158 cm 2 169,00 zł
11S-HF-D24 2,40 m 100–250 g szybka 7 400 g 127 cm 2 159,00 zł
11S-HF-D27 2,70 m 100–250 g szybka 7 480 g 142 cm 2 169,00 zł
11S-HF-D30 3,00 m 100–250 g szybka 8 520 g 158 cm 2 179,00 zł
11S-HF-E21 2,10 m 150–350 g szybka 6 428 g 112 cm 2 159,00 zł
11S-HF-E24 2,40 m 150–350 g szybka 7 450 g 127 cm 2 169,00 zł
11S-HF-E27 2,70 m 150–350 g szybka 7 569 g 142 cm 2 189,00 zł
11S-HF-E30 3,00 m 150–350 g szybka 8 656 g 158 cm 2 199,00 zł

nr katalogowy długość c.w.  akcja ilość przel. waga dł. transp. sekcje *cena

11S-HF-M23 2,30 m 300–1000 g szybka 8 560 g 122 cm 2 189,00 zł
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Power Stick  
superior technology

Blank wędki jest 
jednoczęściowy,  
rękojeść zaś składana, 
co zmniejsza długość 
wędki o 40 cm  
(dł. transportowa 
160 cm).

Nowa seria wędzisk Siluro przeznaczona jest głównie do po-
łowów sumów z łodzi metodą spinningową, gruntową, jak też 
trollingową oraz z brzegu na spinning i grunt. Swoją olbrzymią 
moc wędziska Siluro Spin zawdzięczają supermocnym blankom  
i zastosowaniu przelotek, których stopki wytrzymują największe 
obciążenia. Ergonomiczny kształt rękojeści sprawia, że długi hol 
ogromnego suma jest łatwiejszy. Doskonale spisały się w czasie 
testów na rzece Po, gdzie został pobity rekord Polski w połowie 
sumów przez naszego testera Tomka Kurnika.

Siluro Spin

Polecane na wielkie okazy sumów i innych kilkudziesięciokilogra-
mowych ryb słodkowodnych i słonowodnych. Wędzisko Siluro 
Spin Catfish Cast uzbrojone jest w wysokiej klasy castingowe 
przelotki typu VLRC (Very Long Range Casting). Układ przelotek 
pozwala na zastosowanie multiplikatora, jak też kołowrotka  
o stałej szpuli. Wędzisko przeznaczone jest do połowu z gruntu, 
na spławik oraz system z bojką.

Siluro Spin Catfish Cast

Wędzisko Siluro Spin  Catfish Live Bait przeznaczone jest do po-
łowu na żywca z gruntu, na spławik oraz z systemem z bojką na 
kołowrotki o stałej szpuli. W czasie testów było niezawodne przy 
połowie wielkich sumów w akwenach śródlądowych.

Siluro Spin Catfish Live Bait
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Siluro Spin 

* Z uwagi na zmienny kurs dolara amerykańskiego powyższe ceny mogą ulec zmianie

nr katalogowy długość c.w.  akcja ilość przel. waga dł. transp. sekcje *cena

11S-SS-021 2,10 m 50–180 g szybka 7 435 g 160 cm 2 209,00 zł
11S-SS-022 2,10 m 50–250 g szybka 7 450 g 160 cm 2 219,00 zł

nr katalogowy długość c.w.  akcja ilość przel. waga dł. transp. sekcje *cena

11S-SS-331 3,30 m 100–350 g szybka 10 475 g 175 cm 2 239,00 zł

nr katalogowy długość c.w.  akcja ilość przel. waga dł. transp. sekcje *cena

11S-SS-330 3,30 m 100–350 g szybka 8 470 g 175 cm 2 239,00 zł
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Seria wędek FIREBBIRD zapewne zachwyci wszystkich tych wędkarzy, którzy cenią i preferują spinningi z pełną rękojeścią, i szybką 
przechodzącą pod obciążeniem w paraboliczną akcję. Seria tych „klasycznych” spinningów wykonana jest z węgla IM8. Zastoso-
wano w niej wysokiej klasy korek oraz przelotki typu SIC. Klasyczna jest również kolorystyka - naturalny, stonowany kolor mat 
węglowych ożywiony jest delikatnym wiśniowym akcentem. Szeroka gama wędek spiningowych uzupełniona jest najpopularnie-
jszymi teleskopami takimi jak: Tele Spiny, Tele Floaty, Tele Breamy czy Tele Carpie. W tym wypadku wiśniowe wykończenia blanków 
kontrastują z ciemnymi, antypoślizgowymi powierzchniami służącymi jako uchwyty.

nr katalogowy długość c.w. akcja ilość przel. waga dł. transp. sekcje *cena

Firebird Perch Jig (wklejanka)   
1FB-JP-020 2,05 m 2–10 g szybka 8 142 g 107 cm 2 144,90 zł
1FB-JP-022 2,25 m 3–12 g szybka 8 153 g 117 cm 2 159,90 zł
1FB-JP-024 2,45 m 3–15 g szybka 9 160 g 127 cm 2 169,90 zł

Firebird Trout Jig (wklejanka)   
1FB-JT-024 2,40 m 8–20 g szybka 9 155 g 125 cm 2 174,90 zł

Firebird Pike Jig (wklejanka)   
1FB-JP-270 2,70 m 10–30 g szybka 9 178 g 141 cm 2 189,90 zł

Firebird Perch Spin   
1FB-SP-022 2,25 m 2–8 g szybka 8 152 g 117 cm 2 144,90 zł
1FB-SP-024 2,45 m 2–8 g szybka 9 157 g 127 cm 2 149,90 zł
1FB-SP-225 2,25 m 3–12 g szybka 8 155 g 117 cm 2 149,90 zł
1FB-SP-245 2,45 m 3–12 g szybka 9 160 g 127 cm 2 159,90 zł
1FB-SP-270 2,70 m 3–15 g szybka 9 180 g 141 cm 2 169,90 zł

Firebird Trout Spin   
1FB-ST-024 2,40 m 6–22 g szybka 9 163 g 125 cm 2 159,90 zł
1FB-ST-027 2,70 m 6–22 g szybka 9 184 g 141 cm 2 174,90 zł

Firebird Pike Spin   
1FB-SP-I24 2,40 m 8–30 g szybka 9 165 g 125 cm 2 169,90 zł
1FB-SP-I27 2,70 m 10–30 g szybka 9 187 g 141 cm 2 174,90 zł

Firebird Zander Spin   
1FB-SZ-023 2,435 m 10–45 g szybka 8 160 g 122 cm 2 169,90 zł
1FB-SZ-027 2,70 m 10–45 g szybka 9 188 g 147 cm 2 189,90 zł

nr katalogowy długość c.w. akcja ilość przel. waga dł. transp. sekcje *cena

Firebird Salmon Spin   
1FB-SS-028 2,85 m 10–50 g szybka 9 210 g 147 cm 2 209,90 zł

Firebird Tele Match    
1FB-TM-039 3,90 m 5–24 g szybka 8 226 g 92 cm 7 179,90 zł
1FB-TM-042 4,20 m 5–24 g szybka 8 234 g 92 cm 7 189,90 zł

Firebird Tele Spin
1FB-TS-024 2,40 m 10–30 g szybka 5 137 g 60 cm 6 119,90 zł
1FB-TS-027 2,70 m 10–30 g szybka 5 140 g 60 cm 6 124,90 zł
1FB-TS-030 3,00 m 10–30 g szybka 6 155 g 61 cm 7 144,90 zł
11FB-TS-240 2,40 m 20–50 g szybka 5 143 g 61 cm 6 124,90 zł
11FB-TS-270 2,70 m 20–50 g szybka 5 149 g 61 cm 6 129,90 zł
11FB-TS-300 3,70 m 20–50 g szybka 6 165 g 62 cm 7 149,90 zł

Firebird Tele Float
1FB-TF-034 3,40 m 10–30 g szybka 8 155 g 65 cm 8 134,90 zł
1FB-TF-038 3,80 m 10–30 g szybka 9 178 g 65 cm 8 149,90 zł

Firebird Tele Bream
1FB-TB-034 3,40 m 10–45 g szybka 8 170 g 65 cm 8 144,90 zł
1FB-TB-038 3,80 m 10–45 g szybka 9 195 g 65 cm 8 154,90 zł

Firebird Tele Carp
1FB-TC-036 3,60 m 30–60 g szybka 7 276 g 63 cm 8 174,90 zł
1FB-TC-330 3,30 m 40–90 g szybka 6 307 g 62 cm 7 159,90 zł
1FB-TC-360 3,60 m 40–90 g szybka 7 323 g 62 cm 8 184,90 zł
1FB-TC-390 3,90 m 40–90 g szybka 7 332 g 66 cm 8 189,90 zł72
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Klasyczny jig pstrągowy o parabolicznej akcji. Jego ciężar wyrzutu 8-20 g 
i długość 2,40 m pozwala łowić lekkimi i średnimi sztucznymi przynętami 
na typowych pstrągowych łowiskach - duży potok lub średnia, bystra rzeka. 
Wędzisko to sprawdza się również przy łowieniu kleni, jazi, lipieni i innych 
drapieżników.

nr katalogowy długość c.w. akcja ilość przel. waga dł. transp. sekcje *cena

1FB-JT-024 2,40 m 8–20 g szybka 9 155 g 125 cm 2 174,90 zł

Firebird Trout Jig

Trzy modele klasycznych jigów przeznaczonych do połowów okoni. Wkle-
janka zapewnia doskonałe wyczucie brań, a niskie ciężary wyrzutu pozwa-
lają na precyzyjne operowanie ultralekkimi i lekkimi miękkimi przynętami 
(„paprochami”) jak również najmniejszymi woblerami i błystkami. Te jigi 
są idealne do łowienia okoni oraz krasnopiór, lipieni, kleni, jazi i pstrągów. 
Klasyczny, elegancki design Firebirdów zapewne ustysfakcjonuje wędkarzy 
preferujących bardzo estetyczny sprzęt.

nr katalogowy długość c.w. akcja ilość przel. waga dł. transp. sekcje *cena

1FB-JP-020 2,05 m 2–10 g szybka 8 142 g 107 cm 2 144,90 zł
1FB-JP-022 2,25 m 3–12 g szybka 8 153 g 117 cm 2 159,90 zł
1FB-JP-024 2,45 m 3–15 g szybka 9 160 g 127 cm 2 169,90 zł

Firebird Perch Jig

Bardzo mocny blank, paraboliczna akcja, korkowy dolnik to ważne cechy 
dla wędkarzy doceniających klasykę. Konstrukcja jigów z wklejanką i ciężar 
wyrzutu od 10 do 30 g sprawiają, że brania szczupaków są czytelne, podczas 
łowienia na średnie główki jigowe, woblery i  błystki. Wędzisko to śmiało 
można polecić do łowienia również innych drapieżników, takich jak bolenie, 
duże klenie czy okonie.

nr katalogowy długość c.w. akcja ilość przel. waga dł. transp. sekcje *cena

1FB-JP-270 2,70 m 10–30 g szybka 9 178 g 141 cm 2 189,90 zł

Firebird Pike Jig
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Bardzo mocny blank Salmon Spina pozwala komfortowo łowić łososie i tro-
cie. Dużym atutem tej wędki jest długość 2,85 m, co sprawia, że łowienie na 
dziewiczych rzekach np. Parsęta, Rega i Wieprza jest bardziej wygodne. Ta 
cecha pozwala też z łatwością operować tym kijem łowiąc na dużych niz-
innych rzekach bardzo duże okazy drapieżników - szczupaków, sandaczy, 
a nawet sumów.

nr katalogowy długość c.w. akcja ilość przel. waga dł. transp. sekcje *cena

1FB-SS-028 2,85 m 10–50 g szybka 9 210 g 147 cm 2 209,90 zł

Firebird Salmon Spin

Pięć modeli spinningów przeznaczonych do łowienia okoni na bardzo lekkie 
sztuczne przynęty. Różne długości przy różnych ciężarach wyrzutu pozwala-
ją w sposób perfekcyjny dobrać określony model do warunków jakie panują 
na łowisku. Tymi okoniówkami można precyzyjnie rzucać łowiąc z brzegu 
np. najlżejszymi przynętami lub brodząc, podając je również krasnopiórom, 
jaziom, kleniom i innym rybom atakującym mikroskopijne przynety.

nr katalogowy długość c.w. akcja ilość przel. waga dł. transp. sekcje *cena

1FB-SP-022 2,25 m 2–8 g szybka 8 152 g 117 cm 2 144,90 zł
1FB-SP-024 2,45 m 2–8 g szybka 9 157 g 127 cm 2 149,90 zł
1FB-SP-225 2,25 m 3–12 g szybka 8 155 g 117 cm 2 149,90 zł
1FB-SP-245 2,45 m 3–12 g szybka 9 160 g 127 cm 2 159,90 zł
1FB-SP-270 2,70 m 3–15 g szybka 9 180 g 141 cm 2 169,90 zł

Firebird Perch Spin

Dwa modele klasycznych spinnigów pstrągowych. Ciężar wyrzutu 6-22 g 
umożliwia stosowanie przynęt bardzo lekkich, lekkich i średnich. Korkowa 
rękojeść o ergonomicznym kształcie sprawia, że wędkuje się nimi komfor-
towo. Wygląd wiśniowego, błyszczącego blanku  każdemu pstrągarzowi 
może przypominać czerwień kropek potokowca.

nr katalogowy długość c.w. akcja ilość przel. waga dł. transp. sekcje *cena

1FB-ST-024 2,40 m 6–22 g szybka 9 163 g 125 cm 2 159,90 zł
1FB-ST-027 2,70 m 6–22 g szybka 9 184 g 141 cm 2 174,90 zł

Firebird Trout Spin

Dwa modele spinningów o mocnych blankach zbudowanych z węgla IM8, 
przeznaczonych do połowu szczupaków. Cieżary wyrzutów pozwalają łowić 
na średnie błystki, woblery i miękkie przynęty. Wędziska można stosować 
łowiąc z łodzi - długość 2,40 m lub z brzegu - 2,70 m. Na te kije można też 
komfortowo holować inne drapieżniki.

nr katalogowy długość c.w. akcja ilość przel. waga dł. transp. sekcje *cena

1FB-SP-I24 2,40 m 8–30 g szybka 9 165 g 125 cm 2 169,90 zł
1FB-SP-I27 2,70 m 10–30 g szybka 9 187 g 141 cm 2 174,90 zł

Firebird Pike Spin

Dwa modele spinningów na sandacze o bardzo mocnym blanku. Ciężar 
wyrzutu 10-45 g sprzyja łowieniu miękkimi przynętami na średnich i cięż-
kich główkach. Dwie długości Zander Spina pozwalają operować tymi spin-
ningami zarówno z łodzi jak i z brzegu.

nr katalogowy długość c.w. akcja ilość przel. waga dł. transp. sekcje *cena

1FB-SZ-023 2,435 m 10–45 g szybka 8 160 g 122 cm 2 169,90 zł
1FB-SZ-027 2,70 m 10–45 g szybka 9 188 g 147 cm 2 189,90 zł

Firebird Zander Spin
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Dwa modele świetnych spławikówek o ciężarze wyrzutu 10-30 g i w dwóch 
długości: 3,40 i 3,80 m. Dzięki tym parametrom możemy dobrać odpowied-
nią wędkę na określone łowisko. Wędziska mają szybka akcję. Są polecane 
do połowów wszystkich gatunków białej ryby. Ich niewielka długość trans-
portowa jest dodatkowym atutem w podróży.

nr katalogowy długość c.w. akcja ilość przel. waga dł. transp. sekcje *cena

1FB-TF-034 3,40 m 10–30 g szybka 8 155 g 65 cm 8 134,90 zł
1FB-TF-038 3,80 m 10–30 g szybka 9 178 g 65 cm 8 149,90 zł

Firebird Tele-Float

Dwa modele matchówek, których długość zapewnia oddawanie dalekich 
rzutów, a jednocześnie po złożeniu wędki te są wygodne w transporcie. 
Przelotki charakterystyczne dla wędek matchowych sprzyjają dalekim rzu-
tom, a ich rozłożenie na blanku pozwala z dalekiej odległości holować duże 
okazy białej ryby.

nr katalogowy długość c.w. akcja ilość przel. waga dł. transp. sekcje *cena

1FB-TM-039 3,90 m 5–24 g szybka 8 226 g 92 cm 7 179,90 zł
1FB-TM-042 4,20 m 5–24 g szybka 8 234 g 92 cm 7 189,90 zł

Firebird Tele-Match

Sześć modeli teleskopowych spinningów przeznaczonych do połowów 
drapieżników na średniej wielkości sztuczne przynęty w wypadku c.w. 10-
30 g oraz cięższe w wypadku c.w. 20-50 g. Duży wybór długości: 2,40, 2,70, 
3,00 m pozwala dobrać odpowiedni spinning do łowiska w zależności od 
tego czy łowimy z łodzi, czy z brzegu, czy na małym komercyjnym akwenie, 
czy na dużej rzece lub zbiorniku.
nr katalogowy długość c.w. akcja ilość przel. waga dł. transp. sekcje *cena

1FB-TS-024 2,40 m 10–30 g szybka 5 137 g 60 cm 6 119,90 zł
1FB-TS-027 2,70 m 10–30 g szybka 5 140 g 60 cm 6 124,90 zł
1FB-TS-030 3,00 m 10–30 g szybka 6 155 g 61 cm 7 144,90 zł
11FB-TS-240 2,40 m 20–50 g szybka 5 143 g 61 cm 6 124,90 zł
11FB-TS-270 2,70 m 20–50 g szybka 5 149 g 61 cm 6 129,90 zł
11FB-TS-300 3,00 m 20–50 g szybka 6 165 g 62 cm 7 149,90 zł

Firebird Tele-Spin

Dwa modele teleskopów przeznaczonych do łowienia leszczy i innych ga-
tunków białej ryby. Większy ciężar wyrzutu 10-45 g pozwala wędkować 
cięższymi zestawami niż w w przypadku Firebird Tele Float. Wędka dobrze 
leży w ręku. Paraboliczna akcja sprzyja udanym holom, a pewny uchwyt 
kołowrotka i antypoślizgowy uchwyt w dolniku zapewnia komfort w czasie 
łowienia.

nr katalogowy długość c.w. akcja ilość przel. waga dł. transp. sekcje *cena

1FB-TB-034 3,40 m 10–45 g szybka 8 170 g 65 cm 8 144,90 zł
1FB-TB-038 3,80 m 10–45 g szybka 9 195 g 65 cm 8 154,90 zł

Firebird Tele-Bream

Cztery modele teleskopowych karpiówek o różnych ciężarach wyrzutu:  
30-60 i 40-90 g i różnych długościach: od 3,30 do 3,90 m pozwalają wybrać 
odpowiedni model do określonego łowiska. Karpiówki te mają mocne 
blanki, dobrej jakości przelotki i nowoczesne, wzmocnione uchwyty, dzięki 
czemu można wyholować na nie duże okazy karpi i innych ryb karpio-
watych.

nr katalogowy długość c.w. akcja ilość przel. waga dł. transp. sekcje *cena

1FB-TC-036 3,60 m 30–60 g szybka 7 276 g 63 cm 8 174,90 zł
1FB-TC-330 3,30 m 40–90 g szybka 6 307 g 62 cm 7 159,90 zł
1FB-TC-360 3,60 m 40–90 g szybka 7 323 g 62 cm 8 184,90 zł
1FB-TC-390 3,90 m 40–90 g szybka 7 332 g 66 cm 8 189,90 zł

Firebird Tele-Carp
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Bluebird to bardzo szeroka i wszechstronna seria wędzisk do połowu praktycznie wszystkich gatunków ryb słodkowodnych. W gamie 
znajdziemy spinningi, wędki matchowe, pickery, wędziska karpiowe oraz uniwersalne spławikowo-gruntowe teleskopy Senso Tip. 
Te ostatnie, dzięki czułej, pełnej szczytówce wykonanej z włókna szklanego, świetnie nadają się do połowów metodą feeder. Senso Tip 
charakteryzują się dużym zakresem ciężaru wyrzutu, co zapewne usatysfakcjonuje wędkarzy łowiących ciężkimi zestawami. Wędziska 
matchowe i pickerowe polecamy zaś wędkarzom spławikowym nastawiającym się na łowienie średnimi i lekkimi zestawami. Wędki 
te charakteryzują się kilkoma nietuzinkowymi rozwiązaniami. Posiadają m.in. wycięcia w uchwycie kołowrotka, co pozwala trzymać 
palce bezpośrednio na blanku, a to z kolei umożliwia wyczucie najdelikatniejszych nawet brań. 

nr katalogowy długość c.w.  akcja ilość przel. waga dł. transp. sekcje *cena

BLUEBIRD ZANDER SPIN 
11B-BZ-270 2,70 m 15–45 g szybka 9 180 g 143 cm 2 175,00 zł
BLUEBIRD MATCH 

11B-MA-036 3,60 m 8–25 g szybka 13 215 g 128 cm 3 199,00 zł
11B-MA-038 3,90 m 8–25 g szybka 13 245 g 137 cm 3 209,00 zł
BLUEBIRD PICkER 

11B-PI-027 2,70 m up to 30 g szybka 10 178 g 142 cm 2+3 189,00 zł
11B-PI-030 3,00 m up to 30 g szybka 10 200 g 158 cm 2+3 199,00 zł
BLUEBIRD FLOAT 

11B-FT-045 4,50 m 10-30 g szybka 7 318 g 123 cm 5 225,00 zł
BLUEBIRD TELE MATCH

11B-MA-420 4,20 m 7–30 g szybka 8 300 g 100 cm 8 285,00 zł
BLUEBIRD T-CARP

11B-CT-361 3,60 m 3¼ LBS szybka 6 320 g 93 cm 6 185,00 zł
BLUEBIRD SENSO TIP 

11B-ST-027 2,70 m 40–90 g szybka 7 230 g 105 cm 5 139,00 zł
11B-ST-030 3,00 m 40–90 g szybka 8 275 g 110 cm 6 159,00 zł
11B-ST-035 3,50 m 40–90 g szybka 8 305 g 110 cm 6 165,00 zł
11B-ST-300 3,00 m 50–120 g szybka 8 300 g 110 cm 6 165,00 zł

76 * Z uwagi na zmienny kurs dolara amerykańskiego
powyższe ceny mogą ulec zmianie
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Spinningi te posiadają bardzo 
szybką akcję, są lekkie i wyjąt-
kowo starannie wykonane. Przelotki 
mają bardzo cienkie  stopki i ramki, rękojeść 
zbudowana z wysokiej jakości korka ma zaś ciekawie 
wyprofilowany kształt i dobrze leży w ręku zarówno 
w czasie wyrzutu, jak i holu ryb. Wszystkie wędziska tej serii 
zbudowane są z węgla IM 8, zostały bardzo starannie opracowane 
pod względem długości, ciężaru wyrzutu i użytych komponentów.  
Mają rękojeść korkową, dobrej jakości uchwyty kołowrotka oraz prze-
lotki klasy TS. 

Doskonały spinning przeznaczony przede wszystkim do połowu 
sandaczy. Duży ciężar wyrzutu pozwala łowić ciężko uzbrojo-
nymi gumami bądź kogutami. Kształt pierwszej części korka 
rękojeści Zander Spina pozwala na doskonałe wyczuwanie 
uderzeń ryby. Szybki i mocny blank gwarantuje pewne zacięcie  
i bezpieczny hol ryby.

Bluebird Zander Spin

nr katalogowy długość c.w.  akcja ilość przel. waga dł. transp. sekcje *cena

11B-BZ-270 2,70 m 15–45 g szybka 9 180 g 143 cm 2 175,00 zł

Dwa modele matchówek charakteryzują się doskonałą dynamiką 
typową dla odległościówek. Dzięki zastosowaniu przelotek dają-
cych minimalne opory żyłki, podczas wyrzutu nawet lekki zestaw 
można celnie posłać na duże odległości. Zastosowanie żyłki do 
metody matchowej sprawia, że zacięcie z kilkudziesięciu metrów  
nie jest problemem. Wędzisko przeznaczone jest do połowu 
z dużej odległości: płoci, krąpi, leszczy, karasi, karpi i linów  
w wodach stojących i wolnopłynących.

Bluebird Match

nr katalogowy długość c.w.  akcja ilość przel. waga dł. transp. sekcje *cena

11B-MA-036 3,60 m 8–25 g szybka 13 215 g 128 cm 3 199,00 zł
11B-MA-038 3,90 m 8–25 g szybka 13 245 g 137 cm 3 209,00 zł

Dwa modele starannie wykończonych wędzisk do łowienia metodą 
drgającej szczytówki. Wędziska wyposażone są w trzy szczytówki 
o różnej sztywności, z których należy wybrać odpowiednią  
do warunków panujących na łowisku. Wędziska te sprawdzą się 
przy połowie na tzw. „metodę”, na krótkich dystansach średniej 
ryby jak leszcz, karaś, lin czy płoć, a moc wędziska umożliwi 
również wyholowanie kilkukilogramowego karpia.

Bluebird Picker

nr katalogowy długość c.w.  akcja ilość przel. waga dł. transp. sekcje *cena

11B-PI-027 2,70 m up to 30 g szybka 10 178 g 142 cm 2+3 189,00 zł
11B-PI-030 3,00 m up to 30 g szybka 10 200 g 158 cm 2+3 199,00 zł
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Bardzo lekkie teleskopy o długim składzie i szybkiej, szczytowej 
akcji. Przeznaczone są do łowienia średnimi i ciężkimi zestawami 
spławikowymi bądź gruntowymi białej ryby na wodach stojących 
i w rzekach.

Bluebird Float

nr katalogowy długość c.w.  akcja ilość przel. waga dł. transp. sekcje *cena

11B-FT-045 4,50 m 10-30 g szybka 7 318 g 123 cm 5 225,00 zł

Lekka i smukła, dobrze leżąca w ręku matchówka. Jakość i roz-
mieszczenie przelotek oraz wyważenie wędki zapewniają dalekie 
rzuty, a ich szybka akcja ułatwia zacięcie nawet z dużej odległości. 
Przelotki typu TS, wzmocniony dolnik oraz nasza sprawdzona 
konstrukcja typu Hyper Power Core – wszystko, co powinno mieć 
dobre wędzisko do metody odległościowej.

Bluebird Tele Match

nr katalogowy długość c.w.  akcja ilość przel. waga dł. transp. sekcje *cena

11B-MA-420 4,20 m 7–30 g szybka 8 300 g 100 cm 8 285,00 zł
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rękojeść, dobre wyważenie wędziska i świetna jakość pozostałych 
komponentów zapewniają komfortowe łowienie i pewny hol ryby.  

Bluebird T-Carp

nr katalogowy długość c.w.  akcja ilość przel. waga dł. transp. sekcje *cena

11B-CT-361 3,60 m 3¼ LBS szybka 6 320 g 93 cm 6 185,00 zł

Cztery modele uniwersalnych wędzisk przeznaczonych do ło-
wienia białej ryby i drapieżników metodą spławikową, gruntową,  
jak i na żywca. Duży zakres ciężaru wyrzutu pozwala na łowienie 
ciężkimi zestawami 40–120 g. Dzięki czułej, pełnej szczytówce 
wykonanej z włókna szklanego świetnie nadają się do połowów 
metodą feeder. 

Bluebird Senso Tip

nr katalogowy długość c.w.  akcja ilość przel. waga dł. transp. sekcje *cena

11B-ST-027 2,70 m 40–90 g szybka 7 230 g 105 cm 5 139,00 zł
11B-ST-030 3,00 m 40–90 g szybka 8 275 g 110 cm 6 159,00 zł
11B-ST-035 3,50 m 40–90 g szybka 8 305 g 110 cm 6 165,00 zł
11B-ST-300 3,00 m 50–120 g szybka 8 300 g 110 cm 6 165,00 zł
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nr katalogowy długość c.w. akcja ilość przel. waga dł. transp. sekcje *cena

Maverick Perch Jig (wklejanka) 
1MV-JP-021 2,10 m 2–8 g szybka 10 106 g 108 cm 2 122,90 zł
1MV-JP-024 2,40 m 2–8 g szybka 10 110 g 123 cm 2 134,90 zł
1MV-JP-228 2,28 m 2–12 g szybka 10 108 g 117 cm 2 134,90 zł
1MV-JP-240 2,40 m 2–12 g szybka 10 112 g 123 cm 2 139,90 zł

Maverick Trout Jig (wklejanka)   
1MV-JT-022 2,28 m 5–22 g szybka 10 112 g 117 cm 2 139,90 zł
1MV-JT-024 2,40 m 5–22 g szybka 10 118 g 123 cm 2 144,90 zł
1MV-JT-027 2,70 m 5–22 g szybka 10 140 g 138 cm 2 149,90 zł

Maverick Pike Jig (wklejanka)   
1MV-JP-I22 2,28 m 6–32 g szybka 10 115 g 117 cm 2 144,90 zł
1MV-JP-I24 2,40 m 6–32 g szybka 10 125 g 123 cm 2 149,90 zł
1MV-JP-I27 2,70 m 6–32 g szybka 10 150 g 138 cm 2 154,90 zł

Maverick Zander Jig (wklejanka)   
1MV-JZ-025 2,55 m 8–42 g szybka 10 148 g 128 cm 2 154,90 zł
1MV-JZ-027 2,70 m 8–42 g szybka 10 155 g 138 cm 2 159,90 zł

Maverick Heavy Jig (wklejanka)   
1MV-JH-022 2,28 m 8–48 g szybka 11 145 g 117 cm 2 154,90 zł
1MV-JH-025 2,55 m 10–60 g szybka 11 160 g 128 cm 2 159,90 zł
1MV-JH-027 2,70 m 10–60 g szybka 11 167 g 138 cm 2 164,90 zł

Maverick Perch Spin   
1MV-SP-022 2,28 m 6–14 g szybka 10 124 g 117 cm 2 124,90 zł
1MV-SP-024 2,40 m 6–14 g szybka 10 130 g 123 cm 2 129,90 zł
1MV-SP-027 2,70 m 6–14 g szybka 11 135 g 138 cm 2 134,90 zł

Maverick Trout Spin   
1MV-ST-022 2,28 m 8–20 g szybka 10 130 g 117 cm 2 129,90 zł
1MV-ST-024 2,40 m 8–20 g szybka 10 135 g 123 cm 2 134,90 zł
1MV-ST-027 2,70 m 8–20 g szybka 11 140 g 138 cm 2 139,90 zł

Maverick Pike Spin   
1MV-SP-I22 2,28 m 8–28 g szybka 10 137 g 117 cm 2 134,90 zł
1MV-SP-I24 2,40 m 8–28 g szybka 10 142 g 123 cm 2 139,90 zł
1MV-SP-I27 2,70 m 8–28 g szybka 11 150 g 138 cm 2 144,90 zł

Maverick Zander Spin   
1MV-SZ-022 2,28 m 10–38 g szybka 10 143 g 117 cm 2 149,90 zł
1MV-SZ-024 2,40 m 10–45 g szybka 10 149 g 123 cm 2 154,90 zł
1MV-SZ-027 2,70 m 10–45 g szybka 11 160 g 138 cm 2 159,90 zł

Oferta dwudziestu siedmiu modeli supernowoczesnych spin-
ningów  Maverick zwraca uwagę swoimi rewelacyjnymi właści-
wościami użytkowymi, jak i elegancką stylistyką. Ta ostatnia 
wyróżnia się modną kolorystyką typu pixel camou, idealnie 
pasującą do ubrań, toreb i pokrowców chętnie używanych 
przez spinningistów uprawiających street fishing. Spinningi 
Maverick mają szczytową akcję, są sztywne i bardzo szybkie. 
Rękojeść jest dwuczęściowa, a  neoprenowe elementy są tak 
zaprojektowane, że wędzisko doskonale leży w ręku zarówno w 
czasie rzutów, jak i ściągania przynęty. Dodatkowym atutem jest 
konstrukcja uchwytu na kołowrotek, która odsłania fragmenty 
blanku, dzięki czemu spinningista wyczuwa lepiej brania. Spin-
ningi są bardzo lekkie i są uzbrojone w dobrej klasy przelotki 
TS. Maverick to bogata oferta spinningów pozwalająca wybrać 
miłośnikom jigowania wędziska z wklejanką na podstawowe 
gatunki drapieżników. Modele spinningów oferowane są  
w różnych długościach umożliwiających komfortowe łowienie 
na różnych łowiskach, zarówno z brzegu jak i z łodzi. 
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Trzy modele doskonałych, lekkich, bardzo szybkich i czułych jigów. Dzięki 
różnym długościom dobierzemy odpowiedni model na nieduży potok czy 
średnią lub dużą rzekę pstrągową. Można nimi oddawać bardzo precyzy-
jne rzuty, a czuła szczytówka zapewnia natychmiastową sygnalizację brania 
i szybkie zacięcie ryby. Wędka ta jest doskonała na pstrągi potokowe, klenie, 
jazie, okonie i inne średnie drapieżniki.

nr katalogowy długość c.w. akcja ilość przel. waga dł. transp. sekcje *cena

1MV-JT-022 2,28 m 5–22 g szybka 10 112 g 117 cm 2 139,90 zł
1MV-JT-024 2,40 m 5–22 g szybka 10 118 g 123 cm 2 144,90 zł
1MV-JT-027 2,70 m 5–22 g szybka 10 140 g 138 cm 2 149,90 zł

Maverick Trout Jig

Perch jigi Maverick są wyjątkowo lekkie i szybkie. Doskonale nadają się do 
łowienia małymi przynętami tzw. paprochami: okoni, kleni, jazi, wzdręg, 
jelcy, lipieni i pstrągów. Wyjątkowo czuła, wklejana szczytówka zapewnia 
przenoszenie najdelikatniejszych brań. W serii występują cztery długoś-
ci jigów. Najkrótsze przeznaczone są do połowu z łodzi, dłuższymi zaś  
z powodzeniem można łowić z brzegu.

nr katalogowy długość c.w. akcja ilość przel. waga dł. transp. sekcje *cena

1MV-JP-021 2,10 m 2–8 g szybka 10 106 g 108 cm 2 122,90 zł
1MV-JP-024 2,40 m 2–8 g szybka 10 110 g 123 cm 2 134,90 zł
1MV-JP-228 2,28 m 2–12 g szybka 10 108 g 117 cm 2 134,90 zł
1MV-JP-240 2,40 m 2–12 g szybka 10 112 g 123 cm 2 139,90 zł

Maverick Perch Jig

Wędziska przeznaczone są do połowu szczupaków i innych drapieżników na 
średnie i ciężkie główki oraz średniej wielkości błystki i woblery. Wędziska te 
mają szczytową akcję, a mocny blank gwarantuje pewny hol. Krótsze spin-
ningi polecamy do łowienia z łodzi, a dłuższy do łowienia z brzegu.

nr katalogowy długość c.w. akcja ilość przel. waga dł. transp. sekcje *cena

1MV-JP-I22 2,28 m 6–32 g szybka 10 115 g 117 cm 2 144,90 zł
1MV-JP-I24 2,40 m 6–32 g szybka 10 125 g 123 cm 2 149,90 zł
1MV-JP-I27 2,70 m 6–32 g szybka 10 150 g 138 cm 2 154,90 zł

Maverick Pike Jig

Dwa modele jigów przeznaczonych do łowienia sandaczy i innych dra-
pieżników. Konstrukcja wędziska - wklejanka oraz odkryty blank przy uchwy-
cie kołowrotka pozwala wyczuć nawet najdelikatniejsze brania. Ciężar wyrzu-
tu od 8 do 42 g pozwala łowić średnimi i ciężkimi główkami i woblerami. 
Krótszy spinning polecamy do łowienia z łodzi, a dłuższy do łowienia z brzegu.

nr katalogowy długość c.w. akcja ilość przel. waga dł. transp. sekcje *cena

1MV-JZ-025 2,55 m 8–42 g szybka 10 148 g 128 cm 2 154,90 zł
1MV-JZ-027 2,70 m 8–42 g szybka 10 155 g 138 cm 2 159,90 zł

Maverick Zander Jig

Trzy modele jigów z wklejanką charakteryzujące się bardzo mocnym 
i  czułym blankiem. Ciężary wyrzutu 8-48, 10-60 g pozwalają na łowienie 
ciężkimi, a nawet bardzo ciężkimi przynętami. Jigi te przeznaczone są do 
połowu dużych i bardzo dużych drapieżników  – te o długości 2,28 i 2,55 m 
polecane są do łowienia z łodzi , a o długości - 2,70 m z brzegu. 

nr katalogowy długość c.w. akcja ilość przel. waga dł. transp. sekcje *cena

1MV-JH-022 2,28 m 8–48 g szybka 11 145 g 117 cm 2 154,90 zł
1MV-JH-025 2,55 m 10–60 g szybka 11 160 g 128 cm 2 159,90 zł
1MV-JH-027 2,70 m 10–60 g szybka 11 167 g 138 cm 2 164,90 zł

Maverick Heavy Jig
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Trzy modele bardzo czułych, szybkich spinningów o szczytowej akcji, ideal-
nych do łowienia okoni. Ciężar wyrzutu 6-14 g pozwala na spinningowanie 
małymi i średnimi miękkimi przynętami, woblerami i błystkami. Krótsze spin-
ningi polecamy do łowienia z łodzi, dłuższy do łowienia z brzegu. Lekkość  
i czułość tych wędzisk sprawia, że można je polecić spinningistom lubiącym 
polować na klenie, jazie i lipienie, na niedużych akwenach.

nr katalogowy długość c.w. akcja ilość przel. waga dł. transp. sekcje *cena

1MV-SP-022 2,28 m 6–14 g szybka 10 124 g 117 cm 2 124,90 zł
1MV-SP-024 2,40 m 6–14 g szybka 10 130 g 123 cm 2 129,90 zł
1MV-SP-027 2,70 m 6–14 g szybka 11 135 g 138 cm 2 134,90 zł

Maverick Perch Spin

Trzy modele uniwersalnych spinningów opracowanych specjalnie do łowie-
nia pstrągów. Trout Spiny są przeznaczone do wędkowania średniej wielkoś-
ci błystkami, woblerami, kogutami i miękkimi przynętami.

nr katalogowy długość c.w. akcja ilość przel. waga dł. transp. sekcje *cena

1MV-ST-022 2,28 m 8–20 g szybka 10 130 g 117 cm 2 129,90 zł
1MV-ST-024 2,40 m 8–20 g szybka 10 135 g 123 cm 2 134,90 zł
1MV-ST-027 2,70 m 8–20 g szybka 11 140 g 138 cm 2 139,90 zł

Maverick Trout Spin

Trzy modele spinningów o mocnej, sztywnej konstrukcji idealnej do połowu 
szczupaków i innych drapieżników. Ciężary wyrzutów od 8 do 28 g pozwala-
ją na dalekie rzuty średnimi woblerami, błystkami oraz miękkimi przynęta-
mi. Maverick Pike Spin to uniwersalne, bardzo dobrze wyważone wędzisko. 
Krótka, dwuczęściowa rękojeść pozwala na łatwe operowanie spinningiem 
wędkarzowi łowiącemu z łodzi. W tym wypadku polecamy modele 2,28 
i 2,40 m.

nr katalogowy długość c.w. akcja ilość przel. waga dł. transp. sekcje *cena

1MV-SP-I22 2,28 m 8–28 g szybka 10 137 g 117 cm 2 134,90 zł
1MV-SP-I24 2,40 m 8–28 g szybka 10 142 g 123 cm 2 139,90 zł
1MV-SP-I27 2,70 m 8–28 g szybka 11 150 g 138 cm 2 144,90 zł

Maverick Pike Spin

Trzy modele klasycznych spinningów przeznaczonych do łowienia san-
daczy. Sztywne, a jednocześnie czułe, bardzo mocne blanki pozwalają na 
łowienie ciężkimi przynętami zarówno z łodzi, jak i z brzegu.

nr katalogowy długość c.w. akcja ilość przel. waga dł. transp. sekcje *cena

1MV-SZ-022 2,28 m 10–38 g szybka 10 143 g 117 cm 2 149,90 zł
1MV-SZ-024 2,40 m 10–45 g szybka 10 149 g 123 cm 2 154,90 zł
1MV-SZ-027 2,70 m 10–45 g szybka 11 160 g 138 cm 2 159,90 zł

Maverick Zander Spin
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Hi Modulus Carbon Construction
Kilkanaście modeli wędzisk Kinetik to świetne połączenie nowoczesności i jakości przy relatywnie niskiej 
cenie. Seria ta została wykonana z doskonałych materiałów węglowych IM-7 o współczynniku sztywności 
do 36 mln PSI. Komputerowe rozmieszczenie lekkich przelotek klasy TS stwarza doskonałe możliwości 
rzutowe i jednocześnie gwarantuje pewny hol dużych ryb. W efekcie wędziska Kinetik są bardzo  „mięsiste”, 
mocne, lekkie, szybkie i wygodne w użyciu. 

1
2

3

1. Kompozytowy rdzeń  
     o wzmocnionej  
     sprężystości

2. Nośny trzon wędziska  
     z grafitu High Modulus 
     o sztywności 36 mln PSI 

3. Powłoka ochronna  
    z tkaniny węglowej

Hi Modulus Carbon Construction

nr katalogowy długość c.w. akcja ilość przel. waga dł. transp. sekcje *cena

KINETIK METHOD FEEDER (1 szczytówka węglowa i 2 z włókna szklanego) 
11K-FM-300 3,00 m 25–60 g szybka 21 216 g 129 cm 2+3 165,00 zł
11K-FM-330 3,30 m 25–60 g szybka 22 260 g 98 cm 3+3 185,00 zł
11K-FM-360 3,60 m 25–60 g szybka 22 285 g 108 cm 3+3 189,00 zł

KINETIK FEEDER (1 szczytówka węglowa i 2 z włókna szklanego)

11K-FE-330 3,30 m 30–60 g szybka 14 171 g 118 cm 3+2 189,00 zł
11K-FE-361 3,60 m 40–90 g szybka 15 190 g 121 cm 3+2 209,00 zł
11K-FE-391 3,90 m 40–90 g szybka 15 200 g 129 cm 3+2 219,00 zł
11K-FE-362 3,60 m 45–120 g szybka 15 210 g 140 cm 3+2 219,00 zł
11K-FE-392 3,90 m 45–120 g szybka 15 215 g 121 cm 3+2 229,00 zł
11K-FE-363 3,60 m 50–150 g szybka 15 235 g 129 cm 3+2 229,00 zł
11K-FE-393 3,90 m 50–150 g szybka 15 240 g 140 cm 3+2 242,00 zł

KINETIK MATCH 
11K-MA-390 3,90 m 8–20 g szybka 12 215 g 136 cm 3 195,00 zł
11K-MA-420 4,20 m 8–20 g szybka 14 270 g 146 cm 3 199,00 zł

82
* Z uwagi na zmienny kurs dolara amerykańskiego powyższe ceny mogą ulec zmianie
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* Z uwagi na zmienny kurs dolara amerykańskiego
powyższe ceny mogą ulec zmianie

Hi Modulus Carbon Construction

Siedem modeli przeznaczonych do łowienia z koszykiem zanę-
towym. Kinetic Feeder to trzyczęściowe wędzisko z dodatkową, 
wymienną szczytówką. W zależności od łowiska można wybrać 
najdelikatniejszy feeder o ciężarze wyrzutu 30–60 g, średni model 
o ciężarze 40–90 g lub najcięższy o ciężarze 50–150 g. Wędziska 
te posiadają szybką, szczytową akcję oraz odpowiednio wypro-
filowaną długą rękojeść z typowym dla feederów uchwytem  
na kołowrotek. W komplecie jedna szczytówka węglowa i dwie 
z włókna szklanego.

Kinetik Feeder

nr katalogowy długość c.w.  akcja ilość przel. waga dł. transp. sekcje *cena

11K-FE-330 3,30 m 30–60 g szybka 14 171 g 118 cm 3+2 189,00 zł
11K-FE-361 3,60 m 40–90 g szybka 15 190 g 121 cm 3+2 209,00 zł
11K-FE-391 3,90 m 40–90 g szybka 15 200 g 129 cm 3+2 219,00 zł
11K-FE-362 3,60 m 45–120 g szybka 15 210 g 140 cm 3+2 219,00 zł
11K-FE-392 3,90 m 45–120 g szybka 15 215 g 121 cm 3+2 229,00 zł
11K-FE-363 3,60 m 50–150 g szybka 15 235 g 129 cm 3+2 229,00 zł
11K-FE-393 3,90 m 50–150 g szybka 15 240 g 140 cm 3+2 242,00 zł

Kinetik Method Feeder

nr katalogowy długość c.w.  akcja ilość przel. waga dł. transp. sekcje *cena

11K-FM-300 3,00 m 25–60 g szybka 21 216 g 129 cm 2+3 165,00 zł
11K-FM-330 3,30 m 25–60 g szybka 22 260 g 98 cm 3+3 185,00 zł
11K-FM-360 3,60 m 25–60 g szybka 23 285 g 108 cm 3+3 189,00 zł

Kinetik Method Feeder to seria świetnych wędzisk stworzonych 
specjalnie do łowienia na tzw. metodę. Kije te występują w trzech 
rozmiarach (3,00, 3,30 i 3,60 m) i mają wspólny ciężar wyrzutu 
wynoszący 25-60 g. To, w połączeniu z szybką akcją blanku, 
pozwala nie tylko na operowanie średnimi zestawami, ale daje 
też gwarancję pewnego zacięcia ryby i jej skutecznego holu. 
Wędziska charakteryzują się ciekawym designem i świetnym 
wykonaniem. W komplecie jedna szczytówka węglowa i dwie 
z włókna szklanego.

Dwa modele bardzo lekkich, trzyczęściowych wędzisk matcho-
wych. Konstrukcja wędziska i doskonale rozłożone, specjalistyczne 
przelotki gwarantują bardzo dalekie rzuty oraz hole z dalekich 
odległości. W zależności od łowiska można dobrać odpowiednio 
model o długości 3,90 lub 4,20 m. Wędziska Kinetik Match mają 
rękojeść korkowo-neoprenową, bardzo praktyczną w użyciu przy 
tej metodzie wędkowania.

Kinetik Match

nr katalogowy długość c.w.  akcja ilość przel. waga dł. transp. sekcje *cena

11K-MA-390 3,90 m 8–20 g szybka 12 215 g 136 cm 3 195,00 zł
11K-MA-420 4,20 m 8–20 g szybka 14 270 g 146 cm 3 199,00 zł
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Lekkie, precyzyjnie 
wykonane przelotki 
minimalizują 
masę wędziska. 



* Z uwagi na zmienny kurs dolara amerykańskiego
powyższe ceny mogą ulec zmianie

Seria wędzisk Stinger wykonana z włókna węglowe-
go IM6, uzbrojona w przelotki typu TS z praktyczną 
rękojeścią korkowo-neoprenową. Stingery są lekkie 
i szybkie. Wyróżniają się ciekawą niebiesko-perłową 
kolorystyką. Spinningi zostały opracowane pod 
kątem łowienia najbardziej popularnych gatunków 
ryb: okoni, szczupaków, sandaczy. Łowcom białej 
ryby polecamy matchówki, feedery, method feedery 
i pickery. Dodatkowym atutem jest możliwość zaku-
pu kompletów zapasowych szczytówek. Spinningi  
i wędki teleskopowe mają „mięsiste” blanki i wygodne 
korkowe dolniki. 

nr katalogowy długość c.w. akcja ilość przel. waga dł. transp. sekcje *cena

Stinger Match
11G-MA-390 3,90 m 10–25 g szybka 13 248 g 138 cm 3 132,90 zł
11G-MA-420 4,20 m 10–25 g szybka 13 257 g 148 cm 3 159,90 zł

Stinger Method Feeder
(W komplecie dwie szczytówki węglowe i jedna z włókna szklanego.) 
11G-FM-300 3,00 m 10–45 g szybka 12 175 g 158 cm 2+3 112,90 zł
11G-FM-330 3,30 m 10–45 g szybka 12 190 g 174 cm 2+3 122,90 zł
11G-FM-331 3,30 m 15–60 g szybka 12 206 g 174 cm 2+3 124,90 zł

Stinger Feeder
(W komplecie dwie szczytówki węglowe i jedna z włókna szklanego.)

11G-FE-330 3,30 m 20–60 g szybka 13 220 g 174 cm 3+3 129,90 zł
11G-FE-358 3,60 m 30–60 g szybka 13 240 g 124 cm 3+3 132,90 zł
11G-FE-359 3,60 m 40–90 g szybka 13 255 g 124 cm 3+3 138,90 zł
11G-FE-389 3,90 m 40–90 g szybka 13 258 g 139 cm 3+3 142,90 zł
11G-FE-360 3,60 m 50–110 g szybka 13 265g 124 cm 3+3 142,90 zł
11G-FE-390 3,90 m 50–110 g szybka 13 275 g 135 cm 3+3 149,90 zł
11G-FE-Tip komplet zapasowych szczytówek, dwie szklane 39,90 zł 

                             i jedna węglowa. Średnica 3,5 mm, pasują do  wszystkich Feederów Stinger.

Stinger Picker
(W komplecie jedna szczytówka węglowa i dwie z włókna szklanego.)

11G-PI-240 2,40 m up to 30 g szybka 9 143 g 125 cm 2+3 102,90 zł
11G-PI-270 2,70 m up to 30 g szybka 10 166 g 143 cm 2+3 109,90 zł
11G-PI-300 3,00 m up to 30 g szybka 11 185 g 158 cm 2+3 122,90 zł
11G-PI-Tip komplet zapasowych szczytówek, dwie szklane 39,90 zł 

                              i jedna węglowa. Średnica 2,7 mm, pasują do wszystkich Pickerów Stinger.

Stinger Perch Spin
11G-SE-210 2,10 m 3–15 g szybka 7 115 g 112 cm 2 79,00 zł
11G-SE-240 2,40 m 3–15 g szybka 7 132 g 128 cm 2 92,00 zł
11G-SE-270 2,70 m 3–15 g szybka 8 169 g 143 cm 2 106,00 zł

Stinger Trout Spin
11G-ST-240 2,40 m 5–20 g szybka 7 138 g 128 cm 2 95,00 zł
11G-ST-270 2,70 m 5–20 g szybka 8 189 g 143 cm 2 107,00 zł

Stinger Pike Spin
11G-SP-240 2,40 m 10–30 g szybka 7 141 g 128 cm 2 105,00 zł
11G-SP-270 2,70 m 10–30 g szybka 7 200 g 143 cm 2 116,00 zł

Stinger Zander Spin
11G-SZ-210 2,10 m 10–45 g szybka 8 163 g 112 cm 2 105,00 zł
11G-SZ-240 2,40 m 10–45 g szybka 8 173 g 128 cm 2 116,00 zł
11G-SZ-270 2,70 m 10–45 g szybka 9 206 g 143 cm 2 127,00 zł

Stinger Tele-Spin
11G-TS-240 2,40 m 10–30 g szybka 6 166 g 55 cm 7 79,90 zł
11G-TS-270 2,70 m 10–30 g szybka 6 175 g 59 cm 7 84,90 zł
11G-TS-300 3,00 m 10–30 g szybka 6 186 g 64 cm 7 94,90 zł

Stinger Tele-Float
11G-TF-360 3,60 m 10–35 g szybka 7 248 g 72 cm 8 129,90 zł
11G-TF-390 3,90 m 10–35 g szybka 8 326 g 72 cm 9 144,90 zł

Stinger Tele-Bream
11G-TB-300 3,00 m 30–60 g szybka 6 198 g 64 cm 7 99,90 zł
11G-TB-330 3,30 m 30–60 g szybka 7 250 g 65 cm 8 119,90 zł
11G-TB-360 3,60 m 30–60 g szybka 8 263 g 72 cm 8 134,90 zł

Stinger Tele-Carp
11G-TC-300 3,00 m 40–90 g szybka 6 203 g 64 cm 7 104,90 zł
11G-TC-330 3,30 m 40–90 g szybka 7 265 g 65 cm 8 119,90 zł
11G-TC-360 3,60 m 40–90 g szybka 8 280 g 72 cm 8 134,90 zł

Stinger T-Power Carp  
11G-TP-300 3,00 m 50–120 g szybka 6 212 g 64 cm 7 109,90 zł
11G-TP-330 3,30 m 50–120 g szybka 7 270 g 65 cm 8 129,90 zł
11G-TP-360 3,60 m 50–120 g szybka 8 288 g 72 cm 8 149,90 zł

Piotr Kozieł - wielokrotny mistrz i 
wicemistrz Polski w spławiku, również 
doskonały spinningista. Przedstawiciel 
handlowy Robinsona na Warszawę i 
Mazowsze.
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Stinger Match

nr katalogowy długość c.w.  akcja ilość przel. waga dł. transp. sekcje *cena

11G-MA-390 3,90 m 10–25 g szybka 13 248 g 138 cm 3 132,90 zł
11G-MA-420 4,20 m 10–25 g szybka 13 257 g 148 cm 3 159,90 zł

Typowa matchowa akcja i odpowiednia długość wędzisk Stinger  
Match pozwala oddawać bardzo dalekie rzuty nawet lekkimi ze-
stawami. Jest to możliwe również dzięki zastosowaniu wysokiej 
jakości przelotek dających minimalny opór. Skuteczne zacięcie 
z kilkudziesięciu metrów nie jest problemem pod warunkiem 
stosowania żyłki matchowej np. Match Robinsona. Wędziskami 
tymi można łowić na wodach stojących płocie, krąpie, leszcze, 
karasie, liny i karpie. W wodach płynących matchówki Stinger 
polecane są do połowu jazi, płoci, świnek, kleni i leszczy.
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0nr katalogowy długość c.w.  akcja ilość przel. waga dł. transp. sekcje *cena

11G-FM-300 3,00 m 10–45 g szybka 12 175 g 158 cm 2+3 112,90 zł
11G-FM-330 3,30 m 10–45 g szybka 12 190 g 174 cm 2+3 122,90 zł
11G-FM-331 3,30 m 15–60 g szybka 12 206 g 174 cm 2+3 124,90 zł

Stinger Method Feeder
Trzy modele wędzisk do łowienia białej ryby z koszyczkiem za-
nętowym. Wędki są bardzo sprężyste i jednocześnie mocne. Bez 
problemu można umieszczać zestawy na długim dystansie, a hole 
z dużej odległości są bezpieczne. W komplecie dwie szczytówki 
węglowe i jedna z włókna szklanego.

Stinger Feeder
Sześć modeli feederów przeznaczonych do łowienia z koszycz-
kiem zanętowym. Można nimi wędkować zarówno na wodach 
stojących jak i płynących o dużym uciągu. W zależności od łowiska 
można dobrać bardziej lub mniej sztywną szczytówkę. Wędziska 
są szybkie i mocne . Polecamy na wszystkie gatunki białej ryby. 
W komplecie dwie szczytówki węglowe i jedna z włókna szklanego.

nr katalogowy długość c.w.  akcja ilość przel. waga dł. transp. sekcje *cena

11G-FE-330 3,30 m 20–60 g szybka 13 220 g 174 cm 3+3 129,90 zł
11G-FE-358 3,60 m 30–60 g szybka 13 240 g 123,5 cm 3+3 132,90 zł

11G-FE-359 3,60 m 40–90 g szybka 13 255 g 123,5 cm 3+3 138,90 zł
11G-FE-389 3,90 m 40–90 g szybka 13 258 g 135 cm 3+3 142,90 zł

11G-FE-360 3,60 m 50–110 g szybka 13 265 g 124 cm 3+3 142,90 zł
11G-FE-390 3,90 m 50–110 g szybka 13 275 g 135 cm 3+3 149,90 zł
11G-FE-Tip  Komplet zapasowych szczytówek, dwie szklane   39,90 zł 
  i jedna węglowa. Średnica 3,5 mm, pasują do wszystkich Feederów Stinger.
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nr katalogowy długość c.w.  akcja ilość przel. waga dł. transp. sekcje *cena

11G-PI-240 2,40 m up to 30 g szybka 9 143 g 125 cm 2+3 102,90 zł

11G-PI-270 2,70 m up to 30 g szybka 10 166 g 143 cm 2+3 109,90 zł
11G-PI-300 3,00 m up to 30 g szybka 11 185 g 158 cm 2+3 122,90 zł
11G-PI-Tip  Komplet zapasowych szczytówek, dwie szklane   39,90 zł
  i jedna węglowa. Średnica 2,7 mm, pasują do wszystkich Pickerów Stinger.

Trzy modele pickerów do łowienia metodą „winckle picker” wy-
posażone w 2 dodatkowe szczytówki. Do łowienia na mniejszych 
rzekach polecamy model o dlugości 2,40 m, zaś kij 3,00 m do 
łowienia na długich dystansach. Pickery są lekkie, ale gwarantują 
dużą moc w czasie holu. Można nimi łowić lekkimi i średnimi ze-
stawami wszystkie gatunki białej ryby oraz okonie. W komplecie 
jedna szczytówka węglowa i dwie szklane.

Stinger Picker
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* Z uwagi na zmienny kurs dolara amerykańskiego
powyższe ceny mogą ulec zmianie

Stinger Zander Spin

nr katalogowy długość c.w.  akcja ilość przel. waga dł. transp. sekcje *cena

11G-SZ-210 2,10 m 10–45 g szybka 8 163 g 112 cm 2 105,00 zł
11G-SZ-240 2,40 m 10–45 g szybka 8 173 g 128 cm 2 116,00 zł
11G-SZ-270 2,70 m 10–45 g szybka 9 206 g 143 cm 2 127,00 zł

Trzy modele spinningów do łowienia sandaczy. Spinningi o długoś-
ci 2,10 m świetnie spisują się w czasie łowienia z łódki, pozostałe 
dwa w zależności od łowiska polecamy do łowienia z brzegu.
Szeroki zakres ciężaru wyrzutu sprawia, że można stosować 
średnie czy cięższe sztuczne przynęty.

Stinger Pike Spin

nr katalogowy długość c.w.  akcja ilość przel. waga dł. transp. sekcje *cena

11G-SP-240 2,40 m 10–30 g szybka 7 141 g 128 cm 2 105,00 zł
11G-SP-270 2,70 m 10–30 g szybka 7 200 g 143 cm 2 116,00 zł

Dwa modele wędzisk spinningowych polecane na szczupaki 
i  inne drapieżniki. Można stosować woblery, gumy czy błystki 
o średniej wadze do 30 g. Pike Spiny są lekkie i spinningowanie 
nimi cały dzień nie męczy ręki. Jednocześnie mają wystarczający 
zapas mocy do wyholowania dużych drapieżników.

Stinger Trout Spin

nr katalogowy długość c.w.  akcja ilość przel. waga dł. transp. sekcje *cena

11G-ST-240 2,40 m 5–20 g szybka 7 138 g 128 cm 2 95,00 zł
11G-ST-270 2,70 m 5–20 g szybka 8 189 g 143 cm 2 107,00 zł

Dwa modele bardzo lekkich spinnigów o szybkiej akcji do łowie-
nia takich drapieżników jak: pstrągi, jazie, klenie i okonie.Należy 
stosować małe i średnie przynęty do 20 g. Wyposażone w bardzo 
praktyczną neoprenową końcówkę dolnika.

Stinger Perch Spin

nr katalogowy długość c.w.  akcja ilość przel. waga dł. transp. sekcje *cena

11G-SE-210 2,10 m 3–15 g szybka 7 115 g 112 cm 2 79,00 zł
11G-SE-240 2,40 m 3–15 g szybka 7 132 g 128 cm 2 92,00 zł
11G-SE-270 2,70 m 3–15 g szybka 8 169 g 143 cm 2 106,00 zł

Trzy modele ultralekkich i czułych spinningów. Perch Spin 2,10 m 
polecany jest do łowienia z łodzi, pozostałe do spinningowania 
z brzegu. Te błękitnoperłowe wędziska Robinsona przeznaczone 
są do łowienia bardzo lekkimi i średnimi sztucznymi przynętami 
okoni, ale też krasnopiór oraz drapieżników, które należy spro-
wokować do ataku ultralekkim zestawem.
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Rafał Jędrzejewski z sandaczem złowionym na wędzisko 
Stinger Zander Spin na Wiśle.
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Trzy modele spinningów teleskopowych o dużej rozpiętości długości od 
2,40 do 3,00 m. Cieżar wyrzutu 10-30 g pozwala łowić lekkimi i średnimi 
sztucznymi przynętami wszystkie gatunki ryb drapieżnych występujące na 
naszych łowiskach. Wysoka jakość węgla IM6, przelotki TS Guides oraz kor-
kowa rękojeść sprawiają, że wędkami tymi łowi się pewnie i komfortowo. 
Krótki teleskopowy skład zapewnia wygodny transport wędziska.

nr katalogowy długość c.w. akcja ilość przel. waga dł. transp. sekcje *cena

11G-TS-240 2,40 m 10–30 g szybka 6 166 g 55 cm 7 79,90 zł
11G-TS-270 2,70 m 10–30 g szybka 6 175 g 59 cm 7 84,90 zł
11G-TS-300 3,00 m 10–30 g szybka 6 186 g 64 cm 7 94,90 zł

Stinger Tele-Spin

Dwa modele teleskopowych spławikówek polecane do łowienia białej 
ryby. Długości 3,60 i 3,90 m pozwalają dobrać odpowiedni model węd-
ki do warunków panujących na łowisku. Lekkość wędziska i szybka akcja 
blanku sprawiają, że zarówno zarzucanie przynęty jak i hole ryb są bardzo 
skuteczne. 

nr katalogowy długość c.w. akcja ilość przel. waga dł. transp. sekcje *cena

11G-TF-360 3,60 m 10–35 g szybka 7 248 g 72 cm 8 129,90 zł
11G-TF-390 3,90 m 10–35 g szybka 8 326 g 72 cm 9 144,90 zł

Stinger Tele-Float

Trzy modele Stingera Tele Bream o różnych długościach: 3,00, 3,30 i 3,60 m 
oraz ciężarze wyrzutu 30-60 g. Można stosować zestawy o średnim ciężarze, 
a dynamiczne blanki zapewniają dalekie rzuty i pewne hole. Tele Breamy 
to teleskopy, którymi łowienie leszczy i innych gatunków białej ryby jest 
wygodne, podobnie jak transport wędziska na łowisko, ze względu na ich 
niewielką długość transportową.

nr katalogowy długość c.w. akcja ilość przel. waga dł. transp. sekcje *cena

11G-TB-300 3,00 m 30–60 g szybka 6 198 g 64 cm 7 99,90 zł
11G-TB-330 3,30 m 30–60 g szybka 7 250 g 65 cm 8 119,90 zł
11G-TB-360 3,60 m 30–60 g szybka 8 263 g 72 cm 8 134,90 zł

Stinger Tele-Bream

Trzy modele dynamicznych wędek przeznaczonych do łowienia karpi i in-
nych gatunków białej ryby. Mogą być też stosowane jako mocne „żywców-
ki”. Ciężar wyrzutu 40-90 g pozwala na łowienie cięższymi zestawami, a trzy 
różne długości - 3,00, 3,30 i 3,60 m pozwalają dobrać odpowiednią wędkę 
do łowienia z łodzi lub z brzegu.
nr katalogowy długość c.w. akcja ilość przel. waga dł. transp. sekcje *cena

11G-TC-300 3,00 m 40–90 g szybka 6 203 g 64 cm 7 104,90 zł
11G-TC-330 3,30 m 40–90 g szybka 7 265 g 65 cm 8 119,90 zł
11G-TC-360 3,60 m 40–90 g szybka 8 280 g 72 cm 8 134,90 zł

Stinger Tele-Carp

Trzy modele bardzo mocnych teleskopów o różnych długościach: 3,00, 3,30 
i 3,60 m. Bardzo duży ciężar wyrzutu 50-120 g pozwala stosować ciężkie ze-
stawy. Wytrzymałe blanki gwarantują hol dużych okazów karpi, amurów, a 
nawet sumów. 

nr katalogowy długość c.w. akcja ilość przel. waga dł. transp. sekcje *cena

11G-TP-300 3,00 m 50–120 g szybka 6 212 g 64 cm 7 109,90 zł
11G-TP-330 3,30 m 50–120 g szybka 7 270 g 65 cm 8 129,90 zł
11G-TP-360 3,60 m 50–120 g szybka 8 288 g 72 cm 8 149,90 zł

Stinger T-Power Carp
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Carbon Composite
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* Z uwagi na zmienny kurs dolara amerykańskiego powyższe ceny mogą ulec zmianie

Tele Float
Lekkie wędki teleskopowe wykonane z kompozytu oferowane  
w trzech długościach. Świetnie nadają się do spławikowego 
połowu wielu gatunków ryb, praktycznie na każdym akwenie.

nr katalogowy długość c.w.  akcja ilość przel. waga dł. transp. sekcje *cena

11F-TF-350 3,50 m 5–20 g szybka 5 215 g 106 cm 4 68,90 zł
11F-TF-400 4,00 m 5–20 g szybka 5 250 g 119 cm 4 85,90 zł
11F-TF-450 4,50 m 5–20 g szybka 6 343 g 119 cm 5 98,90 zł

Power Flex Spin 
Seria popularnych wędzisk  wykonanych z kompozytu do uniwer-
salnego spinningowania za pomocą wszelkiego rodzaju przynęt 
na szczupaki i sandacze. Nowy design oraz dzielona rękojeść, 
stosowana teraz powszechnie w drogich wędkach, zapewne 
przypadną do gustu niejednemu wędkarzowi.

nr katalogowy długość c.w.  akcja ilość przel. waga dł. transp. sekcje *cena

11F-SP-003 2,10 m 8–20 g szybka 6 110 g 110 cm 2 63,90 zł
11F-SP-004 2,40 m 8–20 g szybka 6 125 g 125 cm 2 66,90 zł
11F-SP-005 2,70 m 8–20 g szybka 6 135 g 141 cm 2 72,90 zł

11F-SP-021 2,10 m 10–30 g szybka 6 140 g 125 cm 2 64,90 zł
11F-SP-024 2,40 m 10–30 g szybka 6 225 g 128 cm 2 68,90 zł
11F-SP-027 2,70 m 10–30 g szybka 6 240 g 143 cm 2 73,90 zł

11F-SP-240 2,40 m 15–45 g szybka 6 250 g 128 cm 2 73,90 zł
11F-SP-270 2,70 m 15–45 g szybka 6 280 g 143 cm 2 79,90 zł

11F-SP-271 2,70 m 20–60 g szybka 6 155 g 141 cm 2 85,90 zł



nr katalogowy długość c.w. akcja ilość przel. waga dł. transp. sekcje *cena

Carbonic Spin   
1CB-SP-021 2,10 m 10–30 g szybka 5 170 g 112 cm 2 62,90 zł
1CB-SP-024 2,40 m 10–30 g szybka 6 210 g 127 cm 2 69,90 zł
1CB-SP-027 2,70 m 10–30 g szybka 6 265 g 142 cm 2 76,90 zł
1CB-SP-030 3,00 m 15–40 g szybka 7 345 g 157 cm 2 84,90 zł
1CB-SP-210 2,10 m 15–45 g szybka 5 200 g 112 cm 2 67,90 zł
1CB-SP-240 2,40 m 20–50 g szybka 6 230 g 127 cm 2 71,90 zł
1CB-SP-270 2,70 m 20–50 g szybka 6 285 g 142 cm 2 79,90 zł
1CB-SP-300 3,00 m 30–60 g szybka 7 370 g 157 cm 2 88,90 zł

Carbonic Picker   
1CB-PI-024 2,40 m up to 30 g szybka 9 191 g 127 cm 2+3 81,90 zł
1CB-PI-027 2,70 m up to 30 g szybka 8 210 g 142 cm 2+3 91,90 zł
1CB-PI-030 3,00 m up to 30 g średnia 11 235 g 157 cm 2+3 99,90 zł

Carbonic Match   
1CB-MA-036 3,60 m 8–20 g szybka 12 273 g 127 cm 3 99,90 zł
1CB-MA-039 3,90 m 8–20 g średnia 12 310 g 137 cm 3 109,90 zł

Carbonic Feeder   
1CB-FE-360 3,60 m 40–90 g szybka 12 353 g 127 cm 3+3 114,90 zł
1CB-FE-361 3,60 m 45–120 g szybka 12 380 g 127 cm 3+3 121,90 zł
1CB-FE-362 3,60 m 50–150 g szybka 12 395 g 127 cm 3+3 125,90 zł
1CB-FE-363 3,60 m 60–180 g szybka 12 400 g 127 cm 3+3 138,90 zł
1CB-FE-390 3,90 m 40–90 g średnia 12 395 g 137 cm 3+3 119,90 zł
1CB-FE-391 3,90 m 45–120 g średnia 12 432 g 137 cm 3+3 125,90 zł
1CB-FE-392 3,90 m 50–150 g średnia 12 460 g 137 cm 3+3 139,90 zł
1CB-FE-393 3,90 m 60–180 g średnia 12 500 g 137 cm 3+3 144,90 zł

Carbonic Carp Hunter  
1CB-C3-361 3,60 m 2,5 lb szybka 6 385 g 127 cm 3 88,90 zł
1CB-C3-362 3,60 m 2,75 lb szybka 6 389 g 127 cm 3 94,90 zł
1CB-C3-390 3,90 m 2,75 lb szybka 6 497 g 137 cm 3 99,90 zł
1CB-C3-391 3,90 m 3 lb szybka 6 498 g 137 cm 3 104,90 zł

Carbonic Baltic Pilk  
1CB-PL-B21 2,10 m 100–250 g szybka 5 303 g 112 cm 2 77,90 zł
1CB-PL-B24 2,40 m 100–250 g szybka 5 325 g 127 cm 2 82,90 zł
1CB-PL-B27 2,70 m 100–300 g szybka 6 387 g 142 cm 2 91,90 zł
1CB-PL-B30 3,00 m 100–300 g szybka 6 437 g 157 cm 2 98,90 zł

Carbonic Nordic Pilk  
1CB-PL-N21 2,10 m 150–400 g szybka 5 355 g 112 cm 2 79,90 zł
1CB-PL-N24 2,40 m 200–500 g szybka 5 390 g 127 cm 2 84,90 zł
1CB-PL-N27 2,70 m 200–600 g szybka 6 485 g 142 cm 2 94,90 zł
1CB-PL-N30 3,00 m 200–600 g szybka 6 580 g 157 cm 2 104,90 zł

nr katalogowy długość c.w. akcja ilość przel. waga dł. transp. sekcje *cena

Carbonic Tele-Spin   
1CB-TS-021 2,10 m 10–30 g szybka 4 145 g 60 cm 5 44,90 zł
1CB-TS-024 2,40 m 10–30 g szybka 5 194 g 70 cm 6 49,90 zł
1CB-TS-027 2,70 m 10–30 g szybka 5 202 g 60 cm 6 54,90 zł
1CB-TS-210 2,10 m 20–50 g szybka 5 186 g 60 cm 5 52,90 zł
1CB-TS-240 2,40 m 20–50 g szybka 5 213 g 70 cm 6 57,90 zł
1CB-TS-270 2,70 m 20–50 g szybka 5 220 g 60 cm 6 65,90 zł

Carbonic Tele-Bream   
1CB-TB-030 3,00 m 20–50 g szybka 6 285 g 67 cm 7 51,90 zł
1CB-TB-033 3,30 m 20–50 g szybka 6 335 g 73 cm 7 54,90 zł
1CB-TB-036 3,60 m 20–50 g szybka 7 385 g 75 cm 8 62,90 zł

Carbonic Tele-Carp   
1CB-TC-030 3,00 m 40–90 g szybka 6 278 g 67 cm 7 65,90 zł
1CB-TC-033 3,30 m 40–90 g szybka 6 283 g 67 cm 7 69,90 zł
1CB-TC-036 3,60 m 40–90 g szybka 7 375 g 72 cm 8 74,90 zł
1CB-TC-360 3,60 m 50–120 g szybka 6 424 g 91 cm 6 72,90 zł

Carbonic Tele-Strong
1CB-TE-S34 3,40 m 40–160 g szybka 6 278 g 67 cm 7 82,90 zł

Carbonic T-Bream  
1CB-TT-B27 2,70 m 30–60 g szybka 5 265 g 90 cm 5 69,90 zł
1CB-TT-B30 3,00 m 30–60 g szybka 5 280 g 95 cm 5 74,90 zł
1CB-TT-B33 3,30 m 30–60 g szybka 5 310 g 97 cm 5 79,90 zł
1CB-TT-B36 3,60 m 30–60 g szybka 5 360 g 99 cm 5 81,90 zł

Carbonic T-Carp  
1CB-TT-C27 2,70 m 40–90 g szybka 5 295 g 91 cm 5 74,90 zł
1CB-TT-C30 3,00 m 40–90 g szybka 5 310 g 94 cm 5 76,90 zł
1CB-TT-C33 3,30 m 40–90 g szybka 5 340 g 96 cm 5 81,90 zł
1CB-TT-C36 3,60 m 40–90 g szybka 5 380 g 98 cm 5 84,90 zł

Carbonic T-Strong 
1CB-TT-S27 2,70 m 50–120 g szybka 5 315 g 92 cm 5 76,90 zł
1CB-TT-S30 3,00 m 50–120 g szybka 5 340 g 95 cm 5 79,90 zł
1CB-TT-S33 3,30 m 50–120 g szybka 5 370 g 100 cm 5 84,90 zł
1CB-TT-S36 3,60 m 50–120 g szybka 5 415 g 100 cm 5 88,90 zł

Carbonic Bolognese 
1CB-TF-B40 4,00 m 10–20 g średnia 5 232 g 115 cm 4 57,90 zł
1CB-TF-B50 5,00 m 10–20 g średnia 6 362 g 115 cm 5 67,90 zł

Ekonomiczna seria wędzisk Robinsona z lini Carbonic została wykonana  
z kompozytu węglowo-szklanego. Znajdziemy w niej wędziska do wszelkich 
metod wędkowania. W ofercie znajdują się delikatne spławikówki, pickery 
i feedery a także średniej mocy trzyczęściowe i teleskopowe karpiówki. Oferta 
zawiera też  mocne morskie wędki, tele strongi oraz mocne rzeczne feedery. 
Przelotki wysokiej klasy podnoszą walory użytkowe tych ekonomicznych 
wędzisk. Blanki są bardzo trwałe, wytrzymałe i odporne na uszkodzenia 
mechaniczne. Seria Carbonic zadziwia bardzo korzystną relacją wartości 
użytkowych w stosunku do ceny.
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Seria 8 modeli spinningów o długościach od 2,10 do 3 m i ciężarach wyrzutu 
od 10 do 60 g. Są to spinningi uniwersalne do połowu średnich i dużych ryb 
drapieżnych. Te stosunkowo lekkie i szybkie wędziska można stosować do 
połowu zarówno z brzegu jak i z łodzi.

nr katalogowy długość c.w. akcja ilość przel. waga dł. transp. sekcje *cena

1CB-SP-021 2,10 m 10–30 g szybka 5 170 g 112 cm 2 62,90 zł
1CB-SP-024 2,40 m 10–30 g szybka 6 210 g 127 cm 2 69,90 zł
1CB-SP-027 2,70 m 10–30 g szybka 6 265 g 142 cm 2 76,90 zł
1CB-SP-030 3,00 m 15–40 g szybka 7 345 g 157 cm 2 84,90 zł
1CB-SP-210 2,10 m 15–45 g szybka 5 200 g 112 cm 2 67,90 zł
1CB-SP-240 2,40 m 20–50 g szybka 6 230 g 127 cm 2 71,90 zł
1CB-SP-270 2,70 m 20–50 g szybka 6 285 g 142 cm 2 79,90 zł
1CB-SP-300 3,00 m 30–60 g szybka 7 370 g 157 cm 2 88,90 zł

Carbonic Spin

Trzy ekonomiczne wędziska do połowu metodą drgającej szczytówki pło-
ci, krąpi, leszczy, okoni, kleni i jazi. Na mniejsze rzeki polecamy stosowanie 
modelu krótszego - 2,40 m, zaś na łowiska wymagające podania przynęty na 
większą odległość, świetnie sprawdzą się modele 2,70 m i 3,00 m. Dwuczęścio-
wa, ergonomiczna rękojeść dolnika gwarantuje komfortowe hole.
nr katalogowy długość c.w. akcja ilość przel. waga dł. transp. sekcje *cena

1CB-PI-024 2,40 m up to 30 g szybka 9 191 g 127 cm 2+3 81,90 zł
1CB-PI-027 2,70 m up to 30 g szybka 8 210 g 142 cm 2+3 91,90 zł
1CB-PI-030 3,00 m up to 30 g średnia 11 235 g 157 cm 2+3 99,90 zł

Carbonic Picker

Dwa wędziska matchowe o dynamicznej akcji pozwalają oddawać dalekie 
rzuty, dzięki czemu można z dużych odległości łowić na wodach płynących 
jazie, klenie, świnki i leszcze, zaś na wodach stojących płocie, karpie, leszcze, 
krąpie, liny i karasie. Polecamy stosować specjalistyczne żyłki matchowe 
Robinsona. 

nr katalogowy długość c.w. akcja ilość przel. waga dł. transp. sekcje *cena

1CB-MA-036 3,60 m 8–20 g szybka 12 273 g 127 cm 3 99,90 zł
1CB-MA-039 3,90 m 8–20 g średnia 12 310 g 137 cm 3 109,90 zł

Carbonic Match

Miłośnicy coraz bardziej popularnej metody łowienia z koszyczkiem 
zanętowym mają w czym wybierać w ofercie feederów Carbonica. Znaj- 
dują się tu bowiem wędziska o ciężarze wyrzutu do 90 czy 120g umożli-
wiającym stosowanie lekkiego i średniego koszyczka, natomiast wędziska  
o c.w. 180g, umożliwiają stosowanie o wiele cięższych zestawów. Węd-
kami tymi polecamy łowić na wodach stojących i wolno płynących 
podstawowe gatunki białej ryby: leszcze, liny, karpie i płocie. Blanki 
najcięższych feederów Carbonic wytrzymają hole dużych okazów sil-
nych brzan, tołpyg, a nawet sumów. Wszystkie feedery Carbonica po-
siadają ergonomiczną rękojeść z mocnym uchwytem kołowrotka. 

nr katalogowy długość c.w. akcja ilość przel. waga dł. transp. sekcje *cena

1CB-FE-360 3,60 m 40–90 g szybka 12 353 g 127 cm 3+3 114,90 zł
1CB-FE-361 3,60 m 45–120 g szybka 12 380 g 127 cm 3+3 121,90 zł
1CB-FE-362 3,60 m 50–150 g szybka 12 395 g 127 cm 3+3 125,90 zł
1CB-FE-363 3,60 m 60–180 g szybka 12 400 g 127 cm 3+3 138,90 zł
1CB-FE-390 3,90 m 40–90 g średnia 12 395 g 137 cm 3+3 119,90 zł
1CB-FE-391 3,90 m 45–120 g średnia 12 432 g 137 cm 3+3 125,90 zł
1CB-FE-392 3,90 m 50–150 g średnia 12 460 g 137 cm 3+3 139,90 zł
1CB-FE-393 3,90 m 60–180 g średnia 12 500 g 137 cm 3+3 144,90 zł

Carbonic Feeder
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To szeroka seria wygodnych w transporcie spinningów. Tymi uniwersalny-
mi wędkami można łowić zarówno z brzegu jak i z łodzi, stosując przynęty 
o średniej wielkości.

nr katalogowy długość c.w. akcja ilość przel. waga dł. transp. sekcje *cena

1CB-TS-021 2,10 m 10–30 g szybka 4 145 g 60 cm 5 44,90 zł
1CB-TS-024 2,40 m 10–30 g szybka 5 194 g 70 cm 6 49,90 zł
1CB-TS-027 2,70 m 10–30 g szybka 5 202 g 60 cm 6 54,90 zł
1CB-TS-210 2,10 m 20–50 g szybka 5 186 g 60 cm 5 52,90 zł
1CB-TS-240 2,40 m 20–50 g szybka 5 213 g 70 cm 6 57,90 zł
1CB-TS-270 2,70 m 20–50 g szybka 5 220 g 60 cm 6 65,90 zł

Carbonic Tele-Spin

Trzy modele uniwersalnych teleskopów polecane do łowienia metodą 
spławikową lub gruntową. Idealne do łowienia leszczy jak również innych 
gatunków białej ryby: płoci, krąpi, linów oraz okoni.

nr katalogowy długość c.w. akcja ilość przel. waga dł. transp. sekcje *cena

1CB-TB-030 3,00 m 20–50 g szybka 6 285 g 67 cm 7 51,90 zł
1CB-TB-033 3,30 m 20–50 g szybka 6 335 g 73 cm 7 54,90 zł
1CB-TB-036 3,60 m 20–50 g szybka 7 385 g 75 cm 8 62,90 zł

Carbonic Tele-Bream

Blanki tych 4 modeli teleskopowych karpiówek pozwalają na oddawanie 
dalekich rzutów oraz hol dużych karpi. Wędziska te polecamy do łowienia 
na średniej wielkości łowiskach.

nr katalogowy długość c.w. akcja ilość przel. waga dł. transp. sekcje *cena

1CB-TC-030 3,00 m 40–90 g szybka 6 278 g 67 cm 7 65,90 zł
1CB-TC-033 3,30 m 40–90 g szybka 6 283 g 67 cm 7 69,90 zł
1CB-TC-036 3,60 m 40–90 g szybka 7 375 g 72 cm 8 74,90 zł
1CB-TC-360 3,60 m 50–120 g szybka 6 424 g 91 cm 6 72,90 zł

Carbonic Tele-Carp

Seria czterech wędzisk opracowana do połowu ryb morskich zarówno z ku-
tra, jak i z brzegu. Neoprenowa rękojeść nie ślizga się w dłoni i pozwala na 
wygodne umycie dolnika z soli po łowieniu na morzu.

nr katalogowy długość c.w. akcja ilość przel. waga dł. transp. sekcje *cena

1CB-PL-B21 2,10 m 100–250 g szybka 5 303 g 112 cm 2 77,90 zł
1CB-PL-B24 2,40 m 100–250 g szybka 5 325 g 127 cm 2 82,90 zł
1CB-PL-B27 2,70 m 100–300 g szybka 6 387 g 142 cm 2 91,90 zł
1CB-PL-B30 3,00 m 100–300 g szybka 6 437 g 157 cm 2 98,90 zł

Carbonic Baltic Pilk

Seria bardzo mocnych, czterech wędzisk o różnych długościach, od 2,10 do 
3,0 m, opracowana do ciężkiego łowienia na pilkery w morzu. Bardzo duże 
c.w. tych wędzisk pozwala używać ciężkich pilkerów na głębiach.

nr katalogowy długość c.w. akcja ilość przel. waga dł. transp. sekcje *cena

1CB-PL-N21 2,10 m 150–400 g szybka 5 355 g 112 cm 2 79,90 zł
1CB-PL-N24 2,40 m 200–500 g szybka 5 390 g 127 cm 2 84,90 zł
1CB-PL-N27 2,70 m 200–600 g szybka 6 485 g 142 cm 2 94,90 zł
1CB-PL-N30 3,00 m 200–600 g szybka 6 580 g 157 cm 2 104,90 zł

Carbonic Nordic Pilk
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Moc wędziska pozwala zarówno na dalekie zarzucenie jak i szybki hol 
kilkunastokilogramowych karpi, a  ugięcie na całej długości gwarantuje 
pełną amortyzację każdego odejścia silnej ryby.

nr katalogowy długość c.w. akcja ilość przel. waga dł. transp. sekcje *cena

1CB-C3-361 3,60 m 2,5 lb szybka 6 385 g 127 cm 3 88,90 zł
1CB-C3-362 3,60 m 2,75 lb szybka 6 389 g 127 cm 3 94,90 zł
1CB-C3-390 3,90 m 2,75 lb szybka 6 497 g 137 cm 3 99,90 zł
1CB-C3-391 3,90 m 3 lb szybka 6 498 g 137 cm 3 104,90 zł

Carbonic Carp Hunter
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Dwa specjalistyczne kije do metody bolońskiej o c.w. 10–20 g i długościach 
4 i 5 m. Wędziska te przeznaczone są do łowienia średnich ryb, takich jak 
płocie, leszcze, świnki, klenie, jazie, brzany, i innych gatunków białej ryby w 
rzekach o średnim uciągu. 

nr katalogowy długość c.w. akcja ilość przel. waga dł. transp. sekcje *cena

1CB-TF-B40 4,00 m 10–20 g średnia 5 232 g 115 cm 4 57,90 zł
1CB-TF-B50 5,00 m 10–20 g średnia 6 362 g 115 cm 5 67,90 zł

Carbonic Bolognese
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Cztery modele teleskopowych wędzisk o dłuższym składzie i doskonałym 
wyważeniu. Polecane do połowu leszczy oraz wszystkich gatunków białej 
ryby. Szeroka rozpiętość długości od 2,70 do 3,60 m pozwala idealnie do-
brać określony model do warunków panujących na łowisku.

nr katalogowy długość c.w. akcja ilość przel. waga dł. transp. sekcje *cena

1CB-TT-B27 2,70 m 30–60 g szybka 5 265 g 90 cm 5 69,90 zł
1CB-TT-B30 3,00 m 30–60 g szybka 5 280 g 95 cm 5 74,90 zł
1CB-TT-B33 3,30 m 30–60 g szybka 5 310 g 97 cm 5 79,90 zł
1CB-TT-B36 3,60 m 30–60 g szybka 5 360 g 99 cm 5 81,90 zł

Carbonic T-Bream

Teleskopowy model bardzo mocnego wędziska dedykowany gruntowcom 
nastawiajacym się na łowienie wielkich okazów karpi, amurów, tołpyg, 
leszczy, węgorzy, a nawet sumów. Średnia długość wędziska pozwala  
z powodzeniem łowić nim zarówno z brzegu jak i z łodzi.

nr katalogowy długość c.w. akcja ilość przel. waga dł. transp. sekcje *cena

1CB-TE-S34 3,40 m 40–160 g szybka 6 278 g 67 cm 7 82,90 zł

Carbonic Tele-Strong

Teleskopowe karpiówki o czterech długościach: od 2,70 do 3,60 m. Polecane 
do połowu karpi i innych ryb karpiowatych zrówno z brzegu jak i z łodzi. 
Średni ciężar wyrzutu od 40 do 90 g pozwala operować tymi wędkami na 
łowiskach komercyjnych lub średnich stawach.

nr katalogowy długość c.w. akcja ilość przel. waga dł. transp. sekcje *cena

1CB-TT-C27 2,70 m 40–90 g szybka 5 295 g 91 cm 5 74,90 zł
1CB-TT-C30 3,00 m 40–90 g szybka 5 310 g 94 cm 5 76,90 zł
1CB-TT-C33 3,30 m 40–90 g szybka 5 340 g 96 cm 5 81,90 zł
1CB-TT-C36 3,60 m 40–90 g szybka 5 380 g 98 cm 5 84,90 zł

Carbonic T-Carp

Pięć modeli uniwersalnych teleskopów o szybkiej akcji. Bardzo duża moc 
wędek pozwala holować duże okazy. Wędziska doskonale sprawdzają się 
przy połowie z łodzi i z brzegu, zarówno metodą gruntową jak i żywcową.

nr katalogowy długość c.w. akcja ilość przel. waga dł. transp. sekcje *cena

1CB-TT-S27 2,70 m 50–120 g szybka 5 315 g 92 cm 5 76,90 zł
1CB-TT-S30 3,00 m 50–120 g szybka 5 340 g 95 cm 5 79,90 zł
1CB-TT-S33 3,30 m 50–120 g szybka 5 370 g 100 cm 5 84,90 zł
1CB-TT-S36 3,60 m 50–120 g szybka 5 415 g 100 cm 5 88,90 zł

Carbonic T-Strong
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Nowoczesne, mocne  
uchwyty na kołowrotek.
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W serii ekonomicznych wędzisk Diagonal oferujemy kilkadziesiąt 
modeli przeznaczonych dla spławikowców, gruntowców i spinningistów. 
Blanki tych wędek zbudowane są w nowej technologii kompozytowej, 
dzięki czemu są wyjątkowo lekkie, a jednocześnie dysponują wielką 
mocą. Diagonal jest uzbrojony w wysokiej klasy osprzęt oraz lekkie i 
cienkie przelotki typu Slim Guides. Zarówno wędziska kilkuczęściowe, 
jak i teleskopowe są wyjątkowo starannie i estetycznie wykonane, co 
dodatkowo podnosi ich walory. Wśród kilkunastu modeli wędzisk 
teleskopowych oferowane są sztywniejsze kije z długim i średnim 
składem oraz zapewniające komfort podczas transportu teleskopy z 
krótkim składem. Blanki wędzisk malowane są na czarny mat, a rękojeści 
wykonane są z dobrej jakości neoprenu dzięki czemu łatwo jest utrzymać 
czysty dolnik. Wędziska te śmiało można polecić wędkarzom na duże, 
średnie i małe akweny. Konstrukcja i jakość wykonania przy bardzo 
atrakcyjnej cenie sprawiają, że trudno znaleźć na rynku lepszą ofertę 
wędzisk w tej klasie niż seria Diagonal Robinsona.

nr katalogowy długość c.w. akcja ilość przel. waga dł. transp. sekcje *cena

Diagonal Spin   
1DG-SP-021 2,10 m 10–30 g szybka 6 155 g 1,10m 2 57,00 zł
1DG-SP-024 2,40 m 10–30 g szybka 6 176 g 1,25m 2 62,00 zł
1DG-SP-027 2,70 m 10–30 g szybka 6 185 g 1,39m 2 68,00 zł
1DG-SP-210 2,10 m 15–45 g szybka 6 162 g 1,10m 2 59,00 zł
1DG-SP-240 2,40 m 20–50 g szybka 6 185 g 1,25m 2 65,00 zł
1DG-SP-270 2,70 m 20–50 g szybka 6 196 g 1,39m 2 73,00 zł

Diagonal Picker   
1DG-PI-024 2,40 m up to 30 g szybka 9 186 g 1,25m 2+2 75,00 zł
1DG-PI-027 2,70 m up to 30 g szybka 9 206 g 1,36m 2+2 83,00 zł

Diagonal Feeder   
1DG-FE-360 3,60 m 40–90 g szybka 12 360 g  1,26m 3+2 99,00 zł
1DG-FE-361 3,60 m 45–120 g szybka 12 380 g 1,27m 3+2 105,00 zł
1DG-FE-362 3,60 m 50–150 g szybka 12 390 g 1,25m 3+2 109,00 zł
1DG-FE-363 3,60 m 60–180 g szybka 12 400 g 1,26m 3+2 114,00 zł

Diagonal  Method Feeder   
1DG-FM-330 3,30 m 20–60 g szybka 12 230 g 1,16m 3+2 89,00 zł
1DG-FM-360 3,60 m 20–60 g szybka 12 290 g 1,25m 3+2 94,00 zł

Diagonal Carp Hunter  
1DG-C3-360 3,60 m 2,5 lb szybka 6 380 g 1,26m 3 84,00 zł
1DG-C3-361 3,60 m 2,75lb szybka 6 400 g 1,26m 3 88,00 zł
1DG-C3-390 3,90 m 3 lb szybka 6 450 g 1,36m 3 96,00 zł

Diagonal Tele-Spin   
1DG-TS-021 2,10 m 10–30 g szybka 5 180 g 55cm 5 52,00 zł
1DG-TS-024 2,40 m 10–30 g szybka 6 194 g 58cm 6 59,00 zł
1DG-TS-027 2,70 m 10–30 g szybka 7 210 g 60cm 6 64,00 zł
1DG-TS-210 2,10 m 20–50 g szybka 5 196 g 64cm 5 56,00 zł
1DG-TS-240 2,40 m 20–50 g szybka 6 208 g 61cm 6 63,00 zł
1DG-TS-270 2,70 m 20–50 g szybka 7 220 g 68cm 6 68,00 zł

Diagonal T-Bream  
1DG-TB-030 3,00 m 30–60 g szybka 5 300 g 98cm 5 74,00 zł
1DG-TB-033 3,30 m 30–60 g szybka 5 318 g 99cm 5 79,00 zł
1DG-TB-036 3,60 m 30–60 g szybka 5 374 g 1,05m 5 88,00 zł

Diagonal T-Carp  
1DG-TC-030 3,00 m 40–90 g szybka 5 268 g 86cm 5 75,00 zł
1DG-TC-033 3,30 m 40–90 g szybka 5 288 g 86cm 5 82,00 zł
1DG-TC-036 3,60 m 40–90 g szybka 5 389 g 87cm 6 89,00 zł

1DG-TC-360 3,60 m 50–120 g szybka 5 390 g 87cm 6 96,00 zł

Diagonal Bolognese 
1DG-TB-L40 4,00 m 10–20 g szybka 5 252 g 1,18m 5 59,00 zł
1DG-TB-L50 5,00 m 10–20 g szybka 6 355 g 1,18m 6 76,00 zł
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* Z uwagi na zmienny kurs dolara amerykańskiego 
powyższe ceny mogą ulec zmianie

Dwie serie spinningów o trzech długościach od 2,10 do 2,70 m 
i różnych ciężarach wyrzutu. Są to spinningi uniwersalne do połowu 
średnich i dużych ryb drapieżnych. Krótkie spinningi o długości 
2,10 m są praktyczne do połowu z łódki, najdłuższy zaś spinning 
o ciężarze wyrzutu  10–50 g z powodzeniem można stosować na 
duże drapieżniki na większych akwenach. 

nr katalogowy długość c.w. akcja ilość przel. waga dł. transp. sekcje *cena

1DG-SP-021 2,10 m 10–30 g szybka 6 155 g 1,10m 2 57,00 zł
1DG-SP-024 2,40 m 10–30 g szybka 6 176 g 1,25m 2 62,00 zł
1DG-SP-027 2,70 m 10–30 g szybka 6 185 g 1,39m 2 68,00 zł
1DG-SP-210 2,10 m 15–45 g szybka 6 162 g 1,10m 2 59,00 zł
1DG-SP-240 2,40 m 20–50 g szybka 6 185 g 1,25m 2 65,00 zł
1DG-SP-270 2,70 m 20–50 g szybka 6 196 g 1,39m 2 73,00 zł

Diagonal Spin

Dwa wędziska do łowienia metodą drgającej szczytówki o długościach 
odpowiednio 2,40, 2,70 m. Do łowienia w niedużych rzekach zdecydo-
wanie lepszy będzie model 2,40 m, gwarantujący dużą moc podczas 
holu. Natomiast do łowienia na dużych dystansach lepiej spisze się kij 
2,70 m. Wszystkie modele polecane są dla wędkarzy łowiących naj-
bardziej popularne ryby, jak płoć, krąp, jaź, leszcz czy okoń. Staranne 
wykończenie, uzbrojenie w dobrej klasy przelotki i ergonomiczne 
uchwyty gwarantują komfort oraz dużą trwałość w eksploatacji.

nr katalogowy długość c.w. akcja ilość przel. waga dł. transp. sekcje *cena

1DG-PI-024 2,40 m up to 30 g szybka 9 186 g 1,25m 2+2 75,00 zł
1DG-PI-027 2,70 m up to 30 g szybka 9 206 g 1,36m 2+2 83,00 zł

Diagonal Picker
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Bardzo popularne łowienie z koszykiem zanętowym stawia przed wę-
dziskiem różne wymagania w zależności od łowiska. W serii feederów 
Diagonal znajdują się kije o ciężarach wyrzutowych do 90, 120, 150  
i 180 g w długości - 3,60. Najlżejsze wędziska przeznaczone są do łowienia  
w wodach stojących bądź bardzo wolno płynących. Na rzeki  
o dużym uciągu polecamy mocniejsze kije o większym ciężarze 
wyrzutu. Feedery z mniejszym ciężarem wyrzutu bezbłędnie 
wskazują brania podczas połowu nawet niedużych ryb jak płocie 
czy krąpie. Mocniejsze i dłuższe sprawdzą się na dużych rybach 
jak lin, leszcz, brzana czy karp.
nr katalogowy długość c.w. akcja ilość przel. waga dł. transp. sekcje *cena

1DG-PI-024 2,40 m up to 30 g szybka 9 186 g 1,25m 2+2 75,00 zł
1DG-PI-027 2,70 m up to 30 g szybka 9 206 g 1,36m 2+2 83,00 zł
1DG-PI-024 2,40 m up to 30 g szybka 9 186 g 1,25m 2+2 75,00 zł
1DG-PI-027 2,70 m up to 30 g szybka 9 206 g 1,36m 2+2 83,00 zł

Diagonal Feeder

94



* Z uwagi na zmienny kurs dolara amerykańskiego powyższe ceny mogą ulec zmianie

Seria sześciu teleskopowych spinningów o krótkim składzie  
o długościach 2,10 m, 2,40 m i 2,70 m i ciężarach wyrzutu 10–30 g  
i 20–50 g. Są uniwersalnymi kijami do połowów drapieżników za-
równo z łodzi, jak i z brzegu. Tele-Spiny Diagonala są stosunkowo 
lekkie i łatwe w transporcie.
nr katalogowy długość c.w. akcja ilość przel. waga dł. transp. sekcje *cena

1DG-TS-021 2,10 m 10–30 g szybka 5 180 g 55cm 5 52,00 zł
1DG-TS-024 2,40 m 10–30 g szybka 6 194 g 58cm 6 59,00 zł
1DG-TS-027 2,70 m 10–30 g szybka 7 210 g 60cm 6 64,00 zł
1DG-TS-210 2,10 m 20–50 g szybka 5 196 g 64cm 5 56,00 zł
1DG-TS-240 2,40 m 20–50 g szybka 6 208 g 61cm 6 63,00 zł
1DG-TS-270 2,70 m 20–50 g szybka 7 220 g 68cm 6 68,00 zł

Diagonal Tele-Spin

W zależności od dystansu, na jakim łowimy karpie, możemy dobrać 
odpowiedni model wędziska Carp Hunter – 3,60 m lub 3,90 m. Bar-
dzo dobra dynamika pozwala na stosowanie ciężkich zestawów, co 
w połączeniu z dużą mocą daje możliwość zarzucenia zestawu na 
dużą odległość. Moc wędziska pozwala na szybki hol kilkunastoki-
logramowych karpi, a ugięcie na całej długości gwarantuje pełną 
amortyzację każdego odejścia silnej ryby. Karpiówki Diagonal były z 
powodzeniem testowane również na sumach jako gruntówki. Są to 
typowe wędziska na duże i silne ryby takie jak karpie, amury czy sumy.

nr katalogowy długość c.w. akcja ilość przel. waga dł. transp. sekcje *cena

1DG-C3-360 3,60 m 2,5 lb szybka 6 380 g 1,26m 3 84,00 zł
1DG-C3-361 3,60 m 2,75lb szybka 6 400 g 1,26m 3 88,00 zł
1DG-C3-390 3,90 m 3 lb szybka 6 450 g 1,36m 3 96,00 zł

Diagonal Carp Hunter
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Dwie wędki do lżejszego łowienia z koszykami czy sprężynami zanętowymi o 
ciężarze wyrzutowym do 60 gram. Przeznaczone są do połowów na krótkim 
i średnim dystansie na niezbyt dużych akwenach. Blanki mają szybką  akcję, 
jednak podczas holu ryby, pod obciążenie pracują na całej długości wędziska.

nr katalogowy długość c.w. akcja ilość przel. waga dł. transp. sekcje *cena

1DG-FM-330 3,30 m 20–60 g szybka 12 230 g 1,16m 3+2 89,00 zł
1DG-FM-360 3,60 m 20–60 g szybka 12 290 g 1,25m 3+2 94,00 zł

Diagonal Method Feeder
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* Z uwagi na zmienny kurs dolara amerykańskiego powyższe ceny mogą ulec zmianie

Dwa specjalistyczne kije do metody bolońskiej o c.w. 10–20 g  
i różnej długości 4 i 5 m. Wędziska te przeznaczone są do łowienia 
średnich ryb, takich jak płocie, leszcze, jazie, świnki, brzany i innych 
gatunków białej ryby w rzekach o średnim uciągu. Zwraca uwagę 
mała waga wędzisk oraz staranne i estetyczne wykonanie.
nr katalogowy długość c.w. akcja ilość przel. waga dł. transp. sekcje *cena

1DG-TB-L40 4,00 m 10–20 g szybka 5 252 g 1,18m 5 59,00 zł
1DG-TB-L50 5,00 m 10–20 g szybka 6 355 g 1,18m 6 76,00 zł

Diagonal Bolognese

Najmocniejsze wędziska teleskopowe w serii Diagonal o średniej długości 
transportowej, około 90cm.  Przeznaczone są do połowów gruntowych dla 
wędkarzy polujących  na największe okazy karpi, amurów czy tołpyg. Model  
3,60m o ciężarze wyrzutu do 120g polecamy również na sumy.

nr katalogowy długość c.w. akcja ilość przel. waga dł. transp. sekcje *cena

1DG-TC-030 3,00 m 40–90 g szybka 5 268 g 86cm 5 75,00 zł
1DG-TC-033 3,30 m 40–90 g szybka 5 288 g 86cm 5 82,00 zł
1DG-TC-036 3,60 m 40–90 g szybka 5 389 g 87cm 6 89,00 zł

1DG-TC-360 3,60 m 50–120 g szybka 5 390 g 87cm 6 96,00 zł

Diagonal T-Carp
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Trzy wędziska teleskopowe o dłuższym składzie od 98 cm do 1,05 m.  Spraw-
dzą się świetnie w połowach spławikowych jak i gruntowych. Przeznaczone 
są do połowu leszczy, ale dzięki zapasowi mocy poradzą sobie bardzo do-
brze z karpiem, amurem czy innym dużym okazem.

nr katalogowy długość c.w. akcja ilość przel. waga dł. transp. sekcje *cena

1DG-TB-030 3,00 m 30–60 g szybka 5 300 g 98cm 5 74,00 zł
1DG-TB-033 3,30 m 30–60 g szybka 5 318 g 99cm 5 79,00 zł
1DG-TB-036 3,60 m 30–60 g szybka 5 374 g 1,05m 5 88,00 zł

Diagonal T-Bream
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Composite Construction

* Z uwagi na zmienny kurs dolara amerykańskiego powyższe ceny mogą ulec zmianie
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Zaczep 
do montażu 
zestawu
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Seria Diamond obejmuje najbardziej popularne rodzaje wędek 
do łowienia białej ryby metodą spławikową, gruntową oraz dra-
pieżników na spinning. Staranne wykończenie, znakomita relacja 
jakości do ceny i wyrazista kolorystyka powinny przypaść do gustu 
szczególnie początkującym, młodym wędkarzom.

Diamond bat (z zaczepem żyłki)

nr katalogowy długość c.w. waga dł. transp. sekcje *cena

11I-PO-300 3,00 m 5-20 g 140 g 115 cm 3 27 zł
11I-PO-400 4,00 m 5-20 g 244 g 115 cm 4 37 zł
11I-PO-500 5,00 m 5-20 g 380 g 115 cm 5 49 zł

Trzy modele coraz  bardziej popularnych wędzisk bezprzelotko-
wych do łowienia białej ryby, tzw. batów. Długości 3,4,5 metrów 
umożliwiają łowienie z pomostu jak i z łodzi. Baty zakończone są 
zaczepem do montowania zestawu. Z powodzeniem można na 
nie łowić zarówno ukleje, wzdręgi, czy płocie jak i średnie, czy 
duże leszcze, liny i inne karpiowate.

Diamond Tele Spin
Cztery modele teleskopowych spinningów, z których - w zależ-
ności od łowiska - można dobrać odpowiednią długość wędziska. 
Wszystkie mają ten sam ciężar wyrzutu 10-30 g co oznacza, że 
można spininngować średnimi sztucznymi przynętami. Krótki 
skład czyni te spinningi praktycznymi w transporcie. Diamond 
Tele Spin to idealne wędziska na pierwsze wyprawy spinningowe.

nr katalogowy długość c.w. waga dł. transp. sekcje *cena

11I-TS-180 1,80 m 10-30 g 130 g 60 cm 5 32 zł
11I-TS-210 2,10 m 10-30 g 134 g 60 cm 5 34 zł
11I-TS-240 2,40 m 10-30 g 185 g 70 cm 6 36 zł
11I-TS-270 2,70 m 10-30 g 190 g 60 cm 6 39 zł

Diamond Tele Bream
Trzy modele klasycznych wędzisk gruntowych do łowienia najbar-
dziej popularnej ryby w Polsce - leszcza. Długość i ciężar wyrzutu 
od 20 do 50 g pozwalają stosunkowo daleko rzucić średnim zesta-
wem gruntowym, kiedy nastawiamy się na łowienie z koszyczkiem 
leszczy i innych gatunków białorybu. Tele Bream ma krótki skład 
i jest łatwy w transporcie.

nr katalogowy długość c.w. waga dł. transp. sekcje *cena

11I-TB-300 3,00 m 20-50 g 275 g 68 cm 7 46 zł
11I-TB-330 3,30 m 20-50 g 279 g 68 cm 7 52 zł
11I-TB-360 3,60 m 20-50 g 380 g 75 cm 8 59 zł



Composite Construction

* Z uwagi na zmienny kurs dolara amerykańskiego powyższe ceny mogą ulec zmianie
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Diamond Tele Carp
Trzy modele najmocniejszych w serii Diamonda wędzisk tele-
skopowych Tele Carp. Pogrubiony, kompozytowy blank jest 
mocny i z powodzeniem pozwala holować duże karpie. Można 
używać zestwów do 90 g i umieszczać przynętę daleko. Te mocne, 
a jednocześnie bardzo ekonomiczne wędki teleskopowe można 
stosować do innych metod połowu na duże ryby.

Diamond Tele Float
Łowcy najpopularniejszej w Polsce metody - spławikowej - mają do 
wyboru trzy modele wędzisk - 3, 4 i 5 metrów. Dzięki temu można 
nimi łowić na różnych łowiskach zarówno z łodzi, jak i z brzegu. 
Wszystkie mają ten sam ciężar wyrzutu 10-20 g, pozwalający sto-
sować uniwersalne zestawy. Wielką przyjemnością jest holowanie 
na te wędziska ryb o średniej wielkości.

Diamond Spin
Trzy modele uniwersalnych spinningów do łowienia drapieżników 
średnimi, sztucznymi przynętami. Diamond Spin to sprzęt polecany 
do łowienia z łodzi - krótsze wędziska, z brzegu - dłuższe wędziska.

nr katalogowy długość c.w. waga dł. transp. sekcje *cena

11I-TC-300 3,00 m 40-90 g 265 g 68 cm 7 63 zł
11I-TC-330 3,30 m 40-90 g 275 g 68 cm 7 68 zł
11I-TC-360 3,60 m 40-90 g 350 g 75 cm 8 72 zł

nr katalogowy długość c.w. waga dł. transp. sekcje *cena

11I-TF-300 3,00 m 10-20 g 165 g 115 cm 3 43 zł
11I-TF-400 4,00 m 10-20 g 270 g 115 cm 4 48 zł
11I-TF-500 5,00 m 10-20 g 420 g 115 cm 5 54 zł

nr katalogowy długość c.w. waga dł. transp. sekcje *cena

11I-SP-210 2,10 m 10-30 g 170 g 112 cm 2 48 zł
11I-SP-240 2,40 m 10-30 g 197 g 128 cm 2 54 zł
11I-SP-270 2,70 m 10-30 g 255 g 143 cm 2 59 zł
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Oferujemy ponad 100 modeli kołowrotków, wytwarzanych według najnowocześniejszych standardów technologicznych, w systemie Robinson Reel 
Technology (RRT). Sercem systemu RRT jest Robinson Global Engineering Center (RGEC) — Centrum Projektowe Kołowrotków Robinsona — gdzie przy 
wykorzystaniu zaawansowanych układów wspomagania komputerowego powstają projekty nowych modeli. Dzięki najnowocześniejszej informatycz-
nej sieci technologicznej RGEC pracuje w układzie sprzężenia z liniami produkującymi poszczególne części kołowrotków, co zapewnia najwyższą 
dokładność wykonania oraz założoną jakość wyrobu końcowego. Każdy, najdrobniejszy element kołowrotków ROBINSON jest przez cały czas procesu 
technologicznego pod aktywną kontrolą systemu komputerowego sterowanego poprzez Centrum Projektowe. Umożliwia to uzyskanie produktów 
o ściśle kontrolowanej jakości technicznej. Jakość użytkowa jest sprawdzana i korygowana przez specjalistyczne Laboratorium Testowania Wirtu-
alnego, gdzie przeprowadzana jest komputerowa analiza różnych stanów pracy kołowrotka przez Zespół Testerów, który bada własności użytkowe 
w rzeczywistych warunkach łowiska. 

Wysoką jakość potwierdzamy pięcioletnią gwarancją jakiej udzielamy na wszystkie kołowrotki.

KOłOWROTKI ROBINSON
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KOłOWROTKI Z INNOWACYJNYMI ROZWIĄZANIAMI

• Nowy patent – dwie prędkości zwijania!
Pracuje idealnie dzięki precyzyjnemu spasowaniu głównych mechanizmów 
kołowrotka. Wykonany jest z najlepszych materiałów: przekładnia z mosiądzu 
i duralu, łożyska z pokryciem ceramicznym. Możliwość zmiany przełożenia 
z 4,7:1 do 6,7:1 sprawia, że szybkość prowadzenia przynęty jak też holu ryby 
może być zmienna i odpowiednia do warunków łowienia.

• 7 łożysk • łożysko oporowe • Komputerowo wyważony rotor • Aluminiowa 
rączka typu CNC • Duraluminiowa, dwukolorowa, anodyzowana szpula 
• Duraluminiowa, dwukolorowa, anodyzowana matchowa szpula zapasowa 
• Grafitowa szpula zapasowa • Wzmocniony, rurkowy kabłąk • Ergonomiczny, 
antypoślizgowy uchwyt korbki typu „soft rubber” • Precyzyjny, multitarczowy 
hamulec

• Wbudowany, akustyczno-wizualny sygnalizator brań • Lekka, grafi-
towa konstrukcja • 6 łożysk • Igiełkowe łożysko oporowe • Wzmocniona 
przekładnia • Duraluminiowa, dwukolorowa, anodyzowana szpula  
z bezpiecznym klipsem • Grafitowa szpula zapasowa • Wzmocniony, 
rurkowy kabłąk • Ergonomiczny, antypoślizgowy uchwyt korbki typu 
„soft rubber” • Komputerowo wyważony rotor • Precyzyjny, multi-
tarczowy hamulec • Trwała sprężyna kabłąka • Możliwość przełożenia 
rączki lewo/prawo

Przebój ostatniego sezonu. Wbudowany optyczno-dżwiękowy sygnali-
zator brań świetnie się sprawdza w połowach gruntowych na feedera 
czy w metodzie.

•  Wbudowany  

świetlno-dźwiękowy  

sygnalizator brańNr katalogowy Model łożyska Poj. szp. głównej Poj. szp. zapasowej Przełożnie Nawój Moc ham. Waga Cena orient.*

23P-AQ-030 FD 306 5+1 0,22 mm-150 m 0,25 mm-195 m 5,0:1 56 cm 7 kG 310 g 129,00 zł
23P-AQ-040 FD 406 5+1 0,30 mm-150 m 0,30 mm-220 m 5,0:1 59 cm 7 kG 330 g 135,00 zł
23P-AQ-050 FD 506 5+1 0,32 mm-150 m 0,32 mm-220 m 5,2:1 69 cm 7,5 kG 430 g 142,00 zł
23P-AQ-060 FD 606 5+1 0,35 mm-150 m 0,35 mm-220 m 5,2:1 76 cm 7,5 kG 455 g 147,00 zł

GRAFITOWA
SZPULA ZAPASOWA

Nr katalogowy Model łożyska Poj. szp. głównej Poj. szp. zapasowej Przełożnie Nawój Moc ham. Waga Cena orient.*

23P-DU-207 207  6+1 0,20 mm-200 m 0,18 mm-150 m 6,7:1 i 4,7:1 91 i 63 cm 6 kG 329 g 225,00 zł
23P-DU-257 257  6+1 0,25 mm-200 m 0,20 mm-185 m 6,7:1 i 4,7:1 97 i 68 cm 6 kG 340 g 230,00 zł
23P-DU-307 307  6+1 0,30 mm-235 m 0,22 mm-240 m 6,3:1 i 4,3:1 99 i 68 cm 7 kG 420 g 245,00 zł

Andrzej Laszuk - tester 
Robinsona, łowi wielkie 
okazy pstrągów i troci 
na łowiskach polskich 
i skandynawskich. 

* Z uwagi na zmienny kurs dolara amerykańskiego powyższe ceny mogą ulec zmianie
   Wszystkie kołowrotki marki Robinson objęte są 5-cio letnią gwarancją100



101* Z uwagi na zmienny kurs dolara amerykańskiego powyższe ceny mogą ulec zmianie
   Wszystkie kołowrotki marki Robinson objęte są 5-cio letnią gwarancją

• kołowrotek z hamulcem walki

• świecące diody na rotorze

• 4 łożyska • łożysko oporowe • Komputerowo wyważony rotor • Duraluminiowa, dwukolorowa, 
anodyzowana szpula • Grafitowa  szpula zapasowa • Wzmocniony, rurkowy kabłąk • Ergonomiczny, 
antypoślizgowy uchwyt korbki typu „soft rubber”• Precyzyjny, multitarczowy  hamulec • Hamulec 
walki • Możliwość przełożenia rączki lewo/prawo

Trudno będzie znaleźć ma rynku tak doskonale funkcjonalny kołowrotek w tak dobrej cenie. 
Fighter RD wyposażony jest w system hamulca walki. Umożliwia on znacznie szybsze operowanie 
zakresem siły hamowania. System hamulca walki pozwala na całkowite panowanie nad „odjaz-
dami” dużych ryb w trakcie holu. 

Nr katalogowy Model łożyska Poj. szp. głównej Poj. szp. zapasowej Przełożnie Nawój Moc ham. Waga Cena orient.*

23T-FT-254 RD 254 3+1 0,20 mm-210 m 0,20 mm-210 m 5,0:1 40 cm 7 kG 300 g 105,00 zł
23T-FT-304 RD 304 3+1 0,25 mm-180 m 0,25 mm-180 m 5,0:1 49 cm 7 kG 310 g 109,00 zł

Uniwersalny kołowrotek do połowów metodą spinningową, spławikową i gruntową. Na rotorze 
umieszczone są diody typu „LED”, które świecą się podczas jego obrotu. Ciekawy patent uatrakcyjniający 
pracę kołowrotka

Luminous - system diod świecących na rotorze • Lekka grafitowa konstrukcja • 1 łożysko • Grafitowa 
szpula • Powiększona rolka pokryta stopem mosiądzu i azotku tytanu • Ergonomiczny, antypoślizgowy 
uchwyt korbki typu „soft rubber” • Komputerowo wyważony rotor • Precyzyjny multitarczowy 
hamulec • Możliwość przełożenia rączki lewo/prawo

Nr katalogowy Model łożyska Poj. szp. głównej Przełożnie Nawój Moc ham. Waga Cena orient.*

23P-NN-201 201 1 0,20 mm-200 m 5,1:1 64 cm 6 kG 233 g 64,00 zł
23P-NN-301 301 1 0,25 mm-200 m 5,1:1 69 cm 6 kG 243 g 64,00 zł

KOłOWROTKI Z INNOWACYJNYMI ROZWIĄZANIAMI

GRAFITOWA
SZPULA ZAPASOWA



• Lekka grafitowa konstrukcja • 4 łożyska • Igiełkowe 
łożysko oporowe • Duraluminiowa, dwukolorowa, 
anodyzowana szpula z bezpiecznym klipsem 
• Grafitowa szpula zapasowa • Wzmocniony, 
rurkowy kabłąk • Powiększona rolka pokryta 
stopem mosiądzu i azotku tytanu, typu „kropla wody” 
• Aluminiowa rączka typu CNC • Ergonomiczny, 
antypoślizgowy uchwyt korbki typu „soft rubber” 
• Komputerowo wyważony rotor • Precyzyjny 
multitarczowy hamulec • Możliwość przełożenia 
rączki lewo/prawo

• Lekka grafitowa konstrukcja • 4 łożyska • Igiełkowe łożysko 
oporowe • Wzmocniona przekładnia • Duraluminiowa koniczna 
szpula dalekiego rzutu z dwoma bezpiecznymi klipsami 
• Grafitowa szpula zapasowa • Wzmocniony, rurkowy kabłąk 
• Powiększona rolka pokryta stopem mosiądzu i azotku tytanu, 
typu „kropla wody” • Aluminiowa rączka typu CNC • Ergono-
miczny, antypoślizgowy uchwyt korbki typu „soft rubber” 
• Komputerowo wyważony rotor • dwa bezpieczne metalowe 
klipsy na aluminiowej szpuli • Zwiększona powierzchnia podkła-
dek hamulcowych • Możliwość przełożenia rączki lewo/prawo

Najnowsza seria kołowrotków opracowanych 
specjalnie do coraz popularniejszych połowów 
gruntowych typu „method feeder”

•  Duraluminiowa, dwukolorowa, 
anodyzowana szpula  
z bezpiecznym klipsem

•  Dwa bezpieczne metalowe 
klipsy na aluminiowej szpuli

Method Master FD

Method Crank FD

Nr katalogowy Model łożyska Poj. szp. głównej Poj. szp. zapasowej Przełożnie Nawój Moc ham. Waga Cena orient.*

23P-MM-030 304 3+1 0,25 mm-200 m 0,25 mm-250 m 5,2:1 50 cm 9 kG 280 g 137,00 zł
23P-MM-040 404 3+1 0,30 mm-200 m 0,28 mm-220 m 5,2:1 55 cm 8,5 kG 290 g 142,00 zł
23P-MM-050 504 3+1 0,35 mm-170 m 0,30 mm-250 m 5,1:1 70 cm 11 kG 400 g 148,00 zł

Nr katalogowy Model łożyska Poj. szp. głównej Poj. szp. zapasowej Przełożnie Nawój Moc ham. Waga Cena orient.*

23P-MC-030 304 3+1 0,20 mm-150 m 0,20 mm-300 m 5,2:1 69,8 cm 6 kG 296 g 107,00 zł
23P-MC-040 404 3+1 0,25 mm-150 m 0,30 mm-200 m 4,9:1 72 cm 8 kG 391 g 112,00 zł
23P-MC-050 504 3+1 0,28 mm-150 m 0,35 mm-180 m 4,9:1 80,3 cm 8 kG 413 g 115,00 zł

GRAFITOWA
SZPULA ZAPASOWA
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GRAFITOWA
SZPULA ZAPASOWA

* Z uwagi na zmienny kurs dolara amerykańskiego powyższe ceny mogą ulec zmianie
   Wszystkie kołowrotki marki Robinson objęte są 5-cio letnią gwarancją

KOŁOWROTKI 
METHOD FEEDER



Nr katalogowy Model łożyska Poj. szp. głównej Poj. szp. zapasowej Przełożnie Nawój Moc ham. Waga Cena orient.*

23K-MR-040 406 5+1 0,25 mm-200 m 0,25 mm-200 m 5,1:1 82 cm 6 kG 370 g 152,00 zł
23K-MR-050 506 5+1 0,28 mm-150 m 0,28 mm-280 m 4,9:1 82 cm 8 kG 455 g 162,00 zł

GRAFITOWA
SZPULA ZAPASOWA• Lekka, grafitowa konstrukcja • 5 łożysk • łożysko opo-

rowe • System wolnej szpuli  „super freerunner” 
• Wzmocniona  przekładnia • Komputerowo wyważony rotor 
• Duraluminiowa, dwukolorowa, anodyzowana szpula • Gra-
fitowa szpula  zapasowa • Wzmocniony, rurkowy kabłąk 
•  Ergonomiczny, antypoślizgowy uchwyt korbki typu „soft 
rubber” • Precyzyjny, multitarczowy hamulec • Możliwość 
przełożenia rączki lewo/prawo

Nr katalogowy Model łożyska Poj. szp. głównej Poj. szp. zapasowej Przełożnie Nawój Moc ham. Waga Cena orient.*

23K-MF-205 205 4+1 0,18 mm-150 m 0,18 mm-150 m 5,1:1 64 cm 6 kG 302 g 139,00 zł
23K-MF-305 305 4+1 0,20 mm-200 m 0,20 mm-200 m 5,1:1 69 cm 6 kG 320 g 142,00 zł
23K-MF-405 405 4+1 0,30 mm-180 m 0,30 mm-180 m 5,5:1 86 cm 7 kG 418 g 145,00 zł

GRAFITOWA
SZPULA ZAPASOWA

•  System wolnej szpuli 
„Super Freerunner”
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• System wolnej szpuli „Super Freerunner” • Lekka grafi-
towa konstrukcja • 6 łożysk • Igiełkowe łożysko oporowe 
• Duraluminiowa, dwukolorowa, anodyzowana szpula 
z bezpiecznym klipsem • Grafitowa szpula zapasowa 
• Wzmocniony, rurkowy kabłąk • Powiększona rolka 
pokryta stopem mosiądzu i azotku tytanu, typu  „kropla 
wody” • Aluminiowa rączka typu CNC • Ergonomiczny, 
antypoślizgowy uchwyt korbki typu „soft rubber” • Kompu-
terowo wyważony rotor • Precyzyjny multitarczowy hamulec 
• Możliwość przełożenia rączki lewo/prawo

* Z uwagi na zmienny kurs dolara amerykańskiego powyższe ceny mogą ulec zmianie
   Wszystkie kołowrotki marki Robinson objęte są 5-cio letnią gwarancją

Method Runner FD
•  System wolnej szpuli 

„Super Freerunner”

KOŁOWROTKI 
METHOD FEEDER



• Mocny. aluminiowy korpus - ultralekki rotor z włókna węglowego • 11 łożysk • Igiełkowe 
łożysko oporowe • Wzmocniona przekładnia • Duraluminiowa, dwukolorowa, anodyzowana 
szpula • Duraluminiowa szpula zapasowa • Wzmocniony, rurkowy kabłąk • Powiększona 
rolka pokryta stopem mosiądzu i azotku tytanu, typu „kropla wody” • Stabilna, wkręcana 
w korpus aluminiowa rączka • Ergonomiczny, antypoślizgowy uchwyt korbki z pianki EVA 
• Komputerowo wyważony rotor • Trwała sprężyna kabłąka • Zwiększona powierzch-
nia podkładek hamulcowych • Gumowa uszczelka zabezpieczająca hamulec przed wodą  
• Możliwość przełożenia rączki lewo/prawo

Nowy model kołowrotka Robinson Marshal to światowej klasy maszynka przeznaczona do  lekkiego 
spinningu lub spławika. Wielkim atutem Marshala jest hybrydowa konstrukcja - metalowy korpus 
połączony jest z rotorem wykonanym z włókna węglowego, dzięki czemu kołowrotek jest bardzo 
trwały, doskonale spasowany i jednocześnie pozostaje bardzo lekki. Jedenaście łożysk, w tym łoży-
sko oporowe, zapewniają Marshalowi płynną pracę. Gumowa uszczelka nakrętki szpuli zabezpiecza 
wnętrze kołowrotka przed dostaniem się wody. Ergonomiczny uchwyt korbki z pianki EVA sprawia, 
że kołowrotek dobrze leży w dłoni. Marshal HC jest doskonałym uzupełnieniem naszych flagowych 
spinningów - Diaflexów i Cortezów.

Nr katalogowy Model łożyska Poj. szp. głównej Poj. szp. zapasowej Przełożnie Nawój Moc ham. Waga Cena orient.*

23P-MA-125 HC 2511 10+1 0,25 mm-150 m 0,20 mm-150 m 5,2:1 70 cm 6,5 kG 267 g 389,00 zł

DURALUMINIOWA
SZPULA ZAPASOWA

• Aluminiowy korpus  
• Rotor z włókna węglowego
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• Mocny aluminiowy korpus i rotor • 6 łożysk • Igiełkowe łożysko oporowe • łożyska ze stali nierdzew-
nej • Wzmocniona przekładnia • Oś główna ze stali nierdzewnej o grubości 4,5 mm • Duraluminiowa, 
dwukolorowa, anodyzowana szpula z bezpiecznym klipsem • Zapasowa duraluminiowa, dwukolorowa, 
anodyzowana szpula z bezpiecznym klipsem • Powiększona rolka pokryta stopem mosiądzu i azotku 
tytanu • Mocna aluminiowa rączka wkręcana w korpus • Ergonomiczny, antypoślizgowy uchwyt korbki  
z pianki EVA • Precyzyjny multitarczowy hamulec z podkładkami z włókna węglowego • Trwała sprę-
żyna kabłąka • Gumowa uszczelka zabezpieczająca hamulec przed wodą

Metalloid został opracowany specjalnie do płowu troci i łososi. Swoją wyjątkową jakość i trwałość 
zawdzięcza wysokiej jakości wykonania oraz precyzyjnemu spasowaniu wszystkich elementów. 

Nr katalogowy Model łożyska Poj. szp. głównej Poj. szp. zapasowej Przełożnie Nawój Moc ham. Waga Cena orient.*

23P-ME-045 FD 456 5+1 0,30 mm-190 m 0,30 mm-190 m 5,3:1 90 cm 7 kG 420 g 335,00 zł

• Mocny aluminiowy korpus i rotor • 7 łożysk • Igiełkowe łożysko 
oporowe • łożyska ze stali nierdzewnej • Wzmocniona przekładnia 
• Oś główna ze stali nierdzewnej o grubości 6 mm • Duraluminiowa, 
dwukolorowa, anodyzowana szpula z bezpiecznym klipsem • Zapasowa 
duraluminiowa, dwukolorowa, anodyzowana szpula z bezpiecznym 
klipsem • Powiększona rolka pokryta stopem mosiądzu i azotku tytanu 
• Mocna aluminiowa rączka wkręcana w korpus • Ergonomiczny anty-
poślizgowy uchwyt korbki z pianki EVA • Precyzyjny multitarczowy ha-
mulec z podkładkami z włókna węglowego • Trwała sprężyna kabłąka 
• Gumowa uszczelka zabezpieczająca hamulec przed wodą

Siluro to nowoczesny i mocny aluminiowy kołowrotek przeznaczony do 
łowienia sumów oraz innych wielkich ryb.

• łożyska ze stali nierdzewnej

• Mocny aluminiowy korpus i rotor 

Nr katalogowy Model łożyska Poj. szp. głównej Poj. szp. zapasowej Przełożnie Nawój Moc ham. Waga Cena orient.*

23P-SI-060 FD 607 6+1 0,40 mm-250 m 0,40 mm-250 m 5,1:1 113 cm 11 kG 640 g 379,00 zł

KOłOWROTKI Z METALOWYM KORPUSEM

* Z uwagi na zmienny kurs dolara amerykańskiego powyższe ceny mogą ulec zmianie
   Wszystkie kołowrotki marki Robinson objęte są 5-cio letnią gwarancją



• Aluminiowa rączka z nowym patentem    
   szybkiego zatrzasku

Trzy modele nowoczesnych kołowrotków przeznaczonych do spinningu. Wycięcia w metalowej 
szpuli i rączce obniżają znacznie masę kołowrotka, dzięki czemu można nim komfortowo i długo 
łowić. Talizman ma bardzo precyzyjnie spasowane mechanizmy, a dziesięć łożysk zapewnia płynną 
pracę. Jest to kolejna „perełka” w ofercie kołowrotków spinningowych Robinsona.

• Lekka grafitowa konstrukcja • 10 łożysk • Igiełkowe łożysko oporowe • Duraluminiowa, anodyzowana 
szpula z bezpiecznym klipsem • Grafitowa szpula zapasowa • Powiększona rolka pokryta stopem mosią-
dzu i azotku tytanu, typu „kropla wody” • Aluminiowa rączka z nowym patentem szybkiego zatrzasku 
• Ergonomiczny, antypoślizgowy uchwyt korbki z pianki EVA • Precyzyjny multitarczowy hamu-
lec • Możliwość przełożenia rączki lewo/prawo

Nr katalogowy Model łożyska Poj. szp. głównej Poj. szp. zapasowej Przełożnie Nawój Moc ham. Waga Cena orient.*

23P-TA-020 FD 2010 9+1 0,20 mm-210 m 0,20 mm-200 m 5,1:1 69 cm 6 kG 258 g 179,00 zł
23P-TA-030 FD 3010 9+1 0,25 mm-190 m 0,25 mm-200 m 5,1:1 74 cm 6 kG 267 g 185,00 zł
23P-TA-040 FD 4010 9+1 0,30 mm-190 m 0,30 mm-235 m 5,5:1 86 cm 7 kG 355 g 189,00 zł

GRAFITOWA
SZPULA ZAPASOWA
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• Lekka, grafitowa konstrukcja • 8 łożysk • Igiełkowe łożysko oporowe • Duraluminiowa, dwuko-
lorowa, anodyzowana szpula z bezpiecznym klipsem • Grafitowa szpula zapasowa • Wzmocniony, 
rurkowy kabłąk • Powiększona rolka pokryta stopem mosiądzu i azotku tytanu, typu  „kropla wody” 
• Aluminiowa rączka typu CNC • Ergonomiczny, antypoślizgowy uchwyt korbki typu „soft rubber” 
• Komputerowo wyważony rotor • Precyzyjny, multitarczowy hamulec • Trwała sprężyna kabłąka 
• Możliwość przełożenia rączki lewo/prawo

Precyzja wykonania oraz spasowania mechanizmów kołowrotka zapewniają płynną i komfortową 
pracę. Mistick świetnie się sprawdzi w połowach spinningowych i spławikowych.

Nr katalogowy Model łożyska Poj. szp. głównej Poj. szp. zapasowej Przełożnie Nawój Moc ham. Waga Cena orient.*

23P-MI-208 208 7+1 0,20 mm-290 m 0,20 mm-290 m 5,2:1 66 cm 18 kG 287 g 148,00 zł
23P-MI-308 308 7+1 0,25 mm-260 m 0,25 mm-260 m 5,2:1 72 cm 18 kG 304 g 153,00 zł
23P-MI-408 408 7+1 0,30 mm-255 m 0,30 mm-255 m 4,7:1 76 cm 20 kG 416 g 159,00 zł

* Z uwagi na zmienny kurs dolara amerykańskiego powyższe ceny mogą ulec zmianie
   Wszystkie kołowrotki marki Robinson objęte są 5-cio letnią gwarancją

• Lekka, grafitowa konstrukcja • 9 łożysk • łożysko oporowe • Duraluminiowa, anodyzowana 
szpula z bezpiecznym klipsem • Grafitowa szpula zapasowa • Wzmocniony, rurkowy kabłąk • Powiększona 
rolka pokryta stopem mosiądzu i azotku tytanu, typu „kropla wody” • Aluminiowa 
rączka typu CNC • Ergonomiczny, antypoślizgowy uchwyt korbki typu „soft rubber” • Kompute-
rowo wyważony rotor • Precyzyjny multitarczowy hamulec • Trwała sprężyna kabłąka • Możliwość 
przełożenia rączki lewo/prawo

Wyjątkowo elegancki kołowrotek przedniohamulcowy. Liczne wycięcia w metalowej szpuli znacz-
nie zmniejszają masę tej płynnie pracującej maszynki. Kołowrotek jest idealnie spasowany, ma 
bardzo precyzyjny hamulec – wędkowanie nim jest bardzo komfortowe.

Nr katalogowy Model łożyska Poj. szp. głównej Poj. szp. zapasowej Przełożnie Nawój Moc ham. Waga Cena orient.*

23P-PE-209 FD 209 8+1 0,20 mm-120 m 0,20 mm-200 m 5,0:1 67 cm 5 kG 270 g 135,00 zł
23P-PE-259 FD 259 8+1 0,25 mm-140 m 0,25 mm-200 m 5,0:1 73 cm 5 kG 290 g 139,00 zł
23P-PE-309 FD 309 8+1 0,30 mm-140 m 0,30 mm-200 m 4,7:1 81 cm 6 kG 395 g 149,00 zł

Dwie wielkości tego przedniohamulcowego kołowrotka polecane są przede wszystkim spinningi-
stom. Szkieletowa konstrukcja, liczne wycięcia w korpusie, rotorze, metalowej szpuli i rączce 
znacznie zmniejszają masę kołowrotka, czyniąc go idealnym do lekkiego i średniego spinningu. 
Fantastycznie płynną pracę zapewnia 10 wysokiej klasy japońskich łożysk oraz precyzyjne spaso-
wanie mechanizmów napędu. Sashima fascynuje elegancją zestawienia perłowej bieli z czernią.

• Lekka, grafitowa konstrukcja • 10 łożysk • łożysko oporowe • Komputerowo wyważony rotor 
• Duraluminiowa, dwukolorowa, anodyzowana szpula • Duraluminiowa szpula zapasowa • Wzmocniony, 
rurkowy kabłąk • Ergonomiczny, antypoślizgowy uchwyt korbki typu EVA • Precyzyjny, multitarczowy 
hamulec • Możliwość przełożenia rączki lewo/prawo

Nr katalogowy Model łożyska Poj. szp. głównej Poj. szp. zapasowej Przełożnie Nawój Moc ham. Waga Cena orient.*

23P-SA-020 FD 210 9+1 0,25 mm-190 m 0,25 mm-190 m 5,2:1 54 cm 5,2 kG 250 g 229,00 zł
23P-SA-040 FD 410 9+1 0,30 mm-185 m 0,30 mm-185 m 5,2:1 65 cm 6,2 kG 295 g 245,00 zł

GRAFITOWA
SZPULA ZAPASOWA

GRAFITOWA
SZPULA ZAPASOWA

KOłOWROTKI Z PRZEDNIM HAMULCEM
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GRAFITOWA
SZPULA ZAPASOWA

• Lekka, grafitowa konstrukcja • 8 łożysk • Igiełkowe łożysko oporowe • Duraluminiowa, 
anodyzowana szpula z bezpiecznym klipsem • Grafitowa szpula zapasowa • Wzmocniony, 
rurkowy kabłąk • Rolka typu „kropla wody” • Aluminiowa rączka typu CNC • Ergonomiczny, 
antypoślizgowy uchwyt korbki typu „soft rubber” • Komputerowo wyważony rotor • Precyzyjny, 
multitarczowy hamulec • Trwała sprężyna kabłąka • Możliwość przełożenia rączki lewo/prawo

Trzy modele kołowrotka Aztec przeznaczone są do spinningu i lekkiego spławika. Osiem łożysk, 
w tym łożysko oporowe, zapewniają płynną pracę. Efektownie prezentuje się biały, grafitowy 
korpus z duraluminiową, czarną szpulą. Liczne wycięcia obniżają masę kołowrotka, a ażurowa 
konstrukcja czarnej szpuli świetnie kontrastuje z bielą rotora. Kołowrotek posiada ergono-
miczny, antypoślizgowy uchwyt typu „soft rubber”. 

Nr katalogowy Model łożyska Poj. szp. głównej Poj. szp. zapasowej Przełożnie Nawój Moc ham. Waga Cena orient.*

23P-AZ-020 208 7+1 0,20 mm-150 m 0,20 mm-220 m 5,5:1 50 cm 5 kG 290 g 148,00 zł
23P-AZ-025 258 7+1 0,25 mm-150 m 0,25 mm-200 m 5,5:1 60 cm 5,5 kG 300 g 153,00 zł
23P-AZ-030 308 7+1 0,30 mm-150 m 0,30 mm-180 m 5,5:1 70 cm 6 kG 320 g 159,00 zł

• Lekka, grafitowa konstrukcja • 8 łożysk • Igiełkowe łożysko oporowe • Duraluminiowa, 
dwukolorowa, anodyzowana szpula z bezpiecznym klipsem • Grafitowa szpula zapasowa 
• Wzmocniony, rurkowy kabłąk • Rolka typu „kropla wody” • Ergonomiczny, antypoślizgowy 
uchwyt korbki typu „soft rubber” • Komputerowo wyważony rotor • Precyzyjny, multitarczowy 
hamulec • Trwała sprężyna kabłąka • Możliwość przełożenia rączki lewo/prawo

Trzy modele przedniohamulcowego kołowrotka Montana przeznaczone są do lekkiego spinningu 
oraz do lekkiej metody spławikowej. Osiem łożysk, w tym łożysko oporowe, zapewniają płynną 
pracę kołowrotka. Maszynka jest bardzo dobrze wyważona i stosunkowo lekka dzięki grafitowemu 
korpusowi. Montana ma estetyczny wygląd dzięki zestawieniu elementów złotych z ciemnym 
korpusem. 

Nr katalogowy Model łożyska Poj. szp. głównej Poj. szp. zapasowej Przełożnie Nawój Moc ham. Waga Cena orient.*

23P-MO-020 208 7+1 0,20 mm-150 m 0,20 mm-140 m 5,2:1 60 cm 9 kG 250 g 109,00 zł
23P-MO-025 258 7+1 0,25 mm-150 m 0,25 mm-160 m 5,2:1 63 cm 9 kG 280 g 115,00 zł
23P-MO-030 308 7+1 0,30 mm-150 m 0,30 mm-140 m 5,2:1 65 cm 9 kG 310 g 119,00 zł

GRAFITOWA
SZPULA ZAPASOWA

• Lekka, grafitowa konstrukcja • 7 łożysk • Igiełkowe łożysko oporowe • Duraluminiowa, dwuko-
lorowa, anodyzowana szpula z bezpiecznym klipsem • Grafitowa szpula zapasowa • Wzmocniony, 
rurkowy kabłąk • Powiększona rolka pokryta stopem mosiądzu i azotku tytanu typu „kropla wody” 
• Aluminiowa rączka typu CNC • Ergonomiczny, antypoślizgowy uchwyt korbki typu „soft rubber” 
• Komputerowo wyważony rotor • Precyzyjny, multitarczowy hamulec • Trwała sprężyna kabłąka 
• Możliwość przełożenia rączki lewo/prawo

Atutem tego kołowrotka jest jego duży rozmiar dzięki czemu można go używać do ciężkiego feedera 
nawet jako kołowrotek na morskie wyprawy. Lekkość zapewnia grafitowy korpus i metalowa szpula 
z wycięciami, obniżającymi masę kołowrotka. Komputerowo wyważony rotor i 6 łożysk zapewniają 
płynną pracę. Szereg detali takich jak metalowy klips na sprężynce do zaczepiania żyłki na szpuli lub 
wygodny uchwyt korbki typu „soft rubber” zapewniają łatwość i komfort użytkowania. 

Nr katalogowy Model łożyska Poj. szp. głównej Poj. szp. zapasowej Przełożnie Nawój Moc ham. Waga Cena orient.*

23P-ES-050 507 6+1 0,30 mm-170 m 0,30 mm-200 m 5,2:1 68 cm 11 kG 341 g 140,00 zł

GRAFITOWA
SZPULA ZAPASOWA

GRAFITOWA
SZPULA ZAPASOWALekka grafitowa konstrukcja • 8 łożysk • Igiełkowe łożysko oporowe • Mosiężna przekładnia 

• Duraluminiowa, dwukolorowa, anodyzowana szpula z bezpiecznym klipsem • Wzmocniony, rurkowy 
kabłąk • Powiększona rolka pokryta stopem mosiądzu i azotku tytanu, typu  „kropla wody” • Aluminiowa 
rączka typu CNC • Ergonomiczny, antypoślizgowy uchwyt korbki typu „soft rubber” • Komputerowo 
wyważony rotor • Zwiększona powierzchnia podkładek hamulcowych 
Nr katalogowy Model łożyska Poj. szp. głównej Poj. szp. zapasowej Przełożnie Nawój Moc ham. Waga Cena orient.*

23P-GN-208 208 7+1 0,20 mm-150 m 0,20 mm-140 m 5,2:1 60 cm 9 kG 250 g 129,00 zł
23P-GN-258 258 7+1 0,25 mm-150 m 0,25 mm-160 m 5,2:1 63 cm 9 kG 280 g 135,00 zł
23P-GN-308 308 7+1 0,30 mm-150 m 0,30 mm-140 m 5,2:1 65 cm 9 kG 310 g 139,00 zł

Kołowrotek przeznaczony do średniego spinningu oraz połowów gruntowych na krótkich i średnich 
dystansach. Precyzyjnie dobrana przekładnia działa płynnie i lekko nawet przy dużych obciążeniach.

KOłOWROTKI Z PRZEDNIM HAMULCEM

* Z uwagi na zmienny kurs dolara amerykańskiego powyższe ceny mogą ulec zmianie
   Wszystkie kołowrotki marki Robinson objęte są 5-cio letnią gwarancją
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• 6 łożysk • łożysko oporowe • Komputerowo wyważony rotor • Duraluminiowa, dwukolorowa, 
anodyzowana szpula • Grafitowa szpula zapasowa • Wzmocniony, rurkowy kabłąk • Ergono-
miczny, antypoślizgowy uchwyt korbki typu „soft rubber” • Precyzyjny, multitarczowy hamu-
lec • Możliwość przełożenia rączki lewo/prawo

Nowoczesny kołowrotek z przednim hamulcem przeznaczony głównie dla spinningistów. Wysokiej 
klasy łożyska oraz świetne spasowanie mechanizmów sprawiają, że łowi nim się komfortowo. Dakota 
posiada wzmocnioną rolkę kabłąka i praktyczny uchwyt korbki typu „soft rubber”.

Nr katalogowy Model łożyska Poj. szp. głównej Poj. szp. zapasowej Przełożnie Nawój Moc ham. Waga Cena orient.*

23P-DA-020 206 5+1 0,20 mm-200 m 0,20 mm-200 m 5,2:1 60 cm 9 kG 255 g 95,00 zł
23P-DA-030 306 5+1 0,25 mm-200 m 0,25 mm-200 m 5,2:1 63 cm 9 kG 265 g 99,00 zł
23P-DA-040 406 5+1 0,30 mm-200 m 0,30 mm-200 m 5,2:1 65 cm 9 Kg 271 g 102,00 zł

FD
GRAFITOWA

SZPULA ZAPASOWA

Lekka grafitowa konstrukcja • 6 łożysk • Igiełkowe łożysko oporowe • Duraluminiowa, anodyzowana 
szpula z bezpiecznym klipsem • Grafitowa szpula zapasowa • Wzmocniony, rurkowy kabłąk 
• Powiększona rolka pokryta stopem mosiądzu i azotku tytanu, typu  „kropla wody” • Ergonomiczny, 
antypoślizgowy uchwyt korbki typu „soft rubber” • Precyzyjny multitarczowy hamulec • Możliwość 
przełożenia rączki lewo/prawo

Nr katalogowy Model łożyska Poj. szp. głównej Poj. szp. zapasowej Przełożnie Nawój Moc ham. Waga Cena orient.*

23P-CM-206 206 5+1 0,18 mm-250 m 0,18 mm-250 m 5,1:1 69 cm 6 kG 274 g 113,00 zł
23P-CM-306 306 5+1 0,23 mm-240 m 0,23 mm-240 m 5,1:1 74 cm 6 kG 290 g 119,00 zł
23P-CM-406 406 5+1 0,28mm-270 m 0,28 mm-270 m 5,1:1 80 cm 7 kG 360 g 124,00 zł

* Z uwagi na zmienny kurs dolara amerykańskiego powyższe ceny mogą ulec zmianie
   Wszystkie kołowrotki marki Robinson objęte są 5-cio letnią gwarancją

• Lekka, grafitowa konstrukcja • 7 łożysk • Igiełkowe łożysko oporowe • Duraluminiowa, 
dwukolorowa, anodyzowana szpula z bezpiecznym klipsem • Grafitowa szpula zapasowa 
• Wzmocniony, rurkowy kabłąk • Powiększona rolka pokryta stopem mosiądzu i azotku tytanu, 
typu „kropla wody” • Aluminiowa rączka typu CNC • Ergonomiczny, antypoślizgowy uchwyt 
korbki typu „soft rubber” • Komputerowo wyważony rotor • Precyzyjny, multitarczowy hamu-
lec • Możliwość przełożenia rączki lewo/prawo

Trzy modele przedniohamulcowych kołowrotków o lekkiej nowoczesnej konstrukcji. Precyzyjnie 
spasowane mechanizmy siedmiu łożysk gwarantują płynną pracę. Uwagę zwraca bardzo este-
tyczny wygłąd kołowrotka z grafitowymi wykończeniami.

Nr katalogowy Model łożyska Poj. szp. głównej Poj. szp. zapasowej Przełożnie Nawój Moc ham. Waga Cena orient.*

23P-CA-020 207 6+1 0,20 mm-200 m 0,20 mm-200 m 5,2:1 64,5 cm 6 kG 293 g 119,00 zł
23P-CA-025 257 6+1 0,25 mm-210 m 0,25 mm-210 m 5,2:1 68,5 cm 6 kG 300 g 124,00 zł
23P-CA-030 307 6+1 0,30 mm-200 m 0,30 mm-200 m 5,2:1 72 cm 6 kG 308 g 127,00 zł

GRAFITOWA
SZPULA ZAPASOWA

GRAFITOWA
SZPULA ZAPASOWA

Kołowrotek opracowany do połowów na lekki spinning oraz do metody spławikowej. Płynnie działa-
jący hamulec zapewnia bezpieczny hol dużej ryby.

• Lekka grafitowa konstrukcja • 6 łożysk • Igiełkowe łożysko oporowe • Duraluminiowa, dwuko-
lorowa, anodyzowana szpula • Grafitowa szpula zapasowa • Wzmocniony, rurkowy kabłąk 
• Powiększona rolka pokryta stopem mosiądzu i azotku tytanu, typu  „kropla wody” • Aluminiowa 
rączka typu CNC • Ergonomiczny, antypoślizgowy uchwyt korbki typu „soft rubber” • Komputerowo 
wyważony rotor • Precyzyjny multitarczowy hamulec • Trwała sprężyna kabłąka • Możliwość prze-
łożenia rączki lewo/prawo

To kolejna nowość i kolejna „perełka” klasycznego, czarno-złotego designu. Trzy modele kołowrotka 
Accord przeznaczone są do spinningu i lekkiego spławika. Sześć łożysk, w tym łożysko oporowe, 
zapewniają płynną pracę.

Nr katalogowy Model łożyska Poj. szp. głównej Poj. szp. zapasowej Przełożnie Nawój Moc ham. Waga Cena orient.*

23P-AC-020 206 5+1 0,20 mm-290 m 0,20 mm-290 m 5,2:1 66 cm 18 kG 281 g 109,00 zł
23P-AC-025 256 5+1 0,25 mm-260 m 0,25 mm-260 m 5,2:1 72 cm 18 kG 294 g 114,00 zł
23P-AC-030 306 5+1 0,30 mm-255 m 0,30 mm-255 m 4,7:1 76 cm 20 kG 406 g 119,00 zł

GRAFITOWA
SZPULA ZAPASOWA

KOłOWROTKI Z PRZEDNIM HAMULCEM



• Lekka grafitowa konstrukcja • 3 łożyska • Czarna, grafitowa, metalizowana szpula • Wzmocniony, 
rurkowy kabłąk • Ergonomiczny uchwyt korbki • Możliwość przełożenia rączki lewo/prawo

Dwa modele uniwersalnych kołowrotków z przednim hamulcem. Grafitowa konstrukcja korpusu  
i szpuli zapewniają małą masę kołowrotka. Wyróżnia się „żywą” kolorystyką  – korpus w pomarańczo-
wym kolorze z czarnymi wykończeniami.

Nr katalogowy Model łożyska Poj. szp. głównej Przełożnie Nawój Moc ham. Waga Cena orient.*

23P-HO-020 203 3 0,20 mm-280 m 4,9:1 65 cm 4 kG 227 g 49,00 zł
23P-HO-030 303 3 0,25 mm-250 m 4,9:1 71 cm 4 kG 240 g 51,00 zł

• 4 łożyska • łożysko oporowe • Komputerowo wyważony rotor • Duraluminiowa, dwukolorowa, 
anodyzowana szpula • Grafitowa szpula zapasowa • Wzmocniony, rurkowy kabłąk • Ergono-
miczny, antypoślizgowy uchwyt korbki typu soft rubber • Precyzyjny, multitarczowy hamulec 
• Możliwość przełożenia rączki lewo/prawo

Glitter pracuje płynnie i bezszmerowo dzięki zastosowaniu czterech wysokiej klasy łożysk kulko-
wych i doskonałemu spasowaniu wszystkich elementów mechanizmu. Zastosowano również łoży-
sko oporowe, kabłąk z cienkościennej rurki oraz wygodne pokrętło korbki. Kołowrotek polecany 
jest do wszystkich odmian spinningu oraz do innych metod wymagających finezyjnego, solidnego 
sprzętu. W komplecie dwie szpule: duraluminiowa i grafitowa. 

Nr katalogowy Model łożyska Poj. szp. głównej Poj. szp. zapasowej Przełożnie Nawój Moc ham. Waga Cena orient.*

23P-GL-020 204 3+1 0,20 mm-200 m 0,20 mm-200 m 5,2:1 60 cm 9 kG 245 g 89,00 zł
23P-GL-030 304 3+1 0,25 mm-200 m 0,25 mm-200 m 5,2:1 63 cm 9 kG 255 g 92,00 zł
23P-GL-040 404 3+1 0,35 mm-160 m 0,35 mm-160 m 5,2:1 65 cm 9 kG 265 g 97,00 zł

FD

GRAFITOWA
SZPULA ZAPASOWA

• 3 łożyska • łożysko oporowe • Komputerowo wyważony rotor • Grafitowa, metalizowana szpula 
• Grafitowa szpula zapasowa • Wzmocniony, rurkowy kabłąk • Ergonomiczny uchwyt korbki 
• Precyzyjny, multitarczowy hamulec • Możliwość przełożenia rączki lewo/prawo

Kołowrotek z precyzyjnym przednim hamulcem, cechujący się niezawodnością i płynną pracą. 
Precyzyjnie wykonane przekładnie z wysokiej jakości materiałów, 3 mocne i odporne na korozję 
łożyska, w tym jedno oporowe, zapewniające blokadę obrotów wstecznych. Ergonomiczny uchwyt 
gwarantuje wysoki komfort w trakcie łowienia. Estetyczny i elegancki design.

Nr katalogowy Model łożyska Poj. szp. głównej Poj. szp. zapasowej Przełożnie Nawój Moc ham. Waga Cena orient.*

23P-FB-203 203 2+1 0,18 mm-150 m 0,18 mm-150 m 5,1:1 64 cm 6 kG 220 g 72,00 zł
23P-FB-253 253 2+1 0,25 mm-150 m 0,25 mm-150 m 5,1:1 69 cm 6 kG 226 g 75,00 zł
23P-FB-303 303 2+1 0,30 mm-180 m 0,30 mm-180 m 5,5:1 86 cm 7 kG 310 g 79,00 zł
23P-FB-403 403 2+1 0,35 mm-180 m 0,35 mm-180 m 5,5:1 97 cm 7 kG 350 g 83,00 zł

* Z uwagi na zmienny kurs dolara amerykańskiego powyższe ceny mogą ulec zmianie
   Wszystkie kołowrotki marki Robinson objęte są 5-cio letnią gwarancją
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• Lekka grafitowa konstrukcja • 3 łożyska • Igiełkowe łożysko oporowe • Duraluminiowa, dwukolo-
rowa, anodyzowana szpula • Grafitowa szpula zapasowa • Wzmocniony, rurkowy kabłąk • Powiększona 
rolka pokryta stopem mosiądzu i azotku tytanu • Ergonomiczny, antpoślizgowy uchwyt korbki typu 
„soft rubber” • Komputerowo wyważony rotor • Precyzyjny multitarczowy hamulec • Możliwość prze-
łożenia rączki lewo/prawo

Trzy modele zgrabnych, lekkich kołowrotków spinningowych z przednim hamulcem. Wygodne, duże 
pokrętło przedniego hamulca pozwala na łatwą regulację w czasie holu. Dzięki kontrastowi złotych 
elementów na szpuli z czarnym korpusem Shinner prezentuje się bardzo estetycznie.

Nr katalogowy Model łożyska Poj. szp. głównej Poj. szp. zapasowej Przełożnie Nawój Moc ham. Waga Cena orient.*

23P-SH-020 203 2+1 0,20 mm-280 m 0,20 mm-280 m 4,9:1 65 cm 4 kG 270 g 79,00 zł
23P-SH-030 303 2+1 0,25 mm-250 m 0,25 mm-250 m 4,9:1 71 cm 4 kG 283 g 83,00 zł
23P-SH-040 403 2+1 0,28 mm-280 m 0,28 mm-280 m 4,9:1 77 cm 6 kG 298 g 86,00 zł

GRAFITOWA
SZPULA ZAPASOWA

• Lekka, grafitowa konstrukcja • 5 łożysk • Igiełkowe łożysko oporowe • Duraluminiowa, dwukolorowa, 
anodyzowana szpula • Grafitowa szpula zapasowa • Wzmocniony, rurkowy kabłąk • Ergonomiczny, 
antypoślizgowy uchwyt korbki typu „soft rubber” • Komputerowo wyważony rotor • Precyzyjny, mul-
titarczowy hamulec • Trwała sprężyna kabłąka • Możliwość przełożenia rączki lewo/prawo

Gunner to uniwersalny kołowrotek przedniohamulcowy, który śmiało można polecić zarówno do metody 
spławikowej jak i spinningowej. Ma precyzyjny, multitarczowy hamulec regulowany dużym, wygodnym 
pokrętłem na szpuli. Głęboka szpula daje możliwość nawinięcia ponad 200 metrów linki, dzięki czemu 
można łowić na grunt na długich dystansach. Pięć łożysk, w tym łożysko oporowe, zapewniają płynną pracę. 
Antypoślizgowy uchwyt korbki sprawdza się przy holach ryb z długiego dystansu. W zależności od łowiska 
i stosowanego wędziska można dobrać odpowiednią wielkość kołowrotka z dostępnych trzech modeli.

Nr katalogowy Model łożyska Poj. szp. głównej Poj. szp. zapasowej Przełożnie Nawój Moc ham. Waga Cena orient.*

23P-GU-020 205 4+1 0,20 mm-150 m 0,20 mm-250 m 5,2:1 45 cm 8 kG 260 g 89,00 zł
23P-GU-025 255 4+1 0,25 mm-150 m 0,25 mm-160 m 5,2:1 50 cm 8 kG 270 g 95,00 zł
23P-GU-030 305 4+1 0,30 mm-150 m 0,30 mm-170 m 5,2:1 56 cm 8 kG 290 g 99,00 zł

GRAFITOWA
SZPULA ZAPASOWA

GRAFITOWA
SZPULA ZAPASOWA

KOłOWROTKI Z PRZEDNIM HAMULCEM



GRAFITOWA
SZPULA ZAPASOWA

• Lekka, grafitowa konstrukcja • 1 łożysko • Grafitowa  szpula • Ergonomiczny uchwyt korbki • Kom-
puterowo wyważony rotor • Możliwość przełożenia rączki lewo/prawo

Excell to mały kołowrotek, który może być stosowany do bardzo lekkiego spinningu, może być rów-
nież przydatny do łowienia na wędkę spławikową zarówno latem jak i zimą. Ten przedniohamul-
cowy kołowrotek ma grafitowy korpus oraz szpulę dzięki czemu jest bardzo lekki. Ma bardzo dobrą 
relację ceny do jakości i z powodzeniem może być polecany dla młodych adeptów wędkarstwa. 

Nr katalogowy Model łożyska Poj. szp. głównej Przełożnie Nawój Moc ham. Waga Cena orient.*

23P-EX-020 201 1 0,20 mm-125 m 5,2:1 35 cm 5 kG 170 g 32,00 zł

Dexter to przedniohamulcowy, grafitowy kołowrotek, o bardzo małych gabarytach, które czynią 
go bardzo lekkim. Przydatny zarówno do lekkiej spławikówki, jak i do łowienia na wędkę podlodową. 
Jest to bardzo atrakcyjny kołowrotek dla początkujących, młodych wędkarzy. 

• 1 łożysko • Lekka, grafitowa konstrukcja • Wyważona rączka z możliwością zmiany lewo/prawo 
• Precyzyjny hamulec • Grafitowa metalizowana szpula • Komputerowo wyważany rotor 

Nr katalogowy Model łożyska Poj. szp. głównej Przełożnie Nawój Moc ham. Waga Cena orient.*

23P-DE-101 101 1 0,18 mm-165 m 5,2:1 62 cm 3,5 kG 140 g 24,00 zł

Ekonomiczny kołowrotek o lekkiej, grafitowej konstrukcji z precyzyjnym przednim hamulcem. 
Jego małe gabaryty sprawiają, że można go polecić do lekkiego łowienia na spławik jak również do 
łowienia na wędkę podlodową.  

• 1 łożysko kulkowe • Lekka, grafitowa konstrukcja • Przemienna rączka (lewo/prawo) • Multitarczowy 
mechanizm hamulca • Grafitowa metalizowana szpula • Komputerowo wyważany rotor

**Dostępme kolory czarny, czerwony, żółty, zielony, perłowy

Nr katalogowy Model łożyska Poj. szp. głównej Przełożnie Nawój Moc ham. Waga Cena orient.*

  23P-MG-101    FD101 1 0,20 mm-200 m 5,2:1 40 cm 6,5 kG 153 g 23,00 zł
  23P-MG-C01** FD101 1 0,20 mm-200 m 5,2:1 40 cm 6,5 kG 153 g 27,00 zł

Magic

23P-MG-101

23P-MG-C01

Kołowrotki z kolorowym  
korpusem umieszczone  
są w zestawie  
prezentacyjnym

• Lekka grafitowa konstrukcja • 1 łożysko • Czarna, grafitowa, metalizowana szpula • Wzmocniony, 
rurkowy kabłąk • Ergonomiczny uchwyt korbki • Możliwość przełożenia rączki lewo/prawo

Dwa uniwersalne kołowrotki z przednim hamulcem. Grafitowa konstrukcja korpusu i szpuli zapewniają 
małą masę kołowrotka. Maszynki Submarine wyróżniają się jaskrawym żółto-czarnym kontrastującym 
malowaniem korpusu.  

Nr katalogowy Model łożyska Poj. szp. głównej Przełożnie Nawój Moc ham. Waga Cena orient.*

23P-SU-020 201 1 0,20 mm-280 m 4,9:1 65 cm 4 kG 227 g 39,00 zł
23P-SU-030 301 1 0,25 mm-250 m 4,9:1 71 cm 4 kG 240 g 43,00 zł

• Lekka grafitowa konstrukcja • 2 łożyska • Czarna, grafitowa, metalizowana szpula • Wzmocniony, rurkowy 
kabłąk • Ergonomiczny uchwyt korbki • Możliwość przełożenia rączki lewo/prawo

Pięć modeli kołowrotków o uniwersalnym przeznaczeniu. 
Polecane są dla początkujących wędkarzy, do każdej metody połowu.

Nr katalogowy Model łożyska Poj. szp. głównej Przełożnie Nawój Moc ham. Waga Cena orient.*

23P-RO-020 202 2 0,20 mm-280 m 4,9:1 65 cm 4 kG 227 g 43,00 zł
23P-RO-030 302 2 0,25 mm-250 m 4,9:1 71 cm 4 kG 240 g 46,00 zł
23P-RO-040 402 2 0,28 mm-280 m 4,9:1 77 cm 6 kG 246 g 49,00 zł
23P-RO-050 502 2 0,30 mm-320 m 4,7:1 80 cm 8 kG 336 g 52,00 zł
23P-RO-060 602 2 0,32 mm-320 m 4,7:1 86 cm 8 kG 352 g 55,00 zł

* Z uwagi na zmienny kurs dolara amerykańskiego powyższe ceny mogą ulec zmianie
   Wszystkie kołowrotki marki Robinson objęte są 5-cio letnią gwarancją
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KOłOWROTKI Z PRZEDNIM HAMULCEM



• Lekka grafitowa konstrukcja • 6 łożysk • łożysko oporowe • Duraluminiowa, dwukolorowa, anody-
zowana szpula z bezpiecznym klipsem • Grafitowa szpula zapasowa • Wzmocniony, rurkowy kabłąk 
• Powiększona rolka pokryta stopem mosiądzu i azotku tytanu, typu „kropla wody” • Ergonomiczny, 
antypoślizgowy uchwyt korbki typu „soft rubber” • Komputerowo wyważony rotor • Precyzyjny multi-
tarczowy hamulec • Możliwość przełożenia rączki lewo/prawo

Trzy modele kołowrotków o estetycznej stonowanej kolorystyce. Sześć łożysk, pojemne szpule, precy-
zyjnie działający hamulec sprawiają, że te uniwersalne kołowrotki zapewniają komfortowe łowienie.

Nr katalogowy Model łożyska Poj. szp. głównej Poj. szp. zapasowej Przełożnie Nawój Moc ham. Waga Cena orient.*

23T-CA-020 206 5+1 0,20 mm-230 m 0,20 mm-230 m 5,2:1 77 cm 4 kG 220 g 104,00 zł
23T-CA-025 256 5+1 0,25 mm-215 m 0,25 mm-215 m 5,2:1 80 cm 5,5 kG 260 g 109,00 zł
23T-CA-030 306 5+1 0,30 mm-175 m 0,30 mm-175 m 5,2:1 86,5 cm 5,5 kG 270 g 114,00 zł

• Lekka grafitowa konstrukcja • 6 łożysk • łożysko oporowe • Duraluminiowa, dwukolorowa, anody-
zowana szpula • Grafitowa szpula zapasowa • Powiększona rolka pokryta stopem mosiądzu i azotku 
tytanu • Ergonomiczny, antypoślizgowy uchwyt korbki typu „soft rubber” • Komputerowo wyważony 
rotor • Precyzyjny multitarczowy hamulec • Możliwość przełożenia rączki lewo/prawo

Cztery modele lekkich, uniwersalnych kołowrotków z tylnym hamulcem. Zwraca uwagę ciekawy 
wydłużony kształt korpusu z wiśniowo-czarną kolorystką w szpuli korpusu.

Nr katalogowy Model łożyska Poj. szp. głównej Poj. szp. zapasowej Przełożnie Nawój Moc ham. Waga Cena orient.*

23T-JE-020 206 5+1 0,20 mm-195 m 0,20 mm-195 m 5,2:1 72 cm 4 kG 230 g 102,00 zł
23T-JE-025 256 5+1 0,20 mm-230 m 0,20 mm-230 m 5,2:1 77 cm 4 kG 230 g 105,00 zł
23T-JE-030 306 5+1 0,25 mm-215 m 0,25 mm-215 m 5,2:1 80 cm 5,5 kG 270 g 109,00 zł
23T-JE-040 406 5+1 0,30 mm-175 m 0,30 mm-175 m 5,2:1 86,5 cm 5,5 kG 280 g 112,00 zł

GRAFITOWA
SZPULA ZAPASOWA

GRAFITOWA
SZPULA ZAPASOWA

* Z uwagi na zmienny kurs dolara amerykańskiego powyższe ceny mogą ulec zmianie
   Wszystkie kołowrotki marki Robinson objęte są 5-cio letnią gwarancją110

KOłOWROTKI Z TYLNYM HAMULCEM



Ten nowoczesny kołowrotek z tylnym hamulcem prezentuje się bardzo oryginalnie i estetycznie.
Carbonic RD z powodzeniem może być stosowany zarówno przy łowieniu na spinning jak i metodą 
gruntową. 6 wysokiej klasy łożysk kulkowych oraz komputerowo wyważony rotor zapewniają bardzo 
płynną pracę. Precyzyjny, multitarczowy hamulec umożliwia komfortowy hol. Kołowrotek wyposa-
żony został w dwie szpule: duraluminiową – podstawową oraz grafitową – zapasową.

• Lekka, grafitowa konstrukcja • 6 łożysk • Komputerowo wyważony rotor • Duraluminiowa, dwukolo-
rowa, anodyzowana szpula • Grafitowa szpula zapasowa • Wzmocniony, rurkowy kabłąk • Aluminiowo-
grafitowa, zatrzaskowa rączka • Ergonomiczny uchwyt korbki • Precyzyjny, multitarczowy hamulec 
• Możliwość przełożenia rączki lewo/prawo

Nr katalogowy Model łożyska Poj. szp. głównej Poj. szp. zapasowej Przełożnie Nawój Moc ham. Waga Cena orient.*

23T-CB-020 204 6 0,20 mm-220 m 0,20 mm-220 m 5,5:1 50 cm 4,5 kG 290 g 88,00 zł
23T-CB-030 304 6 0,25 mm-200 m 0,25 mm-200 m 5,5:1 60 cm 5 kG 300 g 91,00 zł
23T-CB-040 404 6 0,30 mm-180 m 0,30 mm-180 m 5,5:1 70 cm 5,5 kG 320 g 95,00 zł

GRAFITOWA
SZPULA ZAPASOWA

Ten nowoczesny, ekonomiczny kołowrotek śmiało można polecić miłośnikom metody matchowej. 
Duraluminiowa, płytka matchowa szpula pozwala na oddawanie dalekich rzutów. Grafitowa 
konstrukcja kołowrotka z wycięciami w stopce sprawia, że jest on bardzo lekki, co nie jest bez 
znaczenia podczas łowienia metodą odległościową. Kołowrotek pracuje bardzo płynnie, a tylny, 
precyzyjny, multitarczowy hamulec gwarantuje pewny hol. 

• Lekka, grafitowa konstrukcja • 4 łożyska • łożysko oporowe • Komputerowo wyważony rotor 
• Matchowa, duraluminiowa, anodyzowana szpula • Grafitowa szpula zapasowa • Wzmocniony, rur-
kowy kabłąk • Ergonomiczny, antypoślizgowy uchwyt  korbki typu soft rubber • Precyzyjny, multitar-
czowy hamulec • Możliwość przełożenia rączki lewo/prawo
Nr katalogowy Model łożyska Poj. szp. głównej Poj. szp. zapasowej Przełożnie Nawój Moc ham. Waga Cena orient.*

23T-SM-204 204 3+1 0,16 mm-150 m 0,20 mm-165 m 5,0:1 57 cm 6 kG 270 g 98,00 zł
23T-SM-304 304 3+1 0,18 mm-150 m 0,25 mm-195 m 5,0:1 61 cm 7 kG 280 g 100,00 zł
23T-SM-404 404 3+1 0,22 mm-150 m 0,25 mm-215 m 5,0:1 66 cm 7 kG 295 g 103,00 zł

• Lekka grafitowa konstrukcja • 5 łożysk • Igiełkowe łożysko oporowe • Duraluminiowa, dwukolorowa, 
anodyzowana szpula • Grafitowa szpula zapasowa • Wzmocniony, rurkowy kabłąk • Powiększona rolka 
pokryta stopem mosiądzu i azotku tytanu • Ergonomiczny, antypoślizgowy uchwyt korbki typu „soft 
rubber” • Komputerowo wyważony rotor • Precyzyjny multitarczowy hamulec • Możliwość przełożenia 
rączki lewo/prawo

Trzy modele uniwersalnych kołowrotków z tylnym hamulcem. Grafitowy korpus ze szpulą z otwo-
rami sprawia, że kołowrotek jest lekki. Precyzyjnie spasowane mechanizmy gwarantują płynną 
pracę, a złoto-czarna szpula dobrze kontrastuje z matowym czarnym korpusem.

Nr katalogowy Model łożyska Poj. szp. głównej Poj. szp. zapasowej Przełożnie Nawój Moc ham. Waga Cena orient.*

23T-WI-020 205 4+1 0,20 mm-200 m 0,20 mm-200 m 5,1:1 64 cm 6 kG 280 g 96,00 zł
23T-WI-030 305 4+1 0,25 mm-200 m 0,25 mm-200 m 5,1:1 69 cm 6 kG 294 g 99,00 zł
23T-WI-040 405 4+1 0,28 mm-270 m 0,28 mm-270 m 5,5:1 86 cm 7 kG 390 g 105,00 zł

GRAFITOWA
SZPULA ZAPASOWA

* Z uwagi na zmienny kurs dolara amerykańskiego powyższe ceny mogą ulec zmianie
   Wszystkie kołowrotki marki Robinson objęte są 5-cio letnią gwarancją

Bardzo lekki czterołożyskowy kołowrotek uniwersalnego przeznaczenia. Ergonomiczny kształt 
i dobre wyważenie zapewniają komfort w trakcie łowienia. Tylny hamulec, wykonany w technologii 
WRD, działa niezawodnie w szerokim zakresie siły hamowania. Szpula główna wykonana jest z du-
raluminium, a korpus i szpula zapasowa zbudowane są z lekkiego i trwałego grafitu.

• 4 łożyska • łożysko oporowe • Komputerowo wyważony rotor • Duraluminiowa, dwukolorowa, ano-
dyzowana szpula • Grafitowa szpula zapasowa • Wzmocniony, rurkowy kabłąk • Aluminiowo-grafitowa, 
zatrzaskowa rączka • Ergonomiczny, antypoślizgowy uchwyt korbki typu „soft rubber” • Precyzyjny, 
multitarczowy hamulec • Możliwość przełożenia rączki lewo/prawo

Nr katalogowy Model łożyska Poj. szp. głównej Poj. szp. zapasowej Przełożnie Nawój Moc ham. Waga Cena orient.*

23T-PR-020 204 3+1 0,20 mm-200 m 0,20 mm-200 m 5,2:1 60 cm 9 kG 270 g 92,00 zł
23T-PR-030 304 3+1 0,25 mm-200 m 0,25 mm-200 m 5,2:1 63 cm 9 kG 285 g 95,00 zł
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GRAFITOWA
SZPULA ZAPASOWA

KOłOWROTKI Z TYLNYM HAMULCEM

GRAFITOWA
SZPULA ZAPASOWA



• Lekka grafitowa konstrukcja • 4 łożyska • łożysko oporowe • Duraluminiowa, dwukolorowa, ano-
dyzowana szpula • Grafitowa szpula zapasowa • Wzmocniony, rurkowy kabłąk • Powiększona rolka 
pokryta stopem mosiądzu i azotku tytanu, typu „kropla wody” • Ergonomiczny, antypoślizgowy uchwyt 
korbki typu „soft rubber” • Komputerowo wyważony rotor • Precyzyjny multitarczowy hamulec 
• Możliwość przełożenia rączki lewo/prawo

Ma wyjątkowo atrakcyjny, klasyczny, czarno-złoty design. Ranger pracuje płynnie i ma uniwersalne 
zastosowanie. Przeznaczony jest do lekkiego i średniego spinningu lub połowów spławikowych.

Nr katalogowy Model łożyska Poj. szp. głównej Poj. szp. zapasowej Przełożnie Nawój Moc ham. Waga Cena orient.*

23T-RA-020 204 3+1 0,20 mm-200 m 0,20 mm-200 m 5,2:1 60 cm 9 kG 270 g 92,00 zł
23T-RA-030 304 3+1 0,25 mm-200 m 0,25 mm-200 m 5,2:1 63 cm 9 kG 285 g 95,00 zł
23T-RA-040 404 3+1 0,35 mm-160 m 0,35 mm-160 m 5,2:1 65 cm 9 kG 300 g 98,00 zł

GRAFITOWA
SZPULA ZAPASOWA

• Lekka grafitowa konstrukcja • 3 łożyska • Czarna, grafitowa, metalizowana szpula • Grafitowa 
szpula zapasowa • Ergonomiczny uchwyt korbki • Komputerowo wyważony rotor • Możliwość przeło-
żenia rączki lewo/prawo

Grafitowy korpus i szpula z otworami sprawiają, że kołowrotek jest bardzo lekki. Estetyczne czar-
no-pomarańczowe wykończenie zapewne pomoże w wyborze tego kołowrotka młodym wędkarzom 
lubiącym żywe kolorystycznie rozwiązania.

Nr katalogowy Model łożyska Poj. szp. głównej Poj. szp. zapasowej Przełożnie Nawój Moc ham. Waga Cena orient.*

23T-GH-020 203 3 0,20 mm-235 m 0,20 mm-235 m 5,4:1 40 cm 3,5 kG 208 g 57,00 zł
23T-GH-025 253 3 0,25 mm-160 m 0,25 mm-160 m 5,2:1 50 cm 4,5 kG 240 g 59,00 zł
23T-GH-030 303 3 0,28 mm-175 m 0,28 mm-175 m 5,2:1 50 cm 4,5 kG 250 g 61,00 zł

GRAFITOWA
SZPULA ZAPASOWA Grafitowy korpus i szpula zapewniają lekkość tego tylnohamulcowego kołowrotka. Tym wędkarzom, 

którzy szczególnie dbają o estetykę swojego sprzętu, przypadnie do gustu oryginalne malowanie 
kołowrotka świetnie współgrające z wędkarskim designem ubrań i sprzętu typu „camou”.

• Lekka, grafitowa konstrukcja • 3 łożyska • łożysko oporowe • Komputerowo wyważony rotor • Czarna, 
grafitowa,  metalizowana szpula • Grafitowa szpula zapasowa • Wzmocniony, rurkowy kabłąk • Aluminiowo-
grafitowa, zatrzaskowa  rączka • Ergonomiczny uchwyt korbki • Precyzyjny, multitarczowy hamulec • Moż-
liwość przełożenia rączki lewo/prawo

Nr katalogowy Model łożyska Poj. szp. głównej Poj. szp. zapasowej Przełożnie Nawój Moc ham. Waga Cena orient.*

23T-CM-203 203 2+1 0,20 mm-220 m 0,20 mm-220 m 5,5:1 50 cm 4,5 kG 270 g 79,00 zł
23T-CM-303 303 2+1 0,25 mm-200 m 0,25 mm-200 m 5,5:1 60 cm 5 kG 280 g 82,00 zł
23T-CM-403 403 2+1 0,30 mm-180 m 0,30 mm-180 m 5,5:1 70 cm 5,5 kG 300 g 85,00 zł

GRAFITOWA
SZPULA ZAPASOWA

Fireball RD polecany jest wędkarzom preferującym łowienie kołowrotkiem z tylnym hamulcem. 
W szerokiej ofercie tego modelu znajduje się aż 6 wielkości, dzięki czemu można dopasować odpo-
wiednie gabaryty do lekkiego, średniego czy ciężkiego łowienia na grunt czy spinning. 

• Lekka, grafitowa konstrukcja • Supertwarda rolka kabłąka • 3 łożyska kulkowe nowej generacji • łoży-
sko oporowe • Komputerowo wyważony rotor • Tylny, multitarczowy hamulec • Grafitowa, metalizowana 
szpula typu Long Cast • Grafitowa szpula zapasowa

Nr katalogowy Model łożyska Poj. szp. głównej Poj. szp. zapasowej Przełożnie Nawój Moc ham. Waga Cena orient.*

23T-FB-203 203 2+1 0,18 mm-240 m 0,18 mm-240 m 5,5:1 72 cm 4 kG 250 g 62,00 zł
23T-FB-253 253 2+1 0,20 mm-290 m 0,20 mm-290 m 5,5:1 77 cm 4 kG 260 g 64,00 zł
23T-FB-303 303 2+1 0,25 mm-245 m 0,25 mm-245 m 5,2:1 80 cm 5,5 kG 300 g 66,00 zł
23T-FB-403 403 2+1 0,30 mm-240 m 0,30 mm-240 m 5,2:1 86,5 cm 5,5 kG 310 g 69,00 zł
23T-FB-503 503 2+1 0,40 mm-150 m 0,40 mm-150 m 4,4:1 77,5 cm 6,5 kG 405 g 73,00 zł
23T-FB-603 603 2+1 0,45 mm-160 m 0,45 mm-160 m 4,4:1 83 cm 6,5 kG 430 g 77,00 zł

GRAFITOWA
SZPULA ZAPASOWA

* Z uwagi na zmienny kurs dolara amerykańskiego powyższe ceny mogą ulec zmianie
   Wszystkie kołowrotki marki Robinson objęte są 5-cio letnią gwarancją
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• Lekka grafitowa konstrukcja • 3 łożyska • Czarna, grafitowa, metalizowana szpula • Grafitowa szpula 
zapasowa • Wzmocniony, rurkowy kabłąk • Powiększona rolka pokryta stopem mosiądzu i azotku tytanu, 
typu „kropla wody” • Ergonomiczny, antpoślizgowy uchwyt korbki typu „soft rubber” • Komputerowo 
wyważony rotor • Precyzyjny multitarczowy hamulec • Możliwość przełożenia rączki lewo/prawo

Trzy modele uniwersalnych kołowrotków. Szpula z wycięciami i grafitowy korpus zapewniają wy-
jątkową lekkość. Carmine ma ciekawą, rzucającą się w oczy kolorystykę. Polecamy wędkarzom, 
którzy lubią niekonwencjonalne, wyraziste rozwiązania estetyczne.

Nr katalogowy Model łożyska Poj. szp. głównej Poj. szp. zapasowej Przełożnie Nawój Moc ham. Waga Cena orient.*

23T-CA-203 203 3 0,20 mm-200 m 0,20 mm-200 m 5,1:1 64 cm 6 kG 202 g 57,00 zł
23T-CA-303 303 3 0,25 mm-200 m 0,25 mm-200 m 5,1:1 69 cm 6 kG 215 g 59,00 zł
23T-CA-403 403 3 0,28 mm-270 m 0,28 mm-270 m 5,5:1 86 cm 7 kG 298 g 61,00 zł

GRAFITOWA
SZPULA ZAPASOWA

Trzy modele uniwersalnego kołowrotka z grafitowym korpusem i grafitową, metalizowaną szpulą. 
Trzy łożyska gwarantują płynną pracę, a ergonomicznie wykończone pokrętła rączki oraz tylnego 
hamulca sprawiają, że przyjemnie się nim łowi. Polecany do połowu gruntowego jak też spinningo-
wego. Magnetic jest przebojem na rynku z uwagi na znakomitą relację jakości do ceny.

• 3 łożyska • Komputerowo wyważony rotor • Czarna, grafitowa, metalizowana szpula • Grafitowa 
szpula zapasowa • Ergonomiczny uchwyt korbki • Precyzyjny, multitarczowy hamulec • Możliwość 
przełożenia rączki lewo/prawo
Nr katalogowy Model łożyska Poj. szp. głównej Poj. szp. zapasowej Przełożnie Nawój Moc ham. Waga Cena orient.*

23T-MG-020 203 3 0,20 mm-200 m 0,20 mm-200 m 5,2:1 60 cm 9 kG 225 g 49,00 zł
23T-MG-030 303 3 0,25 mm-200 m 0,25 mm-200 m 5,2:1 63 cm 9 kG 235 g 51,00 zł
23T-MG-040 403 3 0,35 mm-160 m 0,35 mm-160 m 5,2:1 65 cm 9 kG 240 g 54,00 zł
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• Lekka grafitowa konstrukcja • 2 łożyska • Grafitowa szpula • Ergonomiczny, antypoślizgowy uchwyt 
korbki typu „soft rubber” • Komputerowo wyważony rotor • Precyzyjny multitarczowy hamulec • Możli
-wość przełożenia rączki lewo/prawo

Trzy modele uniwersalnego, lekkiego kołowrotka dla początkujących wędkarzy, świetnie się sprawdzą 
w każdej metodzie połowów.

Nr katalogowy Model łożyska Poj. szp. głównej Przełożnie Nawój Moc ham. Waga Cena orient.*

23T-BL-020 202 2 0,20 mm-200 m 5,2:1 60 cm 9 kG 225 g 43,00 zł
23T-BL-030 302 2 0,25 mm-200 m 5,2:1 63 cm 9 kG 235 g 46,00 zł
23T-BL-040 402 2 0,35 mm-160 m 5,2:1 65 cm 9 kG 240 g 48,00 zł

GRAFITOWA
SZPULA ZAPASOWA

* Z uwagi na zmienny kurs dolara amerykańskiego powyższe ceny mogą ulec zmianie
   Wszystkie kołowrotki marki Robinson objęte są 5-cio letnią gwarancją
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Dwa modele nowoczesnego kołowrotka z tylnym hamulcem o uniwersalnym zastosowaniu. Polecany 
jest do średniego łowienia na spławik, grunt i spinning. Ten ekonomiczny kołowrotek ma efektowną 
kolorystykę, ergonomiczne uchwyty rączki i tylnego hamulca. 

• Lekka, grafitowa konstrukcja • 1 łożysko • Komputerowo wyważony rotor • Grafitowa, metalizowana 
szpula • Ergonomiczny uchwyt korbki • Precyzyjny, multitarczowy hamulec • Możliwość przełożenia 
rączki lewo/prawo

RD

Nr katalogowy Model łożyska Poj. szp. głównej Przełożnie Nawój Moc ham. Waga Cena orient.*

23T-FA-030 301 1 0,20 mm-200 m 5,2:1 50 cm 5 kG 240 g 43,00 zł
23T-FA-040 401 1 0,25 mm-200 m 5,2:1 56 cm 5 kG 250 g 46,00 zł

Ekonomiczny model uniwersalnego kołowrotka z tylnym hamulcem. Kołowrotek ten oferujemy z na-
winiętą żyłką. Przeznaczony jest do łowienia na spławik, grunt i na spinning.

• Lekka, grafitowa konstrukcja • 1 łożysko • Komputerowo wyważony rotor • Grafitowa  szpula • Er-
gonomiczny uchwyt korbki • Precyzyjny, multitarczowy hamulec • Możliwość przełożenia rączki lewo/
prawo

Nr katalogowy Model łożyska Poj. szp. głównej Przełożnie Nawój Moc ham. Waga Cena orient.*

23T-AR-030 301 1 0,20 mm-200 m 5,2:1 50 cm 5 kG 240 g 39,00 zł 

Nr katalogowy Model łożyska Poj. szp. głównej Przełożnie Nawój Moc ham. Waga Cena orient.*

23T-JO-B030 301 1 0,20 mm-200 m 5,2:1 50 cm 5 kG 240 g 42,00 zł 

Ekonomiczny model uniwersalnego kołowrotka 
z tylnym hamulcem. Kołowrotek ten oferujemy 
z nawiniętą żyłką. Przeznaczony jest do łowienia 
na spławik, grunt i na spinning. Dostępne w trzech 
kolorach: czarnym, żółtym i pomarańczowym.

• Lekka, grafitowa konstrukcja • 1 łożysko • Kompu
-terowo wyważony rotor • Grafitowa  szpula • Ergo-
no-miczny uchwyt korbki • Precyzyjny, multitarczowy 
hamulec • Możliwość przełożenia rączki lewo/prawo

* Z uwagi na zmienny kurs dolara amerykańskiego powyższe ceny mogą ulec zmianie
   Wszystkie kołowrotki marki Robinson objęte są 5-cio letnią gwarancją
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Duży, wyjątkowo mocny kołowrotek przeznaczony do połowu karpi. 
Płytka, wysoka szpula o dużej pojemności pozwala na oddawanie 
bardzo dalekich rzutów. Idealnie równomiernie pracują mechani-
zmy napędu posuwu szpuli dzięki zastosowaniu przekładni ślimako-
wej. Kołowrotek ten posiada zbijak kabłąka.

l 7 łożysk l łożysko oporowe l System wolnej szpuli „super freerunner” 
l Komputerowo wyważany rotor l Aluminiowa szpula l Grafitowa szpula 
zapasowa l Lekka, grafitowa konstrukcja l Precyzyjny hamulec l Możli-
wość przełożenia rączki lewo/prawo l Przekładnia ślimakowa

GRAFITOWA
SZPULA ZAPASOWA

• 6 łożysk • łożysko oporowe •  System wolnej szpuli „super freerunner” 
• Komputerowo wyważany rotor • Aluminiowa szpula • Grafitowa szpula 
zapasowa • Lekka, grafitowa konstrukcja • Precyzyjny hamulec • Możliwość 
przełożenia rączki lewo/prawo • Podwójna i pojedyncza korbka

FreeRunner to supernowoczesny kołowrotek, który stał się hitem 
zarówno wśród karpiarzy, jak i gruntowców. Dostępny w czterech wiel-
kościach, wyposażony jest w system wolnej szpuli „super freerunner” 
z precyzerem, co ułatwia łowienie w każdych warunkach łowiska 
i praktycznie eliminuje możliwość samoczynnego wyłączenia sprzęgła 
wolnego biegu. Niezniszczalna przekładnia, odporny na działanie wody 
hamulec, wygodna korbka. Zastosowane łożyska kulkowe z ceramicz-
nym pokryciem w kapitalny sposób wydłużają żywotność kołowrotka.

Nr katalogowy Model łożyska Poj. szp. głównej Poj. szp. zapasowej Przełożnie Nawój Moc ham. Waga Cena orient.*

23K-FR-306 306 5+1 0,25 mm-245 m 0,25 mm-245 m 5,2:1 80 cm 5,5 kG 360 g 125,00 zł
23K-FR-406 406 5+1 0,35 mm-145 m 0,35 mm-145 m 5,2:1 86,5 cm 5,5 kG 380 g 127,00 zł
23K-FR-506 506 5+1 0,35 mm-275 m 0,35 mm-275 m 5,2:1 91,5 cm 6,5 kG 480 g 131,00 zł
23K-FR-606 606 5+1 0,45 mm-195 m 0,45 mm-195 m 5,2:1 98 cm 6,5 kG 510 g 137,00 zł
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WORMSHAFT
PRZEKłADNIA śLIMAKOWA

GRAFITOWA
SZPULA ZAPASOWA

Nr katalogowy Model łożyska Poj. szp. głównej Poj. szp. zapasowej Przełożnie Nawój Moc ham. Waga Cena orient.*

23K-BR-807QD 807 6+1 0,35 mm-430 m 0,35 mm-430 m 4,7:1 95,6 cm 7,5 kG 834 g 295,00 zł

l 7 łożysk l łożysko oporowe l System wolnej szpuli „super freerunner „l Mechanizm QD „quick 
drag” l Komputerowo wyważany rotor l Aluminiowa szpula l Grafitowa szpula zapasowa l Lekka, 
grafitowa konstrukcja l Precyzyjny hamulec l Możliwość przełożenia rączki lewo/prawo l Przekład-
nia ślimakowa

Bardzo mocny, nowoczesny kołowrotek karpiowy wyposażony w siedem wysokiej jakości 
łożysk. Dzięki zastosowaniu systemu Quick Drag można szybciej panować nad „odjazdami” 
karpi. Mechanizm QD włącza się bardzo szybko, niespełna po półobrocie nakrętki. Wy-
soka i płytka szpula osadzona na bardzo grubym i wytrzymałym trzpieniu sprawia, że 
można oddawać nim dalekie rzuty. Duża pojemność szpuli preferuje użycie Big Runnera do 
dalekich wywózek. Nawet przy największych obciążeniach kołowrotek pracuje idealnie, 
gdyż mechanizm napędu posuwu szpuli posiada przekładnię ślimakową. Kołowrotek ma zbi-
jak kabłąka. Długa, metalowa, frezowana korbka wyposażona jest w mechanizm szybkiego 
składania. 

QD

GRAFITOWA
SZPULA ZAPASOWA

Nr katalogowy Model łożyska Poj. szp. głównej Poj. szp. zapasowej Przełożnie Nawój Moc ham. Waga Cena orient.*

23K-BR-807 807 6+1 0,35 mm-430 m 0,35 mm-430 m 4,7:1 95,6 cm 7,5 kG 854 g 229,00 zł 

WORMSHAFT
PRZEKłADNIA śLIMAKOWA

* Z uwagi na zmienny kurs dolara amerykańskiego powyższe ceny mogą ulec zmianie
   Wszystkie kołowrotki marki Robinson objęte są 5-cio letnią gwarancją



* Z uwagi na zmienny kurs dolara amerykańskiego 
powyższe ceny mogą ulec zmianie

MULTIPLIKATORY

 Hybrydowa, aluminiowo-grafitowa konstrukcja • Cztery łożyska, w tym dwa japońskie łożyska osi 
głównej • Ażurowa, wytaczana szpula ze stopu Dura Light • Precyzyjna i mocna przekładnia 
z japońskiego mosiądzu C3604 • Podwójny, magnetyczny i odśrodkowy system kontroli obrotów szpuli 
• Precyzyjny, multitarczowy hamulec • Lekka aluminiowa rączka • Ergonomiczne, antypoślizgowe 
uchwyty z pianki EVA 

Niskoprofilowy multiplikator castingowy przeznaczony do łowienia lekkimi i średnimi przynętami. 
Jego konstrukcja pozwala na wykonanie dalekich rzutów. Doskonale leży w  dłoni, ma wyjątkowo 
płynną pracę dzięki japońskim łożyskom. Bardzo duże przełożenie 6,3:1 gwarantuje niepowsta-
wanie luzów na żyłce w czasie zwijania, co w znacznym stopniu ułatwia dostrzeżenie brania 
i zapewnia pewne zacięcie ryby.

Nr katalogowy Model łożyska Poj. szp. głównej Przełożnie Waga Cena orient.*

23U-SC-204 204 3+1 0,285 mm-125 m 6,3:1 212 g 269,00 zł 

KOłOWROTKI MORSKIE

Trudno jeste znaleźć na rynku tak ekonomiczny kołowro-
tek wyposażony w system wolnej szpuli „super freerun-
ner”. Znaczne gabaryty Luxora i bardzo duża pojemność 
szpuli zapewniają komfortowe łowienia okazów na grunt 
i wykorzystanie go do połowów morskich. 

• 1 łożysko • System wolnej szpuli „super freerunner” 
• Komputerowo wyważany rotor • Metalizowana, grafito-
wa szpula • Grafitowa szpula zapasowa • Lekka, grafitowa 
konstrukcja • Precyzyjny hamulec • Możliwość przełożenia 
rączki lewo/prawo

GRAFITOWA
SZPULA ZAPASOWA

Nr katalogowy Model łożyska Poj. szp. głównej Poj. szp. zapasowej Przełożnie Nawój Moc ham. Waga Cena orient.*

23K-LU-301 301 1 0,25 mm-215 m 0,25 mm-215 m 5,2:1 80 cm 5,5 kG 310 g 69,00 zł
23K-LU-401 401 1 0,30 mm-175 m 0,30 mm-175 m 5,2:1 86,5 cm 5,5 kG 320 g 73,00 zł
23K-LU-501 501 1 0,35 mm-195 m 0,35 mm-195 m 5,2:1 91,5 cm 6,5 kG 410 g 79,00 zł
23K-LU-601 601 1 0,45 mm-160 m 0,45 mm-160 m 5,2:1 98 cm 6,5 kG 420 g 83,00 zł
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Grafitowy kołowrotek przeznaczony do łowienia 
lekką muchówką. Ma bardzo wygodny uchwyt korbki, 
a dwa łożyska gwarantują płynną pracę.

 Nr katalogowy Model Ilość łożysk Cena orient.*

 23F-FM-034 3/4 AFTM 1+1 49,00 zł

• Lekka, grafitowa konstrukcja • 2 łożyska, w tym 
jedno oporowe • Szeroka szpula „Large arbour”

Solidny kołowrotek dla początkujących musz-
karzy. Lekka, grafitowa konstrukcja zapewnia 
komfort podczas łowienia wędziskami klasy 3/4 
lub 5/6, w zależności od wielkości kołowrotka.

 Nr katalogowy Model Cena orient.*

 23F-FC-134 3/4 AFTM 35,00 zł
 23F-FC-156 5/6 AFTM 38,00 zł

• Lekka, grafitowa konstrukcja • Grafitowa 
szpula • Precyzyjny hamulec

Ekskluzywna linia nowoczesnych kołowrotków muchowych oferowanych w dwóch wiel-
kościach i dwóch kolorach: czarnym i srebrnym. Trzy łożyska gwarantują płynną pracę,  
hamulec działa precyzyjnie. W kołowrotku zastosowana jest bardzo lekka konstrukcja 
duraluminiowej szpuli. Możliwość szybkiej wymiany szpuli z nawiniętą zapasową linką 
zapewnia komfortowe łowienie. Dodatkową szpulę można dokupić.

 Nr katalogowy Model Ilość łożysk Kolor Cena orient.*

 23F-TR-34B 3/4 AFTM 2+1 czarny 119,00 zł
 23F-TR-34B-S 3/4 AFTM szpula zapasowa czarny 48,00 zł
 23F-TR-34S 3/4 AFTM 2+1 srebrny 119,00 zł
 23F-TR-34S-S 3/4 AFTM szpula zapasowa srebrny 48,00 zł
 23F-TR-56B 5/6 AFTM 2+1 czarny 132,00 zł
 23F-TR-56B-S 5/6 AFTM szpula zapasowa czarny 53,00 zł
 23F-TR-56S 5/6 AFTM 2+1 srebrny 132,00 zł
 23F-TR-56S-S 5/6 AFTM szpula zapasowa srebrny 53,00 zł

• Lekka, duraluminiowa konstrukcja • Szeroka szpula typu „Wide Arbour” • 3 łożyska, 
w tym jedno oporowe • Precyzyjny  hamulec • Ergonomiczne pokrętło

KOłOWROTKI MUCHOWE

Wykonany z lekkiego stopu aluminium kołowrotek po-
siada szeroką, wentylowaną szpulę typu Wide Arbour. 
Pracuje na 3 łożyskach, posiada bardzo precyzyjny 
hamulec. Płynna praca daje dużo satysfakcji podczas 
łowienia.
l Szeroka szpula typu „Wide Arbour” l 3 łożyska 
ze stali nierdzewnej l Obudowa i szpula z lekkie- 
go stopu aluminium l Precyzyjny hamulec

 Nr katalogowy Model Ilość łożysk Cena orient.*

 23F-WA-045 4/5 AFTM 3 129,00 zł
 23F-WA-056 5/6 AFTM 3 133,00 zł

117* Z uwagi na zmienny kurs dolara amerykańskiego powyższe ceny mogą ulec zmianie
   Wszystkie kołowrotki marki Robinson objęte są 5-cio letnią gwarancją



Nansen to wysokiej klasy kołowrotek idealny do łowienia podlodowego. Trzy łożyska, bardzo dobrze 
spasowane elementy konstrukcji oraz precyzyjny hamulec zapewniają komfortową pracę nawet 
przy bardzo niskich temperaturach.

• 3 łożyska • Lekka, grafitowa konstrukcja • Wyważona rączka z możliwością zmiany lewo/prawo • Pre-
cyzyjny hamulec • Aluminiowa szpula • Grafitowa szpula zapasowa • Komputerowo wyważany rotor

NANSEN
GRAFITOWA

SZPULA ZAPASOWA

Nr katalogowy Model łożyska Poj. szp. głównej Poj. szp. zapasowej Przełożnie Nawój Moc ham. Waga Cena orient.*

23X-NA-103 103 3 0,18 mm-165 m 0,18 mm-165 m 5,2:1 62 cm 3,5 kG 160 g 43,00 zł

Polaris to ekonomiczny kołowrotek do łowienia podlodowego. Jego mechanizmy są przygotowane 
do pracy w niskich temperaturach. Bardzo dobrze działający tylny hamulec, wygodny uchwyt 
rączki, a przede wszystkim niewielkie gabaryty sprawiają, że kołowrotek ten doskonale sprawdza 
się na zimowych łowiskach.

• 1 łożysko • Lekka, grafitowa konstrukcja • Wyważona rączka z możliwością zmiany lewo/prawo • Pre-
cyzyjny hamulec • Grafitowa, metalizowana szpula • Komputerowo wyważany rotor

Polaris

Kolejny kołowrotek, którego design opracowany jest we włoskim studio. Kontrast jaskraworudego 
korpusu z czarną szpulą jest doskonale widoczny na lodzie. Precyzyjny, przedni hamulec, szybko 
zamykający się kabłąk i bardzo szeroki, praktyczny uchwyt korbki to atuty tego podlodowego 
kołowrotka.

• 1 łożysko • Lekka, grafitowa konstrukcja • Wyważona rączka z możliwością zmiany lewo/prawo • Pre-
cyzyjny, przedni hamulec • Grafitowa, metalizowana szpula • Komputerowo wyważany rotor

Nr katalogowy Model łożyska Poj. szp. głównej Przełożnie Nawój Moc ham. Waga Cena orient.*

23X-PO-101 101 1 0,18 mm-165 m 5,2:1 62 cm 3,5 kG 150 g 28,00 zł

Nr katalogowy Model łożyska Poj. szp. głównej Przełożnie Nawój Moc ham. Waga Cena orient.*

23X-FR-101 FD 101 1 0,18 mm-165 m 5,2:1 62 cm 5 kG 134 g 28,00 zł

Najwyższej klasy kołowrotek do łowienia pod lodem. Płynną i bezawaryjną pracę zapewniają cztery 
łożyska, w tym łożysko oporowe. Kołowrotek posiada precyzyjny hamulec i inne rozwiązania konstruk-
cyjne, w tym uchwyt korbki typu „soft rubber”, co sprawia, że łowi się nim komfortowo przy niskich 
temperaturach. Eskimo wyróżnia się też nowoczesnym designem.

• Lekka, grafitowa konstrukcja • 4 łożyska • łożysko oporowe • Duraluminiowa, dwukolorowa, anody-
zowana szpula • Wzmocniony, rurkowy kabłąk • Aluminiowa rączka typu CNC • Ergonomiczny, antypo-
ślizgowy uchwyt korbki typu „soft rubber” • Komputerowo wyważony rotor • Precyzyjny, multitarczowy 
hamulec • Trwała sprężyna kabłąka • Możliwość przełożenia rączki lewo/prawo

Nr katalogowy Model łożyska Poj. szp. głównej Przełożnie Nawój Moc ham. Waga Cena orient.*

23X-ES-104 104 3+1 0,15 mm-180 m 4,8:1 44 cm 2,5 kG 140 g 82,00 zł
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* Z uwagi na zmienny kurs dolara amerykańskiego powyższe ceny mogą ulec zmianie
   Wszystkie kołowrotki marki Robinson objęte są 5-cio letnią gwarancją

KOłOWROTKI PODLODOWE



Definicja idealnej żyłki jest znana od dawna. Problem 
jedynie w tym, że jak dotychczas jest to jedynie czysta 
teoria, za którą nie stoją żadne przykłady gotowych 
wyrobów. Przełamujemy impas wprowadzając na rynek 
zupełnie nowy produkt – żyłkę będącą kompozycją 
trzech różnych materiałów polimerowych. Idealna żyłka 
powinna być supermocna, miękka – ale nie rozciągli-
wa, odporna na przecieranie i niewidoczna  w wodzie. 
Spełnienie wszystkich wymagań okazuje się praktycznie 
niemożliwe w przypadku zastosowania do produkcji tylko 
jednego surowca. Skoro z jednego nie można, to należy 
zastosować kilka różnych surowców,  o takich własnoś-
ciach, aby gotowy wyrób spełniał jedno cześnie wszystkie 
wymienione wymagania. Wychodząc z takiego założenia, 
po raz pierwszy opracowaliśmy oryginalną koncepcję 
tzw. potrójnej kompozycji TCT (Triple Composition 
Technology), która doczekała się realizacji w postaci 
fantastycznych żyłek NanoCore SPIN, Sub-Zero, Tanaka, 
Primera. 
Najnowsza technologia Robinson TCT wykorzystuje trzy 
różne surowce: poliamid MPC (Modified Polymer Chains) 
o modyfikowanych łańcuchach polimerowych, elastycz-
ny poliamid RS (Reinforced Structure), o wzmocnionej 
poprzecznej strukturze wiązań oraz fluorocarbon.  
Rdzeń superżyłki zbudowany jest z poliamidu MPC  
o modyfikowanych łańcuchach polimerowych – wyprosto-
wane, długie łańcuchy zapewniają maksymalną wytrzy-
małość na zrywanie. Otulinę rdzenia stanowi poliamid RS, 
który wprowadza do kompozycji miękkość oraz olbrzy-
mie wzmocnienie poprzeczne (żyłka nie załamuje się). 
Ostatnia, zewnętrzna warstwa wykonana jest  
z uszlachetnionego termicznie fluorocarbonu, dzięki 
czemu żyłka staje się niewidoczna w wodzie (współczyn-
nik załamania światła dla fluorocarbonu jest identyczny 
jak dla wody) oraz niewiarygodnie odporna na przecie-
ranie. Żyłki wykonane w technologii Robinson TCT posia-
dają jedną charakterystykę, którą nie mogą pochwalić 
się żadne inne żyłki. Różnice pomiędzy wytrzymałością 
linio   wą bez węzła, na suchym węźle i na mokrym węźle 
są zniwelowane do absolutnego minimum i w kontekście 
praktyki łowiskowej stają się nieistotne.
Proces technologiczny realizowany jest na bazie naj-
lepszych dostępnych w Japonii surowców, na specjalnie 
skonstruowanych maszynach, gdzie każda faza produkcji 
jest w pełni kontrolowana przez rozbudowany system 
wspomagania komputerowego.

Żyłki i plecionki Robinson 
od najlepszych amerykańskich i japońskich producentów

Otulina rdzenia   
z poliamidu RS

Ostatnia, zewnętrzna warstwa 
- uszlachetniony termicznie 
fluorocarbon

Rdzeń z poliamidu MPC
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Nano Core – najnowsza 
technologia Robinsona 

Niewiarygodna 
wytrzymałość liniowa  
i na mokrym węźle

klasyczna żyłka polimerowa żyłka MPC Robinson

wytrzymałość 
na mokrym
węźle

wytrzymałość 
liniowa



  Właściwości: 
• olbrzymia wytrzymałość na mokrym węźle
• niewidoczna w wodzie
• zredukowana rozciągliwość (20-24%)
• odporność na przecieranie
• doskonała trwałość
• supermocna na zrywanie 

Parallel Winding
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Nowa, japońska żyłka, opracowana specjalnie do połowów spinningowch. Unikalna 
technologia Nano-Core pozwoliła uzyskać rdzeń żyłki o niskiej rozciągliwości, nieosiągalnej 
dla żyłek innych producentów. Dzięki metodzie potrójnej kompozycji uzyskano żyłkę 
o niewiarygodnej wytrzymałości liniowej, również na mokrym węźle. Zewnętrzna 
fluorocarbonowa osłona gwarantuje miękkość, dzięki czemu można wydłużyć rzuty  
nawet o 20%. Osłona zabezpiecza również przed promieniowaniem UV i absorpcją wody. 
Kolor jasnozielony.

 NaNOCORE SPIN 150 m  

 NR KaTalOgOWy śREDNICa WyTRZyMaŁOść
 55-06-116 0,162 mm 3,85 kg
 55-06-118 0,180 mm 4,90 kg
 55-06-120 0,203 mm 5,60 kg
 55-06-122 0,224 mm 6,45 kg
 55-06-124 0,246 mm 7,95 kg
 55-06-126 0,262 mm 8,45 kg

High-tech Line

Nowa, japońska żyłka przeznaczona do profesjonalnych połowów karpi. Dzięki 
technologii Nano-Core uzyskano rdzeń o 10-krotnie zwiększonej odporności na 
przetarcia, nieosiągalnej dla żyłek innych producentów. Dzięki metodzie potrójnej 
kompozycji uzyskano żyłkę o niewiarygodnej wytrzymałości liniowej, również na 
mokrym węźle. Zewnętrzna fluorocarbonowa osłona gwarantuje miękkość, dzięki 
czemu można wydłużyć rzuty nawet o 20%. Osłona zabezpiecza również przed 
promieniowaniem UV i absorpcją wody. 
Kolor ciemnobrązowy.  NaNOCORE CaRP 300 m   

 NR KaTalOgOWy śREDNICa WyTRZyMaŁOść
 55-07-323 0,231 mm 6,55 kg
 55-07-326 0,258 mm 8,20 kg
 55-07-328 0,284 mm 9,90 kg
 55-07-330 0,304 mm 10,45 kg
 55-07-333 0,328 mm 12,10 kg
 55-07-336 0,365 mm 14,25 kg
 55-07-340 0,400 mm 16,40 kg

cena od 4490*

High-tech Line

   Właściwości: 
• 10-krotnie większa odporność na przetarcia
• supermocna na zrywanie 
• niewidoczna na ciemnym dnie
• idealnie gładka 
• brak pamięci
• odporna na szkodliwe działanie promieni UV

Siła i wytrzymałość made in Japan
Titanium® Competition to żyłka przyponowa przeznaczo-
na specjalnie dla wyczynowców startują cych w zawodach 
spławikowych. Odporność na ścieranie oraz na osłabia-
jące działa nie zanieczyszczeń chemicznych i promie-
niowanie UV zapewnia jej najnowocześniej sza powłoka 
fluorocarbonowa. świetna również do metody skrócone-
go zestawu przy połowie na baty i tyczki. Niewidoczny w 
wodzie jasnoperłowy kolor.

cena od 5 90*

 TITaNIUM® COMPETITON 25 m 
 NR KaTalOgOWy śREDNICa WyTRZyMaŁOść
 55-aT-P-085 0,085 mm 0,85 kg  
 55-aT-P-105 0,105 mm 1,25 kg  
 55-aT-P-125 0,125 mm 1,90 kg  
 55-aT-P-145 0,145 mm 2,45 kg  
 55-aT-P-165 0,165 mm 3,05 kg
 55-aT-P-185 0,185 mm 4,20 kg
 55-aT-P-205 0,205 mm 5,30 kg
 55-aT-P-225 0,225 mm 5,95 kg 

Made in Japan

Made in Japan

Rafał Jędrzejewski na Wiśle 
w centrum Warszawy wyholował 
pięknego bolenia stosując żyłkę 
Robinson Nano Core Spin.

cena od 2890*

* orientacyjna cena detaliczna, z uwagi na zmienny kurs 
dolara amerykańskiego może ulec zmianie

Parallel Winding



Method Feeder • UV Flash

Japońska, specjalistyczna żyłka o ciemnobrązowym zabarwieniu, przeznaczona 
do połowów z koszykiem zanętowym. Szybkotonąca, wyjątkowo odporna na 
przetarcia, superwytrzymała na węźle, wykazuje brak pamięci i odporność 
na szkodliwie działanie promieni UV. gładka powierzchnia zapewnia dalekie 
i precyzyjne rzuty zestawem.  Kolor żyłki ciemnobrązowy.

   Właściwości: 
• wyjątkowo odporna na przetarcia
• super wytrzymała na węźle
• brak pamięci
•  odporna na szkodliwe działanie  

promieni UV

 METHOD FEEDER 150 m
 NR KaTalOgOWy śREDNICa WyTRZyMaŁOść
 55-SF-118 0,18 mm 4,55 kg
 55-SF-120 0,20 mm 5,30 kg
 55-SF-122 0,22 mm 6,15 kg
 55-SF-124 0,24 mm 7,10 kg
 55-SF-126 0,26 mm 8,10 kg
 55-SF-128 0,28 mm 9,20 kg
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Wyjątkowa żyłka o szerokim zastosowaniu. Użyty  w procesie produkcji 
świecący w promieniach UV komponent dodatkowo zwiększa wytrzymałość 
żyłki.  Dedykowana głównie do połowów wieczorami lub w nocy, gdyż widoczna 
w promieniach UV linka ułatwia hol  ryby minimalizując ryzyko zerwania. 
Doceniana zarówno przez karpiarzy jak i spinningistów. Super mocna na  węźle, 
niewidoczna w wodzie, idealnie gładka, brak pamięci, odporna na szkodliwe 
działanie promieni UV.  
Uwaga.  aby żyłka świeciła, konieczne jest użycie światła z promieniami UV.

   Właściwości: 
• supermocna na węźle 
• niewidoczna w wodzie
• idealnie gładka 
• brak pamięci
•  odporna na szkodliwe działanie  

promieni UV

 UV FlaSH 150 m
 NR KaTalOgOWy śREDNICa WyTRZyMaŁOść
 55-BF-118 0.185 mm 4.95 kg
 55-BF-120 0.200 mm 5.80 kg
 55-BF-122 0.225 mm 6.55 kg
 55-BF-124 0.245 mm 7.65 kg

 Copolymer made in Japan

Made in Europe

** maksymalna waga holowanej ryby, 
zależy od umiejętności wędkarza

cena od 1590*

cena od 1690*

Specjalistyczna żyłka opracowana do połowu 
sumów. Jej niska rozciągliwość gwarantuje 
skuteczne zacięcie z dużej odległości, a duża 
wytrzymałość zapewnia bezpieczeny hol 
wielkich sumów. Siluro Monster, w porównaniu do 
uniwersalnych żyłek, ma znacznie wzmocnioną 
odporność na przetarcia. Kolor czarny.

 Właściwości:
• olbrzymia wytrzymałość  
 na mokrym węźle
•niewidoczna na ciemnym  
 dnie
• niska rozciągliwość
• doskonała trwałość
• supermocna na zrywanie 
•odporna na przetarcia

cena od 2490*

 SIlURO MONSTER 250 m
 NR KaTalOgOWy śREDNICa MaKS. Waga RyBy**
 55-BM-240 0,400 mm 28,00 kg
 55-BM-245 0,450 mm 30,00 kg
 55-BM-250 0,500 mm 40,00 kg
 55-BM-260 0,600 mm 60,00 kg

Made in Europe

* orientacyjna cena detaliczna, z uwagi na zmienny kurs 
dolara amerykańskiego może ulec zmianie



Tanaka • Primera New Intelligent
Construction

 TaNaKa 150 m
 NR KaTalOgOWy śREDNICa WyTRZyMaŁOść
 55-aU-161 0,161 mm 3,80 kg
 55-aU-181 0,181 mm 4,80 kg
 55-aU-202 0,202 mm 5,65 kg
 55-aU-225 0,225 mm 6,50 kg
 55-aU-242 0,242 mm 7,50 kg
 55-aU-261 0,261 mm 8,75 kg
 55-aU-283 0,283 mm 9,75 kg
 55-aU-312 0,312 mm 10,80 kg
 55-aU-347 0,347 mm 12,85 kg
 55-aU-382 0,382 mm 14,70 kg

   Właściwości:
• superwytrzymała  
 na zrywanie
• niewidoczna w wodzie
• idealnie gładka
• brak pamięci
• odporna na szkodliwe 
 działanie promieni UV

cena od 1990*

TaNaKa – niewiarygodnie mocna żyłka ogólnego przeznaczenia. Wykonana 
w technologii potrójnej kompozycji: rdzeń z poliamidu o modyfikowanych 
łańcuchach polimerowych, otulina z elastycznego poliamidu RS oraz zewnętrzna 
ochronna warstwa z fluorocarbonu. Kolor żyłki jasnoszary.

PRO SPIN

PRIMERa PRO SPIN – rewelacyjna żyłka dla spinningistów. Wykonana w technologii 
potrójnej kompozycji: rdzeń z poliamidu o modyfikowanych łańcuchach 
polimerowych, otulina z elastycznego poliamidu RS oraz zewnętrzna ochronna 
warstwa z fluorocarbonu. Kolor żyłki jasnozielony.

 Właściwości:
• olbrzymia wytrzymałość  
 na mokrym węźle
• niewidoczna w wodzie
• zredukowana 
 rozciągliwość (20-24%)
• odporność na przecieranie
• doskonała trwałość
• supermocna na zrywanie 

cena od 1990*

 PRIMERa PRO SPIN 150 m
 NR KaTalOgOWy śREDNICa WyTRZyMaŁOść
 55-aS-125 0,125 mm 2,25 kg
 55-aS-145 0,145 mm 2,85 kg
 55-aS-161 0,161 mm 3,80 kg
 55-aS-181 0,181 mm 4,80 kg
 55-aS-202 0,202 mm 5,65 kg
 55-aS-225 0,225 mm 6,50 kg
 55-aS-254 0,254 mm 8,10 kg
 55-aS-283 0,283 mm 9,75 kg
 55-aS-312 0,312 mm 10,80 kg
 55-aS-347 0,347 mm 12,85 kg

122

Made in Japan

Made in Japan

** maksymalna waga holowanej ryby, 
zależy od umiejętności wędkarza

Żyłka nowej generacji opracowana specjalnie na potrzeby wędkarstwa karpio-
wego. Charakteryzuje się niską rozciągliwością, dużą wytrzymałością oraz dzięki 
dodatkowej powłoce silikonowej zwiększoną odpornością na przetarcia i uszko-
dzenia mechaniczne. Czarny kolor żyłki sprawia, że jest niewidoczna na dnie.

 BlaCK ROCK 600 m
 NR KaTalOgOWy śREDNICa MaKS. Waga RyBy*
 55-BB-624 0,245 mm 11 kg
 55-BB-626 0,260 mm 13 kg
 55-BB-628 0,275 mm 15 kg
 55-BB-630 0,300 mm 17 kg
 55-BB-633 0,330 mm 20 kg
 55-BB-635 0,350 mm 23 kg
 55-BB-640 0,400 mm 28 kg Made in Europe

cena od 3390*

* orientacyjna cena detaliczna, z uwagi na zmienny kurs 
dolara amerykańskiego może ulec zmianie
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Żyłki wykonane z japońskiego polimeru przy wykorzystaniu najnow-
szych linii produkcyjnych. Zastosowanie technologii multiwarstwowej 
umożliwiło wprowadzenie do struktury żyłki bardzo mocnego, wytrzy-
małego rdzenia podnoszącego jej własności. Trzy nowe żyłki Robinson 
Titan Power zostały opracowane pod kątem doboru do poszczególnych 
metod połowów. 

titan power®

Made in Europe

* orientacyjna cena detaliczna, z uwagi na zmienny kurs 
dolara amerykańskiego może ulec zmianie

** maksymalna waga holowanej ryby, 
zależy od umiejętności wędkarza

Titan Power Carp to żyłka opracowana dla karpiarzy  
z uwzględnieniem sugestii najlepszych 
specjalistów w tej dziedzinie wędkarstwa. 
Niesłychana miękkość oraz jej barwa camou 
(zielono-granatowo-czerwona) gwarantują to 
w 100%. 

TITaN POWER® CaRP (100 m)
TITaN POWER® CaRP 100 m 

NR KaT. ŁąCZONE SZPUlE śREDNICa MaKS. Waga RyBy**
55-BC-126 55-BC-P26 0,260 mm 15 kg
55-BC-129 55-BC-P29 0,295 mm 17 kg
55-BC-132 55-BC-P32 0,325 mm 21 kg
55-BC-134 55-BC-P34 0,345 mm 24 kg
55-BC-139 55-BC-P39 0,390 mm 26 kg

cena od 690*

Specjalistyczna żyłka nowej generacji opracowana do łowienia pod-
lodowego. Dzięki pokryciu warstwą fluorocarbonu żyłka nie „zbie-
ra” wody i nie obmarza. Nie sztywnieje ani nie traci wytrzymałości  
w niskich temperaturach. Bardzo odporna na przetarcia. Produkowana 
przy wykorzystaniu technologii opartej o koncepcję potrójnej kompozycji.

SUB-ZERO 35 m 
 NR katalOgOwy ŚREDNica wytRZymaŁOŚć
 55-DS-008 0,08 mm 1,05 kg 
 55-DS-010 0,10 mm 1,45 kg 
 55-DS-012 0,12 mm 2,00 kg 
 55-DS-014 0,14 mm 2,50 kg 
 55-DS-016 0,16 mm 3,50 kg

Żyłka wyprodukowana z wielostrukturalnego, japońskiego polimeru
•  Specjalne zabezpieczenie przed mikropęknięciami w niskich temperaturach
•  Podwyższona wytrzymałość liniowa, obniżony współczynnik tarcia powierzchniowego.

Żyłki  podlodowe

Bardzo mocna na węźle, odporna na przetarcia i 
działanie „chemii” zawartej w wodzie. Perfekcyjna 
kalibracja średnicy. Titan Power Spinning ma kolor 
jasnoniebieski, mało widoczny w wodzie. 

TITaN POWER® SPINNINg (100 m)
TITaN POWER® SPINNINg 100 m 
NR KaT. ŁąCZONE SZPUlE śREDNICa MaKS. Waga RyBy**
55-BS-015 55-BS-P15 0,155 mm 5 kg
55-BS-017  55-BS-P17 0,175 mm 6 kg
55-BS-019 55-BS-P19 0,195 mm 8 kg
55-BS-021 55-BS-P21 0,215 mm 10 kg
55-BS-023 55-BS-P23 0,235 mm 13 kg
55-BS-026 55-BS-P26 0,260 mm 15 kg
55-BS-029 55-BS-P29 0,295 mm 17 kg
55-BS-033 55-BS-P33 0,330 mm 21 kg cena od 890*

Żyłka jest mało rozciągliwa i bardzo mocna na 
mokrym węźle. Posiada jasnoniebieski kolor, który 
jest niewidoczny w wodzie. Dzięki precyzyjnej 
kalibracji średnica żyłki na całej długości jest 
jednakowa, co zapewnia dużą wytrzymałość liniową. 
Dostępna w ośmiu średnicach, dzięki czemu można 
dobrać odpowiednią grubość żyłki na średnie i duże 
okazy drapieżników. Kolor żyłki jasnoniebieski.

Titan Power Method Feeder to nasza nowa 
propozycja dla wędkarzy łowiących na metodę 
oraz inne techniki gruntowe. Bardzo  wytrzymała, 
odporna na przecieranie linka o brązowym kolorze 
jest niewidoczna na mulistym dnie dla żerujących 
ryb, przez co chętniej podchodzą one do przynęty. 
Precyzyjna kalibracja średnicy linki na całej długości 
zapewnia wyjątkową gładkość powierzchni, dzięki 
czemu możemy wykonywać dalekie i precyzyjne rzuty. 
Bardzo mocna na mokrym węźle. Kolor żyłki brązowy.

Titan Power Ultra Strong to uniwersalna  żyłka 
spełniająca wymogi wędkarstwa spławikowego. 
Cechuje ją wyjątkowa miękkość, co sprzyja 
oddawaniu dalekich i precyzyjnych rzutów. Dzięki 
odpowiedniej kalibracji, żyłka posiada jednakową 
średnicę na całej długości oraz dużą wytrzymałość 
na mokrym węźle. Kolor żyłki jasnoszary.

TITaN POWER® SPINNINg 150 m 
NR KaT. śREDNICa MaKS. Waga RyBy**
55-BD-155 0,155 5 kg
55-BD-175 0,175 6 kg
55-BD-195 0,195 8 kg
55-BD-215 0,215 10 kg
55-BD-235 0,235 13 kg
55-BD-260 0,260 15 kg
55-BD-295 0,295 17 kg
55-BD-330 0,330 21 kg

TITaN POWER® METHOD FEEDER 150 m 
NR KaT. śREDNICa MaKS. Waga RyBy**
55-Ba-175 0,175 6 kg
55-Ba-195 0,195 8 kg
55-Ba-215 0,215 10 kg 
55-Ba-235 0,235 13 kg
55-Ba-260 0,260 15 kg
55-Ba-295 0,295 17 kg
55-Ba-325 0,325 21 kg
55-Ba-345 0,345 24 kg

TITaN POWER® UlTRa STRONg150 m 
NR KaT. śREDNICa MaKS. Waga RyBy**
55-BE-155 0,155 5 kg
55-BE-175 0,175 6 kg
55-BE-195 0,195 8 kg
55-BE-215 0,215 10 kg
55-BE-235 0,235 13 kg
55-BE-260 0,260 15 kg
55-BE-295 0,295 17 kg
55-BE-330 0,330 21 kg
55-BE-400 0,400 26 kg
55-BE-450 0,450 28 kg
55-BE-500 0,500 31 kg

TITaN POWER® SPINNINg (150 m)

TITaN POWER® METHOD FEEDER (150 m)

TITaN POWER® UlTRa STRONg (150 m)

cena od 990*

cena od 990*

cena od 990*

90*
cena od 9



PleCioNki w teChNologii wStĘPNego NACiĄgU (New Pre-Stretch Technology) 

* orientacyjna cena detaliczna, z uwagi na zmienny kurs 
dolara amerykańskiego może ulec zmianie

Plecionka Phantom green Spin została zaprojektowana specjalnie do połowów spinningowych wg nowatorskiej 
technologii wstępnego naciągu NPST (New Pre-Stretch Technology) z włókien Spectra wyprodukowanych w USa.  
Uzyskano fantastyczne parametry: niską, prawie zerową rozciągliwość, okrągły przekrój. Dzięki procesowi 
wstępnego naciągu początkowa średnica plecionki ulega zmniejszeniu, zachowując przy tym w 100-procentach 
parametry wytrzymałościowe pierwotnej grubości. Najnowszy sposób krycia i impregnacji włókien DMC (Double 
Molecular Coating) gwarantuje ochronę przed promieniowaniem UV oraz brak nasiąkliwości nawet po długim 
użytkowaniu. Kolor zielony.

cena od (10m) 790*

cena od (100m) 5990*

cena od (150m) 8790*

GREEN

  PlECIONKa PHaNTOM gREEN SPIN
 NR KaT. 10 m NR KaT. 100 m NR KaT. 150 m śREDNICa WyTRZyMaŁOść
 56-PT-206 56-PT-006 56-PT-106 0,06 mm 4,95 kg
 56-PT-208 56-PT-008 56-PT-108 0,08 mm 5,90 kg
 56-PT-210 56-PT-010 56-PT-110 0,10 mm 8,05 kg
 56-PT-212 56-PT-012 56-PT-112 0,12 mm 10,70 kg
 56-PT-215 56-PT-015 56-PT-115 0,15 mm 14,35 kg
 56-PT-218 56-PT-018 56-PT-118 0,18 mm 17,50 kg
 56-PT-220 56-PT-020 56-PT-120 0,20 mm 21,90 kg
 56-PT-223 56-PT-023 56-PT-123 0,23 mm 24,80 kg

** maksymalna waga holowanej ryby, 
zależy od umiejętności wędkarza
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Idealnie okrągły  
przekrój plecionki 
w technologii NPST.

Owalny przekrój 
innych plecionek.

Standardowa plecionka o dużo większej śred-
nicy i rzadszym splocie wchłaniającym wodę. 

Dzięki procesowi wstępnego naciągu począt-
kowa średnica plecionki ulega zmniejszeniu, 
zachowując przy tym 100% wytrzymałości pier-
wotnej grubości. Dzięki podwójnemu, mole-
kularnemu kryciu w  technologii DMC (Double 
Molecular Coating), gwarantuje ochronę przed 
promieniowaniem UV oraz brak nasiąkliwości 
nawet po długim użytkowaniu. 

średnica 0,12 mm - wytrzymałóść 9,70 kg

0,
12

 m
m

0,
15

 m
m

Plecionki w technologii NPSt  
(New Pre-Stretch technology)  
z włókien Spectra made in USA.

Standardowa plecionka

Od kilku lat stosujemy plecionki z firmy Robinson. Używamy 
plecionek, które zostały stworzone do spinningowania. 
Są to głównie plecionki Robinson Phantom Green Spin oraz 
Robinson Phantom Spin. Do połowów morskich i do łowienia 
szczupaków w słonej wodzie (m.in. na Rugii w Niemczech) 
używamy plecionek Robinson Sea Fox, które zostały specjal-
nie stworzone do połowów w słonej wodzie. Za naszą namo-
wą, w zeszłym roku powstała specjalistyczna plecionka do 
połowu sumów, Robinson Siluro PSTx4.

Wszystkie plecionki z firmy Robinson są wykonane z naj-
wyższej klasy włókien Spectra Fiber, które są produkowane 
w Stanach Zjednoczonych przez uznaną na całym Świecie, 
firmę Honeywell. Samo pochodzenie włókien, z których pro-
dukowane są plecionki Robinson, świadczy o renomie i wyso-
kiej klasie produktu. I to się potwierdza podczas ich użytko-
wania! Są naprawdę świetne. Zachowują swoje właściwości 
przez długi czas, nie niszczą się i nie mechacą. Zachowują 
swoją wytrzymałość i są odporne na działania wody i innych 
zewnętrznych czynników. Plecionki z firmy Robinson, które są 
produkowane z włókien Honeywell są godne polecenia nawet 
najbardziej wymagającym wędkarzom. To wysoka jakość 
i niezawodny produkt!

Polecamy www.przewodnicywedkarscy.pl.

fot. Sebastian Kalkowski
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  PlECIONKa TITaN POWER ga x4 100 m
 NR KaTalOgOWy śREDNICa MaKS. Waga RyBy**
  56-ga-006 0,06 mm 5,50 kg
  56-ga-008 0,08 mm 7,00 kg
  56-ga-010 0,10 mm 8,00 kg 
  56-ga-012 0,12 mm 12,00 kg 
  56-ga-014 0,14 mm 16,00 kg 
  56-ga-016 0,16 mm 19,00 kg 
  56-ga-018 0,18 mm 22,00 kg 
  56-ga-020 0,20 mm 24,00 kg 
  56-ga-022 0,22 mm 27,00 kg 
  56-ga-024 0,24 mm 30,00 kg 
  56-ga-028 0,28 mm 38,00 kg 
  56-ga-040 0,40 mm 50,00 kg 

Bardzo wytrzymała plecionka uniwersalnego przeznaczenia,  
do spinningu i połowów gruntowych. Mała rozciągliwość  
gwarantuje  pewne zacięcie oraz bezpieczny hol ryby. Titan 
Power ga x4 jest nienasiąkliwa i długo zachowuje swoje 
pierwotne właściwości. Kolor jasnozielony. 

PleCioNkA

cena od 3290*

extra strongGA X4

Dziewięciowłóknowa, superwytrzymała plecionka przeznaczona do spinningu lub połowów gruntowych. 
Wkomponowanie jednego włókna jako rdzenia i ciasny oplot pozostałych włókien pozwoliło uzyskać 
niemal idealnie okrągły przekrój. Plecionka charakteryzuje się bardzo dużą wytrzymałością i małą 
rozciągliwością. Zapewnia pewne zacięcie nawet na dużych odległościach, a następnie bezpieczny hol 
ryby. Plecionka posiada miękką strukturę, jest gładka i świetnie nawija się na szpulę kołowrotka. Dzięki 
dodatkowej powłoce linka jest śliska i znacznie ułatwia wykonywanie dalekich i precyzyjnych rzutów. 
Dostępna w dwóch kolorach: jasnozielonym lub czarnym. 

Superwytrzymała plecionka dedykowana połowom wielkich sumów, wykonana według nowatorskiej technologii 
wstępnego naciągu NPST (New Pre-Stretched Technology) z włókien Spectra wyprodukowanych w USa. Siluro 
x4 to wyjątkowy produkt o niskiej, niemal zerowej rozciągliwości. Okrągły przekrój oraz zmniejszona śred-
nica (dzięki wstępnemu naciągowi), przy zachowaniu ekstremalnej wytrzymałości, pozwala na dalekie rzuty. 
Najnowszy sposób krycia i impregnacji włókien metodą DMC (Double Molecular Coating) gwarantują ochronę 
przed promieniowaniem UV oraz brak nasiąkliwości nawet po długim użytkowaniu. Kolor grafitowy.

 PlECIONKa SIlURO PST x4 250 m
 NR KaTalOgOWy śREDNICa WyTRZyMaŁOść
  56-PS-240 0,40 mm 52,00 kg 
  56-PS-250 0,50 mm 68,00 kg 
  56-PS-260 0,60 mm 88,00 kg

cena od 14490*

Plecionka Phantom Spin została zaprojektowana specjalnie do połowów spinningowych wg nowatorskiej 
technologii wstępnego naciągu NPST (New Pre-Stretch Technology) z włókien Spectra wyprodukowanych  
w USa. Uzyskano fantastyczne parametry: niską, prawie zerową rozciągliwość, okrągły przekrój. Dzięki procesowi 
wstępnego naciągu początkowa średnica plecionki ulega zmniejszeniu, zachowując przy tym w 100-procentach 
parametry wytrzymałościowe pierwotnej grubości. Najnowszy sposób krycia i impregnacji włókien DMC (Double 
Molecular Coating) gwarantuje ochronę przed promieniowaniem UV oraz brak nasiąkliwości nawet po długim 
użytkowaniu. Jest bardzo dobrze widoczna dla wędkarza w czasie spinningowania. Kolor żółty.

  PlECIONKa PHaNTOM 100 m
 NR KaTalOgOWy śREDNICa WyTRZyMaŁOść
  56-Fl-010 0,10 mm 7,20 kg 
  56-Fl-012 0,12 mm 9,70 kg 
  56-Fl-015 0,15 mm 13,30 kg 
  56-Fl-018 0,18 mm 15,10 kg 
  56-Fl-020 0,20 mm 18,25 kg 
 

cena od 5990*

cena od 5990*TITAN POWER X9

 PlECIONKa ROBINSON TITaN POWER x9
NR KaT. 100 m 
jasnozielona

NR KaT. 100 m 
czarna

NR KaT. 130 m 
jasnozielona

NR KaT. 130 m 
czarna

śREDNICa MaKS.  
Waga RyBy**

56-gg-014 56-gB-014 56-gg-114 56-gB-114 0,14 mm 17,5 kg
56-gg-016 56-gB-016 56-gg-116 56-gB-116 0,16 mm 20 kg
56-gg-018 56-gB-018 56-gg-118 56-gB-118 0,18 mm 23 kg
56-gg-020 56-gB-020 56-gg-120 56-gB-120 0,20 mm 26 kg
56-gg-022 56-gB-022 56-gg-122 56-gB-122 0,22 mm 29 kg
56-gg-025 56-gB-025 56-gg-125 56-gB-125 0,25 mm 33 kg
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Najwyższej jakości linki muchowe. Bardzo trwałe, miękkie, o nadzwyczajnych właściwościach rzutowych. Zachowują idealną mięk-
kość nawet w bardzo zimnej wodzie. Dostosowane do wszystkich metod połowu - modele pływające unoszą się na powierzchni nawet  
w bystrym nurcie, pozwalając poprowadzić muchę nad stanowiskami ryb. Tonące pozwalają poprowadzić muchę w głębokich 
partiach wody, co bywa szczególnie przydatne wiosną, kiedy łowimy na streamery lub na klasyczną mokrą muchę.

 NR KaT. TyP KOlOR

 58-a1-DF3 DT3F  jasnoniebieski
 58-a1-DF4 DT4F jasnoniebieski
 58-a1-DF5 DT5F jasnoniebieski
 58-a1-DF6  DT6F jasnoniebieski
 58-a1-DF7 DT7F  jasnoniebieski
 58-a1-WF3 WF3F pomarańczowy fluo
 58-a1-WF4 WF4F pomarańczowy fluo
 58-a1-WF5 WF5F pomarańczowy fluo
 58-a1-WF6 WF6F pomarańczowy fluo
 58-a1-WF7 WF7F pomarańczowy fluo

linka muchowa Robinson  
- pływająca długość 90 ft/27 m

 NR KaT. TyP KOlOR

 58-a1-WS5 WF5S ciemnozielony
 58-a1-WS6 WF6S ciemnozielony
 58-a1-WS7 WF7S ciemnozielony

linka muchowa Robinson 
 - tonąca długość 90 ft/27 m

Przypony koniczne, wykonane z najlepszych 
dostępnych na rynku materiałów. Pozwalają 
na bardzo celne rzuty oraz prowadzenie 
much w dowolnej warstwie wody.

NR KaT. TyP DŁ.
58-P2-IN Przypon koniczny Intermediate  2,7 m
58-P2-SI Przypon koniczny Sinking  2,7 m
58-P2-FS Przypon koniczny Fast Sinking  2,7 m

PRZyPON KONICZNy

NR KaT. śREDNICE  DŁ.
58-P1-4x 0,53 mm/0,18 mm 2,7 m
58-P1-5x 0,50 mm/0,15 mm 2,7 m
58-P1-6x  0,43 mm/0,13 mm 2,7 m
58-P1-7x 0,43 mm/0,10 mm 2,7 m

PRZyPONy KONICZNE ŻyŁKOWE 

ŁąCZNIK lINKI Z PRZyPONEM

NR KaT. TyP KOlOR
58-Bl-01 Łącznik linki z przyponem 3 szt. przezroczysty
58-Bl-02 Łącznik linki z przyponem 3 szt. fluo

 NR KaT. TyP KOlOR
  DT-PŁyWaJąCy
 58-a2-DT4-F DT4F  łososiowy
 58-a2-DT5-F DT5F łososiowy
 58-a2-DT6-F DT6F łososiowy

  WF-INTERMEDIaTE
 58-a2-WF4-I  WF4I przezroczysty
 58-a2-WF5-I WF5I  przezroczysty
 58-a2-WF6-I WF6I przezroczysty

  WF-PŁyWaJąCy
 58-a3-WF4-F WF4F żółty fluo
 58-a3-WF5-F WF5F żółty fluo
 58-a3-WF6-F WF6F żółty fluo

  WF-TONąCy
 58-a3-WF5-S WF5S szary
 58-a3-WF6-S WF6S szary
 58-a3-WF7-S WF7S szary

linka muchowa Robinson Premium
długość 100 ft/30 m

* Orientacyjna cena detaliczna z uwagi na zmienny kurs 
dolara amerykańskiego może ulec zmianie

linki muchowe



CAT FISH  
400 BN

Pro Catfish

2 szt.  
w opak.

Seria ultramocnych haków o kształ-
cie dopasowanym do holowania wiel-
kich sumów. Najwyższej jakości stal 
węglowa gwarantuje ich ogromną 
moc. Polecane są również do połowu 
wielkich okazów  innych gatunków 
ryb metodą gruntową lub na spławik 
na żywca.Numer katalogowy

02-P-400BN-...

Najważniejsze, wspólne 
cechy haków Titanium® to 
przede wszystkim:

Robinson Hook 
TecHnology

  FANTASTyCzNA 
oStrość;

 olbrzymia wytrzymałość  
Na zgiNaNie;

 odPorNość  
Na StęPieNie;

 100% zABezPIeCzeNIe  
Przed korozją.

Haki Titanium® to nasza wizytówka technologiczna, rewe lacyjnie 
przyj  mo wa na na światowych rynkach wędkarskich. dzięki wiedzy, 
jaką dysponują zawodnicy drużyny spławikowej robiNSoN team, 
dzięki olbrzymiemu doświadczeniu naszego zaplecza technicznego 
stworzy liśmy unikalną ofertę nowoczesnych haków wędkarskich, 
produkowa nych według najwyższych, światowych standardów Hi-
-tech, która staje się wzorcem dla innych wytwórców.

w produkcji haczyków ważne są dwa elementy: technologia 
i doświa dczenie. Haki titanium® są produktem, w którym oba wy-
mienione elementy są zawarte w idealnej proporcji. 
technologia rHt (robinson Hook technology) opiera się na wy-
korzystaniu stali węglowej najwyższej jakości, o jednorodnej 
strukturze wew nętrznej, charakteryzującej się najbardziej wyśru-
bowanymi właściwościami wytrzymałościowymi, głównie odpor-
nością na zginanie. Nasze haki nie pękają! Stal ma tak olbrzymią 
sprężystość, że nawet przy ekstremalnych obciążeniach nie wystę-
pują odkształcenia plastyczne i nie pojawiają się pęknięcia. 
ogromne znaczenie ma faza procesu technologicznego, w którym 
utrwalane są główne parametry wytrzymałościowe. każdy haczyk 
poddawany jest specjalnej obróbce termicznej zakończonej har-
towaniem.
Uwaga: rHt jest technologią, która w 100% eliminuje możliwość 
przehartowywania haczyków! 
wyjątkowy jest także proces ostrzenia, w którym wykorzystywane są 
metody elektrochemiczne i mechaniczne przy stałym wspomaganiu 

Zawsze bezpieczny  
dla żyłki punkt

Rewelacyjnie odporne 
na stępienie ostrze

Perfekcyjnie 
dobrane proporcje 
pomiędzy 
długością trzonka, 
a promieniem łuku 
kolankowego

High Carbon Steel

zaawansowanych syste-
mów komputerowych. 
Ponieważ wszystkie haki 
Titanium® wykonywane są 
na nowych maszynach ste-
rowanych centralnym systemem 
komputerowym, zapewniona jest stuprocentowa powtarzalność 
kształtu.
Haki Titanium® stały się błyskawi cznie przebojem polskiego 
rynku węd kar skiego, gdyż stanowią idealne połączenie najno-
wocześniejszej technologii oraz doświadczeń polskich wędkarzy. 
każdy model został zaprojektowany ściśle według wskazówek 
i sugestii praktyków ekspertów łowiących wszystkie gatunki ryb 
na poziomie profesjonalnym. każdy model został jednocześnie 
poddany długiemu testowaniu, które potwierdziło skuteczność 
haczyka na łowisku.

   10/0                    8/0                   6/0                4/0                2/0 
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10/0, 8/0, 6/0, 4/0, 2/0BIG FISH

Czerwony

Cyna

Złoty

Granatowy

Teflon

Srebrny

Odporny 
na wodę 
morską

Brązowy

Czarny

Duratin

Oczko

Odgięcie 
ostrza w prawo 

(patrząc z przodu)

Łopatka

Z mikro- 
zadziorem

odgięcie 
ostrza w lewo

(patrząc z przodu)

Krótki

Needle z klasycznym 
zadziorem

2-krotnie 
mocniejszy

Długi

Needle 
z mikrozadziorem

4-krotnie 
mocniejszy

Kuty

Zagięty 
grot

Bardzo 
mocny

Wielkie haki  
na drapieżniki

LEGENDA:

Numer katalogowy
02-P-188DB-. . .

Wielkość haka

Jasno-
brązowy

Z klasycznym 
zadziorem

Czarny 
mat

Boczne 
zadziory na trzonku

BezzadziorowyCzarny 
nikiel

Nikiel



Kotwice podwójne i potrójne

FAST CHANGe
303

40 szt. w opakowaniu

Bardzo praktyczna kotwica trójramienna  
z jednym ramieniem niepołączonym z trzon-
kiem, dzięki czemu można ją szybko wymie-
niać na zestawie bez stosowania kółka łączni-
kowego. Przydatna przy metodzie żywcowej 
i spinningowej, do dozbrajania zestawów 
trollingowych, miękkich przynęt, woblerów  
i innych sztucznych przynęt.

Numer katalogowy
03-303-04-K

KOTWICA PODWÓJNA
202

50 szt. w opakowaniu

doskonała kotwica dwuramienna przezna-
czona do połowów żywcowych. Niepołączone 
ramiona sprawiają, że jest ona bardzo prak-
tyczna przy przygotowywaniu systemów spin-
ningowych i żywcowych. Cztery wielkości 
pozwalają odpowiednio dobrać rozmiar do 
wielkości żywca czy filetu. Szczególnie przy-
datna przy połowie sandaczy i szczupaków.

Numer katalogowy
03-P-202-01 
03-P-202-02 
03-P-202-04 
03-P-202-06

2 4 61

4

4

Haki do bocznego troka

Haki do drop shota

Numer katalogowy
02-P-290BN-...

Numer katalogowy
02-P-295BN-...

LONG STRAP
290 BN

10 szt. w opakowaniu 
Boczny trok

OFFSeT WORM
295 BN

5 szt. w opakowaniu 
Drop shot

         2                         4                       6                    8                    10

2, 4, 6, 8, 10

2/0, 1/0, 1, 2, 4, 6

Haczyki do metody bocznego troka i czebu-
raszki, z oczkiem i zadziorami zapobiegają-
cymi zsuwaniu się przynęty.

Uniwersalne haki offsetowe przeznaczone do 
zbrojenia większości przynęt gumowych,w szcze- 
gólności przynęt typu drop shot.
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KOTWICA POTRÓJNA
302

50 szt. w opakowaniu

klasyczna trójramienna kotwica o pół-
okrągłych łukach. Siedem wielkości kotwic 
pozwala dobrać odpowiednią do rozmiarów 
sztucznej przynęty spinningowej lub wielkości 
żywca przy metodzie żywcowej. groty kotwic 
są bardzo ostre, a ich wytrzymałość została 
sprawdzona przy połowie dużych drapieżni-
ków.

Numer katalogowy
03-P-302-2/0 
03-P-302-1/0 
03-P-302-01 
03-P-302-02 
03-P-302-04 
03-P-302-06 
03-P-302-08

2/0 1/0 1

2 4 6 8

         2/0                                1/0                            1                           2                        4                     6

2/0, 1/0, 1, 2, 4, 6, 8

2/0, 1/0, 1, 2, 4, 6, 8



CHINU 
115 G

Pro Carp
1                   2                 4               6             8           10         12

CHINU
115 BN

Pro Carp
2/0                 1/0             1               2             4            6            8

HI-CARBON STEEL

qt.10 pcs
SIZE 1

CHINU 115 BN

HI-CARBON STEEL

qt.10 pcs
SIZE 1

CHINU 115 G

10 szt. w opakowaniu

10 szt. w opakowaniu
*8 szt. w opakowaniu

Seria mocnych haczyków 
z łopatką przeznaczonych do 
połowu dużych ryb karpio-
watych. 

Seria mocnych haczyków 
z oczkiem przeznaczonych do 
połowu dużych ryb karpio-
watych.

Numer katalogowy
02-P-115G-...

Numer katalogowy
02-P-115BN-...

Haki do połowu karpia

Haki Method Feeder

Numer katalogowy
02-P-501BM-...

Numer katalogowy
02-P-502BM-...

Numer katalogowy
02-P-504BN-...

Numer katalogowy
02-P-505LB-...

Numer katalogowy
02-P-506LB-...

Numer katalogowy
02-P-508BM-...

Method Feeder
501 BM

10 szt. w opakowaniu

Method Feeder
502 BM

10 szt. w opakowaniu

Method Feeder
504 BN

10 szt. w opakowaniu

Method Feeder
505 LB

10 szt. w opakowaniu

Method Feeder
506 LB

10 szt. w opakowaniu

Method Feeder
508 BM

10 szt. w opakowaniu

10, 12, 14, 16

10, 12, 14, 16

10, 12, 14, 16

8, 10, 12, 14, 16

8, 10, 12, 14, 16

6, 8, 10, 12, 14

Kute haczyki bezzadziorowe 
z oczkiem do prezentowania 
przynęt na włosie. Szeroki łuk 
kolankowy zapewnia pewny 
hol ryby.

Kute haczyki z oczkiem do 
prezentowania przynęt na 
włosie. Szeroki łuk kolankowy 
oraz mikrozadzior zapewniają 
pewny hol ryby.

Mocny haczyk z mikrozadzio-
rem na największe ryby łowio-
ne na Method Feeder.

kuty, sprawdzony wzór haka 
bezzadziorowego do zbrojenia 
większości przynęt na włosie. 
jasnobrązowy, z oczkiem.

Kuty haczyk z mikrozadziorem 
do zbrojenia większości przy-
nęt na włosie. jasnobrązowy, 
z oczkiem.

klasyczny wzór kutego haczy-
ka do Method Feedera z ocz-
kiem i z mikrozadziorem.
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         10           12          14         16     

         10             12          14         16     

         10           12          14         16     

           8                    10                12              14              16

           8                    10                12            14            16

           6                  8              10          12         14

with micro barb 
(z mikrozadziorem)

with micro barb 
(z mikrozadziorem)

with micro barb 
(z mikrozadziorem)

with micro barb 
(z mikrozadziorem)



MARU SODe
250 BN

Pro Carp

10          8             6               4               2                  1

ISeAMA
240 BN

Pro Carp

5/0**                        3/0**                  2/0*                      1/0*                  

BIG FISH

5/0**                         3/0**                      2/0*                     1/0*

BIG FISH

CHINTA
180 BN

Pro Tench
 1 2 4 5 6

UMI TANAGO
230 N

Pro Tench   4                  6                8              10             12

KeIRyU
170 BN

Pro Crucian
6                8             10            12           14

HI-CARBON STEEL

qt.10 pcs
SIZE 1

MARU SODE 250 BN

HI-CARBON STEEL

qt.10 pcs
SIZE 1

ISEAMA 240 BN

HI-CARBON STEEL

qt.10 pcs
SIZE 6

 CHINTA 180 BN

HI-CARBON STEEL

qt.10 pcs
SIZE 6

UMI TANAGO 230 N

HI-CARBON STEEL

qt.10 pcs
SIZE 6

KEIRYU 170 BN

1, 2, 4, 5, 6

10          8              6               4                   2                   1        

*8 szt. 
**5 szt. 
w opakowaniu

Jedna z najmocniejszych serii 
haczyków Titanium do stosowania 
przy połowach karpi, amurów, toł-
pyg. duże rozmiary do połowu dra-
pieżników, doskonałe na sumy.

Haczyki do połowu metodą 
włosową, np. na kulki prote-
inowe, groch, ziarna kukury-
dzy. duże rozmiary do połowu 
drapieżników, doskonałe na 
sumy.

10 szt. w opakowaniu

10 szt. w opakowaniu

Specjalistyczny haczyk do połowu 
linów z dużych głębokości me todami 
gruntowymi na różne rodzaje przynęt.

Haczyk do połowów gruntowych, srebrny 
kolor pozwala doskonale zamaskować 
haczyk w różnego rodzaju ciastach oraz 
niektórych przynętach roślinnych, jak 
pęczak czy płatki owsiane. 

Numer katalogowy
02-P-250 BN-...

Numer katalogowy
02-P-240BN-...

Numer katalogowy 02-P-180bN-...

Numer katalogowy 02-P-230N-...

Numer katalogowy 02-P-170bN-...

Haki do połowu lina

Haki do połowu karasia

10 szt.  
w opakowaniu

10 szt. w opakowaniu

model haczyka do połowu ryb spo-
kojnego żeru na tak zwane delikatne 
przynęty, typu pinka, ochotka itd.

*8 szt. 
**5 szt. 
w opakowaniu

10 szt.  
w opakowaniu
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MARUSeIGO
145 BN

Pro Barbel

MARUSeIGO
245 BN

Pro Barbel
2                  4                     6                    8              10

                  4                 6                8               10             12           14

MASU
120 BN

Pro Bream

4                  6                   8                      10              12

ROUND 
BeND
186 G

Pro Bream 4               6           8              10        12

TANAGO
130 G

Pro Bream

KAIzU 
135 BN

Pro Bream 4                 6                8              10             12

4                6              8             10           12           14

qt.10 pcs
SIZE 6

MARUSEIGO 145 BN
HI-CARBON STEEL

qt.10 pcs
SIZE 6

MARUSEIGO 245 BN
HI-CARBON STEEL

HI-CARBON STEEL

qt.10 pcs
SIZE 6

MASU 120 BN

qt.10 pcs
SIZE 6

ROUND BEND 186 G
HI-CARBON STEEL

HI-CARBON STEEL

qt.10 pcs
SIZE 6

TANAGO 130 G

HI-CARBON STEEL

qt.10 pcs
SIZE 6

KAIZU 135 BN

4, 6, 8, 10, 12, 1410 szt. w opakowaniu

10 szt. w opakowaniu

Seria haczyków z łopatką 
prze znaczonych do poło-
wu metodami gruntowymi. 
Szczególnie przydatne do 
połowu brzany. 

Seria haczyków z oczkiem 
prze zna czonych do poło-
wu metodami gruntowymi. 
Szczególnie przydatne do 
połowu brzany. 

doskonały model haka do 
połowu metodą gruntową 
na feedera lub pickera. 
Szczególnie przydatny na 
leszcza oraz duże okazy bia-
łej ryby.

znakomity haczyk do okrąg- 
łych przynęt (kukurydza, 
groch, ciasto) na białą rybę.

10 szt. w opakowaniu

10 szt. w opakowaniu

10 szt. w opakowaniu

10 szt. w opakowaniu

Haki do połowu ryb spokojne-
go żeru. złoty kolor pozwala 
dopasować hak do większości 
przynęt roślinnych.

Seria haczyków z łopatką prze-
znaczonych do połowu leszczy  
i innych ryb karpio watych meto-
dami gruntowymi, kształt haczy-
ków tzw „samozacinający”.

Numer katalogowy
02-P-145BN-...

Numer katalogowy
02-P-245BN-...

Numer katalogowy
02-P-120BN-...

Numer katalogowy
02-P-186G-...

Numer katalogowy
02-P-130G-...

Numer katalogowy
02-P-135BN-...

Haki do połowu brzany

Haki do połowu leszcza

131



CRySTAL
182 G

Pro Perch

LIMeRICK
188 DB

Pro Perch

1               2               4             6          8         10  

KAIzU
235 BN

Pro Bream
 4                   6                  8               10            12

LIMeRICK
288 DB

Pro zander
2/0*               1/0*                1                   2              

BAITHOLDeR
225 BR

Pro eel

2/0*                        1/0*                      1                       2                    4                6                8

HI-CARBON STEEL

qt.10 pcs
SIZE 6

KAIZU 235 BN

HI-CARBON STEEL

qt.10 pcs
SIZE 6

CRYSTAL 182 G

HI-CARBON STEEL

qt.10 pcs
SIZE 6

LIMERICK 188 DB

HI-CARBON STEEL

qt.10 pcs
SIZE 6

LIMERICK 288 DB

qt.10 pcs
SIZE 6

 BAITHOLDER 225 BR
HI-CARBON STEEL
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doskonały, uniwersalny hak oko-
niowy, zarówno w połowie na 
spławik, jak i metodami grun-
towymi, do różnych rodzajów 
przynęt.

10 szt. w opakowaniu

doskonały, uniwersalny hak oko-
niowy, zarówno w połowie na 
spławik, jak i metodami grunto-
wymi, do różnych rodzajów przy-
nęt. Szczególnie sprawdza się na 
ciemnym dnie.

Seria haczyków z oczkiem prze-
z naczonych do połowu leszczy  
i innych ryb karpiowatych meto-
da mi gruntowymi, kształt haczy-
ków tzw „samozacinający”.

10 szt. w opakowaniu

10 szt. w opakowaniu
*8 szt. w opakowaniu

Cienki, a przy tym bardzo wytrzy-
mały ha czyk do połowu na żywca 
sandaczy i szczupaków.

10 szt. w opakowaniu
*8 szt. w opakowaniu

typowy model haczyka do połowu węgorzy. dzięki zadziorom na 
trzonku przynęta typu rosówka lub czerwony robak nie zsuwa się 
z haczyka. Często wykorzy stywany też do połowu na żywca lub 
martwą rybkę.

Numer katalogowy
02-P-235BN-...

Numer katalogowy
02-P-182G-...

Numer katalogowy
02-P-188DB-...

Numer katalogowy
02-P-288DB-...

Numer katalogowy
02-P-225BR-...

Haki do połowu okonia

Haki do połowu sandacza

Haki do połowu węgorza

1                   2                   4                  6              8             10



 SODe
105 G

Pro Roach

PRO FLy
300 BR 

6                8            10           12          14         16

6                 8               10              12              14

8            10         12        14       16

 PRO FLy
305 BR 

PRO FLy
310 BR 

CRySTAL
184 G

Pro Roach

            8           10            12             14

6               8            10          12        14

HI-CARBON STEEL

qt.10 pcs
SIZE 6

CRYSTAL 184 G

HI-CARBON STEEL

qt.10 pcs
SIZE 6

SODE 105 G

qt.10 pcs
SIZE 6

PRO FLY 300 BR
HI-CARBON STEEL

qt.10 pcs
SIZE 6

PRO FLY 305 BR
HI-CARBON STEEL

qt.10 pcs
SIZE 6

PRO FLY 310 BR
HI-CARBON STEEL

AJI
160 G

Pro Roach
 6            8         10        12

HI-CARBON STEEL

qt.10 pcs
SIZE 6

AJI 160 G

8, 10, 12, 1410 szt. w opakowaniu

10 szt. w opakowaniu

10 szt. w opakowaniu

10 szt. w opakowaniu

Specjalistyczny haczyk do nimfy, 
tzw. kiełżowy. ważną zaletą takich 
ha ków jest wyjątkowa ostrość oraz 
sztywność, czyli mała podatność  
na rozginanie. dość duża waga 
zapewnia szybkie tonięcie nimfy.

Specjalistyczny hak do mokrej 
mu chy. Ma charakterystycz ne dłu-
gie żądło i jest bardzo mocny.

Specjalistyczny hak do suchej  
mu chy. Superlekki, kształt idealny 
do imitacji jętek i chruścików.

10 szt. w opakowaniu

Haki do połowu na niewielkie przy-
nęty roślinne, np. psze nica, pęczak, 
płatki owsiane.

bardzo cienki haczyk do połowu  
białej ryby, znakomity do białych 
robaków i tzw. pinki.

Numer katalogowy
02-P-184G-...

Numer katalogowy
02-P-160G-...

Numer katalogowy
02-P-105G-...

Numer katalogowy
02-P-300BR-...

Numer katalogowy
02-P-305BR-...

Numer katalogowy
02-P-310BR-...

Haki do połowu płoci

model haczyka do połowu róż-
nymi metodami z dalekich odle-
głości, kształt oraz krótki trzo-
nek po zwalają na zacięcie ryby 
z dużej odległości oraz długi hol.

10 szt. w opakowaniu

Haki muchowe
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TITANIUM® 
Robinson Hook Technology

cHinU 
115 g

Pro carp

                   6                      8                    10            12

10 szt. w opakowaniu

Przypon wiązany na haczyku z łopatką przezna-
czonym do połowu dużych ryb karpiowatych. 

Doskonałe haki i doskonała żyłka precyzyjnie za-
wiązane dają wędkarzowi komfort nad wodą. 
Przypon z hakami Robinson Titanium® gwarantuje 
pewność zacięcia i pewność trzymania ryby w cza-
sie holu. Zastosowana żyłka Robinson Supercup® 
jest niesłychanie wytrzymała. Haki są perfekcyj-
nie dobrane do przynęt najczęściej stosowanych  
na dany gatunek ryby. Przypon ma długość  
70 cm, a średnice zastosowanej żyłki wynoszą od 
0,115 mm do 0,218 mm. Zarówno pokryta fluoro-
carbonem żyłka Supercup®, jak i haki były wielo-
krotnie testowane przez mistrzów Polski – człon-
ków klubu Robinson Team. 

 Numer Wielkość Średnica 
 katalogowy haka żyłki 
 01-S-115G-06 6 0,172 mm 
 01-S-115G-08 8 0,147 mm 
 01-S-115G-10 10 0,128 mm 
 01-S-115G-12 12 0,128 mm 

Przypon wiązany na haczyku przeznaczonym do 
połowu ryb spokojnego żeru na tak zwane deli-
katne przynęty, typu pinka, ochotka itd.

 Numer Wielkość Średnica 
 katalogowy haka żyłki 
 01-S-170BN-08 8 0,147 mm 
 01-S-170BN-10 10 0,128 mm 
 01-S-170BN-12 12 0,128 mm 
 01-S-170BN-14 14 0,115 mm 

10 szt. w opakowaniu

 8                10             12            14  

keiRyU
170 bn

Pro crucian

Przypon wiązany na haczyku  do stosowania przy 
połowach karpi, amurów, tołpyg. 

 Numer Wielkość Średnica 
 katalogowy haka żyłki 
 01-S-240BN-02 2 0,218 mm 
 01-S-240BN-04 4 0,190 mm 
 01-S-240BN-06 6 0,172 mm 
 01-S-240BN-08 8 0,147 mm 
 01-S-240BN-10 10 0,147 mm

10 szt. w opakowaniu

  2                    4                      6                    8                  10                  

iseAMA
240 bn

Pro carp
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Haki z przyponami



Przypon wiązany na uniwersalnym haczyku okoniowym 
przeznaczonym zarówno do połowu na spławik, jak 
i metodami gruntowymi, do różnych rodzajów przynęt.

10 szt. w opakowaniu
             4                     6                   8             10  

cRysTAl
182 g

Pro Perch

Przypon wiązany na haczyku do połowu różnymi metodami  
z dalekich odległości. Kształt oraz krótki trzonek po zwalają  
na zacięcie ryby z dużej odległości oraz długi hol.

10 szt. w opakowaniu
 6                8             10           12          14        16

AJi
160 g

Pro Roach

Przypon wiązany na haczyku do połowu ryb spokojnego 
żeru. Złoty kolor pozwala dopasować hak do większości 
przynęt roślinnych.

 Numer Wielkość Średnica 
 katalogowy haka żyłki 
 01-S-130G-06 6 0,172 mm 
 01-S-130G-08 8 0,147 mm 
 01-S-130G-10 10 0,128 mm 
 01-S-130G-12 12 0,128 mm
 01-S-130G-14 14 0,115 mm
 

10 szt. w opakowaniu

             6                  8                10             12           14

TAnAgo
130 g

Pro bream

Przypon wiązany na haczyku przeznaczonym do  
metody gruntowej na feedera lub pickera. Szczególnie 
przydatny na leszcza oraz duże okazy białej ryby.

10 szt. w opakowaniu

MAsU
120 bn

Pro bream

                   6                     8                   10              12

 Numer Wielkość Średnica 
 katalogowy haka żyłki 
 01-S-120BN-06 6 0,172 mm 
 01-S-120BN-08 8 0,147 mm 
 01-S-120BN-10 10 0,128 mm 
 01-S-120BN-12 12 0,128 mm 

 Numer Wielkość Średnica 
 katalogowy haka żyłki 
 01-S-182G-04 4 0,190 mm 
 01-S-182G-06 6 0,172 mm 
 01-S-182G-08 8 0,147 mm 
 01-S-182G-10 10 0,128 mm 

 Numer Wielkość Średnica 
 katalogowy haka żyłki 
 01-S-160G-06 6 0,172 mm 
 01-S-160G-08 8 0,147 mm 
 01-S-160G-10 10 0,128 mm 
 01-S-160G-12 12 0,128 mm
 01-S-160G-14 14 0,115 mm
 01-S-160G-16 16 0,115 mm

 Numer Wielkość Średnica 
 katalogowy haka żyłki 
 01-S-135BN-06     6 0.172
 01-S-135BN-08     8 0.147
 01-S-135BN-10     10 0.128
 01-S-135BN-12     12 0.128

10 szt. w opakowaniu

kAiZU
135 bn

Pro bream
6                8              10          12

Przypon wiązany na haczyku do połowu ryb spokojnego 
żeru. Szczególnie polecany do połowu leszczy i innych 
ryb karpio watych metodami gruntowymi.
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Główki Jigowe  
Titanium
3 sztuki w opakowaniu
nr. kat. rozmiar haczyka waga g

04-P-004-01 4 1
04-P-004-02 4 2
04-P-004-03 4 3
04-P-004-04 4 4
04-P-002-02 2 2
04-P-002-03 2 3
04-P-002-04 2 4
04-P-002-06 2 6
04-P-001-02 1 2
04-P-001-03 1 3
04-P-001-04 1 4
04-P-001-06 1 6
04-P-010-04 1/0 4
04-P-010-06 1/0 6
04-P-010-08 1/0 8
04-P-010-10 1/0 10
04-P-020-06 2/0 6
04-P-020-08 2/0 8
04-P-020-10 2/0 10
04-P-020-12 2/0 12
04-P-030-06 3/0 6
04-P-030-08 3/0 8
04-P-030-10 3/0 10
04-P-030-14 3/0 14
04-P-040-08 4/0 8
04-P-040-10 4/0 10
04-P-040-14 4/0 14
04-P-040-18 4/0 18
04-P-050-10 5/0 10
04-P-050-14 5/0 14
04-P-050-18 5/0 18
04-P-050-24 5/0 24

Nowe wzory miękkich przynęt i ich różnorodność spowodowały 
zdecydowanie większe zainteresowanie spinningistów używaniem 
jigów. Skłoniło nas to do zaoferowania wędkarzom serii główek 
odpowiadających najnowszym trendom. Główki jigowe Titanium 
mają wzmocniony, kuty i wydłużony hak, dzięki czemu można 
jigować bardzo długimi przynętami. Hak Titanium charakteryzuje 
się sprężystością i wytrzymałością, a dzięki zastosowaniu długiego 
ostrza typu Needle Point jest piekielnie ostry. Przedłużony grot 
powoduje pewne zacięcie, a mikrozadzior nie kaleczy ryby. 
Precyzyjnie dopracowano proporcje główki, kołnierza i wielkości 
haka. Główki są wyprodukowane ze specjalnie utwardzonego ołowiu, 
a haki z wysokogatunkowej stali. Na skandynawskich testach główki 
okazały się bardzo łowne, a ich moc była niezawodna w czasie 
holu wielkich drapieżników. Oferujemy osiem wielkości haka 
w jedenastu wagach. Z powodzeniem można dobrać określoną 
wielkość i ciężar główki do odpowiedniej miękkiej przynęty.

Główki Jigowe 
Titanium

cechy haka

Czarny 
nikiel

Rozmiary od 
1/0 do 5/0

Oczko Kuty Długi Needle Point 
z mikrozadziorem

2-krotnie 
mocniejszy

przedłużony i wzmocniony trzonek

ostrze typu  
Needle Point

precyzyjnie  
wykonany kołnierz

Wzmocniony hak Robinson Titanium

mikro-zadzior
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SCALE

-S01 -Z01

pAnthEr

-S
01 -S

02

-S
26 -S
29 -S
40

-S
30

-S
42

SoniC

-S17 -S28 -S33 -S49 -M34

Klasyczny model błystki obrotowej generującej 
silną falę hydroakustyczną. Charakterystyczny 
dzwonkowy kształt korpusu z wewnętrznym rdzeniem. 
Podczas pracy w wodzie korpus generuje efekty 
dźwiękowe, dodatkowo wabiące drapieżnika, nawet 
ze stosunkowo dużej odległości. Bogata kolorystyka 
oraz różnorodność gabarytów (4 wielkości) umożliwiają 
idealne dopasowanie do aktualnych warunków panują-
cych na łowisku.

nr kat. rozmiar waga kolory

41 - S1 - . . 1 4,0 g S17, S28, S33, M34

41 - S2 - . . 2 6,0 g S17, S28, S33, M34

41 - S3 - . . 3 10,0 g S17, S28, S33, S49, M34

41 - S4 - . . 4 13,0 g S17, S28, S33, S49, M34

-S32-S01 -S17 -S20 -S23 -S26 -S48

tigEr Jedna z najskuteczniejszych przynęt spinningowych, prowokuje do ataku 
wszystkie drapieżniki występujące w naszych wodach. Kolorystyka opracowana 
pod kątem różnych gatunków ryb. Bez względu na wielkość Tiger zawsze ide-
alnie „wchodzi na obro ty”, nawet podczas łowienia w rzekach o silnym uciągu 
wody i prowadzenia z prądem. Największe modele są znakomitą przynętą  
do trollingu w głębszych jeziorach.

nr kat. rozmiar waga

41 - T1 - . . 1 3,5 g

41 - T2 - . . 2 6,0 g

41 - T3 - . . 3 8,0 g

41 - T4 - . . 4 12,0 g

Cechą charakterystyczną tej obrotówki jest 
karbowana powierzchnia paletki. Daje ona więcej 
rozbłysków w wodzie niż płaska paletka co 
czyni Scale wirówką doskonale widoczną nawet 
w mało przezroczystych akwenach. Rozmiary  
1 i 2 są bardzo skuteczne na pstrągi, klenie, jazie 
i okonie, zaś większe – na szczupaki, bolenie 
i sandacze.  Bardzo dobra przynęta do wolnego 
trollingu.

S – srebro
Z – złoty

nr kat. rozmiar waga kolory

4 1 - C 1 - . . 1 5,0 g S01, Z01

4 1 - C 2 - . . 2 8,0 g S01, Z01

4 1 - C 3 - . . 3 11,5 g S01, Z01

4 1 - C 4 - . . 4 18,0 g S01

Specjalnie dobrana proporcja pomiędzy 
wydłużeniem paletki oraz masą korpusu 
umożliwia równomierną pracę przynęty w 
każdych warunkach – nawet przy bardzo 
wol nym prowadzeniu (z prądem i pod prąd) 
paletka zostaje wprawiona w ruch obrotowy. 
Uniwersalna przynęta na wiele gatunków 
drapieżników, m.in. na szczupaki, trocie, 
oko nie, bolenie, pstrą gi potokowe i tęczowe, 
klenie, jazie, lipienie oraz wzdręgi.

nr kat. rozmiar waga kolory

4 1 - P 0 - . . 0 2,0 g S01, S02, S26, S29

4 1 - P 1 - . . 1 3,0 g S01, S02, S26, S29, S30

4 1 - P 2 - . . 2 6,0 g S01, S02, S26, S29, S30, S40

4 1 - P 3 - . . 3 8,0 g S01, S02, S26, S29, S30, S40, S42

4 1 - P 4 - . . 4 12,0 g S01, S02, S26, S29, S40, S42

Oferujemy kompletny wybór błystek obroto wych – różne kształty, różne parametry, bogata 
kolorys tyka oraz najważniejsze: najwyższa skuteczność na łowisku. Nasze wirówki przeszły 
przez łowiska niemal całego świata i zawsze opinia była jedna: doskonałe produkty! 
Wszystkie propo nowane modele wykonywane są w najno wo cześ niejszej technologii, dzięki 
której każdy element błystki – palet ka, korpus, strzemiączko, itd. zachowuje najwyższą 
precyzję geometrii, jest trwały i zabez pieczony przed korozją. S – srebro; M – mosiądz; C – miedź

41  -  P     4  -  S      0 1
błystki typ wielkość typ wzór
obrotowe błystki  skrzydełka kolorystyczny

Błystki obrotowe
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Błystki wahadłowe

Udoskonalony wzór jednej z najskuteczniejszych 
błystek wahadłowych – popularnego „gnoma”. Czy 
można jeszcze coś w tak znakomitej przynęcie zmienić 
i poprawić? Okazuje się, że tak! Kolorystyka, wzór 
nałożonego deseniu – to są elementy, dzięki którym 
Pike to nie tylko tradycja, ale również nowoczesność! 
Wyjątkowo skuteczny model wahadłówki na wszystkie 
drapieżniki, które są do wyjęcia z naszych wód.

nr kat. rozmiar waga kolory

42-Pi-S12-.. 2 12,0 g S, H01, K02, K04

42-Pi-S18-.. 3 18,0 g S, H03, K02

42
-P

i-S
18

-K
02

Tradycja jest ostoją, na której ROBiNSON buduje skuteczny program 
wędkarski. Największą trady cję w obrębie przynęt spinningowych stanowią 
bły stki wahadłowe. Oferta ROBiNSONA jest w tym zakresie najlepszym 
potwierdzeniem: nasze wa  hadłówki są super, są fantastyczne. W każdym 
calu dopracowane, po prostu idealne! S – srebro; M – mosiądz; C – miedź; Z – złoto; D – dwukolorowa (srebrny grzbiet, mosiężny spód)

42   -   Pi   -   S    36     K02
błystki typ typ waga wzór
wahadłowe błystki skrzydełka  kolorystyczny

Specjalistyczna wahadłówka opracowana pod kątem łowienia boleni. 
Wydłużenie oraz odpowiednie podgięcie umożliwiają bardzo precyzyjne 
prowadzenie w rzekach, przy zmiennej sile uciągu wody. Zastosowane 
rozłożenie masy dodatkowo umożliwia oddawanie dalekich rzutów, co 
w przypadku polowania na bolenie jest bardzo istotnym elementem 
stosowanej taktyki.42

-A
S-

S0
7

nr kat. rozmiar waga

42-AS-S07-.. 1 7,0 g

41-GH4-S36

gEpArd

-S36-S37-S38

nr kat. rozmiar waga

41 - GH1 - . . 1 11,0 g

41 - GH2 - . . 2 15,0 g

41 - GH3 - . . 3 21,0 g

41 - GH4 - . . 4 32,0 g

GEPARD GH (z dociążeniem)Seria sprawdzonych błystek wirowych z doczepianą 
główką dociążającą. Doczepienie ołowianej główki 
zna komicie poprawia zasięg rzutu oraz ułatwia równe 
prowadzenie na zadanej głębokości. Podczas pracy  
w wodzie Gepard zostawia za sobą szeroki ślad hydro-
akustyczny, oddziałujący skutecznie na linię boczną 
drapieżników. Doskonała całosezonowa przynęta na 
szczupaki i okonie.
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42
-R

O-S1
4

S...
D...S... D...

trophy

42
-BA

-S2
1-K

01

Standardowa, uniwersalna wahadłówka, która 
zawsze powinna być w torbie spin ningisty. 
Niezliczona ilość okazów, które stały się jej 
ofiarami sprawia, że Basic można za liczyć do 
najskuteczniejszych, a zarazem naj prostszych, 
przynęt spinningowych. Precyzyjnie dobrany 
kształt oraz wielkość kotwic w znaczny sposób 
podnoszą chwytliwość wahadłówki.

nr kat. rozmiar waga kolory

42-BA-S07-.. 1 7,0 g S, K01

42-BA-S15-.. 2 15,0 g S, K01

42-BA-S21-.. 3 21,0 g S, K01, K05

Skuteczna przynęta na sumy, 
szczupaki, sandacze, trocie, duże 
okonie. Wahad łów ka w kształcie łezki 
z głębokimi, okrągły mi wytłoczeniami 
na powierzchni. Specy ficz ny kształt 
umożliwia generację dodat ko wych 
efektów hydroakustycznych, któ re 
odbierane są przez linię boczną drapież-
nika i prowokują go do ataku

nr kat. rozmiar waga kolory

42-Fi-S07-.. 1 7,0 g K06, K07, K08

42-Fi-S09-.. 2 9,0 g K06, K07, K08, K09

42-Fi-S19-.. 3 19,0 g K06, K07, K08, K09

Błystka Robinsona stała się hitem poprzed-
niego sezonu, a to dlatego, że coraz popu-
larniejsze staje się łowienie troci i łososi  
w strefie przybrzeżnej Bałtyku zarówno brodząc,  
jak i z łódki i kutra. Na przybrzeżnych pły-
ciznach najskuteczniejsze będą mniejsze 
rozmiary, zaś na głębsze morze polecamy 
cięższe, 20-gramowe błyski. Makrela jest 
również bardzo dobrą błystką na rzeczne 
i jeziorowe sandacze i szczupaki.

nr kat. rozmiar waga kolory

42-MA-S14-.. 1 14,0 g S

42-MA-S20-.. 3 20,0 g K14, K15

42
-BA

-S2
1-K

01

42
-Fi

-S0
9-K

06

42
-M

A-S1
4

Dwukolorowa,
srebrny grzbiet, 
mosiężny spód.

Przynęta na duże szczupaki i sandacze oraz na największe 
łososiowate – łososie i trocie. Dobrze trzyma się dna, 
wykonuje bardzo silne wahnięcia, które przy szybszym 
prowadzeniu przechodzą w kole banie względem podłużnej 
osi. Starzy wyjadacze stosują Trophy jako niezawodną 
przynętę do trollingu w dużych jeziorach (umiarkowana 
prędkość trollowania).

nr kat. rozmiar waga kolor

42-RO-.14- 2 14,0 g D

42-RO-.18- 3 18,0 g S



Zestaw błystek „Perch – Chub 2” (okoń, kleń 2) 41-Z1-PE2 
błystki w zestawie: 41-P0-S25;   41-P1-S26;   41-T1-S23;    
             41-S1-S35;   41-T1-S32 
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Zestaw błystek „Perch – Chub 1” (okoń, kleń) 41-Z1-PE1
błystki w zestawie: 41-P0-S02;   41-P0-S29;   41-T1-S20;    
             41-S1-S28;   41-T1-S31 

Zestaw błystek „Trout 1” (pstrąg 1)  41-Z1-TR1 
błystki w zestawie: 41-P1-S24;   41-T1-S20;   41-T1-S23;    
            41-S1-S35;   41-S2-M34

ZestVaw błystek „ASP 1” (boleń 1) 41-Z1-AS1
błystki w zestawie: 42-Fi-S08-K08;   42-Fi-S07-K07;  42-ST-S10;   
             42-TR-S07-H02;   42-Pi-S12-K05   
 

Zestaw błystek „PiKE 3” (szczupak 3) 41-Z1-Pi3
błystki w zestawie: 42-Fi-S19-K06;   42-Fi-S09-K09;   42-TR-S15;   
             42-Pi-S23-K05;   42-Pi-S12-K02

Zestaw błystek „PiKE 2” (szczupak 2) 41-Z1-Pi2
błystki w zestawie: 41-T2-S20;   41-S3-S35;    41-P3-S30;    
             42-Fi-S07-K09;   42-TR-S11-H01

Oferujemy sprawdzone zestawy błystek obrotowych, przeznaczone do 
poło wu konkretnych gatunków drapieżników. Odpowiedni do bór rozmiarów  
i kolorystyki zapewnia szybki i pewny wybór przy nę ty na określony w nazwie 
gatunek ryb. 

Zestawy błystek
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NR Kat. Nazwa GłębOKOść 
PRaCy

GłębOKOść 
PRaCy  

w tROlliNGu

GłębOKOść 
PRaCy  

w sPiNNiNGu

DłuGOść 
(mm)

waGa
(g) tyP PRaCy

46-1tl-F70-... trollex F70 2–5 m 4–5 m 2–3 m 70 18 szybka, drobna
46-1bu-F40-... buster F40 0–1,2 m 0–1,2 m 0–0,8 m 40 4 szybka, drobna
46-1Ru-F58-... Runner F58 0–2 m 0–2 m 0–1,5 m 58 6 szybka, drobna
46-1sK-F60-... skimmer F60 0–1,2 m 0–1,2 m 0–1 m 60 10 średnia
46-1sF-F60-... super Frog F60 0–0,5 m 0–0,5 m 0–0,5 m 60 11 wolna, szeroka
46-1sM-F75-... Fat snake F75 0–3 m 0–3 m 0–2 m 75 17 szybka, bardzo drobna
46-1st-F95-... striker F95 0–1,2 m 0–1,2 m 0–1 m 95 18 średnia, wężowa
46-1bl-F75-... bullet F75 0–2,5 m 0–2,5 m 0–1,8 m 75 9 szybka, drobna
46-1Hu-F80-... Humper F80 0–1,5 m 0–1,5 m 0–1 m 80 10 średnia
46-1Pi-F12-... Pike F120 0–2,5 m 0–2,5 m 0–1,8 m 120 15 szybka, drobna

46-1HO-F80-... Hover F80 0–4 m 2,5–4 m 0–2,5 m 80 30,5 szybka, średnia
46-1Mi-F09-... Minnow F90 0–1,2 m 0–1,2 m 0–1 m 90 7 wolna, szeroka
46-1Mi-F12-... Minnow F120 0–2,5 m 0–2,5 m 0–1,7 m 120 22 wolna, szeroka

NR Kat. Nazwa GłębOKOść 
PRaCy

GłębOKOść 
PRaCy  

w tROlliNGu

GłębOKOść 
PRaCy  

w sPiNNiNGu

DłuGOść 
(mm)

waGa
(g) tyP PRaCy

46-1Kl-s88-... Killer s88 0–1,2 m 0–1,2 m 0–0,8 m 88 17 średnia, wolna
46-1tX-s40-... tronx s40 0–1,2 m 0–1,2 m 0–1 m 40 4 średnia, drobna

46-1Vb-s70-... Vibrant s70 0–4 m 0–3 m 0–4 m 70 14 średnia, boczna, 
lusterkowanie

46-1HN-s10-... Huncher s100 0–2 m 0–1 m 0–2 m 100 33 jerk
46-1sP-s07-... sniper s70 0–1,5 m 0–1 m 0–1,5 m 70 18 jerk
46-1sP-s10-... sniper s100 0–2 m 0–1 m 0–2 m 100 49 jerk
46-1Mi-s07-... Minnow s70 0–1 m 0–1 m 0–0,8 m 70 5 wolna, szeroka

woblery 
Robinson

NR Kat. Nazwa DłuGOść 
(mm)

waGa
(g) tyP PRaCy

46-1Ps-F65-... Pop star F65 65 9 popper
46-1Ps-F85-... Pop star F85 85 18 popper
46-1Ki-F88-... skid F88 88 9 powierzchniowy
46-1FR-F45-... Frog F45 45 7 powierzchniowy
46-1FR-F55-... Frog F55 55 12 powierzchniowy

woblery powierzchniowe

Woblery tonące

woblery pływające

Kolejny imponujący sum 
złowiony przez Marcina 
Jakubowskiego na Wiśle. 
Przynętą był wobler Hover 
o głębokiej, agresywnej 
pracy.

Jesteśmy przekonani, że bieżący rok, tak jak poprzedni, może być przełomowy dla wszystkich wędkarzy, którzy zdecydują 
się na połowy naszymi woblerami. Nadchodzący sezon to świetna okazja do pobicia życiowych rekordów. Nasi testerzy byli 
pod ogromnym wrażeniem skuteczności przynęt Robinson. Modele powierzchniowe  takie jak żaby i poppery, wyciągały z naj-
bardziej zarośniętych i niedostępnych miejsc skandynawskich łowisk ponad metrowe szczupaki i niemal półmetrowe okonie. 
Duże przynęty takie jak PiKE i MiNNOW, a także jerki SNiPER i HUNCHER, były wściekle atakowane przez olbrzymie szczupaki i 
sandacze. Testując modele TRONX, czy mniejsze imitacje żab, łowiono dwukilowe jazie, klenie i pstrągi potokowe na łowiskach 
południowej i północnej Polski. Nasze przynęty są perfekcyjnie wykonane, o doskonałej akcji i bezbłędnie dobranej kolorystyce, 
sugestywnie mienią się w wodzie dzięki powierzchniom holograficznym. Uzbrojone w światowej klasy kotwice VMC zapewniają 
pewne zacięcia. Są one wyjątkowo atrakcyjną przynętą, której nie może zabraknąć w pudełku wytrawnego spinningisty.

wobLEry uzbrojonE  
w kotwiCE vmC
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skid

S-SH
Silver Shiner

PE-MI
Perch Mix

PE
Perch

wobler skid jest mode-
lem bezsterowym, prze-
znaczonym do łowienia 
techniką jerkowania. Jest 
on naszą odpowiedzią na  
współczesne trendy spin-
nigowania – łowienia dra-
pieżników na powierzchni. 
Dla wędkarza nie ma nic 
ciekawszego niż obser-
wacja ataku drapieżnika 
na przynętę.
wpadający do wody skid 
staje pionowo, po czym 
po ściągnięciu tnie po-
wierzchnię wody, zosta-
wiając falę prowokującą 
drapieżnika. ściągany 
skid „odjeżdża” na boki. 
łowimy nim na wodach 
stojących.

 NR Kat. MODel Dł. waGa RODzaJ
46-1Ki-F88-… skid  F88 88 mm 9 g powierzchniowy

szczególnie  
skuteczne na:  

 szczupaki i duże okonie

Frog

 NR Kat. MODel Dł. waGa RODzaJ
46-1FR-F45-…   Frog  F45 45 mm 7 g powierzchniowy
46-1FR-F55-…  Frog  F55 55 mm 12 g powierzchniowy

Miękka imitacja żaby. Przynęta ta za-
dowoli swoją skutecznością wszyst-
kich tych spinningistów, którzy 
preferują łowienie powierzchniowe 
w bardzo zarośniętych akwenach. Na 
testach łowiono na nią wielkie bassy 
w Hiszpanii i wielkie okonie w szwe-
cji. wystające jedynie nieco ponad 
korpus haki gwarantują unikanie 
zaczepów, a  luźne wąsy doskonale 
imitują zarówno podczas prowa-
dzenia, jak i  opadania (jeśli dodat-
kowo zastosuje się ciężarek na żyłce 
głównej) ruch tylnych kończyn żaby. 
Dodatkowym atutem tej przynęty 
jest jej miękkość, co stwarza szanse 
powtórzenia ataku przez drapieżnika 
po pierwszym nietrafieniu. większe 
modele polecane są na szczupaki, 
duże okonie, sandacze, trocie, mniej-
sze na pstrągi, klenie, jazie i okonie. 

szczególnie  
skuteczne na:  

szczupaki, okonie, 
pstrągi potokowe

GR
Green

CH
Chartreuse

D-GR
Dark Green

Pop Star

 NR Kat. MODel Dł. waGa RODzaJ
46-1Ps-F65-… Pop star F-65 65 mm 9 g powierzchniowy
46-1Ps-F85-… Pop star F-85 85 mm 18 g powierzchniowy

B-CL
Blue Clown

S-SH
Silver Shiner

TE
Tench

46-1PS-F65

PE
Perch

46-1PS-F85

woblery powierzchniowe

G-R
Gold Red

S-MK
Silver Mackerel

B-MK
Blue Mackerel

RH
Red Head

szczególnie  
skuteczne na:  

 okonie, szczupaki 
i inne drapieżniki

Kiedy łowimy w zarośniętych roślinnoś-
cią podwodną łowiskach, powinniśmy 
użyć woblera powierzchniowego. 
świetną przynętą powierzchniową 
jest Pop star. Podczas prowadzenia 
tego woblera należy energicznie pod-
szarpywać szczytówką tak, aby wobler 
wytwarzał na  powierzchni rozbryzgi 
wody oraz bąbelki. te wszystkie efekty 
wizualne nie umkną uwadze drapieżni-
ka, szczególnie że poparte są specyficz-
nymi dźwiękami wydawanymi przez 
wobler podczas popychania wody, jak 
i grzechotania. Pop star jest najbardziej 
skuteczny w bezwietrzne dni, kiedy lu-
stro wody nie jest sfalowane. aerodyna-
miczny kształt zapewnia daleki zasięg 
przynęty. 

wobLEry uzbrojonE  
w kotwiCE vmC

wobLEry uzbrojonE  
w kotwiCE vmC

wobLEry uzbrojonE  
w kotwiCE vmC
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buster
buster dzięki swym zaletom jest prawdziwym rarytasem w pudełku spinningisty pre-
ferującego połowy pstrągów, kleni, jazi czy okoni. Ma bardzo szybką, agresywną akcję. 
Dzięki konstrukcji stera szybko schodzi pod wodę. ten mały, zgrabny, zaledwie czterocen-
tymetrowy wobler jest stosunkowo ciężki, co pozwala na dalekie i celne rzuty. łowienie 
na cienką linkę w wartkich strumieniach, jak też wolno płynących rzekach to prawdziwa 
przyjemność. zwraca uwagę starannie dobrana kolorystyka bustera, sprzyjająca łowieniu 
zarówno w krystalicznie czystych, pstrągowych rzekach (ciemne kolory), jak i w wodach 
o mniejszej przezroczystości (jasne kolory z holograficznymi powłokami). busterem łowimy 
na wodach stojących i wolno płynących.

 NR Kat. MODel Dł. waGa RODzaJ Głęb.
46-1bu-F40-… buster F40 40 mm 4 g pływający 0–1,2 m

Ft
Firetiger

szczególnie  
skuteczne na:  

 pstrągi  
i okonie

 NR Kat. MODel Dł. waGa RODzaJ Głęb.
 46-1tl-F70-…  trollex F70 70 mm 18 g pływający 2–5 m

wobler o zwartym korpusie z bardzo długim sterem, pozwalającym schodzić 
przynęcie do 5 m. sprawia to, że jest on doskonały przy trollowaniu na szczupaki, 
sandacze i okonie. Jest również bardzo łowną przynętą przy spinningu na rzekach  
i jeziorach. Głośna grzechotka, laserowe listwy oraz ciekawa kolorystyka potęgują 
skuteczność trollexa.   

szczególnie  
skuteczne na:  

 szczupaki,  
duże okonie, 

sandacze

trollex
TE
Tench

G-BL
Gold Black

S-MK
Silver Mackerel

S-SH
Silver Shiner

PE
Perch

TE
Tench

woblery pływające

wobLEry uzbrojonE  
w kotwiCE vmC

wobLEry uzbrojonE  
w kotwiCE vmC
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skimmer

Runner

bl-Pe
black Perch

Ft
Firetiger

PE
Perch

S-SH
Silver ShinerRunner to wobler, którego 

nie powinno zabraknąć 
w  pudełku żadnego spin-
ningisty, lubiącego łowić 
lżejszym zestawem. sześć 
wyjątkowo kolorystycznie 
dopracowanych 6-centyme-
trowych woblerów o wydłu-
żonym korpusie. bardzo dłu-
gi ster pozwala na głębokie 
schodzenie i  prowadzenie 
przynęty, które imituje płot-
kę czy uklejkę. 
Runner jest skuteczny na 
wodach stojących i  wolno 
płynących. to wobler uni-
wersalny – na wszystkie 
drapieżniki.

szczególnie  
skuteczne na:  

wszystkie  
drapieżniki

 NR Kat. MODel Dł. waGa RODzaJ Głęb.
46-1Ru-F58-… Runner F58 58 mm 6 g pływający 0–2 m

G-R
Gold Red

Dla chcących łowić duże okonie 
w szerokiej i płytkiej strefie przy-
brzeżnej jeziora niezastąpionym 
woblerem jest skimmer. Dzięki 
swojemu kształtowi i masie umoż-
liwia on wędkarzowi dalekie rzuty. 
skimmer zanurza się stosunkowo 
płytko, ale jego energiczna praca 
prowokuje drapieżniki buszujące 
w przypowierzchniowej roślinno-
ści. Jest również przydatny przy 
rzecznym spinningowaniu. 
w trakcie testów skimmer był bar-
dzo skuteczny na sumy żerujące 
latem przy powierzchni.
Polecany na wody stojące i  pły-
nące.

szczególnie  
skuteczne na:  

 okonie, szczupaki,  
sumy

 NR Kat. MODel Dł. waGa RODzaJ Głęb.
46-1sK-F60-… skimmer F60 60 mm 10 g pływający 0–1,2 m

CH-sH
Chartreuse shiner

Ft
Firetiger

S-SH
Silver Shiner

GR-sH 
Green shiner

Ra
Rainbow

wobLEry uzbrojonE  
w kotwiCE vmC

wobLEry uzbrojonE  
w kotwiCE vmC

woblery pływające
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Fat snake

striker

super Frog

G
Gold

Każdy doświadczony spinnin-
gista wie, że żaby to ulubiony 
przysmak szczupaków, ale 
także innych drapieżników, 
takich jak sandacze czy pstrą-
gi. ten model jest przezna-
czony głównie do łowienia 
szczupaków oraz sandaczy 
i można nim łowić w wodach 
stojących oraz rzekach. wobler 
bardzo realistycznie naśladuje 
ruchy poruszającej się w wo-
dzie żaby. Dodatkowo można 
jeszcze prowokować drapież-
niki, poruszając szczytówką 
wędziska w  lewo i  w  prawo. 
wobler schodzi do głębokości  
około 0,5 m, a  wbudowana 
grzechotka dodatkowo pro-
wokuje ryby.

skuteczne na:  

 szczupaki,  
sandacze, 

pstrągi

GR
Green

y
yellow

 NR Kat. MODel Dł. waGa RODzaJ Głęb.
46-1sF-F60-…  super Frog F60  60 mm 11 g pływający 0–0,5 m

Dwuczęściowy wobler pływają-
cy z  długim sterem umocowa-
nym w krępym, szerokim korpu-
sie to killer na niemal wszystkie 
drapieżniki. Fat snake po wpad-
nięciu do wody łatwo się zanu-
rza, po czym daje się doskonale 
prowadzić. Kiedy przestajemy 
ściągać linkę, wobler zatrzymu-
je się, lekko unosząc, ale nawet 
przy małym prądzie jego ogon 
aktywnie pracuje. Można go 
wprowadzić pod nawis czy za-
topione drzewo i  prowokować 
ukryte drapieżniki. bardzo do-
brze wypadły testy na skandy-
nawskich i pomorskich rzekach 
trociowych. Fat snake dosko-
nale sprawdza się zarówno na 
wodach stojących i  płynących, 
jak i w trollingu.

skuteczne na: 

pstrągi, okonie  
łososie, trocie, szczupaki, 

sandacze i sumy

 NR Kat. MODel Dł. waGa RODzaJ Głęb.
46-1sM-F75-… Fat snake F75 75 mm 17 g pływający 0–3 m

Każdy wytrawny spinningista 
posiada w  swoim arsenale 
przynęt tę jedną (tzw. tajną 
broń), którą zakłada wtedy, 
kiedy wszystkie inne zawiod-
ły i tylko ta jedyna może przy-
nieść upragniony efekt. taką 
tajną bronią może być striker. 
ten trzyczęściowy, łamany 
wobler charakteryzuje się dużą 
ruchliwością. Jego agresywna 
praca sprawdza się podczas 
łowienia niemal wszystkich 
drapieżników. woblerami 
striker można łowić zarówno  
w  rzekach, jak i  w  wodach 
stojących. Polecane są szcze-
gólnie na szczupaki, ale ich 
skuteczność została potwier-
dzona podczas łowienia 
wszystkich drapieżników.

szczególnie  
skuteczne na:  

 szczupaki  
i wszystkie  
drapieżniki 

 NR Kat. MODel Dł. waGa RODzaJ Głęb.
46-1st-F95-… striker F95 95 mm 18 g pływający 0–1,2 m

GH
Ghost

Cl
Clown

PE
Perch

S-SH
Silver Shiner

Ft
Firetiger

S-SH
Silver Shiner

G-SH
Gold Shiner

RH
Red Head

te
tench

wobLEry uzbrojonE  
w kotwiCE vmC

wobLEry uzbrojonE  
w kotwiCE vmC

wobLEry uzbrojonE  
w kotwiCE vmC

woblery pływające
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Humper
bullet

szczególnie  
skuteczne na:  

 sandacze, szczupaki,  
bolenie i duże okonie

bullet to średniej wielkości 
wobler o  wydłużonym kształ-
cie, mocno spłaszczonym po 
bokach. Jego budowa oraz kon-
strukcja steru powodują bardzo 
charakterystyczną akcję o ener-
gicznych, wąskich wychyleniach. 
bullet daje się łatwo sprowadzić 
do dna i warto wtedy użyć tech-
niki chmurzenia, tzn. uderzania   
sterem o  podłoże. Nie ujdzie 
to uwadze stojącym przy dnie 
sandaczom lub innym drapież-
nikom. Dzięki swej kolorystyce 
oraz kształtowi jest bardzo do-
brze widoczny z boku. szczegól-
nie skuteczny jest na sandacze, 
szczupaki, bolenie i duże okonie. 
bullet polecany jest na wody pły-
nące.

 NR Kat. MODel Dł. waGa RODzaJ Głęb.
46-1bl-F75-… bullet F75 75 mm 9 g pływający 0–2,5 m

Pike

Projektanci tej przynęty, stawiając na kanibalizm 
zębaczy, zaprojektowali woblera o  pracy wiernie 
imitującej małego szczupaka. wersje kolorystyczne 
doskonale upodabniają wobler do szczupaka pły-
wającego wśród zarośli – zielony, na piaszczystym 

dnie – złotozielony czy w toni jasno- i ciemnobłękitny. Duży ster 
tego pływającego woblera pozwala na dość głęboką pracę w cza-
sie spinningowania i trollowania. świetnie sprawdzają się podczas 
połowów drapieżników takich jak szczupaki, sandacze, duże okonie 
i bolenie, jak również głowacice.

szczególnie  
skuteczne na:  

 szczupaki, sandacze, 
głowacice

sa
Sardine

y-Pi
Yellow Pike

s-MK
Silver Mackerel 

CH-MK
Chartreuse 
Mackerel

wobLEry uzbrojonE  
w kotwiCE vmC

Humper to pływający wobler 
o  wydłużonym kształcie, przy-
pominającym uklejkę. Jego mały, 
krótki ster powoduje płytką pra-
cę i możliwość bardzo szybkiego 
prowadzenia. Kiedy prowadzimy 
go w  różnym rytmie, Humper 
wykłada się na boki niczym 
ranna rybka wypychana przez 
prąd wody na powierzchnię. tak 
poruszającej się przynęcie nie 
odpuści żaden boleń, sandacz, 
okoń czy inny drapieżnik.
atrakcyjność Humpera podnosi 
specyficzny dźwięk grzechotki 
o wysokich tonach. wobler uży-
wany na wodach płynących.

szczególnie  
skuteczne na:  

 bolenie,  
sandacze 

i inne  
drapieżniki 

 NR Kat. MODel Dł. waGa RODzaJ Głęb.
46-1Hu-F80-… Humper F80 80 mm 10 g pływający 0–1,5 m

 NR Kat. MODel Dł. waGa RODzaJ Głęb.
46-1Pi-F12-… Pike  F120 120 mm 15 g pływający 0–2,5 m

te
tench

Ft
Firetiger

S-SH
Silver Shiner

PE
Perch

G-SH
Gold Shiner

S-SH
Silver Shiner

Ft
Firetiger

GH
Ghost

wobLEry uzbrojonE  
w kotwiCE vmC

wobLEry uzbrojonE  
w kotwiCE vmC

woblery pływające
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Minnow

wobLEry uzbrojonE  
w kotwiCE vmC

średniej wielkości wobler posiadający szeroki ster zapewniający 
głęboką i agresywną pracę. umieszczona w korpusie grzechot-
ka przyciąga uwagę bardziej ospałych drapieżników. Oczy w 3D 
oraz jaskrawoczerwone malowanie przy skrzelach dodatkowo 
prowokują drapieżniki. świetnie sprawdza się zarówno w trollingu 
jak i w łowieniu z ręki. Hover jest niezwykle skuteczną przynętą 
w połowach takich drapieżników jak sum, sandacz czy szczupak.

 NR Kat. MODel Dł. waGa RODzaJ Głęb.
46-1HO-F80-… Hover F80 80 mm 30,5 g pływający 0–4 m

szczególnie  
skuteczne na:  

  suma, sandacza 
i szczupaka 

Hover wobLEry uzbrojonE  
w kotwiCE vmC

s-sH
Silver Shiner

s-sH
Silver Shiner

b-sH
Blue Shiner

Cl
Clown

woblery pływające

Minnow to niezwykły wobler. Jego oryginalność 
polega na tym, że daje on się prowadzić tak, jak 
chce wędkarz. Gdy ściągamy go płynnie, Minnow 
zachowuje się jak klasyczny wobler o wydłużonym 
korpusie i małym sterze – naśladuje leniwą rybkę. 
Kiedy jednak wędkarz gwałtownie podniesie szczy-
tówkę i podszarpnie wobler, Minnow wychyla się 
i  radykalnie zmienia kierunek płynięcia. „tańczy” 
w lewo lub w prawo tak, jak zmienia się położenie 
szczytówki. innym atutem tego woblera jest wyjąt-
kowa konstrukcja wewnętrznej komory, w  której 
umieszczone są ciężarki grzechotki w taki sposób, 
że w czasie rzutu zwiększają jego zasięg. Polecany  
na szczupaki, sandacze, duże okonie i sumy na wo-
dach stojących, płynących oraz przy trollingu.

szczególnie  
skuteczne na:  

 szczupaki, sandacze, 
duże okonie oraz sumy

 NR Kat. MODel Dł. waGa RODzaJ Głęb.
46-1Mi-s07-… Minnow s70 70 mm 5 g tonący 0–1 m
46-1Mi-F09-… Minnow F90 90 mm 7 g pływający 0–1,2 m 
46-1Mi-F12-… Minnow F120 120 mm 22 g pływający 0–2,5 m

46-1Mi-s07…

woblery pływające i tonące

Ft
Firetiger

S-SH
Silver Shiner

R-SH
Red Shiner

Cl
Clown
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tronx

Przy łowieniu ryb takich jak pstrąg, 
gdzie o  powodzeniu często decy-
duje pierwszy rzut, bardzo ważną 
rzeczą jest szybkie „zejście” przy-
nęty na odpowiednią głębokość. 
właśnie taką przynętą jest wobler 
tronx. Jego uszko do przywiązania 
linki znajduje się w środkowej części 
steru, dzięki czemu wobler szybko 
nurkuje do głębokości około 0,8 m 
zaraz po wpadnięciu do wody i ma 
charakterystyczną szybką i  agre-
sywną „akcję”. te cechy predyspo-
nują tronxa do łowienia zarówno 
na powolnych, jak i  na wartkich 
odcinkach rzek. idealnie nadaje się 
do przytrzymania w nurcie w atrak-
cyjnych miejscówkach. wobler jest 
równie skuteczny podczas łowienia 
kleni i jazi w dużych nizinnych rze-
kach. Obławiając nim podmyte brze-
gi, rafy i przelewy oraz śródrzeczne 
przykosy, mamy duże szanse na 
złowienie ryby. tronx wyposażony 
jest w grzechotkę, która dodatkowo 
wabi i pobudza drapieżniki.

 NR Kat. MODel Dł. waGa RODzaJ Głęb.
46-1tX-s40-… tronx  s40 40 mm 4 g tonący 0–1,2 m

szczególnie  
skuteczne na:  

klenie, 
pstrągi, 
okonie, 

jazie

Vibrant
Jeżeli chcesz penetrować  głęb-
sze partie wody i  sprowoko-
wać drapieżnika czyhającego 
w  dołku, użyj Vibranta. ten 
bezsterowy wobler tonący jest 
stosunkowo ciężki i można nim 
daleko rzucić. wobler kolebie 
się na boki i grzechocząc, bły-
ska holograficznym pokryciem 
korpusu. Gdy prowadzimy go 
dość głęboko przy zaprzesta-
niu ściągania, zaczyna schodzić 
w  dół. Przy ponownym pod-
noszeniu wędkarz musi mieć 
się na baczności, gdyż wtedy 
najczęściej następuje atak. to 
jedna z tych sztucznych przy-
nęt, która może okazać się 
skuteczna, gdy zawodzą inne.

szczególnie  
skuteczne na:  

  duże drapieżniki 
 NR Kat. MODel Dł. waGa RODzaJ Głęb.
46-1Vb-s70-… Vibrant s70 70 mm 14 g tonący 0–4 m

s-MK
Silver Mackerel 

sa
Sardine

Ft
Firetiger

S-SH
Silver Shiner

te
tench

S-SH
Silver Shiner

G-SH
Gold Shiner

PE
Perch

Cl
Clown

wobLEry uzbrojonE  
w kotwiCE vmC

wobLEry uzbrojonE  
w kotwiCE vmC

Killer

szczególnie  
skuteczne na:  

 szczupaki,  
duże okonie, 

sandacze

wobler o krótkim sterze i spłaszczonym korpusie. Pracuje tuż pod po-
wierzchnią wody, jego fantastyczna kolorystyka i intensywne rozbłyski  
w czasie kolebania się na boki sprawiają, że jest on niezwykle skutecz-
ny. w czasie skandynawskich testów, płytko prowadzony, był atakowany  
– na oczach spinningisty – przez kilkukilogramowe szczupaki i inne dra-
pieżniki, wyskakujące z zarośniętych partii wody. Dźwięk grzechotki do-
datkowo prowokuje drapieżniki do ataku. wyjątkowo staranne wykona-
nie detali (oko w 3D), laserowe listwy oraz niezawodne kotwice sprawiają,  
że jest on prawdziwym killerem na ryby drapieżne.

 NR Kat. MODel Dł. waGa RODzaJ Głęb.
 46-1Kl-s88…  Killer s88  88 mm 17 g tonący 0–1,2 m

te
tench

GR-MK
Green Mackerel

Cl
Clown

woblery tonące
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bezsterowy wobler, nadający się do spinningowania, jerkowania i trollowania. swym kształtem i zróżni-
cowaną kolorystyką doskonale imituje krąpie, płocie, wzdręgi. Jest skuteczny na duże ryby: szczupaki, 
sandacze i duże okonie. Daje się prowadzić do głębokości 2 m. zapewne w najbliższych sezonach niejeden 
wędkarz, łowiąc Huncherem, pobije swój życiowy rekord. 

 NR Kat. MODel Dł. waGa RODzaJ Głęb.
46-1HN-s10-…  Huncher s100  100 mm 33 g tonący 0–2 m

Huncher
szczególnie  

skuteczne na:  

 szczupaki,  
duże okonie, 

sandacze

 NR Kat. MODel Dł. waGa RODzaJ Głęb.
46-1sP-s07-…  sniper s70 70 mm 18 g tonący 0–1,5 m
46-1sP-s10-…  sniper s100 100 mm 49 g tonący 0–2 m

sniper

wobler będący odpowiedzią na  zapo-
trzebowanie tych spinningistów, którzy 
chcą nowocześnie łowić duże drapieżni-
ki na duże przynęty. sniper, prowadzony 
równo, kolebie się na boki, intensywnie 
błyskając dużą boczną powierzchnią. 
Daje się tak prowadzić przy klasycznym 
spinningu lub trollingu. Podszarpując 
wędziskiem – klasycznie jerkując, wob-
ler ten zatacza łuki, zachowując się jak 
zdezorientowana rybka. właśnie na 
taką zdobycz czeka w kryjówce wielki 
drapieżnik. Ciężki, tonący 49-gramowy 
sniper, kiedy wędkarz przestaje zwijać 
żyłkę, majestatycznie opada, kolebiąc 
się i zachowując jak wycofująca się, nie-
zdecydowana rybka.

szczególnie  
skuteczne na:  

 szczupaki,  
duże okonie, 

sandacze

S-SH
Silver Shiner

Y-PE
Yellow Perch

PI
Pike

CL
Clown

CH-Pe
Chartreuse Perch

Cl
Clown

b-sH 
blue shiner

b-sH 
blue shiner

te
tench

S-SH
Silver Shiner

S-SH
Silver Shiner

Dostępne kolory Sniper S100Dostępne kolory Sniper S70

bl-Pe
black Perch

te
tench

CH-Pe
Chartreuse Perch

bl-y
black yellow

G-R
Gold Red

CR
Crucian

G-RH
Gold Red Head

wobLEry uzbrojonE  
w kotwiCE vmC

wobLEry uzbrojonE  
w kotwiCE vmC

woblery tonące
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s 
silver

Pl 
Pearl

wyjątkowo skuteczne rippery, wykonane z trwałej gumy. Kształtem zbli-
żone do klasycznych „kopyt”. szeroki ogon z płetwą o dużej powierzch-
ni sprawia, że guma mocno kolebie się na boki wytwarzając falę hy-
droakustyczną, przyciągającą drapieżniki. wypukłe oczy, imitacja łuski, 
zaznaczone pokrywy skrzelowe oraz pysk, dodatkowo podnoszą atrakcyj-
ność przynęty. specjalne wgłębienie przy pyszczku działa jak przyssawka  
i pozwala na precyzyjne założenie główki jigowej, dodatkowo zabezpieczając ją 
przed zsunięciem podczas brań.

Ru-sH 
Ruby shiner

y 
yellow

s-Pe  
silver Perch

MO-sH 
Motoroil shiner

R-sH 
Red shiner

GH-sH 
Ghost shiner

Gy-sH 
Gray shiner

Cl-sH 
Clown shiner

szczególnie skuteczne na:
okonia, pstrąga potokowego,
sandacza, szczupaka.

Performer

Classic Twist

wykonane z trwałej gumy twistery przeznaczone do połowu każdego gatunku ryb dra-
pieżnych. Gęste ożebrowanie tułowia i szeroka część ogonowa są źródłem intensywnej 
fali hydroakustycznej. Równomierna praca w szerokim zakresie prędkości prowadzenia 
umożliwia efektowne zaprezentowanie wabika na różnych łowiskach, od pstrągowych 
potoków po mazurskie jeziora. Mniejsze egzemplarze z powodzeniem mogą być używane 
do bocznego troka.

MODEL / DŁ. /WAGA NR KAT. (3 szt. w opak.) NR KAT. (10 szt. w opak.)
Performer 
7 cm/4 g

50-PRP-070-...  S-PE, Y, R-SH, MO-SH, 
GH-SH

50-LRP-070-...  S-PE, Y, R-SH, MO-SH, GH-SH, S, 
PL, CH, GY-SH, RU-SH, CL-SH

Performer 
9 cm/7,2 g

50-PRP-090-...  S-PE, Y, R-SH, MO-SH, 
GH-SH

50-LRP-090-...  S-PE, Y, R-SH, MO-SH, GH-SH, S, 
PL, CH, GY-SH, RU-SH, CL-SH

Performer 
11 cm/13,7 g

50-LRP-110-...  S-PE, Y, R-SH, MO-SH, GH-SH, S, 
PL, CH, GY-SH, RU-SH, CL-SH

MODEL / DŁ. /WAGA NR KAT. (5 szt. w opak.) NR KAT. (25 szt. w opak.)
Classic Twist 
3 cm/0,5g

50-PTC-030-...  PL, R-SH, CH-SH, 
MO-SH, TA-SH

50-LTC-030-...  PL, R-SH, CH-SH, MO-SH, TA-SH, S, H-SH, 
BL-SH, BR-SH, BS-SH, VI-SH, PU-SH, N-SH, PT, SH

NR KAT. (5 szt. w opak.) NR KAT. (20 szt. w opak.)
Classic Twist 
5 cm/1,8 g

50-PTC-050-...  PL, R-SH, CH-SH, 
MO-SH, TA-SH

50-LTC-050-...  PL, R-SH, CH-SH, MO-SH, TA-SH, S, H-SH, 
BL-SH, BR-SH, BS-SH, VI-SH, PU-SH, N-SH, PT, SH

NR KAT. (3 szt. w opak.) NR KAT. (15 szt. w opak.)
Classic Twist 
8 cm/5,3 g

50-PTC-080-...  PL, R-SH, CH-SH, 
MO-SH, TA-SH

50-LTC-080-...  PL, R-SH, CH-SH, MO-SH, TA-SH, S, H-SH, 
BL-SH, BR-SH, BS-SH, VI-SH, PU-SH, N-SH, PT, SH

szczególnie skuteczne na:
okonia, pstrąga potokowego,  
sandacza, szczupaka.

CH 
Chartreuse

MODEL / DŁ. /WAGA NR KAT. (5 szt. w opak.) NR KAT. (25 szt. w opak.)
Tritail Twist 
3,5 cm/0,7 g

50-PTT-035-...  S, R-SH, CH-SH, 
TA-SH, MO-SH

50-LTT-035-...  S, R-SH, CH-SH, TA-SH, MO-SH, PL, GH-SH, 
GY-SH, H-SH, BL-SH, BR-SH, PU-SH, N-SH, PT, SH

Pl 
Pearl

R-sH 
Red shiner

CH-sH 
Chartreuse shiner

MO-sH 
Motoroil shiner

ta-sH 
tea shiner

s 
silver

H-sH 
Honey shiner

bl-sH 
black shiner

bR-sH 
brown shiner

bs-sH 
brass  shiner

Vi-sH 
Violet shiner

Pu-sH 
Purple shiner

N-sH 
Navy shiner

Pt 
Pinktail

sH 
shiner

Tritail Twist

Przynęta łącząca nowatorskie rozwiązania i niebywałą skuteczność. Ma roz-
cięty na trzy podłużne kawałki ogon, który dzięki temu zyskał oryginalną, 
intrygującą pracę. Naturalny wygląd i bardzo ruchliwy ogonek sprawiają, 
że jest to wymarzona przynęta na każdego drapieżnika.

szczególnie skuteczne na:
okonia, pstrąga potokowego,
sandacza, szczupaka.

s 
silver

R-sH 
Red shiner

CH-sH 
Chartreuse shiner

ta-sH 
tea shiner

MO-sH 
Motoroil shiner

Pl 
Pearl

GH-sH 
Ghost shiner

Gy-sH 
Gray shiner

H-sH 
Honey shiner

bl-sH 
black shiner

bR-sH 
brown shiner

Pu-sH 
Purple shiner

N-sH 
Navy shiner

Pt 
Pinktail

sH 
shiner

MięKKiE PRZYNęTY
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MO-sH 
Motoroil shiner

O 
Orange

s 
silver

bb 
blueback

R-sH 
Red shiner

CH 
Chartreuse

Cl-sH 
Clown shiner

b-sH 
blue shiner

CH-sH 
Chartreuse shiner

Ca-sH 
Carrot shiner

G 
Gold

y 
yellow

MODEL / DŁ. /WAGA NR KAT. (3 szt. w opak.) NR KAT. (10 szt. w opak.)
Longinus 
8 cm/4 g

50-PRL-080-...  MO-SH, S, R-SH, 
CL-SH, CH-SH

50-LRL-080-...  MO-SH, S, R-SH, CL-SH, CH-SH, G, O, 
BB, CH, B-SH, CA-SH, Y

Longinus 
10 cm/8 g

50-LRL-100-...  MO-SH, S, R-SH, CL-SH, CH-SH, G, O, 
BB, CH, B-SH, CA-SH, Y

Longinus 
12 cm/15 g

50-LRL-120-...  MO-SH, S, R-SH, CL-SH, CH-SH, G, O, 
BB, CH, B-SH, CA-SH, Y

wyjątkowo skuteczne, wykonane z elastycznej i trwałej gumy. występują w 
sprawdzonych dwunastu najłowniejszych kolorach, dostępne również w wer-
sji z brokatem. zaznaczone łuski i płetwy wraz z trójwymiarowym okiem wier-
nie upodabniają te przynętę do uklei lub innej białej ryby. Długa, cienka tylna 
część korpusu zapewnia doskonałą pracę przy każdej prędkości prowadzenia. 
Prowokuje ryby prowadzona w równym tempie, nawet wolno, jak również 
w opadzie. Ma specjalną przyssawkę, która utrzymuje przynętę na miejscu. 
Guma przyklejona jest pod ciśnieniem do główki, zapobiegając zsuwaniu się 
wabika i w ten sposób zwiekszając jego żywotność. Na grzbiecie gumy zazna-
czone są miejsca, przez które należy przebijać hak, dzięki czemu wędkarzowi 
łatwiej jest umieścić hak na głównej osi. Korzystnie wpływa to na skuteczność 
przynęty, jak również jej żywotność, gdyż wielokrotne nieudane przebijanie 
haka niszczy gumę. longinus oferowany jest w trzech wielkościach.

szczególnie skuteczne na:
Longinus 12 cm – szczupaki, sandacze, sumy, trocie i dorsze; 
Longinus 10 cm –  średnie szczupaki, sandacze i sumy, duże 
okonie, bolenie; 
Longinus 8 cm – pstrągi, okonie, duże klenie.

Longinus

MO-sH 
Motoroil shiner

bb 
blueback

CH-sH 
Chartreuse shiner

Pl-sH 
Pearl shiner

s 
silver

b-sH 
blue shiner

R 
Red

CH 
Chartreuse

Cl-sH 
Clown shiner

y 
yellow

O 
Orange

Ca-sH 
Carrot shiner

MODEL / DŁ. /WAGA NR KAT. (3 szt. w opak.) NR KAT. (10 szt. w opak.)
Diver 
7 cm/3,4 g

50-PRD-070-...  MO-SH, CH-SH, 
S, R, CL-SH

50-LRD-070-...  MO-SH, CH-SH, S, R, CL-SH, O, BB, 
PL-SH, B-SH, CH, Y, CA-SH

Diver 
9 cm/7,5 g

50-LRD-090-...  MO-SH, CH-SH, S, R, CL-SH, O, BB, 
PL-SH, B-SH, CH, Y, CA-SH

Diver
szczególnie skuteczne na:
diver 9 cm – sandacze szczupaki, sumy, duże okonie; 
diver 7 cm – okonie, pstrągi, bolenie.

Rewelacyjnie skuteczna przynęta o charakterystycznym kształcie – szerokiej, 
wysokiej i ciężkiej przedniej części korpusu oraz przecienionym tyle z szerokim 
ogonkiem. Dzięki temu Diver sprowadzony do dna, unosi ogonek ku górze. 
zarówno w tej pozycji, jak i prowadzony bardzo wolno, ogonek pracuje bardzo 
intensywnie. ścięty ostro, szeroki pyszczek pozwala na oparcie się o dno nawet 
przy bardzo małej i lekkiej główce, a cienki ogonek pracuje w górze intensyw-
nie. Oko 3D upodabnia Divera do naturalnej rybki. występują w sprawdzonych 
dwunastu najłowniejszych kolorach, dostępne również w wersji z brokatem.

Soft Lure Spray - bardzo silny 
atraktor zapachowy wabiący 
drapieżniki. Zalecany do stoso-
wania z przynętami sztucznymi 
jak gumy i woblery, a także na 
martwe rybki i filety. Pozwala na 
wykonanie wielu rzutów przed 
kolejnym nawonieniem.  50 ml

Dostępne:
63-D5-CAT SUM
63-D5-PIK SZCZUPAK
63-D5-EEL WęGORZ
63-D5-ZAN SANDACZ

SOFT LURE 
SPRAY
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Przynęty wykonane z elastycznej i trwałej gumy. skuteczne zarówno do jigowania, jak i do metody drop 
shot. Mają charakterystyczny wydłużony korpus, przypominający małą rybkę, np. ukleję, stynkę czy strzeblę.  
w czasie szybkiego prowadzenia ogonek ma mniejszą amplitudę drgań, a korpus kolebie się na boki.  
wzdłuż korpusu znajduje się otwór, w którym można umieścić substancję zapachową lub element 
świecący. w tej formie przynęta może być bardzo skuteczna przy łowieniu na boczny trok, jak również 
w akwenach morskich, używana jako przywieszka świecąca. występują w sprawdzonych osiemnastu 
najłowniejszych kolorach, dostępne również w wersji z brokatem.

Tanker s 
silver

te 
tench

Ft 
Firetiger

b-Pe 
blue Perch

Gy 
Gray

H-sH 
Honey shiner

R 
Red

G-Pe 
Gold Perch

MODEL / DŁ. /WAGA NR KAT. (10 szt. w opak.)
Tanker 
6,5 cm/3 g

50-LRT-065-...  S, FT, GY, R, TE, B-PE, H-SH, G-PE

Tanker 
9 cm/6,8 g

50-LRT-090-...  S, FT, GY, R, TE, B-PE, H-SH, G-PE

MODEL / DŁ. /WAGA NR KAT. (10 szt. w opak.)
Mikrus 
5 cm/1,4 g

50-LRM-050-...  PL-SH, GH-SH, TA-SH, CH-SH, 
BS-SH, GY-SH, MO, S

Mikrus 
7,5 cm/2,1 g

50-LRM-075-...  PL-SH, GH-SH, TA-SH, CH-SH, 
BS-SH, GY-SH, MO, S

Mikrus 
10,5 cm/3,4 g

50-LRM-105-... PL-SH, GH-SH, TA-SH,CH-SH, 
BS-SH, GY-SH, MO, S

Vi-sH 
Violet shiner

Fl-sH 
Fluo shiner

s-sH 
silver shiner

sH 
shiner

MO-sH 
Motoroil shiner

s 
silver

CH-sH 
Chartreuse shiner

ta-sH 
tea shiner

R-sH 
Red shiner

P-sH 
Pink shiner

GH-sH 
Ghost shiner

H-sH 
Honey shiner

CH 
Chartreuse

N-sH 
Navy shiner

Gy-sH 
Gray shiner

Wasabi
szczególnie skuteczne na:
okonia, sandacza i szczupaka.

5,3-, 7,5- i 9,3-centymetrowe twistery wasabi o charakterystycz-
nym kształcie – długim, żebrowanym korpusie zakończonym 
dużym ripperowym ogonkiem. Kształt zapewnia pracę nawet 
przy powolnym prowadzeniu. Żebrowany korpus pozwala na 
łatwe umieszczenie atraktora zapachowego, co zwiększa łow-
ność przynęty. zbroić go można główką jigową i samym hakiem 
offsetowym  ze schowanym ostrzem w korpusie. tak uzbrojony 
jest bardzo skuteczny w zarośniętych akwenach. atakowany jest 
przez okonie, szczupaki i sandacze zarówno w opadzie, jak i w 
klasycznym prowadzeniu.

MODEL / DŁ. /WAGA NR KAT. (5 szt. w opak.) NR KAT. (25 szt. w opak.)
Wasabi 
5,3 cm/0,7 g

50-PTW-053-... VI-SH, S-SH, MO-SH, 
CH-SH, R-SH, P-SH

50-LTW-053-...  VI-SH, S-SH, MO-SH, CH-SH, R-SH, H-SH, N-SH, 
FL-SH, SH, S, TA-SH, GH-SH, CH, GY-SH, P-SH

NR KAT. (5 szt. w opak.) NR KAT. (20 szt. w opak.)
Wasabi 
7,5 cm/2,0 g

50-PTW-075-...  VI-SH, S-SH, MO-
SH, CH-SH, R-SH, P-SH

50-LTW-075-...  VI-SH, S-SH, MO-SH, CH -SH, R-SH, H-SH, N-SH, 
FL-SH, SH, S, TA-SH, GH-SH, CH, GY-SH, P-SH

NR KAT. (15 szt. w opak.)
Wasabi 
9,3 cm/3,5 g

50-LTW-093-...  VI-SH, S-SH, MO-SH, CH-SH, R-SH, H-SH, N-SH, 
FL-SH, SH, S, TA-SH, GH-SH, CH, GY-SH, P-SH

Pl-sH 
Pearl shiner

bs-sH 
brass shiner

GH-sH 
Ghost shiner

Gy-sH 
Gray shiner

ta-sH 
tea shiner

MO 
Motoroil

CH-sH 
Chartreuse shiner

s 
silver

Mikrus

szczególnie skuteczne na:
okonia, pstrąga potokowego, 
sandacza, szczupaka.

Mikrus to miękka przynęta, przygotowana specjalnie do wędkowania metoda drop shot. Jest niezastąpio-
na przy łowieniu zarówno na spinning, jak i na wędkę podlodową zimą. Kształt rybki o wąskim korpusie  
i płaskim grzbiecie doskonale imituje małą rybkę, a drgania podwójnego ogonka prowokują drapieżnika 
do ataku. atrakcyjność Mikrusa wzmagają oko w 3D oraz efektowna kolorystyka grzbietu, ogonka i dol-
nej części korpusu. trzy wymiary Mikrusa sprawiają, że chętnie jest on atakowany przez małe, średnie  
i większe drapieżniki.

szczególnie skuteczne na:
tanker 9 cm – wszystkie większe drapieżniki; 
tanker 6,5 cm – bolenie, okonie, pstrągi i ryby morskie.
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Slender

Slipper

szczególnie skuteczne na:
sandacze, okonie, szczupaki

CH-sH 
Chartreuse shiner

b-sH 
blue shiner

MODEL / DŁ. /WAGA NR KAT. (10 szt. w opak.)
Lancer 
13 cm/3,5 g

50-LRC-130-...  G-SH, B-SH, CH-SH

CH 
Chartreuse

s 
silver

bb 
blue back

Ca-sH 
Carrot shiner

y 
yellow

R-sH
Red shiner

MO-sH 
Motoroil shiner

G 
Gold

MODEL / DŁ. /WAGA NR KAT. (10 szt. w opak.)
Goffer 
8 cm/4,8 g

50-LRG-080-...  CH, S, BB, CA-SH, Y,  
MO-SH, G

MODEL / DŁ. /WAGA NR KAT. (10 szt. w opak.)
Slender 
9,5 cm/3,7 g

50-LRR-095-... VI-SH, N-SH, MO-SH, TA-SH,
R-SH, GH-SH, P-SH

MODEL / DŁ. /WAGA NR KAT. (10 szt. w opak.)
Slipper 
7 cm/2,2 g

50-LRE-070-... MO-SH, Y, CH-SH, PL-GR,
N-SH, PL-B 

Slipper 
10 cm/4,6 g

50-LRE-100-...  MO-SH, Y, CH-SH, PL-GR, 
N-SH, PL-B

wytrzymała guma przeznaczona głównie do meto-
dy drop-shot oraz łowienia wertykalnego. Mocno kar-
bowana powierzchnia stawia dodatkowy opór w wo-
dzie, generując wyczuwaną przez drapieżniki falę 
hydroakustyczną. Cienki, miękki ogonek bardzo moc-
no pracuje na boki podnosząc atrakcyjność przynęty.  
z powodzeniem sprawdza się w połowach dużych okoni, 
szczupaków i sandaczy.

Vi-sH 
Violet shiner

N-sH 
Navy shiner

MO-sH 
Motoroil shiner

ta-sH 
tea shiner

GH-sH 
Ghost shiner

P-sH 
Pink shiner

N-sH 
Navy shiner

MO-sH 
Motoroil shiner

y
yellow

CH-sH 
Chartreuse shiner

Pl-GR
Pearl Green

Pl-b
Pearl blue

szczególnie skuteczne na:
okonie, sandacze, szczupaki, 
sumy

Goffer to bardzo miękka, wytrzymała guma, o mocno karbo-
wanym korpusie. liczne nacięcia i załamania generują silną 
falę hydroakustyczną, która wabi i prowokuje drapieżniki. 
Doskonale nadaje się do nawaniania atraktorami, gdyż 
żeberkowany tłów ma dużą powierzchnię. szeroka gama 
kolorystyczna pozwala na dobranie odpowiedniej gumy 
do warunków panujących na łowisku.

Niezwykle miękkie i wytrzymałe gumy przypominające 
kształtem typowe „jaskółki”. Duża dbałość o detale takie 
jak oko 3D, odwzorowane skrzela, łuski i pyszczek podnoszą 
atrakcyjność przynęty. Dodatkowe nacięcia przy płetwie 
ogonowej powodują mocną pracę na boki prowokując 
bardziej ospałe drapieżniki. Charakterystyczne, dodatkowe 
płetwy grzbietowe stabilizują pracę gumy na całej długości. 
lancer jest uniwersalną przynętą, która może być stosowa-
na w łowieniu wertykalnym, metodzie drop-shot, a także 
na bocznym troku.

szczególnie skuteczne na:
sandacze, bolenie, szczupaki, 
okonie

typowa miękka przynęta przypominająca swoim kształtem 
małą rybkę. Dzięki gładkiemu korpusowi oraz sprężystemu 
ogonkowi, bardzo mocno wychyla się na boki, prowokując 
agresywne drapieżniki do ataku. świetnie sprawdza się  
w połowach sandaczy, boleni, szczupaków i okoni.  

G-sH 
Gold shiner

Goffer

Lancer
szczególnie skuteczne na:
okonie, sandacze, szczupaki
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SPŁAWiKi DO POŁOWU METODĄ MATCHOWĄ

SPŁAWiKi

SPŁAWiKi UNiWERSALNE
Spławiki uniwersalne o smukłym kształcie do połowu na wodach sto-
jących oraz wolno płynących. W zależności od sposobu mocowania 
spławiki można stosować na łowiskach o różnej głębokości. Świetnie 
sprawdzają się przy połowach wszystkich gatunków ryb spokojnego żeru. 

Wagglery przeznaczone do połowu meto-
dą odległościową (matchową) na wodach 
stojących lub bardzo wolno płynących. 
Dzięki swojej budowie (długa antenka  
i ciężki dolny korpus) stabilnie utrzymu-
ją zestaw nawet na dużej fali. Smukły, 
aerodynamiczny kształt spławika oraz 
wstępne dociążenie  zapewniają bar-
dzo dalekie i precyzyjne rzuty. Antenka 
prawidłowo wyważonego wagglera,  
w zależności od odległości wędkowania, 
widoczności czy wielkości fali, powinna 
wystawać od 1,5 do 4 cm ponad lustro 
wody.
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-W
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Spławiki do połowu 
metodą matchową (wagglery)
nr kat.  wyporność        
4s-w01- 6+2 g; 6+3 g; 6+4 g; 6+6 g 
4s-w02- 8+2 g; 8+4 g; 8+6 g; 8+8 g
4s-w03- 4+2 g; 6+2 g; 6+4 g; 6+6 g 
4s-w04- 4+2 g; 4+4 g; 6+2 g; 6+3 g; 6+4 g

indeks spławików pakowanych po 10 szt. zaczyna się 
od 4s-K-w...4S

-W
04

3R
-U

06

3R
-U

03

3R
-U

09

Spławiki uniwersalne 
nr kat. wyporność       
3R-u03- 0,75g; 
3R-u06- 0,5g; 0,75g; 1,5g; 
3R-u09- 1g; 
4s-R01- 1g; 2g; 3g; 4g; 6g
4s-R02- 1g; 2g; 3g; 4g; 5g; 6g
4s-R03- 1g; 2g; 3g; 4g; 5g
4s-R04- 1g; 1,5g; 2g; 3g; 4g
4s-R05- 1g; 2g; 3g; 4g; 5g
4s-R06- 1g; 1,5g; 2g; 2,5g; 3g; 4g

indeks spławików pakowanych po 10 szt. zaczyna się od 
4s-K-R-...

4S
-R

01

4S
-R

02

4S
-R

03

4S
-R

04

4S
-R

05

4S
-R

06Boczne,  
metalowe ucho  
do przeprowa-
dzania żyłki



Spawiki multicolor  

nr kat. wyporność       
4s-M01- 0,75g; 1g; 1,5g; 2g; 3g; 4g; 5g 
4s-M02- 0,75g; 1g; 1,5g; 2g; 3g; 4g 
4s-M03- 0,75g; 1g; 1,5g; 2g; 2,5g; 3,5g 
4s-M04- 1g; 2g; 3g; 4g; 6g 
4s-M05- 1g; 2g; 3g; 4g; 5g 
4s-M06- 1g; 2g; 3g; 4g; 6g 

indeks spławików pakowanych po 10 szt. zaczyna 
się od 4s-K-M...
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SPŁAWiKi 
MULTiCOLOR
Seria spławików z wielokolorową, wymienną antenką, któ-
rej znakomita widoczność jest niezastąpiona podczas trud-
nych warunków pogodowych przy ostrym słońcu lub mocno 
pofalowanej tafli wody. Świetna widoczność wszystkich 
modeli pozwala zauważyć najdelikatniejsze brania, tym 
samym eliminując brania niezacięte. Spławiki te posiada-
ją długi grafitowy kil. W modelu 4S-M06 metalowe oczko 
umieszczono na wklejonej na stałe antence, natomiast  
w pozostałych spławikach oczko zamocowano na boku kor-
pusu.

4S
-S

01

4S
-S

02

4S
-S

03

4S
-S

04

4S
-S

05

4S
-S

06

4S
-S

07

4S
-S

08

Plastikowa tulejka  
w środku korpusu ułatwia  
zmianę świetlika

Metalowe ucho  
do przeprowa-
dzenia żyłki

Spławiki na światło chemiczne
nr kat. wyporność   śred. antenki w mm
4s-s01- 1g; 2g; 3g; 4g; 6g; 8g  – ∅ 4,5
4s-s02- 2g; 3g; 4g; 5g; 6g  – ∅ 3,0
4s-s03- 1g; 2g; 3g; 4g; 6g; 8g  – ∅ 3,0 
4s-s04- 1g; 2g; 4g; 6g; 8g; 10g  – ∅ 3,0
4s-s05- 1g; 2g; 3g; 4g  – ∅ 3,0    
4s-s06- 0,75g; 1g; 2g; 3g  – ∅ 2,2      
4s-s07- 0,3g; 0,5g; 0,75g; 1g  – ∅ 2,2      
4s-s08- 1g; 2g; 3g – ∅ 2,2     

indeks spławików pakowanych po 10 szt. zaczyna 
się od 4s-K-s...

Spławiki z wymienną an-
tenką przeznaczone do 
różnych metod połowu. 
Dzięki zróżnicowanym 
kształtom i gramaturze 
przydatne są zarówno 
na wodach stojących, 
jak i płynących. Możli- 
wość zastosowania świet- 
lika w miejscu standar-
dowej, plastikowej an-
tenki pozwala na kom-
fortowe wędkowanie  
o zmierzchu, w nocy czy 
wczesnym rankiem.  

sPławiKi Na światłO 
CHeMiCzNe

4S
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4S
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4S
-M
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4S
-i

01

4S
-i

02

4S
-i

03

4S
-i

04

Seria spławików z mocowaniem iN-LiNE, w których żyłka przechodzi 
przez środek korpusu. Dzięki takiemu rozwiązaniu modele te są zdecydo-
wanie trwalsze, co pozwala na ich stosowanie na zarośniętych łowiskach, 
na wodach bieżących i do połowu większych okazów ryb. Zamiast zwykłej 
antenki można w jej miejsce umieścić światło chemiczne.

Spławiki wykonane z wysokogatunkowej balsy.  
W każdym zestawie znajduje się spławik z dwoma 
kolorowymi antenkami oraz adapterem pozwa-
lającym na zamontowanie światła chemicznego. 
Wszystkie modele posiadają na antence bardzo 
mocny, metalowy uchwyt do przeprowadzenia 
żyłki. Cztery różne kształty oraz zróżnicowana 
gramatura umożliwiają dobranie odpowiedniego 
spławika do warunków panujących na łowisku.

Spławiki IN-LINE 
na światło chemiczne
nr kat. wyporność śred. antenki w mm
4s-i01- 2g; 4g; 6g; 8g  – ∅ 4,5
4s-i02- 1g; 2g; 3g; 4g; 5g  – ∅ 4,5
4s-l03- 1g; 1,5g; 2g; 2,5g; 3g  – ∅ 3,0
4s-l04- 2g; 3g; 4g; 6g  – ∅ 4,5

indeks spławików pakowanych po 10 szt. zac-
zyna się od 4s-K-i...

Metalowe ucho i plastikowa  
tulejka do przeprowadzania 
żyłki

SPŁAWiKi iN-LiNE  
NA ŚWiATŁO CHEMiCZNE 

ZESTAW – SPŁAWiK Z BALSY
Z DWOMA ANTENKAMi
i ADAPTEREM
NA ŚWiATŁO CHEMiCZNE Zestaw – spławiki z balsy  

z dwoma antenkami  
i adapterem na światło 
chemiczne
nr kat. wyporność śred. antenki w mm
4s-b01- 1g; 2g; 3g; 4g; 5g  – ∅ 4,5
4s-b02- 1g; 1,5g; 2g; 3g; 4g  – ∅ 3,0
4s-b03- 1g; 1,5g; 2g; 2,5g; 3g  – ∅ 3,0
4s-b04- 2g; 3g; 4g; 5g; 6g  – ∅ 3,0

indeks spławików pakowanych po 10 szt. zac-
zyna się od 4s-K-b...

4S
-B
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4S
-B

04

4S
-B

02

4S
-B

01

Zestaw zawiera:  
spławik, dwie kolorowe antenki, 
   adapter na światło chemiczne
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Spławiki przelotowe o wydłużonych 
korpusach i kształtach przystoso-
wanych do połowów na głębokich, 
stojących wodach. Z racji potrzeby 
zastosowania znacznego obciążenia 
na żyłce modele te świetnie się spi-
sują w niesprzyjających warunkach 
pogodowych, np. przy silnym wietrze. 
Kolorowe, długie antenki zapewnia-
ją bardzo dobrą widoczność nawet  
na dużych odległościach.

Spławiki przelotowe

nr kat. wyporność       
4s-P01- 1,5g; 2g; 3g; 4g; 5g
4s-P02- 2g; 2,5g; 3g; 4g; 5g
4s-P03- 1g; 2g; 3g; 4g
4s-P04- 2g; 3g; 4g; 5g
4s-P05- 1g; 1,5g; 2g; 3g; 4g
4s-P06- 2g; 3g; 4g; 5g; 6g
4s-P07- 2g; 3g; 4g; 5g; 6g
4s-P08- 2g; 4g; 6g; 8g; 10g
4s-P09- 1+1g; 1+2g; 2+2g; 2+3g
4s-P10- 2g; 3g; 4g; 5g
4s-P11- 2+1g; 2+2g; 3+2g; 3+3g
4s-P12- 1g; 2g; 3g; 4g

indeks spławików pakowanych po 10 szt. 
zaczyna się od 4s-K-P...

Seria spławików przelotowych  
o krótkim korpusie, przeznaczona do 
nocnych połowów białej ryby i dra-
pieżników. Modele 4S-PS01 i 4S-PS02 
posiadają metalowe, wstępne obcią-
żenie. Wewnątrz każdej antenki lub 
na jej zatyczce istnieje możliwość 
umieszczenia światła chemicznego. 

SPŁAWiKi PRZELOTOWE
NA ŚWiATŁO CHEMiCZNE
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Spławiki przelotowe
na światło chemiczne
nr kat. wyporność śred. antenki w mm
4s-Ps01- 2g; 3g; 4g; 5g; 8g  – ∅ 4,5
4s-Ps02- 2g; 3g; 4g; 6g  – ∅ 3,0
4s-Ps03- 2g; 4g; 6g; 8g  – ∅ 4,5

indeks spławików pakowanych po 10 szt. zac-
zyna się od 4s-K-Ps...
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SPŁAWiKi PRZELOTOWE

SPŁAWiKi PRZELOTOWE
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Seria spławików żywcowych o różnej wyporności i kształtach. 
Dobranie odpowiedniego modelu, w zależności od wielkości 
żywca lub martwej rybki, czyni je niezwykle skutecznymi przy 
łowieniu wielkich drapieżników. Wśród spławików znajdują się 
modele przelotowe oraz typu iN-LiNE, a niektóre z nich posia-
dają możliwość zamocowania światła chemicznego zamiast lub 
wewnątrz antenki albo na jej zatyczce.

SPŁAWiKi ŻYWCOWE SPŁAWiKi Z PiANKi 
EVA

Spławiki z pianki EVA
nr kat. wyporność       
4s-e01- 1g; 1,5g; 2g; 3g
4s-e02- 1g; 2g; 3g; 4g
4s-e03- 2+2g; 4+2g; 6+2g; 6+4g
indeks spławików pakowanych po 10 szt. zaczyna się 
od 4s-K-e...

igielitowa rurka 
zakończona me-
talowym kołnie-
rzem
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Spławiki żywcowe
nr kat. wyporność śred. antenki w mm
4s-z01- 10g; 15g; 20g 
4s-z02- 10g; 15g; 20g; 30g 
4s-z03- 10g; 20g; 30g; 40g
4s-z04- 10g; 15g  – ∅ 4,5
4s-z05- 10g; 20g; 30g; 40g  – ∅ 4,5
4s-z06- 10g; 15g; 20g; 30g; 40g  – ∅ 4,5
indeks spławików pakowanych po 10 szt. zaczyna się  
od 4s-K-z...
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Spławiki o korpusach wykonanych z pianki EVA. 
ich charakterystyczną cechą jest wyjątkowa 
odporność na zgniecenia. Nawet mocno zgnieco-
ny korpus szybko wraca do pierwotnego kształtu. 
Dodatkowo pianka EVA nie chłonie wody. Dwa 
modele w kształcie łezki, z długim węglowym 
kilem oraz dobrze widoczną antenką świetnie 
się sprawdzają na wodach płynących oraz sto-
jących. Spławik typu waggler przeznaczony jest 
do łowienia odległościowego.

4S
-Z

02



PODBIERAKI SPINNINGOWO-MUCHOWE

nr katalogowy nazwa długość wymiar gł. siatka kolor

86-P M-055 Podbierak 
spinningowo- 

muchowy

55 cm 40 cm x 30 cm 30  cm 6  mm czarny

86-PM-001 70 cm 50 cm x 40 cm 50  cm 10 mm czarny

Bardzo praktyczne podbieraki dla muszkarzy i spinnigistów. Nienasiąkliwa, 
szybkoschnąca gumowana siatka (w modelu 001) minimalizuje zaczepiania 
się  zestawów i sztucznych przynęt. Półokrągła rama podbieraka wyłożo-
na gąbką (w modelu 001) jest na tyle duża, że wraz z pojemnym, głębokim 
koszem pozwala na lądowanie dużych ryb. Wygodna, długa rączka  podbiera-
ka dobrze leży w dłoni a dwa metalowe klipsy na gumce pozwalają zaczepić  
podbierak o klamrę na kurtce czy kamizelce.

86-PM-055

86-PM-001

PODBIERAKI 
SPINNINGOWO-MUCHOWE
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Podbieraki
Siatki
Podrywki



Podbieraki, siatki i podrywki

Składana konstrukcja podbieraka - zarówno samej ramy jak i 
możliwość wsunięcia sztycy w pole kosza - są bardzo praktyczne w 
transporcie. Gumowana siatka nie rani ryb oraz nie nasiąka. Mocna 
konstrukcja gwarantuje pewny hol dużych drapieżników czy karpi.

PodBierak BiG FiSh 
ze składanym koszem

PODBIERAK BIG FISH

nr kata-
logowy

nazwa długość
liczba
sekcji

wymiar gł. siatka kolor

86-PD-157 podbierak Big Fish 2,2 m 2 sect 65 cm x 50 cm 50 cm 20 mm czarny

PodBieraki BiG FiSh
kwadratowy kosz podbieraka z mocną aluminiową ramą. 
Praktyczne mocowanie kosza na zatrzask umożliwiający proste  
i szybkie składanie. Wysokiej jakości siatka. 

PodBierak Na draPieŻNika
doskonały podbierak do lądowanie dużych drapieżników. 
Podbierak z koszem z grubej żyłkowej siatki o oczkach 2 cm. 
Mocna, aluminiowa rama kosza. Praktyczne mocowanie kosza na 
zatrzask umożliwiający proste i szybkie składanie.

86-Pd-120

PODBIERAKI BIG FISH 

nr kata-
logowy

nazwa długość
liczba
sekcji

wymiar gł. siatka kolor

86-PC-118 podbierak Big Fish 1,8 m 1 sect 60 cm x 50 cm 50 cm 10 mm camou

86-PC-130 podbierak Big Fish 3 m 2 sect 60 cm x 50 cm 50 cm 10 mm camou

PODBIERAK NA DRAPIEŻNIKA

nr kata-
logowy

nazwa długość
liczba
sekcji

wymiar gł. siatka kolor

86-PD-120 podbierak na drapieżnika 2 m 2 sect 65 cm x 55 cm 50 cm 20 mm przezroczysty

Praktyczne mocowanie 
sztycy na zatrzask

86-Pd-157 

Praktyczne mocowa-
nie kosza na zatrzask

PodBieraki eXTra STroNG
Znakomity podbierak do lądowania dużych okazów. Wysokiej 
jakości siatka przymocowana jest za pomocą odpornej na prze-
tarcia taśmy, wpuszczanej w krawędzie kosza. końcówki kosza 
są dodatkowo zabezpieczone plastikowymi osłonami. Trójkąt 
zatrzaskowy został wykonany z wytrzymałego duraluminium. 
Teleskopowa sztyca z anodyzowanego aluminium o trójkątnym 
przekroju z płynną regulacją. 

PODBIERAKI EXTRA STRONG

nr kata-
logowy

nazwa długość
liczba
sekcji

wymiar gł. siatka kolor

86-PU-416 podbierak extra strong 1,6 m 2 sect 60 cm x 60 cm 50 cm 8 mm camou

86-PU-420 podbierak extra strong 2 m 2 sect 60 cm x 60 cm 50 cm 8 mm camou

86-PU-424 podbierak extra strong 2,4 m 3 sect 60 cm x 60 cm 50 cm 8 mm camou

Składana rama podbieraka, oraz 
wsuwana w pole kosza
rączka umożliwiają zmniejszenie 
jego gabarytów w transporcie

86-PC-118

Praktyczne mocowanie 
kosza na zatrzask

Wzmocniona,trójkątna w prze-
kroju, duraluminiowa
 sztyca

Mocna, 
aluminiowa 
głowica kosza

Zatrzaskowy 
system blokady 
sztycy

Mocna, anodyzo-
wana  
rama kosza

86-PU-420
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86-PU-116 

Wysokiej jakości siatka przymocowana jest za pomocą odpornej 
na przetarcia taśmy, wpuszczanej w krawędzie kosza. końcówki 
kosza są dodatkowo zabezpieczone plastikowymi osłonami. Trójkąt 
zatrzaskowy został wykonany z wytrzymałego tworzywa d.P. 
NYLoN. Teleskopowa sztyca z anodyzowanego aluminium o trój-
kątnym przekroju z płynną regulacją. 

PodBieraki STroNG

PODBIERAKI STRONG

nr kata-
logowy

nazwa długość
liczba
sekcji

wymiar gł. siatka kolor

86-PU-315 podbierak strong 1,5 m 2 sect 50 cm x 50 cm 40 cm 6 mm camou

86-PU-320 podbierak strong 2 m 2 sect 50 cm x 50 cm 40 cm 6 mm camou

86-PU-325 podbierak strong 2,5 m 3 sect 50 cm x 50 cm 40 cm 6 mm camou

PodBieraki Shake N’ drY
Znakomity podbierak do lądowania dużych okazów z wysokiej 
jakości szybkoschnąca siatką. końcówki kosza są dodatkowo 
zabezpieczone plastikowymi osłonami. Mocna głowica zapewnia 
hol dużych okazów.

PODBIERAK SHAKE N’ DRY

nr kata-
logowy

nazwa długość
liczba
sekcji

wymiar gł. siatka kolor

86-PU-520 podbierak shaken’ dry 2,00 m 2 sect 60 cm x 60 cm 45 cm 20 mm czarny

86-PU-620 podbierak shaken’ dry 1,80 m 2 sect 60 cm x 60 cm 45 cm 20 mm czarny

86-PU-620  z głowicą z d.P.Nylon
86-PU-520 z głowicą aluminiową

PodBierak UNiWerSaLNY

PODBIERAK UNIWERSALNY

nr kata-
logowy

nazwa długość
liczba
sekcji

wymiar gł. siatka kolor

86-PU-A21 podbierak uniwersalny 2,1 m 2 sect 70 cm x 70 cm 60 cm 20 mm przezroczysty

Mocna duraluminiowa głowica 
zapewnia hol dużych okazów.

ergonomiczne uchwyty 
pozwalające na szybkie 
rozkładanie sztycy

PodBieraki UNiWerSaLNe
Wysokiej jakości siatka. końcówki kosza są dodatkowo zabezpieczone 
plastikowymi osłonami. Zatrzask został wykonany z  wytrzymałego two-
rzywa d.P. NYLoN. Wielokątny przekrój duraluminiowych rurek w sztycy 
gwarantuje dużą sztywność przy małej wadze. Płynna regulacja długości 
podbieraka daje możliwość wykorzystywania 
go w najróżniejszych warunkach.

Wzmocniona, 
trójkątna 
w przekroju, 
duraluminiowa 
sztyca

86-PU-320 

86-PU-220 

86-PU-220 

PODBIERAKI UNIWERSALNE

nr katalogowy nazwa długość
liczba
sekcji

wymiar gł. siatka kolor

86-P U-215 podbierak uniwersalny 1,5 m 2 sect 50 cm x 50 cm 40 cm 6 mm camou

86-P U-220 podbierak uniwersalny 2 m 2 sect 50 cm x 50 cm 40 cm 6 mm camou

86-P U-225 podbierak uniwersalny 2,5 m 3 sect 50 cm x 50 cm 40 cm 6 mm camou

PODBIERAKI UNIWERSALNE

nr katalogowy nazwa długość
liczba
sekcji

wymiar gł. siatka kolor

86-P U-110 podbierak uniwersalny 0,96 m 1 sect 35 cm x 35 cm 30 cm 6 mm oliwkowy

86-P U-116 podbierak uniwersalny 1,6 m 2 sect 40 cm x 40 cm 30 cm 6 mm oliwkowy

Mocna, aluminiowa  
głowica kosza  
pozwalająca 
na szybkie 
składanie 
podbieraka

86-PU-a21

doskonały podbierak do lądowania dużych ryb. Siatka kosza 
wykonana jest z grubej żyłki, która jest niewidoczna w wodzie 
dzięki czemu podbierak w czasie lądowania nie płoszy ryb. duże 
dwucentymtrowe oczka siatki zapobiegają plątaniu się przynęt i 
zestawów.
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86-kM-F01

PODBIERAK UNIWERSALNY

nr katalogowy nazwa wymiar gł. siatka kolor

86-KM-F01 podbierak Method Feeder 38cm x 50 cm 35 cm 20 mm czarny

    
Siatki 
wędkarskie 
Praktyczne siatki wędkarskie o różnych
średnicach i długościach umożliwiają
odpowiedni dobór siatki do łowiska. Siatka
86-a2 jest wyposażona w obrotową
głowicę z gwintem do montażu na 
wsporniku czy podpórce.

86
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SIATKI  WĘDKARSKIE

nr katalogowy nazwa długość
liczba
sekcji

średnica siatka kolor

86-A2-200 siatka wędkarska 2 m 4 sect 45 cm 3 mm czarny

86-A2-250 siatka wędkarska 2,5 m 5 sect 45 cm 3 mm czarny

86-A2-300 siatka wędkarska 3 m 6 sect 45 cm 3 mm czarny

86-A4-100 siatka łódkowa 1 m 3 sect 45 cm 3 mm czarny

86-A4-150 siatka łódkowa 1,5 m 4 sect 45 cm 3 mm czarny

86-A1-080 siatka wędkarska 0,8 m 3 sect 35 cm 5 mm oliwkowy

86-A1-120 siatka wędkarska 1,2 m 4 sect 35 cm 5 mm oliwkowy

86-A1-150 siatka wędkarska 1,5 m 5 sect 40 cm 5 mm oliwkowy

86-A1-180 siatka wędkarska 1,8 m 6 sect 45 cm 5 mm oliwkowy
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Podrywki

86-00-P04 Podrywka aluminiowa

86-00-P03 Podrywka stalowa

oferujemy dwa modele podrywek ze stalową i alu-
miniową konstrukcją. Ta ostatnia ma teleskopowo 
składane ramiona oraz specjalne zabezpieczenie 
przy uchwycie. dostępne są również siatki zapasowe 
pasujące do obu wersji.

PODRYWKI

nr katalogowy nazwa wymiar siatka kolor

86-00-P03 podrywka stalowa 1,0 m x 1,0  m 6 mm oliwkowy

86-00-P04 podrywka aluminiowa 1,0 m x 1,0 m 6 mm oliwkowy

86-00-S01 siatka do podrywki 1,0 m x 1,0 m 6 mm oliwkowy

Kosz podbieraka Method 
Feeder z szybkoschnącą siatką

Sztyca 
pobieraka 



74-KO-S03
Kosz wędkarski 
spinningowy

wielkość:
28x18x27cm
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Kosze wędkarskie
Wielopoziomowe skrzynki wędkarskie z dużą liczbą przegródek. Pozwalają na rozmieszczenie wędkarskiego ekwipunku wedle indywidualnych 
potrzeb. Doskonałe do przynęt, haczyków i niezbędnych akcesoriów. Niezastąpione na wyjazdach, kiedy trzeba mieć wszystko pod ręką. W ofercie 
również modele z wyjmowanymi przegrodami, umożliwiającymi dowolną zmianę wielkości w różnych konfiguracjach. Kosz wędkarski 74-KO-003 
może pełnić funkcję siedziska wędkarskiego. 

74-KO-003
Kosz wędkarski 
uniwersalny

74-KO-S06
Kosz wędkarski spinningowy

wielkość:
38x25x38,5cm

wielkość:
44x25,5x32cm



74-AK-007
Pudełko na akcesoria
wielkość:
12x10,5x3,3cm
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Skrzynki wędkarskie

74-SK-P06
Skrzynka wędkarska 
trzypoziomowa
wielkość:
36x20x20cm

74-SK-P03
Skrzynka 
wędkarska
dwupoziomowa
wielkość:
30x18x14,5cm

74-AK-004
Pudełko na akcesoria
wielkość:
11x7,5x2,8cm

74-SK-006
Skrzynka 
wędkarska
dwupoziomowa
wielkość:
34x17x15cm
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Pudełka wędkarskie

74-TW-R40
Pudełko twisterowe  
z regulowanymi przegródkami
wielkość: 35.5x22.2x4.6cm

74-TW-R36
Pudełko twisterowe 
z regulowanymi przegródkami
wielkość: 27.5x18x4.2cm

wielkość:
23x17,5x5cm

74-TW-W01
Pudełko wędkarskie  
wodoszczelne

wielkość:
27,5x18x5cm

74-TW-W02
Pudełko wędkarskie  
wodoszczelne

wielkość:
35,5x23x5cm

74-TW-W03
Pudełko wędkarskie  
wodoszczelne

Trzy rozmiary pudełek, które dzięki ich wodoszczelności chronią 
przynęty i metalowe akcesoria przed zawilgoceniem i korozją.

74-TW-R28
Pudełko twisterowe 
z regulowanymi przegródkami  
wielkość: 17.6x13.8x4cm

74-TW-R32
Pudełko twisterowe 
z regulowanymi przegródkami
wielkość: 23x11.5x3cm

74-TW-R24
Pudełko twisterowe 
z regulowanymi przegródkami 
 wielkość:  12x8x3cm

Pudełka wodoszczelne

Pudełka twisterowe  
z regulowanymi przegródkami



74-TW-002
Pudełko na akcesoria  
6x5x1,5 cm

74-TW-028
Pudełko na akcesoria
15x8x3 cm
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74-TW -025
Pudełko twisterowe   
11.8x7.5x2.5cm

74-TW -024
Pudełko twisterowe   
11.8x7.5x2.5cm

74-TW -023
Pudełko twisterowe   
11.8x7.5x2.5cm

74-TW -022
Pudełko twisterowe    
8.8x6x1.5cm

74-TW -020
Pudełko twisterowe    
8.7x6.4x1.9cm

wielkość:
21x11,5x6cm

74-TX-011
Pudełko dwustronne

74-TY-004
Pudełko na akcesoria, piórnikowe
21x11,5x4,5cm

74-TZ-003
pudełko wędkarskie, spinningowe  
22,5x17,5x5,3cm

74-TW -R21
Pudełko twisterowe 
z regulowanymi przegródkami
27x18.5x4.5cm

74-TW -R22
Pudełko twisterowe 
z regulowanymi przegródkami
36x22.5x5cm

74-TW -R20
Pudełko twisterowe 
z regulowanymi przegródkami 
23.3x12,5x3.3cm

Pudełka twisterowe



74-MA-001
Pudełko magnetyczne 
na haczyki,  
dwustronne, małe

74-MA-002
Pudełko magnetyczne  
na haczyki,  
dwustronne,  
duże

wielkość:
14,5x10,5x2cmwielkość: 

12x8x1,8cm

Sadzyk do  
przechowywania  
żywca

wielkość:
11,5x8,5x5,5cm

74-SA-001
Sadzyk 
pojemność 7 L

74-TU-K01
wielkość: 
Ø 3,3x28-40cm

74 TU-K02
wielkość: 
Ø 4x35-50cm

wielkość:
 Ø 15cmx1,6-2,2m

72-T01-160
Tuba na wędki

Bardzo praktyczna w transporcie wędek tuba o regulowanej długości. Wykonana z mocnego, sztywnego materiału zapewniajacego bezpieczeństwo sprzętu.

74-RO-004
pudełko na robaki, poj. 1 L

74-RO-005
pudełko na robaki, poj. 1,5 L

74-RO-006
pudełko na robaki, poj. 2 L
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Pudełka na robaki

Pudełka muchowe

Pudełka magnetyczne

Tuby na spławiki

74-TU-001
wielkość: 
Ø 4x20cm 

74-TU-003
wielkość: 
Ø 6x30cm 

74-RO-001 
wymiar Ø 10x5,5cm

74-RO-003 
wymiar Ø 7x3,5cm

74-RO-002 
wymiar Ø 9x4,5cm

74-RO-012
Pudełko na 
robaki (na pasek)

74-MU-006 
wielkość:
35,5x23x5cm

74-MU-004 
wielkość:
12,5x9,5x3,2cm

74-MU-005 
wielkość:
19,5x11x4,2cm

Pierwsze dwa pudełka posiadają 
zamykane przegródki do prze-

chowywania muszek oraz piankę 
do ich umieszczania. Najmiejsze 

pudełko przechowuje muszki 
wbite w piankę.



Ubrania wędkarskie



Odzież

69-SP-02, rozmiary: M, L, 
XL, XXL 
Spodnie, wykonane z tego samego 
materiału co kurtka spełniają 
najwyższe wymagania techniczne. 
Wyposażone w wiele praktycznych 
kieszeni zapinanych na wodod-
porne zamki błyskawiczne lub 
rzepy. Profilowane, poprzez cięcia 
na wysokości kolan, nie krępują 
ruchu podczas marszu. Regulowane 
nogawki można dopasować do szer-
okości dowolnego buta. 

Kurtka krótka i długa wykonane są 
z pokrywanego nylonu - materiału wytr-
zymałego, a jednocześnie miękkiego. 
Wodoodporność 5000 mm H2O i lamino-
wane szwy skutecznie chronią przed deszc-
zem. Paroprzepuszczalność 3000 g/m2/24h 
oraz siateczkowa podszewka zapewniają 
odprowadzanie potu podczas dłuższych 
wędkarskich wędrówek. Dodatkowo kom-
fort poprawiają wentylacje pod pachami. 
Praktyczne i obszerne kieszenie na wysokoś-
ci piersi zmieszczą wiele akcesoriów węd-
karskich. Mankiety rękawów wykończone 
neoprenem zabezpieczają przed wodą. 

Kurtka krótka - dedykowana jest spinningi-
stom i muszkarzom, krótki krój umożliwia 
brodzenie w głębokiej wodzie.

Kurtka długa - uniwersalna, wydłużony krój 
i dodatkowe kieszenie sprawdzają się w 
trakcie każdej wędkarskiej aktywności

69-KU-004
rozmiary:  
M, L, XL, XXL 
Kurtka krótka

69-KU-003  
rozmiary:  
M, L, XL, XXL 
Kurtka długa
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69-KP-002, rozmiary: M, L, XL, XXL 
Komplet przeciwdeszczowy.
Kurtka przeciwdeszczowa z dopinanym 
kapturem, zapinana na kryty zamek, 
dwie duże  kieszenie z klapkami.
Spodnie z elastycznym pasem, wszystkie 
szwy szczelnie zespolone.
Lekki komplet przeciwdeszczowy, 100% 
nieprzemakalności.

69-SP-003,  
spodnie wędkarskie moro 
rozmiary: M, L, XL, XXL 
Spodnie wędkarskie, 2 standardowo cięte kieszenie 
i 4 obszerne naszywane kieszenie, profilowane na 
kolanach nogawki.
Lekkie i przewiewne zapewniają komfort użytkowania 
, wygodne i nie krępujące ruchów

69-KU-005,  
Kurtka wędkarska 
moro rozmiary: M, 
L, XL, XXL 
Kurtka z podsze-
wką, 5 obszernych 
kieszeni, zapinana na 
zamek i dodatkowo 
na napy, profilowane 
na łokciach rękawy, 
możliwość regulacji 
w pasie
Lekka i przewiewna 
zapewnia komfort 
użytkowania i oddy-
chalność, wygodna i 
nie krępująca ruchów
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69-CZ-Z03 
Czapka z daszkiem
Ocieplana, z regulowanymi 
nausznikami

69-RE-N02 
Rękawice neoprenowe  

rozmiary: S-XXL 
Gumowane i antypoślizgowe wykończenie 
zapewnia wodoodporność i pewny chwyt.

69-CZ-Z02 
Czapka
Ocieplana 
z regulowanymi  
nausznikami

69-RE-P02  
rozmiary: 8, 9, 10, 11 
Rękawice polarowe z nakładkami
Wykonane z wygodnego w użyciu i ciepłego polaru 
o gęstości 280g/m2, z możliwością odsłonięcia 
palców, ułatwiają precyzyjne manipulowanie 
sprzętem w czasie łowienia.

69-CZ-R08  
Czapka  
z daszkiem  
Robinson

69-CZ-R10 
Daszek  
wędkarski 
Robinson

69-CZ-Z06 Czapka  
zimowa Robinson

69-CZ-Z04 
Czapka zimowa moro 69-CZ-Z05 

Czapka zimowa moro

69-CZ-C02

69-CZ-R12
69-CZ-R11
Czapka  z siateczką

69-CZ-RL4 
Czapka z daszkiem  
i trzema diodami

69-CZ-R1369-CZ-R06

69-CZ-E03 69-CZ-E04

69-CZ-R07 Czapka  
z daszkiem Robinson

69-CZ-R09 Kapelusz  
wędkarski Robinson

69-PP-001
Płaszcz przeciwdeszczowy  
z kapturem
100% nieprzemakalności.
Zapinany na kryty zamek oraz napy, duża 
kieszeń z klapkami, siateczka wewnętrz-
na na plecach wspomagająca wentyl-
ację, dodatkowy ściągacz wewnętrzny 
na rękawach, wszystkie szwy szczelnie 
zespolone.



69-KM-002 
Kamizelka

rozmiary: S,M,L,XL,XXL

wykonana z lekkiego,  odpornego na nasiąkanie 
materiału gwarantuje komfort użytkowania

dwukierunkowe zamki w kieszeniach ułatwiają 
chowanie niezbędnych akcesoriów

plastikowa klamra stabilizuje kamizelkę nawet 
kiedy kieszenie są pełne

wyposażona w 8 przednich kieszeni i obszerną 
kieszeń na plecach 

dwie dodatkowe kieszenie wewnętrzne
rodzaj kołnierza chroni kark przed otarciami

69-SO-142
Spodniobuty oddychające

rozmiary: M/42, L/43, XL/44, XXL/45

but gumowy, bardzo odporny na 
uszkodzenia mechaniczne, wykończony 
podeszwą z głębokim protektorem

spodniobuty  oddychające 
posiadają wszystkie cechy spodni
z neopreonowa skarpetą

69-SO-242
Spodnie oddychające z 
neoprenową skarpetą

rozmiary: M/42, L/43, XL/44, XXL/45

wykonane z lekkiego materiału zespolonego z 
membraną paroprzepuszczalną gwarantują 
odprowadzanie potu podczas brodzenia

wodoodporny materiał zewnętrzny oraz lamino-
wane taśmą szwy zapewniają ochronę 
przed przeciekaniem

obszerna, zamykana na zamek kieszeń na piersi

gumowe regulowane szelki

gruba, neoprenowa skarpeta daje 
komfort termiczny

69-BU-B42
Buty do brodzenia:

rozmiary:  42/43, 43/44, 44/45, 45/46

gumowa podeszwa o specjalnym wzorze gwarantu-
je bardzo dobrą przyczepność na śliskim podłożu

cholewka wykonana z lekkiego i mocnego 
materiału jest odporna na uszkodzenia 
mechaniczne oraz bardzo dobrze stabilizuje 
stopę podczas brodzenia

cały but jest przystosowany do wielokrotnego 
moczenia w wodzie i do suszenia 

69-KM-003
Kamizelka

rozmiary: S,M,L,XL,XXL

kamizelka do uniwersalnego wykorzystania

wyposażona w 10 przednich kieszeni i obszerną 
kieszeń na plecach

dwie kieszenie wewnętrzne

zapinana na zamek błyskawiczny

69-KM-002 69-KM-003

172

69-SK-N01 rozmiary: 42, 
43, 44, 45, 46
Skarpety neoprenowe – wykonane 
z grubego neoprenu, zapewniają 
komfort termiczny stóp 
dla używających 
wszelkiego 
typu butów 
wędkarskich.



69-SP-007
Spodnie wędkarskie River

rozmiary: S, M, L, XL, XXL

Stanowią uzupełnienie kurtki River.
Posiadają bardzo wygodny krój 
z profilowanymi kolanami oraz
wentylacje zamykane na zamek na udach.
Regulacja obwodu dołu nogawki umożliwia 
dopasowanie do wszystkich butów.
Cztery pojemne przednie kieszenie.

69-KU-007
Kurtka wędkarska River
rozmiary: S, M, L, XL, XXL

wykonana z wytrzymałego materiału 
o wodoodporności  5000mm i paroprze-
puszczalności  5000 mvp

przeznaczona do uniwersalnego wyko-
rzystania prze wszystkich wędkarzy

obszerne przednie kieszenie

zapinana na zamek błyskawiczny  
i dodatkowo metalowe zatrzaski

regulowana ściągaczem w talii zapewnia 
ścisłe dopasowanie i komfort termiczny

69-KU-006
Kurtka membranowa
rozmiary: S, M, L, XL, XXL

wykonana z materiału o miękkiej 
strukturze,  o wodoodporności 5000mm 
i paroprzepuszczalności 5000 mvp
lekka siateczkowa podszewka wewnątrz
wentylacje pod pachami
dwukierunkowy zamek główny 
poprawia komfort użytkowania 
regulowany  kaptur zapewnia 
skuteczną ochronę głowy przed 
chłodem
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69-BL-02 rozmiary M, L, XL, XXL
Bluza Soft Shell, wykonana z tkaniny wiatrood-
pornej o podwyższonej odporności na wil-
goć. Jest miękka i ciepła oraz gwarantuje  
przepuszczalność pary wodnej, pochodzącej 
z organizmu użytkownika. Jest zatem ide-
alnym rozwiązaniem dla wędkarza chcące-
go ograniczyć ilość warstw ubioru podczas 
wędkowania. Bluza ma dopasowany krój, nie 
krępujący ruchów, a regulowany kaptur dobrze 
przylega do głowy, idealnie chroniąc przed 
wiatrem. Mankiety rękawów zakończone rze-
pami można szczelnie zapiąć wokół nadgarst-
ków. Kieszenie zamykane na wodoodporne 
zamki w pełni zabezpieczają podręczne drobi-
azgi czy dokumenty.

69-SP-004
Spodnie membranowe

rozmiary: S, M, L, XL, XXL

Stanowią uzupełnienie kurtki  
membranowej. Posiadają bardzo 
wygodny krój z profilowanymi kola-
nami oraz wentylacje zamykane na 
zamek na udach. Regulacja obwodu 
dołu nogawki umożliwia dopaso-
wanie do wszystkich butów.
Cztery pojemne przednie kieszenie.



Rozmiar (cm)
61x24x37

73-CM-V03
TORBA CAMO VOYAGER (XL) 

Bardzo solidne torby wędkarskie ogólnego przeznaczenia. W zależności od ilości i gab-
arytów sprzętu, który chcemy transportować można wybrać określoną wielkość torby.
Duża pojemność komory głównej oraz łatwa dostępność do po szczególnych kieszeni to 
nie jedyne atuty tych toreb. Są one wyposażone w wygodny, szeroki pas z miękkim 
naramiennikiem oraz funkcjonalną łączoną na rzepy rączkę. Modele V02 i V03 mają 6 
bocznych kieszeni. Komora główna i boczne kieszenie wyłożone są pianką, która chroni 
sprzęt przed uszkodzeniem. Torby mają wzmacniane, trwałe podwójne suwaki z wygod-
nymi dużymi metalowymi żakardami. Wyróżniają się bardzo estetycznym wyglądem i są 
bardzo trwałe. Najmniejszą gabarytowo torbę model V01 z powodzeniem można wyko-
rzystywać jako podręczną torbę w czasie wędkowania. Tkanina; 600D oxford fabric, 
kolor: piaskowo szary piksel camo

Bardzo poręczna i praktyczna torba z dużą ilością 
różnej wielkości kieszeni. Swobodnie pomieści nie 
tylko przynęty i akcesoria wędkarskie, ale również 
prowiant, ciepłą bluzę czy inne rzeczy niezbędne 
podczas wyprawy na łowisko. Wygodny pas na ramię 
zapewnia komfort nawet przy dużym obciążeniu.

Rozmiar (cm)
 36x24x29

73-CM-P02
TORBA CAMO PREDATOR 

Rozmiar (cm)
45x18x28

73-CM-V02
TORBA CAMO VOYAGER (L) 

Rozmiar (cm)
36x15x24

73-CM-V01
TORBA CAMO VOYAGER (M) 
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Torby i Pokrowce cAMo



Rozmiar (cm)
35x14x11cm

Rozmiar (cm)
30x14x18cm

Arcykomfortowa propozycja dla spinningistów i muszkarzy, szczególnie na 
ciepłe i upalne dni. Minimum obciążenia, maksimum sprzętu i maksimum 
komfortu; to najbardziej skrótowa charakterystyka nosidła, które przebo-
jem zdobywa uznanie polskich wędkarzy. Wymiary kieszeni, wyłożonych pi-
anką, ściśle dopasowane są do gabarytów pudełek na przynęty spinningowe 
i sztuczne muchy. Boczny pojemnik na komórkę albo nieduży kołowrotek 
można łatwo wypinać z zestawu.Materiał 600D oxford fabric kolor: pias-
kowo-szary/pixel camo.

Specjalna torba do przechowywania przynęt spinningowych, wo-
blerów i błystek. Posiada trzy wewnętrzne kieszenie. Każda z nich 
ma po dwie plastikowe wyprofilowane ścianki z sześcioma prze-
działami na przynęty. W sumie jest ich 36.

73-CM-C01
PAS WĘDKARSKI CAMO COLT

73-CM-S01
TORBA nA PRzynĘTy  
SPInnIngOWe Bardzo praktyczna wędkarska torba przenoszona na plecach. Pięć dużych 

zew nęt rznych kieszeni, bardzo pojemna (funkcjonalna) komora środ kowa. 
Tkanina 600 D Oxford FABRIC wodoodporna /pełne uszczelnienie/. Zapięcia 
na niezawodne suwaki z dużymi żakardami. Górna część torby miesząca np. 
kilka kołowrotków może być łatwo odpinana i dopinana, przymocowana jest 
na wygodne i łatwo dostępne rzepy. Torbę tę szczególnie polecamy wędkar-
zom ło wiącym aktywnie, brodzącym i przemie rza jącym nierzadko większe 
odle głości spinningistom i muszkarzom. Kolor: piaskowo-szary pixel camo.

Wielokomorowy plecak do prze wożenia pełnego wędkarskiego arsenału. 
Duże kieszenie zewnętrzne dopasowane do gabarytów typowych pudełek na 
akcesoria. Wygodne, anatomicz ne, szerokie pasy  równomiernie rozkładają 
ciężar przenoszonego ekwipunku. Z tyłu umieszczona jest siatka cyrkula-
cyjna dobrze wentylująca plecy w czasie długich wedkarskich wypadów. 
Gruby, bardzo trwały ma teriał. Pełne uszczelnienie i za bez  pieczenie przed 
wilgocią. Mocne klamry spinające. Kolor: piaskowo-szary

Rozmiar (cm)
36x24x29cm

73-CM-P04
TORBA CAMO 
PREDATOR SET

Rozmiar (cm)
29x20x44cm

73-CM-P10
PLeCAK CAMO 
PREDATOR
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40x26x39

Bardzo ciekawe rozwiązanie 
plecaka połączonego z koszem 
wędkarskim. Cztery boczne 
kieszenie oraz duża komora 
w koszu pozwalają wygodnie 
transportować na łowisko dużo 
sprzętu a jednocześnie stwarza-
ją możliwość wygodnej zasiad-
ki dla spławikowców łowiących  
w jednym miejscu.

73-CM-P15
PLeCAK z KOSzeM 
CAMO RELAX 
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POKROWIeC CAMO COMFORT+
72-CM-C03 
Dwukomorowy wyściełany 
gąbką długość 1,50m

72-CM-P03 i 72-CM-P04
Jednokomorowy profesjonalny pokrowiec na wędki z kołowrotkiem. Dzięki 
wzmocnieniu z PCV jest sztywny i zabezpiecza sprzęt przed uszkodzeniem.
Jego funkcjonalność i estetyczny wygląd zapewne przypadną do gustu wszys-
tkim tym wędkarzom, którzy szczególnie dbają o wygląd sprzętu i ubioru nad 
wodą. Polecamy spinningistom uprawiającym street fishing, zawsze możemy 
mieć w czasie łowienia inne wędki na plecach w futerale.
72-CM-C03
Dwukomorowy pokrowiec opracowany do przewożenia kilku wędzisk wraz z 
kołowrotkami. Zewnętrzne i wewnętrzne ścianki wyłożone są warstwą gąbki. 
Dzięki temu sprzęt jest chroniony przed fizycznymi uszkodzeniami. Podwójne 
suwaki działają perfekcyjnie. Długość 1,50m.

ChLebAK CAMO  
WALKeR
73-CM-W01
28x24x15cm
Uniwersalny, komfortowy 
chlebak ze ściankami 
wyłożonymi ochronną gąb-
ką. Świetnie się sprawdza  
podczas aktywnego węd-
kowania gdy chcemy mieć 
przy sobie małą ilość sprzę-
tu, ograniczoną tylko do 
niezbędnego ekwipunku.

POKROWIeC CAMO PROTeCTOR
Jednokomorowy z usztywnionymi 
ściankami 
72-CM-P03  długość 1,50m
72-CM-P04 długość 1,75m

POKROWCe CAMO SeCuRe 
72-CM-P...
Bardzo praktyczne, wysokiej jakości pokrowce w trzech długoś-
ciach w wersji jedno, dwu i trzykomorowej. Z jednej strony 
jest zamknięta kieszeń na podpórki, sztyce czy inne akcesoria. 
Z drugiej strony kieszeń  jest otwarta, tak aby mokry  podbierak 
czy parasol miał możliwość wyschnięcia.

72-CM-P11 Pokrowiec jednokom. 1,25m
72-CM-P12 Pokrowiec jednokom. 1,45m
72-CM-P13 Pokrowiec jednokom. 1,65m
72-CM-P21 Pokrowiec dwukom. 1,25m
72-CM-P22 Pokrowiec dwukom. 1,45m
72-CM-P23 Pokrowiec dwukom. 1,65m
72-CM-P31 Pokrowiec trzykom.  1,25m
72-CM-P32 Pokrowiec trzykom.  1,45m
72-CM-P33 Pokrowiec trzykom. 1,65m



®

73-DB-002
TorBa WęDkarska  
Z dużą komorą wewnętrzną oraz  drugą dolną  
usztywnioną pianką EVA, dodatkowo zabezpieczającą 
przed wilgocią. Ma również 4  kieszenie zewnętrzne
rozmiar (cm)
31x20x30

73-DB-004
porTfel Na akCesorIa
Z 3 kieszeniami oraz 6 saszetkami  
na drobne akcesoria, przynęty  
czy przypony.
rozmiar (cm)
25x5x20 

TORBy I POKROWCe

Dromader to ekskluzywna linia toreb i pokrowców dedy-
kowana wędkarzom. Wykonane są one z bardzo mocnej, 
niegniotącej się tkaniny z włókna poliestrowego. Istotną 
cechą tkaniny jest zdecydowanie mniejsza nasiąkliwość, 
w porównaniu z powszechnie stosowanym materiałem 
Oxford 600D. Dzięki temu sprzęt jest zdecydowanie lepiej 
zabezpieczony przed wilgocią. Ścianki toreb wypełnione 
są miękką gąbką, chroniącą przed fizycznymi uszkodze-
niami. W całej serii zastosowno niezawodne podwójne 
suwaki z estetycznym wykończeniem. Wartości użytkowe 
i estetyczne serii Dromader zostały bardzo dobrze przyję-
te przez wedkarzy w zeszłym sezonie, co skłoniło nas do 
poszerzenia serii o chlebak i pokrowce do wędzisk.

73-DB-001
TorBa WęDkarska 
Z jedną dużą komorą wewnętrzną  
oraz trzema kieszeniami zewnętrznymi,  
w tym jedną z saszetkami na drobne  
akcesoria czy przypony.
rozmiar (cm)
38x12x26

73-DB-003
TorBa WęDkarska
Z jedną dużą komorą wewnętrzną,  
oraz trzema zewnętrznymi zapinanymi  
na suwaki praktycznymi kieszeniami.
rozmiar (cm)
45x25x30 
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72-D02
pokroWIeC 
WęDkarskI  
DWukomoroWy 
Nr kat. Długość
72-D02-125 1,25 m
72-D02-145 1,45 m 
72-D02-165 1,65 m

72-D03
pokroWIeC WęDkarskI 
TrzykomoroWy 
Nr kat. Długość
72-D03-130 1,30 m
72-D03-150 1,50 m



POKROWCe, TORBy, KRZeSłA, 
PARASOLe, RZePy DO WĘDZISK

73-a14
NaramIeNNy 
zasoBNIk  
Na akCesorIa  
 

92-kk-001
krzesło 
WęDkarskIe
46,5x35x51 Cm

72-B02-125
pokroWIeC WęDkarskI 
DWukomoroWy 
 

Nr kat. Długość
72-B02-125 125 cm
72-B02-145 145 cm
72-B02-165 165 cm72-B03-150

pokroWIeC WęDkarskI 
TrzykomoroWy 
Nr kat. Długość
72-B03-130 130 cm
72-B03-150 150 cm

72-BG-125 
pokroWIeC 
„Blue GuarD”  
Nr kat. Długość
72-BG-125 ø10cm x 1,25m
72-BG-150 ø10cm x 1,50m
72-BG-165 ø10cm x 1,65m

92-pa-001
parasol 
WęDkarskI  
średnica 160 cm
rozpiętość 205 cm

92-pp-002
poDpórka 
parasola 

92-kW-001
krzesło
WęDkarskIe  
z oparCIem
27x35x39 Cm

92-kW-007
krzesło WęDkarskIe  
39x30x78 Cm 92-kW-002

krzesło 
WęDkarskIe 
z TorBą 
26,5x34x42 Cm

99-xrzep ClassIC
rzep elasTyCzNy  
Do spinania wędek 
czarny

99-xrzep Neo
rzep 
NeopreNoWy  
Z przekładką do  
wędek 
niebieski, czarny
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92-pp-001
poDpórka 
parasola 

92-pp-003
poDpórka 
parasola 

73-WW-015
WoDooDporNy 
Worek WykoNaNy 
z pVC,
Zamykany szczelnie 
poprzez rolowanie i dodat-
kowo klamrę. Wyposażony 
w dopinany pasek trans-
portowy.
Pojemność 15 litrów.

73-WW-010
WoDooDporNy Worek 
WykoNaNy z pVC,
Zamykany szczelnie poprzez 
rolowanie i dodatkowo klamrę. 
Wyposażony w dopinany pasek 
transportowy.
Pojemność 10 litrów.

92-kW-009
krzesło 
WęDkarskIe 
32x32x39 Cm

92-kW-008
krzesło 
WęDkarskIe  
31x28x34 Cm



Wyrzucamy linkę luzem 80-l18, zdjęcie linki, opis i 
mała tabelkę.

 

z tabelki pod oliWką kasujemy trzy pozycje:

4g, 6g i 12g
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PrzyPonyNajwyższa jakość 
Gwarancja spokojnego łowienia

80-WS-3-**

80-WS-6-**

80-WS-9-**

80-WS-15-**

Wolfram 
Leaders 
Super Strong 
(z krętlikiem 
walcowym 
i agrafką duo 
lock)

80-WS-12-**

Ultra cienkie przypony wolframowe idealnie układają się przy prowadzeniu przynęty, nie skręcają się, nie sprężynują. Zakończone są agrafkami 
i karabińczykami. Fantastyczna oferta dla spinningistów.

PRZyPONy STALOWe

PRZyPONy WOLFRAMOWe

Wire Leaders (z krętlikiem walcowym i agrafką duo lock)
Przypony Titan Power wykonane są z cienkiego, stalowego drutu, o precyzyjnie kalibrowanych 
średnicach, dodatkowo powleczonego nylonową powłoką. Zakończone są z jednej strony wygodną i 
mocną agrafką duo lock, z drugiej pewnym krętlikiem walcowym.

Przypony stalowe  
powlekane nylonem

nr kat. długość wytrzymałość
80-S06-15 15 cm   6 kg
80-S06-25 25 cm   6 kg
80-S09-15 15 cm   9 kg
80-S09-25 25 cm   9 kg
80-S09-35 35 cm   9 kg
80-S12-25 25 cm 12 kg
80-S12-35 35 cm 12 kg
80-S12-45 45 cm 12 kg
80-S15-25 25 cm 15 kg
80-S15-35 35 cm 15 kg
80-S15-45 45 cm 15 kg
80-S18-40 40 cm 18 kg
80-S22-50 50 cm 22 kg
Pakowane po 2 szt. 

Przypony wolframowe
SuperStrong

nr kat. wytrzymałość  długość
80-WS-3-15  3 kg 15 cm
80-WS-3-25  3 kg 25 cm
80-WS-6-15  6 kg 15 cm
80-WS-6-25  6 kg 25 cm
80-WS-6-35  6 kg 35 cm
80-WS-9-15  9 kg 15 cm
80-WS-9-25  9 kg 25 cm
80-WS-9-35  9 kg 35 cm
80-WS-12-25  12 kg 25 cm
80-WS-12-35  12 kg 35 cm
80-WS-12-45  12 kg 45 cm
80-WS-15-25  15 kg 25 cm
80-WS-15-35  15 kg 35 cm
80-WS-15-45  15 kg 45 cm
Pakowane po 2 szt.

60-AM-K.. 60-AO-

60-BT-001 
Stile, 50 g.

60-BS-001 
Śruciny, 50 g.

Ciężarki Spławikowcy i gruntowcy dobrze wiedzą, jak istotnym elementem zestawu jest odpowiednio dobrany ołowiany 
ciężarek. Oferujemy kilka podstawowych kształtów z możliwością dobrania różnych ciężarów. Praktyczne 
w użyciu pudełka powodują, że zakładanie ciężarka na łowisku zabiera mało czasu.

Łezki z krętlikiem 
beczkowym

nr liczba szt. waga
kat. w opak.
60-AM-K02 5 2 g
60-AM-K04 4 4 g
60-AM-K06 3 6 g
60-AM-K08 3 8 g
60-AM-K10 2 10 g
60-AM-K12 2 12 g
60-AM-K15 2 15 g
60-AM-K20 1 20 g

Oliwki 
nr liczba szt.  waga
kat. w opak.
60-AO-010 3 10 g
60-AO-015 2 15 g
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Specjalnie wdrożony program dla wędkarzy gruntowych – łowiących na cięższe zestawy  
z dna – obejmuje bardzo szeroki wybór sprężyn i koszyczków zanętowych. Oferujemy wszystko, 
co potrzebne do skutecz nego łowienia na grunt! Poszczególne wzory zostały opracowane  
na pod stawie wieloletnich doświadczeń naszych konsultantów, wybitnych wędkarzy gruntowych.

Sprężyny

82
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O
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O
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06numer  nazwa długość 
katalogowy towaru (mm) 

82-ZW-004 sprężyna 65
82-ZW-003 zanętowa 55
82-ZW-002 kolor: czarny 50

numer  nazwa dł. spr./ dł. rurki waga 
katalogowy towaru (mm) (g)

82-DO-424 sprężyna zanętowa  68/200 19
82-DO-434  dociążona  68/250 19
 jednostronnie
 na rurce antysplątaniowej 

 kolor: miedziany

numer  nazwa dł. spr./ dł. rurki 
katalogowy towaru (mm)

82-ZR-024 sprężyna zanętowa 65/200
82-ZR-034 na rurce 65/250
82-ZR-013 antysplątaniowej 55/150
82-ZR-023 kolor: czarny 55/200

numer  nazwa dł. spr./ dł. rurki waga 
katalogowy towaru (mm) (g)

82-DR-124 sprężyna zanętowa 65/200 15
82-DR-134 dociążona w środku 65/250 15
82-DR-113 na rurce antysplątaniowej 55/150 15
82-DR-123 kolor: czarny 55/200 15

numer  nazwa długość waga 
katalogowy towaru (mm) (g)

82-BO-206 sprężyna  70 20
82-BO-107 kolor:   60 15
 srebrny, miedziany 

numer  nazwa długość waga 
katalogowy towaru (mm) (g)

82-DO-104 sprężyna zanętowa  65 15
82-DO-103  dociążona w środku 55 15
 kolor: czarny 

numer  nazwa długość waga 
katalogowy towaru (mm) (g)

82-DO-302 sprężyna 50 18
82-DO-405 zanętowa 68 19
 dociążona 
 jednostronnie 
 kolor: miedziany

Koszyk inline feeder
83-IF-020

Inline feeder
nr kat. 

83-IF-S25  Zestaw inline feeder, koszyk 2x25 g, z gumową formą
83-IF-S35 Zestaw inline feeder, koszyk 2x35 g, z gumową formą
83-IF-020 Koszyk inline feeder, 2x20 g
83-IF-025 Koszyk inline feeder, 2x25 g
83-IF-030 Koszyk inline feeder, 2x30 g
83-IF-035 Koszyk inline feeder, 2x35g
83-IF-040 Koszyk inline feeder, 2x40 g
83-IF-050 Koszyk inline feeder, 2x50 g

83-IF-M01 Gumowa forma do koszyków inline feeder
83-K-IF-M01 Gumowa forma do koszyków inline feeder, 5szt.

Koszyczki zanętowe eCO
nr kat. 

83-KZ-K01 kwadratowy 10 g
83-KZ-K02 kwadratowy 15 g
83-KZ-K03 kwadratowy 20 g
83-KZ-K04 kwadratowy 25 g
83-KZ-K05 kwadratowy 30 g
83-KZ-K06 kwadratowy 40 g
83-KZ-K07 kwadratowy 50 g
83-KZ-K08 kwadratowy 60 g
83-KZ-K09 kwadratowy 70 g
83-KZ-K10 kwadratowy 80 g
83-KZ-K11 kwadratowy 90 g
83-KZ-K12 kwadratowy 100 g

Koszyczki zanętowe
nr kat. 

83-KZ-T10 trójkątny 56mm/80g
83-KZ-T11 trójkątny 56mm/100g

koszyczki

Koszyk
zanętowy eCO
83-Kz-K12

Koszyki kwadratowe eCO z den-
kiem dostępne są w szerokiej 
gamie gramatur. Przeznaczone 
są zarówno na wody płynące, 
jak i stojące.
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Szeroka oferta koszyków do coraz bardziej popularnej tzw. „Metody”. 
Oferujemy je zarówno w zestawach startowych (forma i dwa koszyki), 
jak i pojedyńczo. Szeroka gama gramatur pozwala dobrać koszyk 
do każdych warunków połowu.

gumowa forma
do koszyków inline feeder
83-IF-M01

Koszyk
zanętowy 
trójkątny
83-Kz-T10
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krętliki O jakości zestawu decyduje zawsze najsłabsze ogniwo. 
Wiemy o tym doskonale, dlatego nasze akcesoria do 
łączenia elementów zestawu reprezentują najwyższą 
klasę i w najmniejszym stopniu nie osłabiają cało-
ści. Krętliki zawsze płynnie obracają się, nawet przy 
łowieniu w zanieczyszczonych zawiesinami wodach, 
i bardzo skutecznie zmniejszają niebezpieczeństwo 
skręcenia linki. Oba ofe rowane modele – beczkowy  
i walcowy – zostały przetestowa ne w każdych możliwych 
warunkach łowienia i egzamin zdały ce lu ją co! Wszystkie 
rodzaje agrafek, różniące się technicznym rozwią za niem 
zaczepu, charakteryzują się dużą wytrzyma łością na roz-
ginanie oraz 100-procentową pewnością zapięcia. Kółka 
łączni kowe są wytrzymałe, a jednocześnie łatwo można 
je zakładać. Wszyst kie akcesoria do łączenia zestawów 
są w 100% zabez pieczone przed korozją.

Krętlik beczkowy, czarny
Numer 
katalogowy Rozmiar

81-P-KR-B4/0 4/0
81-P-KR-B3/0 3/0
81-P-KR-B2/0 2/0 
81-P-KR-B06 6
81-P-KR-B08 8
81-P-KR-B10 10
81-P-KR-B12 12
81-P-KR-B14 14
81-P-KR-B16 16

Krętlik beczkowy z agrafką 
z zaczepem zewnętrznym, czarny
Numer 
katalogowy Rozmiar

81-P-KA-B4/0               4/0
81-P-KA-B3/0               3/0
81-P-KA-B2/0               2/0
81-P-KA-B06                  6
81-P-KA-B08 8
81-P-KA-B10 10
81-P-KA-B12 12
81-P-KA-B14 14
81-P-KA-B16 16

Krętlik walcowy z agrafką duo lock, czarny
Numer 
katalogowy Rozmiar

81-P-KA-S4/0 4/0
81-P-KA-S2/0 2/0
81-P-KA-S06 6
81-P-KA-S08 8
81-P-KA-S10 10
81-P-KA-S12 12
81-P-KA-S14 14

Kółko łącznikowe

Numer 
katalogowy Rozmiar

81-P-KO-040 4 mm
81-P-KO-050  5 mm
81-P-KO-060  6 mm
81-P-KO-070  7 mm

Krętlik walcowy, czarny
Numer 
katalogowy Rozmiar

81-P-KR-W04 4
81-P-KR-W06 6
81-P-KR-W08 8
81-P-KR-W10 10
81-P-KR-W12 12
81-P-KR-W14 14

Agrafka z zaczepem 
prostym, czarna

Numer 
katalogowy Rozmiar

81-P-AG-P01 1
81-P-AG-P00 0
81-P-AG-P02 00

Krętlik walcowy z agrafką  
z zaczepem zewnętrznym,  
czarny 
Numer  
katalogowy   Rozmiar

81-P-KA-W08         8
81-P-KA-W10        10
81-P-KA-W12        12
81-P-KA-W14        14

Krętlik potrójny, czarny
Numer 
katalogowy Rozmiar

81-P-KR-P06 6
81-P-KR-P08 8
81-P-KR-P10 10
81-P-KR-P12 12

Agrafka duo  
lock snap 

Numer 
katalogowy Rozmiar

81-P-AG-D00 0
81-P-AG-D01 1
81-P-AG-D02 2

Agrafka z zaczepem 
zewnętrznym, czarna

Numer 
katalogowy  Rozmiar

81-P-AG-Z01 1
81-P-AG-Z02 2
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Okulary pOlaryzaCyjne

Oferujemy modele okularów, które są opracowane pod kątem 
zastosowań wędkarskich i turystycznych. Szkła wy konywane 
są z laminowanego poliwęglanu o doskonałych charakterys-
ty kach optycznych: 100% osłony przed pro mieniami ultra-
fioletowymi, 100-procentowa polaryzacja odbi tych promieni 
świetlnych. Oprawki robione są z bardzo trwałych materia-
łów, nie odkształcają się z upływem czasu, nie zmieniają 
barwy. Kszta ł  ty opra wek uwzględniają zarów no aktualne 
trendy w mo dzie, jak i praktykę wędkarskich łowów.

93-SPO-010B
Okulary wędkarskie 
polaryzacyjne 
kolor szkieł bursztynowe

93-SPO-013B
Okulary wędkarskie polaryzacyjne 
kolor szkieł bursztynowe

93-SPO-013S
Okulary wędkarskie polaryzacyjne 
kolor szkieł szare

93-SPO-012S
Okulary wędkarskie polaryzacyjne 
kolor szkieł szare

93-SPO-010S
Okulary wędkarskie polaryzacyjne 
kolor szkieł szare

93-SPO-011S
Okulary wędkarskie polaryzacyjne 
kolor szkieł szare

93-SPO-011B
Okulary wędkarskie polaryzacyjne 
kolor szkieł bursztynowe

93-SPO-012B
Okulary wędkarskie polaryzacyjne 
kolor szkieł bursztynowe

93-SPO-016S
Okulary wędkarskie polaryzacyjne 
kolor szkieł szare

93-SPO-014B
Okulary wędkarskie polaryzacyjne 
kolor szkieł bursztynowe

93-SPO-014S
Okulary wędkarskie polaryzacyjne 
kolor szkieł szare
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Długość fali świetlnej

93-SPO-016B
Okulary wędkarskie polaryzacyjne 
kolor szkieł bursztynowe

93-SPO-015B
Okulary wędkarskie polaryzacyjne 
kolor szkieł bursztynowe

93-SPO-015S
Okulary wędkarskie polaryzacyjne 
kolor szkieł szare
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99-LM-027 
Latarka czołowa hIKeR CR 
120 lumenów/1 biała dioda LeD 
CRee 3W +3 czerwone diody LeD 
100% mocy /50% mocy/ czerwone 
diody LeD/ wyłączenie,3 x AAA 
baterie (brak w zestawie)

99-LM-025  
Latarka czołowa FInDeR-COb 
160 lumenów/1 biała dioda LeD COB  3W 
COB - światło rozproszone 100% mocy / 
50% mocy /wyłączenie, 3 x AAA baterie 
(brak w zestawie)

99-LM-023 
Ledowa lampa kempingowa
Material: ABS Plastik
Wymiary: 91mm x 91mm x 196mm
Funkcja latarki kierunkowej  
- dioda 1W LeD.  
Funkcja lampy kempingowej  
- 6 diod LeD. 
Zasilanie - 3x baterie AA  
(nie dołączone do zestawu)

99-LM-022
Ledowa lampa kempingowa
Źródło światła: 30 LeD
Wymiary: 85x125 mm
Waga: 260 g
Strumień światła: 60 lm
Zasilanie: 3xAA
Kempingowa lampa ledowa  
jest składana i bardzo przydatna 
na wędkarskich i turystycznych 
wyprawach. Można ją postawić 
lub powiesić co jest przydatne 
w czasie nocnych zasiadek na 
łodzi lub na brzegu.

99-LM-008
Latarka na daszek czapki
żródło światła - 5 LeD
wodoodporna 
zasilanie 2 baterie CR2032 
(brak w zestawie) 

99-LM-021
Składana lampka oraz latarka  
w jednym
Waży tylko 122g. Może służyć jako typowa 
latarka lub też lampka oświetlająca np. 
stanowisko wędkarskie, lub wnętrze 
namiotu. Jasne, białe źródło światła zapw-
nia dioda, która pobiera tylko 1W. Lekka i 
trwała konstrukcja. regulowana moc: 100% 
lub 60%. Funkcja latarki. Funkcja lampki. 
Funkcja stroboskopu. Zasilanie: 3 baterie 
AA (nie załączone do zestawu). Uchwyt 
umożliwiający zawieszenie. 

99-LM-005
Latarka czołowa CAMu 
Źródło światła - 7 żarówek 
LeD, 3 stopnie siły światła (7 
LeD,3LeD,1LeD) maskujący kolor 
CAMOU zasilanie 3xAAA (brak  
w zestawie)

99-LM-014
Latarka trzyfunkcyjna,
1+19+18 diod, 
akumulator,  
ładowarka 
sieciowa, 
ładowarka 
samochodowa

latarki

99-LM-026 
Latarka czołowa SCOuT XPe 
150 lumenów/1 biała dioda LeD CRee XPe 3W 100% 
mocy/ światło pulsacyjne / wyłączenie. Regulowany 
snop swiatła/ płynna regulacja nasilenia światła,  
3 x AAA baterie (brak w zestawie)

99-LM-009 
Latarka czołowa DuAL XP 
 150 lumenów/ 1 biała dioda 
LeD 3W + 1 biała dioda COB 3W 
LeD 100% mocy / COB-światło 
rozproszone 100% mocy /  COB-
światło rozproszone pulsacyjne / 
wyłączenie  3 x AAA baterie (brak  
w zestawie)

99-LM-024  
Latarka czołowa TRAVeLeR CR 
 120 lumenów/1 biała dioda LeD CRee 3W + 
2 czerwone diody LeD 100% mocy / 50% mocy 
/czerwone diody LeD / światło pulsacyjne 
+ czerwone diody LeD /wyłączenie, 3 x AAA 
baterie (brak w zestawie)

99-LM-028 
Latarka czołowa uV ReFLeX 
UV LeD 3W/ Dioda UV LeD + 3 
białe diody LeD 100% mocy UV / 
50% mocy UV/ 3 białe diody LeD/ 
wyłączenie, 3 x AAA baterie (brak 
w zestawie)

99-LM-029 
Latarka czołowa SMART SenSOR 
80 lumenów/ 1 biała dioda LeD 3W 
+ 2 czerwone diody LeD. Funkcja 
standard: światło białe / czerwone 
diody LeD / czerwone diody LeD 
- światło pulsacyjne /wyłączenie. 
Funkcja sensor:  uruchamiana 
3 sekundowym przytrzymaniem 
przycisku 3 x AAA baterie (brak  
w zestawie)
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89-SP-130 Szczypce proste, 13 cm
89-SP-155 Szczypce proste, 15,5 cm
89-SP-180 Szczypce proste, 18 cm

89-SK-130 Szczypce zakrzywione, 13 cm
89-SK-155 Szczypce zakrzywione, 15,5 cm
89-SK-180 Szczypce zakrzywione, 18 cm

89-SZ-001  
Szczypce wędkarskie,  
16 szt w opak.

 89-SW-120  
Szczypce wielofunkcyjne, 11 cm
 89-SW-140  
Szczypce wielofunkcyjne, 14 cm

 89-SW-120  
Szczypce wielofunkcyjne, 11 cm
 89-SW-140  
Szczypce wielofunkcyjne, 14 cm

89-PW-010
Niezbędnik  
wielofunkcyjny
dł. 16,5 cm

89-PW-011
Niezbędnik  
wielofunkcyjny
dł. 10,5 cm

89-PW-003
Niezbędnik  
wielofunkcyjny
dł. 16,5 cm

99-RH-001  
System antysplątaniowy
3 szt. w opakowaniu

Rurka antysplątaniowa  
prosta Deluxe
2 szt. w opak.
99-RP-D12, 12 cm
99-RP-D16, 16 cm
99-RP-D18, 18 cm
99-RP-D20, 20 cm

99-RP-D22, 22 cm
99-RP-D24, 24 cm
99-RP-D26, 26 cm
99-RP-D30, 30 cm

Rurka antysplątaniowa kątowa
3 szt. w opak.
99-RK-115, 15 cm
99-RK-120, 20 cm
99-RK-125, 25 cm
99-RK-130, 30 cm Rurka antysplątaniowa  

kątowa Deluxe
2 szt. w opak.
99-RK-D12, 12 cm
99-RK-D16, 16 cm
99-RK-D18, 18 cm
99-RK-D20, 20 cm

99-RK-D22, 22 cm
99-RK-D24, 24 cm
99-RK-D26, 26 cm
99-RK-D30, 30 cm

Rurka  
antysplątaniowa 
prosta
3 szt. w opak.
99-RP-115, 15 cm 
99-RP-120, 20 cm 
99-RP-125, 25 cm
99-RP-130, 30 cm

Rurka antysplątaniowa 
prosta strong
99-RP-S25, 25 cm
99-RP-S30, 30 cm

rurki antySplątaniOwe

99-RZ-030 
Zawieszka rurki 
antysplątaniowej

99-MH-002
Maszynka (na baterie)  
do wiązania haczyków

99-MH-000
Przyrząd do wiązania haków

99-MH-001
Przyrząd do wiązania haków

przyrządy 
dO wiązania
hAków

89-SW-150 
Szczypce wielofunkcyjne, 15 cm

89-SO-100 
Obcinacz wędkarski

99-KM-001  
Klips magnetyczny

89-SO-120 
Obcinaczki wędkarski



Nóż do filetowania z pojemnikiem w rękojeści,  
w komplecie razem z pochwą

89-RP-002
Pływający nóż o dł. 27 cm

89-RP-009 
Nóż o dł. 28 cm

Nóż do filetowania, w komplecie  
ra  zem z pochwą

89-RP-008 Nóż o dł. 21,5 cm

Nóż typu finka ogólnego przeznaczenia z gumową antypoślizgową rękojeścią,  
oferowany jest w komplecie razem z pochwą

Nóż do filetowania z gu  mową antypoślizgową ręko jeścią,  
w komplecie ra  zem z pochwą

89-RP-003 Nóż o dł. 30 cm

89-RP-004  
Nóż o dł. 24,5 cm

Nóż typu finka ogólnego przeznaczenia, z piłką oraz otwieraczem 
do butelek. W rękojeści umieszczony jest pojemnik, zamykany 
korkiem. Przed wypadaniem noża z pochwy zabezpiecza  
plastikowy klips (pływający).
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89-RP-010 Nóż wędkarski o dł. 21,5 cm, niebieski 
89-RP-011 Nóż wędkarski o dł. 21,5 cm, czerwony 
89-RP-012 Nóż wędkarski o dł. 21,5 cm, zielony89-RP-014 Nóż składany o dł. 20,5 cm

89-RP-013 Nóż wędkarski o dł. 20,5 cm

nOże

89-RP-100
Ostrzałka do noży

89-RP-017  
Nóż składany o dł. 18,5 cm

89-RP-016  
Nóż wędkarski do filetowania o dł. 30 cm

89-RP-019  
Nóż składany o dł. 21,5 cm

89-SR-001  
Skrobaczka do ryb

89-RP-006  
Nóż z wymiennymi ostrzami
zatrzask na wymienne ostrza

89-RP-018  
Nóż składany o dł. 20,5 cm

uniwersalne ostrze z piłką
dł. 27 cm

Ostrze do filetowania
dł. 30 cm

Nóż wędkarski to niezbędne wyposażenie każdego udającego się na ryby, może być przydatny w wielu 
sytuacjach nad wodą. W swojej ofercie mamy długie noże do filetowania (wszystkie zabezpieczone poch-
wami z trwałego tworzywa), krótsze  uniwersalne noże  typu finka (również zabezpieczone pochwami) 
oraz noże składane. Mamy też bardzo praktyczny nóż, z trzema różnymi typami ostrzy, które można 
zmieniać  w zależności od potrzeb. Ostrza naszych noży wykonane są z wysokogatunkowej stali nierdze-
wnej, nadają się do wielokrotnego ostrzenia.
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99-WY-M02 Wypychacz aluminiowy

99-WY-017 – wypychacz plastikowy dł. 16cm

99-WY-017A 017 – wypychacz plastikowy dł. 16cm

99-Wy-021 – wypychacz kulkowy dł. 18cm

99-WY-023 – wypychacz z zatrzaskiem na żyłkę

99-WY-025 – wypychacz plastikowy dł. 17cm

wyPychAcze

99-WY-002  Wypychacz plastikowy   

99-DR-003 – pianka 99-DR-002 – korek  

Drabinki na przypony 

99-WS-KC1
Wężyki do spławików, micro, cięte  
0,5/0,7/1,0/1,5/2,0/2,5 mm
99-WS-KC2 
Wężyki do spławików, cięte  
0,7/1,0/1,5/2,0/2,5/3,0 mm

Nawijadła bębnowe  
do przyponów

99-ZO-001 – mały
99-ZO-002 – duży

99-WE-050
średnica 0,5 mm
99-WE-075
średnica 0,75 mm
99-WE-100
średnica 1 mm

Wężyki  
do spławików 1 m

99-WS-S01
Wężyki silikonowe, micro  
0,5/0,7/1,0/1,2/1,5/2,0 mm 
99-WS-S02 
Wężyki silikonowe 
0,7/1,0/1,5/2,0/2,5/3,0 mm

99-WS-K01
Wężyki do spławików, micro   
0,5/0,7/1,0/1,2/1,5/2,0 mm  
99-WS-K02 
Wężyki do spławików   
0,7/1,0/1,5/2,0/2,5/3,0 mm

99-DR-010  Drabinka na przypony   

99-WS-SC1
Wężyki silikonowe, micro, cięte 
0,5/0,7/1,0/1,2/1,5/2,0 mm
99-WS-SC2
Wężyki silikonowe, cięte  
0,7/1,0/1,5/2,0/2,5/3,0 mm

nawijadła dO przypOnów

wężyki dO Spławików

99-WY-008 Wypychacz wyczynowy z igłą, dł. 16 cm   

99-WY-007 Wypychacz wyczynowy z igłą, dł. 17 cm   

99-WY-009 Wypychacz wyczynowy z przedłużką,  
z igłą, dł. 16 cm +14,5 cm

99-DR-005 – duża, korek 

99-WE-S05
średnica 0,5 mm
99-WE-S07
średnica 0,75 mm
99-WE-S10
średnica 1 mm
99-WE-S15
średnica1,5 mm
99-WE-S20
średnica 2 mm

Wężyki silikonowe,  
transparentne, 1 m

94-01-001  
Przyrząd do gumek
silikonowych

Stopery sznurkowe 
na igle 5 szt.

99-SN-001 – małe 
99-SN-002 – średnie 
99-SN-003 – duże

Stopery silikonowe 15 szt.
99-SS-001 – małe  
99-SS-002 – średnie  
99-SS-003 – duże 

Stopery gumowe 15 szt. 
99-SG-001 – małe 
99-SG-002 – średnie 
99-SG-003 – duże

Stopery sznurkowe na tubie 
99-SN-101 – małe
99-SN-102 – średnie 
99-SN-103 – duże

Stopery gumowe, 
dwukolorowe 
99-SG-101 – małe
99-SG-102 – średnie  
99-SG-103 – duże

Stopery silikonowe XXL 10 szt. 
99-SS-010 – Ø 4 mm 
99-SS-011 – Ø 5 mm 
99-SS-012 – Ø 6 mm

sToPery

99-WY-M01 Wypychacz metalowy
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Uchwyt  
na wędkę 91-PA-005

Podpórki przednie

Podpórki tubowe

pOdpórki

Sygnalizator  
podwieszany
99-SY-P27 dł. 9 cm 
99-SY-P28 dł. 15 cm
99-SY-P29 dł. 19 cm
99-SY-P30 dł. 27 cm

99-SY-P27

99-SY-P29

SygnalizatOry

91-PB-002  
podpórka burtowa 
szeroka,  
rozstaw 13 cm
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91-PP-001 91-PP-003 91-PP-005 91-PP-002

Podpórki tylne 
zatrzaskowe

91-TZ-004

91-TZ-003

91-TZ-005

91-TP-001 91-TP-002 91-TP-00491-TP-005

Podpórki tylne proste
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91-PB-001 
podpórka burtowa 
wąska, 
rozstaw 4,5 cm

91-PM-002  
 podpórka gruntowa

91-PM-003  
 podpórka gruntowa

91-PE-001  
podpórka pod echosondę
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Nowy typ dzwonków 
ze świecącą diodą

Dzwonek podwójny z diodą 
99-D2-B16 – Ø 16 mm

99-D3  Wymienna dioda

Dzwonek podwójny 
z zaczepem na szczytówkę 
99-D2-Z16 – 16 mm 

Nowy typ dzwonków  
z zaczepami na szczytówkę

Dzwonek podwójny   
chromowany  
99-D2-016 – Ø 16 mm 

Dzwonek podwójny z fluorescencyjnym 
uchwytem na światło chemiczne 
99-D2-S16 – Ø 16 mm 

99-SW-H30 – świetlik proszkowy „Hammer” 
ø3,0mm/4,5 mm x 25mm, 2 sztuki w opak.
99-SW-H45 – świetlik proszkowy „Hammer” 
ø4,5mm/8,0 mm x 35mm, 2 sztuki w opak.

99-SW-130 – świetlik proszkowy ø3,0mm x 25mm 
2 sztuki w opak.
99-SW-141 – świetlik proszkowy ø4,0mm x 39mm 
2 sztuki w opak.
99-SW-146 – świetlik proszkowy ø4,5mm x 39mm 
2 sztuki w opak.

Mocniej świecące, proszkowe świetliki do 
spławików. łatwe do zainstalowania, nie-
zawodne w nocy. Dają charakterystycz ne 
żółto-zielone światełko, widoczne z bardzo 
daleka. W komplecie jeden adapter do 
mocowania świetlika na wędce. Święcą do 
12 godzin.

Świetliki do spławików

94-WK-001  Wiertło do kulek proteinowych   
94-SK-003  
Stopery uniwersalne

94-SK-002  
Stopery uniwersalne

94-SK-004 
Stopery  uniwersalne

94-ST-005  
Stopery uniwersalne 

94-ST-010  Stopery do kulek  
proteinowych 

94-ST-030   
Stopery special 

94-ST-031  Stopery  
special, duże

94-SK-001  Stopery uniwersalne

99-uS-001 
(2 szt. w opak.)
Uchwyt na światło 
chemiczne

99-uS-D01 – mały
99-uS-D02 – średni
99-uS-D03 – duży
Uchwyt dzwonka

99-uS-D10 – mały
99-uS-D11 – średni  
99-uS-D12 – duży
Uchwyt dzwonka z zacze- 
pem na światło chem.

sToPery
AkcesoriA 
dla karpiarzy

dzwOnki

Uchwyty na dzwonki  
światło chemiczne

Dzwonek pojedynczy  
z fluorescencyjnym  
uchwytem  na światło  
chemiczne    
99-D1-S16 – Ø 16 mm 

Dzwonek pojedynczy  
niklowany 
99-D1-116 – Ø 16 mm 

wAgi  
i chwyTAki

99-WA-032
Chwytak  
do podbierania 
drapieżników 
z wagą do 23 kg99-WA-024

Waga elektroniczna 
do 45 kg



Sygnalizator 
Master SQ
88-EB-004
• wodoszczelny, zabezpieczony 
 przed deszczem lub zachlapaniem,
• sygnalizacja świetlna dwoma  
 diodami ledowymi,
• dioda „pamięć brań” (20 sekund),
• funkcja automatycznego 
 oświetlenia sygnalizatora 
 po zapadnięciu zmroku 
 (wyłączaj zasilanie po skończeniu  
 używania sygnalizatora w celu  
 oszczędzania baterii), 
• dwukierunkowa sygnalizacja, 
 różnymi kolorami i dźwiękami,
• cztery poziomy regulacji tonu  
 oraz głośności,
• cztery poziomy regulacji  czułości,
• przełącznik zasilania,
• zasilanie baterią 9V 6LR6  
 (nie występuje w komplecie).

Sygnalizator 
Carbonic SQ  
88-EB-003
• wodoszczelny, zabezpieczony 
 przed deszczem lub  
 zachlapaniem, 
• sygnalizacja świetlna dwoma 
 diodami ledowymi,
• dioda „pamięć brań”,
• dwukierunkowa sygnalizacja 
 różnymi kolorami i dźwiękami,
• cztery poziomy regulacji tonu 
 oraz głośności,
• zasilanie baterią 12V 23A
 (nie występuje w komplecie).

Sygnalizator basic SQ
88-EB-002
• wodoszczelny, zabezpieczony 
 przed deszczem lub  
 zachlapaniem, 
• sygnalizacja świetlna dwoma 
 diodami ledowymi,
• dioda „pamięć brań” 
 (20 sekund),
• dwukierunkowa sygnalizacja,
• pokrętło zasilania oraz regulacji 
 głośności,
• zasilanie baterią 12V 23A
 (nie występuje w komplecie).

• dwukierunkowa sygnalizacja 
 dźwiękowa,
• sygnalizacja świetlna,
• dwa paski do bezpośredniego 
 montażu sygnalizatora  
 na blanku wędziska,
• w załączeniu 3 baterie  
 guzikowe LR44 (A13).

Sygnalizator  
Liner SQ
88-EB-001  

SygnalizatOry brań
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Obciążenie trollingowe 
opuszczone na lince windy 
umożliwia prowadzenie 
przynęty na dowolnej 
głębokości. Zestaw wędkarski 
połączony jest z obciążeniem 
za pomocą klipsa, który  
w momencie ataku drapieżnika 
uwalnia żyłkę, co sygnalizuje 
branie i umożliwia hol ryby 
bez ciężarka trollingowego. 

98-TR-K01

99-KW-001 99-KW-002

98-TR-K02

Odłącza zestaw wędkarski od zestawu trollin- 
gowego po braniu ryby. Klips można przymocować 
zarówno do obciążnika, jak i do linki windy.

Klips trollingowy

Klips trollingowy
mocowany 

do linki windy

Klips trollingowy mocowany do linki windy

Kwok drewniany Kwok drewniany cienki

Zatrzaskowe zapięcie z blokadą do zestawu trollingowego, 
posiadające śrubę dociskową regulującą moc trzymania 
zestawu wędkarskiego.

Zapięcie z zatrzaskiem i blokadą do zestawu trollingowego. Agrafka 
uwalnia zestaw dzięki regulowanej sile zacisku.

Marcin Jakubowski  
z pięknym okazem  
wiślanego suma

winda

obciążenie 
trollingowe

wędzisko

klips
mocowany do 

ciężarka

klips
mocowany  

do linki  
windy

wędziska

przynęta

przynęty

wędzisko

przynęta

klips
mocowany  
do wędki

winda

99-ZA-24 
Zawieszka boczna
z krętlikiem 2x11 mm

99-GR-001 
Grzechotka  
turbinowa, L 

99-ZA-20 Zawieszka boczna  
z krętlikiem 7x12 mm

99-ZA-21 Zawieszka boczna  
z krętlikiem 8x12 mm

Trolling to doskonała 
metoda na wszystkie 
drapieżniki, 
umożliwiająca 
bardzo dokładne 
obłowienie każdego 
łowiska, bez względu 
na jego głębokość. 

akCeSOria trOllingOwe i SumOwe
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Od kilkunastu lat oferujemy nowoczesny sprzęt karpiowy, bardzo 
pozytywnie przyjmowany zarówno przez polskich jak i europej
skich karpiarzy. Skłoniło nas to do zdecydowanego rozszerze
nia oferty i stworzenia nowej, specjalistycznej linii produktów 
CARPEX, dedykowanej wyłącznie na potrzeby wędkarstwa karpi
owego. Wszystkie nowości są testowane przez międzynarodowy 
zespół wędkarzy: czeskich, słowackich, belgijskich, niemieckich, 
węgier skich i polskich. W tym gronie są wybitni karpiarze, którzy 
mogą pochwalić się złowieniem ogromnych okazów, m.in. Czech 
Martin Hrdy, który złowił na karpiówkę Diaflex na francuskim 
jeziorze Lac de Saint Cassien ponad 35kilogramowego karpia. 
Wśród polskich testerów są znawcy połowu karpi, między innymi 
Bogusław Mrożkiewicz, czy Marek Kwiecień. W  bieżącym roku 
wprowadzamy wiele nowości. 

Blank karpiówki  
Progress z włókna  
woven carbon K1

nr katalogowy długość c.w.  akcja ilość przel. waga dł. transp. sekcje *cena

11X-P2-360 3,60 m 3,00 lbs szybka 6 386 g 188 cm 2          479,90 zł
11X-P2-362 3,60 m 3,50 lbs szybka 6 436 g 188 cm 2          519,90 zł
11X-P2-392 3,90 m 3,50 lbs szybka 6 466 g 203 cm 2          529,90 zł

Trzy modele wędzisk Progress Carp to światowa klasa. Wykonane są 
z wysokomodułowego high carbonu typu „woven carbon K1”. Wędziska 
uzbrojone są w osprzęt Fuji. Charakteryzują się doskonałą właściwością 
rzutową i wytrzymałościową. Można nimi oddawać ponad 100 metrowe 
rzuty. Hole z dużej odległości są pewne i komfortowe, gdyż bardzo 
mocne blanki wędzisk Progress amortyzują nawet najbardziej gwałtow
ne  i mocne odejścia holowanych karpi.
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Przelotka startowa Fuji  
typu slim o średnicy 50 mm.

Zabezpieczenie  
przelotki  
w czasie  
transportu.

Szczytowa przelotka 
Fuji typu “flanged” 
z wywiniętym 
kołnierzem  
ceramicznym

Mocny i estetyczny uchwyt 
na kołowrotek Fuji.

Praktyczny uchwyt na żyłkę.
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Zgrubienie na końcu neoprenu umieszczone na 
końcówce dolnika dobrze leży w dłoni zarówno 
przy wyrzucie, jak i holu.
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Blank 
w maskującym 
kolorze typu 
Camou

nr katalogowy długość c.w.  akcja ilość przel. waga dł. transp. sekcje *cena

11X-D2-360 3,60 m 3,00 lbs szybka 6 360 g 188 cm 2 254,90 zł
11X-D2-362 3,60 m 3,50 lbs szybka 6 393 g 188 cm 2 299,90 zł
11X-D2-392 3,90 m 3,50 lbs szybka 6 454 g 203 cm 2 329,90 zł
      Pierwsza przelotka o średnicy 50 mm.

Trzy modele karpiówek Dynamic charakteryzuje bardzo szybka, pro
gresywna akcja. Sprężystość bardzo smukłego blanku oraz odpowied
nie rozstawienie przelotek typu SIC  pierwsza przelotka o śr. 50 mm 
  pozwalają na oddawanie bardzo dalekich rzutów. Blanki Dynamic 
gwarantują pewny hol wielkich karpi z dużych odległości. Wędzisko 
posiada estetyczny design, a wszystkie detale są starannie wykończone.

nr katalogowy długość c.w.  akcja ilość przel. waga dł. transp. sekcje *cena

11X-CA-300   3,00 m 2,50 lbs szybka 6 249 g 155 cm 2 239,90 zł 
11X-CA-330 3,30m 2,50 lbs szybka 6 281 g 170 cm 2 254,90 zł
11X-CA-331 3,30m 2,75 lbs szybka 6 283 g 170 cm 2 269,90 zł
11X-CA-359 3,60m 2,75 lbs szybka 6 338 g 185 cm 2 299,90 zł
11X-CA-360 3,60 m 3,00 lbs szybka 6 342 g 185 cm 2 309,90 zł
11X-CA-361 3,60 m 3,50 lbs szybka 6 364 g 185 cm 2 339,90 zł
11X-CA-390 3,90 m 3,50 lbs szybka 6 420 g 200 cm 2 359,90 zł

11X-CA-035 3,60m 2,75 lbs szybka 6 338 g 125 cm 3 329,90 zł
11X-CA-036 3,60m 3,00 lbs szybka 6 370 g 125 cm 3 349,90 zł
11X-CA-037 3,60m 3,50 lbs szybka 6 383 g 125 cm 3 384,90 zł
11X-CA-039 3,90m 3,50 lbs szybka 7 432 g 140 cm 3 399,90 zł
 

Fantastyczne wędzisko karpiowe, które swoimi walorami użytkowymi 
jak i estetycznymi powinno zadawolić profesjonalnych karpiarzy. Dzięki 
niezwykle spreżystemu, wysmukłemu blankowi można oddawać dale
kie rzuty. Nie bez znaczenia w tym aspekcie są również wysokiej klasy 
przelotki SIC typu Slim, Kconcept. Pierwsza przelotka jest bardzo duża 
 ma średnicę 50 mm(w wędkach dwusekcyjnych)  co sprzyja szybkie
mu schodzeniu żyłki. Dolnik wędki wykonany jest z wysokiej jakości 
neoprenu, który jest tak wyprofilowany, że doskonale leży w ręce 
zarówno przy wyrzucie, jak i holu. Estetyka wędziska  blank w barwach 
camou oraz precyzyjne i zharmonizowane z całością wykończenie deta
li sprawiają, że wędzisko wygląda bardzo atrakcyjnie.
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Dwustopkowa 
przelotka SIC typu 
Slim Kconcept 
(zapobiegająca 
zapętlaniu się żyłki) 
o średnicy 50 mm
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nr katalogowy długość c.w.  akcja ilość przel. waga dł. transp. sekcje *cena

11X-KA-300   3,00 m 2,50 lbs szybka 6 216 g 1,53 m 2 185,00 zł 
11X-KA-330 3,30m 2,50 lbs szybka 6 250 g 1,69 m 2 199,00 zł
11X-KA-331 3,30m 2,75 lbs szybka 6 252 g 1,69 m 2 205,00 zł

11X-KA-035 3,60m 2,75 lbs szybka 6 348 g 1,22 m 3 239,00 zł
11X-KA-036 3,60m 3,00 lbs szybka 6 352 g 1,24 m 3 245,00 zł
11X-KA-039 3,90m 3,50 lbs szybka 7 482 g 1,36 m 3 285,00 zł

Dwie serie profesjonalnych karpiówek, dwuczęścio
wych o długosci 3,00 m i 3,30 m oraz trzyczęcięścio
wych o długości 3,60 m i 3,90 m. Najwyższej jakości 
uchwyty oraz supermocne przelotki z dużą prze
lotką prowadzącą na bardzo mocnym sprężystym 
blanku zapewniają dalekie wyrzuty oraz pewne 
hole największych okazów karpi. 
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Ergonomiczny, neoprenowy 
uchwyt końcówki dolnika 
z estetyczną nakładką.

nr katalogowy długość c.w.  akcja ilość przel. waga dł. transp. sekcje *cena

11X-HC-270 2,70 m 2,75 lbs średnia 7 175 g 113 cm 3 229,90 zł
11X-HC-300 3,00 m 3,00 lbs średnia 7 224 g 131 cm 3 259,90 zł

Hybrid Carpex to bardzo zgrabna, rzadko spotykana wśród światowych 
firm, konstrukcja wędziska karpiowego z teleskopowym dolnikiem. 
W  efekcie mamy wędzisko bardzo poręczne, o bardzo krótkim skła
dzie jak na wędzisko karpiowe. Carpex Hybrid jest wędziskiem bardzo 
lekkim, a jednocześnie bardzo mocnym. Ma wyjątkowo estetyczne 
wykończenie blanku  czarny mat kontrastujący z błyszczącą nasadą 
przy dolniku. Polecane jest do połowów lekkimi zestawami na krótszym 
dystansie. Delikatniejsza, średnia akcja wybacza więcej błędów podczas 
holu gwarantując zdecydowanie mniej spadów.

nr katalogowy długość c.w.  akcja ilość przel. waga dł. transp. sekcje *cena

11X-C3-360 3,60 m 3,00 lbs szybka 6 358 g 188 cm 3 164,90 zł
11X-C3-361 3,60 m 3,50 lbs szybka 6 360 g 188 cm 3 179,90 zł
11X-C3-390 3,90 m 3,00 lbs szybka 6 373 g 203 cm 3 199,90 zł
11X-C3-391 3,90 m 3,50 lbs szybka 6 378 g 203 cm 3 214,90 zł

Cztery modele karpiówek Cobalt zostały bardzo dobrze przyjęte w ubie
głym roku przez karpiarzy. Oferowane są w  bardzo dobrej relacji jakości 
do ceny. W zależności od łowiska, czy stosowanej metody dalekiego 
wyrzutu lub wywózki można dobrać odpowiednią długość wędki. 
Mocny blank uzbrojony jest w wysokiej jakości przelotki i równie mocny 
uchwyt kołowrotka. Z powodzeniem można holować na te wędziska 
dwucyfrowe karpie.

nr katalogowy długość c.w.  akcja ilość przel. waga dł. transp. sekcje *cena

11X-TC-360 3,60 m 2,75 lbs szybka 6 298 g 92 cm 5 219,90 zł
11X-TC-361 3,60 m 3,25 lbs szybka 6 339 g 92 cm 5 239,90 zł
11X-TC-390 3,90 m 3,00 lbs szybka 6 364 g 97 cm 5 249,90 zł
11X-TC-391 3,90 m 3,50 lbs szybka 6 382 g 97 cm 5 289,90 zł

Wszystkim karpiarzom unikającym transportu na łowisko długich kar
piówek polecamy wysokiej klasy wędzisko Carpex Tele Carp. Jego dłu
gość transportowa nie przekracza jednego metra. W przeprowadzonych 
testach na łowiskach komercyjnych Tele Carp nie ustępował klasycznym, 
dwuskładowym karpiówkom w holach nawet dwucyfrowych karpi. 
Szczególnie możemy polecić to wędzisko do łowienia na mniejszych 
akwenach oraz na wszystkich łowiskach przy zastosowaniu wywózki.
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nr katalogowy długość c.w.  akcja ilość przel. waga dł. transp. sekcje *cena

11X-TR-033 3,30 m 40-90 g szybka 5 278 g 97 cm 6 174,90 zł
11X-TR-036 3,60 m 40-90 g szybka 6 330 g 100 cm 7 184,90 zł
11X-TR-039  3,90 m 40-90 g szybka 6 361 g 103 cm 7 189,90 zł
11X-TR-360 3,60 m 50-120 g szybka 6 340 g 100 cm 7 189,90 zł
11X-TR-390 3,90 m 50-120 g szybka 6 371 g 103 cm 7 209,90 zł

Seria doskonałych teleskopowych karpiówek, wyróżniająca się precyzyj
nym spasowaniem poszczególnych składów, dzięki czemu wędziskami 
tymi można oddawać bardzo dalekie rzuty. Mocne blanki i wysokiej 
klasy przelotki sprawiają że karpiówki Royal Tele Carp są niezawodne 
przy holach dużych karpi. Nie bez znaczenia jest mała długość transpor
towa bardzo praktyczna w trakcie dojazdu na łowisko.

ROYAL TELE CARP
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kołowrotki

*	 Z	uwagi	na	zmienny	kurs	dolara	amerykańskiego	
powyższe	ceny	mogą	ulec	zmianie

•	 System	 wolnej	 szpuli	 „Super	 Freerunner”	 •	 Lekka	 grafitowa	 konstrukcja	 •	 6	 łożysk	
•	 igiełkowe	 łożysko	 oporowe	 •	wzmocniona	 przekladnia	 	 •	 Duraluminiowa,	 dwukolorowa,	
anodyzowana	 szpula	 z	 bezpiecznym	 klipsem	 •	 Grafitowa	 szpula	 zapasowa	 •	wzmocniony,	
rurkowy	kabłąk	•	Powiększona	rolka	pokryta	stopem	mosiądzu	i	azotku	tytanu,	typu		„kropla	
wody”	 •	 Aluminiowa	 rączka	 typu	 CNC	 •	 Ergonomiczny	 uchwyt	 korbki	 typu	 „soft	 rubber”	
•	komputerowo	wyważony	rotor	•	trwała	sprężyna	kabłąka	•	Zwiększona	powierzchnia	pod-
kładek	hamulcowych	•	Możliwość	przełożenia	rączki	lewo/prawo

Cztery	modele	kołowrotka	Nanotech	to	kolejna	rewelacyjna	propozycja	dla	karpiarzy.	Nanotech	
pracują	w	czasie	holu	dużych	karpii	bardzo	płynnie	i	pewnie.	Mają	wzmocnioną	przekładnię	oraz	
powiększone	 podkładki	 hamulca,	 nie	 straszne	mu	 są	 hole	 dwucyfrowych	 karpii.	 Uchwyt	 korbki	
jest	ergonomiczny	i	antyposlizgowy.	Nanotech	mają	ciekawy	design	-	matowa	czerń	kontrastuje	
z	błyszczącymi	wstawkami.

Nr	katalogowy Model łożyska Poj.	szp.	głównej Poj.	szp.	zapasowej Przełożnie Nawój Moc	ham. waga Cena	orient.*

23k-Nt-030 306 5+1 0,25	mm-215	m	 0,25	mm-215	m 5,2:1 80	cm 5,5	kG 340	g 159,00	zł
23k-Nt-040 406 5+1 0,30	mm-175	m	 0,30	mm-175	m 5,2:1 86,5	cm 5,5	kG 350	g 163,00	zł
23k-Nt-050 506 5+1 0,30	mm-265	m	 0,30	mm-265	m 5,2:1 91,5	cm 6,5	kG 450	g 166,00	zł
23k-Nt-060 606 5+1 0,35	mm-230	m	 0,35	mm-230	m 5,2:1 98	cm 6,5	kG 485 g 169,00	zł

•	 Lekka	 grafitowa	 konstrukcja	 •	 10	 łożysk	 •	 igiełkowe	 łożysko	 oporowe	
•	 Przekładnia	 ślimakowa	 wolnej	 oscylacji	 szpuli	 •	 oś	 główna	 ze	 stali	 nie-
rdzewnej	 o	 grubości	 6,5	 mm	 •	 Duraluminiowa,	 dwukolorowa,	 anodyzowana	
szpula	 z	 bezpiecznym	 klipsem	 •	 Duraluminiowa	 szpula	 zapasowa	 •	 Grafitowa	
szpula	 zapasowa	 •	 wzmocniony,	 rurkowy	 kabłąk	 •	 Powiększona	 rolka	 pokryta	
stopem	 mosiądzu	 i	 azotku	 tytanu,	 typu	 „kropla	 wody”	 •	 Stabilna,	 wkręcana	 
w	 korpus	 aluminiowa	 rączka	 •	 Ergonomiczny	 uchwyt	 korbki	 typu	 „soft	 rub-
ber”	 •	komputerowo	wyważony	 rotor	 •	trwała	 sprężyna	 kabłąka	 •	 Zwiększona	
powierzchnia	podkładek	hamulcowych

Moc	i	prezycja	to	cechy	wyróżniające		Quartza.	Moc	zapewniają:	świetnie	dobrane	prze-
łożenie	przekładni	kołowrotka,	łożyska		typu	„Heavy	duty”,	główna	oś	o	grubości	6,5	mm	
oraz	aluminiowa	rączka	wkręcana	bezpośrednio	w	korpus.	Najwyższą	prezycję	gwaran-
tują:	ślimakowa	przekładnia	posuwu	szpuli,	system	wolnej	oscylacji	oraz		bardzo	dokład-
ne	spasowanie	elementów.	Quartz	posiada	wysoką	płytką	szpulę,	której	kształt	pozwala	 
wykonywać	dalekie	rzuty,	gdyż	linka	bardzo	szybko	schodzi	ze	szpuli.	Szpula	głębsza	
jest	bardzo	pojemna	 i	mieści	ponad	300	metrów	 linki	o	średnicy	0,40	mm.	Jednym	
słowem	idealna	maszynka	na	wielkie	okazy	karpi.

WORMSHAFT
PrZEkłADNiA	śLiMAkowA

GRAFITOWA
SZPULA ZAPASOWA

DURALUMINIOWA
SZPULA ZAPASOWA

+

Nr	katalogowy Model łożyska Poj.	szp.	głównej 
i	grafit.	szp.	zapasowej

Poj.	aluminiowej	 
szp.	zapasowej

Przełożnie Nawój Moc	ham. waga Cena	orient.*

23k-CQ-080 8010 9+1 0,40	mm-300	m	 0,30	mm-300	m 4,1:1 90	cm 14,5	kG 654	g 459,00	zł
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kołowrotki

Nowoczesny	kołowrotek	z	tylnym	hamulcem	i	wolnym	biegiem.	trzy	wielkości	sprawiają,	że	można	
wybrać	odpowiedni	model	do	łowienia	na	lekki	i	średni	grunt.	Dwa	największe	modele	—	504	i	604	
do	łowienia	na	grunt	wielkich	okazów,	w	szczególności	karpi.	Pewne	hole	zapewnia	bardzo	mocna	
przekładnia.	

l Lekka	grafitowa	konstrukcja	•	4	łożyska	•	łożysko	oporowe	•	System	wolnej	szpuli	„Super	
Freerunner”	•	komputerowo	wyważony	 rotor	•	Duraluminiowa,	dwukolorowa,	anodyzowana	
szpula	 •	 Grafitowa	 szpula	 zapasowa	 •	 wzmocniony,	 rurkowy	 kabłąk	 •	 Ergonomiczny,	
antypoślizgowy	 uchwyt	 korbki	 typu	 „soft	 rubber”	 •	 Precyzyjny	 multitarczowy	 hamulec	
•	Możliwość	przełożenia	rączki	lewo/prawo
Nr	katalogowy Model łożyska Poj.	szp.	głównej Poj.	szp.	zapasowej Przełożnie Nawój Moc	ham. waga Cena	orient.*

23k-CX-Br4 404 3+1 0,30	mm-200	m	 0,30	mm-200	m 5,2:1 65	cm 9	kG 320	g 114,00	zł
23k-CX-Br5 504 3+1 0,35	mm-150	m	 0,35	mm-150	m 5,1:1 68	cm 11	kG 431 g 116,00	zł
23k-CX-Br6 604 3+1 0,40	mm-150	m	 0,40	mm-150	m 5,1:1 70	cm 11	kG 445 g 123,00	zł

*	 Z	uwagi	na	zmienny	kurs	dolara	amerykańskiego	
powyższe	ceny	mogą	ulec	zmianie

Nowy	model	wysokiej	klasy	kołowrotka	karpiowego	z	wolnym	biegiem.	Zastosowana	w	nim	
aluminiowa	 szpula	 o	 konicznym	 kształcie	 umożliwia	 bardzo	 dalekie	 rzuty.	 wysoka	 jakość	
wykonania	i	spasowania	mechanizmów	zapewnia	płynną	długotrwałą	pracę.

•	System	wolnej	szpuli	„Super	Freerunner”	•	Lekka	grafitowa	konstrukcja	•	5	łożysk	•	igiełkowe	
łożysko	 oporowe	 •	 wzmocniona	 przekladnia	 •	 Duraluminiowa	 koniczna	 szpula	 dalekiego	 rzutu	 
z	bezpiecznym	klipsem	•	Grafitowa	szpula	zapasowa	•	wzmocniony,	rurkowy	kabłąk	•	Powiększona	
rolka	pokryta	stopem	mosiądzu	i	azotku	tytanu,	typu		„kropla	wody”	•	Aluminiowa	rączka	typu	CNC	
•	komputerowo	wyważony	rotor	•	Zwiększona	powierzchnia	podkładek	hamulcowych	•	Możliwość	
przełożenia	rączki	lewo/prawo

Ekonomiczna	wersja	 kołowrotka	 z	wolnym	biegiem	dla	początkujących	 karpiarzy.	
Płynna	praca	 jak	 i	ciekawe	zestawienie	matowej	 i	błyszczącej	czerni	zapewniają	
komfort	użytkowania.

•	 System	wolnej	 szpuli	 „Super	 Freerunner”	 •	 Lekka	 grafitowa	 konstrukcja	 •	 1	 łożysko	
•	 Grafitowa	 szpula	 •	 Ergonomiczny,	 antypoślizgowy	 uchwyt	 korbki	 typu	 „soft	 rubber”	
•	 komputerowo	 wyważony	 rotor	 •	 Precyzyjny	 multitarczowy	 hamulec	 •	 Możliwość	
przełożenia	rączki	lewo/prawo

Nr	katalogowy Model łożyska Poj.	szp.	matchowej Poj.	szp.	zapasowej Przełożnie Nawój Moc	ham. waga Cena	orient.*

23k-Sr-050 505  4+1 0,35	mm-170	m	 0,35	mm-190	m 5,2:1 70	cm 11	kG 410	g 143,00	zł
23k-Sr-060 605  4+1 0,40	mm-150	m	 0,40	mm-150	m 5,2:1 75	cm 11	kG 420	g 149,00	zł

Nr	katalogowy Model łożyska Poj.	szp.	matchowej Poj.	szp.	zapasowej Przełożnie Nawój Moc	ham. waga Cena	orient.*

23k-GA-050 501 1 0,35	mm-150	m	 0,35	mm-150	m	 5,1:1 68	cm 11	kG 431 g 64,00	zł
23k-GA-060 601 1 0,40	mm-150	m	 0,40	mm-150	m	 5,1:1 70	cm 11	kG 445 g 67,00	zł

GRAFITOWA
SZPULA ZAPASOWA

GRAFITOWA
SZPULA ZAPASOWA

GRAFITOWA
SZPULA ZAPASOWA

Z	trzech	modeli	tego	ekonomicznego	kołowrotka	karpiowego	można	wybrać	odpowiednią	wiel-
kość	do	ciężkiego	lub	lżejszego	połowu	gruntowego.	Głęboka	szpula	zapewnia	możliwość	nawi-
nięcia	dużej	ilości	linki,	co	jest	ważne	przy	stosowaniu	metody	wywózki.	

Nr	katalogowy Model łożyska Poj.	szp.	głównej Poj.	szp.	zapasowej Przełożnie Nawój Moc	ham. waga Cena	orient.*

23k-BA-302 302 2 0,25	mm-150	m	 0,25	mm-150	m 5,0:1 40	cm 7	kG 300	g 87,00	zł
23k-BA-502 502 2 0,28	mm-250	m	 0,28	mm-250	m 5,2:1 51	cm 13	kG 465	g 97,00	zł
23k-BA-602 602 2 0,35	mm-180	m	 0,35	mm-180	m 5,2:1 55	cm 13	kG 475	g 103,00	zł

•	 System	 wolnej	 szpuli	 „Super	 Freerunner”	 •	 Lekka	 grafitowa	 konstrukcja	 •	 2	 łożyska	
•	 komputerowo	 wyważony	 	rotor	 •	 Duraluminiowa,	 dwukolorowa,	 anodyzowana	 szpula	
•	Grafitowa	szpula	zapasowa	•	Ergonomicznyy	uchwyt	korbki	typu	„soft	rubber”	•	Precyzyjny	
multitarczowy	hamulec	•	Możliwość	przełożenia		rączki	lewo/prawo
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Wyjątkowo wytrzymała, japońska żyłka przeznaczona do połowów karpi. 
Charakteryzuje się bardzo wysoką odpornością na przetarcie oraz zrywanie. 
Jej wyjątkowo gładka powierzchnia gwarantuje równe układanie się zwojów 
na szpuli. Dodatkowym atutem jest brak pamięci. Linka odporna na szkodliwe 
działanie promieni UV. Kolor żyłki ciemnobrązowy.

cena od 2590*

za 300 m

cena od 3990*

za 600 m

        Carp No. 1
 Nr Kat. 300 m  Nr Kat. 600 m śreDNiCa       Maks. waga ryby**
 55-SC-324 55-SC-624 0,24 mm 7,20 kg
 55-SC-326 55-SC-624 0,26 mm 8,15 kg
 55-SC-328 55-SC-628 0,28 mm 9,25 kg
 55-SC-330 55-SC-630 0,30 mm 10,40 kg
 55-SC-333 55-SC-633 0,33 mm 11,90 kg
 55-SC-336 55-SC-636 0,36 mm 13,15 kg
 55-SC-340 55-SC-640 0,40 mm 14,20 kg

plecionka wykonana według nowatorskiej technologii wstępnego naciągu NpSt 
(New pre-Stretched technology) z włókien Spectra wyprodukowanych w USa. 
Carpex X4 to wyjątkowy produkt o niskiej, niemal zerowej rozciągliwości. 
Okrągły przekrój oraz zmniejszona średnica (dzięki wstępnemu naciągowi), przy 
zachowaniu ekstremalnej wytrzymałości, pozwala na dalekie rzuty. Najnowszy 
sposób krycia i impregnacji włókien metodą DMC (Double Molecular Coating) 
gwarantują ochronę przed promieniowaniem UV oraz brak nasiąkliwości nawet  
po długim użytkowaniu. Kolor ciemnobrązowy.

                pLeCiONKa CarpeX pStx4
 Nr Kat. 130 m Nr Kat. 300 m śreDNiCa WytrzyMaŁOść
 56-pC-115 56-pC-315 0,15 mm 20 lbs
 56-pC-118 56-pC-318 0,18 mm 25 lbs
 56-pC-120 56-pC-320 0,20 mm 30 lbscena od 7900*

za 130 m

*  orientacyjna cena  
detaliczna, z uwagi na zmienny kurs dolara 
amerykańskiego może ulec zmianie

** maksymalna waga holowanej ryby, 
zależy od umiejętności wędkarza

Copolymer made in Japan
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Bardzo wytrzymała żyłka charakteryzująca się małą 
rozciągliwością. Neon red perfekcyjnie układa się na 
szpuli kołowrotka bez skręcania, umożliwiając tym 
samym wykonywanie bardzo dalekich rzutów. Jaskrawy, 
dobrze widoczny kolor pozwala na bezpieczny powrót 
z wywózki na stanowisko bez splątania zestawów. 
Dodatkowym atutem jest znacznie wzmocniona 
odporność na przetarcia. Kolor czerwony.

Made in eU

cena od 1890*

za 300 m

cena od 1490*

za 150 m

ŻyŁKi i pLeCiONKi

                                           NeON reD
 Nr Kat. 150 m  Nr Kat. 300 m  Nr Kat. 600 m       śreDNiCa Maks. waga ryby**
 55-BN-126 55-BN-326 55-BN-626 0,26 mm 14,00 kg
 55-BN-128 55-BN-328 55-BN-628 0,28 mm 16,00 kg
 55-BN-131 55-BN-331 55-BN-631 0,31 mm 18,00 kg
 55-BN-133 55-BN-333 55-BN-633 0,33 mm 21,00 kg
 55-BN-136 55-BN-336 55-BN-636 0,36 mm 24,00 kg
 55-BN-140 55-BN-340 55-BN-640 0,40 mm 28,00 kg



1, 2, 4, 6, 8, 10, 12

Specjalistyczne haki do połowu karpia

Teflon hooks - Japanese technology

Krótki trzonek i okrągły łuk kolan -
kowy to klasyczny kształt karpio-
wego haka stosowanego z powo-
dzeniem od lat na wielu łowiskach. 
Lekko wygięte ostrze do środka 
sprawia, że grot nie tępi się w ło -
wiskach o dużej ilości zaczepów.

1, 2, 4, 6, 8

 1                        2                        4                      6                    8

 

Haczyk o kształcie zbliżonym  
do banana, jest bardzo trudny  
do pozbycia się go (wyplucia) 
przez holowaną rybę. Długie ramie 
z zagiętym do środka oczkiem 
świetnie trzyma holowanego 
z dużych odległości karpia.

Nr katalogowy:   02-C-TSS5-001
02-C-TSS5-002
02-C-TSS5-004
02-C-TSS5-006
02-C-TSS5-008

Nr katalogowy:   02-C-TSS8-001
02-C-TSS8-002
02-C-TSS8-004
02-C-TSS8-006
02-C-TSS8-008
02-C-TSS8-010
02-C-TSS8-012

2, 4, 6

 

Nr katalogowy:   02-C-TSS7-002
02-C-TSS7-004
02-C-TSS7-006

2, 4, 6, 8
TEFLON COATED
TSS3

 

Nr katalogowy:   02-C-TSS3-002
02-C-TSS3-004
02-C-TSS3-006
02-C-TSS3-008

1, 2, 4, 6, 8, 10

Nr katalogowy:   02-C-TSS1-001
02-C-TSS1-002
02-C-TSS1-004
02-C-TSS1-006
02-C-TSS1-008
02-C-TSS1-010

Wyjątkowo chwytliwy haczyk 
z długim ostrzem typu 
NEEDLE POINT ułatwiającym  
efekt samozacięcia. Bardzo sku -
teczny zarówno przy użyciu przy -
nęt tonących jak i pływających.

  2                               4                             6                          8

Haczyk o wyjątkowo chwytliwym 
kształcie typu „Banan”. Stosunek 
ułożenia oczka względem grota 
uniemożliwia wyplucie tego haka 
przez rybę. Stosowany głównie do 
przynęt pływających, ale świetnie 
sprawdza się wraz z przynętami 
tonącymi

Specjalny kształt haczyka uniemożli-
wiający łatwe pozbycie się przynęty. 
Szczególnie skuteczny na ostrożne 
karpie z silnie przełowionych łowisk.    

 1                       2                    4                 6                   8             10

 

 1                     2                  4               6         

 

 2                                        4                                     6

TEFLON COATED
TSS1

10 szt. 
w opakowaniu

TEFLON COATED
TSS5

10 szt. 
w opakowaniu

TEFLON COATED
TSS7

10 szt. 
w opakowaniu

TEFLON COATED
TSS8

10 szt. 
w opakowaniu

10 szt. 
w opakowaniu

8            10          12

®

1, 2, 4, 6, 8, 10, 12

Specjalistyczne haki do połowu karpia

Teflon hooks - Japanese technology

Krótki trzonek i okrągły łuk kolan -
kowy to klasyczny kształt karpio-
wego haka stosowanego z powo-
dzeniem od lat na wielu łowiskach. 
Lekko wygięte ostrze do środka 
sprawia, że grot nie tępi się w ło -
wiskach o dużej ilości zaczepów.

1, 2, 4, 6, 8

 1                        2                        4                      6                    8

 

Haczyk o kształcie zbliżonym  
do banana, jest bardzo trudny  
do pozbycia się go (wyplucia) 
przez holowaną rybę. Długie ramie 
z zagiętym do środka oczkiem 
świetnie trzyma holowanego 
z dużych odległości karpia.

Nr katalogowy:   02-C-TSS5-001
02-C-TSS5-002
02-C-TSS5-004
02-C-TSS5-006
02-C-TSS5-008

Nr katalogowy:   02-C-TSS8-001
02-C-TSS8-002
02-C-TSS8-004
02-C-TSS8-006
02-C-TSS8-008
02-C-TSS8-010
02-C-TSS8-012

2, 4, 6

 

Nr katalogowy:   02-C-TSS7-002
02-C-TSS7-004
02-C-TSS7-006

2, 4, 6, 8
TEFLON COATED
TSS3

 

Nr katalogowy:   02-C-TSS3-002
02-C-TSS3-004
02-C-TSS3-006
02-C-TSS3-008

1, 2, 4, 6, 8, 10

Nr katalogowy:   02-C-TSS1-001
02-C-TSS1-002
02-C-TSS1-004
02-C-TSS1-006
02-C-TSS1-008
02-C-TSS1-010

Wyjątkowo chwytliwy haczyk 
z długim ostrzem typu 
NEEDLE POINT ułatwiającym  
efekt samozacięcia. Bardzo sku -
teczny zarówno przy użyciu przy -
nęt tonących jak i pływających.

  2                               4                             6                          8

Haczyk o wyjątkowo chwytliwym 
kształcie typu „Banan”. Stosunek 
ułożenia oczka względem grota 
uniemożliwia wyplucie tego haka 
przez rybę. Stosowany głównie do 
przynęt pływających, ale świetnie 
sprawdza się wraz z przynętami 
tonącymi

Specjalny kształt haczyka uniemożli-
wiający łatwe pozbycie się przynęty. 
Szczególnie skuteczny na ostrożne 
karpie z silnie przełowionych łowisk.    

 1                       2                    4                 6                   8             10

 

 1                     2                  4               6         

 

 2                                        4                                     6

TEFLON COATED
TSS1

10 szt. 
w opakowaniu

TEFLON COATED
TSS5

10 szt. 
w opakowaniu

TEFLON COATED
TSS7

10 szt. 
w opakowaniu

TEFLON COATED
TSS8

10 szt. 
w opakowaniu

10 szt. 
w opakowaniu

8            10          12

®SPECJALISTYCZNE HAKI DO POŁOWU KARPIA

199



Teflon anti eject rig  01-C-TSS1

Każdy zestaw zawiera 
gratisowe stopery
01-C-TSS8-06

numer katalogowy 

Teflon anti eject rig, kolor plecionki grafitowy
01-C-TSS1-02 Przypon karpiowy Anti Eject 20 cm, 25lb, rozmiar haka 2
01-C-TSS1-04 Przypon karpiowy Anti Eject 20 cm, 20lb, rozmiar haka 4
01-C-TSS1-06 Przypon karpiowy Anti Eject 20 cm, 15lb, rozmiar haka 6
01-C-TSS1-08 Przypon karpiowy Anti Eject 20 cm, 10lb, rozmiar haka 8

Teflon combi rig, kolor plecionki grafitowy
01-C-TSS3-02 Przypon karpiowy Combi 20 cm, 25lb, rozmiar haka 2
01-C-TSS3-04 Przypon karpiowy Combi 20 cm, 20lb, rozmiar haka 4
01-C-TSS3-06 Przypon karpiowy Combi 20 cm, 15lb, rozmiar haka 6
01-C-TSS3-08 Przypon karpiowy Combi 20 cm, 10lb, rozmiar haka 8

Teflon pop-up boilie rig, kolor plecionki grafitowy
01-C-TSS7-02 Przypon karpiowy Pop-Up Boilie 20 cm, 25lb, rozmiar haka 2
01-C-TSS7-04 Przypon karpiowy Pop-Up Boilie 20 cm, 20lb, rozmiar haka 4
01-C-TSS7-06 Przypon karpiowy Pop-Up Boilie 20 cm, 15lb, rozmiar haka 6

Teflon classic boilie rig, kolor plecionki żółto-czarny
01-C-TSS8-02 Przypon karpiowy Classic Boilie 20 cm, 25lb, rozmiar haka 2
01-C-TSS8-04 Przypon karpiowy Classic Boilie 20 cm, 20lb, rozmiar haka 4
01-C-TSS8-06 Przypon karpiowy Classic Boilie 20 cm, 15lb, rozmiar haka 6
01-C-TSS8-08 Przypon karpiowy Classic Boilie 20 cm, 10lb, rozmiar haka 8

Przypon karpiowy, w którym zastosowano miękką plecionkę o splocie w kolorze grafitowym bardzo dobrze maskującym 
zestaw przy ciemnym, mulistym dnie. Miejsce łączenia krętlika z plecionką jest przykryte specjalną elastyczną rurką 
zabezpieczającą  przed splątaniem  w czasie wyrzutu. Wyjątkowo chwytliwy haczyk z długim ostrzem typu NEEDLE POINT 
ułatwiającym efekt samozacięcia. Bardzo skuteczny zestaw końcowy zarówno przy użyciu przynęt tonących jak i pływających.

Teflon combi rig   01-C-TSS3

Przypon karpiowy, w którym zastosowano miękką plecionkę o splocie w kolorze grafitowym bardzo dobrze maskującym 
zestaw przy ciemnym, mulistym dnie. Włos przywiązany jest do metalowego pierścienia, dzięki czemu przynęta swobodnie 
porusza się po trzonku haczyka , zapewniając rewelacyjną prezentację, nie budzącą podejrzeń ostrożnych karpi. Jest to jeden 
z najskuteczniejszych przyponów w naszej ofercie.

Teflon pop-up boilie rig   01-C-TSS7

Przypon karpiowy, w którym zastosowano miękką plecionkę o splocie w kolorze grafitowym bardzo dobrze maskującym 
zestaw przy ciemnym, mulistym dnie. Haczyk ma kształt zbliżony do Banana i jest bardzo trudny do wyplucia przez rybę. 
Długie ramię z zagiętym do środka oczkiem świetnie trzyma holowanego z dużych odległości karpia. Kółeczko na haczyku 
pozwala na swobodne przesuwanie się kulki proteinowej dzięki czemu jest ona podawana w naturalny sposób. Umieszczony 
na haczyku stoper zatrzymuje zbyt dalekie przesuwanie się kółka.

Teflon classic boilie rig   01-C-TSS8

Klasyczny przypon karpiowy typu Line aligner. Użyto do jego budowy miękkiej plecionki o splocie żółto-czarnym bardzo 
dobrze maskującym zestaw przy jasnym dnie z dużą ilością roślinności. Zastosowany haczyk ma krótki trzonek i okrągły łuk 
kolankowy. Lekko wygięte ostrze do środka sprawia, że grot nie tępi się w łowiskach o dużej ilości zaczepów.

Marcin Przygoda, Prezes 
Klubu Robinson Team 
Bielsko-Biała, wieloletni 
członek kadry Okręgu 
PZW Bielsko-Biała, V-ce 
Mistrz Okręgu PZW 
Bielsko-Biała 2010, 2015.

PRZYPONY
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Pudełka karpiowe

74-PK-C05
Pudełko karpiowe Compact L  
z regulowanymi przegródkami.  
W komplecie 6 mniejszych  
pudełek o wielkości  
105x70x23mm z różną ilością  
przegródek oraz podłużne  
pudełko na zestawy. 

wielkość:
36,5x30x5,5cm

Wędkarstwo karpiowe wymaga szczególnej ilości specjalistycznego sprzętu, w tym zestawów końcowych. Transportowanie ich w profesjonalnych pudełkach 
karpiowych pozwala wędkarzowi być dobrze przygotowanym na łowisku. Zestaw pudełek wykonany jest z tworzywa odpornego na uderzenia. Materiał, z któ-
rego są wykonane, nie wchodzi w reakcję chemiczną z akcesoriami z silikonu. Pierwsze dwa pudełka zawierają mniejsze pudełka oraz mają możliwość regulacji 
przegródek. Pudełko na nóżkach z funkcją stolika ułatwia precyzyjne przygotowanie zestawu, co jest szczególnie praktyczne i wygodne w czasie nocnych 
karpiowych zasiadek. Pozostałe trzy pudełka dzięki swym gabarytom pozwalają na umieszczenie dużej ilości przyponów, których na łowisku nigdy nie jest za 
dużo. Dodatkowo pudełko 74-PK-A01 posiada przegródki na drobne akcesoria: haczyki, krętliki, kulki i materiał na przypony.

74-PK-C04
Pudełko karpiowe Compact M  
z regulowanymi przegródkami.  
W komplecie 6 mniejszych pudełek 
o wielkości 105x70x23mm z różną 
ilością przegródek. 

74-PK-Z01
Pudełko Carpex na zestawy
wielkość:
35x9,5x7cm

74-PK-Z02
Pudełko Carpex na zestawy

wielkość:
25x9x4,5cm

74-PK-A01
Pudełko Carpex na akcesoria

wielkość:
35x18x7cm

74-PK-W01
Pudełko Carpex wielofunkcyjne
Ma również formę wygodnego stolika,  
dzięki czterem regulowanym nogom w komplecie.

wielkość:
49x32x13cm

wielkość:
27x20x5,5cm
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73-CA-045
Pojemnik z Portfelem  
orAz sAszetkAmi nA AkCesoriA 
Portfel do przyponów karpiowych z podwójną płytą 
i 10 pinami do przyponów oraz saszetkami na akcesoria.

73-CA-043
Pojemnik nA AkCesoriA (4 przegrody)
Ścianki dzielące umieszczone są na rzepach, dzięki 
czemu można dowolnie dostosowywać ich położenie 
do rozmiarów akcesoriów.

nr kat. rozmiar (cm)
73-CA-043 22x14x8

73-CA-044
Pojemnik z BUtelkAmi
Pojemnik w całości wyściełany jest pianką chroniącą zawartość przed uszkodzeniem. 
Przegrody umożliwiają transport słoików z dipami lub innych akcesoriów. Praktyczna, 
zewnętrzna kieszeń na suwak.

nr kat. rozmiar (cm)
73-CA-044 29x17x8

73-CA-046, 73-CA-047, 73-CA-048
Pojemnik nA AkCesoriA (s, m, l)
Bardzo praktyczne pojemniki 
z przezroczystym wieczkiem na akcesoria

nr kat. Wielkość rozmiar (cm)
73-CA-046 S 17x11x6
73-CA-047 M 16x11,5x7
73-CA-048 L 17x12x9,5

*	 Z	uwagi	na	zmienny	kurs	dolara	amerykańskiego	
powyższe	ceny	mogą	ulec	zmianie

nr kat. rozmiar (cm)
73-CA-040 36x14x3,5
73-CA-041 29x14x3,5

73-CA-040, 73-CA-041
Portfel kArPioWy nA PrzyPony
Zewnętrzna warstwa wykonana z materiału 600D z usztywniającą  
wkładką PCV. Zawiera 20 pinów na przypony.

73-CA-014 
73-CA-015 
torBy CArPeX z fUnkCjĄ stolikA (l)(Xl)
nr kat. rozmiar (cm)
73-CA-014 50x27x30 (L)
73-CA-015 60x30x35 (XL)

otWArtA torBA
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nr kat. rozmiar (cm)
73-CA-045 28,5x20x10



73-CA-001
torBA WędkArskA
Bardzo funkcjonalna torba wykonana z dwóch warstw wodoodpornego materiału. We 
wszystkich ściankach umieszczona jest miękka pianka chroniąca sprzęt przed fizycznymi 
uszkodzeniami. Wyposażona jest w cztery boczne kieszenie oraz pięć dodatkowych ko-
mór zamykanych na suwak, na zewnątrz i wewnątrz torby. Jest wygodna w transporcie.

nr kat. rozmiar (cm)
73-CA-001 45x25x25

73-CA-060
mAtA kArPioWA
Przed ułożeniem karpia,  
matę należy zmoczyć wodą.

nr kat. rozmiar (cm)
73-CA-060 48x90x0.5 

nr kat. rozmiar (cm)
73-CA-005 57x23x10

73-CA-005
torBA nA BUzzer BAry
Torba na buzzer bary z sygnalizatorami, 
z wewnętrzymi uchwytami na rzepach pozwalającymi  
na bezpieczny transport elementów. 

nr kat. rozmiar (cm)
86-CA-001 100x80
86-CA-002 150x100

86-CA-001, 86-CA-002
siAtkA do WAżeniA
Siatka do ważenia z funkcjonalnym zamknięciem, wykonana  
z materiału o gładkiej powierzchni, który nie kaleczy ryby.  
Dostępna w dwóch wielkościach.

*	 Z	uwagi	na	zmienny	kurs	dolara	amerykańskiego	
powyższe	ceny	mogą	ulec	zmianie

nr kat. rozmiar (cm)
73-CA-020 średnica 32x27,5

73-CA-020
Pojemnik z PrzykryWkĄ

73-CA-021
Pojemnik z PrzykryWkĄ
nr kat. rozmiar (cm)
73-CA-021 średnica 32x14

nr kat. rozmiar (cm)
73-CA-010 39x22x31

73-CA-010
torBA WędkArskA  
z izoloWAnĄ  
komorĄ ChłodniCzĄ
Funkcjonalna torba wykonana  
z dwóch warstw wodoodpornego  
materiału. Wyposażona jest  
w komorę izolowaną termicznie oraz  
cztery boczne kieszenie. Posiada  
regulowany pasek na ramię i wygodną,  
wyściełaną rączkę.

®
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72-CA1-190, 72-CA1-205
PokroWieC jednokomoroWy
Wygodny i bezpieczny pokrowiec na wędziska karpiowe w cało-
ści wyściełany gąbką. Posiada regulowany pasek na ramię oraz 
klips do połączenia z dowolnym osprzętem. Wodoodporny 
i wytrzymały na przetarcia materiał zapewnia ochronę sprzętu 
i długie używanie pokrowca. 
nr kat. rozmiar (cm)
72-CA1-190 190x25
72-CA1-205 205x25

*	 Z	uwagi	na	zmienny	kurs	dolara	amerykańskiego	
powyższe	ceny	mogą	ulec	zmianie

nr kat. rozmiar (cm)
73-CA-030 47x30x22

73-CA-030
PleCAk WędkArski
Praktyczny, pojemny i wygodny plecak dla wędkarzy oraz 
turystów. Ma trzy pionowe obszerne kieszenie (dwie boczne 
i  przednią) wszystkie zamykane  na podwójne idealnie dzia-
łające suwaki. Plecak jest stabilny dzięki czterem stopkom 
umieszczonym na spodzie. Posiada pas biodrowy, który wraz 
z miękką uprzężą zapewnia wygodny transport.

72-CA3-190, 72-CA3-205
PokroWieC nA 3 Wędki
Nowoczesny, bardzo funkcjonalny pokrowiec z przeznaczeniem dla łow-
ców karpi. Pokrowiec mieści trzy uzbrojone wędki z  kołowrotkami. Wędki 
umieszczone są bardzo stabilnie, ich dolniki trzymane są w dolnych kie-
szeniach, zaś góra wędziska przymocowana jest oddzielnymi wiązaniami.  
Na tylnej, zewnętrznej stronie pokrowca znajdują się trzy kieszenie na sy-
gnalizatory oraz duża, długa (na 1 m) kieszeń do umieszczenia podpórek 
czy składanego parasola. Pokrowiec wykonany jest z bardzo mocnej tkaniny 
wytrzymałej na przetarcia, a wewnątrz wykładany jest dodatkową wodood-
porną warstwą. Dzięki paskowi na ramię i rączce jest wygodny w transporcie. 
nr kat. rozmiar (cm)
72-CA3-190 190x30
72-CA3-205 205x30
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94-ZN-001  Zestaw przyrządów czteroelementowy

94-ZN-002  Zestaw przyrządów dwuelementowy

94-ZE-L15
Łącznik  
back leada

94-ST-003 
Stopery uniwersalne

94-ST-002  
Stopery uniwersalne 

94-ST-020 Stopery do pelletu

94-ST-021   
Stopery do pelletu

94-ST-022  
Stopery do pelletu

94-ZE-KM1 
Podwójne  
kółko mont. 

94-ZE-G01 
Gumka do bezpiecznego  
łączenia

94-ZE-OS2  
Osłonka klipsa

94-ZE-OS3  Silik.  
osłonka zestawu, 
śr.2mm/1mm.  
dł.2,50 cm

94-ZE-K10  
Bezpieczny klips  
z blokadą, strong

94-ZE-K04   
Bezpieczny klips

94-ZE-K01 
Klips

94-ZE-K06 
Bezpieczny klips  
(blokada kr.)

94-ZE-K05 
Bezpieczny klips  
(blokada kr.)

94-WK-002 
Wiertło do kulek proteinowych

94-IK-007 Igła

94-SZ-004  Szydełko

94-SZ-007  Szydełko

94-KM-007 Lateksowe kółko  
do montażu przynęt, śr. 1 cm

94-KM-003 Lateksowe kółko  
do montażu przynęt, śr.  0,6 cm

94-KM-002 Lateksowe kółko  
do montażu przynęt, śr.  0,4 cm

91-PK-002 
Tylny uchwyt wędki, 
fluo - duży

91-PK-001
Tylny uchwyt wędki,  
fluo – mały

94-DZ-002   
Drut do zestawów, 
dł. 45 cm

94-MA-005  
Marker fluo deluxe

94-ZM-K01   
Krętlik rozmiar 4 
do szybkiego 
montażu śr. oczka 4 mm

94-ZM-004   
Klips 
do wymiany 
ciężarków

94-ZM-007   
Pierścień owalny 
4,5 mm
94-ZM-007a    
6 mm 94-ZM-008

Pierścień pętelkowy
Pierścień miniaturowy
94-ZM-009  3,1 mm
94-ZM-009a  3,7 mm
94-ZM-009b  4,4 mm 

94-ZM-001  
Agrafka łącznikowa

94-ZM-K02   
Krętlik rozmiar 4 
do szybkiego 
montażu śr. oczka 7 mm

Ciężarki Carpex 
Natural Stones (różne kolory)
5 szt./opakowanie
60-CS-040 30-40g 
60-CS-060 40-60g
60-CS-080 60-80g
60-CS-100 80-100g
60-CS-120 100-120g
60-CS-140 120-140g

AkcesoriA dlA kArpiArzy
®
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91-PK-B02 
Poprzeczka karpiowa buzzer bar na trzy wędki, dł. 35 cm

91-PK-B01
Poprzeczka karpiowa buzzer bar 
na dwie wędki, dł. 17,5 cm

91-PK-S01
Sztyca
30-50 cm

91-PK-S02
Sztyca
40-70 cm

91-PK-S03
Sztyca
50-90 cm

91-PK-S11
Sztyca podpórki 
karpiowej
38-71 cm

91-PK-S12
Sztyca podpórki 
karpiowej 
61-114 cm

94-QR-001
Szybkozłączka

94-MK-M16 - Ø 16mm
94-MK-M20 - Ø 20mm
94-MK-M24 - Ø 24mm

Maszynka  
do kulek  
proteinowych 
Mamut

nr katalogowy wielkość kolor
83-CF-S00 S pomarańczowa
83-CF-M00 M fioletowa
83-CF-L00 L zielona

nr katalogowy waga rozmiar kolor
83-CZ-S20 20g S (55 mm) pomarańczowy
83-CZ-S30 30g S (55 mm) pomarańczowy
83-CZ-S40 40g S (55 mm) pomarańczowy
83-CZ-S50 50g S (55 mm) pomarańczowy
83-CZ-M60 60g M (68 mm) niebieski
83-CZ-M70 70g M (68 mm) niebieski
83-CZ-M80 80g M (68 mm) niebieski
83-CZ-L90 90g L (81 mm) żółty
83-CZ-L10 100g L (81 mm) żółty
83-CZ-L11 110g L (81 mm) żółty

nr katalogowy waga rozmiar
83-CK-S20 20g S (55 mm)

83-CK-S30 30g S (55 mm)

83-CK-S40 40g S (55 mm)

83-CK-S50 50g S (55 mm)

83-CK-M60 60g M (68 mm)

83-CK-M70 70g M (68 mm)

83-CK-M80 80g M (68 mm)

83-CK-L90 90g L (81 mm)

83-CKL10 100g L (81 mm)

83-CK-L11 110g L (81 mm)

94-WY-001 
Wyciskarka  
do ciasta  
Carpex

88-ST-01R 
kolor czerowny

88-ST-01G 
kolor zielony

88-ST-01B 
kolor niebieski

88-ST-01Y 
kolor żółty

Stabilizatory  
wędziska z wpięciem 
do sygnalizatora 

88-ST-002
Stabilizatory  
wędziska

Koszyk i forma Method Feeder

koszyki i formy method feeder AkcesoriA dlA kArpiArzy

Gumowa forma

Koszyki - 2 sztuki w opakowaniu

Koszyk z gumową formą

Cięższe koszyki świetnie 
sprawdzają się na kanałach, 
zbiornikach zaporowych 
i rzekach o niedużym uciągu
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specjalne gniazdo  
do umieszczenia  
przynęty

wyprofilowany ogranicznik, dzięki 
któremu przynęta nie wpada  
w zanętę i jest odpowiednio  
eksponowana



SYGNALIZATORY

Wejście jack 2,5 
mm do podpięcia 
akcesoriów.

88-EK-420 Zestaw sygnalizatorów Carpex Super Vibe 2+1
Sygnalizatory Carpex Super Vibe posiadają dodatkowo wkręcane  
ograniczniki gniazda. Regulowane pięć poziomów czułości, tonów, głośności 
oraz mocy wibracji, pozwala na wybranie najodpowiedniejszej opcji.
88-EK-430 
Zestaw sygnalizatorów Carpex Super Vibe 3+1 Carpex

88-EK-520 
Zestaw sygnalizatorów Carpex Rapid 2+1 z podświetlanymi klawiszami. 
Posiadają sześć stopni czułości, tonów oraz głośności. Wyposażone  
w gniazdo jack 2,5mm.
88-EK-530
Zestaw sygnalizatorów Carpex Rapid 3+1

88-EB-005
Niezależny  
sygnalizator 
brań  
Carpex Rapid X

88-SS-03...
Hanger dostępny  
w 4 kolorach  
R (czerwony),  
G (zielony),  
B (niebieski),  
Y (żółty).

88-SS-080
Zestaw czterech 
bouncerów Carpex 
w czterech kolorach, 
z wtyczką jack 2,5mm 
w miękkiej walizce

®
HANGERY I BOuNCERY
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88-SS-011

88-SS-013 
z wtyczką jack 2,5mm

88-SS-04...
dostępne w 4 kolorach R (czerwony), 
G (zielony), B (niebieski), Y (żółty)

88-SS-06...
dostępne w 4 kolorach R (czerwony), 
G (zielony), B (niebieski), Y (żółty), 
z wtyczką jack 2,5mm

88-SS-05 
dostępne w czterech kolorach R (czerwony), G (zielony),  
B (niebieski), Y (żółty), z wtyczką jack 2,5 mm

88-SS-07 
dostępne w czterech kolorach R (czerwony), G (zielony), 
B (niebieski), Y (żółty), z wtyczką jack 2,5 mm



PODBIERAK  KARPIOWY

nr kata-
logowy

nazwa długość
liczba
sekcji

wymiar gł. siatka kolor

86-PC-318
podbierak 
karpiowy

1,8 m 2 sect 100 cm x 100 cm 100 cm 15 x 8  mm czarny

Profesjonalne podbieraki karpiowe o trójkątnym składanym 
koszu. Wysoka jakość siatki. Wielkość i głębokość kosza 
zapewniają łatwe podbieranie nawet kilkunastokilogramo-
wych karpi bez narażania ich na otarcia. Mocny i funkcjo-
nalny, wykonany z najwyższych jakości materiałów zatrzask 
głowicy.

Kosz podbieraka z mocną głowicą z mocnego nylonowego 
tworzywa. Wytrzymałe i sprężyste ramiona wykonane są  
z włókna szkalnego. 

PODBIERAK KARPIOWY

KOSZ PODBIERAKA

86-PC-318

Mocna, aluminiowa 
zatrzaskiwana głowica 
kosza

Długa rozkładana sztyca gwarantuje pewne lądowanie 
dużych okazów bez narażania ich na otarcia. Dzięki moż-
liwości szybkiego wymontowania kosza z głowicy sztycy 
łatwo można przenieść ryby na matę. Rozkładana sztyca 
o przekroju okrągłym ma dwie rękojeści z antypoślizgową 
powierzchnią, zapewniające wygodne trzymanie podbiera-
ka podczas lądowania wielkich karpi. Wysoka jakość siatki.

PODBIERAK  KARPIOWY

nr kata-
logowy

nazwa długość
liczba
sekcji

wymiar gł. siatka kolor                 

86-PC-218
podbierak  
karpiowy

1,8 m 2 sect
110 cm x 
110 cm

90 cm 15 x 8  mm czarny

KOSZ PODBIERAKA

nr katalogowy nazwa wymiar gł. siatka kolor                 

86-PC-K01 kosz podbieraka 105 cm x 105 cm 1 00cm 6  mm czarny

PODBIERAK KARPIOWY

W komplecie 
z pokrowcem

86-PC-218
Sz

ty
ca

 p
od

bi
er

ak
a 

Ca
rp

ex
 8

6-
PC

-2
18

Podbieraki

Sztyce 
podbieraka
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91-SK-002  
stanowisko karpiowe  
typu „koza” na trzy wędki

91-SK-007  
stanowisko karpiowe „Silver” 
na trzy wędki, z pokrowcem

91-SK-006  
stanowisko karpiowe 
„Short” na trzy wędki,  
z pokrowcem

91-SK-005  
stanowisko karpiowe  
„Double” na trzy wędki,  
z pokrowcem

91-SK-010
stanowisko karpiowe 
typu „tripod” 
na trzy wędki, 
srebrne

91-SK-011
stanowisko karpiowe typu
„tripod” na trzy wędki,  
czarne

STANOWISKA KARPIOWE
D

C
A

B

długość

długość od-do

w
ysokość nogi

odległość między wędkami

A: 67 - 117 cm
B: 23 - 33 cm
C: 43 cm
D: 21 cm
długość transportowa 
w pokrowcu: 78 cm

A: 70 - 110 cm
B: 45 - 75 cm
C: 47 cm
D: 23 cm
długość transportowa  
w pokrowcu: 86 cm

A: 58 - 106 cm
B: 28 - 46 cm
C: 43 cm
D: 21 cm
długość transportowa  
w pokrowcu: 67 cm

A: 70 - 110 cm
B: 25 - 47 cm
C: 48 cm
D: 24 cm
długość transportowa  
w pokrowcu: 85 cm

A: 60 - 100 cm
B: 35 - 49 cm
C: 42 cm
D: 21 cm
długość transportowa  
w pokrowcu: 72 cm

91-TR-MF1
trójnóg teleskopowy  
Method Feeder
długość  
transportowa: 
60cm
wysokość maks.:  
155cm
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92-KK-005  
Fotel  
Carpex Relax

92-LK-002  
Łóżko Carpex 
Derby

92-LK-005  
Łóżko Carpex  
Bristol

92-KW-006 
Krzesło Carpex  
Weekend 

ŁÓŻKA, FOTELE, KRZESŁA

92-KW-003 
Krzesło Carpex  
z plecakiem 

C

A

B

A: 70 cm
B: 193 cm
C: 27 - 38 cm

A: 86 cm
B: 205 cm
C: 35 - 51 cm

A: 60 cm
B: 53 cm
C: 80 cm
D: 38 - 51 cm

A: 50 cm
B: 48 cm
C: 58 cm
D: 38 - 51 cm

A: 50 cm
B: 42 cm
C: 69 cm
D: 31 - 43 cm

D

A

C

B

A: 45 cm
B: 38 cm
C: 40 cm
D: 44 cm

92-KK-006  
fotel 
Carpex 
Chester

92-KK-011  
Fotel  
z podłokietnikami  
Carpex Derby

92-KK-012  
Fotel  
z podłokietnikami  
Carpex Bristol

A

C

B
A: 46 cm
B: 45 cm
C: 50 cm
D: 34 - 46 cm

Krzesło  
pixel camou 
92-KK-013
74x53x96cm
92-KK-014
92x57x96cm

A: 28 cm
B: 32 cm
C: 42 cm
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NAMIOTY
Carpex Brolly
Wygodne, szybko rozkładane schronienie 
powstałe z czaszy parasola. Brolly posia-
da przypinaną przednią ścianę z głównym 
wejściem oraz dwoma zasłanianymi oknami 
z moskitierą. Okno w głównych drzwiach po-
siada moskitierę oraz możliwość przypięcia 
foliowej szyby. Wodoodporność materiału 
na poziomie 3000mm H20 oraz przypinana 
podłoga zapewnia komfort w czasie nie-
korzystnych warunków pogodowych.  Jego 
wnętrze zaprojektowano z myślą o wstawie-
niu jednego łóżka karpiowego, jednak dwa 
również się zmieszczą.

Carpex Derby
Średniej wielkości, poręczny namiot do 
bardzo szybkiego rozkładania. Nadaje się 
zarówno na krótkie jak i dłuższe zasiadki. 
Posiada solidną i stabilną konstrukcję, a jego 
wnętrze pomieści z łatwością dwa łóżka kar-
piowe. Okno w drzwiach wejściowych posia-
da moskitierę oraz przypinaną foliową szybę. 
Wodoodporność na poziomie 3500mm H20 
oraz przypinana podłoga zapewniają wyso-
ki komfort w trakcie deszczowej pogody.

92-NA-021  

270 cm

16
0 

cm
28

0 
cm

303 cm

wysokość 175 cm

wysokość 155 cm

wysokość 130 cm

Carpex Derby

Carpex Brolly

210 cm

126 cm

17
0 

cm

95 cm

60
 c

m

270 cm
16

0 
cm

28
0 

cm

303 cm

wysokość 175 cm

wysokość 155 cm

wysokość 130 cm

Carpex Derby

Carpex Brolly

210 cm

126 cm

17
0 

cm

95 cm

60
 c

m

1 OSOBA

2 OSOBY

3 OSOBY

3500 mm H 02

3000 mm H 02

3500 mm H 02

WAGA

10,2
kg

STALOWE SZPILKI

dzieci w plenerze - błąd

STALOWE ŚLEDZIE

GALWANICZNA POWŁOKA

MOSKITIERA

WAGA

5,3
kg

WAGA

2,12
kg

1000 mm H 02

3500 mm H 02

3000 mm H 02

PRZEPUSZCZALNOŚĆ   WATERPROOF

OKNO PCV

1 OSOBA

2 OSOBY

3 OSOBY

3500 mm H 02

3000 mm H 02

3500 mm H 02

WAGA

10,2
kg

STALOWE SZPILKI

dzieci w plenerze - błąd

STALOWE ŚLEDZIE

GALWANICZNA POWŁOKA

MOSKITIERA

WAGA

5,3
kg

WAGA

2,12
kg

1000 mm H 02

3500 mm H 02

3000 mm H 02

PRZEPUSZCZALNOŚĆ   WATERPROOF

OKNO PCV

1 OSOBA

2 OSOBY

3 OSOBY

3500 mm H 02

3000 mm H 02

3500 mm H 02

WAGA

10,2
kg

STALOWE SZPILKI

dzieci w plenerze - błąd

STALOWE ŚLEDZIE

GALWANICZNA POWŁOKA

MOSKITIERA

WAGA

5,3
kg

WAGA

2,12
kg

1000 mm H 02

3500 mm H 02

3000 mm H 02

PRZEPUSZCZALNOŚĆ   WATERPROOF

OKNO PCV

1 OSOBA

2 OSOBY

3 OSOBY

3500 mm H 02

3000 mm H 02

3500 mm H 02

WAGA

10,2
kg

STALOWE SZPILKI

dzieci w plenerze - błąd

STALOWE ŚLEDZIE

GALWANICZNA POWŁOKA

MOSKITIERA

WAGA

5,3
kg

WAGA

2,12
kg

1000 mm H 02

3500 mm H 02

3000 mm H 02

PRZEPUSZCZALNOŚĆ   WATERPROOF

OKNO PCV

1 OSOBA

2 OSOBY

3 OSOBY

3500 mm H 02

3000 mm H 02

3500 mm H 02

WAGA

10,2
kg

STALOWE SZPILKI

dzieci w plenerze - błąd

STALOWE ŚLEDZIE

GALWANICZNA POWŁOKA

MOSKITIERA

WAGA

5,3
kg

WAGA

2,12
kg

1000 mm H 02

3500 mm H 02

3000 mm H 02

PRZEPUSZCZALNOŚĆ   WATERPROOF

OKNO PCV

1 OSOBA

2 OSOBY

3 OSOBY

3500 mm H 02

3000 mm H 02

3500 mm H 02

WAGA

10,2
kg

STALOWE SZPILKI

dzieci w plenerze - błąd

STALOWE ŚLEDZIE

GALWANICZNA POWŁOKA

MOSKITIERA

WAGA

5,3
kg

WAGA

2,12
kg

1000 mm H 02

3500 mm H 02

3000 mm H 02

PRZEPUSZCZALNOŚĆ   WATERPROOF

OKNO PCV

1 OSOBA

2 OSOBY

3 OSOBY

3500 mm H 02

3000 mm H 02

3500 mm H 02

WAGA

10,2
kg

STALOWE SZPILKI

dzieci w plenerze - błąd

STALOWE ŚLEDZIE

GALWANICZNA POWŁOKA

MOSKITIERA

WAGA

5,3
kg

WAGA

2,12
kg

1000 mm H 02

3500 mm H 02

3000 mm H 02

PRZEPUSZCZALNOŚĆ   WATERPROOF

OKNO PCV

1 OSOBA

2 OSOBY

3 OSOBY

3500 mm H 02

3000 mm H 02

3500 mm H 02

WAGA

10,2
kg

STALOWE SZPILKI

dzieci w plenerze - błąd

STALOWE ŚLEDZIE

GALWANICZNA POWŁOKA

MOSKITIERA

WAGA

5,3
kg

WAGA

2,12
kg

1000 mm H 02

3500 mm H 02

3000 mm H 02

PRZEPUSZCZALNOŚĆ   WATERPROOF

OKNO PCV

1 OSOBA

2 OSOBY

3 OSOBY

3500 mm H 02

3000 mm H 02

3500 mm H 02

WAGA

10,2
kg

STALOWE SZPILKI

dzieci w plenerze - błąd

STALOWE ŚLEDZIE

GALWANICZNA POWŁOKA

MOSKITIERA

WAGA

5,3
kg

WAGA

2,12
kg

1000 mm H 02

3500 mm H 02

3000 mm H 02

PRZEPUSZCZALNOŚĆ   WATERPROOF

OKNO PCV

1 OSOBA

2 OSOBY

3 OSOBY

3500 mm H 02

3000 mm H 02

3500 mm H 02

WAGA

10,2
kg

STALOWE SZPILKI

dzieci w plenerze - błąd

STALOWE ŚLEDZIE

GALWANICZNA POWŁOKA

MOSKITIERA

WAGA

5,3
kg

WAGA

2,12
kg

1000 mm H 02

3500 mm H 02

3000 mm H 02

PRZEPUSZCZALNOŚĆ   WATERPROOF

OKNO PCV

1 OSOBA

2 OSOBY

3 OSOBY

3500 mm H 02

3000 mm H 02

3500 mm H 02

WAGA

10,2
kg

STALOWE SZPILKI

dzieci w plenerze - błąd

STALOWE ŚLEDZIE

GALWANICZNA POWŁOKA

MOSKITIERA

WAGA

5,3
kg

WAGA

2,12
kg

1000 mm H 02

3500 mm H 02

3000 mm H 02

PRZEPUSZCZALNOŚĆ   WATERPROOF

OKNO PCV1 OSOBA

2 OSOBY

3 OSOBY

3500 mm H 02

3000 mm H 02

3500 mm H 02

WAGA

10,2
kg

STALOWE SZPILKI

dzieci w plenerze - błąd

STALOWE ŚLEDZIE

GALWANICZNA POWŁOKA

MOSKITIERA

WAGA

5,3
kg

WAGA

2,12
kg

1000 mm H 02

3500 mm H 02

3000 mm H 02

PRZEPUSZCZALNOŚĆ   WATERPROOF

OKNO PCV

3500 mm H 02

PRZEPUSZCZALNOŚĆ   WATERPROOF

3000 mm H 02

PRZEPUSZCZALNOŚĆ   WATERPROOF

1000 mm H 02

PRZEPUSZCZALNOŚĆ   WATERPROOF

92-NB-001  

3500 mm H 02

PRZEPUSZCZALNOŚĆ   WATERPROOF

3000 mm H 02

PRZEPUSZCZALNOŚĆ   WATERPROOF

1000 mm H 02

PRZEPUSZCZALNOŚĆ   WATERPROOF
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92-NA-011  

Carpex Relax
Niewielki i lekki, bardzo praktyczny namiot 
jednoosobowy. Sprawdzi się na krótkich zasi-
adkach, gdyż jest szybki i łatwy w montażu. 
Wodoodporność na poziomie 1000mm H20 oraz 
przypinana podłoga gwarantują komfort w cza-
sie niekorzystnych warunków pogodowych. Na-
miot może służyć jako wiatrochron, a dodatkowo 
można używać go latem, aby skryć się w jego cie-
niu. Dwa boczne okna są pokryte folią, a drzwiczki 
wejściowe posiadają zasłaniane okno z moskitierą

91-WT-002  

Wózki są bardzo praktyczne 
przy transporcie na łowisko 
ciężkiego sprzętu do przygo-
towania kilku dniowej  zasiadki 
na ryby karpiowe.

A: 31 cm
B: 41 cm
C: 73 - 105 cm

A: 31 - 53 cm
B: 41 cm
C: 73 - 105 cm A

B

C

91-WT-001  

270 cm

16
0 

cm
28

0 
cm

303 cm

wysokość 175 cm

wysokość 155 cm

wysokość 130 cm

Carpex Derby

Carpex Brolly

210 cm

126 cm

17
0 

cm

95 cm

60
 c

m

1 OSOBA

2 OSOBY

3 OSOBY

3500 mm H 02

3000 mm H 02

3500 mm H 02

WAGA

10,2
kg

STALOWE SZPILKI

dzieci w plenerze - błąd

STALOWE ŚLEDZIE

GALWANICZNA POWŁOKA

MOSKITIERA

WAGA

5,3
kg

WAGA

2,12
kg

1000 mm H 02

3500 mm H 02

3000 mm H 02

PRZEPUSZCZALNOŚĆ   WATERPROOF

OKNO PCV

1 OSOBA

2 OSOBY

3 OSOBY

3500 mm H 02

3000 mm H 02

3500 mm H 02

WAGA

10,2
kg

STALOWE SZPILKI

dzieci w plenerze - błąd

STALOWE ŚLEDZIE

GALWANICZNA POWŁOKA

MOSKITIERA

WAGA

5,3
kg

WAGA

2,12
kg

1000 mm H 02

3500 mm H 02

3000 mm H 02

PRZEPUSZCZALNOŚĆ   WATERPROOF

OKNO PCV

1 OSOBA

2 OSOBY

3 OSOBY

3500 mm H 02

3000 mm H 02

3500 mm H 02

WAGA

10,2
kg

STALOWE SZPILKI

dzieci w plenerze - błąd

STALOWE ŚLEDZIE

GALWANICZNA POWŁOKA

MOSKITIERA

WAGA

5,3
kg

WAGA

2,12
kg

1000 mm H 02

3500 mm H 02

3000 mm H 02

PRZEPUSZCZALNOŚĆ   WATERPROOF

OKNO PCV

1 OSOBA

2 OSOBY

3 OSOBY

3500 mm H 02

3000 mm H 02

3500 mm H 02

WAGA

10,2
kg

STALOWE SZPILKI

dzieci w plenerze - błąd

STALOWE ŚLEDZIE

GALWANICZNA POWŁOKA

MOSKITIERA

WAGA

5,3
kg

WAGA

2,12
kg

1000 mm H 02

3500 mm H 02

3000 mm H 02

PRZEPUSZCZALNOŚĆ   WATERPROOF

OKNO PCV

1 OSOBA

2 OSOBY

3 OSOBY

3500 mm H 02

3000 mm H 02

3500 mm H 02

WAGA

10,2
kg

STALOWE SZPILKI

dzieci w plenerze - błąd

STALOWE ŚLEDZIE

GALWANICZNA POWŁOKA

MOSKITIERA

WAGA

5,3
kg

WAGA

2,12
kg

1000 mm H 02

3500 mm H 02

3000 mm H 02

PRZEPUSZCZALNOŚĆ   WATERPROOF

OKNO PCV
1 OSOBA

2 OSOBY

3 OSOBY

3500 mm H 02

3000 mm H 02

3500 mm H 02

WAGA

10,2
kg

STALOWE SZPILKI

dzieci w plenerze - błąd

STALOWE ŚLEDZIE

GALWANICZNA POWŁOKA

MOSKITIERA

WAGA

5,3
kg

WAGA

2,12
kg

1000 mm H 02

3500 mm H 02

3000 mm H 02

PRZEPUSZCZALNOŚĆ   WATERPROOF

OKNO PCV

3500 mm H 02

PRZEPUSZCZALNOŚĆ   WATERPROOF

3000 mm H 02

PRZEPUSZCZALNOŚĆ   WATERPROOF

1000 mm H 02

PRZEPUSZCZALNOŚĆ   WATERPROOF

®
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Sweet Feeder Dip - atraktor smakowy 
wzbogacony dużą ilością cukrów, które pod-
noszą atrakcyjność przynęty i ściągają ryby 
w łowisko. Słodziki można stosować z wszel-
kiego rodzaju przynętami, takimi jak: pelle-
ty, kulki, ziarna, ciasta, orzechy czy robaki. 
Zalecane jako komponent do ciast na kulki 
proteinowe oraz pasty. 80 ml
Dostępne: 64-MD-STR Truskawka, 
64-MD-HON Miód, 64-MD-VAN Wanilia, 
64-MD-CRM Karmel, 64-MD-FIS Rybny

Method Feeder POP UP Boilie - niezwykle atrakcyjna przy-
nęta w trzech zapachach, przeznaczona do łowienia różnej 
wielkości ryb karpiowatych. Świetna do komponowania 
z innymi przynętami, takimi jak: orzech tygrysi, kukury-
dza, pellet. POP UP zalecane są na łowiska o mulistym lub 
kamienistym dnie, gdyż kulka podnosi przynętę ponad dno 
i zwiększa jej atrakcyjność. Pudełeczko zawiera mix kulek 
o średnicy 8mm oraz 12mm. 20 g
Dostępne: 64-MP-STR Truskawka, 64-MP-PIN Ananas, 
64-MP-FIH Fish-Halibut

Pellet Floaters - pływający, dmuchany pel-
let będący łakomym kąskiem dla wszystkich 
okazów ryb karpiowatych. Dzięki wyporno-
ści może być stosowany z innymi przynę-
tami w celu zwiększenia ich atrakcyjności 
poprzez podniesienia nad kamieniste lub 
muliste dno. 25 g
Dostępne: 64-MF-MUS Małża, 64-MF-HON 
Miód, 64-MF-STR Truskawka

Method Feeder Mini Boilies - wyjątkowo skuteczne i ła-
twe w użyciu kulki przynętowe o średnicy 10mm. Za-
lecane w szybkim łowieniu przy użyciu różnych technik 
z gruntu. Ze względu na swój rozmiar pozwalają na ło-
wienie różnorodnych gatunków ryb. Dzięki różnorodnym 
zapachom przynętę można odpowiednio dobrać do wa-
runków panujących na łowisku. 75 g
Dostępne: 64-MM-VAN Wanilia, 64-MM-SWC Słodka 
kukurydza, 64-MM-SCT Scopex Tigernuts, 64-MM-PIS 
Pineapple-Squid, 64-MM-STR Truskawka

Method Feeder Colour Coctail 
- intensywny atraktor kolory-
styczny i zapachowy. Zaapliko-
wany bezpośrednio na przynętę 
znacznie zwiększa jej atrakcyj-
ność. Zalecane do stosowania 
z ziarnami, pelletami, kulka-
mi, robakami oraz pozostałymi 
przynętami. 75 ml
Dostępne: 
64-MR-STR Truskawka, 
64-MR-PIN Ananas, 
64-MR-FIH Fish-Halibut

Pre-Drilled Pellets - Strawberry 
Halibut Hook Pellet - najbardziej 
uniwersalna, bogata w białko 
i tłuszcze przynęta na karpie 
i amury. Truskawka-Halibut to 
mix smakowy, który sprawdza się 
na wszystkich wodach. 90 g

Amino Dip - atraktor smakowy z dodatko-
wą zawartością białka, który skutecznie 
wabi ryby. Dip zalecany jest do stosowania 
z większością przynęt, takich jak: pellety, 
kulki, ziarna, orzechy, ciasta czy robaki. 
Aby zwiększyć atrakcyjność przynęty zale-
ca się stosowanie dipu o aromacie zbliżo-
nym do używanej zanęty. 80 ml
Dostępne: 64-CD-VAN Wanilia,  
64-CD-PIN Ananas, 64-CD-STR Truskawka, 
64-CD-MOC Monster Krab,  
64-CD-FIH Fish-Halibut

64-MD-... 

64-MP-...  mix Ø 8 mm i Ø 12 mm

64-MF-... 

64-MM-...   
Ø 10 mm

64-MR-...

64-MH-STR  Ø 8 mm

Orzech tygrysi - naturalna, twarda i aro-
matyczna przynęta będąca przysmakiem 
amurów i karpi. Zalecana do stosowania 
z dipami Carpex Amino Dip o zapachu 
zbliżonym do używanej zanęty. 
220 ml/netto 125 g
Dostępne: 64-CT-NAT Naturalny,  
64-CT-PIN Ananas

Fish Aid - odkażający rany 
spray przeznaczony dla ryb. 
Pozwala dezynfekować otar-
cia i zadrapania przyspiesza-
jąc ich gojenie. Bezwzględnie 
wymagany na niektórych ło-
wiskach. 50 ml

64-CA-AID 

Dostępne: 64-CR-STF 
Strawberry-Fish, 
64-CR-SCT Scopex-
-Tigernuts,  
64-CR-MUS Małża

Carp Colour Coctail 
- intensywny atraktor 
kolorystyczny i zapa-
chowy. Zaaplikowany 
bezpośrednio na przy-
nętę znacznie zwięk-
sza jej atrakcyjność. 
Zalecane do stoso-
wania z ziarnami, 
pelletami, kulkami, 
robakami oraz pozo-
stałymi przynętami. 
75 ml

64-CR-... 

Pre-Drilled Pellets - BlackHalibut 
Hook Pellet - wyjątkowo intensyw-
ny, rybny aromat uwielbiany przez 
karpie i amury. Przynęta przezna-
czona na wszelkiego rodzaju łowi-
ska. Szczególnie skuteczna na zim-
nych lub przenęconych wodach. 90 g

64-MH-HAL  
Ø 8 mm
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Pellety oraz przynęty 
można uatrakcyjnić
dopalając je zapacho-
wymi i kolorystyczny-
mi atraktorami 
w płynie: Carpex
Method Feeder Colour 
Coctail oraz Carpex 
Colour Coctail

64-CT-... 

64-CD-... 

AtrAktory, nAturAlne przynęty

®
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Pellet 8mm posiada 
dziurkę i może być 
stosowany jako  
przynęta haczykowa.

Pellet pakowany jest 
w wytrzymałe worki 
wielokrotnego użytku, 
zamykane struną. Method Feeeder Pellet - Skutecznie wabiący mikropellet do szybkiego sto-

sowania w połowach techniką METHOD FEEDER, a także do używania w ko-
szykach, sprężynach czy też nęcenia za pomocą proc, rakiet, łopatek, etc. 
Często stosowany przy wyczynowym łowieniu tyczką. W formie suchej może 
służyć również jako dodatek zanętowy. Dostępne smaki i kolorystyka pozwa-
lają na odpowiednie ukierunkowanie pod dane łowisko i porę roku.Przygoto-
wanie: Pellet należy stopniowo nawilżać niewielką ilością wody i delikatnie 
mieszać, a po około 15 minutach powinien być już gotowy do użycia. Od-
powiednia kleistość ułatwia napełnienie koszyka. Systematyczne podawanie 
pelletu skutecznie przywołuje ryby i utrzymuje je w miejscu nęcenia. 
Opakowanie 0,75 kg
Dostępny w trzech rozmiarach i wielu smakach:

64-MT-...

64-MT-020-... Ø 2 mm i 64-MT-040-... Ø 4 mm 
COR - Kukurydza, FIS - Ryba, HAL - Halibut, KRA - Krab, KRY - Kryl,  
LIV - Wątroba, MOR - Morwa, PIN - Ananas, STR - Truskawka, VAN - Wanilia

64-MT-080-... Ø 8 mm 
FIS - Ryba, HAL - Halibut, HON - Miód, KRA - Krab, LIV - Wątroba,  
MOR - Morwa,  PIN - Ananas, STR - Truskawka, VAN - Wanilia, COR - Kukurydza

Siatki i woreczki PVA doskonale nadają się do nęcenia różnego 
rodzaju mieszankami: pelletami, zanętami, ziarnami, kulka-
mi proteinowymi, itp.. W 100% rozpuszczalne są przyjazne 
dla środowiska i nie pozostawiają po sobie żadnych śladów. 
Czas rozpuszczania siatek: 
szybki - około 30 sekund. 
Czas rozpuszczania woreczków: 
średni - około 90 sekund. 
Czas rozpuszczania zależy  
od uciągu wody oraz 
temperatury 
i głębokości 
łowiska.

Kod Nazwa Wymiary

94-PV-T01
Siatka PVA 
na tubie,  
z tłokiem

25 mm x 5 m 

94-PV-T02 37 mm x 5m

94-PV-T03 44 mm x 5 m 

Kod Nazwa Wymiary

94-PV-W01
Worek PVA 
standard 
10 szt.

55 mm x 140 mm 

94-PV-W02 70 mm x 140 mm

94-PV-W03 65 mm x 180 mm 

Kod Nazwa Wymiary

94-PV-W11 Worek PVA 
z otworami 

i struną, 
10 szt.

55 mm x 140 mm 

94-PV-W12 70 mm x 140 mm

94-PV-W13 65 mm x 180 mm 

Kod Nazwa Wymiary

94-PV-S01
Siatka PVA 
na szpuli

25 mm x 5 m 

94-PV-S02 37 mm x 5m

94-PV-S03 44 mm x 5 m 

64-MT-020-

64-MT-040-

64-MT-080-

99-LW-001 
Łyżka wyrzutowa,  
rozmiar S

99-LW-003 
Łyżka wyrzutowa, rozmiar L

99-LW-S01 
Sztyca łyżki
 wyrzutowej, 
dł. 45 cm

®

Pellet

Siatki i woreczki PVa

Łyżki WyrzutoWe



Zbigniew Chrzan,  
nasz przedstawiciel 

handlowy, z rekor-
dowym dorszem 

złapanym podczas 
testów na norweskich 

łowiskach.
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Sea Fox to nasz specjalistyczny brand sprzętu do połowów mor-
skich. Przed wprowadzeniem do oferty produkty przechodzą 
wielokrotne, żmudne testy na łowiskach bałtyckich i skandy-
nawskich. Program morski obejmuje wędki, kołowrotki, żyłki 
i plecionki, haczyki i kotwice oraz przynęty sztuczne: pilkery 
i przywieszki. W ofercie Sea Foxa 2019 wprowadzamy kilkanaście 
nowych wędzisk i kołowrotków do łowienia z kutrów, łodzi i z plaży.



Sea Fox Inline   11S-SF-I27

Sea Fox Copacabana   11S-SF-O
42

Duża, bardzo  
mocna przelotka 
na drugiej sekcji, 
umożliwiająca  
dalekie rzuty.

Charakterystyczna przelotka 
w miejscu wchodzenia linki 
do środka blanku.

Wysokiej jakości węglowy 
blank jest zakończony 
metalową przelotką.

Bardzo charakterystyczna wędka spinningowa prowadząca linkę na 
odcinku 3/4 blanku w jego wnętrzu. Dzięki temu przy holach dużych 
ryb siły bardziej harmonijnie rozkładają się na blanku niż w wypadku 
tradycyjnie umieszczonych przelotek. Wędzisko węglowe zbudowane 
jest w technologi Ceramic Matrix i jest bardzo lekkie. Posiada mocny, 
aluminiowy uchwyt  kołowrotka. Dwuczęściowa rękojeść neoprenowa 
z nacięciami sprawia, że wędzisko leży dobrze i pewnie w dłoniach.

nr katalogowy długość c.w.    akcja ilość przel. waga dł. transp. sekcje *cena

11S-SF-I27 2,74 m        50–150 g      szybka 2 223 g   140 cm 2 212,90 zł
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M
aratea

Sorrento

Surfcastingowe wędki Sea Fox Copacabana, Sorrento, Maratea pięknie 
prezentują się w efektownych, jaskrawych kolorystykach. W czasie 
pokazu na podkołobrzeskiej plaży, zaproszeni wędkarze podkreślali 
„mięsistość” tych wędzisk. Przynęty z łatwością umieszczane były na 
120 metrze.  Wykorzystanie technologii Ceramic Matrix zaowocowało 
niespotykanym połączeniem mocy użytkowej oraz dynamiki wyrzutu. 
Doskonałe wędziska do łowienia z plaży, gdzie warunkiem sukcesu 
jest przede wszystkim umieszczenie przynęty w rynnie przybrzeżnej, 
najczęściej znajdującej się w odległości 80-120 metrów od brzegu. 
Mogą być również stosowane przy połowach gruntowym z dna na 
dużych rzekach, np. na wielkie sumy.

nr katalogowy długość    c.w.         akcja  ilość przel. waga  dł. transp. sekcje *cena

11S-SF-O42   4,20 m       100–200 g       szybka 6 499 g  146 cm 3 279,90 zł

11S-SF-S39   3,90 m         80–140 g       szybka 4 400 g  118 cm 4 99,90 zł
11S-SF-S42   4,20 m         80–140 g       szybka 4 420 g  122 cm 4 109,90 zł
11S-SF-S40   3,90 m       100–200 g       szybka 4 440 g  118 cm 4 114,90 zł
11S-SF-S43   4,20 m       100–200 g        szybka 4 470 g  122 cm 4 124,90 zł

11S-SF-M39   3,90 m         90–160 g       szybka 6 620 g  136 cm 3 139,90 zł
11S-SF-M42   4,20 m         90–160 g       szybka 6 640 g  146 cm 3 149,90 zł
11S-SF-M40   3,90 m       100–250 g       szybka 6 675 g  136 cm 3 149,90 zł
11S-SF-M43   4,20 m       100–250 g       szybka 6 705 g  146 cm 3 159,90 zł



Estetyczne wykończenie 
detali blanku.

Bardzo lekki, węglowy blank 
i szklana, bardzo dobrze 
widoczna szczytówka.

Cztery modele spinningu węglowego przeznaczonego do łowienia z łodzi 
i kutra na morskich łowiskach. Łowiąc wędziskami o c.w. 40-120 g należy 
stosować ciężkie błystki i woblery, średnie i cięższe jigi oraz lekkie pilkery. 
Wędkując na głębszych łowiskach wędziskiem o c.w. 80-240 g należy 
stosować ciężkie jigi oraz średnie i ciężkie pilkery. Dość  sztywny blank 
uzbrojony jest w wysokiej jakości przelotki na wyższych niż standardowe 
stopkach. Trzy odpowiednio wyprofilowane neoprenowe uchwyty dają 
komfort w trakcie holu dużych ryb. Bardzo estetycznie prezentuje się 
fioletowo-granatowa kolorystyka blanku oraz wykończeń wędziska.

nr katalogowy długość c.w.      akcja  ilość przel. waga dł. transp. sekcje *cena

11S-SF-A05 2,40 m        40-120 g        szybka 6 262 g 125 cm 2 204,90 zł
11S-SF-A06 270 m         40-120 g        szybka 7 321g 139 cm 2 219,90 zł
11S-SF-A24 2,40 m        80-240 g        szybka 6 285 g 125 cm 2 219,90 zł
11S-SF-A27 2,70 m        80-240 g        szybka 7 367 g 139 cm 2 239,90 zł

To prawdziwy klejnot w morskiej ofercie naszej firmy. Wędka zbudo-
wana jest z wysokiej jakości węgla IM-7. Czyni to wedzisko bardzo 
lekkim, co nie jest bez znaczenia, kiedy wędkujemy cały dzień. 
Uzbrojona jest w bardzo mocne przelotki TS, metalowy, równie 
mocny uchwyt kołowrotka. Wklejana szklana szczytówka powoduje 
doskonałą sygnalizację najdelikatniejszych brań, a biała wstawka na 
szczytówce sprawia, że brania są widoczne. Wędzisko jest doskonale 
wyważone, ma szybką akcję. Dwuczęściowa, neoprenowa rękojeść 
z nacięciami powoduje, że Sea Fox Fighter pewnie leży w rękach nawet 
w ekstremalnych warunkach (deszcz czy morska bryza). W ofercie 
znajduje się 6 modeli o 5 długościach od 2,40 do 3,15 m. Pozwala to  
dobrać odpowiednią wędkę do łowiska. Fighter to świetna wędka do 
spinningowania, jigowania i trollingu z małych jednostek pływających. 
Można nią łowić drapieżniki słono i słodkowodne ciężkimi błystkami 
i woblerami, średnimi i cięższymi jigami oraz lekkimi pilkerami. Obok 
atutów użytkowych wędzisko urzeka nowoczesną, białoczarną estetyką 
oraz perfekcyjnym wykończeniem i dbałością o każdy detal.

nr katalogowy długość c.w.  akcja ilość przel.  dł. transp. sekcje *cena

11S-SF-F05 2,40 m 50-150 g szybka 10  126 cm 2 189,90 zł
11S-SF-F06 2,55 m 50-150 g szybka 10  131 cm 2 196,90 zł
11S-SF-F07 2,85 m 50-150 g szybka 11  147 cm 2 204,90 zł 
11S-SF-F08 3,15 m 50-150 g szybka 11  162 cm 2 219,90 zł 
11S-SF-F24 2,40 m 40-250 g szybka 10  126 cm 2 196,90 zł 
11S-SF-F27 2,70 m 50-350 g szybka 11  140 cm 2 212,90 zł

Dwa profesjonalne modele spinningowych wędzisk węglowych prze-
znaczonych do łowienia na morzu z kutra lub z małych jednostek 
pływających. Doskonale nadają się na skandynawskie łowiska o dużej 
głębokości. Mocny blank gwarantuje pewny hol największych nawet 
okazów. Należy stosować ciężkie jigi oraz ciężkie pilkery.

nr katalogowy długość c.w.      akcja ilość przel.  dł. transp. sekcje *cena

11S-SF-N24   2,40 m         100-480 g       szybka 7  128 cm 2 254,90 zł
11S-SF-N27   2,70 m         100-480 g       szybka 7  144 cm 2 279,90 zł

Sea Fox A
dm

ral   11S-SF-A06

Sea Fox N
ordic   11S-SF-N

27

Sea Fox Fighter   11S-SF-F27
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Sea Fox Spin   11S-SF-022

Dwa modele bardzo mocnych, krótkich wędzisk do połowu z łodzi lub 
z kutra. Wędzisko o ciężarze wyrzutu 50-180 g przeznaczone jest do 
łowienia lekkimi i średnimi pilkerami na płytszych, bałtyckich łowiskach. 
Wędzisko o ciężarze 50-250 g świetnie sprawdzi się w Skandynawi 
w połowach cięższymi przynętami na dużych głębokościach. Dużą 
moc wędki gwarantuje jej nietypowa konstrukcja. Najbardziej podatny 
na obciążenia fragment wędziska stanowi jednoczęściowy monolit. 
W celu praktycznego skrócenia długości transportowej rękojeść jest 
jednak oddzielną częścią, a pewne łączenie zapewnia metalowy trzpień.

nr katalogowy długość c.w.   akcja  ilość przel. waga dł. transp. sekcje *cena

11S-SF-021 2,10 m       50–180 g       b. szybka 7 487 g 165 cm 2 204,90 zł
11S-SF-022 2,10 m       50–250 g       b. szybka 7 512 g 165 cm 2 214,90 zł

Sea Fox Clipper   11S-SF-C03

Sea Fox Clipper   11S-SF-C24

Bardzo mocne przelotki 
klasy TS

Bardzo mocne przelotki 
klasy TS

Dolnik zakończony 
 uchwytem do umieszczenia 
w pasie spinningowym.

4 modele kompozytowych spinningów o różnej długości i ciężarze 
wyrzutu. Białoniebieski blank uzbrojony jest w mocne przelotki typu 
TS. Trzyczęściowa ergonomiczna rękojeść zakończona jest uchwytem 
pozwalającym umieścić wędzisko w spinningowym pasie. Liczne 
nacięcia w neoprenie gwarantują dobre trzymanie wędki w czasie 
wyrzutu i holu. Morskie spinningi Clipper sprawdzają się w jigowaniu 
i trollingu z łodzi i kutra. W zależnosci od łowiska można nimi łowić na 
średnie i ciężkie zestawy.

nr katalogowy długość c.w.      akcja  ilość przel. waga dł. transp. sekcje *cena

11S-SF-C03 2,40 m         40-120 g        szybka 6 308g 125 cm 2 73,90 zł
11S-SF-C10 2,40 m         80-200 g        szybka 7 262 g 125 cm 2 84,90 zł
11S-SF-C11 2,70 m         80-200 g        szybka 7 298 g 140 cm 2 89,90 zł
11S-SF-C24 2,40 m         50-150 g        szybka 7 360 g 85 cm 3 85,90 zł
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Seria wędek przeznaczona do połowów morskich z kutrów czy innych 
jednostek pływających. Cztery długości od 2,10m do 3,00m oraz dwa 
ciężary rzutowe 200g i  450g pozwolą na dobór odpowiedniej wędki
w zależności od warunków łowiska, jego głębokości czy ciężaru sto-
sowanego pilkera. Scandiki o c.w. 450g zakończone są korkiem typu 
„gimble cap” przeznaczonym do oparcia wędki o pas morski.

nr katalogowy długość c.w.      akcja  ilość przel. waga dł. transp. sekcje *cena

11S-SF-SC1  2,10 m        80–200 g        szybka 6 248 g 1,07 m 2 82,00 zł
11S-SF-SC2  2,40 m        80–200 g        szybka 7 338 g 1,23 m 2 87,00 zł
11S-SF-SC3  2,70 m        80–200 g        szybka 7 396 g 1,38 m 2 95,00 zł
11S-SF-SC4  3,00 m        80–200 g       szybka 7 478 g 1,58 m 2 105,00 zł

11S-SF-SC5  2,10 m      150–450 g       szybka 6 342 g 1,08 m 2 85,00 zł
11S-SF-SC6  2,40 m      150–450 g       szybka 7 390 g 1,24 m 2 90,00 zł
11S-SF-SC7  2,70 m      150–450 g       szybka 7 462 g 1,39 m 2 99,00 zł
11S-SF-SC8  3,00 m      150–450 g       szybka 7 530 g 1,53 m 2 109,00 zł

 Sea Fox Scandic   11S-SF-SC6

 Sea Fox Scandic   11S-SF-SC3



209*	 Z	uwagi	na	zmienny	kurs	dolara	amerykańskiego	
powyższe	ceny	mogą	ulec	zmianie

Titanic	to	kolejny	klejnot	w	naszej	ofercie.	Polecany	jest	przede	wszystkim	do	łowienia	surfcastin-
gowego	z	morskiej	plaży.	Można	nim	oddawać	bardzo	odległe	rzuty	dzięki	wysokiej	szpuli	ułatwia-
jącej	schodzenie	żyłki	z	kołowrotka,	a	jednocześnie	bardzo	pojemnej.	Osiem	łożysk	oraz	ślimakowa	
przekładnia	wolnej	oscylacji	szpuli	sprawiają,	że	kołowrotek	pracuje	niezwykle	płynnie.	Titanic	ma	
mocny	hamulec	oraz	długą	korbkę	zakończoną	bardzo	dużym,	wygodnym	uchwytem,	dzięki	czemu	
holowanie	 dużych	 ryb	 z	 długich	 dystansów	 jest	 ułatwione.	 Titanic	 cieszy	 oko	 swym	 eleganckim,	
perłowoczarnym	designem.	

•	 Precyzyjny	 system	 wolnej	 oscylacji	 szpuli	 •	 Lekka	 grafitowa	 konstrukcja	 •	 8	 łożysk	 •	 Igiełkowe	
łożysko	oporowe	•	Przekładnia	ślimakowa	oscylacji	szpuli	•	Oś	główna	ze	stali	nierdzewnej	o	grubości	
6,5	 mm	 •	 Duraluminiowa,	 dwukolorowa,	 anodyzowana	 szpula	 z	 bezpiecznym	 klipsem	 •	 Grafitowa	
szpula	 zapasowa	 •	 Wzmocniony,	 rurkowy	 kabłąk	 •	 Powiększona	 rolka	 pokryta	 stopem	 mosiądzu	
i	azotku	tytanu,	typu		„kropla	wody”	•	stabilna,	wkręcana	w	korpus	aluminiowa	rączka	•	Ergonomiczny	
uchwyt	korbki	typu	„soft	rubber”	•	Komputerowo	wyważony	rotor	•	Trwała	sprężyna	kabłąka 
•	Zwiększona	powierzchnia	podkładek	hamulcowych
Nr katalogowy Model Łożyska Poj.	szp.	głównej Poj.	szp.	zapasowej Przełożnie Nawój Moc	ham. Waga Cena	orient.*

23M-TI-808 808 7+1 0,33	mm-450	m 0,26	mm-250	m 4,1:1 90	cm 14,5	kG 650	g 399,00	zł

Nowoczesny	kołowrotek	przeznaczony	do	łowienia	morskiego.	Korpus,	wykonany	z bardzo	sztyw-
nego	grafitu	zapewnia	idealne	położenie	elementów	przekładni.	Mocna	przekładnia	podparta	jest	
na	łożyskach	„heavy	duty”	zabezpieczonych	przed	działaniem	wody	i soli	morskiej.	Ergonomiczne	
pokrętło,	w połączeniu	z wydłużoną,	odkuwaną	aluminiową	korbką	zapewniają	optymalny	kom-
fort	 łowienia.	 Doskonale	 sprawił	 się	w czasie	 testów	 przy	 holu	 dorszy	 i	 czarniaków	 z	 dużych	
głębokości.	 Atlantic	 jest	 również	 świetnym	 kołowrotkiem	 surfcastingowym.	 Wydłużona	 szpula	
zapewnia	dalekie	ponad	100	m		rzuty,	a	ślimakowa	przekładnia	oscylacji	szpuli	(w	modelu	757)	
zapewnia	równomierny	nawój	żyłki.

•	 Lekka	 grafitowa	 konstrukcja	 •	 7	 łożysk	 •	 Łożysko	 oporowe	 •	 Przekładnia	 ślimakowa	 oscylacji	
szpuli	(w	modelu	757)	•	Wzmocniona	przekładnia		•	Komputerowo	wyważony	rotor	•	Duraluminiowa,	
dwukolorowa,	 anodyzowana	 szpula	 •	Grafitowa	 szpula	 zapasowa	 •	Wzmocniony,	 	rurkowy	 kabłąk	 
•	Aluminiowa	rączka	typu	CNC	•	Ergonomiczny,	antypoślizgowy	uchwyt	korbki	typu	„soft	rubber”	 
•	Precyzyjny		multitarczowy	hamulec	•	Możliwość	przełożenia	rączki	lewo/prawo

Nr katalogowy Model Łożyska Poj.	szp.	głównej Poj.	szp.	zapasowej Przełożnie Nawój Moc	ham. Waga Cena	orient.*

23M-AT-607 607  6+1 0,35	mm-190	m 0,35	mm-190	m 5,2:1 70	cm 11	kG 417	g 144,00	zł
23M-AT-757 757  6+1 0,30	mm-300	m 0,30	mm-200	m 5,1:1 110	cm 15	kG 600	g 269,00	zł

Nautica	to	kolejny	model	z	linii	Sea	Foxa	przeznaczony	do	łowienia	na	morzu	z	jednostek	pływa-
jących.	 Dzięki	 6	 łożyskom	w	 tym	 jednemu	 oporowemu,	 kołowrotek	 ten	 pracuje	 bardzo	 płynnie,	
co	wyczuwalne	jest	już	przy	pierwszych	obrotach	korbki.	Na	głęboką	szpulę	wchodzi	300	m	żyłki	
o	przekroju	0,28	mm,	dzięki	czemu	można	łowić	na	bardzo	głębokich	łowiskach.	Hol	bardzo	dużych	
ryb	 na	 dużym	dystansie	wymaga	bardzo	pewnego	 hamulca,	 co	 sprawdza	 się	w	wypadku	Nautici,	
która	ma	zwiększona	powierzchnię	podkładek	hamulcowych.	Specjalny	gumowy	kołnierz	na	szpuli	
zabezpiecza	przed	wkręcaniem	się	żyłki.

•	 Lekka	 grafitowa	 konstrukcja	 •	 6	 łożysk	 •	 Igiełkowe	 łożysko	 oporowe	 •	Wzmocniona	 przekładnia	
•	Duraluminiowa,	dwukolorowa,	anodyzowana	szpula	z	bezpiecznym	klipsem	•	Duraluminiowa	szpula	
zapasowa	•	Wzmocniony,	rurkowy	kabłąk	•	Gumowy	kołnierz	zabezpieczający	przed	wkręceniem	żyłki	
•	 Aluminiowa	 rączka	 typu	 CNC	 •	 Ergonomiczny,	 antypoślizgowy	 uchwyt	 korbki	 typu	 „soft	 rubber”	
•	 Komputerowo	 wyważony	 rotor	 •	 Trwała	 sprężyna	 kabłąka	 •	 Zwiększona	 powierzchnia	 podkładek	
hamulcowych	•	Możliwość	przełożenia	rączki	lewo/prawo
Nr katalogowy Model Łożyska Poj.	szp.	głównej Poj.	szp.	zapasowej Przełożnie Nawój Moc	ham. Waga Cena	orient.*

23M-NA-606 606 	5+1 0,28	mm-300	m 0,28	mm-300	m 4,7:1 80	cm 7	kG 430	g 215,00	zł

aluminiowa szpula zapasowa  
w kolorze zielonym

GRAFITOWA
SZPULA ZAPASOWA

GRAFITOWA
SZPULA ZAPASOWA
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GRAFITOWA
SZPULA ZAPASOWA

Nr katalogowy Model Łożyska Poj.	szp.	głównej Poj.	szp.	zapasowej Przełożnie Nawój Moc	ham. Waga Cena	orient.*

23M-MA-050 504 3+1 0,35	mm-200	m 0,35	mm-200	m 4,7:1 75	cm 7	kG 382	g 102,00	zł
23M-MA-060 604 3+1 0,35	mm-270	m 0,35	mm-270	m 4,7:1 80	cm 7	kG 395	g 105,00	zł

•	Lekka	grafitowa	konstrukcja	•	4	łożyska	•	Igiełkowe	łożysko	oporowe	•	Wzmocniona	
przekładnia	 •	 Duraluminiowa,	 dwukolorowa,	 anodyzowana	 szpula	 z	 bezpiecznym	
klipsem	•	Grafitowa	szpula	zapasowa	•	Wzmocniony,	rurkowy	kabłąk	•	Powiększona	
rolka	pokryta	stopem	mosiądzu	i	azotku	tytanu,	typu	„kropla	wody”	•	Ergonomiczny,	
antypoślizgowy	 uchwyt	 korbki	 typu	 „soft	 rubber”	 •	 Komputerowo	 wyważony	 rotor	
•	 Trwała	 sprężyna	 kabłąka	 •	 Precyzyjny	 multitarczowy	 hamulec	 •	 Zwiększona	
powierzchnia	podkładek	hamulcowych	•	Możliwość	przełożenia	rączki	lewo/prawo

To	kolejny	udany	kołowrotek	w	ofercie	Robinsona	–	w	linii	Sea	Fox,	przeznaczo-
ny	do	połowów	morskich.	Kołowrotek	ma	 lekki	grafitowy	korpus	 i	aluminiową	
szpulę	główną.	Zarówno	główna	aluminiowa	jak	i	zapasowa	grafitowa	są	bardzo	
pojemne.	Ten	przedniohamulcowy	kołowrotek	ma	stosunkowo	nieduże	gabaryty,	
zatem	z	powodzeniem	nada	się	również	do	łowienia	na	ciężki	grunt	na	akwe-
nach	śródlądowych.

Nr katalogowy Model Łożyska Poj.	szp.	głównej Poj.	szp.	zapasowej Przełożnie Nawój Moc	ham. Waga Cena	orient.*

23M-CL-050 503 2+1 0,30	mm-380	m 0,30	mm-380	m 5,2:1 68	cm 5	kG 400	g 99,00	zł
23M-CL-060 603 2+1 0,35	mm-350	m 0,35	mm-350	m 5,2:1 75	cm 5	kG 430	g 109,00	zł

Clipper	 FD	 to	 kolejny	 kołowrotek	 wyróżniający	 się	 doskonałą	 relacją	 jakości	 do	
ceny.	Kołowrotek	ten	polecamy	na	morskie	wyprawy	kutrem	lub	małymi	łodziami.	
Morskie	drapieżniki	możemy	łowić	przy	pomocy	Clippera	spinningując,	jigując	czy	
trolując.	Mocna,	solidna	konstrukcja	i	precyzyjnie	spasowane	mechanizmy	powodu-
ją	płynną	pracę	tej	maszynki.	Choć	kołowrotek	ma	nieduże	gabaryty,	jego	metalowa	
szpula	jest	bardzo	głęboka	i	mieści	ponad	300	m	linki	o	średnicy	0,35	mm.	

•	Lekka	grafitowa	konstrukcja	•	3	łożyska	•	Igiełkowe	łożysko	oporowe	•	Wzmocniona	
przekładnia		•	Duraluminiowa,	dwukolorowa,	anodyzowana	szpula	•	Grafitowa	szpula	
zapasowa	•	Kabłąk	i	rolka	•	Ergonomiczny,	antypoślizgowy	uchwyt	korbki	typu	„soft	
rubber”	•	Komputerowo	wyważony	rotor	•	Precyzyjny	multitarczowy	hamulec	•	Trwała	
sprężyna	kabłąka	•	Możliwość	przełożenia	rączki	lewo/prawo

GRAFITOWA
SZPULA ZAPASOWA

*	 Z	uwagi	na	zmienny	kurs	dolara	amerykańskiego	
powyższe	ceny	mogą	ulec	zmianie
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Sprawdzona na 
kanadyjskich  
 i norweskich 

łowiskach

*  orientacyjna cena detaliczna, z uwagi na zmienny kurs 
dolara amerykańskiego może ulec zmianie

cena od 85* za 150m oraz od 135*  za 250m

Plecionki Sea Fox przeznaczone specjalnie do połowów morskich. Wykonane wg. nowatorskiej 
technologii wstępnego naciągu - NPST (New Pre-Strech Technology). Uzyskano fantastyczne 
parametry: niską, prawie zerową rozcIągliwość, okrągły przekrój oraz jednakową na całej 
długości kalibrację. Niezwykłą wytrzymałość gwarantują najlepszej jakości włókna Spectra 
wyprodukowane w USA przez koncern Honeywell. Najnowszy sposób krycia i impregnacji 
włókien DMC (Double Molecular Coating) zapewnia brak nasiąkliwości nawet po długich 
morskich połowach. Kolor żółty.

PleCIoNKI SeA Fox
 Nr KAT. 150 m Nr KAT. 250 m śreDNICA WyTrzyMAŁość
 56-Fl-115  0,15 mm 13,30 kg
 56-Fl-118  0,18 mm 15,10 kg
 56-Fl-120 56-Fl-220 0,20 mm 18,25 kg
 56-Fl-122 56-Fl-222 0,22 mm 19,30 kg
 56-Fl-125 56-Fl-225 0,25 mm 22,40 kg
 56-Fl-130 56-Fl-230 0,30 mm 28,95 kg

Mocna żyłka przeznaczona do surfcastingu. Charakteryzuje się niską rozciągliwością 
gwarantującą pewność zacięcia nawet z dalekich odległości. Gładkość powierzchni pozwala 
na wykonywanie dalekich rzutów. Dodatkowa powłoka zabezpiecza rdzeń żyłki przed 
szkodliwym działaniem soli morskiej oraz promieni UV. Kolor jasnoniebieski.

ŻyŁKA SeA Fox SUrFCAST 220 m
 Nr KAT.  śreDNICA Max. waga ryby**
 55-Br-227 0,27 mm 15,00 kg
 55-Br-230 0,30 mm 17,00 kg
 55-Br-233 0,33 mm 21,00 kg
 55-Br-236 0,36 mm 24,00 kg

ŻyŁKI I PleCIoNKI SeAFox

**  maksymalna waga holowanej ryby, zależy 
od umiejętności wędkarza

Idealnie okrągły 
przekrój plecionki 
Sea Fox.

owalny przekrój 
innych plecionek.Standardowa plecionka o dużo większej 

średnicy i rzadszym splocie wchłaniającym 
wodę. 

Dzięki procesowi wstępnego naciągu począt-
kowa średnica plecionki ulega zmniejsze-
niu, zachowując przy tym 100% parametry 
wytrzymałościowe pierwotnej grubości.

średnica 0,12 mm - wytrzymałóść 9,70 kg

0,
12

 m
m

0,
15

 m
m

średnica 0,15 mm  wytrzymałóść 9,70 kg

Plecionka Sea Fox w technologii NPST

Standardowa plecionka

Coraz więcej wędkarzy łowi na plecionki. Kto raz stracił rybę życia przez dużą rozciągliwość żyłki 
i tym samym spóźnione zacięcie lub jej małą wytrzymałość... łowi na plecionki. Nie bez znaczenia są 
częste utraty cennych przynęt, gdy żyłka jest zbyt słaba. Konstruktorzy wędzisk oferują spinningi 
o dużej sztywności, do których potrzebne są linki, które powodują szybkie zacięcie. Na sztywnym, 
bardzo mocnym kiju spinningista polujący na wielkiego drapieżnika chce mieć niezwykle czułą 
i mocną plecionkę. 
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5/0, 3/0

Kotwice i haczyki morskie

 5/0                          3/0

4/0, 3/0, 2/0KOTWICA MORSKA 
3M1

50 szt. w opakowaniu 4/0

2/0

 2/0

TITANIUM SEA FOX
3M5

6 szt. w opakowaniu

Nr katalogowy: 03-P-3M1-4/0
03-P-3M1-3/0
03-P-3M1-2/0

Nr katalogowy: 03-3M5-2/0

HAK MORSKI DO PRZYWIESZEK
M01

100 szt. w opakowaniu

Zbudowana z bardzo grubego drutu niesłychanie 
mocna kotwica przeznaczona do połowów 
morskich. Japońska technologia, w której została 
wykonana, gwarantuje wyjątkową ostrość, 
odporność na rozginanie i stępianie. Pokrycie 
kotwicy galwaniczną powłoka cynową uodparnia 
ją na działanie słonej wody. Kotwice SeaFox 
śmiało można polecić na morskie łowienie 
ogromnych ryb dorszowatych, halibutów i 
tuńczyków przekraczających 100 kg.

Super mocne kotwice z powłoką odporną 
na działanie słonej wody. Ich duża wielkość 
sprawia, że są niesłychanie skuteczne przy 
połowie na pilkery oraz przynęty zwierzęce 
na łowiskach bałtyckich i atlantyckich. 
Są również przydatne przy zbrojeniu dużych 
zestawów i systemów trollingowych na wielkie 
szczupaki i sumy.

2/0
3/0

Nr katalogowy: 02-P-M01-5/0
02-P-M01-3/0

Specjalistyczny hak z przeznaczeniem 
do łowienia w morzu. Nadaje się doskonale 
do przywieszek na zestawach z pilkerami 
lub przynętami naturalnymi w czasie obławiania 
głębi mórz. Cynowana powłoka sprawia, że jest 
on odporny na słoną wodę, 
a długi trzonek pewnie trzyma rybę w czasie 
holu. Rozmiary 5/0 i 3/0 pozwalają łowić na nie 
wielkie okazy i wykorzystywać je również do 
dużych zestawów trollingowych i żywcowych.

5/0, 3/0

Kotwice i haczyki morskie

 5/0                          3/0

4/0, 3/0, 2/0KOTWICA MORSKA 
3M1

50 szt. w opakowaniu 4/0

2/0

 2/0

TITANIUM SEA FOX
3M5

6 szt. w opakowaniu
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03-P-3M1-2/0

Nr katalogowy: 03-3M5-2/0

HAK MORSKI DO PRZYWIESZEK
M01

100 szt. w opakowaniu

Zbudowana z bardzo grubego drutu niesłychanie 
mocna kotwica przeznaczona do połowów 
morskich. Japońska technologia, w której została 
wykonana, gwarantuje wyjątkową ostrość, 
odporność na rozginanie i stępianie. Pokrycie 
kotwicy galwaniczną powłoka cynową uodparnia 
ją na działanie słonej wody. Kotwice SeaFox 
śmiało można polecić na morskie łowienie 
ogromnych ryb dorszowatych, halibutów i 
tuńczyków przekraczających 100 kg.

Super mocne kotwice z powłoką odporną 
na działanie słonej wody. Ich duża wielkość 
sprawia, że są niesłychanie skuteczne przy 
połowie na pilkery oraz przynęty zwierzęce 
na łowiskach bałtyckich i atlantyckich. 
Są również przydatne przy zbrojeniu dużych 
zestawów i systemów trollingowych na wielkie 
szczupaki i sumy.

2/0
3/0

Nr katalogowy: 02-P-M01-5/0
02-P-M01-3/0

Specjalistyczny hak z przeznaczeniem 
do łowienia w morzu. Nadaje się doskonale 
do przywieszek na zestawach z pilkerami 
lub przynętami naturalnymi w czasie obławiania 
głębi mórz. Cynowana powłoka sprawia, że jest 
on odporny na słoną wodę, 
a długi trzonek pewnie trzyma rybę w czasie 
holu. Rozmiary 5/0 i 3/0 pozwalają łowić na nie 
wielkie okazy i wykorzystywać je również do 
dużych zestawów trollingowych i żywcowych.

91-SS-002
Podpórka do 
łowienia z plaży

AkcesoriA

73-SF-001
Torba na pilkery deluxe (24+12szt)  
nieprzemakalna, 32x13x23cm   
z dwoma bocznymi  kieszeniami

73-SF-002  
Torba na pilkery 
(24szt.), 25x17x26cm

73-SF-003
Torba na pilkery 
(20szt), 
22x16x20cm

91-PA-001
Pas morski

73-BM1
Przybornik  
relingowy
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nr kat. waga kolory
43-SH-100... 100 g

CH, P-S, B-S, 
R-O, RH, R

43-SH-130... 130 g

43-SH-160... 160 g

43-SH-190... 190 g

SHORTY

nr kat. waga kolory
43-LO-080... 80 g

R, GH, Y, CL, 
V, G, B-S

43-LO-100... 100 g

43-LO-120... 120 g

43-LO-140... 140 g

nr kat. waga kolory
43-SQ-090... 90 g

B-P, P-G, R-B, 
FL, R, GH

43-SQ-110... 110 g

43-SQ-140... 140 g

43-SQ-180... 180 g

LONGER

SquidO

nr kat. waga kolory
43-BA-100... 100 g

MK, S, R-O

43-BA-125... 125 g

43-BA-150... 150 g

43-BA-175... 175 g

43-BA-200... 200 g

43-BA-250... 250 g

43-BA-300... 300 g

BANANA

CH  
Chartreuse

R-O  
Red Orange

RH  
Red Head

R  
Red

P-S  
Pink Silver

B-S  
Blue Silver

R  
Red

GH  
Ghost

V  
Violet

B-S  
Blue Silver

Y  
Yellow

G  
Gold

CL  
Clown

MK  
Mackerel

S  
Silver

R-O  
Red Orange

B-P  
Black Pink

R  
Red

FL  
Fluo

GH  
Ghost

P-G  
Pink Gold

R-B  
Red Blue

W naszej ofercie SeaFox posiadamy najskuteczniejsze i najbardziej atrakcyjne kolorystycznie modele pilkerów. 
Zróżnicowana gramatura i kształt pozwalają na odpowiednie ich dopasowanie do głębokości łowiska oraz siły dryfu. 
Wszystkie typy pilkerów są łakomym kąskiem dla bałtyckich dorszy, a także czarniaków, morw i halibutów na skan-
dynawskich łowiskach. Wszystkie modele uzbrojono w niezwykle mocne, chemicznie ostrzone kotwice gwarantujące 
pewne zacięcia. Specjalna, cynowana powłoka dodatkowo zabezpiecza je przed szkodliwym działaniem słonej wody. 
Wytrzymałe na przeciążenia kółka łącznikowe pewnie trzymają kotwicę podczas holu wielkich okazów. 

43-SH-100-P-S

43-LO-080-G

43-BA-125-MK

43-SQ-180-R

PiLKeRY
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45-ZA-M01
45-ZA-M02 45-ZA-M03

45-ZA-M04

45-ZA-S01 45-ZA-S02

45-ZA-S03 45-ZA-S04

45-ZA-M05

nr kat. waga kolory
43-CA-150... 150 g

B-P, B-S, P-S, 
FL, O-S, R

43-CA-200... 200 g

43-CA-250... 250 g

43-CA-300... 300 g

nr kat. waga kolory
43-He-125... 125 g

CL, O-SA, RH, 
SA, G-P-MK, R

43-He-150... 150 g

43-He-200... 200 g

CALAmAR

HEAdFiSH

nr kat. rozmiar  
haka

długość 
cm

ilość 
sztuk

45-ZA-S01-4 4 120 6
45-ZA-S01-6 6 120 6
45-ZA-S02-4 4 120 6
45-ZA-S02-6 6 120 6
45-ZA-S03-2 2 120 7
45-ZA-S03-4 4 120 7
45-ZA-S04-2 2 120 6
45-ZA-S04-2 2 120 6

Przywieszki śledziowe nr kat. rozmiar  
haka

długość 
cm

ilość 
sztuk

45-ZA-M01-1/0 1/0 135 6
45-ZA-M01-3/0 3/0 135 6
45-ZA-M02-2/0 2/0 135 5
45-ZA-M02-4/0 4/0 135 5
45-ZA-M03-1/0 1/0 135 4
45-ZA-M03-3/0 3/0 135 4
45-ZA-M04-2/0 2/0 135 3
45-ZA-M04-4/0 4/0 135 3
45-ZA-M05-2/0 2/0 135 4
45-ZA-M05-4/0 4/0 135 4

Przywieszki makrelowo-dorszowe

B-P  
Black Pink

FL  
Fluo

B-S  
Blue Silver

O-S  
Orange Silver

P-S  
Pink Silver

R  
Red

SA  
Sardine

G-P-MK  
Gold Pink Mackerel

R  
Red

CL  
Clown

O-SA  
Orange Sardine

RH  
Red Head

43-CA-150-B-P

43-He-150-G-P-MK

Przywieszki morskie Sea Fox niezwykle 
skutecznie wabią dorsze, śledzie oraz 
inne gatunki ryb morskich z dużych 
odległości i głębokości, znacząco 
zwiększając efektywność połowów. 
Zróżnicowana kolorystyka, wielkość 
oraz wykończenie pozwalają dobrać 
odpowiednią przywieszkę do warun-
ków panujących na łowisku.

PRZYWieSZKi

PiLKeRY
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Jako jedyny, oficjalny dystrybutor z przyjemnością możemy stwierdzić, iż 
przynęty Strike Pro na stałe zagościły w pudełkach tysięcy polskich wędkarzy. 
Wielu z nich w ostatnich latach dzięki woblerom oraz przynętom gumowym 
Strike Pro pobiło swoje życiowe rekordy łowiąc piękne okazy drapieżników. 
Wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom postanowiliśmy znacznie rozszerzyć 
ofertę, wzbogacając ją o zupełnie nowe modele oraz o nowe kolory znanych  
i sprawdzonych już przynęt. Jesteśmy pewni, że nadchodzący sezon pozwoli 
poprawić życiowe rekordy i liczymy na to, że produkty Strike Pro w tym pomogą.

Sztuczne przynęty
Casting into the future
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Jonny Wobbler
Wobler wykonany z bardzo trwa-
łego tworzywa pokrytego nano po-
włoką. Powstał na podstawie orygi-
nalnej, ręcznie robionej przynęty 
Jonny’ego Thofeldta. Przynęta ma 
13cm długości i waży 52,3g. Do-
stępna jest w dziesięciu bardzo 
łownych kolorach. Świetnie spraw-
dzi się przy polowaniu na większe 
szczupaki.

buster Jerk 
buster Jerk II
Legendarna przynęta Strike Pro 
ciesząca się ciągle rosnącym po-
wodzeniem wśród łowców szczupa-
ków. Prowadzony ślizga się na boki 
świecąc brzuszkiem, a podszarp-
nięty na moment zawiesza się w 
toni. Wyjątkową skuteczość tego 
jerka potwierdziły i udokumento-
wały tysiące wędkarzy na całym 
świecie. Doskonale nadaje się do 
obławiania zarówno głębszych 
partii wody jak i przybrzeżnych 
płycizn. Nie ulega wątpliwości, że 
Buster Jerk to przynęta, która 
musi się znaleźć w arsenale każde-
go łowcy wielkich szczupaków.

buster Jerk V
Model Buster Jerka o długości  
8,5 cm i wadze 18g świetnie spraw-
dza się w castingu jak i spinningu. 
Odpowiednio prowadzony skutecz-
nie penetruje zarośnięte płycizny, 
prowokując drapieżniki do ataku. 
Znakomita przynęta na szczupaki, 
sandacze i większe okonie.

Woblery

Buster Jerk 
Wolnotonący

Buster Jerk V
Tonący

Buster Jerk II 

nr katalogowy Model długość waga głębokość

48-Y-EG-048 Buster Jerk Original 15 cm 75 g –

48-Y-EG-049 Buster Jerk II 12 cm 37 g 0,3-2 m

48-Y-EG-148 Buster Jerk V 8,5 cm 18 g –

Pływający
EG-048-114E

C041FC029F

C202F

C649F

C625F

C478F

C076 C376F

C610-064F

C501F

C038F

C533F

*bJ original, 
bJ II

C687G *bJ original CA06es *bJ VC502F *bJ V

C606F C390F A05t 

New New

New

New

Jonny Wobbler 
Pływający

EG-205-JV001

JV002

New

JV005

New

JV008

New

JV003

New

JV006

New

JV009

New

JV004

New

JV007

New

JV010

New

New

nr katalogowy Model długość waga głębokość

48-Y-EG-205 Jonny Wobbler 13 cm 52,3 g 0-0,3 m

*bJ original
bJII

*bJ original
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Buster Jerk Shallow Runner 

nr katalogowy Model długość waga głębokość

48-Y-EG-048S Buster Jerk Shallow Runner 15 cm 64,5 g 0-1 m

Pływający

C041FC029F

C202F C384F

C038F

114e

C649F

C625F

C478F

C076 C376F

C610-064F

EG-048S-C038F

C502F 

sb002

C606F

sb003

C388

sb001 

New

New

New

New

New

buster Jerk  
shAlloW runner

Jedna z wersji legendarnej przy-
nęty Strike Pro, ciesząca się ciągle 
rosnącym powodzeniem wśród łow-
ców szczupaków. Prowadzony ślizga 
się na boki świecąc brzuszkiem, a 
podszarpnięty na moment zawiesza 
się w toni. Doskonale nadaje się do 
obławiania głębszych partii wody. 

buster II CrAnkbAIt 
Buster II Crankbait to wobler o 
długości 12cm, który dodatkowo zo-
stał wyposażony w krótki ster. Przy-
nęta w trakcie prowadzenia mocno 
lusterkuje przyciągając uwagę 
drapieżników. Buster II Crankbait 
doskonale nadaje się do twitchingu 
oraz jerkowania. Można go użyć do 
obławiania akwenów z zarośniętym 
dnem lub płytszych partii łowiska.

New
EG-049SL-C041

Buster II Crankbait 
Pływający

C114e

New

C501F

New
C478

New

C502F

New
C500F

New

C041

New

nr katalogowy Model długość waga głębokość

48-Y-EG-049SL Buster II Crankbait 12 cm 34,6 g 0,5-1 m

C388 

sb002 *bJ original
bJ II

C605F bJ original

sb003 *bJ original
bJ II

sb001 *bJ original
bJ II

New

New

New New

New
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buster II CrAnkbAIt 
Deep DIVer 
Buster II Crankbait Deep Diver 
to wobler o długości 12cm, który 
posiada długi ster z trzema oczka-
mi. W zależności od preferowanej 
głębokości połowu, mocując linkę do 
jednego z oczek, wobler schodzi 
do 2m, 4m lub 6m. Świetnie nadaje 
się do połowu szczupaków, sanda-
czy oraz sumów.

bAby buster
Doskonały do spinningu i castingu. 
Prowadzony płytko wśród zarośli 
wypływa na powierzchnię, kiedy 
przestajemy skręcać linkę. Moment 
wypłynięcia lub ponownego ruchu 
najczęściej prowokuje drapieżnika 
do wściekłego ataku. Jego masa po-
zwala na dalekie rzuty. Jest bardzo 
dobrą przynętą na szczupaki, san-
dacze i okazałe okonie.

C029

Pływający
Baby Buster

nr katalogowy Model długość waga głębokość

48-Y-EG-50 Baby Buster 10 cm 25 g 0,2-1 m

EG-50

C038F

C076

C041F

C501F C610-064F

C478F

C030

C536F C649F

114e

C376F

C606FC388

NewNew

A05t *bJ II
bJ V

New

EG-049LL-C478

New
Buster II Crankbait Deep Diver

nr katalogowy Model długość waga głębokość

48-Y-EG-049LL Buster II Crankbait Deep Diver 12 cm 38,8 g 2-6 m

Pływający

C041

New

C501F

New

C114e

New

C502F

New

C500F

New

C478

New



Tiny Buster

tIny buster
Najmniejszy model z serii jer-
ków Buster doskonały do łowie-
nia zarówno metodą spinningową, 
jak i castingową, daje się dobrze 
prowadzić wśród zarośniętych  
płycizn. Tiny Buster -  świetny na 
duże okonie, szczupaki i sandacze. 
Szeroka gama kolorów pozwala  
dobrać odpowiedni wobler do wa-
runków panujących na łowisku.

GuppIe/GuppIe JunIor
Guppie to bardzo charakterystycz-
ne przynęty typu glider przezna-
czone do jerkowania. Dostępne 
w dwóch rozmiarach: 11cm oraz 
13,5cm, doskonale sprawdzą się na 
wielu szczupakowych łowiskach. W 
trakcie prowadzenia wobler moc-
no kołysze się na boki błyskając 
brzuszkiem, co przyciąga uwagę 
bardziej ospałych drapieżników.

EG-149-C041F

C029 C041

C076 C380 C114e

nr katalogowy Model długość waga

48-Y-EG-149 Tiny Buster 6,8 cm 10,3 g

Tonący

C606e CA06e

C030

A08
Fot. Artur Kocikowski

Guppie 
Guppie Junior

TR002

nr katalogowy Model długość waga

48-Y-EG-208 Guppie 13,5 cm 118,5 g

48-Y-EG-208A Guppie Junior 11 cm 65,5 g

Tonący

tr003 tr004

New

New New

230
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buster Deep
Pływający wobler o wydłużonym 
kształcie, realistycznie imitujący 
ruchy ryby. Prowadzony, leniwie 
wychyla się na boki. Wewnątrz 
wytrzymałego korpusu znajduje 
się grzechotka, a agresywne ko-
lory przynęty prowokują do ata-
ku nawet najbardziej ospałe dra-
pieżniki. Znakomicie sprawuje się 
w głębokiej wodzie w trollingu. 
Szczególnie skuteczny i polecany 
na sandacze, szczupaki i sumy.

nr katalogowy Model długość waga głębokość

48-Y-MG-013F Buster Deep 12 cm 26 g 6 m

C182F

479 C181F

Crankee Deep Diver
Pływający

CrAnkee Deep DIVer
Pływający wobler o charaktery-
stycznym kształcie, będący tajną 
bronią do prowokowania wielkich 
drapieżników z najgłębszych partii 
jezior i rzek. Crankee Deep Diver 
schodzi nawet do 9 metrów głębo-
kości, dzięki czemu jest niezastą-
piony w trollingu za sumem. Prze-
myślana konstrukcja i szeroki ster 
dodatkowo chronią kotwice przed 
zaczepami.

nr katalogowy Model długość waga głębokość

48-Y-EG-053F Crankee Deep Diver 8,5 cm 26,5 g 7-9 m

496 626e

EG-053F

CrAnkee runner
Crankee Runner to średniej wielko-
ści wobler z szerokim sterem za-
pewniającym agresywną i głęboką 
pracę. Znajdująca się w korpusie 
grzechotka dodatkowo prowokuje 
drapieżniki do ataku. Wobler ten 
świetnie sprawdza się w łowieniu 
zarówno z ręki, jak i w trollingu. 
Dzięki odpowiedniemu prowadzeniu 
przynęta jest skuteczna w poło-
wach takich drapieżników jak sum, 
szczupak czy sandacz.

Pływający

nr katalogowy Model długość waga głębokość

48-Y-EG-042F Crankee Runner 8 cm 27,9 g 6-8 m

A45e

A08s626e

A133t

A010

MustAnG MInnoW
Mustang Minnow jest niewielkim, 
pływającym woblerem o długości 
4,5 centymetra i wadze 5,5 grama. 
Szybko prowadzony bardzo mocno 
wychyla się na boki sugestywnie na-
śladując rybkę. Świetnie sprawdza 
się w połowach „białych drapież-
ników” takich jak jaź i kleń. Jest 
również niezastąpioną i skuteczną 
przynętą na jeziorowe i rzeczne 
okonie oraz pstrągi.Buster Deep

Pływający

Mustang Minnow
Pływający

nr katalogowy Model długość waga głębokość

48-Y-MG-002F Mustang Minnow 4,5 cm 5,5 g 0,3 m

MG-002F

A010 A02AtA51t

A09A010
A08s

Crankee Runner
EG-042F

CA06es C029F
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nr katalogowy Model długość waga głębokość

48-Y-EG-096J-F Bobcat 6,2 cm 10 g 1,5-3 m

My turn
Jeden z najmniejszych woble-
rów Strike Pro jakie znajdują się 
w ofercie. My Turn jest woblerem 
tonącym, który mierzy zaledwie 3,1 
centymetra i waży 2,1 grama. Cha-
rakteryzuje się agresywną pracą 
przez co doskonale prowokuje 
drapieżniki do ataku. Przeznaczo-
ny głównie do łowienia jazi, kleni 
i okoni.

611t 577-713

577-713 ns01V

My Turn
Tonący

nr katalogowy Model długość waga

48-Y-EG-184S My Turn 3,1 cm 2,1 g

C09

EG-184S-DUO1G

ChAllenGer X
Challenger X jest woblerem prze-
znaczonym do trollingu na głęb-
szych wodach. Na sterze posiada 
dwa oczka do mocowania linki, co 
pozwala na dobranie odpowiedniej 
głębokości prowadzenia przynęty. 
Mocno zarysowane skrzela oraz 
realistyczne oko 3D prowokują 
najbardziej nieufne drapieżniki.

nr katalogowy Model długość waga głębokość

48-Y-EG-076EL-F Challenger X 14 cm 48 g 7-9 m

Challenger X
Pływający

EG-076EL-F-A09

ul rIDer
Ul Rider to maleńki wobler o długo-
ści zaledwie 2,8 centymetra i wa-
dze 1,1 grama. Jest to tak zwany 
„smużak” pracujący pod samą po-
wierzchnią wody. Doskonale spraw-
dza się na „białe drapieżiki” takie 
jak kleń i jaź.

nr katalogowy Model długość waga głębokość

48-Y-EG-183F Ul Rider 2,8 cm 1,1 g 0,1 m

Ul Rider
Pływający

C09Duo1G 611t

EG-183F

bobCAt
Bobcat to łamany wobler o reali-
stycznym ruchu rybki. Charaktery-
zuje się drobną, ale mocną pracą. 
Świetnie sprawdza się w trollingu, 
a także w połowie słabo żerujących 
drapieżników. Przynęta ta jest 
szczególnie skuteczna na bolenie, 
okonie i sandacze.

Bobcat
Pływający

EG-096J-F

A010 A45

A17s

CA06es

626e

A17s

A125e

ns01V

232
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GlIDer 
Płytko pracujący wobler o neu-
tralnym zanurzeniu, dzięki dwu-
częściowej konstrukcji korpusu 
idealnie naśladuje pływającą pod 
powierzchnią lustra wody drobnicę. 
Kolorystyka poszczególnych modeli 
upodabnia go do przebywających  
w tej części wody uklei, krasnopiór, 
płoci i okoni. Dzięki swej dużej 
masie pozwala na dalekie rzuty  
i prowadzony płytko prowokuje  
do ataku bolenie, szczupaki, sanda-
cze i duże okonie.

ArChbACk 
Uniwersalny wobler na wszystkie  
drapieżniki. Krótki ster powoduje 
pracę tuż pod powierzchnią wody. 
Nieduży rozmiar, agresywna akcja 
sprowokuje do ataku ospałe szczu-
paki, okonie, sandacze i również 
duże klenie, jazie, pstrągi.

GobI popper
Wobler powierzchniowy, podciąga-
ny przez spinningistę w charakte-
rystyczny sposób spycha wodę,
wydając dźwięk i powodując
rozbryzgi wody.
Dodatkowym efektem wabiącym
jest chwost na tylnej kotwicy.
Najlepiej sprawdza się przy
łowieniu okoni i szczupaków na
płytkich, zarośniętych akwenach.

bAtFIsh
Oryginalna konstrukcja tego wo-
blera sprawia, że wabi on drapież-
niki zarówno w trakcie prowadzenia
jak i w opadzie. Skrzydełko za kor-
pusem daje efekty świetlne, dzięki 
czemu jest on dobrze widoczny 
w zarośniętej i mało przejrzystej 
wodzie. Doskonale sprawdza się  
w wodzie stojącej w strefie gęstej 
roślinności, gdzie staje się kuszącą 
przynętą na duże okonie, szczupaki 
i bassy. Wobler ten jest również 
skuteczny na drapieżniki łowione 
pod lodem.

Glider

Archback

Gobi Popper

Batfish

Neutralny

EG-125D  Pływający
EG-125E  Neutralny

Pływający

Tonący

nr katalogowy Model długość waga głębokość

48-Y-EG-157 Glider 10,5 cm 14,4 g 0,5 m

nr katalogowy Model długość waga głębokość

48-Y-EG-125D-F Archback F60 6 cm 4,2 g 0,2-0,5 m

48-Y-EG-125E Archback SP35 3,5 cm 2,2 g 0,5 m

EG-157

EG-125

SP-163

A010

630V
X10

626e

612t

A010 tylko sp35

904

A010

626e tylko sp35

136

A752e - Fluo

A53 tylko F60

022pt tylko F60

905G

A44e

A45t

146

A45e

nr katalogowy Model długość waga głębokość

48-Y-SP-163 Gobi Popper 6,5 cm 8,7 g powierzchniowy

nr katalogowy Model długość waga

48-Y-EG-086C Gobi Popper 5 cm 9,5 g

021

A17sl

A08Fl – Fluo

EG-086C
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nr katalogowy Model długość waga

48-Y-EG-056AL Flex X 10,5 cm 20,4 g

sCooter
Za sprawą mocno zaokrąglonego 
steru ma bardzo nietypową akcję 
- prowadzony w zmiennym tempie, 
odchodzi na boki drażniąc podąża-
jące za nim drapieżniki. Scooter 
jest bardzo skuteczny zarówno 
w metodzie spinningowej jak i trol-
lingowej. Polecany na szczupaki, 
sumy, sandacze i duże okonie. Jako 
wobler pływający, świetnie spływa 
z prądem, np. puszczony przez łow-
cę salmonidów, na typowych tro-
ciowych miejscówkach. Ściągany 
poprzecznie, jest niezwykle sku-
teczny.

Montero
Wobler imitujący ukleję lub inną 
rybkę o wydłużonym kształcie. Ma 
neutralną akcję i daje się prowa-
dzić szybko, dość płytko, prowo-
kując drapieżniki polujące na pły-
wającą przy powierzchni drobnicę. 
Kolor A164 zaspokaja kanibali-
styczne skłonności dużych zęba-
czy. Wbudowana głośna grzechot-
ka dodatkowo wabi drapieżniki. 
Dziewięciocentymetrowy wobler 
Montero jest również doskonały na 
sandacze, sumy i wielkie bolenie.

shIFty shAD
Uniwersalny, sześciocentymetrowy 
wobler pracujący do głębokości 
0,8m. Przy wolnym prowadzeniu 
wąski korpus i bardzo sugestyw-
ny wyraz pyszczka, prowokuje 
drapieżniki do ataku. Wewnętrz-
na grzechotka wzmaga atrak-
cyjność przynęty. Shifty Shad 
jest szczególnie skuteczny przy 
obławianiu płycizn na średnich  
i małych rzekach, gdzie występują 
klenie i jazie, jak również  
w wodach górskich na pstrągi  
potokowe oraz na szczupaki  
i okonie w wodach wolnopłynących. 

FleX X
Model ten jest prawdziwą perełką
w ofercie przynęt Strike Pro.
Podobnego sposobu konstrukcji
nie znajdziemy wśród ofert
największych producentów
woblerów na świecie. Korpus po-
dzielony jest na dziesięć części,
połączonych mocnym materiałem.
Dzięki tej konstrukcji Flex X ma
niezwykle realistyczną pracę,  
a jednocześnie jest bardzo wy-
trzymały. Wobler ten jest
stosunkowo ciężki, dzięki czemu
można oddawać nim dalekie rzuty.
Niezastąpiony w połowie wybred-
nych szczupaków i sandaczy.

Scooter

Montero

Shifty Shad

Flex X

Pływający

Neutralny

Neutralny

Tonący

nr katalogowy Model długość waga głębokość

48-Y-EG-186F Scooter 11 cm 11,8 g 0-0,9 m 

nr katalogowy Model długość waga głębokość

48-Y-EG-190A Montero 9 cm 8,6 g 0,5-0,7 m

EG-186F

EG-161SL

A010

X10 930

A164F

sIn019V

630V

A010

X10

C384F

C30

A164F

A010

630V

sIn019V

A139

nr katalogowy Model długość waga głębokość

48-Y-EG-161SL Shifty Shad 6 cm 6,7 g 0,8 m

A164F

bFt

046A

626e

EG-056AL

010A

Xs 104

EG-190A
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Tonący

Pływający

Tonący

Pływający

nr katalogowy Model długość waga

48-Y-EG-066A Flex Phantom 9 cm 21 g

nr katalogowy Model długość waga

48-Y-EG-128B Flap Jack S65 6,5 cm 13,6 g

48-Y-EG-128D Flap Jack S90 9 cm 31,6 g

nr katalogowy Model długość waga głębokość

48-Y-JL-034F Alpha Minnow F60 6 cm 3 g 0-1 m

48-Y-JL-035F Alpha Minnow F70 7 cm 4 g 0-1,2 m

nr katalogowy Model długość waga głębokość

48-Y-JL-039F Pro Shad 6 cm 11 g 0-0,8 m

EG-066A

338G

A44Fl

010A

A02At

930

500G

A53

bFt

A45t

Xs104

551G

A010

Xbbo

FleX phAntoM 
Płytko pracujący wobler o neu-
tralnym zanurzeniu, dzięki dwu-
częściowej konstrukcji korpusu 
idealnie naśladuje pływającą pod 
powierzchnią lustra wody drobnicę. 
Kolorystyka poszczególnych modeli 
upodabnia go do przebywających  
w tej części wody uklei, krasnopiór, 
płoci i okoni. Dzięki swej dużej 
masie pozwala na dalekie rzuty  
i prowadzony płytko prowokuje  
do ataku bolenie, szczupaki, sanda-
cze i duże okonie.

FlAp JACk 
Tonący wobler bezsterowy
z mocowaniem linki na grzbiecie,
ma charakterystyczną pracę  
– drgające wychylenia na boki, dwa
zaczepy na grzbiecie umożliwiają
prowadzenie Flap Jacka bardziej
lub mniej skośnie. Dodatkowym
efektem wabiącym jest dźwięk
grzechotki. Przynęta ta jest dość
ciężka, dzięki czemu możemy nią
daleko rzucać, pracuje głęboko
i jest skuteczna na szczupaki,
sandacze, sumy.

AlphA MInnoW
Dwa podobne woblery, 6 cm  
– lżejszy i 7 cm – cięższy, w
trzech wersjach kolorystycznych,
imitujące ukleję lub inną małą
rybkę, polecane na opaskowe san-
dacze, bolenie, okonie i pstrągi.
Jak wszystkie woblery Strike
Pro, przynęta charakteryzuje się
najwyższą jakością wykonania
korpusu oraz uzbrojenia. Nie-
rdzewne stalowe kółka łącznikowe
i kotwice VMC oraz różne kolory
Alpha Minnow sprawiają, że
przynęta jest bardzo skuteczna
na różnych łowiskach. Krótki ster
i wydłużony korpus pozwalają na
szybkie prowadzenie woblera.
Z łatwością można nimi obławiać
bystrza oraz przelewy.

pro shAD
Uniwersalny wobler na małe  
i średnie drapieżniki; dość długi 
ster pozwala mu głęboko zejść za-
raz po rozpoczęciu ściągania linki.
Jest ciężki, więc mimo niewielkich
rozmiarów można nim oddawać
dalekie i celne rzuty. Polecany na
pstrągi, okonie, szczupaki, może
być dobrą alternatywą na letnie
trocie.

Flex Phantom

Flap Jack

Alpha Minnow

A46Fl Fluo

EG-128D

JL-034F
JL-035F

Pro Shad

132 146177bG

JL-039F
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Astro Vibe

Fly Minnow

Twitchy Minnow

Tonący

Pływający

Pływający

Kolory dostępne dla Fly Minnow oraz Twitchy Minnow

nr katalogowy Model długość waga

48-Y-PJG-005A Astro Vibe 4,5 cm 9,6 g

nr katalogowy Model długość waga głębokość

48-Y-EG-098F Fly Minnow 4 cm 1,5 g 0-0,2 m

PJG-005A

EG-098F

A178e A176e

986e

A010
A06e

IM-01

C30

022-pt

A05

nr katalogowy Model długość waga głębokość

48-Y-EG-103F Twitchy Minnow 4,8 cm 2,7 g 0-0,3 m

A09

Astro VIbe
To oryginalna przynęta o kształcie
i pracy cykady. Wabi ryby inten-
sywnymi wychyłami na boki,
co mocno oddziałuje na linię
boczną drapieżników.Trzy otwory
na grzbiecie pozwalają na zawiąza-
nie linki i prowadzenie przynęty
pod różnym kątem, odpowiednio
do warunków na łowisku.
Bardzo efektowna kolorystyka,
przewyższająca zdecydowanie
na naszym rynku, zapewnia Astro
Vibe dużą skuteczność. Polecana
na okonie, szczupaki i inne
drapieżniki.
Fly MInnoW
To jeden z najmniejszych woble-
rów w ofercie Strike Pro. Jest to 
model pływajacy, płytko schodzą-
cy. Świetnie sprawdzi się  
na przelewowe jazie i tlenie  
oraz żerujące na płytkiej wodzie 
okonie czy lipienie.

tWItChy MInnoW
Jest nieco większy i cięższy od
modelu FLY MINNOW jest mode-
lem woblera pływającego, dającym 
się idealnie puszczać z prądem,
a następnie podciągać. Jest
to doskonały sposób w przypadku
połowu pstrągów, jazi i kleni.

Ju007e

A752e

135e 022pe

EG-103F
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New
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nr katalogowy Model waga

48-Y-JG-014A Flexhead 2 szt. - wkręcana główka do gum Gunslinger, Shiver i Tumbler 30 g

48-Y-JG-014B Flexhead 2 szt. - wkręcana główka do gum Gunslinger, Shiver i Tumbler 40 g

Flexhead
GŁÓWKI

JG-014B-001

005001 006

007

004

008 009

FleXheAD
Strike Pro Flexheads odpowiadają
kolorom i kształtom gumowych
przynęt Strike Pro jak Vertical
Gunslinger, Shiver oraz Tumbler
Shad. Wyposażone w specjalną
śrubę, łatwo pozwalają się zamoco-
wać do gumowej przynęty. Aby
tego dokonać należy odciąć główkę
Gunslingera, Shivera lub Tumblera,
a w jej miejsce wkręcić Flexhead.

Magic Minnow

Magic Minnow

Magic Minnow Joint

Pływający

Pływający

Pływający

nr katalogowy Model długość waga głębokość

48-Y-EG-068F Magic Minnow F85 8,5 cm 9,8 g 0,9-1,5 m

nr katalogowy Model długość waga głębokość

48-Y-EG-068A Magic Minnow F70 7 cm 5,2 g 0,6-0,9 m

nr katalogowy Model długość waga głębokość

48-Y-EG-068J Magic Joint 8,5 cm 9 g 0-0,6 m

EG-068F

EG-068A

EG-068J

MAGIC MInnoW 
Są to trzy modele przynęt o wą-
skim korpusie i długim sterze.
Podczas testu na różnych łowiskach
atakowały je szczupaki, sandacze  
i duże okonie. Dwa pierwsze mode-
le - EG068F i EG068A
- to woblery o jednoczęściowym
korpusie, zaś model EG068J ma
korpus dwuczęściowy. Wszystkie
trzy typy schodzą do około dwóch
metrów podczas spinningowania,
a do trzech metrów w trollingu.

Kolory dostępne dla wszystkich wersji Magic Minnow

500G

C30

A55s

402

226-713
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bAnDIt shAD
Miękka, gumowa przynęta imitują-
ca uciekającą w panice rybę. Dyna-
miczne ruchy oraz skręty ogonka 
przyciągają uwagę wielkich dra-
pieżników. Bandit Shad stosowany 
jest najcześciej do połowu dużych 
szczupaków, zarówno w trollingu 
jak i z rzutu.

pIG shAD JunIor
pIG shAD
Pig Shad i Pig Shad Junior to dwie 
miękkie, gumowe przynęty o bar-
dzo specyficznej pracy. Imitują 
ranną, uciekającą ostatkiem sił 
rybę. W czasie prowadzenia głów-
ka rippera powoli wychyla się na 
boki, podczas gdy ogon skręca się 
leniwie z boku na bok. Charaktery-
styczny ruch przynęty prowokuje 
drapieżniki do natychmiastowego 
ataku. Wyjątkowo skuteczne przy 
obławianiu płytszych partii łowisk. 
Dedykowane połowom szczupaków 
i sumów.

pIGlet shAD
Najmniejsza wersja niezwykle sku-
tecznej gumy Piglet Shad o długo-
ści 8,5cm i wadze 4 gramów. Tak 
samo jak i większe wersje jest nie-
zwykle łowna i świetnie sprawdzi 
się w połowach okoni, szczupaków 
i sandaczy.w

nr katalogowy Model długość waga

48-Y-SP07 Bandit Shad 23 cm 90 g

Bandit Shad

C039

101

C041

102 113

SP07-100

nr katalogowy Model długość waga

48-Y-SP-172D Pig Shad Junior 4 szt. 15 cm 21 g

48-Y-SP-172C Pig Shad Junior 2 szt. 20 cm 50 g

48-Y-SP-172A Pig Shad 23 cm 90 g

Pig Shad  
Pig Shad Junior

102

105

100

103

107

106

113

110

122

C039

111

C038

101

104

114

108

C450

109

C041

112

C130

SP-172C-100

MIĘKKIE PRZYNĘTY STRIKE PRO

SP-172A-107

SP-172D-C041

SP-172D-C012

New

New New New

New

New

New

New

New

New

New

New

New

New

New

Piglet Shad
nr katalogowy Model długość waga

48-Y-SP-172F Piglet Shad 8 szt. 8,5 cm 4 g

C001

C014

C017

C011

C015

C019

C013

C020

New

New

New

New

New

New

New

*15 cm
20 cm

*23 cm

*20 cm

* PIG SHAD JR. 15cm dostępny tylko w kolorach: 100, 102, 104, 107, 108, 111, 114

C016
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VertICAl 
GunslInGer
Dwie wyjątkowe przynęty Strike 
Pro o długości 16cm i 20cm prze-
znaczone do łowienia wertykalnego. 
Swym kształtem bardzo sugestyw-
nie odwzorowują ukleje. Boczny-
mi ruchami spiczastego ogonka, 
przyciągają uwagę drapieżników. 
Krótsza wersja jest wyjątkowo 
skuteczna w metodzie drop-shot 
podczas połowu dużych okoni i san-
daczy. Wersja o długości 20cm 
wyselekcjonuje z łowiska wielkie 
sandacze i szczupaki.

VertICAl shIVer
Wyjątkowo miękka, gumowa przy-
nęta, będąca łakomym kąskiem dla 
wielkich drapieżników. Dzięki deli-
katnemu drganiu i dygotaniu ogon-
ka bardzo skutecznie przyciąga 
uwagę ostrożniejszych szczupa-
ków i i sandaczy.

nr katalogowy Model długość waga

48-Y-SPS-22 Vertical Shiver 4 szt. 22 cm 26 g

Vertical Gunslinger

Vertical Shiver

005

005

001

001

006

006

007

007

004

004

008

008

009

009

SPG-20-001

SPS-22-008

SPG-16-006

nr katalogowy Model długość waga

48-Y-SPG-10 Vertical Gunslinger 8 szt. 10,5 cm 4 g

48-Y-SPG-16 Vertical Gunslinger 6 szt. 16 cm 16 g

48-Y-SPG-20 Vertical Gunslinger 4 szt. 20 cm 26 g

Kolory dostępne dla wersji o długości 10,5 cm

SPG-10-001

C011C001

C012 C013

C004

C014

C017

nr katalogowy Model długość waga

48-Y-SP-172E Piglet Shad 6 szt. 10 cm 7 g

Piglet Shad

C011C001

C012

C015

C013

C016

C004

C014

C018

C017

SP-172E-C013

pIGlet shAD
Mniejsza wersja niezwykle sku-
tecznych gum z rodziny Pig Shad. 
Stosowana do prowokowania bar-
dziej ostrożnych i ospałych dra-
pieżników. Świetnie sprawdza się 
w połowie szczupaków, sandaczy, 
okoni, a także sumów.
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ODZIEŻ

Czapka z daszkiem  
Strike Pro C-10, czarna
48-YY-C-10

Czapka z prostym daszkiem 
Strike Pro C-11, czarna
48-YY-C-11

T-Shirt Strike Pro, 
biały, 100% bawełna
48-YY-T6-W-S 48-YY-T6-W-M
48-YY-T6-W-L 48-YY-T6-W-XL
48-YY-T6-W-XXL

T-Shirt Strike Pro, 
czarny, 100% bawełna
48-YY-T6-B-S 48-YY-T6-B-M
48-YY-T6-B-L 48-YY-T6-B-XL
48-YY-T6-B-XXL

Torba nylonowa  
Strike Pro, czarna,
44 x 34 x 11 cm
48-YY-003

Bluza Strike Pro, 
czarna, 

100% bawełna
48-YY-SJ-02-B-S
48-YY-SJ-02-B-M
48-YY-SJ-02-B-L

48-YY-SJ-02-B-XL
48-YY-SJ-02-B-XXL



Okazy ryb złowione na wędzisko  

Voyager Power Spin,
 3 m, 20-60 g 
Maciek Jagiełło z 12 kilogramowym 
łososiem pacyficznym złowionym  
w Chile
zdjęcie u góry

Marcin Jakubowski  
z 9 kilogramowym  
łososiem  Salmo Salar 
złowionym w Szwecji  
(zdjęcie po prawej)

Nowe serie wedzisk

         

2 bezpieczne  
metalowe klipsy  
na szpuli

Method  
Master FD
4 łożyska

cena od 137 zł*

Mistick świetnie  
się sprawdzi  
w połowach  
spinningowych  
i spławikowych

Mistick FD
8 łożysk

cena od 148 zł*

 *
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Carpex  
Quartz  
FD 8010
10 łożysk

cena 
459 zł*

Przekładnia 
ślimakowa wolnej 
oscylacji  szpuli

Perfekcyjne 
i niezawodne

187 modeli kołowrotków w ofercie 2019

Najlepszym dowodem wysokiej jakości sprzętu  
sygnowanego naszymi markami:  
Robinson, VDE-Robinson, Carpex, Sea 
Fox jest 5-cio letnia gwarancja udzie-
lana na wszystkie kołowrotki.

Precyzyjnie dobrana przekładnia dzia-
ła płynnie i lekko nawet przy dużych  
obciążeniach. 8 łożysk.  Cena od 129 zł*

www.robinson.pl

New

Płynnie działający 
hamulec zapewnia 
bezpieczny hol 
dużej ryby

Method  
Runner FD
6 łożysk

cena od 152 zł*

System wolnej 
szpuli „Super 
Freerunner”

cena 113 zł*

New

Carmasin FD
6 łożysk



2019
www.robinson.pl

w

nr katalogowy długość c.w. waga *cena

CityLiner Perch Jig (wklejanka)      
1CL-JP-022 2,26 m 2–12 g 104 g 239,00 zł
1CL-JP-025 2,55 m 3–12 g 128 g 365,00 zł
1CL-JP-027 2,70 m 3–15 g 138 g 279,00 zł

CityLiner Perch Spin      
1CL-SP-019 1,98 m 2,5–7 g 92 g 209,00 zł
1CL-SP-022 2,20 m 3–10 g 96 g 239,00 zł

CityLiner Trout Spin      
1CL-ST-022 2,26 m 3–18 g 118 g 245,00 zł
1CL-ST-025 2,55 m 3–18 g 132 g 255,00 zł

CityLiner Pike Spin      
1CL-SP-I23 2,30 m 8–25 g 124 g 249,00 zł
1CL-SP-I25 2,55 m 9–30 g 136 g 269,00 zł
1CL-SP-I27 2,70 m 10–35 g 152 g 275,00 zł

CityLiner Zander Spin      
1CL-SZ-022 2,26 m 8–38 g 132 g 259, 00 zł
1CL-SZ-025 2,59 m 8–45 g 144 g 275,00 zł

Nowa seria lekkich i szybkich wędek spinningowych do coraz modniejszego 
Street Fishingu.  Składa się z 12 wędek dedykowanych do połowu poszczególnych 
gatunków ryb jak: okoń, pstrąg, szczupak czy sandacz.  Wykonana w technologii 
Nano Core z High Carbonu o współczynniku sztywności 70 mln PSI.  Nowoczesne 
wykończenie, markowy uchwyt kołowrotka firmy Fuji, lekkie przelotki  SIC typu 
K-concept na przedłużonych stopkach.  Spiningami można komfortowo łowić 
cały dzień bez zmęczenia ręki... Najlżejsze wędzisko z serii waży 92 gramy. 

Lekka NowoczesNa  
koNstrukcja
z duzym zapasem mocy

30%
lżejsze

Q
najwyższa 

jakość
uchwyt  

Fuji
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