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QR Kódok
Ez egy fantasztikus funkció a 2022-es termékkatalógushoz, egyszerűen
olvassa be a kódot okostelefonja kamerájával és egy teljes időtartamú
YouTube-videót láthat.

Az elmúlt 12 hónap kétségtelenül kihívásokkal
teli volt, azonban tovább folytattuk a munkát és
számos kiváló terméket alkottunk! Mi, a Preston
Innovations-nél szeretnénk megköszönni
mindannyiuknak a folyamatos támogatást, amely
lehetővé teszi számunkra, hogy továbbra is a
legjobb és leginnovatívabb horgászfelszereléseket
fejlesszünk és állítsuk elő.

felel meg. Mindegyik modell páratlan erősséget,
feszességet és általános egyensúlyt kínál,
tökéletes a legnagyobb halakkal való küzdelemhez,
amelyekkel gyakran találkozhatunk Európa szerte.
Valóban hiszünk abban, hogy ez a botcsalád
rendkívül népszerű lesz a horgászok körében!

Az innováció ismét a folyamatos sikereink
középpontjában állt, a termékfejlesztésbe,
a tervezésbe és a gyártásba való hatalmas
befektetéssel. Tanácsadói csapatunk segítségével
fáradhatatlanul dolgoztunk, hogy szakér tő
tervezőcsapatunk segítségével fejlesszük ki
ötleteiket. Minden termék akkor kezdődik,
amikor horgászaink észrevesznek valamit,
amire valós horgászhelyzetben van szükségük.
Ezután a legmodernebb tervezőprogramokat
és gyártási technikákat használjuk, hogy a
termékfejlesztés élvonalában maradjunk. Ez az,
ami meggyőződésünk szerint a versenytársak előtt
tart minket.

Az Offbox & Absolute seatbox kiegészítőink között
is több kulcsfontosságú terméket vezettünk be. Az
Absolute Platform áll a középpontban. Ezt a mobil
stéget szakértő és fejlesztőcsapatunk az alapoktól
kezdve tervezte. Nem csak fantasztikusan néz ki,
de kompakt, könnyű és rendkívül felhasználóbarát
is, az innováció tökéletes példája.

2022 egy újabb hatalmas év lesz a Preston
Innovations számára, hiszen néhány igazán
kiemelkedő terméket jelentettünk meg, amelyek
a horgászfelszerelések tervezésének élvonalába
tartoznak.

A skála másik végén számos rendkívül sikeres és
innovatív végszerelék-elemet dobtunk piacra. A
Banjo XR, a Precision Pellet Wagglers és a Float
Max zsinór csak néhány példa a sikerünkre.

A ruházatot idén nagyon komolyan vettük. Mind
a pamut, mind a vízálló ruházatban számos
stílusos és praktikus ruhadarabot vezettünk
be a kínálatunkba. A Celcius termékcsalád két
fantasztikus újdonsággal bővült, a Joggers és a
Thermo ruhával. Mindkét termék nélkülözhetetlen
viselet a téli hónapokban, tökéletes védelmet
nyújtanak az elemekkel szemben, különösen, ha
együtt használják őket. Vízálló termékcsaládunkban
megjelent a DFX, ami egy prémium minőségű ruha,
amely egész évben tökéletes védelmet nyújt.

A Superium Pole termékcsalád egy közel kétéves
projekt volt, amelynek során folyamatosan
finomítottuk és teszteltük, hogy megalkossuk
a véleményünk szerint legjobb rakósbotokat A Preston Innovations-nél, mindannyiunk
a piacon. A termékcsalád kifejlesztésekor az ár nevében reméljük, hogy tetszeni fog a 2022volt a legfontosabb szempont és persze emellett es termékkatalógus és minden jót kívánunk az
minden modell kiemelkedő teljesítményt nyújt a elkövetkező évekre.
saját árkategóriájában, amire rendkívül büszkék
vagyunk.
Ebben az évben bevezetésre kerül az Euro XS
Carp termékcsalád is. Ez egy olyan botválaszték,
amely kifejezetten az európai piac igényeinek
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Terméktervezés
Sokat fektetünk a kutatási és fejlesztési
részlegünkbe, mindig törekedve a
legújabb innovációk és új termékdizájnok
előrehaladásában. Képzett termékfejlesztők,
szakértők és CAD mérnökökből álló csapatunk
felbecsülhetetlen értéket képviselnek, hogy a
Preston Innovations, egy lépéssel a versenytársak
előtt lehessen. A legújabb, 3D-s technológiájú
prototípusgyártás, elengedhetetlenül fontos
volt ahhoz, hogy fenntartsuk az új termékek
kibocsátásának ütemét, lehetővé téve, hogy
a terméktervezési csapatunk aprólékosan
kidolgozott, valamint a lehető legjobb
termékeket dobjanak piacra a horgászok és a
tanácsadók számára. Ez egyedülálló formája
a termékfejlesztésnek, ami alapvető szempont
volt az elmúlt években a Preston Innovations
növekedésének elérésében, így jelentősen
javította termékeink megbízhatóságát és
használhatóságát.
A Preston Innovations-nél hiszünk abban, hogy
a hatékony fejlesztés létfontosságú ahhoz, hogy
megteremtsük a legmegbízhatóbb és leginkább
felhasználóbarát termékek létrehozását
ügyfeleink számára.
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Rakósbotok
Változatos botkínálatunkat úgy fejlesztettük ki,
hogy minden horgász igényeinek megfeleljen.
Tö b b m i n t 2 5 é v e s b o t f e j l e s z t é s i
tapasztalatunkkal biztos lehet benne, hogy
a legkiválóbb termékeket kínáljuk. A legjobb
minőségű japán szénszálakat és a legújabb
technológiát használjuk, hogy a lehető
legfeszesebb, legerősebb és legjobban reagáló
botokat kínálhassuk.
Több botcsaládunk az Egyesült Királyság és
Európa igényeit is kielégíti és minden modell
kiváló ár-érték arányt kínál.
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RAKÓSBOTOK SUPERIUM

Superium
Innovatív Rakósbot
Technológia
A Superium rakósbot család 25 év tapasztalatának
csúcspontja a botok tervezésében és fejlesztésében.
A bottervezés terén dicső múltra, egészen 1992-ig
tekinthetünk vissza!
Történelmünk során folyamatosan tanultunk és
fejlesztettük a botkínálatot, hogy megfeleljen a
modern trendeknek és az elvárásoknak.
Ez a folyamatos fejlődésre és tökéletességre való
törekvés vezetett el minket a bottervezés csúcsára
- a Superiumhoz!

SUPERIUM - TOPSZET EGYSZERŰEN!
A Superium egy igazi rakósbot család, amely lehetővé teszi a topszetek cseréjét,
függetlenül attól, hogy milyen botot választunk. Ha tehát egy Superium X10-et
vásárol, akkor a X90-es topszetekkel is cserélhetőek. A legfontosabb, hogy
a topszetek azonosak az egész termékcsaládban.
Elengedhetetlen volt ennek biztosítása, hogy minden bot a legjobb teljesítményt
nyújthassa. Tehát nincsenek olcsó topszetek, csak azért, hogy az árban
elérhetőbb legyen! A Superium topszeteket jellemzően, előre megmunkált
állapotban szállítjuk, az egyre népszerűbb Roller Pulla rendszerrel és a
megfelelő méretű belső persellyel, a bottag stílusának megfelelően. A készlet
része továbbá az EVA elasztikus kúp, amelyek rendkívül fontosak voltak a
Response rakósbotok számára, hogy tökéletes rugalmasságot és nagyszerű
teljesítményt biztosítsanak. Minden topszet a Depth Marker indikátor jelöléssel
ellátott, amelyek lehetővé teszik a pontos eresztékállítást, ami különösen fontos
az F1 és a sekély vízi horgászatnál, ahol a mélység kulcsfontosságú szerepet
tölt be. Egyszerűsítettük a tartalék tagokat is a Superium számára. Semmi
sem zavaróbb annál, mint egy bot vásárlása után, a különböző topszetek
választékának káoszával találkozni. Megnéztük, hogy milyen igény van
valójában a különböző topszetek készletére, ezért a következőket ajánljuk:
Match Kit 2.4m – Kétrészes topszet, 2,2 mm-es belső perselyekkel és
megerősített burkolattal, amely lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy
szükség esetén Roller Pulla felhasználásával átszerelhető legyen. Tökéletes,
könnyű gumizáshoz, természetes vizeken és a telepített tavakon is.
F1 Kit 2.4m (standard és szürke) – Kétrészes topszet, 3.7mm-es belső persellyel
és előszerelt Roller Pulla-val. Közepes szilárdságú gumikhoz terveztük, ideális
kárász és kisebb pontyokhoz horgászathoz.
Carp Kit 2.4m – Kétrészes topszet, 4mm-es belső persellyel és előre felszerelt
Roller Pullával. Szuper erős topszet, amiket kemény terepre terveztünk, erős
gumizáshoz, kifejezetten pontyhorgászathoz.
F1 Short Kit (standard és szürke) -Egyrészes, 1,85m-es topszet, előre
felszerelve a 3,7mm-es belső persellyel és Roller Pulla-val. Célzottan kárász
és kisebb pontyok horgászatához fejlesztettük kit
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SUPERIUM RAKÓSBOTOK

A SZETT RÉSZE
• 16m-es bot, mini toldóval együtt
• Match Kit, a bothoz mellékelve
• 2 x Match Top 3 Kits (3, 95m)

SUPERIUM X90

• 2 x Match Top 2 Kits (2,4m)

P0240056 Superium X90 16m 3.599,99 €*

A rakósbotok csúcsa. A Superium X90 egyszerűen a valaha kifejlesztett legjobb botunk. Hihetetlenül
feszes minden hosszban, így pontos precíz csalivezetést tesz lehetővé. A Superium X90 erősséget és
tartósságot kínál, amelyet korábban csak az olcsóbb botoknál láthattunk. Egy gyönyörű bot, amely a
Superium sorozat igazi zászlóshajója.
HOSSZ

• 2 x F1 Kits(2,4m)
• 4 x Carp Kits (2,4m)
• 1 x Kup Kit
• 1 x Superium Holdall táska

ZÁRT HOSSZ

TOP 2 HOSSZ

16m

185cm

240cm

GUMIMINŐSÍTÉS

TAGOK SZÁMA

TOP 3 HOSSZ

20

10

395cm
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RAKÓSBOTOK SUPERIUM

MODERN KÚPFORMA KIALAKÍTÁS
A Response botok gyártásánál használt kúpforma,
nagyon feszes rakósbotokat hozott létre, de
tudtuk, hogy a Superiumot még jobbá tehetjük!
Fogtuk, amit a Response gyártásánál tanultunk és
továbbfejlesztettük, hogy a lehető legfeszesebb
botokat készítsük. A kissé karcsúbb alapforma
és a különböző kúpsablon kombinációja minden
modellben maximális feszességet eredményez. Az
X90, X70, X50 és Carp modellek, mind ugyanarra az
alapformára épülnek. Míg az X30, X20 és X10 saját
sablonnal rendelkeznek, a prémium teljesítmény
biztosítása érdekében. Minden topszet cserélhető,
függetlenül attól, hogy melyik modellt választjuk,
illetve a Response bot felső 3 tagja, bármelyik
Superium modellel felcserélhető.

EGY BOT MINDEN
HELYZETRE
Volt már korábban egy Superium
bot, amelyet úgy terveztünk, hogy
szinte minden körülmények között
használható legyen, függetlenül
a választott módszer től, vagy
hogy milyen költ ségvetéssel
rendelkezünk . Nyolc modellt
hoz tunk lét re a Super ium
termékcsaládban és mindegyiket
úgy alkottuk meg, hogy a lehető
legjobb legyen, bármelyiket is
választjuk a Superium Margin, vagy
a Superium X90 botok közül.

TARTÓSSÁGRA ÉPÍTVE!
A tartósság a legfontosabb, ha magas színvonalú
karbonanyagba fektetünk, ezért a Superium profitál
az új „toldáskímélő” funkcióból - a Dura Wrap
technológiából. Ezt a lenyűgöző technológiát úgy
alkottuk meg, hogy meghosszabbítsa a rakósbotok
toldófelületének élettartamát még akkor is, ha
a bot intenzív használatnak van kitéve. A Dura
Wrap, a rakósbot végén is megtalálható, hogy
valóban keményebbé és erősebbé tegye azokat
a kulcsfontosságú területeket, amelyek extrém
nyomásnak vannak kitéve.

EASY SHIP KIVITEL
Minden Superium bot Easy Ship
Finish kivitelű, amely megkönnyíti
a bot kezelését, függetlenül az
időjárási körülményektől.

VISSZAMENŐLEG
KOMPATIBILIS
Rendelkezik saját Response
rakósbot tal? Bár a botok
spicctagjait kicsit átdolgoztuk,
de a Response botok felső három
tagja, így is illeszkedik a Superium
modellekhez.
10

JAPÁN
KARBONTECHNOLÓGIA

SZÉLESKÖRŰ TOPSZET
KÍNÁLAT

VALÓS HOSSZÚSÁGÚ
KIALAKÍTÁS

K izárólag a leg jobb japán
karbontechnológiát használjuk a
lehető legfeszesebb, legerősebb
és legkiegyensúlyozottabb botok
előállításához. A Superium botok
hihetetlenül érzékenyek még
nagy hosszúságban is, mégis
bőséges erőt és tartósságot
kínálnak.

Átfogó alkatrész csomagok állnak
a horgászok rendelkezésére, amit
kivétel nélkül úgy terveztünk,
hogy tökéletesen illeszkedjen a
család minden egyes botjához. A
Superium X90 zászlóshajóhoz,
elképesztő 12 topszetet adunk
és minden botot egy minőségi
Superium táskával szállítunk!

A termékcsalád minden tagja
a megerősí tet t mini toldó
használatával, a bot valódi
hosszát eredményezi. Ezek
a szupererős mini toldók ,
megakadályoz zák a dr ága
botvégek sérülését, miközben
biztosítják a teljes hosszban
történő horgászatot.
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SUPERIUM RAKÓSBOTOK

A SZETT RÉSZE
• 16m-es bot, tartozék Mini
toldóval
• Match Kit, a bothoz mellékelve

SUPERIUM X70

• 2 x Match Top 2 Kits (2,4m)

P0240057 Superium X70 16m 2.199,99 €*

A Superium X70 egy gyönyörű, amolyan mindenes bot, amely soha nem látott teljesítménnyel
rendelkezik ebben az árban! A bot még a teljes 16 méteres hosszban is szuper feszes marad. Nagyon
jól kiegyensúlyozott minden hosszban, így az X70 könnyedén meghódítja a telepített tavakat és a
természetes vizeket is.

• 2 x F1 Kits (2,4m)
• 4 x Carp Kits (2,4m)
• 1 x Kup Kit
• 1 x Superium Holdall táska

HOSSZ

ZÁRT HOSSZ

TOP 2 HOSSZ

GUMIMINŐSÍTÉS

TAGOK SZÁMA

16m

185cm

240cm

20

10
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RAKÓSBOTOK SUPERIUM

A SZETT RÉSZE
• 16m-es bot, tartozék Mini
toldóval
• Match Kit, a bothoz mellékelve
• 1 x Match Top 2 Kits(2,4m)

SUPERIUM X50

• 2 x F1 Kits (2,4m)

P0240058 Superium X50 16m 1.599,99 €*

Még mindig nem tudjuk, hogyan sikerült ilyen minőségű rakósbotot gyártani, ilyen kedvező áron!A
tesztelés során a tanácsadó csapatunk olyannyira el volt ámulva ettől a bottól, hogy azt hitték, az árat
rosszul határoztuk meg! Egy csodálatos bot, amelyet igazi öröm használni és birtokolni.

12

• 4 x Carp Kits (2,4m)
• 1 x Kup Kit
• 1 x Superium Holdall táska

HOSSZ

ZÁRT HOSSZ

TOP 2 HOSSZ

GUMIMINŐSÍTÉS

TAGOK SZÁMA

16m

185cm

240cm

20

10
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SUPERIUM RAKÓSBOTOK

A SZETT RÉSZE

SUPERIUM CARP

• 16m-es bot, tartozék Mini
toldóval

P0240062 Superium Carp 16m 1.799,99 €*

• Carp Kit, a bothoz mellékelve

A mai telepített tavak egyre igényesebbek, nagyobb erőtartalékokra van szükség a sikeres fárasztáshoz,
míg a halak egyre csak nőnek! A Superium Carp-ot úgy terveztük, hogy megbirkózzon ezekkel az
igényekkel, miközben olyan teljesítményt nyújtanak, amely általában a magasabb árfekvésű botokhoz
társul. Ez a bot teljes mértékben cserélhető az X50, X70 és X90 botokkal.

• 7 x Carp Kits (2,4m)
• 1 x Kup Kit
• 1 x Superium Holdall táska

HOSSZ

ZÁRT HOSSZ

TOP 2 HOSSZ

GUMIMINŐSÍTÉS

TAGOK SZÁMA

16m

185cm

240cm

20

10

*RRP = *Adviesverkoopprijs *Unverbindiche Preisempfehlung *Prix de vente conseillé *Prix recommendé *Prezzo di vendità raccomandato *Doporučená maloobchodní cena *Ajanlott *Odporucana *Cena rekomendowana *Recommended retail price *Rekommenderat pris * Preț recomandat cu amănuntul

PRESTON INNOVATIONS

13

RAKÓSBOTOK SUPERIUM

A SZETT RÉSZE

SUPERIUM MARGIN

• 8.5m-es bot

P0240063 Superium Margin 8.5m 419,99 €*
P6200117 Superium Margin 10m Extension 124,99 €*

• Carp Kit, a bothoz mellékelve

Egy szuper erős margin bot, amely hihetetlenül könnyű és feszes. Ez valóban egy lenyűgöző 8,5
méteres bot, amely a legerősebb gumizással is megbirkózik, mégis egy könnyű modell teljesítményével
rendelkezik. Tökéletes társ, bármelyik másik Superium bothoz.

14

• 2 x Carp Kits (2,4m)
• 1 x Superium Margin Holdall
táska

HOSSZ

ZÁRT HOSSZ

TOP 2 HOSSZ

GUMIMINŐSÍTÉS

TAGOK SZÁMA

8.5m

170cm

240cm

20

6
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SUPERIUM RAKÓSBOTOK

A SZETT RÉSZE
• 16m-es bot, tartozék Mini
toldóval
• Match Kit, a bothoz mellékelve

SUPERIUM X30

• 2 x F1 Kits (2,4m)

P0240059 Superium X30 16m 1.199,99 €*

Egy igazi 16 méteres bot, amely minden hosszban lenyűgöző feszességet és félelmetes erőt kínál, egy
erősebb gumizással a keményen harcoló pontyok ellen. Egy kiváló, minden igényt kielégítő bot, amely
16 méteres horgászat lehetőségét kínálja a horgászok számára, megszakítás nélkül!

• 2 x Carp Kits (2,4m)
• 1 x Kup Kit topszet
• 1 x Superium Holdall Táska

HOSSZ

ZÁRT HOSSZ

TOP 2 HOSSZ

GUMIMINŐSÍTÉS

TAGOK SZÁMA

16m

185cm

240cm

20

10
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RAKÓSBOTOK SUPERIUM

A SZETT RÉSZE
• 14.5m-es bot, tartozék Mini
toldóval
• Match Kit, a bothoz mellékelve

SUPERIUM X20

• 1 x F1 Kit (2,4m)

P0240060 Superium X20 14.5m 899,99 €*

A Superium X20 a tökéletes 14,5m-es modell,amely a ponty és fehérhalak horgászatára is alkalmas. A
Superium X20 még 14,5 m-es hosszban is jól kiegyensúlyozott, kézben tartva is könnyű és merevsége
elegendő ahhoz, hogy teljes hosszban is finom szerelékkel horgászhassunk.

16

• 2 x Carp Kit (2,4m)
• 1 x Kup Kit
• 1 x Superium Holdall Táska

HOSSZ

ZÁRT HOSSZ

TOP 2 HOSSZ

GUMIMINŐSÍTÉS

TAGOK SZÁMA

14.5m

185cm

240cm

20

9

*RRP = *Adviesverkoopprijs *Unverbindiche Preisempfehlung *Prix de vente conseillé *Prix recommendé *Prezzo di vendità raccomandato *Doporučená maloobchodní cena *Ajanlott *Odporucana *Cena rekomendowana *Recommended retail price *Rekommenderat pris * Preț recomandat cu amănuntul

SUPERIUM RAKÓSBOTOK

A SZETT RÉSZE

SUPERIUM X10

• 13m-es bot, tartozék Mini
toldóval

P0240061 Superium X10 13m 699,99 €*

• Match Kit, a bothoz mellékelve

A Superium X10 egy tökéletes, mindenre alkalmas 13 méteres bot, lenyűgöző feszességének és
szilárdságának köszönhetően, bármilyen horgászstílushoz alkalmas. Az X10 ideális azoknak a
horgászoknak, akik csak 13 méterig szeretnének horgászni, de ideális „következő lépcsőfokként” is, ha
egy rövidebb magin botról szeretnének továbblépni.

• 2 x Carp Kit (2,4m)
• 1 x Kup Kit
• 1 x Superium Holdall Táska

HOSSZ

ZÁRT HOSSZ

TOP 2 HOSSZ

GUMIMINŐSÍTÉS

TAGOK SZÁMA

13m

185cm

240cm

20

8
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RAKÓSBOTOK EDGE MONSTER

EDGE MONSTER MARGIN 8.5M
P0240039 Edge Monster Margin Pole 8.5m 219,99 €*
P4190001 Power Top 2 Kit 54,99 €*

Az Edge Monster Margin Pole rakósbot minőségi szénszálas kompozit felhasználásával készült, így
szuper erős és rendkívül feszes, ideális a nagy pontyok partmenti fárasztására, vagy teljes hosszában
nagyobb kárászok és egyéb fehérhalak megfogásához. Az olyan kulcsfontosságú jellemzőkkel, mint
a könnyű szállíthatóság, a tagok összeillesztését segítő nyilak és a 20+ gumiminősítés, ez a bot egy
igazán kivételes teljesítményt nyújt a maga árkategóriájában. A botot egy tartalék Power Top 2 Kit és
egy Power Kit topszettel szállítjuk. Mindkét topszet a forradalmi Roller Pulla rendszerünkkel rendelkezik
és PTFE persellyel van ellátva és mindkettőt PVC csövekben, valamint egy feliratozott bottartóval
kínáljuk, a biztonságos szállítás érdekében.

18

A SZETT RÉSZE
• 1 x 8.5m Edge Monster Margin
Pole
• (tartozék Mini toldóval)
• 1 x Spare Power Top 2 Kit
• 1 x Pole Holdall tároló
csövekkel

HOSSZ

ZÁRT HOSSZ

TOP 2 HOSSZ

GUMIMINŐSÍTÉS

TAGOK SZÁMA

8.5m

171cm

290cm

20

5

*RRP = *Adviesverkoopprijs *Unverbindiche Preisempfehlung *Prix de vente conseillé *Prix recommendé *Prezzo di vendità raccomandato *Doporučená maloobchodní cena *Ajanlott *Odporucana *Cena rekomendowana *Recommended retail price *Rekommenderat pris * Preț recomandat cu amănuntul

EDGE MONSTER RAKÓSBOTOK

EDGE MONSTER MARGIN 10M
P0240055 Edge Monster Margin 10m 279,99 €*
P6200001 10m Butt Section 109,99 €*

Az Edge Monster rakósbot a maga 10méteres hosszával, minőségi szénszálas anyagból készül, ami elég
erős a nagyobb testű pontyok partközeli horgászatához, de ugyanakkor megfelelő nagyobb dévérek
és kisebb méretű pontyokhoz is. Ez a bot valóban segít elérni azokat a területeket, amelyek általában
lehetetlenné válnak egy hagyományos partközeli rakós bottal. A bothoz tartozékként jár egy 2 tagú
Power topset is, amely tulajdonképpen használatra készen felszerelve érkezik, egy hengeres Pulla Bush
és teflon persely segítségével. A teljes csomag PVC csőben tartható, a biztonságos szállítás érdekében.

A SZETT RÉSZE
• 1x10 méteres bot (beleértve a
minitoldót)
• 1x Pulla Power 2 tagú Topset
• 1x Holdlall Táska, tároló csővel

HOSSZ

ZÁRT HOSSZ

TOP 2 HOSSZ

GUMIMINŐSÍTÉS

TAGOK SZÁMA

10m

175cm

290cm

20

6
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RAKÓSBOTOK MASTERCLASS

  EUROPE ONLY  

MasterClass XS
A Masterclass XS botok kiváló minőségű szénszálból
készülnek, ami hihetetlen feszességet, egyensúlyt és
szilárdságot biztosít. Mindegyik botot két különböző
hosszúságban és csomagban szállítunk, így az
európai piac számára egy minden igényt kielégítő
eszközt alkotnak. Megerősített mini toldók tartoznak
hozzá, hogy biztosítsák a megfelelő távolságban
történő horgászatot, míg a külön kapható Roller
Pulla Power Kit szet nélkülözhetetlen kiegészítő, ha
pontyokkal, vagy más nagyobb halakkal találkozunk.
20
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MASTERCLASS RAKÓSBOTOK

  EUROPE ONLY  

11.5M-ES SZETT RÉSZE
• 1 x 11,5m-es MasterClass
XS4 bot
• 1 x Top 3 Kit
• 1 x 10/11,5m-es mini toldó
13M-ES SZETT RÉSZE

MASTERCLASS XS4

• 1 x 13m MasterClass XS4 bot

P0240051 XS4 11.5m 499,99 €* / P0240052 XS4 13m 729,99 €*

Az XS4 egy igazi „mindenes” bot, amelyet úgy fejlesztettünk ki, hogy megfeleljen a modern
horgászat szigorú követelményeinek és számos olyan funkcióval rendelkezik, amelyekkel álomszerű
a használatot tesz lehetővé. Ez a bot tökéletesen alkalmas folyókra, tavakra és csatornákra, valamint
tele van erővel, ami teljes magabiztosságot ad, a nagyobb halak horgászata során. A botot egy mini
toldókészlettel szállítunk, amely biztosítja, a megfelelő hosszúságban történő horgászatot.
TOP 3 HOSSZ

• 2 x Top 3 Kits
• 1 x 10/11,5m mini toldó
• 1 x 13m Mini toldó
• 1 x Kupping Set, Kupakkal

HOSSZ

ZÁRT HOSSZ

GUMIMINŐSÍTÉS

TAGOK SZÁMA

P0240051

11.5m

175cm

307cm

16

7

P0240052

13m

176cm

307cm

16

8

11.5M-ES SZETT RÉSZE
• 1 x 11,5m-es MasterClass
XS6 bot
• 2 x Top 3 topszet
• 1 x 10/11,5m-es mini toldó
13M-ES SZETT RÉSZE

MASTERCLASS XS6

• 1 x 13m MasterClass XS6 bot

P0240053 XS6 11.5m 749,99 €* / P0240054 XS6 13m 999,99 €*

Ezt a botot úgy fejlesztettük ki, hogy igazi „mindenes” legyen és a legkülönbözőbb helyszíneken is
otthonosan mozogjon. Az XS6, a MasterClass termékcsalád csúcsmodellje, rendkívül feszes, erős és
könnyen kezelhető, tökéletes a komoly versenyhorgászok számára! A botot mini toldó taggal szállítjuk, hogy biztosítsuk a megfelelő hosszban történő horgászatot.

• 2 x Top 4 topszet
• 1 x 10/11,5m mini toldó
• 1 x 13m Mini toldó
• 1 x Kupping szet, Kupokkal

HOSSZ

ZÁRT HOSSZ

TOP 3 HOSSZ

GUMIMINŐSÍTÉS

P0240053

11.5m

175cm

307cm

16

7

P0240054

13m

176cm

307cm

16

8
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RAKÓSBOTOK EURO XS

  EUROPE ONLY  

Euro XS Carp
Az Euro XS Carp botok ugyanazokra a szilárd
alapokra épülnek, mint a nagyon népszerű Euro Carp
termékcsalád, hogy a botok e két generációja között
teljes kompatibilitás legyen. A botok egyszerűen
kiválóak, számos új kulcsfontosságú funkcióval és
megerősítéssel bírnak, amelyek tartósabbá teszik
őket és nagyobb általános teljesítményt nyújtanak,
mint elődeik.
Az Euro XS Carp termékcsaládot úgy terveztük, hogy
megfeleljen a pontyfogó versenyzők igényeinek,
valamint a természetes vizeken élő példányokra
horgászók számára is. Bármelyik horgászstílust is
kedveli, a kínálatban biztosan talál megfelelő botot.
Az XS botcsaládot nagy modulus Japán „Toray”
karbonnal fejlesztettük ki, ami a legtartósabb
és a legellenállóbb, ugyanakkor érzékeny és jól
kiegyensúlyozott botokat kínál, ami alkalmassá teszi a
CAD csészével való horgászatban és a legóvatosabb
kapások megakasztásában. Megerősítettük a toldási
felületet és a botok leginkább terhelt részeit, hogy
hosszú élettartamot és tartósságot biztosítsunk
számukra az idő múlásával.
Az Euro XS Carp termékcsalád összes botja, 4,5 mm
belső átmérőjű monoblokk spiccel rendelkezik, amely
minőségi PTFE belső persellyel van előszerelve.
Minden 2. tag végén egy EVA kúp található PTFE
persellyel, amely tökéletes akadálymentes csúszást
és általános védelmet nyújt a gumiknak a bot két
tagján.
A topszetek és az etetőcsészével szerelt topszetek,
azonos hosszúságúak, hogy a horgászat igazán
pontos legyen. A kupakos topszet a Preston
Innovations Kups etetőcsészékkel kompatibilis, és
PTFE menetes betéttel vannak ellátva. Az Euro XS
Carp termékcsalád teljesen felcserélhető az Euro
termékcsaláddal, ami tökéletes kiegészítés az Euro
botok tulajdonosainak.
22
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EURO XS RAKÓSBOTOK

  EUROPE ONLY  
13M-ES SZETT RÉSZE
• 13m-es rakósbot
• 3 x tartalék Top 2 Kit

EURO XS CARP 1000

• 4 x mini to ldó

P0240064 13m 1.699,99 €* / P0240065 11.5m 1.299,99 €*
P4210014 1000 Top 2 Kit 114,99 €*

Az Euro XS Carp termékcsalád zászlóshajó modellje. Ez a bot a technológia élvonalába tartozik és a
legtechnikásabb nagypontyos horgászokat is kielégíti. Feszességet, egyensúlyt és erőt kínál, mindezt
bőségesen. A bot minden toldó része, a leggyakrabban használt karbonszövési eljárás mellett, 1k
karbon megerősítést kapott, hogy tartósságot és páratlan erőtartalékot nyújtson. Egy nagy csomaggal
és egy minitoldó készlettel érkezik, hogy megőrizze botját amikor rövid, vagy középtávolságon, esetleg
egyszerűen csak az etetési területen túl horgászik. Mindegyik 2. tagon van egy megerősített terület,
amely megfúrható a Roller Pulla felszereléséhez.

• 1 x Deluxe Holdall táska
11.5M-ES SZETT RÉSZE
• 1 x 11,5m-es rakósbot
• 2 x Tartalék Top 2 Kit
• 3 x Mini toldó
• 1 x Deluxe Holdall táska

HOSSZ

ZÁRT HOSSZ

TOP 2 HOSSZ

GUMIMINŐSÍTÉS

P0240064

13m

190cm

162cm

20

TAGOK SZÁMA
8

P0240065

11.5m

185cm

162cm

20

7

13M-ES SZETT RÉSZE
• 13m-es rakósbot
• 3 x tartalék Top 2 Kit
• 4 x Mini toldó
• 1 x Deluxe táska
11.5M-ES SZETT RÉSZE
• 11,5m-es bot

EURO XS CARP 800
P0240066 13m 1.099,99 €* / P0240067 11.5m 799,99 €* / P0240068 10m csak a bot 479,99 €*
P4210015 Top 2 Kit 99,99 €* / P4210016 Top 3 Kit 179,99 €*

Az Euro XS Carp 800 rendkívül erős, de tökéletes egyensúlyt teremt a kezelhetőség, a merevség és az erő
között. Használható a pontyhorgászatban és a nagy halak keresésére a természetes vizeken is! Minden
toldás megerősített, hogy tartósságot és szilárdságot nyújtson egy új, 1k-s karbonszövési eljárással
párosítva. Átfogó csomaggal érkezik, 13m és 11,5m hosszúságban, valamint 10m hosszúságban csak
botként kapható.
TOP 2 HOSSZ

• 2 x Tartalék Top 2 Kit
• 3 x Mini Toldó
• 1 x Deluxe csomagtartó
10M-ES SZETT RÉSZE
• 1 x 10m-es bot, Mini toldóval
• 1 x Deluxe táska

HOSSZ

ZÁRT HOSSZ

GUMIMINŐSÍTÉS

P0240066

13m

190cm

162cm

20

8

P0240067

11.5m

185cm

162cm

20

7

P0240068

10m

170cm

162cm

20

6
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RAKÓSBOTOK EURO XS

  EUROPE ONLY  

EURO XS CARP 600
P0240069 11.5m 699,99 €*
P4210017 600 Top 2 Kit 84,99 €*

Az Euro XS Carp 600 ugyanazokra a fő jellemzőkre épül, mint a 800-as és 1000-es modellek, és úgy
terveztük, hogy olyan akadós területeken is megállja a helyét, ahol nagy teljesítményre van szükség, a
legnagyobb halak fárasztása során! Minden toldást megerősítettünk, hogy tartósságot és szilárdságot
biztosítsanak. Ez a nagy teljesítményű és nagyon erős bot érzékeny és kellően merev, ami fontos a CAD
etetőkupak használatakor és a kapások gyors reakciójához. A második tagban C-Drome Roller Pulla
persellyel kerül forgalomba, amely maximum 4 mm-es gumit vesz fel.

A SZETT RÉSZE
• 1x 11,5m-es bot
• 1x tartalék Top 2 Kit
• 3x Mini Extnsion toldó
• 1 x Deluxe Holdall táska

HOSSZ

ZÁRT HOSSZ

TOP 2 HOSSZ

GUMIMINŐSÍTÉS

TAGOK SZÁMA

11.5m

185cm

150cm

20

7

EURO XS CARP 400

A SZETT RÉSZE

P0240073 10m 439,99 €*
P4210018 400 Top 2 Kit 84,99 €*

• 1x 10m-es rakósbot

Az Euro XS Carp 400, tökéletes a pontyhorgászok számára, akik először horgásznak nagyobb pontyokra,
vagy a nagy vadvízi halakat céloznak meg. Második botként is kiváló az Euro és Euro XS botok tulajdonosai
számára. C-Drome Roller Pulla kiegészítővel szállítva.

24

• 1 x Tartalék Top 2 Kit topszet
• 2 x Minitoldó
• 1 x táska

HOSSZ

ZÁRT HOSSZ

TOP 2 HOSSZ

GUMIMINŐSÍTÉS

TAGOK SZÁMA

10m

170cm

166cm

20

6
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EURO XS RAKÓSBOTOK

  EUROPE ONLY  

EURO XS CARP 300

A SZETT RÉSZE

P0240070 10m pole only 359,99 €*

Az Euro XS Carp termékcsalád legerősebb botja. A Carp 300 erős, ugyanakkor kiegyensúlyozott és
érzékeny! Lehetővé teszi, hogy nagy halakat célozzunk meg vele, még a nagyon akadós helyeken is. A
C-Drome Roller Pulla és PTFE belső persellyel szállítva akár 4 mm-es gumival is használható.

• 10m-es bot, mini toldóval
együtt
• 1 x Holdall táska

HOSSZ

ZÁRT HOSSZ

GUMIMINŐSÍTÉS

TAGOK SZÁMA

10m

170cm

20

6

EURO XS EDGE
P0240071 6m 164,99 €* / P0240072 4.5m 119,99 €*

Ezt az új rövid botcsaládot úgy terveztük, hogy rövid és erős botot kínáljon, miközben kompatibilis
marad az Euro XS és Euro topszetekkel. Alkalmas a legnagyobb halak megcélzására a legnehezebb
helyeken is! 4,5 és 6 méteres változatban kaphatóak, normál belső és C-Drome Roller Pulla persellyel.
HOSSZ

ZÁRT HOSSZ

GUMIMINŐSÍTÉS

TAGOK SZÁMA

P0240071

6m

165cm

20

4

P0240072

4.5m

165cm

20

3

*RRP = *Adviesverkoopprijs *Unverbindiche Preisempfehlung *Prix de vente conseillé *Prix recommendé *Prezzo di vendità raccomandato *Doporučená maloobchodní cena *Ajanlott *Odporucana *Cena rekomendowana *Recommended retail price *Rekommenderat pris * Preț recomandat cu amănuntul

PRESTON INNOVATIONS

25

RAKÓSBOTOK EURO COMPETITION

  EUROPE ONLY  

Euro Competition
Az Euro Competition botcsalád három botból áll,
amelyek az európai versenyhorgászok és a hosszú
botot kedvelők minden igényét kielégítik.
Mindegyik botot nagyszerű csomagolásban,
horgászatra készen szállítjuk. Mindegyik monoblokk
spicc egy belső PTFE persellyel van ellátva, amelynek
belső átmérője 3,5mm. Minden 2. taghoz tartozik
egy EVA feszítőkúp PTFE persellyel azok számára,
akik a kéttagos gumizást szeretnék alkalmazni. A
Roller Pulla kiegészítőhöz egy megerősített rész áll
rendelkezésre.
Ezeket a botokat szakértői csapatunk az európai
piacra tervezte. Az illesztéseket megerősítettük, hogy
a botok tartósságát és szilárdságát biztosítsuk. Az
etetőcsészés topszetek nagyon erősek és merevek,
ami rendkívül fontos a versenyhorgászathoz.
Ugyanolyan hosszúak, mint a bothoz tartozó többi
topszet és használatra készen érkeznek a mellékelt
kupakokkal.
26
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EURO COMPETITION RAKÓSBOTOK

  EUROPE ONLY  

A SZETT RÉSZE
• 1 x 13m-es rakósbot
• 4 x Top 4 (6,10m)

EURO COMPETITION 3000

• 1 x Kupping Kit 4 tagos

P0240021 13m 2.999,99 €* / P6180094 13m Top 4 Kit 369,99 €*

Ez a legjobb versenybot, amely rendkívül könnyű és merev. Tökéletes a komoly versenyhorgászoknak,
akik igazán élvezik a horgászatot. Merev, erős és könnyen kezelhető, mivel minden egyes toldást
megerősítettünk, hogy a bot tartósságát és erejét biztosítsuk. Monoblokk spiccel érkezik, amelynek
belső átmérője 3,5 mm, és belső persellyel előszerelt.

• 5 x Monobloc Tips
• 4 x Mini toldó
• Euro Series Holdall táska és
Tartócsövek

HOSSZ

ZÁRT HOSSZ

TAGOK SZÁMA

13m

187cm

8

A SZETT RÉSZE
• 1 x 13m Rakósbot
• 3 x Top 4 Kits (6,10m)

EURO COMPETITION 2000

• 1 x Kupping Kit 3 Tagos

P0240020 13m 2.199,99 €*
P6180115 Top 3 Kit 179,99 €* / P6180085 Top 4 Kit 319,99 €*

• 4 x Monobloc Tips

Ez a bot rendkívül sokoldalú igazi „mindenes”, ideális tavakon, csatornákon, vagy folyókon. Minden toldást
megerősítettünk, így egy rendkívül tartós botot hoztunk létre. 3,5 mm-es belső átmérőjű monoblokk
spicctaggal és belső persellyel ellátott topszettel.

• 4 x Mini toldó
• Euro Series Holdall Táska és
tartócsövek

HOSSZ

ZÁRT HOSSZ

TAGOK SZÁMA

13m

185cm

8

*RRP = *Adviesverkoopprijs *Unverbindiche Preisempfehlung *Prix de vente conseillé *Prix recommendé *Prezzo di vendità raccomandato *Doporučená maloobchodní cena *Ajanlott *Odporucana *Cena rekomendowana *Recommended retail price *Rekommenderat pris * Preț recomandat cu amănuntul

PRESTON INNOVATIONS

27

RAKÓSBOTOK EURO COMPETITION

  EUROPE ONLY  

13M-ES SZETT RÉSZE
• 1 x 13m-es rakósbot
• 3 x Top 4 (6,10m)
• 1 x Kupping Kit 3 tagos
• 4 x Monobloc Tip
• 4 x Mini toldó

EURO COMPETITION 1000

• Euro Series Holdall Táska és
tartócsövek

P0240010 13m 1.399,99 €* / P0240029 10m 399,99 €*
P6180114 13m Top 3 Kit 159,99 €* / P6180076 13m Top 4 Kit 229,99 €*
P4180041 Universal Top 3 Kupping Kit 169,99 €*

A Competition termékcsalád első botja az 1000-es, ami tökéletes a versenyhorgászatot kezdő, vagy
a hosszú botokat kedvelő horgászok számára. A tartósság és erősség érdekében minden toldalékot
megerősítettünk. A bot és a felső topszet 3,5 mm belső átmérőjű monoblokk spiccel és belső PTFE
persellyel, valamint előszerelt belsővel érkeznek.

10M-ES SZETT RÉSZE
• 1 x 10m-es rakósbot
• Mini toldó
• Tartótáska

HOSSZ

ZÁRT HOSSZ

P0240010

13m

185cm

8

P0240029

10m

164cm

6

28

TAGOK SZÁMA

*RRP = *Adviesverkoopprijs *Unverbindiche Preisempfehlung *Prix de vente conseillé *Prix recommendé *Prezzo di vendità raccomandato *Doporučená maloobchodní cena *Ajanlott *Odporucana *Cena rekomendowana *Recommended retail price *Rekommenderat pris * Preț recomandat cu amănuntul

EURO CARP RAKÓSBOTOK

  EUROPE ONLY  

11.5M-ES SZETT RÉSZE
• 1 x 11.5m Mini toló
• 1 x 5/6 Mini toldó
• 1 x 3/4 Mini toldó

EURO CARP 400

• 1 x Rolla Pulla Power Top Two

P0240045 400 11.5m 499,99 €* / P0240046 400 10m 399,99 €*

Ez a bot az Euro Carp termékcsalád legerősebb tagja, tökéletes a pontyhorgászok vagy a nagytestű
példányok horgászatát megkezdő horgászok számára, vagy az Euro botok tulajdonosainak, akik egy
második botot keresnek a partmenti horgászathoz. Felszerelve egy 4,5 mm-es belső monoblokk spiccel
és egy minőségi előszerelt belső PTFE betéttel, valamint a C-Drome Roller Pulla persellyel a bot második
tagján, amivel készen áll a horgászatra!

10M-ES SZETT RÉSZE
• 1 x 10m Mini toldó
• 1 x 3/4 Mini toldó
• 1 x Rolla Pulla Power Top Two

HOSSZ

ZÁRT HOSSZ

TOP 3 HOSSZ

TAGOK SZÁMA

P0240045

11.5m

170cm

455cm

7

P0240046

10m

163cm

455cm

6
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RAKÓSBOTOK WHIPS

RESPONSE SYSTEM WHIP
P0240023 369,99 €*

Sokféle horgászstílushoz használható, a partközeli, gumizott verziótól kezdve,
a folyókon, teljes 8 méteres hosszúságban, egészen az úgynevezett flickspiccel felszerelt, kézben tartott horgászatig. A spicctag visszavágható,
hogy szükség esetén akár 10-es számú gumival is használható legyen. A bot
kivételesen könnyű, teljes hosszában mindössze 283 g, így egész nap könnyen
használható, még kedvezőtlen időjárási körülmények között is.
A Top 3 Kit teleszkópos, a többi rész szétszedhető, így bármilyen távolságra
horgászhat. Flick tip spicctag és egy tartalék kiegészítő 3 tagos topszet
tartozékkal szállítjuk, amely üreges résszel rendelkezik a gumizáshoz.

P0240023
30

HOSSZ

ZÁRT HOSSZ

TOP 3 HOSSZ

SÚLY

TAGOK SZÁMA

8m

112cm

285cm

283g

8

*RRP = *Adviesverkoopprijs *Unverbindiche Preisempfehlung *Prix de vente conseillé *Prix recommendé *Prezzo di vendità raccomandato *Doporučená maloobchodní cena *Ajanlott *Odporucana *Cena rekomendowana *Recommended retail price *Rekommenderat pris * Preț recomandat cu amănuntul

WHIPS RAKÓSBOTOK

RESPONSE WHIPS
A szuper érzékeny spiccbotok fantasztikus választéka, amelyek hihetetlenül vékony bottestre épülnek, így tökéletesen alkalmasak
nagy mennyiségű, kis halas horgászatára. Mindegyik spiccbot feltűnő grafikával van ellátva, ami hihetetlenül jól mutat! A teljes
Response termékcsaládot alapfelszereltségként flick spicctaggal és csavaros kupakkal felszerelt botvéggel szállítjuk, így ideálisak
minden komoly fehérhalas horgász számára.

3M RESPONSE WHIP

4M RESPONSE WHIP

5M RESPONSE WHIP

P0240048 79,99 €*

P0240049 94,99 €*

P0240050 114,99 €*

Tökéletesen alkalmas a kisebb fajok partközeli
horgászatához, a 3 m-es Response Whip
hihetetlenül vékony, ami abszolút álomszerűvé
teszi a használatát. A szupervékony bottest
köszönhetően ez a spiccbot ultrakönnyűvé is válik,
tökéletes a hosszú idejű horgászatokhoz, ahol nagy
mennyiségű hal a cél.

A Response család „mindenese” a 4 méteres
vál tozat , amel y ideális a le gk ülönfélébb
helyzetekben, tökéletesen alkalmas csendes vizeken
való horgászatra, valamint olyan fajok megcélzására,
mint például a folyóvízi keszeg. A 4m-es változat
egy szuper vékony bottestre épül, amely ismét
könnyen használhatóvá teszi ezt az spiccbotot.

Ez a spiccbot ideálisan alkalmas mélyebb vizekre,
ahol az extra hosszúság valóban nélkülözhetetlen,
miközben továbbra is rendkívül jól kiegyensúlyozott
és hihetetlenül érzékeny, így az 5m-es Response
Whip remek termék, amikor a halak kissé távolabb
tartózkodnak a parttól.

HOSSZ

ZÁRT HOSSZ

SÚLY

TAGOK SZÁMA

P0240048

3m

P0240049

4m

112cm

62g

4

112cm

115g

P0240050

5m

5

112cm

160g

6
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Roller Pulla
A Roller Pulla -görgős gumivezető rendszeraz évek során a rakósbotos horgászok nagy
kedvence lett. Az egyedülálló kialakítás nemcsak
a gumik teljesítményét javítja, hanem jelentősen
segíti a gumik élettartamát, ami megbízhatóbb
beállítást eredményez.
A Roller Pulla Bush alapfelszerelésként a legtöbb
botkínálatunkban és tartalék topszetünkben
előre felszerelve található, hogy könnyebben
és gyorsabban eljuthassunk a vízpartra és
használhassuk innovatív rendszerünket a
horgászat során.

ROLLER PULLA

KUP KITS
P4190009 Universal Spot on Kup Kit (22mm)
KUPPT Pro Type (24mm) 64,99 €*

Kiváló minőségű karbonból készült, hogy a lehető legmerevebbek legyenek az etetőanyag
bejuttatásakor, különösen nagy távolságra. Legnagyobb botszakasz alapja, hosszú erősítést
kapott, így szükség szerint visszavágható.
P4190009 Nem elérhető Európában

A ROLLER
PULLA
KIEGÉSZÍTŐK
143

DWA ROLLER PULLA KITS
RP/DWA DWA Fekete 2.4m (18mm) 84,99 €*
DWA/KIT1 DWA Fekete F1 Short Stop 1.85m (18mm) 69,99 €*
P4180043 DWA Szürke 2.4m (18mm) 84,99 €*
P4180044 DWA Szürke F1 Short Stop 1.85m (18mm) 69,99 €*

A DWA Roller Pulla Power Kitts topszetjeit úgy terveztük, hogy a teljesítmény, a merevség és a tartósság tökéletes
egyensúlyát kínálják. A nagy, erős halakat megcélzó horgászat széles skáláját fedik le a telepített tavakon, folyókon,
csatornákon. A szürke Roller Pulla Kit topszeteket kifejezetten a nagy nyomásnak kitett tavakra terveztük, hogy
elkerülhessük a halak megijesztését, amikor a vízfelszín közelében, sekély vízben a partszélen, vagy a szigetek
közelében horgászunk. Sok horgász óvakodik a power kitek használatától, mivel úgy gondolják, hogy ezek jelentősen
befolyásolják a bot merevségét és súlyát. A mi topszetjeink a legmodernebb karbonszerkezet és könnyű anyagok
felhasználásával készült, így a lehető legsokoldalúbb és legkiegyensúlyozottabb top kiteket kaptuk.

RAKÓSBOT KIEGÉSZÍTŐK

POLE END PROTECTORS
P0020059 38mm / P0020060 40mm
P0020061 42.5mm / P0020062 45mm
P0020063 48mm

A rakósbotok nyelének szállítás közbeni védelmére
terveztük. Többféle méretben kapható, hogy minden
nagyobb bottaghoz illeszkedjen. A botvégvédő,
horgászat közben is a helyén hagyható.

TOP TUBE
P0020001 12,99 €*

A begumizott topszet biztonságos tárolására
terveztük. A Top Tubes kényelmes és a legjobb
helykihasználást biztosítja. A speciálisan kialakított
gumivédő és végzáró sapka biztosítja, hogy a gumi
ne sérüljön meg.
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Görgők
A botjainkat biztonságban kell tartani a
horgászat során, különösen a kedvezőtlen
körülmények között. A botgörgőinket úgy
fejlesztettük ki, hogy minden terepviszonyok
között megállják a helyüket és tele vannak
olyan funkciókkal, amelyek biztosítják, hogy a
költséges felszerelésünk biztonságban legyen
a használat során.
Az Inception görgők választéka a rakósbotos
horgászat legtöbb követelményét kielégíti,
azonban azokon a napokon, amikor extra
magasságra van szükség, a V görgők választéka
kínál tökéletes megoldást.

GÖRGŐK

INCEPTION FLAT ROLLERS
P0250005 Flat Roller 94,99 €* M41-64 SZ53cm
P0250006 XL Flat Roller 114,99 €* M51-81 SZ68cm
P0250007 Super XL Flat Roller 124,99 €* M51-81 SZ84cm

Az Inception Pole Rollerek, a Competition Pro görgők sikerére épülnek, számos kulcsfontosságú
fejlesztéssel. Mindhárom görgő tökéletes stabilitást és megbízhatóságot biztosít a horgász számára
és mindhárom teleszkópos, kihúzható lábbal rendelkezik, így minden egyes láb magassága egyedileg
beállítható a terepviszonyoknak megfelelően. Ezen kívül mindegyik görgő laposra fektethető a lábak
felhajtásával, ami tökéletes ultra alacsonyan elhelyezett görgővé teszi őket. A beépített vízmérték
biztosítja, hogy a görgő minden alkalommal vízszintesen állítható legyen.
Minden görgő vadonatúj csapágyazása révén, csendesen vezeti a botot, bármilyen hosszúságú
rakóssal használjuk is azt. A függőleges görgők rögzítettek és döntöttek, hogy a botot a görgőn belül
tartsák, még a legszélsőségesebb körülmények között is. Az XL és Super XL változatok egy középső
görgőt tartalmaznak, hogy segítsenek a hosszabb botok dupla görgetésében. Mindegyik görgő saját
tárolótáskában kerül forgalomba.
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GÖRGŐK

SUPER PRO V ROLLER
PVSROL 114,99 €*

A népszerű Pro V Roller alapján készült, de a
Super változatban számos lényeges különbség
van. Egy extra belső lábbal, a görgő a korábbinál
magasabbra állítható. A billegés 2x elkerülése
érdekében a középső rész alján egy klipsz található,
amely alkalmas egy etetőanyagos vödör vagy
hordtáska rögzítésére, így a görgő stabilabbá
válik. A középső görgő mostantól két részből áll,
hogy az összeszerelés kétszer könnyebb legyen.
A Super Pro V Roller saját, kompakt, párnázott
hordtáskájába csomagolható.

PRO V ROLLER
P0250004 89,99 €*

Ez az ultrakönnyű állványra épülő görgő a bevezetése óta
hatalmas sikert aratott. Nemcsak a magassága állítható, de
további előnye, hogy a lábak állítási szögét is változtatni lehet,
így bármilyen típusú part menti tereppel könnyedén megbirkózik.
Az állítható magasságú középső rúd, saját rögzítőcsavarjával is
stabilizálható. Meglepő módon mindez nagyon kompakt formára
és méretre összehajtható, ami szépen elfér a saját párnázott
hordtáskájában.

EVA ROLLERS
P0020044 Kicsi 15,99 €*
P0020042 Nagy 16,99 €*

PRO TRIPOD
TPOD/01 57,99 €*

A könnyű és nagyon stabil Pro Tripod minden csavaros rögzítésű
tartozékot, mint például bottartó fejeket, görgőket és állványokat
képes hordozni. Tökéletes a kemény csatornák és mesterséges
horgászhelyek partjaira.

36

Kiváló minőségű botgörgő,
amely minden szabványos
banks tick hez és O f f Box
keresz t tar tóhoz és Ripple
Barshoz illik. Kettős görgőkkel
és beépített rögzítőanyákkal
rendelkezik a precíz beállításhoz.
Puha, botbarát EVA anyagból
készült.
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Botok
A legjobb botcsaládok kifejlesztése olyasvalami,
ami iránt rendkívül elkötelezettek vagyunk.
Tanácsadói csapatunk tapasztalatát használjuk
fel, hogy a pénzért megvásárolható legjobb
eszközöket nyújtsuk. Legyen szó egyedi távdobó,
vagy költséghatékony verseny botokról, nálunk
Xae parum eicienimus.
Endi dolore, sam quodios
megtalálhatja
a megfelelőt.
aut rempor mincientem nos illent omnimporrum
Mindegyik
termékcsalád
lenyűgöző
grafikával,
velicab orempor
epedita corume
ra dolo
ilignatur
a
legjobb
és természetesen
a
molore
niskiegészítőkkel
eos ate sus magnam
facea derat
mindent
eldöntő,
kiváló
fárasztási
tulajdonsággal
magnamet rempos modigni molupti orerrovit
rendelkezik.
labo. Offic tecte perspid eum simus sitatqui

XXX

accae volenihicit est, eum qui arum voluptas
Idén
új sorozatot
vezetünk
be, az
Ascensiont.
nate egy
debist
eaque min
eossimu
sciassundam
Ez
a
botcsalád
a
“hagyományos”
akciójának
facepro dolese et que paribus.
köszönhetően rendkívül népszerűnek fog
bizonyulni. Lee Kerry, nagy szerepet játszott a
termékcsalád tervezésében, a kétszeres Feeder
Master bajnok minden bizonnyal a fejlesztési
folyamat során alaposan megdolgoztatta ezt a
termékcsaládot!

40 // DISTANCE MASTER
42 // SUPERA SL
43 // SUPERA
46 // ASCENSION FEEDER
48 // MONSTER X
50 // IGNITION
52 // SUPER FEEDER
53 // FEEDER FEEDA

BOT KIEGÉSZÍTŐK
MEASURING STICKS
P0030025 29,99 €

ROD BANDS

TIP & BUTT PROTECTORS

P0130075

P0130010 12,99 €

Tökéletes kész botok tárolására. Ezek a neoprén
pántok egyszerűen körbeveszik a bot mindkét
végét és tépőzáras pántokkal összefoghatók. A
nagyobbik pántnak van egy külső zsebe, amelyet
úgy terveztünk, hogy a felszerelt kosarakat
biztonságosan tárolja, a botspiccek /gyűrűk
eltörésének kockázata nélkül.

A Tip & Butt Protector két neoprén zsebbel
rendelkezik, amelyek biztonságosan védik a spiccet
és a botvéget, valamint egy elasztikus pánttal és
neoprén fedőréteggel, amely biztonságban és
szorosan tartja a botot szállítás közben.

100% Poliészter

100% Poliészter

A pontos beállításhoz 5 m-es (16
láb) zsinórral van felszerelve és 2
színkódolt billenőgombos jelölővel
rendelkezik , amelyek lehetővé
teszik, hogy különböző távolságokat
jelölhessünk meg ugyanazzal a
távolságmérővel. Használatához
szúrja őket a talajba a beállított
távolságnál és húzza a kívánt számú
zsinórszakaszt a pálcák köré, ha
a jelölendő távolság kevesebb,
mint egy teljes tekercs, használja a
színes jelölőket, akár két távolság
megjelöléséhez.
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Distance Master
A Distance Master botcsalád tökéletes egyensúlyt kínál a dobás és a fárasztási
élmény között. A Lee Kerryvel, Mick Vials-szal és Arnout Van De Stadt-tal
közösen tervezett botcsaládban minden megtalálható! Hosszított nyéltaggal
rendelkezik, amely lehetővé teszi a bot teljes kihasználtságát a maximális
távolság elérése érdekében és további bónuszként egy vastagított részt
tartalmaz a botvég alján, amely valóban lehetővé teszi a maximális nyomatékot,
amikor „elindítjuk” botot a dobás során. A Distance Master botok mindegyike
lapított végdugóval rendelkezik, hogy a botot a megfelelően rögzíthessük,
amikor keményen küzdő halakat fárasztunk. A nagyméretű gyűrűk a monofil,
vagy fonott zsinór selymesen sima átvezetését is segítik és megakadályozzák
a nem kívánt gubancolódást. A termékcsalád minden botja 3 karbonspiccel
(2, 3 és 4 unciás) is rendelkezik, ezek a spiccek páratlan kapásérzékelést
biztosítanak, még a távolsági horgászat során is. Minden bot nyéltagja 3 részes
kialakítású, nagyon elegáns parafa/EVA markolattal, amely rendkívüli kényelmet
biztosít. Összességében a kínálatban van olyan bot, amely a távdobás minden
aspektusát lefedi, legyen szó akár a nagy, természetes állóvizek keszegre való
horgászatáról, akár a method feederezésről pontyra.
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DISTANCE MASTER BOTOK

DISTANCE MASTER
3.8M (12’6”) 80G

DISTANCE MASTER
4.0M (13’2”) 100G

DISTANCE MASTER
4.2M (13’10”) 120G

P0070020 329,99 €*

P0070021 359,99 €*

P0070022 379,99 €*

A termékcsalád első modellje egy tökéletes all-round
bot, amely a távolsági horgászat nagy részét lefedi,
legyen szó Method, vagy alagút kosarak eldobásáról,
ez a bot mindent megtesz. A bot akár 80 méteres
dobásra is alkalmas és tökéletes egyensúlyt biztosít
a dobás és a halak fárasztása között. A lágyabb
spicc megakadályozza a horog kiakadását a szákolás
előtt, de az erőteljes nyéltag lehetővé teszi, hogy
könnyedén elérje a kívánt távolságot. Mint a sorozat
összes botja, a 12,6” Distance Master is lapos,
megvastagított markolattal rendelkezik, amely
segíti a dobást és a halak fárasztását. Nagyméretű,
alacsony súrlódású távdobó gyűrű, horogbeakasztó
gyűrű és három karbon spicc a készlet része.

A 4.0m 100g-os modell a Distance Master
család „mindenese”, amely 100 méteres dobási
távolságokra is képes, így ez a bot számos
alkalmazáshoz használható, például természetes
vizeken a keszegek nagy távolságokra történő
horgászatához, vagy Method kosárral történő
pontyozáshoz, nyílt tavakon. Ez a bot nagyon
erőteljes, mégis lágy akcióval rendelkezik, ami a
halak fárasztása és a dobás tökéletes kombinációját
jelenti.

Az igazi szörnyeteg, amely képes jóval több
mint 100 méteres dobásra, ez a bot valóban
egy speciális eszköz. Tökéletes nagy nyíltvízi
pontyozáshoz, ahol néhány plusz méter elérése
létfontosságú a kapásokhoz. Ideális választás
kemény körülmények között is, vagy amikor a
nagy természetes vizeken, keszegre horgászva
igazán nagy távolságot kell elérni. A bot erőteljes és
progresszív tulajdonságának hitelessége érdekében,
érdemes szemügyre venni akció közben, hogy
elhiggyük, lényegébe bármilyen távolságot meg
tudunk horgászni vele.

DISTANCE MASTER FEEDER TIPS
P0070023 3.5mm 2oz Sárga / P0070024 3.5mm 3oz Narancs / P0070025 3.5mm 4oz Piros 41,99 €*
HOSSZ

DOBÓSÚLY

SZÁLLÍTÁSI HOSSZ

SÚLY

MARKOLAT
HOSSZ

ZSINÓRMINŐSÍTÉS TAGOK SZÁMA

SPICCTAGOK

P0070020

12’6” / 3.80m

80g

134cm

241g

67cm

N/A

3+quivertip

2oz, 3oz, 4oz

P0070021

13’2” / 4.00m

100g

140cm

265g

67cm

N/A

3+quivertip

2oz, 3oz, 4oz

P0070022

13’10” / 4.20m

120g

147cm

311g

68cm

N/A

3+quivertip

2oz, 3oz, 4oz
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Supera SL
A botok, amelyek hozzásegítették az angol válogatott Lee
Kerryt, a 22000 font összdíjazású verseny megnyeréséhez,
két hét alatt. A Supera SL már most hatalmas sikertörténet.
Az SL sorozatot a rövidebb dobásokhoz fejlesztettük ki, ahol
olyan fajok vállnak a fő célponttá, mint a keszeg és a bodorka.
Ezek a botok lágy, egyenletes akcióval rendelkeznek, ami
kiemelkedő fontosságú a kisebb fajok horgászata során,
mivel megakadályozza a halvesztéseket. Ezek a botok
tökéletes „téli” horgászbotként is funkcionálnak, amikor a
nagyobb testű kárászok és a ponty megfogása a fő cél a
hideg időszakban, akár csonti kosárral, vagy inline ólommal
szerelve. A Supera termékcsaládhoz hasonlóan az SL botok
is rendelkeznek az összes kulcsfontosságú jellemzővel, mint
például a SEA gyűrűk, a karbon spiccek, a lapos markolat és
a horogtartó karika.

SUPERA SL 10FT

SUPERA SL 11FT

P0070026 209,99 €*

P0070012 214,99 €*

A Supera SL 10ft feeder bot a tökéletes all-rounder, legyen szó kisebb fajok,
mint a bodorka és a keszegfélék, vagy keményen harcoló halak, mint a nagyobb
kárászok és a kis pontyok horgászatáról, ez a bot mindkettőt könnyedén kezeli!
A nagyon lágy, akcióval rendelkezik, ami minimálisra csökkenti a halvesztéseket.
A 10 láb hosszúságú Supera SL alkalmas akár 30 g-os súlyok dobására 25-30
m-es távolságra, ami a helyzetek széles skáláját lefedi, így tökéletes választás
a horgászok számára, akik számos különböző horgászstílust űznek.

A Supera SL 11ft a tökéletes bot a bodorka, keszeg félék és nagyobb dévér,
viszonylag közeli horgászatához. Úgy terveztük, hogy akár 35 méteres
távolságokra is dobhatunk 30 grammos etetőkosárral és igazán lágy akcióval
rendelkezik, amely lehetővé teszi a vékony horogelőke és kis horog használatát.
A botot, három karbon keszeges spicctaggal szállítjuk; 0,5oz, 0,75oz és 1oz,
ami a legkisebb kapások közvetítésére is alkalmas. A Supera SL 11ft, fonott
vagy monofil zsinórral is használható, így minden természetközeli horgász
fegyvertárának nélkülözhetetlen darabja.

HOSSZ

DOBÓSÚLY

SZÁLLÍTÁSI HOSSZ

SÚLY

MARKOLAT
HOSSZ

P0070026

10’ / 3.00m

30g

157cm

133g

52cm

N/A

2+quivertip

0.5oz, 0.75oz, 1oz

P0070012

11’ / 3.35m

30g

172cm

142g

54cm

N/A

2+quivertip

0.5oz, 0.75oz, 1oz
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SUPERA BOTOK

Supera
Úgy véljük, hogy a Supera botok a tökéletes, minden
igényt kielégítő botcsalád. A Supera sokoldalúságát
úgy alkottuk meg, hogy minden típusú helyszínen
használható legyen, a természetes vizeken át a telepített
tavakig, a Supera sokoldalúsága elképesztő.
A nagy modulusú CarbonActive blank minden modellnél
tökéletesen teljesít, nagyszerű fárasztási élményt
biztosít, amely könnyedén elnyeli a halak kirohanásait,
miközben kiváló dobási képességgel rendelkezik, ami
pontosságot eredményez.

JELLEMZŐK
• Nagy modulusú karbon anyag
• Karcsú profilú magasfényű felületkezeléssel ellátott
bottest
• Kiváló minőségű gyűrűk
• Ergonomikus parafa/EVA markolat
• Egyedi orsótartó
• A feederbotok három spiccel rendelkeznek
• Minden modell egyenlő hosszúságúra bomlik

SUPERA 13’ FLOAT
3-10G

SUPERA 13’ FLOAT
6-18G

SUPERA 14’ FLOAT
4-12G

SUPERA 14’ FLOAT
8-18G

P0060001 229,99 €*

P0060002 249,99 €*

P0060003 249,99 €*

P0060004 279,99 €*

A Sup er a 3 -10 g- os matchb ot
kiválóan alkalmas, a kis csúszó
úszós,a fix waggler és számos más,
hagyományos úszós módszerhez.
Emelle t t k i váló fol yóv ízi s t ick
úszós botnak, ahol a lágy spiccnek
köszönhetőn biztosítja a kisebb halak
biztonságos horgászatát is.

Egy erősebb13’-as bot, amelyet
na g yo b b halak h oz te r ve z t ünk
slideres és a fix wagglerezéshez. Az
extra teljesítménynek köszönhetően
a nagyobb halak horgászatához is
alkalmas, beleértve a pontyokat,
domolykót, márnát és a dévér t,
míg a spicce elég puha más kisebb
halfajokhoz is.

Kisebb sliderek és nagyméretű
wagglerek, ez a bot képes a nagy
távolságokra tör ténő dobásokra
és segít a távoli, érzékeny kapások
kezeléséb en . Szup er er ős , de
ugyanakkor érzékeny, tökéletes
szinte bármilyen horgászathoz.
Kiváló a folyókon is, ahol kényelmesen
lehet bot tal horgászni stick
úszós módszerrel és wagglerezni
domolykóra, vagy bodorkára.

Talán a legjobb távdobó csúcsbot.
Na g y m é re t ű f i x wa g gl e re k ke l
és 18 gr-ig, sliderekkel is bátran
használható, rendkívül erős bot, amely
minden halfajhoz használható. Kiváló
domolykóra, vagy folyóvízen márnára,
ha speciális wagglert használunk.

HOSSZ

DOBÓSÚLY

SZÁLLÍTÁSI HOSSZ

SÚLY

MARKOLAT
HOSSZ

ZSINÓRMINŐSÍTÉS

TAGOK SZÁMA

P0060001

13’ / 4.00m

3-10g

134cm

168g

55cm

n/a

3

P0060002

13’ / 4.00m

6-18g

134cm

174g

55cm

n/a

3

P0060003

14’ / 4.25m

4-12g

145cm

183g

57cm

n/a

3

P0060004

14’ / 4.25m

8-18g

145cm

189g

57cm

n/a

3
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BOTOK SUPERA

SUPERA 9’ FEEDER

SUPERA 10’ FEEDER

SUPERA 11’ 6” FEEDER

P0080001 229,99 €*

P0080002 239,99 €*

P0080003 249,99 €*

A 9’-as Supera tökéletes 25 méteres távolságig
tartó horgászatra és különösen alkalmas a kisebb
vizeken, ahol pontos dobás szükséges a túlsó
part meghorgászásához. A lágy, visszafogott
akciónak köszönhetően tökéletesen alkalmas
nagyobb kárászok és pontyok horgászatára, akár
kis etetőkosárral, vagy ólommal, természetes
vizeken, a nagyobb csatornákon pedig rövid távú
feederes horgászatra, különböző fehérhalak és
egyéb keszegfélék horgászatára.

A 10’-as Supera, a rövidebb 9 lábashoz képest
egy kicsit sokoldalúbb, és 40 méteres távolságig
történő horgászatra terveztük. Megfelelő erővel
rendelkezik a kis Method kosarak, valamint a kis és
közepes méretű hagyományos kosarak dobásához
anélkül, hogy kompromisszumot kellen kötni a
bot lágy, visszafogott akciójára nézve, így ideális
pontyhorgászathoz, valamint keszegek és fehérhalak
természetes vizeken történő horgászatához.

A 11’6 Supera egy igazi all-round feederbot, amely
sokféleképpen használható a legkülönbözőbb
helyszíneken is . Tökéletes bot , a hosszú
methodos horgászathoz és nagyszerű, a nyíltvízi
keszeghorgászathoz. A lágy akciójú spicc lehetővé
teszi a kis halak megfogását is, de a bot nyéltagjában
lévő erő megadja a nagy távolságokra történő
dobáshoz szükséges energiát.

SUPERA FEEDER TIPS
P0070013 2.5mm 0.5oz Narancs / P0070014 2.5mm 0.75oz Piros / P0070006 2.5mm 1oz Sárga
P0070005 2.5mm 1.5oz Narancs / P0070004 2.5mm 2oz Piros / P0070003 2.5mm 2.5oz Narancs
32,99 €*

A Supera Feeder Tips egy erőteljesen kúposodó spicctag, ami 100%-ban kiváló minőségű szénszálból
készült annak érdekében, hogy egy sokkal vékonyabb blanket hozzunk létre, ami jelentősen javítja a
botok fárasztási tulajdonságát és általános akcióját.
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SUPERA BOTOK

SUPERA 12’ 6” FEEDER 50G

SUPERA 12’ 6” FEEDER 80G

SUPERA 11’ PELLET WAGGLER

P0080004 259,99 €*

P0070002 274,99 €*

P0080005 239,99 €*

Az 50gr-os 12’6” Supera egy igazi távdobó
feederbot, amely sokféleképpen használható a
legkülönbözőbb helyszíneken. Tökéletes bot, a
hosszú methodos horgászathoz és nagyszerű, a
nyíltvízi keszeghorgászathoz. A lágy akciójú spicc
lehetővé teszi a kis halak megfogását is, de a bot
nyéltagjában lévő erő megadja a nagy távolságokra
történő dobáshoz szükséges energiát.

Az új tervezésű erősítések és az alapanyag
változtatások olyan botot hoztak létre, amely
képes nagyobb súlyokat is eldobni akár 80 g-ig,
miközben megtar tja a nagyszerű fárasztási
tulajdonságát és akadálymentesen illeszkedik a
2,5 mm-es spicctagba. Ez a bot annyira sokoldalú,
hogy a keszegféléktől a nagy pontyokig, bármire
használható.

A 11” Supera Pellet Waggler egy fantasztikus
bot, amely tökéletes a kis kárászoktól egészen
a kapitális pontyok horgászatáig. A lágy spicce
miatt a bot kiválóan alkalmas a dobásra és a
halak eredményes fárasztására egyaránt. A
nyéltagjában lévő progresszív erő pedig biztosítja
a nagyméretű pontyok fogásához szükséges erőt.
A 11” Pellet Waggler bottal könnyen dobhat akár
10 g-os wagglert is és a rövid hossza nagyszerű
a halak fárasztásához, valamint a pellet waggler
horgászathoz kapcsolódó rendszeres dobáshoz.

SZÁLLÍTÁSI HOSSZ

SÚLY

MARKOLAT
HOSSZ

HOSSZ

DOBÓSÚLY

ZSINÓRMINŐSÍTÉS TAGOK SZÁMA

P0080001

9’ / 2.75m

30g

142cm

146g

51cm

N/A

2

1oz, 1.5oz, 2oz

P0080002

10’ / 3.00m

30g

156cm

159g

51cm

N/A

2

1oz, 1.5oz, 2oz

P0080003

11’ 6” / 3.50m

40g

180cm

190g

59cm

N/A

2

1oz, 1.5oz, 2oz

P0080004

12’ 6” / 3.80m

50g

133cm

212g

61cm

N/A

3

1oz, 1.5oz, 2oz

P0070002

12’ 6” / 3.80m

80g

133cm

220g

61cm

N/A

3

1.5oz, 2oz, 2.5oz

P0080005

11’ / 3.35m

2-10g

171cm

140g

49cm

N/A

2

N/A
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Ascension Feeder
Az Ascension egy olyan botcsalád, amelyet a természetes vizek horgászatára
terveztünk. Gyönyörű „kirobbanó” akcióval rendelkezik, amelyek minden
bothossznak megfelelő dobóakciót biztosítanak, miközben megmaradnak
a lenyűgöző fárasztási tulajdonságai. Az Ascension továbbviszi a Preston
Innovations legendás hírnevét, a botok gyártásában! Lee Kerry és Arnout
Van De Stadt nemzetközi horgászok kulcsszerepet játszottak az Ascension
sorozat kifejlesztésében. Olyan botcsaládot kértek, amely Európa összes
horgászhelyén megállja a helyét, és az ő segítségükkel az Ascension teljesítette
a kívánalmakat. A 3,2 és 3,4 méteres változatok, kiemelkedő dizájnú botok
a rövid távú pecához. Lágy akciókkal rendelkeznek, amelyek alkalmasak a
bodorkák és keszegfélék horgászatához rövid és közepes távolságban. Egy
csúcsminőségű „mindenes” botot keres? A 3,6 m-es 60 g-os Ascension
egyszerűen hihetetlen. Dinamikus akcióval rendelkezik, amely lehetővé teszi
az etetőkosarak nagy választékának használatát akár 60 méteres távolságban
is, miközben megtartja az érzékenységét a halak fárasztásához. Ha hosszabb
dobásokra van szükség, akkor a 3.8m 80g és a 4.0m 120g biztosítja a szükséges
teljesítményt. Minden Ascension botot, három szénszálas spicctaggal
szállítunk, amelyek tökéletesen illeszkednek az Ascension termékcsaládba.
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ASCENSION BOTOK

ASCENSION FEEDER 3.2M

ASCENSION FEEDER 3.4M

ASCENSION FEEDER 3.6M

P0070027 129,99 €*

P0070028 139,99 €*

P0070029 149,99 €*

A kis távolságú horgászat elengedhetetlen a
folyamatos sikerhez a feederhorgászat során és
ezt a botot kifejezetten a bodorkák és keszegfélék
megcélzására terveztük kis horgokkal és vékony
zsinórokkal.

Ideális a közepes távolságú horgászathoz, 40grig terjedő kosarakkal. A 3,4 méteres hosszával
biztosítja a kis horgok és vékony zsinórok
használatához szükséges lágy akciót, de elegendő
erőt tartogat ahhoz, hogy a nagyobb halakkal is
megbirkózzon.

Az Ascension család tökéletes all-round botja.
Olyan feederbotot akartunk tervezni, amely mindent
tud és ez a modell pontosan ezt teszi. Tökéletes a
dévérek és egyéb fehérhalak számára 30-tól, 60
méterig, különböző méretű kosarakkal.

A 3,2 méteres botot, 0,5oz, 0,75oz és 1oz karbon
spiccel szállítjuk.

A 3,4 m-es botot, 0,75oz, 1oz és 1,5oz karbon
spiccel szállítjuk.

A 3,6 m-es botot 1oz, 1,5oz és 2oz karbon spiccel
szállítjuk.

ASCENSION FEEDER 3.8M

ASCENSION FEEDER 4.0M

P0070030 159,99 €*

P0070031 169,99 €*

Egy erőteljes bot, amely képes nagy távolságba
juttatni a feederkosarat! Fontos, hogy ez a modell
dinamikus akcióval rendelkezik, amely hatalmas
dobási potenciált biztosít anélkül, hogy veszítene
a fárasztási tulajdonságokból.

Ha a hosszú dobások a cél, a 4.0m-es Ascension hatalmas
ereje könnyedén eléri a nagy távolságokat! Ez a bot nemcsak
az etetőkosarak a horizontig történő „kilövésére” alkalmas, de
nagyszerű, az erős sodrású folyókon való horgászathoz is.

A 3,8 méteres botot 2,5oz, 3oz és 4oz karbon
spiccel szállítjuk.

A 4,0 méteres botot 3oz, 4oz és 5oz karbon spiccel szállítjuk.

ASCENSION FEEDER TIPS
P0070032 2.5mm 0.5oz Narancs / P0070033 2.5mm 0.75oz Piros / P0070034 2.5mm 1oz Sárga
P0070035 2.5mm 1.5oz Narancs / P0070036 2.5mm 2oz Piros 21,99 €*
P0070037 3.5mm 2.5oz Sárga / P0070038 3.5mm 3oz Narancs / P0070039 3.5mm 4oz Piros / P0070040 3.5mm 5oz Sárga 23,99 €*

HOSSZ

DOBÓSÚLY

SZÁLLÍTÁSI HOSSZ

SÚLY

MARKOLAT
HOSSZ

ZSINÓRMINŐSÍTÉS TAGOK SZÁMA

SPICCTAGOK

P0070027

10’8” / 3.20m

30g

164cm

180g

42cm

N/A

2

0.5oz, 0.75oz, 1oz

P0070028

11’4” / 3.40m

40g

174cm

198g

45cm

N/A

2

0.75oz, 1oz, 1.5oz

P0070029

12’ / 3.60m

60g

125cm

244g

48cm

N/A

3

1oz, 1.5oz, 2oz

P0070030

12’6” / 3.80m

80g

132cm

309g

51cm

N/A

3

2.5oz, 3oz, 4oz

P0070031

13’2” / 4.00m

120g

138cm

322g

55cm

N/A

3

3oz, 4oz, 5oz
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Monster X
A rendkívül népszerű Monster botok vadonatúj, frissített
változata, amely olyan kulcsfontosságú fejlesztésekkel
rendelkezik, mint a 2,5 mm-es karbon spiccek, SEA
gyűrűk, DPS orsótartók és továbbfejlesztett tesztgörbe.
Ezekkel a tulajdonságokkal együtt, ezek botok nagyon
népszerűek lesznek. A kínálatban minden olyan bot
megtalálható, ami lefedi az összes horgászatban
előforduló szakterületet. A termékcsaládon belül minden
bot progresszív akcióval rendelkezik, így ideálisak a
keményen harcoló pontyokhoz is.
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MONSTER X BOTOK

9FT CARP FEEDER

10FT CARP FEEDER

11FT CARP FEEDER

P0080017 114,99 €*

P0080018 119,99 €*

P0080019 124,99 €*

A Monster X 9ft Carp Feeder tökéletes bot a rövid,
kb. 30 m-es dobásokhoz, így ideális a csatorna
stílusú helyek túlsó partjára való dobáshoz. Ez
a bot teljes hosszában progresszív akcióval
rendelkezik, így ideális a keményen harcoló pontyok
megcélzására olyan technikával, mint a method és
a pellet feeder.

A Monster X 10ft Carp Feeder egy nagyon sokoldalú
bot, amely tökéletes a szigetek közelében, vagy nyílt
vízre történő kissé hosszabb dobásokhoz, akár 3035 méterig. Mint a Monster X termékcsalád minden
tagja, ez a bot is rendkívül lágy akcióval rendelkezik,
de a nyéltag kiemelkedő erőt rejt, hogy segítse a
dobást és a fárasztást.

Ez egy fantasztikus bot azokhoz a helyzetekhez,
amikor egy kicsit hosszabb dobásra van szükség, kb.
35-40 m-re. Köszönhetően a bot nyéltagjában rejlő
erőnek. A Monster X 11ft egy rendkívül sokoldalú
bot, bár elsősorban a gyakran horgászott tavakra
terveztük, a bot akciója lehetővé teszi, hogy kisebb
halfajok, például dévér és bodorka horgászatához
is használható legyen.

11FT PELLET WAGGLER

7FT WANDZEE

12FT METHOD FEEDER

P0080021 114,99 €*

P0080016 109,99 €*

P0080020 129,99 €*

E z t a modellt k ifejezet ten a pelletes
wagglerhorgászat igényeinek megfelelően
fejlesztettük ki, ahol a rövidebb dobásokra van
szükség, mint például a szigetek környéke. A rövid,
11 láb hosszúság lehetővé teszi az úszó tökéletes
irányítását dobás közben, valamint előnyösebb a
szákolás pillanatában. A Monster X termékcsalád
minden tagja, hibátlan akcióval rendelkezik bot teljes
hosszában, amely minimalizálja a halveszteséget
és megakadályozza a horog kiakadását.

A Monster X 7’ Wandzee-t azokhoz a kis tavakhoz
fejlesztettük ki, ahol rendkívül rövid dobásokra van
szükség. Ez a bot egy egyedi, egyrészes bottestel
rendelkezik, amely (a spicctag után) egy darabban
tárolható, így rendkívül gyorsan felállítható. Az
egy darabból álló kialakítás és a tökéletes ívű
akciónak köszönhetően, ez a bot alkalmas bármilyen
méretű hal megfogására. Ezzel a bottal 25 méterig
tökéletesen dobhatunk, így ideális választás a
rakósbot mögé vagy egy keskeny tó túlsó partjára
történő dobáshoz.

A M o n s t e r X t e r m é kc s a l á d l e g e r ő s e b b
feederbotja, a 12 láb hosszú Method Feeder, ez
a bot tökéletes, ha nagyobb etetőkosárra és extra
távolságra van szükség. Ezt a botot nagyobb halak
megfogására terveztük, 60-70 méteres távolságok
meghorgászásával, mivel a kivételes teljesítmény
a teljes bottestre jellemző, így lehetővé teszi, a
nagyobb etetőkosár használatát és a nagyobb
testű pontyok sikeres szákolását. Alkalmas továbbá
folyókon vagy nagyobb tavakon, dévér, márna, vagy
domolykó horgászatára is.

MONSTER X FEEDER TIPS
P0070015 2.5mm 0.75oz Piros / P0070016 2.5mm 1oz Sárga / P0070017 2.5mm 1.5oz Narancs
P0070018 2.5mm 2oz Piros / P0070019 2.5mm 2.5oz Sárga 24,99 €*
HOSSZ

DOBÓSÚLY

SZÁLLÍTÁSI HOSSZ

SÚLY

MARKOLAT
HOSSZ

ZSINÓRMINŐSÍTÉS TAGOK SZÁMA

SPICCTAGOK

P0080016

7’ / 2.1m

30g

180cm

138g

50cm

4-8lb

1+quivertip

0.75oz, 1oz, 1.5oz

P0080017

9’ / 2.7m

30g

139cm

166g

53cm

4-8lb

2+quivertip

0.75oz, 1oz, 1.5oz

P0080018

10’ / 3.0m

40g

153cm

194g

53cm

4-8lb

2+quivertip

1oz, 1.5oz, 2oz

P0080019

11’ / 3.35m

50g

168cm

212g

57cm

4-8lb

2+quivertip

1oz, 1.5oz, 2oz

P0080020

12’ / 3.65m

60g

183cm

247g

60cm

4-8lb

2+quivertip

1.5oz, 2oz, 2.5oz

P0080021

11’ / 3.35m

N/A

171cm

197g

53cm

3-6lb

2

-
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BOTOK IGNITION

Ignition
Ez a botcsalád egy átfogó választékot nyújt,
amely tökéletes verseny és természetes
vizeken való horgászathoz. Tökéletes
akciójú botok, amelyek kiváló minőségű
alkatrészekből állnak és így a verhetetlen
ár-érték arányú terméket eredményeznek.
Ez a botcsalád valamennyi tagja
alkalmazható valamennyi szituációban
függetlenül attól, hogy part menti, vagy
nagy távolságú, method kosaras módszert
alkalmazunk. Minden bothoz tartozik egy
1 és egy 2oz-s karbon spicc.
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IGNITION BOTOK

12FT METHOD FEEDER

10FT PELLET WAGGLER

11FT PELLET WAGGLER

P0080027 84,99 €**

P0080022 64,99 €**

P0080023 69,99 €**

Mint ahogy a neve is sugallja kiváló method
módszerhez, melyet főképp nagyobb távolságok
meghorgászása során nyújt jó szolgálatot.
Progresszív akciója nemcsak nagy pontyokra, de
dévér és egyéb fehér hal horgászatához is egyaránt
ajánlott.

Kiválóan alkalmas rövid 20-25 méteres dobásokhoz.
Nagyszerű karakterisztikájának köszönhetően a
legmegfelelőbb ponty és nagyobb keszegfélék
horgászata során.

Ideális hosszúságú és akciójú valamennyi pellet
waggleres horgászathoz körülbelül 30-35 méteres
távolságig. Ez az erőteljes bot főleg kisebb méretű
pontyok horgászatához alkalmazható.

9FT CARP FEEDER

10FT CARP FEEDER

11FT CARP FEEDER

P0080024 64,99 €**

P0080025 69,99 €**

P0080026 74,99 €**

Nagyszerű karakterisztikájú rugalmas, de erős bot,
főleg ponty és nagyobb dévérek horgászatához.
Kiválóan alkalmas 25m-es távolságú dobásokhoz.

Tökéletes, amolyan "mindenes" verseny bot.
Alkalmas 40m-es dobótávolságig. Progresszív
akciójával, főleg a "verseny" méretű pontyok
horgászatnál használható hatékonyan.

Sokoldalú bot , amely egy formán alkalmas
keszeg és ponty horgászatához. Kellemes lágy
karakterisztikájú bot, mégis kellően gerinces
nagyobb méretű pontyok horgászatához. Ez a
bot 50m-es dobásokig alkalmazható hatékonyan.

IGNITION TIPS
P0080028 2.5mm Quivertip 1oz Sárga / P0080029 2.5mm Quivertip 2oz Piros 15,99 €**
SÚLY

MARKOLAT
HOSSZ

155cm

171g

54cm

3-8lb

2

170cm

187g

54cm

3-8lb

2

-

30g

140cm

158g

52cm

4-10lb

2+quivertip

1oz, 2oz

10' / 3.00m

40g

155cm

169g

54cm

4-10lb

2+quivertip

1oz, 2oz

11' / 3.35m

50g

170cm

192g

57cm

4-10lb

2+quivertip

1oz, 2oz

12' / 3.60m

60g

185cm

216g

60cm

4-10lb

2+quivertip

1oz, 2oz

HOSSZ

DOBÓSÚLY

SZÁLLÍTÁSI HOSSZ

P0080022

10' / 3.00m

4-10g

P0080023

11' / 3.35m

4-10g

P0080024

9' / 2.75m

P0080025
P0080026
P0080027

ZSINÓRMINŐSÍTÉS TAGOK SZÁMA
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BOTOK SUPER FEEDER

Super Feeder

TULAJDONSÁGOK
• Nagy modulusú karbon
bottest

A Super Feeder termékcsaládot a természetes vizek
feederhorgászai számára fejlesztettük ki, akik nem akarnak
a vízparton egy feederbotra hagyatkozni. Ez a három bot
ideális, dévérre és egyéb fehérhalakra természetes helyeken,
például tavakon, folyókon és csatornákon. Ezek a háromrészes
botok „masszívabb” spiccel és még robusztusabb nyéltaggal
rendelkeznek, ami elengedhetetlen, ha szükség van nagyobb
távolságok megdobásához.

• Ergonomikus parafa/ EVA
lapított nyél
• Matt felületkezelés
• Kompakt orsótartó csavaros
rögzítéssel
• Tartós rögzítőgyűrű
• 2 db karbon spicctaggal
szállítjuk
• Minden modell három
egyenlő hosszúságú darabra
bontható

SUPER FEEDER 3.30M

SUPER FEEDER 3.60M

SUPER FEEDER 3.90M

P0070007 79,99 €*

P0070008 84,99 €*

P0070009 89,99 €*

A kínálat legrövidebb hosszúságú botja a 3,30
méteres, ami 50 méteres dobásokhoz ideális és
kisebb fehérhalak horgászatához ajánlott, azonban
bármilyen bónusz hal megfogása is lehetséges vele.

A kínálat középső hosszúságú botja a 3,60 m-es. Ez
tökéletes a 60 m-es dobásokhoz és kényelmesen
kezeli mind a keszegféléket, mind a nagyobb testű
halakat, amelyekkel valószínűleg találkozhat.

A kínálat leghosszabb és legerősebb botja a
3,90 méteres. Ez a bot tökéletes akár 80 méteres
dobásokhoz és kényelmesen kezeli mind a
keszegféléket, mind a nagyobb testű halakat,
amelyekkel valószínűleg találkozhat.

SUPER FEEDER TIPS
P0070010 1oz Sárga / P0070011 2oz Piros 14,99 €*
HOSSZ

DOBÓSÚLY

SZÁLLÍTÁSI HOSSZ

SÚLY

MARKOLAT
HOSSZ

ZSINÓRMINŐSÍTÉS TAGOK SZÁMA

SPICCTAGOK

P0070007

3.30m

50g

117cm

205g

57cm

3-8lb

3

P0070008

3.60m

60g

127cm

225g

63cm

3-8lb

3

1oz, 2oz

P0070009

3.90m

70g

137cm

240g

64cm

3-8lb

3

1oz, 2oz
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FEEDER FEEDA BOTOK

FEEDER FEEDA
P0070001 119,99 €*

Ezt a botot elsősorban az etetéshez terveztük és gerinces
bottestel rendelkezik és több mint 80 méteres távolságig is
képes egy nagy etetőkosarakat bejuttatni. A Preston Innovations
England Feeder csapat tagjaival, Mick Vials-szal és Lee Kerryvel
közösen tervezett bot, tökéletes választás az etetéshez mind a
telepített és a természetes tavakon egyaránt.
A beépített quivertip spicctag lehetővé teszi, hogy rövidebb és
hosszabb tartományok is egyaránt elérhetőek legyenek, így nem
számít, hogy 10m, vagy 80m-re horgászunk, ez a bot pontosan
azt tudja, amit szeretnénk - etetni a horgászatra szánt helyet. A
lágyabb spicc tompítja az etető eszköz becsapódást, valamint
rugalmasságot és finomságot biztosít a rövidebb távok esetén,
de még mindig tartogat elég erőtartalékot a hosszabb távolságok
pontos dobásához. Nagyméretű gyűrűkkel rendelkezik, a távoli
pontos dobásokhoz.

FEEDER FEEDA TIPS
P5180016 3oz Piros / P5180017 4oz Sárga / P5180018 5oz Fekete 18,99 €*

A 3 spicctaggal szállított bot két lágyabb spiccel, teljesen átalakítható a bot, így tökéletes a nehéz
folyami márnázáshoz, vagy a nagyobb halak, például a pontyok és dévérek nagy távolságra történő
állóvízi horgászatához.

P0070001

HOSSZ

DOBÓSÚLY

SZÁLLÍTÁSI HOSSZ

SÚLY

MARKOLAT
HOSSZ

3.80m

100g

131cm

326g

61cm

ZSINÓRMINŐSÍTÉS TAGOK SZÁMA
N/A
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Orsók
Az évek során sokat fektettünk az orsók tervezésébe és most már
úgy gondoljuk, hogy a legjobb orsókkal rendelkezünk, amelyeket
pénzért lehet vásárolni! Az orsók széles választékával rendelkezünk,
amelyek a legkülönbözőbb alkalmazásokat fedik le és az árfekvés
széles spektrumának felelnek meg. Keményen dolgoztunk a
színfalak mögött,
hogy
kifejlesszünk
nagysam
hatótávolságú
Xae parum
eicienimus.
Endiegy
dolore,
quodios feeder
orsó választékot,
amely
megfelel nos
egyillent
adottomnimporrum
árkategóriának, mégis
aut rempor
mincientem
olyan funkciókat
tartalmaz,
amelyek
általában
a kétszeres árú
velicab orempor
epedita
corume
ra dolo ilignatur
orsókon találhatók
- ismerje
Intensity-t!
A két
orsóból álló
molore nis
eos atemeg
sus az
magnam
facea
derat
család hihetetlen
ár-érték
arányt
kínál,molupti
vadonatúj
funkciókkal és
magnamet
rempos
modigni
orerrovit
őrült nyomatékkal.
méret hatalmas
távolságok
labo. OfficMindkét
tecte perspid
eum simus
sitatqui elérésére
képes, mégis
tekerési
teljesítményt
accaeselymesen
volenihicit sima
est, eum
qui arum
voluptasnyújt! Az
Intensity nate
mostantól
epikus orsókínálatunkat
debistteljessé
eaque teszi
min eossimu
sciassundam és úgy
gondoljuk,facepro
hogy minden
dolese árkategóriában
et que paribus. a legjobbat kínáljuk legyen
szó akár a belépő szintű Inertia sorozatról, a középáras Magnitude
és Extremity, vagy a zászlóshajó Centris és Intensity modellekről.

XXX

56 // INTENSITY
58 // EXTREMITY
60 // CENTRIS NT
62 // MAGNITUDE
64 // INERTIA

ORSÓK INTENSITY

Intensity
Az Intensity Feeder orsók tervezésénél elsődlegesen a nagy
távolságok elérést tartottuk szem előtt. Az orsó fejlesztését Lee
Kerry közreműködésével végeztük, aki számtalan órát töltött el
az orsó finomhangolásán. Biztosak vagyunk abban, hogy ezek
az orsók végső kialakítását tekintve a hagyományos és a nagy
távolságú feeder horgászatban is tökéletes választás.

JELLEMZŐK
• Tartozék alumínium pótdob
• Kettős Zsinórklipsz
• Egykarú hajtókar puha tapintású
gumírozott markolattal
• 3mm-es alu felkapó kar
• SDS gyorsfék rendszer
• Nyomatékos hajtókar

Ez az orsócsalád telis tele van olyan tulajdonságokkal, mint
a Powerdrive rendszer, a CNC alumínium dob, kompakt
orsótest, és egy mindig megbízható csigás tengely. Kiemelkedő
tulajdonsága az SDS ( Speed Drag System) fékrendszer.
Ez a mikro fékrendszer lehetővé teszi a zsinór legfinomabb
adagolását, ami főként a nagyobb testű halak fárasztása során
nyújt nagy segítséget.
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INTENSITY ORSÓK

620

720

P0010026 184,99 €*

P0010027 194,99 €*

ÁTTÉTEL

SÚLY

ZSINÓR/ FORDULAT

ZSINÓRKAPACITÁS

PÓTDOB

P0010026

Intensity Feeder 620

4.6:1

418g

86cm

0.26mm/150m

P0010028 29,99 €*

P0010027

Intensity Feeder 720

4.6:1

432g

96cm

0.28mm/150m

P0010029 29,99 €*

SEKÉLY DOB

MASSZÍV EGYKAROS HAJTÓKAR

DUPLA ZSINÓRKLIPSZ

Minden modell nagy, sekély dobbal rendelkezik,
amely lehetővé teszi, a zsinór könnyed
lefutását, valamint kivételes zsinóradagolást
biztosít.

Az orsók számtalan órányi tesztelése után
úgy döntöttünk, hogy egy masszív, egykaros
hajtókar teljesít a legjobban ezeknél az
orsóknál. Ez a tömör alumínium hajtókar
lehetővé teszi, a nagyméretű etetőkosarak
könnyed bevontatását, akár nagy távolságból
is.

Az orsók CNC-vel megmunkált alumíniumból
készülnek, és alapfelszereltségként dupla
zsinórklipszszel rendelkeznek, ami többféle
távolságon tör tén ő horgászatot tesz
könnyedén lehetővé.
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ORSÓK EXTREMITY

JELLEMZŐK
• Megmunkált alumínium orsó
• Mikro állítású első fék
• Ütésálló fényes orsóház
• Két kiváló minőségű fém zsinórklipsz
• Nagy teljesítményű és megbízható
csigatengely, amely nagy vontatási
teljesítményt biztosít
• Új, összecsukható CNC fogantyú, puha
tapintású gumibetétes markolattal

Extremity

• Extra széles dob
• Optimális zsinórkapacitású dob
• Sima, megbízható hajtómű
• Tartalék dob a fokozott sokoldalúságért

A távolsági feederezés hihetetlenül népszerűvé vált a modern
feederhorgászok körében. Mind a természetes és telepített
tavak gyakran megkövetelik a horgászoktól, hogy ilyen extrém
távolságokban versenyezhessenek. Ezért fejlesztettük ki az
Extremity 520 és 620-as modelleket. Két megbízható és tartós
orsó, amely képes megbirkózni a hosszú távú feederhorgászat
követelményeivel.
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EXTREMITY ORSÓK

520

620

P0010010 114,99 €*

P0010011 119,99 €*

A két Extremity orsó közül a kisebbik, amely akár 80 méteres
dobásokra is képes. Egy hajtókaros, amit a tesztelés során a
leg optimálisabbnak találtuk, amely maximális nyomatékot és
stabilitást biztosít a nagy súlyok felcsévélésekor.

A kiváló darab, akár 100 méteres dobásra is képes. Egykaros
hajtókart tartalmaz. A tesztelés során azt találtuk, hogy ez az
optimális fogantyú választás maximális nyomaték és stabilitás
a nagy súlyok feltekerésekor.

ÁTTÉTEL

SÚLY

ZSINÓR/ FORDULAT

ZSINÓRKAPACITÁS

PÓTDOB

P0010010

Extremity Feeder 520

4.6:1

383g

84cm

0.26mm/150m

P0010012 24,99 €*

P0010011

Extremity Feeder 620

4.6:1

411g

89cm

0.26mm/150m

P0010013 24,99 €*

DUPLA ZSINÓRKLIPSZ

NAGYMÉRETŰ DOB

M in d e n E x t re mi t y F e e d e r
orsón, alapfelszereltségként két
zsinórklipsz található. Növeli a
pontosságot és a hatékonyságot,
több távolság horgászatakor.

Nagyméret ű dob, amelyek
jelentősen segítik az ex tra
távolságok elérését. A szélesebb
dob átmérője csökkenti az
ellenállást, amikor a zsinór
leszalad a dobról, így nagyobb
távolságot érhetünk el.

CNC EGYKAROS,
ÖSSZECSUKHATÓ
HAJTÓKAR
Minden Extremity orsó
egyedi CNC, összecsukható
hajtókarral rendelkezik a gyors
és egyszer ű összeszerelés
érdekében, valamint nagyméretű,
ergonomikus, puha gumiból
készült markolat tal, a jobb
tekerési hatékonyság érdekében.

ÁTTÉTEL
Az Extremity Feeder
or sókon a me gbízható é s
nagy teljesítményű titánium
csigatengelyes fogaskerekeket
használtuk , amelyek kiváló
tekerési teljesítményt és fokozott
élettartamot biztosítanak.
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ORSÓK CENTRIS NT

JELLEMZŐK

Centris NT

• CNC megmunkált alumínium orsóház
• Titánium karbon rotor és hajtókar
• NiTi felkapókar
• 7 golyóscsapágy

A Centris NT orsókat több mint három évig fejlesztettük,
hogy megalkossuk a tökéletes orsót a mai versenyhorgászok
számára. Az orsók építéséhez a legfinomabb minőségű
anyagokat használtuk fel a hosszú élettartam érdekében,
beleértve a titánium-karbon rotorokat, a titánium tengelyt és a
teljes alumínium testet.

• Teljesen megmunkált alumínium dob
• Gyorskioldó, nyomógombos dob
• Pontos fékrendszer
• Hosszú csigatengelyes dobemelés
• Szuper lassú dobemelés
• Szimpla és dupla fogantyúval szállítva
• Tartalék dobbal szállítva

A kompakt test köré tervezett PowerDrive, egy szuper lassú
oszcillációs csigatengely, amely az orsó méretéhez képest
kiváló tekerési teljesítményt biztosít.
A fogaskerék áttételét 5,0:1-re állítottuk be, hogy még egyszer
fokozzuk a tekerési teljesítményt, így a Centris NT orsók minden
horgászatra alkalmasak, egészen a szigorú feeder horgászatig.
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CENTRIS NT ORSÓK

320

420

520

P0010001 189,99 €*

P0010002 194,99 €*

P0010003 199,99 €*

A Centris NT termékcsalád legkisebb modellje
tökéletes méretű orsó a rövid távú waggler és feeder
horgászathoz. A kompakt és könnyű alumínium
ház, tökéletes egyensúlyt biztosít a rövid botokkal.

A 420 Centris NT egy igazi „mindenes”, amely a
legkülönfélébb horgászhelyzeteket is lefedi. Ez az
optimális orsóméret alkalmas, a természetes és a
verseny körülményeken felmerülő követelmények
többségéhez, mind wagglerre, mind feederre.

A Centris NT termékcsalád legnagyobb orsója a
nagy dobások köré lett építve és kifejlesztve. A
megnövelt zsinórkapacitás és a nagyméretű dob,
növeli mind a dobási, mind a vontatási teljesítményt.

DUPLA HAJTÓKARRAL RENDELHETŐ
A Centris orsók kétkaros hajtókarral vannak ellátva, hogy megfeleljenek az Ön preferenciáinak. Az
egykaros hajtókar nagyobb tekerési teljesítményt biztosít, míg a dupla fogantyú nagyobb sebességnél
nagyobb visszahúzási egyensúlyt biztosít.

ÁTTÉTEL

SÚLY

ZSINÓR/ FORDULAT

ZSINÓRKAPACITÁS

PÓTDOB

P0010001

Centris NT 320

5.0:1

312g

75cm

0.23mm/150m

P0010004 34,99 €*

P0010002

Centris NT 420

5.0:1

324g

85cm

0.26mm/150m

P0010005 34,99 €*

P0010003

Centris NT 520

5.0:1

336g

95cm

0.28mm/150m

P0010006 34,99 €*

ÁTTÉTEL

NITI FELKAPÓKAR

NYOMÓGOMBOS ORSÓ

DUPLA ZSINÓRKLIPSZ

A PowerDrive titán szuperlassú
dobemelésű csigatengelyes
fogaskerék kiváló teljesítményt
biztosít.

A szabadalmaztatott
titánöt vözetből készült
felkapókar, k ihajlí t ás u t án
meghajlik, majd visszanyeri
eredeti alakját.

Nyomógombos gyorskioldóval
szerelt erősítet t alumínium
dob, integrált többtárc sás
fékrendszerrel.

Minden orsón alapfelszerelésként
két zsinórklipsz található, ami
növeli a pontosságot két távolság
meghorgászásakor.

*RRP = *Adviesverkoopprijs *Unverbindiche Preisempfehlung *Prix de vente conseillé *Prix recommendé *Prezzo di vendità raccomandato *Doporučená maloobchodní cena *Ajanlott *Odporucana *Cena rekomendowana *Recommended retail price *Rekommenderat pris * Preț recomandat cu amănuntul

PRESTON INNOVATIONS

61

ORSÓK MAGNITUDE

Magnitude
A Magnitude orsók ugyanazokon az elveken alapulnak, mint
amit a Centris termékcsaládot is olyan népszerűvé tették, így
a Magnitude orsók sok horgász nagy kedvencévé fog válni.
A Magnitude mindegyike tartalmazza a szuper megbízható
PowerDrive rendszert, amely lehetővé teszi, hogy kompakt
teste mellett hihetetlen vontatási teljesítménye is megmaradjon.
Ez az orsócsalád nem csak jól teljesít, de a fekete alumínium
orsóháznak köszönhetően jól is néz ki. Egy igazán fantasztikus
orsócsalád, szuper versenyképes áron.
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JELLEMZŐK
• Tartalmazza a tartalék alumínium dobot
• Kettős zsinórklipsz
• Szuper lassú dobemelés
• CNC megmunkált alumínium test és
oldalsó borítás
• AI megerősített teljesen megmunkált dob
• Dobfékes rendszer
• Puha tapintású, gumírozott markolatú
fogantyú
• 3 mm-es alumínium hajtókar
• Visszaforgás gátló rendszer
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MAGNITUDE ORSÓK

320

520

420

P0010020 139,99 €*

P0010021 144,99 €*

P0010022 149,99 €*

A Magnitude termékcsalád legkisebb modellje,
ideális választás a wagglerezéshez és a rövid
távú feederhorgászathoz. A kompakt, könnyű
alumínium test tökéletes egyensúlyt biztosít a rövid
feederbotokkal és a hosszabb úszós botokkal is.

A Magnitude 420 egy fantasztikus, mindenre
alkalmas orsó, amely ideális mind a rövid és közepes
távú feederhorgászathoz, és az úszós horgászat
minden formájához. A 420-as az optimális méret
a természetes vizeken és a telepített tavakon
felmerülő igények többségéhez.

A termékcsalád legnagyobb orsó modellje, ami
tökéletes a távoli feederéshez. A megnövelt
zsinórbevontatás és a nagyméretű dob lehetővé
teszi, hogy ez az orsó nagyobb vonóerővel
rendelkezzen, ami ideális a termetes kosarak nagy
távolságból történő behúzásakor.

ÁTTÉTEL

SÚLY

ZSINÓR/ FORDULAT

ZSINÓRKAPACITÁS

PÓTDOB

P0010020

Magnitude 320

5.0:1

301g

75cm

0.23mm/150m

P0010023 29,99 €*

P0010021

Magnitude 420

5.0:1

311g

85cm

0.26mm/150m

P0010024 29,99 €*

P0010022

Magnitude 520

5.0:1

323g

95cm

0.28mm/150m

P0010025 29,99 €*

ÁTTÉTEL

FELKAPÓKAR

ALUMÍNIUM DOB

Az 5,0:1 áttétel tökéletes kompromisszumot
jelent a teljesítmény és a gyors zsinórbehúzás
között, így az orsó tökéletes a „sokhalas”
horgászhelyeken.

A Magnitude termékcsalád 3 mm-es alumínium
felkapókarral rendelkezik, amely rendkívül
robosztus és tartós, mind horgászat közben,
mind tárolás közben.

A Magnitude orsók CNC megmunkált
alumíniumból
készülnek
és
alapfelszereltségként dupla zsinórkapoccsal
rendelkeznek, ami többféle távolságban is
könnyedén lehetővé teszi a horgászatot.
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ORSÓK INERTIA

JELLEMZŐK
• Ütésálló grafit ház
• Megmunkált alumínium dob

Inertia

• Percíz elsőfék
• Sima futású, megbízható hajtómű
• Kiváló minőségű fém zsinórkapocs
• Egykaros hajtókar
• Optimális zsinórkapacitású

Az Iner tia orsókat úgy terveztük, hogy a korlátozott
költségvetéssel rendelkező horgászok számára is olyan
csúcsminőségű orsóválasztékot kínáljanak, amely nem
csökkenti a teljesítményt és a hatékonyságot. Ezek az orsók
minden horgász számára tökéletesek, akár verseny ,vagy
hobbihorgász, ezek az orsók hihetetlen ár-érték arányt kínálnak.
Az Inertia termékcsalád háromféle méretű orsóból áll: 320, 420
és 520. Ezek a méretek lefedik a felhasználási terület többségét
bármilyen helyen vagy módszerrel is horgászunk.
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• Könnyű, kompakt test
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INERTIA ORSÓK

320

420

520

P0010014 64,99 €*

P0010015 69,99 €*

P0010016 74,99 €*

Ez a tökéletes orsó a kisebb, akár 40 m-es
dobásokhoz. Ideális könnyű waggleres, kis tavi
horgászathoz.

Igazi „allround” orsó, ami a legkülönfélébb
szituációkkal is megbirkózik, a feederhorgászattól
a természetes vizeken folytatott wagglerezésig.

A töké le tes or só hosszabb , akár 6 0 - 8 0
méteres dobásokhoz. Ideális a hosszú távú
feederhorgászathoz természetes és magántavakon
egyaránt.

ÁTTÉTEL

SÚLY

ZSINÓR/ FORDULAT

ZSINÓRKAPACITÁS

PÓTDOB

P0010014

Inertia 320

5.0:1

291g

75cm

0.26mm/150m

P0010017 21,99 €*

P0010015

Inertia 420

5.0:1

368g

85cm

0.26mm/150m

P0010018 21,99 €*

P0010016

Inertia 520

5.0:1

375g

95cm

0.26mm/150m

P0010019 21,99 €*

SIMA, MEGBÍZHATÓ
ÁTTÉTELEZÉS

KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ FÉM
ZSINÓR KLIPSZ

PRECÍZ ÁLLÍTÁSÚ

KOMPAKT TEST

MIKORFÉK

M in d e n I n e r t ia o r só sima
alumínium fogaskerékkel készült,
amely k iváló teljesítmény t
és egyensúly t biztosít a
horgászathoz, javít va a
teljesítményt és a tartósságot.

A z I n e r t ia o r s ó k e r ő s é s
sima klipszet tar talmaznak,
amely csökkenti az esetleges
zsinórsérüléseket és soha nem
hagyj cserben.

A z Iner tia orsók mikroszabályozható, első fék kel
rendelkeznek, amely szuper
sima, gyors és egyszerűen a
pontos igényeinkhez igazítható.

Kompak t és könny ű graf it
testtel rendelkezik, amely kiváló
egyensúly t biztosít a botok
számára. Az ütésálló test extrém
tar tós és ellenáll a modern
horgászat által megkövetelt
igénybevételnek.
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Versenyládák
Folyamatosan feszegetjük a ládafejlesztés
határait, mindig új utakat keresünk a fejlesztésre
és a kínálat bővítésére. A legújabb technológiai
fejlesztések és tervezési technikák alkalmazása
alapvető fontosságú volt egyedi jellemzőink
kifejlesztésében, és ez a versenyládák
innovációjának élvonalában tart minket.

68 // ABSOLUTE
78 // INCEPTION
88 // TALICSKÁK

VERSENYLÁDÁK ABSOLUTE

®

Alkalmazások sokszínűsége
Az Absolute termékcsalád számos tervezési jellemzővel
rendelkezik, amelyek megkönnyítik a ládák használatát. A
lábrácsot rugós gyorskioldó csapok rögzítik a helyén. Ezek
pontosan rögzíthetők nyitott vagy zárt helyzetben, így biztosítva,
hogy a beállítás mindig rendkívül stabil legyen. A lábtartólemez
könnyen eltávolítható, ha a szükségtelenné válik.
A tároló kazetták ugyanezeket a gyorskioldó reteszelő
csapokat használja, ami megkönnyíti a kazetta bármikor történő
eltávolítását, amit még egyszerűbbé tesz a szabadalomra
bejelentett “Easy Access System”, amely lehetővé teszi a kazetta
kicsúsztatását a doboz elülső és hátsó részéből.

Minden szállított egység a mi “Mag Lok” rögzítő kapcsainkkal van
ellátva. Ezek a forradalmi záró klipszek pozitív mágneses zárral
rendelkeznek, amely biztonságosan nyílik és záródik a kopás és
szakadás kockázata nélkül, amely a jelenlegi műanyag záraknál
általában megtalálható.
A vízmérték a keret hátsó részén, középen található, és tökéletes
helyen van ahhoz, hogy a beállítás mindig vízszintes legyen. A
Deluxe párnázott üléshez tartozik egy integrált, sekély oldalsó
fiók, amely tökéletesen alkalmas szerelékes létrák, általános
tartozékok vagy előketartó dobozok tárolására.

NAGY SZIL ÁRDSÁGÚ NEODÍMIUM MÁGNESEK ET HASZNÁLTUNK A
LÁDAKLIPSZEK RÖGZÍTÉSÉHEZ ÉS FELOLDÁSÁHOZ, ÍGY HIHETETLENÜL ERŐS,
MÉGIS EGYSZERŰEN HASZNÁLHATÓ SZÍNES FÜLEKKEL, SZÍNKÓDOLHATÓAK AZ
EGYSÉGEK.
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ABSOLUTE
SUBGROUP
VERSENYLÁDÁK
GROUP

1

4

2

5

6

7
3

Szilárd alapokra építve
1

A szabadalomra bejelentett “Easy Access System” lehetővé
teszi, hogy a kazetta könnyen kicsúsztatható legyen a láda
elülső és hátsó részéből.

5

A 36 mm átmérőjű alumínium külső lábprofil tartós matt
fekete porszórt bevonattal, korszerű megjelenést és fokozott
tartósságot biztosít.

2

A Deluxe párnázott ülőlap integrált sekély oldalsó fiókkal,
hatékonyan használja ki az általában elpazarolt helyet.

6

A 32 mm átmérőjű alumínium belső lábprofil növeli a láda
stabilitását és szilárdságát.

3

Minden lábblokk, TPE rendszerrel rendelkezik, amely biztosítja,
hogy a külső lábak biztonságosan rögzíthetőek legyenek
bármelyik pozícióban.

7

A beépített vízelvezető rendszerrel ellátott, rendkívül alacsony
profilú sárvédő lábak maximális szilárdságot és stabilitást
biztosítanak, még a legnehezebb terepen is.

4

A két, menetes végzáró sapka lehetővé teszi az OffBox 36
alapvető fontosságú tartozékainak egyszerű hozzáadását.
Mind a hat láb cserélhető, hogy megfeleljen az Ön által
preferált beállításnak.
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VERSENYLÁDÁK ABSOLUTE

A KÉSZLET RÉSZE
• 26mm tálca (a kerethez rögzítve)
• 40 mm-es rekeszes oldalsó fiókos egység
• Deluxe párnázott ülés integrált oldalsó
fiókkal
• 26 mm-es sekély tálca
• Kazetta fedél
• Ülőláda fedél
• Deluxe párnázott vállpánt
• Shuttle adapter

ABSOLUTE 36
P0120002 Fehér 959,99 €* / P0120003 Fekete 959,99 €*

A 36 mm-es lábrendszer köré épül, amely páratlan stabilitást biztosít, miközben impozáns megjelenést kölcsönöz.
A 36 mm-es lábak alacsony profilú sárlábakat tartalmaznak, így a láda rendkívül alacsonyan helyezhető el a
talajhoz, miközben az új kialakítás jelentős súlycsökkenést eredményez a korábbi modellekhez képest.
A lábtartót rugós gyorskioldó csapok tartják a helyén, amik pontosan rögzíthetők nyitott vagy zárt helyzetben,
így biztosítva, hogy a felállítása mindig rendkívül stabil legyen.
A tároló tálca ugyanezt a gyorskioldó reteszelő csapot kapta, ami lehetővé teszi, hogy bármikor gyorsan és
egyszerűen eltávolítható legyen a horgászat közben, ezt tovább fokozza a keret egyedi kialakítása, amivel
elérhető, hogy a tálca kicsúsztatható legyen a láda keretének elülső és hátsó részéből egyaránt.
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ABSOLUTE VERSENYLÁDÁK

MINIMÁLIS HORGÁSZATI SZÜKSÉGLET
(Sekély tálcás egység és Deluxe párnázott ülés)
15.35kg

TELJES SÚLY
18.70kg

Ø 36mm

101mm

528mm

657mm

757mm

11.25kg

390mm

VÁZ, LÁBTARTÓ ÉS 6 LÁB

357mm

355mm

712mm

477mm

357mm

355mm

611.5mm
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VERSENYLÁDÁK ABSOLUTE

DELUXE PÁRNÁZOTT ÜLÉS, SEKÉLY OLDALSÓ FIÓKKAL
P0890013 149,99 €*

Beépített sekély fiókos egységgel és karbon rakósbot tartó pánttal, a kényelem és a
hatékonyság nagyszerű kombinációja.
Kompatibilis minden Absolute ládával

ÜLŐLÁDA FEDÉL
P0890001 64,99 €*

ABSOLUTE LÁDA TAKARÓ
ABST/20 29,99 €*

Vízálló huzat az Absolute ülőládák számára.
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ABSOLUTE VERSENYLÁDÁK

MÉLY OLDALSÓ FIÓK

MÉLY ELÜLSŐ FIÓK

P0890010 99,99 €*

P0890011 99,99 €*

SEKÉLY OLDALSÓ FIÓK

MÉLY OLDALSÓ FIÓK

P0890009 89,99 €*

P0890008 99,99 €*

26 MM-ES SEKÉLY FIÓK

40 MM-ES MÉLY TÁLCA

P0890007 64,99 €*

P0890012 69,99 €*

100MM-ES EGYSÉG

SEKÉLY TÁLCA - 18CM-ES LÉTRÁK

P0890006 104,99 €*

P0890003 89,99 €*
18 cm-es létrákkal szállítjuk
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VERSENYLÁDÁK ABSOLUTE

ABSOLUTE 36 LÁBAK

ABSOLUTE STATION LÁBAK

ABST/51 47cm 24,99 €* / ABST/52 75cm 29,99 €*

ABST/14 35cm Short 24,99 €* / P0890029 75cm Long 30,99 €*
ABST/24 45cm Standard (ABST/17 /25 /26 /27) 27,99 €*

Tartalék teleszkópos Absolute 36 alumínium lábak, multi grip
teleszkópos kézitárcsákkal és erős 36mm-es külső tokkal, 32mmes belső teleszkópos lábakkal.

Teleszkópos lábak, amelyek ideálisak a láda személyre szabásához.

A lábak univerzálisak, amelyek könnyen cserélhetők a talp eltávolításával és az ellenkező irányú visszahelyezéssel.

MENETES ZÁRÓKUPAKOK

MENETES ZÁRÓKUPAKOK

ABST/53

ABST/32

A két tartalék menetes lábvégkupak lehetővé teszi a tartozékok felhasználását
a láda lábain. A menetes végkupakok teljes sárgaréz menettel rendelkeznek,
amely számos tartozékkal használható.

A 30 mm-es Absolute lábakhoz tervezett menetes végzáró sapka, ideális
a rakósbot tartó háló, bottartó és egyéb OffBox tartozékok rögzítéséhez a
meglévő Absolute lábakhoz.
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ABSOLUTE VERSENYLÁDÁK

ABSOLUTE PLATFORM
P1150002 299,99 €*

Az Absolute Platform tele van funkciókkal, amelyek
a leginkább felhasználóbarát és legstabilabb
stéggé teszik a piacon. A kialakítás lehetővé teszi
a stég szélességének megváltoztatását, ami azt
jelenti, hogy a piacon kapható bármelyik ládához
alkalmas, míg a stég pillanatok alatt felépíthető vagy
elpakolható, és a mellékelt tárolótáskában tárolható.
A kettős vízmérték segít a platform vízszintbe
állításában, míg a mellékelt“lábrögzítőkkel” a láda
100%-os biztonságban lesz a mérettől függetlenül.

• 2 x innovatív lábzár tartozék
• 4 db 36 mm átmérőjű, 80 cm hosszú láb tartozék
• Minden láb menetes végzáró sapkával
rendelkezik
• A lyukak lehetővé teszik a víz be- és kiáramlását
a stég minden részébe, megakadályozva a
felúszást és elősegítve a vízelvezetést
• Kettős vízmérték
• Állítható szélesség, hogy bármilyen ládához
illeszkedjen, beleértve a praktikus számozott
jelölőt is
• Nagyméretű kézitárcsa a maximális tapadás
érdekében
• Párnázott táskában, vállpánttal szállítva

800mm

906mm

1000mm

TELJES SÚLY 8.16kg (a táska nélkül)

Ø 36mm

878mm
978mm
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VERSENYLÁDÁK ABSOLUTE

ABSOLUTE 36 FEEDER CHAIR
P0120021 279,99 €*

Az Absolute 36 feeder szék szuper stabil 4x 36mmes lábakkal, valamint 2 további 36mm-es bottartóval
felszerelt, melynek köszönhetően bármilyen további
Offbox tartozékot felszerelhetünk hozzá, beleértve
a dupla csuklós oldalsó tálcákat is. Ahogy a neve
is mutatja, ideális azoknak a feeder horgászoknak,
akik előtérbe helyezik a stabil hosszú bottartókat.
Rendkívül kényelmes ülőfelülettel ellátott Aboslute
36 feeder szék tökéletes a hosszú horgászatokhoz,
miközben az összecsukható hát támlával és
leszerelhető lábakkal könnyen, kis helyre
elcsomagolható, amiket szék hátulján tárolhatunk,
a mellékelt hevederek segítségével.

640mm

TELJES SÚLY 8.7kg

300-500mm
Állítható magasságú
lábak

Ø 36mm

740mm
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ABSOLUTE VERSENYLÁDÁK

ABSOLUTE 36 FEEDER CHAIR FOOT PLATFORM
P0120020 129,99 €*

Ez a lábrács, a 2x36mm-es lábbal ellátott Absolute Feeder szék tökéletes
kiegészítője, ami különösen hasznos, ha egyenetlen talajon vagy sekély
vízben horgászunk. Rendkívül stabil felépítése miatt, tökéletes kiegészítője
az OffBox termékeknek, mint például a bottartók, haltartó kar rögzítéséhez
is. A talpazat biztonságosan rögzíthető a helyén vagy könnyen eltávolítható
a rögzítő csavar segítéségével.

500mm

650mm

TELJES SÚLY 3.8kg

Ø 36mm

355mm
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VERSENYLÁDÁK INCEPTION

Intelligence
Az Inception ülőládák a bevezetésük óta új mércét állítottak fel mind
árban, mind teljesítményben. Mi azonban piacvezetők vagyunk a ládák
tervezésében, és szeretjük feszegetni a határokat!
Az új Inception Station a munkánk gyümölcse, ez a költséghatékony láda
páratlan ár-érték arányt kínál, és számos olyan kulcsfontosságú funkciót
tartalmaz, amelyek általában kétszeres értékű termékeken találhatók! Az új
Inception Station a termékcsalád zászlóshajója, a népszerű 3D 150, 360 és
Inception Seatbox modellek fölött helyezkedik el.
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INCEPTION VERSENYLÁDÁK

4

3

6

1

7

2

8

5

1

Innovatív Mag Lok klipszek, amelyek nemcsak az egységek és tálcák
gyors és egyszerű használatát teszik lehetővé, hanem páratlan
megbízhatóságot is nyújtanak.

5

30 mm-es lábak az extra stabilitás érdekében.

6

Az egyedülállóan könnyű Inception ládák lenyűgöző stabilitást és
szilárdságot biztosítanak, minimális súly mellett.

2

A továbbfejlesztett, puha tapintású rögzítőtárcsák nagyobb tapadást
biztosítanak, ideális a lábak biztonságos rögzítéséhez.

7

Minden lábblokk TPE rendszerrel rendelkezik, amely biztosítja, hogy a
külső lábak bármely helyzetben biztonságosan rögzíthetőek legyenek.

3

Vadonatúj reteszelő stiftek a lábtálcához, amelyek biztonságos
illeszkedést biztosítanak.

8

4

Rendkívül kényelmes, párnázott ülés, integrált bottartó pánttal.

Az optimális, ultraalacsony profilú sárlábak beépített vízelvezető
rendszerrel biztosítják a maximális szilárdságot és stabilitást, a
legszélsőségesebb terepeken is.
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VERSENYLÁDÁK INCEPTION STATION

A KÉSZLET RÉSZE
• Párnázott ülőfelület
• Mag-Lok 2 fiókos egység
• 26mm-es sekély tálca
• Fedeles tálca
• 6db 30mm-es 50cm hosszú teleszkópos
lábak
• Talprögzítő csapokkal
• Deluxe párnázott vállszíj

INCEPTION STATIONS
P0120017 Graphite 599,99 €* / P0120018 White 599,99 €*

Az új Inception Station versenyláda a már meglévő Inception versenyládák sikereire és hatékonyságaira
épült és szinte ugyan azokkal a funkciókkal van felvértezve, mint például a Mag-Lok kapcsok, a talprögzítő
hevederek, valamit a kellemes tapintású rögzítő csavarok.
Szuper erős és elegáns megjelenésű vázra épült, amely fehér és grafit színben is kapható. A mély
rekeszes oldalfiók tökéletes a kiegészítők tárolására, míg a levehető, elválasztóval ellátott mély oldal
fiók horogelőkés tároló dobozok, szerelékes létrák, vagy adott esetben bármilyen nagyobb kiegészítő
tárolására használható. Az ülés és a váz között található sekély rekesz szintén alkalmas rakósbotos
szerelékek tárolására.
A keret alatt lévő rekesz szintén tartalmaz egy 26mm-es fedeles tálcát, ami szükség esetén további
egységekkel bővíthető. A láda 6 teleszkópos lábbal felszerelt, amelyek megkönnyítik az egyenletlen
vízparton való elhelyezését.
80

*RRP = *Adviesverkoopprijs *Unverbindiche Preisempfehlung *Prix de vente conseillé *Prix recommendé *Prezzo di vendità raccomandato *Doporučená maloobchodní cena *Ajanlott *Odporucana *Cena rekomendowana *Recommended retail price *Rekommenderat pris * Preț recomandat cu amănuntul

INCEPTION STATIONS VERSENYLÁDÁK

450mm

116mm

500mm

657mm

755mm

TELJES SÚLY 16.22kg

357mm

340mm

800mm

470mm
573mm

357mm

340mm
800mm
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VERSENYLÁDÁK INCEPTION 3D 150

INCEPTION 3D 150
P0120013 549,99 €*

Az Inception 3D 150 versenyládák azoknak a
horgászoknak az igényeihez fejlesztettük ki, akik
nagyobb tárgyakat szeretnének szervezetten
szállítani. Ez a láda egy 150 mm-es alapegységet
tartalmaz, amely tökéletesen alkalmas nagyobb
tárgyak, például orsók tárolására, továbbá egy
egyedi, egy darabból álló blokkegységgel
rendelkezik, amely két mély első fiókot, egy mély
oldalsó fiókot és egy sekély tálcát tartalmaz, amely
tökéletes a szerelékes létrák vagy előketároló
dobozok számára. Minden fiókot felszerelt
válaszfalakkal szállítunk, amivel a végszerelék
minden elemét rendezett módon tárolhatjuk. Mint
minden ülőláda a termékcsaládunkban, az Inception
3D 150 is rendelkezik az egyedülálló Mag-Lok
klipszekkel, amelyek biztosítják, hogy az egységek
szállításközben biztonságosan zárt állapotban, de
pillanatok alatt kinyithatóak legyenek. A lábtartó
most már két reteszelő dugattyúval is rendelkezik
mindkét oldalon, ami lehetővé teszi, hogy a lábrács
másodpercek alatt felállítható legyen, és minden
alkalommal a megfelelő pozícióban legyen.

A KÉSZLET RÉSZE
• Párnázott ülőfelület
• 3 fiókos egység
• 150 mm-es alapegység
• 2 x 30mm-es szabványos lábak 50cm
• 4 x 30mm-es teleszkópos lábak 50cm
• Kazettatámaszték és lábtálca
• Deluxe párnázott vállpánt

440mm

Ø 30mm

119mm

500mm

600mm

700mm

TELJES SÚLY 14.25kg

335mm

355mm

690mm
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450mm

795mm

553mm
*RRP = *Adviesverkoopprijs *Unverbindiche Preisempfehlung *Prix de vente conseillé *Prix recommendé *Prezzo di vendità raccomandato *Doporučená maloobchodní cena *Ajanlott *Odporucana *Cena rekomendowana *Recommended retail price *Rekommenderat pris * Preț recomandat cu amănuntul

INCEPTION 360
P0120009 569,99 €*

Az Inception SL30 láda sikerére építve az Inception
360 ugyanazzal a 100 mm mély alapegységgel és
mély rekeszes oldalsó fiókos egységgel rendelkezik,
de a tetején 360 fokban forgatható fotel található,
amely kényelmet biztosít a felhasználónak, és
tökéletes a partközeli horgászathoz.
Mindegyik egység a forradalmi Mag-Lok klipszekkel
van ellátva, amelyek biztosítják, hogy az egységek
biztonságosan rögzített helyzetben maradjanak, de
egy másodperc alatt kinyithatók, így hozzáférést
biztosítanak az alapegységhez. A lábrácsot két
stift rögzíti, egy-egy, mindkét oldalon. Tároláskor
és használat közben biztonságosan rögzíthető,
így a talplemez minden alkalommal a tökéletes
pozícióban van.
A 360 fotel külön is kapható, és bármelyik Inception
vagy Absolute ládán használható.

A KÉSZLET RÉSZE
• 360 üléses egység
• Mély oldalsó fiókos egység
• 100 mm-es tároló alapegység
• 2 x 30mm-es teleszkópos lábak 45cm
• 2 x 30 mm-es teleszkópos lábak 50 cm
• 2 x 30 mm-es standard lábak 45 cm
• Kazettatámaszték és lábtálca
• Deluxe párnázott vállpánt

335mm

355mm

690mm

400mm

450mm

Ø 30mm

124mm

450mm

700mm

600mm

TELJES SÚLY 14.5kg

335mm

355mm

553mm
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VERSENYLÁDÁK INCEPTION

INCEPTION
P0120010 479,99 €*

Az Inception láda a rendkívül népszerű Inception
SL30 modell továbbfejlesztett változata. Ez az
Inception versenyláda számos kulcsfontosságú
fejlesz tés t t ar t almaz , ame l yek rendk í v ül
felhasználóbaráttá és könnyen beállíthatóvá teszik
a parton.
Az egyik legfontosabb fejlesztés a kézitárcsák,
amelyek továbbfejlesztett markolati területekkel
rendelkeznek , amelyek lehetővé teszik a
rögzítőtárcsa biztonságos megfogását, még a
leghidegebb körülmények között is. A lábrácshoz
két reteszelő stift is tartozik, ami felgyorsítja
az összeszerelést és biztosítja, hogy a lábtartó
tálca minden alkalommal a megfelelő pozícióban
legyen. Továbbfejlesztett, párnázott üléssel is
rendelkezik, amely rendkívüli kényelmet nyújt,
valamint hihetetlenül strapabíró.
Ez a láda a forradalmi Mag-Lok klipszeket is
tartalmazza, amelyek biztonságos illeszkedést,
ugyanakkor könnyű hozzáférést biztosítanak
minden rekeszhez . A z Incept ion ül ő láda
a l a p f e l s z e r e l t s é g k é n t e g y 10 0 m m - e s
alapegységgel és egy mély oldalsó fiókkal is
rendelkezik, így ideális választás lehet azok számára,
akik egy könnyű és kompakt bokszot keresnek.

A KÉSZLET RÉSZE
• Párnázott ülés
• Mély, oldalsó fiókos egység
• 100 mm-es alapegység
• 2 x 30mm-es szabványos lábak 50cm
• 4 x 30mm-es teleszkópos lábak 50cm
• Kazettatámaszték és lábtálca
• Deluxe párnázott vállpánt

400mm

130mm

500mm

600mm

700mm

TELJES SÚLY 11.25kg

355mm

355mm

795mm
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355mm

355mm

553mm
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INCEPTION VERSENYLÁDÁK

INCEPTION FEEDER CHAIR
P0120005 229,99 €*

Az Inception Feeder szék 30 mm-es kerek lábakból
készült, így szuper stabil és kompatibilis az összes
OffBox termékkel, így testre szabható horgászállás
hozható létre, ami ideális a feederhorgászathoz.
A kényelmes, párnázott matracot, összecsukható
hát támlát és lábakat tar talmazó Inception
Feeder szék rendkívül kompakt a szállításhoz,
súlya mindössze 7,2 kg, így a mellékelt vállpánt
segítségével könnyen a horgászbothoz vihető.
A székhez külön lábtálca is rendelhető, ami még
sokoldalúbbá teszi a széket, amelyhez olyan
tartozékokat adhat hozzá, mint a csalizótálca, a
hálótartó karok és a feeder karok.

640mm

TELJES SÚLY 7.2kg

170-500mm
Állítható magasságú
lábak

Ø 30mm

630mm

670mm
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VERSENYLÁDÁK INCEPTION

INCEPTION 360 ÜLŐEGYSÉG
P0890042 199,99 €*

Bármelyik Inception, vagy Absolute ládán alkalmazható, egyszerűen használja a Mag-Lok
klipszeket a korábbi ülőfelület helyettesítésére. 360 fokban forgatható, így könnyedén
és rendkívül kényelmesen horgászhat a partközelben. Az ülés hátsó része a szállításhoz
lehajtható.

320mm

295mm
120mm

415mm

430mm

510mm

TELJES SÚLY 5.8kg

530mm

INCEPTION LÁBRÁCS
P0120012 144,99 €*

Bármelyik Inception ládán, vagy feeder széken használható. A lábtálca használata megkönnyíti
a helyes testtartást, ami különösen fontos a rakósbotos horgászat során. Két teleszkópos
lábbal érkezik az állíthatóság érdekében.
Comes with: Cassette bar, footplate and 2x 50cm telescopic legs

500mm

600mm

TELJES SÚLY 3.5kg

Ø 30mm

355mm

INCEPTION SHUTTLE MULTI-ADAPTER
P0890050 35,99 €*

Úgy tervezték, hogy minden Preston Shuttle-hez illeszkedjen, hogy segítse az
Inception láda rögzítését. Egyszerűen állítsa be a karok helyzetét a csavarok
eltávolításával és a ládának megfelelő pozícióba való behelyezésével, így az
adapter teljesen univerzális, és bármely Inception darabhoz alkalmas.
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INCEPTION VERSENYLÁDÁK

26 MM-ES SEKÉLY TÁLCA

40 MM MÉLY FIÓK

100MM-ES EGYSÉG

P0890021 47,99 €*

P0890022 52,99 €*

P0890055 74,99 €*

SEKÉLY OLDALSÓ FIÓK

MÉLY OLDALSÓ FIÓK

P0890019 52,99 €*

P0890020 59,99 €*

MÉLY OLDALSÓ FIÓK,
KIVEHETŐ ELVÁLASZTÓKKAL
P0890054 64,99 €*

DRAWER2 FIÓKOS EGYSÉG

DRAWER3 FIÓKOS EGYSÉG

P0890052 154,99 €*

P0890047 154,99 €*

SEATBOX ÜLŐLÁDA TAKARÓ

PADDED SEAT PÁRNÁZOTT
ÜLÉS

P0890026 21,99 €*

P0890043 94,99 €*

INCEPTION LÁBAK 30MM
P0890044 50cm (1 pár) 37,99 €*
P0890045 75cm (1 pár) 42,99 €*

A tartalék teleszkópos lábak két különböző változata,
amelyek a parton és a lejtős partszakaszok széles
skáláját lefedik. Párban szállítva 50 és 75 cm-es
méretben kapható, mindkét változatban van egy
forgatható sárláb és egy 30 mm-es külső láb, 25
mm-es meghosszabbítható lábbal.

INCEPTION RÖGZÍTŐTÁRCSA
P0890049
2 db/tasak
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VERSENYLÁDÁK TALICSKÁK

Szállító eszközeink már számtalan éve
megbízhatóan szállítják a horgászok
felszerelését a horgásztóhoz és vissza. A kétés négykerekű talicskát strapabírónak építjük,
a legtartósabb és legjobb minőségű anyagok
felhasználásával. Ezek kialakítása évek óta
változatlan, és ennek egy nagyon fontos oka
van: ha nem romlott el, ne javítsd meg elvet
követve! A talicskák páratlan megbízhatóságot
nyújtanak, és nem hagyják cserben, bármilyen
terepviszonyok között is álljon.

NÉGYKEREKŰ TALICSKA

SPACE STATION/ONBOX TALICSKA

SPST/16 Négykerekű talicska 279,99 €*
SPST/11 Tartalék raktér táska 29,99 €*

SPST/09 Space Station/OnBox Talicska 199,99 €*
SPST/10 Tartalék raktér táska 29,99 €*

A négykerekű talicska tökéletes eszköz a felszerelés vízpartra szállításához.
Úgy terveztük, hogy ne csak a láda, hanem a teljes felszerelését is elférjen
benne, beleértve a hátsó fogantyúra felcsatolható táskát is. A négy kerék a
teljes súlyt megtartja, így egyszerűen csak oda kell tolni a horgászhelyhez,
így nincs szükség erőlködésre! A defektek problémáját kiküszöbölik a szilárd
gumiabroncsok, amelyek a nagyobb hasmagasság érdekében állíthatóak.

Egy speciálisra tervezett, talicskaszerű felszerelésszállító, amelyet az Absolute,
Inception, OnBox, Space Station és más ládák szállítására fejlesztettünk ki
a (mellékelt) kiegészítő átalakító rúd segítségével. Ez a kialakítás egy nagy
csomagtér rakodófelületet is biztosít a táskák számára, valamint egy további
kivehető táskát a fogantyúk között a ruházat, botgörgők stb. számára. Ezenkívül
a talicska fogantyúrendszere egy habszivaccsal borított keresztrudat tartalmaz,
amely a bottartók tartására használható.

4 KEREKES TALICSKA ÁTALAKÍTÓ KÉSZLET
SPST/19 89,99 €*

A meglévő kétkerekű talicskát négykerekűvé alakítja át.
Tartalmaz 2 adaptert és 2 kereket
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TALICSKÁK VERSENYLÁDÁK

OFFBOX WHEEL KIT
P1150001 119,99 €*

Az Offbox kerékkészlet kifejezetten a versenyláda egyszerű szállításának megkönnyítésére
készült. Hasznos megoldás azoknak a horgászoknak, akiknek kerékkészletre van szükségük
a versenyládájuk szállításához. Úgy tervezték, hogy univerzálisan illeszkedjen a ládák
széles választékához. Ez lehetővé teszi a horgász számára a kerekek egyszerű eltávolítását
valamint a fogantyú könnyed felszerelését. Két robusztus kerék, szuper erős csatlakozó
bilinccsel csatlakoztatható, amit Offbox húzófogantyúval szállítunk. A kerékkészlet nehéz
rakományokat képes könnyedén szállítani, tökéletes a mai modern horgászok számára.

OFFBOX UNIVERZÁLIS KOCSI
OFFBOX/79 119,99 €*

Alkalmas a ládák széles választékához, beleértve az
Absolute, Inception, OnBox,Space Station és más
gyártók versenyládáit. Állítható rakodó területtel,
állítható magasságú tömör kerekekkel és egy
vonórúddal rendelkezik, beépített hurokkal a gumis
hevederek rögzítéséhez. Gyorsan és egyszerűen
szétszerelhető a szállításhoz.
A lábak 26-51cm-re állíthatóak

ETETŐANYAGOS VÖDÖR TARTÓ
SPST/18 36,99 €*

Kifejezetten a legtöbb etetőanyagos vödör (17-25L) befogadására terveztük,
ami megkönnyíti a talicska rakodását. Az elülső rakodás javítja az egyensúlyt
és megkönnyíti a kocsi tolását.
2 és 4 kerekű kocsihoz (csak a kivehető első rúddal rendelkező modellekhez).
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OffBox
A Preston Innovations-nél arra törekszünk, hogy a lehető
legsokoldalúbb és felhasználóbarát termékeket hozzuk létre. Az
eredeti OffBox Pro versenyláda tartozékaink tele vannak innovatív
funkciókkal, amelyek mára az OffBox termékcsaláddá fejlődtek.

XXX

A 36 mm-es lábakkal ellátott Absolute ülőládák bevezetésével
tudtuk, hogy mennyire fontos, hogy az OffBox termékcsaládunk
Xaeezzel
parum
eicienimus. Endiés
dolore,
sam quodios
rendelkezzen
a sokoldalúsággal
alkalmazkodó-képességgel.
aut
rempor
mincientem
nos
illent
omnimporrum
Hónapokig tartó fejlesztés és mérnöki munka után kifejlesztettük
orempor epedita
corume railleszkedik
dolo ilignatur
az OffBoxvelicab
termékcsaládot,
amely pontosan
minden láda
molore
nis
eos
ate
sus
magnam
facea
derat
lábátmérőjéhez, a 19 mm-es szögletestől egészen a 36 mm-es
magnamet rempos modigni molupti orerrovit
kerek változatig.
labo. Offic tecte perspid eum simus sitatqui
Az OffBox
csuklókhoz
kiegészítő
széles
választékával
accae
volenihicit
est, eumbetétek
qui arum
voluptas
rendelkezünk,
amelyek
lehetővé
teszik, hogy
az OffBox ládák
nate debist
eaque
min eossimu
sciassundam
tartozékaikat
bármilyen
átmérőjű
lábon
használhassuk.
A 23mm
facepro dolese et que paribus.
alatti OnBox lábátmérőjű láda esetében, egy kettős betétet építettünk
be, amelybe a kisebb betétek illeszkednek. Ezeknek a betéteknek az
alkalmazása biztosítja a tartozék tökéletes illeszkedését, így végső
soron az OffBox termékcsaládunk a piacon kapható összes seatbox
lábátmérőhöz illeszkedik.

1 A 36 mm-es kerek lábméretek
variálásához a belső betét
e l t ávo lí t ásáv a l c s ö k ke n t h e t ő a
szorítónyomás.
1

2 A belső betét eltávolításához
mindkét kart befelé kell csíptetni.
2

1

1

AKADÁSGÁTLÓ KÉZIKERÉK

Az új, ergonomikus kialakítású, puha gumírozott felületű
kézikerék kényelmesen illeszkedik az ujjpercekhez, azon belül
horgászat közben elkerülje a zsinór és a szerelék beszorulását.
2

SNAP-LOK QUICK RELEASE CAM

A könnyű összeszerelhetőség és a cserélhetőség érdekében
a csuklót az láda lábához rögzítve hagyhatjuk, és egyszerűen
felpattintható a megfelelő tartozék. Így gyorsan és egyszerűen
összeszerelhetővé és elpakolhatóvá válik, és lehetővé teszi
a tartozékok használat közbeni eltávolítását vagy cseréjét.

2

25mm kerek

23mm négyzet
25mm kerek

32mm

30mm

25mm

23mm

OFFBOX 36 INSERTS
Az OffBox 36 tartozékokat 30mm, 25mm kerek és 23mm szögletes
betétekkel szállítjuk.

P0110048 25mm Kerek / P0110049 23mm négyzet alakú
P0110050 30mm Kerek / OBP/100 32mm Kerek
2 db/tasak
Az OffBox 36 betétek nem kompatibilisek az eredeti OffBox tartozékokkal.
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Oldaltálcák és
csalitartók
Hihetetlenül változatos oldalsó tálcák és
csalitartók kínálatában minden lehetséges
horgászstílust és időjárási körülményt figyelembe
vettünk. Ahhoz, hogy a legtöbbet hozhassa
ki a horgászatból, elengedhetetlen, hogy a
csali kéznél legyen és kifogástalan állapotban
maradjon. Bármivel is kerüljön szembe a parton,
átfogó választékunkban megtalálja a tökéletes
oldaltálcát vagy csalitartókat, amely minden
lehetséges követelménynek megfelel.

OLDALTÁLCÁK ÉS CSALITARTÓK OFFBOX

OFFBOX SIDE FOOT REST
P0110077 119,99 €*
M28 SZ62mm

Az OffBox oldalsó lábtámasz elengedhetetlen kellék a horgászok számára, akik
szeretnék kiélvezni a horgászat minden kényelmét. Szuper erős mozgatható
csuklójával pontosan oda helyezhető, ahol a legszükségesebb, akár a láda
mindkét oldalán is. Miután a lábtámaszt megfelelően pozícionáltuk, lehetőség
nyílik arra, hogy lábunkat ideális helyzetben és magasságban pihentessük,
valamint körbefordulhatunk a ládán így a partközeli horgászatok is sokkal
kényelmesebbé válnak. A két 30mm-es láb a megfelelő magasságig
meghosszabbítható és szükség esetén további OffBox tartozékok elhelyezésre
is használható.
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OFFBOX OLDALTÁLCÁK ÉS CSALITARTÓK

DOUBLE DECKER
Ezek a kétszintes oldalsó tálcák
hatalmas mennyiségű hasznos
helyet kínálnak, miközben rendkívül
kompaktak maradnak. Mint a VentaLite összes termékcsaládja, a Double
Deckerek is rendelkeznek a szuper
erős szorítócsuklóval, amely rendkívül
biztonságossá és stabillá teszi a
tálcákat. A Double Decker modellek
második szintje rossz időjárás esetén
csali takaróként is használható, ami
tökéletes azoknak, akik inkább esernyő
nélkül horgásznak.

DOUBLE DECKER SIDE TRAY SMALL

DOUBLE DECKER SIDE TRAY LARGE

P0110059 109,99 €*
Kis tálca SZ365 Á310mm / Nagy tálca SZ430 Á390mm

P0110060 129,99 €*
Kis tálca SZ480 Á320mm / Nagy tálca SZ540 Á435mm

Az ideális oldaltálca, ha olyan eszközre van szükség, amely kicsire
csomagolható, de nagy felületet biztosít. Az alsó nagyobb tálca Venta-Lite
anyagból készült, így több csalis doboz tárolására alkalmas, míg a kisebb felső
tálca tömör alumíniumból készült, így hasznos kiegészítő csali/kiegészítő
eszközök tárolóhelyként, valamint esővédőként is szolgál az alsó tálca számára,
ha a horgászat közben esni kezd az eső.

A Double Decker Side Tray nagyobb változata, amelyet két extra erős bütyök
támaszt alá. A két tálcának köszönhetően, rengeteg hely van a csalik és a
kiegészítők számára, miközben a tálca a szállításhoz, még mindig sokkal
kisebb alapterületűre hajtható össze.
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OLDALTÁLCÁK ÉS CSALITARTÓK OFFBOX

VENTA-LITE HOODIE SIDE TRAY - SMALL

VENTA-LITE HOODIE SIDE TRAY

P0110057 89,99 €*
M280 SZ430 Á390mm

P0110023 114,99 €*
M300 SZ560 Á460mm

A Venta-Lite kapucnis oldaltálca - Small kifejezetten azon horgászok számára
lett kifejlesztve, akik egy kompaktabb oldaltálcát részesítenek előnyben,
miközben a kapucni segít a csali tökéletes állapotban tartásában. Ez a tálca
a kiváló modell azokhoz a helyzetekhez, amikor kis mennyiségű csalira és
tartozékokra van szükség, valamint ideális a téli hónapokban, amikor különösen
zord az időjárás, vagy melegebb időben, amikor a csalik naptól védett tárolása
elengedhetetlen.

Venta-Lite Hoodie ideális oldaltálca, ha a nap folyamán változékony időjárási
körülményekre kell számítani. Kényelmesen horgászhat lehúzott kapucnival,
és egyszerűen felhúzhatja, ha elkezd esni az eső, így segítve, hogy a csali a
horgászat során végig kiváló állapotban maradjon. A csuklya a tálca oldalán
található két kézikerékkel húzható a helyére.
A mellékelt betétek: kerek 30 mm, 25 mm kerek és 23 mm szögletes

A mellékelt betétek: kerek 30 mm, 25 mm kerek és 23 mm szögletes

VENTA-LITE HOODIE SIDE TRAY XL
P0110033 149,99 €*
M510 SZ700 Á610mm

Elég nagy ahhoz, hogy hatalmas mennyiségű csalit tartson fedett helyen, esőtől
és naptól védve, egyszerűen emelje fel a csuklyát, és rögzítse a helyére az
oldalán lévő kézi csavarokkal. A tálca elején található mérőeszközzel gyorsan
és hatékonyan mérheti az előkét, vagy a horgászott mélységet, ami számos
horgászattípusnál elengedhetetlen a hatékonysághoz. Az új, extra erős
csuklók lehetővé teszik, hogy a tálca a legtöbb esetben támasztóláb nélkül
használható legyen, azonban extrém mennyiségű csali használata esetén
javasoljuk az oldalsó támasztókar használatát.
A mellékelt betétek: kerek 30 mm, 25 mm kerek és 23 mm szögletes
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OFFBOX OLDALTÁLCÁK ÉS CSALITARTÓK

VENTA-LITE MULTI SIDE TRAY
P0110075 59,99 €*
M430 SZ430mm

Sokoldalú oldalsó tálca, ami többféle módon
használható. Alkalmazható a szokásos oldaltálcaként
a láda oldalán, valamint második “sarok” vagy
hátsó tálcaként is egyaránt. Venta- lite anyagból
készül, melynek nagy előnye, hogy szuperkönnyű,
másrészt elősegíti a légáramlást, így jól hűti a
csalikat. Egy extrém erős Offbox szorítócsukló
található a tálca sarkában, így bármilyen ládához
opcionálisan felszerelhető a mellékelt 23, 25 és
30mm-es betétekkel, illetve a 36mm-hez betét
nélkül.

VENTA-LITE SLIMLINE TRAY
P0110008 79,99 €*
SZ770 Á280mm

Eredetileg a láda hátuljára szerelhető másodlagos tálcának terveztük, amely ideális a
kiegészítő tálcaként, de kompakt megoldásként is használható a korlátozott helyű placcok
esetén vagy a minimális csaliigényű horgászok számára.
A mellékelt betétek: kerek 30 mm, 25 mm kerek és 23 mm szögletes

VENTA-LITE SIDE TRAY - LARGE

VENTA-LITE SIDE TRAY - XL

P0110024 84,99 €*
M50 SZ460 Á620mm

P0110025 184,99 €*
M120 SZ720 Á620mm

Az ikercsuklós Venta-Lite Side Tray Large, a legtöbb helyzethez
tökéletes méret, hat darab 3 pintes csalis doboz befogadására
alkalmas, némi plusz hellyel. A háló elősegíti a légáramlást, ami
viszont hűvösen tartja a csalikat, miközben csökkenti a súlyt.

Két részből áll, amik egyszerűen összeilleszthetők. A tálca könnyű, mivel alumíniumhálóból
készült, ami segít hűvösen tartani a csalit a nyári időszakban is. Alapfelszereltségként két
36 mm-es lábat szállítunk, mivel a tálca nagy mérete miatt ajánlott támasztólábak vagy
oldalsó tálcatartó kar használata. Az XL oldalsó tálca szükség esetén egy darabból álló
tálcaként is használható egy támasztólábbal.

A mellékelt betétek: kerek 30 mm, 25 mm kerek és 23 mm szögletes

A mellékelt betétek: kerek 30 mm, 25 mm kerek és 23 mm szögletes
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OLDALTÁLCÁK ÉS CSALITARTÓK OFFBOX

STORMSHIELD SIDE TRAY - STANDARD

STORMSHIELD SIDE TRAY - XL

P0110073 139,99 €*
SZ600 Á400mm

P0110074 159,99 €*
SZ650 Á500mm

A standard Stormshield Side Tray oldalsó tálca tökéletes választás a
feeder horgászok számára. Ennek a népszerű formatervezésnek számos
kulcsfontosságú tulajdonsága van, amelyek segítségével alapvető termékké
válhat.

Az XL-es változat megegyező tulajdonságokkal rendelkezik, mint a népszerű
Stromshield Side Tray oldaltálca standard modellje, de még nagyobb helyet
biztosít. Ennek a nagyobb méretű tálcának a megtámasztásához a 36mm-es
csuklós támasztóláb nyújt segítséget.

A Stormshield a népszerű OffBox befogópánttal rendelkezik, mellyel
annyira stabil tartást biztosít, hogy nincs szükség külön támasztólábra. Ha
mégis szeretnénk külső lábat használni, az oldalsó tálcához tartózó csuklós
pánttal könnyedén csatlakoztatható (nem tartozék). A csuklós pántok belső
lábbetétekkel vannak ellátva, hogy illeszkedjenek a különféle lábméretekhez
(23mm, 25mm, 30mm vagy 36mm betét nélkül).

A mellékelt betétek: kerek 30 mm, 25 mm kerek és 23 mm szögletes

A tároló rekesz belső részében bőven van hely a csalis dobozok, EVA tároló
boxok, elhelyezésére, míg az emelő fedél belső oldalán lévő zsebek, kisebb
szerelékes dobozok biztonságos tárolására nyújt lehetőséget. A Stormshield
fedél új Twist Grip karokkal rendelkezik, így a fedél bármilyen szögben
pozícionálható, hogy a csalik számára a legjobb védelmet biztosítsunk.
A mellékelt betétek: kerek 30 mm, 25 mm kerek és 23 mm szögletes
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OFFBOX OLDALTÁLCÁK ÉS CSALITARTÓK

SIDE TRAY SMALL

SIDE TRAY LARGE

P0110034 29,99 €*
SZ370 Á260mm

P0110035 32,99 €*
SZ440 Á330mm

Tökéletes méret több csalizóedény és egyéb
felszerelési tárgyak számára. A tartós konstrukció
és a süllyesztett profil elég kompakt ahhoz, hogy
a legtöbb táskában elférjen.

A tökéletes választás azon horgászok számára,
akik nagyobb oldaltálcát szeretnének. A nagyobb,
tökéletes méret több csaliedény és egyéb
felszerelési tárgyak számára.

A mellékelt betétek: kerek 30 mm, 25 mm kerek és 23
mm szögletes

A mellékelt betétek: kerek 30 mm, 25 mm kerek és 23
mm szögletes

UNI SIDE TRAY SUPPORT ARM

SUPER SIDE TRAY

P0110036 29,99 €*

P0110043 35,99 €*
SZ430 Á390mm

Az oldalsó tálcatartó lábak gyakran nem használhatók a part mélysége,
vagy a keskeny stégek miatt, így a tálca nem kaphatna alátámasztást.
Az Uni oldalsó tálcatartó kar megoldja ezt a problémát és maximális
támasztást biztosít bármely oldalsó tálcának. Kompatibilis a legfeljebb
36 mm átmérőjű lábprofilokkal.

Tökéletes a csalik és kiegészítők nagy választékának tárolására,
formázott peremmel rendelkezik, hogy horgászat közben minden
a helyén maradjon. Szögletes az optimális teljesítmény érdekében.
A mellékelt betétek: kerek 30 mm, 25 mm kerek és 23 mm szögletes

A mellékelt betétek: kerek 30 mm, 25 mm kerek és 23 mm szögletes
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OLDALTÁLCÁK ÉS CSALITARTÓK OFFBOX

A 18L-ES
VÖDÖR
115

BUCKET SUPPORT
P0110011 49,99 €*

Komplett 30 mm-es Absolute kihúzható lábbal,
amely lehetővé teszi, hogy a vödrös támasztékot
a parton vagy ingoványos terepen is lehessen
használni kihúzott állapotban. A láb további
OffBox tartozékok elhelyezésére is használható.
A Bucket Support számos európai versenyen
elengedhetetlen.
Kompatibilis a Preston 18 és 25 literes vödrökkel és a
nagy etetőanyag tállal.

MONSTER EVA MEGA BAIT STATION
OBP/92 84,99 €*
SZ560 Á390mm

Könnyű és erős alumíniumkeret köré épülő, cipzáras, téglalap alakú EVA tál.
Az OffBox 36 csuklós adapter segítségével, akár a ládához, vagy a lábrácshoz
rögzíthető a stabilitás érdekében, a fedél pedig különböző szögekben
kitámasztható, hogy védelmet nyújtson az elemektől, miközben a csalikhoz
való hozzáférés mindenkor biztosított.
A mellékelt betétek: kerek 30 mm, 25 mm kerek és 23 mm szögletes

GROUNDBAIT BOWL & HOOP

BUCKET AND BOWL SET

EVA BOWL & HOOP

OBP/83 Kicsi 35,99 €*
P0110083 Nagy 39,99 €*

P0110084 64,99 €*

P0110032 Kicsi 39,99 €*
OBP/86 Nagy 44,99 €*

Merev műanyag etetőanyagos tál és az elfordítható
rögzítő karika, közvetlenül a ládához, vagy a
lábrácshoz rögzíthető. A tálban a horgászat előtt
összekeverhető az etetőanyag, majd használat előtt
a láda lábára rögzíthető. SnapLok a könnyű szállítás
és összeszerelés érdekében.
A mellékelt betétek: kerek 30 mm, 25 mm kerek és 23
mm szögletes

Tartalmaz egy 25 literes fedeles keverő vödröt,
valamint egy etetőanyagos tálat és egy rostát.
Mind a vödör, mind a tál a karikatartó segítségével
rögzíthető a ládához.
A mellékelt betétek: kerek 30 mm, 25 mm kerek és 23
mm szögletes

Vízálló EVA etetőanyagos tál merev karikával,
amely a ládához vagy a lábrácshoz rögzíthető.
Összecsukható a könnyű tárolás és szállítás
érdekében. SnapLok a könnyű szállítás és
összeszerelés érdekében.
A mellékelt betétek: kerek 30 mm, 25 mm kerek és 23
mm szögletes
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Feeder Karok
A stabilitás és a sokoldalúság, két
kulcsfontosságú szempont , amelyet a
bottartókarok széles választékába beépítettünk.
Az OffBox kompatibilis bottar tókarok
kínálatában minden horgászati igénynek és
helyzetnek megfelelő kart talál. Kollekciónk
alkalmazkodóképessége stabil, hatékony, de
ami a legfontosabb, sokoldalú feeder karokat
biztosít mind a telepített, mind a természetes
vizeket kedvelő horgászok számára.

FEEDER KAROK OFFBOX

TELESCOPIC FEEDER ARMS
P0110061 Rövid (45-70cm) 33,99 €*
P0110062 Standard (60-101cm) 36,99 €*
P0110063 Hosszú (80-137cm) 39,99 €*

Egy rendkívül stabil, kihúzható teleszkópos feederkar állítható
dőlésszöggel, amely könnyű, de erős extrudált anyagból készült. A
három feeder karral a kínálatban minden alkalomra van megfelelő
hosszúság, legyen szó rövid botokról a magán tavakon, vagy
hosszabb botokról a folyókon és természetes vizeken. A SnapLok fej lehetővé teszi, hogy gyorsan és egyszerűen eltávolítsa
és kicserélje a tartófejet a helyszíntől, vagy a körülményektől
függően.
A mellékelt betétek: kerek 30 mm, 25 mm kerek és 23 mm szögletes

OFFBOX XS FEEDER ARMS
P0110079 Standard (70-120cm) 47,99 €*
P0110080 Hosszú (100-180cm) 54,99 €*

Két rögzítési ponttal az XS Feeder Arms egy rendkívül stabil
és sokoldalú bottartó. Az egyik rögzítési pont a láda alatt
helyezkedik el, így tökéletesen használható hagyományos ládákkal
is. Könnyű dőlésszög-beállítási teleszkópos rendszerrel ellátott,
így bármilyen szögben és hosszúságban pozícionálhatóak,
tökéletes a legkülönbözőbb helyszínen. Gyorskioldó betéttel
rendelkezik, ami lehetővé teszi a bottartó fej gyors eltávolítását
tárolás céljából.
Mellékelt kiegészítő; 30 mm-es kerek, 25 mm-es kerek és 23 mm-es
OnBox betétek (2db mindegyikből)

PRO FEEDER ARM
OBP/96 64,99 €*

Egyedülálló kialakításának köszönhetően az egyik legerősebb
és legstabilabb bottartókar a piacon. Kettős rögzítési ponttal
és elakadásgátló csuklóval rendelkezik, növelve a stabilitást
és a hatékonyságot. A Pro Feeder Arm, hihetetlenül könnyen
állítható, tökéletes pozíciót biztosít, növeli a kapásjelzést és a
bevágási hatékonyságot.

TELESCOPIC SNAP-LOK FEEDER ARM
P0110037 Rövid (61-106cm) 35,99 €*
P0110041 Hosszú (91-166cm) 39,99 €*

A gyors és egyszerű összeszerelést és szállítást biztosító
SnapLok-kal kiegészítve az új kialakítás nagyobb stabilitást
és további szilárdságot biztosít. A 360°-os végtelen szögzár
lehetővé teszi, hogy pontosan oda helyezze a botját, ahová
szeretné, így a Teleszkópos Snap-Lok Feeder Kar ideális olyan
helyszíneken, ahol a hagyományos bottartó nem használható.
Teljes vízszintes és függőleges botállítást kínál.
A mellékelt betétek: kerek 30 mm, 25 mm kerek és 23 mm szögletes
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OFFBOX KIEGÉSZÍTŐK

TRIPLE ROD SUPPORT
P0110006 27,99 €*

A Triple Rod Support ideális akár 3 bot tárolására
horgászat közben. Felerősítheti a ládára, vagy a
lábrácsra és beállítható a megfelelő szög, így a
tartalék botok mindig kéznél maradnak.
A mellékelt betétek: kerek 30 mm, 25 mm kerek és 23
mm szögletes

ROD SUPPORT
P0110042 17,99 €*
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DELUXE BUTT REST ARM
P0110004 27,99 €*

A bot biztonságos tar tására
szo l gál , íg y a ke ze szaba d o n
marad a szerelékek megkötéséhez,
az etetéshez, vagy a horog
kiakasztásához.

Tökéletes a botnyél precíz elhelyezéséhez
feederhorgászat során. Teljesen állítható és kettős
SnapLok gyorskioldó bütykökkel rendelkezik a
könnyed állíthatóság érdekében. Tartalmaz egy
kompakt Dutch Master EVA támasztófejet.

A mellékelt betétek: kerek 30 mm, 25 mm
kerek és 23 mm szögletes

A mellékelt betétek: kerek 30 mm, 25 mm kerek és 23
mm szögletes
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KIEGÉSZÍTŐK OFFBOX

GREY BAIT BROLLY
P0110076 49,99 €*

Nélkülözhetetlen eszköze a csalik esőtől, és a napfénytől való biztonságos megóvásának. Hiszen a
győzelemhez a legjobb minőségű csali szükséges, melyet az Offbox Grey Brolly segít nekünk biztosítani.
Speciális tartójával, számos meglévő Preston oldalsó tálcához rögzíthető, ahol a leginkább szükség van
rá. A csali ernyő teljesen megdönthető mechanizmussal rendelkezik és a központi tartó rúd teljesen
kicsavarható és 45 fokos szögben elhelyezhető.

EXTENDING BAIT BROLLY ARM
P0110072 32,99 €*
Zárt SZ46cm Teljes hosszban SZ72cm

Lehetővé teszi, hogy a Bait Brolly (csalizóernyő) a legmegfelelőbb pozícióban
helyezkedjen el. Egyszerűen csak rögzítsük a csukló részt a láda lábához az oldalsó
tálca alatt és állítsuk be a kart a megfelelő hosszúságúra.
Szuper erős kivitel, kompatibilis az Offbox Bait Brollyval

SNAPLOK TOOL BAR

MINI TOOL BAR

P0110001 79,99 €*

P0110051 39,99 €*

Kettős teleszkópos hosszabbítóval rendelkezik, amelyet úgy terveztünk, hogy
a lábrács elejére illeszkedjen és 3 SnapLok tartozékblokkot tartalmaz, amelyek
alkalmasak a haltartók, rakósbot tartó és egyéb kiegészítők rögzítésére. Ezt
a kiegészítőrudat most továbbfejlesztettük és SnapLok funkcióval láttuk el,
ami lehetővé teszi, hogy a fő csuklót a lábrács lábain hagyja, majd egyszerűen
bepattintható a rudazat ezekbe a csuklókba a horgászat kezdetén.

Kompatibilis a legtöbb láda lábprofiljával, így ez egy hihetetlenül sokoldalú
és kompakt eszköz. Ez a teleszkópos mini rudazat önállóan forog egyetlen
lábon, és két SnapLok tartozékblokkot tartalmaz, amelyek vízszintesen, vagy
függőlegesen felszerelhetők a haltartók, rakósbot tartó és egyéb OffBox
tartozékok biztonságos és gyors rögzítéséhez.
A mellékelt betétek: kerek 30 mm, 25 mm kerek és 23 mm szögletes

A mellékelt betétek: kerek 30 mm, 25 mm kerek és 23 mm szögletes

SNAPLOK ACCESSORY
BLOCK

QUICK RELEASE
INSERTS

QUICK RELEASE
ACCESSORY BLOCK

P0110044 11,99 €*

P0110012

OBP/48 12,99 €*

To o l B a r é s a M i n i To o l B a r
kompatibilis, a SnapLok tartozékblokk
hatékony módot kínál a haltartó és
az olyan tartozékok, mint a hálós
és a hagyományos rakósbot rögzítő
adapterek rögzítéséhez.

Az összes OffBox SnapLok tartozékkal
együtt használható és ideális több
adapter O f f Box kompatibilissá
tételéhez.

Vízszintesen vagy függőlegesen is
felszerelhető és gyorskioldó betéttel
van ellátva.

2 db/csomag

A mellékelt betétek: kerek 30 mm, 25 mm
kerek és 23 mm szögletes

XL BANKSTICKS
OFFBOX/102 125mm
OFFBOX/103 250mm

Az OffBox tartozékokkal kompatibilis
XL Banksticks 30 mm-es Absolute
profillal rendelkeznek és rendkívül
stabil megoldást nyújtanak a haltartó,
a bottartók és más ládatartozékok
rögzítéséhez.

A mellékelt betétek: kerek 30 mm, 25 mm
kerek és 23 mm szögletes
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OFFBOX KIEGÉSZÍTŐK

MEGA BROLLY ARMS
P0110015 Rövid 16cm 29,99 €* / P0110014 Hosszú 34cm 30,99 €*

Stabilitást biztosító kettős csuklóval rögzíti az ernyőt az ülőládához és az
optimális lefedettség érdekében a kívánt pozícióba forgathatók.
A mellékelt betétek: kerek 30 mm, 25 mm kerek és 23 mm szögletes

CLICKER COUNTER
P0110078 20,99 €*

UNIVERSAL ARM
P0110082 23,99 €*

Minden olyan versenyhorgász számára kötelező darab, aki egyszerűen csak Teljesen szabályozható az etetőkupakos topszet támasztásához, ha párban
meg akarja számolni a kifogott halak számát, vagy össze akarja adni a súlyát, használjuk. Egyedül is alkalmazható rakós, vagy bottámaszként. Puha markolatú
hogy elkerülhessük a haltartólimitek túllépését. Működése rendkívül egyszerű,
betéttel a bot sérülésének kockázatának minimalizálása érdekében.
a tetején lévő nagy gomb megnyomásával, míg a kijelzőt a készülék oldalán
A mellékelt betétek: kerek 30 mm, 25 mm kerek és 23 mm szögletes
lévő tárcsa elforgatásával lehet visszaállítani. A számlálót egy Offbox csuklóval
szállítjuk, beleértve a betéteket is, így közvetlenül illeszkedik a piacon kapható
gyakorlatilag valamennyi versenyláda és lábrács lábához.
A mellékelt betétek: kerek 30 mm, 25 mm kerek és 23 mm szögletes

UP & OVER POLE REST

BALLING IN ARM

P0110031 16,99 €*

P0110053 26,99 €*

Használja önmagában bot- vagy a bot nyéltagjának támaszaként, vagy
alternatívaként párban a rakósbot tartására etetés közben. Puha markolatú
betétekkel a bot sérülésének kockázatának minimalizálása érdekében.

Teljesen szabályozható az etetőkupakos topszet támasztásához, ha párban
használjuk. Egyedül is alkalmazható rakós, vagy bottámaszként. Puha markolatú
betéttel a bot sérülésének kockázatának minimalizálása érdekében.

A mellékelt betétek: kerek 30 mm, 25 mm kerek és 23 mm szögletes

A mellékelt betétek: kerek 30 mm, 25 mm kerek és 23 mm szögletes
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KIEGÉSZÍTŐK OFFBOX

RIPPLE BAR SINGLE

RIPPLE BAR DOUBLE

P0110020 Rövid 22cm (9”) 24,99 €* / P0110017 Hosszú 35cm (14”) 26,99 €*

P0110021 Rövid 20cm (8”) 26,99 €* / P0110018 Hosszú 30 cm (12”) 27,99 €*

Bottartók és egyéb rakósbotok rögzítésére alkalmas adapterhez használható.
Használaton kívüli rakós tagok tartására szolgál.

Két menettel rendelkezik számos tartozék rögzítéséhez. Használaton kívül a
rakósbot rögzítésére is használható.

A mellékelt betétek: kerek 30 mm, 25 mm kerek és 23 mm szögletes

A mellékelt betétek: kerek 30 mm, 25 mm kerek és 23 mm szögletes

RIPPLE BAR TRIPLE

SPACER BAR

P0110003 29,99 €*

P0110052 20,99 €*

Két menetes és egy harmadik függőleges betétet tartalmaz, hogy használaton
kívül szétszedhető legyen a könnyebb tárolás érdekében, ideális a botrögzítő
háló és rakósbot rögzítők használatához.

Oldaltálcák és egyéb tartozékok elhelyezésére alkalmas az ülőláda körül, amely
sokoldalúbb beállítást és jobb helykihasználást tesz lehetővé a horgász számára.
A mellékelt betétek: kerek 30 mm, 25 mm kerek és 23 mm szögletes

A mellékelt betétek: kerek 30 mm, 25 mm kerek és 23 mm szögletes

CROSS ARM

KEEPNET ARM

P0110029 Rövid 18cm (7”) 19,99 €* / P0110030 Hosszú 30cm (12”) 20,99 €*

P0110027 Rövid 17,99 €* / P0110028 Hosszú 32cm (12.6”) 20,99 €*

A 90°-os szögletes kar számos felhasználási lehetőséggel rendelkezik és
gyorskioldó betéttel van ellátva, amely hálóval, hálós rakósbot rögzítővel és
csalitálcával használható.

Bármilyen pozícióba forgatható, mely lehetővé teszi a gyors eltávolítást a
mérlegelés során. Gyorskioldó betéttel kiegészítve, a hálóhoz való rögzítéshez.
A mellékelt betétek: kerek 30 mm, 25 mm kerek és 23 mm szögletes

A mellékelt betétek: kerek 30 mm, 25 mm kerek és 23 mm szögletes
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OFFBOX TOPSZETTARTÓK

DELUXE KIT SAFE
OBP/62 119,99 €*

Ez a tökéletes topszet tartó, amely a horgász számára egy
rendkívül sokoldalú és stabil megoldást kínál a topszetek és botok
tárolására. Az állítható OffBox Pro 36 SnapLok forgatható kar
lehetővé teszi, hogy a topszeteket bármilyen szögben, a láda, vagy
az oldalsó tálca közvetlen közelében helyezhesse el, ami fontos,
hogy kézközelben tartsa őket és elkerüljük kényelmetlenséget.
A puha EVA bottartó fej akár 12 topszet befogadására is alkalmas,
a széles hornyok pedig lehetővé teszik nagyobb átmérőjű
bottagok, akár 5-ös tagok befogadását is. A rögzíthető EVA
hátsó fej biztonságosan a helyén tartja a topszetet és egy masszív
Pulla Bung puha préselt hátsó lemezzel rendelkezik, amely minden
olyan bottaghoz megfelel, amelyet valószínűleg használni fog.
Mindkét fej integrált SnapLok gyorskioldó betétekkel rendelkezik,
ami növeli a hatékonyságot és biztosítja, hogy a Deluxe Kit Safe
akkor is kompakt legyen, amikor el van csomagolva. A hossz és a
magasság egyaránt állítható a Quick Release Cams segítségével
és az alapfelszereltség részét képezi egy állítható heveder is.
A mellékelt betétek: kerek 30 mm, 25 mm kerek és 23 mm szögletes

STANDARD KIT SAFE
P0110016 82,99 €*

Számos olyan újítással és kulcsfontosságú funkcióval rendelkezik, mint a nagyobb Deluxe
Kit Safe. Az egyetlen rögzítőelemmel bármilyen helyzetben csatlakoztatható a lábához,
ami döntő fontosságú, hogy az összes topszetet kéznél tartsa, pontosan ott, ahol szükség
van rájuk, valamint egy 8 részes bottartó fejjel és egy megfelelően rögzített EVA hátsó
fejjel van ellátva, Pulla Bung puha hátlapjával együtt.
Gyorskioldó csavarral, amivel azonnal beállítható a megfelelő hosszúságra, hogy hosszabb
topszettel is használható legyen és integrált gyorskioldó betétekkel az EVA fejeken, ami
egy kompakt, de hihetetlenül hatékony tartófej készletet eredményez.
A mellékelt betétek: kerek 30 mm, 25 mm kerek és 23 mm szögletes

ROOSTS

P0110002 6 Botos / OBP/40 8 Botos 17,99 €*

Úgy terveztük, hogy biztonságosan tárolja a topszetet.

Tökéletes a topszetek biztonságos és védett tárolására, ha OffBox
keresztkarokkal, vagy Ripple Bars-szal együtt használjuk. Puha EVA-ból
készült, szabványos csavarmenettel, szabványos leszúrható bottartóra, vagy
állványra is felszerelhető.

A mellékelt betétek: kerek 30 mm, 25 mm kerek és 23 mm szögletes
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TOP ROOSTS

OBP/88 6 Botos / OBP/89 8 Botos 23,99 €*
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TOPSZETTARTÓK OFFBOX

COMPETITION PRO ROOST

COMPETITION PRO ROOST DELUXE

P0220023 69,99 €*
M66-91 SZ70cm

P0220044 139,99 €*
M47-111 SZ140cm

Négy kihúzható lábbal rendelkező bottartó, amely tökéletesen
használható botokkal vagy rakós topszetekhez. A lábak
biztonságosan rögzülnek, így minden stabil marad. 12 EVA
nyílással rendelkezik, így ideális nagy mennyiségű topszet vagy
néhány jól elosztott bot számára.

Nagymértékben szabályozható bottartórendszer, amelyet elsősorban nagyszámú bot
elhelyezésére terveztünk, de nagy mennyiségű topszet használata esetén is alkalmazható.
A bottartó 24 EVA résszel állítható fel egy sorban, így tökéletes számos bot elhelyezéséhez.
A SnapLok EVA fejek eltávolíthatók és elforgathatók, hogy egy 12 részes tartó legyen
elöl és hátul, ami ideális topszetekhez. A fő keret állítható, a két bottartó közötti távolság
megváltoztatásához. A Deluxe Competition Pro Roost Deluxe lábai kétszeresen kihúzhatóak,
így rendkívül sokoldalúan használható, bármilyen terepen is horgászik.
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OFFBOX RAKÓSBOTTARTÓK

POLE SUPPORT
P0110064 59,99 €*

Ezt a sokoldalú rakósbot tartót úgy terveztük, hogy az ülőládák széles
választékához illeszkedjen. Olyan kulcsfontosságú funkciókkal, mint a
teleszkópos magasságállítás, a SnapLok és a forradalmian új, extra erős
szorítócsukló, ez a bottartó úgy készült, hogy erős, mégis kompakt legyen,
így tökéletesen használható a parton és szállítás közbeni tárolásra.
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PRO POLE SUPPORT
P0110065 89,99 €*

A népszerű OffBox 36 Pro Pole Support továbbfejlesztett változata. Ezt a
modellt úgy fejlesztettük ki, hogy még stabilabb és felhasználóbarátabb legyen.
Két extra erős csuklóval rendelkezik, ami a Pro Pole Supportot szuper erőssé
és ami a legfontosabb, ultra stabilvá teszi. Hatalmas beállítási lehetőséget
kínál, így minden alkalomra ideális. Kiváló minőségű tárolótáskával szállítjuk.
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GRIPPER BOTTARTÓK OFFBOX

STANDARD GRIPPER ROOST

EXTENDING GRIPPER ROOST

P0110054 39,99 €*
SZ56cm

P0110055 59,99 €*
SZ78cm (meghosszabító csuklóval 37-63cm)

Egy 8 részből álló bottartó, amelyet úgy terveztünk, hogy biztonságosan
rögzítse a topseteket, vagy botokat a helyükön. Minden Gripper Roost egyedi
kialakítású, ahol a belső karok befelé hajlanak, megakadályozva a zsinór nem
kívánt beakadását. Ez a bottartó SnapLok csatlakozással rendelkezik, így
rendkívül gyorsan összeszerelhető.

Egy 11 részből álló bottartó, amelyet úgy terveztünk, hogy biztonságosan
rögzítse a topseteket, vagy botokat a helyükön. Minden Gripper Roost egyedi
kialakítású, ahol a belső karok befelé hajlanak, így megakadályozva a zsinór
nem kívánt beakadását. Ez a bottartó egy egyedülálló meghosszabbító
rendszerrel rendelkezik, amely rendkívül sokoldalúvá teszi, mivel számos
oldalsó tálcához illeszkedik.

GRIPPER ROOST
P0110056

Egyedülálló kialakítású Gripper Roost, amely
két összezáró belső karral rendelkezik, ami
megakadályozza a zsinór nem kívánt megakadását.
ABS műanyagból készült, így rendkívül erős és
tartós.
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OffBox
OffBox termékcsaládunk már számtalan éve
megbízható és hihetetlenül nagy teljesítményű
tartozékokat biztosít a horgászok számára. Az új
és meglévő OffBox termékek széles választéka
minden horgász számára kínál az igényeinek
megfelelő kiegészítőt.

BOTTARTÓK OFFBOX

Rakósbot Rögzítő Zsák

Rakósbot Rögzítő Kombó

POLE SAFES
P01100085 Rakósbot Rögzítő Zsák 15,99 €* / P0110086 Rakósbot Rögzítő Kombó 20,99 €*

A rakósbot tartó kétféle formátumban kaphatók, egy háló és egy kombinált változatban. A Sock ideális
a kompakt felszerelést kedvelő horgászok számára, egy Offbox Ripple Bar, vagy Cross Arm tartóra.
A még kompaktabb felszerelés érdekében a Sock a Snaplok adapterrel rögzíthető egy rövid haltartó
kar oldalán. A Sock alján egy puha terület található, amely még jobban védi a botot, míg maga a Sock
teljesen párnázott, a bot védelme érdekében.
A Combo ugyanazokkal a jellemzőkkel rendelkezik, mint a háló, de tartalmaz egy Pole Grip-et is, így a
horgász mindkét eszközt használhatja. Sok horgász inkább egy botrögzítőt használ a rövidebb botokhoz,
míg a nem használt nyéltagokat a hálós rögzítőben tárolja, így a Combo segít, hogy minden kéznél
legyen, miközben nagyszerű védelmet nyújt a drága karbon botoknak. A Combo mindkét végén egy
Snaplok blokk található, amely lehetőséget ad a bottartó megfordítására és arra, hogy a Sock vagy a
Pole Grip közelebb legyen az ülőládához.
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OFFBOX BOTTARTÓK

ROD SAFE - MULTI
P0110070 13,99 €*

A Rod Safe Multi nagyszerű bottartó, mely lehetővé teszi, hogy több féle helyzetbe tartsa
botját, hogy a kapás jól érzékelhető legyen a spiccen. A bottartó minden szakasza tartalmaz
egy hornyot, a botspicc finom beállítására, de magas fala megakadályozza a bot kiesését
egy határozott kapást követően.

ROD SAFE - U
P0110069

A Rod Safe- U, rendkívül egyszerű és kompakt tervezésű, mely
ellenálló anyagból készül és szinte minden típusú horgászathoz
ajánlott. A tartó alján egy rés került kialakításra, amely lehetővé
teszi, hogy a zsinórt kellően megfeszíthessük. Az oldalfa úgy
került kialakításra, hogy bot maximálisan biztonságos helyzetben
maradjon, miközben kapás esetén könnyedén eltávolítható róla.

ROD SAFE - PRECISION
P0110071 17,99 €*

Elsősorban természetes stílusú horgászathoz készült, a Rod Safe - Precision tökéletes
megoldás, ha kissé feszesen kell tartani a feedert vagy ezzel ellentétben nagyon érzékenyre
kell állítani a botspiccet, ha fonott főzsinórt használunk. Segít a botot helyben maradni
egy erőteljes kapás alkalmával.

METHOD FEEDER REST

DELUXE DUTCH FEEDER REST

P0110045 19,99 €*

P01100038 Rövid 21,99 €* / P0110039 Standard 23,99 €*

Teljesen párnázott karral rendelkezik, hogy megvédje a botot és a gyűrűket a
sérülésektől. Alakja lehetővé teszi, hogy a bot szabadon mozogjon a kapásnál
a támaszték mentén, míg az ívelt vég megakadályozza, hogy a botot egy
agresszív kapásnál lehúzza.

A deluxe változat hullámos habbal rendelkezik a tökéletes bottámasz érdekében
és a precíz beállításhoz fix szögzárral rendelkezik. Minden komoly feederhorgász
számára nélkülözhetetlen. Tartalmazza a fix szögzárat.
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BOTTARTÓK OFFBOX

BUTT GRIPPER REST

MINI BUTT REST
P0110046

P0110026

A tökéletes kompakt Butt Rest, ideális mind parafa, mind EVA
botnyélhez. Szuper puha gumikeverékből készült, amely segíti a
bot rögzítését, ami lehetővé teszi, hogy a bot bármilyen szögben
megdönthető legyen anélkül, hogy elcsúszása miatt aggódnia
kellene.

A Butt Gripper Rest rendkívül sokoldalú és a botok átmérőjének
széles skálájával együtt használható. A puha tapadású TPE bordák
segítenek a botnyél rögzítésében, miközben lehetővé teszik a bot
zökkenőmentes eltávolítását, kapás vagy újradobás esetén.

FREE FLOW ROD REST

POLE GRIP

OFFBOX/69

OFFBOX/87

TUBE ROD REST
OFFBOX/42

A magas oldalfalú bot tar tófej a Fix Angle
mechanizmuson, amely mély zsinórbarázdával
rendelkezik, így lehetővé teszi a csalival való
közvetlen kontaktot.

Közel tartja a botot a kezéhez. A finom rugalmas
műanyag oldalak 3-6 bottagot fognak meg.
Használható akár egy hagyományos leszúrható
bottartóval, vagy a számos OffBox tartozék
egyikével.

A puha gumi csőbetét és a magas oldala még
a legszélsőségesebb körülmények között is
biztonságosan a helyén tartják a botot. A Tube
Rod Rest egy Fix Angle funkciót is tartalmaz, amely
biztosítja, hogy a bottartó pontosan a megfelelő
szögben maradjon.

QUIVER ROD REST

ANGLE LOCK

OFFBOX/41

P0110019 10,99 €*

FIXED ANGLE LOCK
P0110022

Speciális “döntött” kialakítású fej, amely lehetővé teszi a bot
biztonságos elhelyezését a feeder horgászathoz. Ez a bottartó
fej a Fix Angle mechanizmussal van ellátva, amely a kívánt
szögben rögzíti a bottartót.

Úgy terveztük, hogy egy leszúrható bottartóra,
vagy OffBox karra csavarozható legyen, robusztus
reteszelő mechanizmussal, amely bármilyen
szabványos menettel rendelkező tartozékot befogad
és állíthatóvá tesz.

Úgy terveztük, hogy a feeder kar és
a feeder támasz közé illeszkedjen,
rendkívül stabil, beállítást biztosít a
horgász számára.
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Csalielőkészítés
és tárolás
Határozottan hiszünk abban, hogy a csalik
előkészítése és tárolása végső soron javítja
a teljesítményét a parton. A csalik tökéletes
állapotának biztosításához szükséges
a m e g fe l e l ő e sz közö k m e g l é t e , m e l y
alapvető szempont a horgászatban. Ebben
a termékcsaládban megtalálható minden
alkalmazáshoz megfelelő terméket.

TÖRÖLKÖZŐ

WHITE BAIT TUBS

BAIT TUBS

P0200229 11,99 €*

P0260007 0.5 pt (0.3L)
P0260004 1 pt (0.6L)
P0260005 2 pt (1.2L)
P0260008 3 pt (1.8L)

P0260006 0.5 pt (0.3L)
P0260001 1 pt (0.6L)
P0260002 2 pt (1.2L)
P0260003 3 pt (1.8L)
OFFBOX/17 5+ pt (3+L)

Fontos kiegészítő minden horgásznak, amit
tökéletes a kéz illetve a csalik szárazra törléséhez,
valamint a horgászat végén felszerelésünk
tisztításához.
100% pamut
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Hűvösen tar tja a csalit a meleg időjárási
körülmények között, és lehetővé teszi a horogcsalik
könnyű kiválogatását a világos háttér előtt is. A
White Bait Tubs belső mérőedényekkel rendelkezik,
amelyek lehetővé teszik a csali pontos mérését.

Ezek a kiváló csalitartó edények belső mérőjelekkel
rendelkeznek a csali mennyiségének pontos
ellenőrzéséhez és jól használhatóak külön-külön
vagy moduláris egységként.

*RRP = *Adviesverkoopprijs *Unverbindiche Preisempfehlung *Prix de vente conseillé *Prix recommendé *Prezzo di vendità raccomandato *Doporuncena maloobchodni cena *Ajanlott *Odporucana *Cena rekomendowana *Recommended retail price *Rekommenderat pris * Preț recomandat cu amănuntul

CSALIELŐKÉSZÍTÉS ÉS TÁROLÁS

BAIT SPRAYER

SUPER PELLET PUMP

PBS/01 12,99 €*

P0220011 15,99 €*

COMMERCIAL PUNCH KIT
P0220005 24,99 €*

A csali permetező egy nélkülözhetetlen tartozék.
Gyors és egyszerű módja annak, hogy a csali
tökéletes állapotban maradjon. Használható
etetőanyaghoz és pelletekhez. Állítható sárgaréz
fúvóka.

A versenyhorgászat legendája, Andy Findlay által
tervezett Super Pellet Pump gyors és egyszerű
megoldást kínál az expander pelletek elkészítéséhez.
Az ultrakompakt kialakítás lehetővé teszi a tökéletes
lágy horogcsalik elkészítését kevesebb mint 30
másodperc alatt.

Ideális a tökéletes horogcsalik elkészítéséhez,
miközben frissen is tartja őket. A rugós fedelet egy
kézzel nyitható ki a rajta lévő gomb megnyomásával.
A készlet négy rugós lyukasztót tartalmaz (6 mm,
8 mm, 10 mm és 12 mm).

STAINLESS STEEL WHISK

18L BUCKET
PBUCKET/01 12,99 €*

P0220071 29,99 €*

Tökéletes bármilyen mennyiségű etetőanyag
keveréséhez 18 literes kapacitásig. Szuperkemény
polipropilénb ő l készül t , fém fogant y ú val
kiegészítve. A vödör átmérője 400 mm, és
belső mérőskálával rendelkezik, az etetőanyag
mennyiségénekméréséhez.

A legjobb minőségű rozsdamentese acélból készült keverőszár, amely
tökéletes eszköze a nagy mennyiségű etetőanyag összekeverésének a
vödörben, annak érdekében, hogy az a leghomogénebb szerkezetű legyen.
Alsó része lapos kialakítású, hogy a vödör minden részével érintkezzen,
ez által ne maradjon ki etetőanyag, valamint felső hengeres kialakításának
köszönhetően az etetőanyag teljes egészét képes egyszerre átkeverni, így
nagy mennyiséget is elő tudunk készíteni.

3mm

ROUND RIDDLE
OFFBOX/57 17,99 €*

Kiváló minőségű törőrosta. Közepes hálóval szerelve
csonti, csontibáb és etetőanyag számára. Könnyű
és robusztus, megkönnyíti a csali álagának javítását.

4mm

6mm

RIDDLES
P0220061 3mm (green) / P0220062 4mm (blue) / P0220063 6mm (black) 29,99 €*

A Preston Riddles tökéletesen illeszkedik Preston és Sonubaits 18 literes vödrökre. Kiváló minőségű,
ütésálló műanyagból és rozsdamentes acélhálóból készült. A háló három méretben kapható, 3mm,
4mm és 6mm. Ezek bármilyen csalihoz használhatók, a pinkitől kezdve, a durva szemcsézetű
etetőanyagig.
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MAG STORE SYSTEM
RANGE
• 4” - 10 cm-es szerelékes
létrához alkalmas
• 6” - 15cm-es szerelékes
létrához alkalmas (10cm-es
létrához is megfelelő)
• 8” - 30 és 38 cm-es
szerelékes létrához alkalmas
(10 és 15cm-es létrához is
megfelelő)

InBox
Az InBox termékcsalád az elmúlt években
számos új innovatív kiegészítéssel bővült,
amelyek növelik az InBox család sokszínűségét
és sokoldalúságát. Az InBox termékek széles
választéka, amelyek az előke tárolásától
kezdve a rakósbot szerelékig sokféle igényt
kielégítenek, mellett számtalan előnnyel segítik
a horgászatot.

MAG STORE SYSTEM
RIG STICKS
P0220006 10cm (4”)
P0220007 15cm (6”)
P0220008 30-38cm (12-15”)

A kiegészítő Rig Sticks, három
különböző méretben kaphatóak,
hogy illeszkedjenek a Mag Store
System Hooklength dobozokba.
10cm (4”) & 15cm (6”)
4 db/csomag
30-38cm (12-15”)
3 db/csomag
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MAG STORE SYSTEM INBOX

MAG STORE SYSTEM HOOKLENGTH BOXES
P0220001 10cm (4”) 20,99 €* / P0220002 15cm (6”) 22,99 €* / P0220003 30-38cm (12-15”) 24,99 €*

A Mag Store System a tökéletes előketároló rendszer, amely három méretben kapható 4”-től 15”-ig terjedő horogelőke
tárolására. A Mag Store System-ben mágnesek segítségével helyezhetőek el az egyes Rig Stick létrákat a (8-10 Rig
Stick-et tárolnak minden rendszerben, mérettől függően), lehetővé téve, hogy könnyedén cserélhető és áthelyezhető
legyen a dobozban, valamint új Rig Stick-eket adjon hozzá, amelyek különböző előkéket tartalmaznak. A Mag Store
rendszer számos funkcióval rendelkezik. Az időjárásálló gumitömítés segít abban, hogy a doboz belseje mindig száraz
maradjon, míg a kettős azonosító pontok megkönnyítik a megfelelő doboz megtalálását. A rendszer kiváló minőségű
anyagokból készült, az ütésálló műanyag burkolattól kezdve a rozsdamentes acél zsanérokig.

TULAJDONSÁGOK
• Vízálló gumitömítés
• Bordázott Rig
Stick a növelhető
előkemennyiségért
• Multi Rig Stick tároló a
sokoldalúság javításáért
• Erős neodímium mágnesek
• Kettős azonosító nyílások
• Ütésálló műanyag tok

MAG STORE SYSTEMS UNLOADED
P0220067 10cm (4”) 12,99 €* / P0220068 15cm (6”) 16,99 €* / P0220069 30-38cm (12-15”) 20,99 €*

MAG STORE
SYSTEM
ELŐKÉK ÉS
HAJSZÁLELŐKÉK
166

A Mag Store System a tökéletes horogelőke tároló rendszer, amely három méretben kapható 10 cm-től 38 cm-ig
terjedő előkék tárolására. Ezeket a Mag Store dobozokat üresen szállítjuk, ami lehetővé teszik az előre megkötött
előkék biztonságos tárolását, minden egyes előke stick, a Mag Store tokban beállított pozíciók bármelyikében
elhelyezhető. A Mag Store előre megkötött előkék megvásárolhatók és másodpercek alatt hozzáadhatók a dobozhoz.
Az új tárolórendszer rengeteg funkcióval rendelkezik. Az időjárásálló gumitömítés segít, hogy a doboz belseje mindig
száraz maradjon, míg a kettős azonosító pontok megkönnyítik a megfelelő doboz megtalálását. A rendszer kiváló
minőségű anyagokból készült, az ütésálló műanyag burkolattól kezdve a rozsdamentes zsanérokon át.
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INBOX ELŐKETARTÓK

ABSOLUTE ALL-ROUND HOOKLENGTH BOX
P0220073 29,99 €*

Ez az előketartó tulajdonképpen bármilyen hosszúságú előke tárolására alkalmas a 75-225mm ig.
Hatalmas tárolókapacitással bír, mivel egyetlen hosszú tüskén, akár 20 horogelőke is elfér. Ez a mennyiség
9" hosszúságig 40 db ha, az előke nem hosszabb mint, 3" és 4", ami azt jelenti, hogy akár 800 3" és
4"-es előke tárolható összesen. Az oldalán lévő tömítés megakadályozza, a víz vagy pára bejutását a
dobozba, amit két lezáró pánt és a szélein beépített mágnesek zárnak le tökéletesen. A doboz, és a
rögzítő csapok is rendkívül tartós ABS műanyagból készültek, így biztosan stabilan tartja a megkötött
horgokat. Minden egyes előketípus külön megjelölhető a mellékelt matricákkal.
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ELŐKETARTÓK INBOX

REVALUTION STORAGE SYSTEM
P0220025 Revalution Storage System 35,99 €*
P0220026 Revalution Spools (4 db/csomag)

A Revalution Storage System egy dobrendszer, némi különbséggel. Az
EVA dobok a legjobb módja a hosszú horogelőkék tárolásának, de most
már nincs szükség a forgó műanyag csapokra. A dobon található egy üres
felület a felszerelés könnyű azonosítására, amelyen feltüntethető a szerelék
hossza, a zsinór átmérője, valamint a horog mérete és típusa. A 21 tárcsát egy
tárolódobozban szállítjuk, amely félig átlátszó fedéllel rendelkezik, ami segít
kiküszöbölni a fény bejutását a dobozba. A fedél belső oldalára matricákat
lehet ragasztani a dob további azonosításához.

REVALUTION
ELŐKÉK
165

HARDCASE ACCESSORY BOX

HARDCASE ACCESSORY BOX XL

P0220072 13,99 €*
M6 SZ17 Á15.5cm

P0220113 17,99 €*
M9.5 SZ17 Á15.5cm

Kiválóan alkalmas a kiegészítő tartozékok széles
skálájának biztonságos tárolásához a pellet
wagglereken keresztül a rakós úszókon át a
feeder kosarakig. A Hardcase merevfalu tároló
két kapoccsal rögzíthetünk, melynek TPE tömítése
tökéletesen vízhatlanná teszi a dobozt. A mellékelt
adapterekkel 3 különböző részre osztható, így az
etetőkosarakat és a különféle úszókat teljesen
elszeparálhatjuk, szükség esetén eltávolíthatjuk,
nagyobb teret hagyva így az eszközeinknek.

Tökéletes kiegészítő úszók, feeder kosarak és egyéb kiegészítők
tárolására. A Hardcase tároló dobozt két pozitív kapoccsal
rögzíthetjük, amelyet a TPE tömítések segítenek a doboz
tartalmának szárazon tartásában. A kivehető elválasztó panelek,
sokféle tárolási lehetőséget biztosítanak, két nagy szekcióból
akár nyolc kicsi is megvalósítható, melyek tökéletesen alkalmasak
bármilyen méretű feederkosár tárolására.
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INBOX ELŐKETARTÓK

HOOKLENGTH BOXES
P0220054 Rövid / P0220055 Hosszú 11,99 €*

Az előketartó dobozok kapacitása megduplázódott, így lehetővé teszi, hogy akár 10 különböző horog/
zsinór kombinációt is biztonságosan tárolható legyen egy dobozban. Ezen kívül van egy extra hosszú
csap, amely segíthet a szerelék megfelelő hosszúságúra kötésében. A Short Hooklength Box 3’, 4’, 5’
és 6’ hosszúságok tárolására ad lehetőséget, míg a Long Hooklength Box 6’, 8’, 10’ és 12’; hosszúságú
előkék tárolására.

8 COMPARTMENT MAGNETIC HOOK BOXES
P0220120

A doboz aljába rejtett erős mágnes, biztonságosan tartja a horgokat, a
sima ívelt oldal megkönnyíti azok eltávolítását. Mivel a horgok soha nem
érnek a mágneshez, a korrózió nagymértékben csökken, még akkor is ha
a horgok nedvesek lesznek. A fedelek külön-külön nyithatóak és vízállóak.
Mindegyik színkóddal van ellátva a könnyű felismerhetőség érdekében.
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INBOX

DOUBLE SLIDER WINDERS
P0020024 13cm Sárga / P0020015 18cm Piros / P0020016 20cm Zöld
P0020017 22cm Kék / P0020067 26cm Narancs / P0020026 26cm Széles- Lila 10,99 €*

Mindegyik Double Winder két csúszkával rendelkezik, így minden egyes létrán két felszerelés tárolható
rendezetten. Van egy nyílás a horog számára és egy csap, amely az előke hurkot tartja. A szerelékeket előre
megköthető és később hozzáadható. A csúszó karmantyú az előketartó teljes hosszában mozgatható. A
karmantyú mindkét végén van egy kis rögzítő tüske, így nem számít, hogy melyik irányba tekerjük fel az
előkét. A kúpos “V” alakú horogtartó nyílás akár 26-os méretű horgokat is képes sérülés nélkül befogadni.
10 db/ csomag

INBOX WINDER TRAYS
P0020019 13cm Sárga / P0020020 18cm Piros
P0020068 26cm Narancs / P0020030 26cm Széles- Lila 16,99 €*

Double Slider Winders-szel töltött nyitott tálcák, amelyek az Absolute, Inception és OnBox ládák
fiókjaiba és egységeibe illeszkednek.
13cm 20 db/ csomag / 18cm 14 db/ csomag / 26cm 9 db/ csomag / 26cm 7 db/ csomag

INBOX DOUBLE WINDER BOXES
P0020027 13cm Sárga / P0020028 18cm Piros / P0020069 26cm Narancs 16,99 €*

Double Slider Winders-szel töltött dobozok, amelyek az Absolute, Inception, Space Station és OnBox
termékcsalád sekély oldalsó fiókjaiba illeszkednek, lehetővé téve a különböző rigek felcserélését az
igényeknek megfelelően.
13cm 20 db/ csomag / 18cm 14 db/ csomag / 26cm 9 db/ csomag
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Táskák
Az évek során a táskakínálatunk rengeteget
fejlődött. Mindig arra törekszünk, hogy a
lehető legjobb minőségű táskákat állítsuk
elő, hogy a lehető legnagyobb bizalmat és
megbízhatóságot nyújtsuk Önnek a horgászat
során. Úgy gondoljuk, elengedhetetlen, hogy
minden igényt kielégítő táskákat fejlesszük, és
a Competition, a Monster, a World Champion
Team Feeder és a Supera zászlóshajó táskáink
közül, minden horgász megtalálja a maga
igényeinek megfelelőt.

HARDCASE TÁSK ÁK

HARDCASE POLE SAFE
P0130102 144,99 €* M190 SZ16 Á12cm

A Hardcase Pole Safe kompakt megoldás a drága rakóstagok tárolására és védelmére. Erős, robusztus
külső burkolattal rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy a PVC csövek használata a múlté legyen. A
Hardcase Pole Safe belsejében számos elasztikus heveder és védő háló található, amelyek biztosítják
a bottagok biztonságát szállítás közben. Ez a védő táska két teljes 16 méteres rakósbot, vagy egy 16
méteres bot és annak kiegészítőjének elhelyezésére alkalmas. Stílusos márkajelzéssel, tartós túlméretezett
cipzárral és deluxe párnázott hordszíjjal rendelkezik, így minden horgász számára elengedhetetlen kellék.

HARDCASE KIT SAFE
P0130103 119,99 €* M190 SZ12 Á9cm

A végső megoldás mind a topset, mind pedig plusz bottagok tárolására - a Hardcase Kit Safe ugyanúgy
alkalmas több mint húsz, vagy csupán egy-két darab topset-nek is. A hagyományos és a népszerű 2
részes, F1 rövid topsetek elhelyezésére tervezett robusztus táska, biztonságos helyet biztosít az összes
topset tárolására. Mivel sok horgász 1 darab topset használatát választja, a Hardcase Kit Safe lehetővé
teszi a horgász számára, hogy a bothoz szerelt szerelékes létrátval együtt, biztonságosan tárolja, a Kit
Safe kemény burkolatában. A Hardcase Kit belsejében rugalmas pántok és védő hálórész találhatók.
Stílusos márkajelzéssel, tartós túlméretezett cipzárral és deluxe párnázott hordszíjjal rendelkezik, így
minden horgász számára elengedhetetlen kellék.

HARDCASE TACKLE SAFE STANDARD
P0130104 84,99 €*
M45 SZ29 Á27cm

A Hardcase Tackle Safe többcélú termékként
lett kifejlesztve, amelyben csalik, vagy más
kisebb tárgyak tárolhatóak. A robusztus EVA
anyagból készült, kemény öntött fedéllel, így
a Tackle Safe teljesen vízálló, ezért tökéletes a
kedvezőtlen időjárási körülmények között. Az erős,
összecsukható fogantyú és a párnázott deluxe
hordszíj, lehetővé teszi a Tackle Safe könnyű
szállítását. A kompakt kialakítás segíti a csomagok
tárolását a tóparton, vagy azon kívül is.
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Supera Táska
Kiváló minőségű táska a modern horgászok
igényeinek megfelelően, amely egyszerre praktikus
és stílusos. A Supera kiváló minőségű, 840D
letörölhető anyagból készült, amely rendkívül
strapabíró, és szükség esetén könnyen tisztítható
a horgászat végén. Kiváló minőségű alkatrészekkel
készültek, a cipzáraktól kezdve a csalis táskákba
választott hőtartó bélésen át, valamint több darab is
közülük Hardcase védelemmel is ellátott. A Supera
olyan horgászokat céloz meg, akik sokféle helyszínen
horgásznak, és minden olyan táskát tartalmaz, amire
egy horgásznak szüksége lehet, a bottartóktól és
botzsákoktól kezdve a csalitáskákig és orsótartókig,
valamint a kettő között mindenre.

LARGE POLE HOLDALL

ROD HOLDALLS

P0130064 190cm 99,99 €*
M190 SZ29 Á20cm

P0130061 Kicsi 129,99 €*
M185 SZ22 Á20cm

Akár 10 cső és egyéb felszerelési
tárgyak, mint pl. a merítőnyél, feeder
karok stb. elhelyezésére alkalmas.
Ez egy hatalmas hordtáska, amely
rengeteg tárolóhelyet biztosít az
összes bottagnak, top szettnek és
egyéb felszerelésnek. Ez a kiváló
minőségű táska megfelel a modern
horgászok igényeinek, mivel egyszerre
praktikus és stílusos.

P0130060 Nagy 169,99 €*
M185 SZ28 Á23cm

Tökéletes tárolási megoldások botok,
topszetek, merítőnyelek, ernyők és
minden más egyéb számára.
100% Poliészter

100% Poliészter
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SUPERA TÁSK ÁK

2 ROD HOLDALL

4 ROD HOLDALLS

COMPACT 6 ROD HOLDALLS

P0130069 190cm 99,99 €*
M190 SZ16 Á19cm

P0130068 160cm 129,99 €*
M160 SZ24 Á22cm

P0130096 175cm 179,99 €* M175 SZ31 Á29cm

Tökéletes méret akár két bot és orsó
kényelmes tárolására. A hosszú külső
zseb tökéletes méretű az összes
merítőnyél vagy Tip Tubes tárolására.
Két hordozópánttal rendelkezik a
könnyű szállításhoz.

P0130067 190cm 139,99 €*
M190 SZ24 Á22cm

Ezek a táskák tökéletes méretűek akár négy bot és
orsó kényelmes tárolására. A hosszú külső zseb
tökéletes méretű az összes merítőnyél vagy Tip
Tubes tárolására.

100% Poliészter

100% Poliészter

P0130097 195cm 189,99 €* M195 SZ31 Á29cm

Ezek a kompakt Supera 6 bottartó táskák tökéletesen alkalmasak
akár 6 bot és orsó tárolására, a Hardcase konstrukció pedig
biztonságban tartja őket szállítás közben. A botnyelek a beépített
zsebekkel lépcsőzetesen elhelyezhetők, míg a botok a beépített
botpántok segítségével biztonságosan a helyükre rögzíthetők.
A táska külső oldalán található három tágas zseb a merítőnyelek,
az ernyők és a tartalékspicc biztonságos tárolására szolgál.
Kétféle hosszúságban kapható, 175 cm-es a 3 részes botokhoz,
a 195 cm-es pedig a 2 részes botokhoz alkalmas, legfeljebb 12
láb hosszúságig.
100% Poliészter
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TÁSK ÁK SUPERA

SMALL BAIT BAG

LARGE BAIT BAG

P0130071 65,99 €*
M28 SZ42 Á30cm

P0130059 77,99 €*
M30 SZ64 Á35cm

P0130070 77,99 €*
M40 SZ62 Á42cm

Keménytokos aljjal és tágas főrekesszel rendelkezik,
ami egy kompakt csalitáskát eredményez. A
főrekesz optimális méretű a csalis edények és
EVA tartozéktáskák tökéletes elhelyezéséhez.
Még több tárolóhely érdekében, két külső zsebbel
egészítettük ki.

Keménytokos aljjal és tágas főrekesszel rendelkezik,
ami egy kompakt csalitáskát eredményez. A
főrekesz optimális méretű a csalis edények és
EVA tartozéktáskák tökéletes elhelyezéséhez.
Még több tárolóhely érdekében, két külső zsebbel
egészítettük ki.

Ez a mély, széles táska tökéletes tárolási megoldás
sok felszerelés számára. A Carryall négy külső
zsebbel rendelkezik, ami még több tárolási
lehetőséget és sokoldalúságot biztosít a parton.

100% Poliészter

100% Poliészter

CARRYALL

100% Poliészter

TACKLE & ACCESSORY BAG
P0130062 119,99 €*
M39 SZ68 Á30cm

A kiváló tárolási megoldás azoknak a horgászoknak, akik sok felszerelést visznek
a partra, és tökéletes a kiterjedt OffBox és InBox tartozékaink tárolására.
100% Poliészter
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SUPERA TÁSK ÁK

ROUND COOL BAG
P0130076 29,99 €*
M22 SZ27 Á27cm

LARGE EVA NET BAG
Ideális méret több haltartó és egyéb felszerelés tárolására. Az extra vastag EVA anyagot alaposan
teszteltük, hogy a táska a lehető legtartósabb és leginkább felhasználatbarát legyen. Fogantyúmarkolattal
és extra strapabíró cipzárral is rendelkezik. Tökéletes a haltartók, oldaltálcák, merítőhálók, etetőanyag
rosták stb. tárolására.

Tökéletes táska minden olyan csali tárolására,
amelyre a horgászat során szükséges, beleértve
a csontit és a gilisztákat is. Kerek formájának
köszönhetően tökéletes szélességű ahhoz, hogy
beférjen a vödreinkbe, ami helyet takarít meg.
Neoprén fogantyúval ellátott.

100% EVA

100% Poliészter

P0130077 69,99 €*
M66 SZ60 Á25cm

ROD BANDS
P0130075

Tökéletes felszerelt botok tárolására. Ezek a neoprén
pántok egyszerűen körbeveszik a botok mindkét
végét, és tépőzáras résszel összefoghatók. A
nagyobbik pántnak van egy külső zsebe, amelyet
úgy terveztek, hogy a felszerelt etetőkosarat
biztonságosan tárolja, a botspicc/gyűrűk eltörésének
veszélye nélkül.
100% Poliészter

REEL CASE
P0130072 17,99 €*
M10 SZ20 Á16cm

A tökéletes tárolási megoldás a nagy becsben
tartott és drága orsók számára. Az orsók gyakran
megsérülhetnek szállítás közben, de egy egyszerű
és gyors módja a védelmüknek a Supera orsótáska
használata.
100% Poliészter

ROLLER & ROOST BAG
P0130063 82,99 €*
M25 SZ100 Á35cm

Tökéletes méret a piacon kapható legnagyobb
rakósbot görgők némelyikének elhelyezésére.
A magasságot alaposan teszteltük, és végül
k ifejlesz tet tük a tökéletes méretet , hogy
kényelmesen elférjen benne több botgörgő és
egyéb kiegészítő. A külső zsebet úgy terveztük,
hogy kisebb OffBox vagy InBox tárgyak tárolására
is alkalmas legyen.
100% Poliészter
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TÁSK ÁK SUPERA

EVA SYSTEM
P0130094 54,99 €*
M10.5 SZ41 Á27cm

Ideális kiegészítő minden olyan horgász számára, aki inkább ernyő nélkül
horgászik. Ez a rendszer egy átlátszó PVC fedelet tartalmaz, amely lehetővé
teszi, hogy bármilyen csalit biztonságban tartson az időjárás viszontagságaitól,
miközben a tartalmát is jól láthatja. Az EVA rendszer alapfelszereltségként
három, egyliteres és egy háromliteres csalitartállyal kerül szállításra. Ez lehetővé
teszi, hogy a rendszerben sok csali, vagy alternatívaként számos végszerelék,
például feederkosár elhelyezhető legyen. További bónuszként a Supera EVA
rendszert úgy terveztük, hogy tökéletesen illeszkedjen az Inception ládák
alapjába, ami ideális a tartozékok rendezett tárolására.
Tartalmaz
3x Bait Tubs M8 SZ12 Á12cm &
1x Bait Tub M8 SZ39 Á12cm

100% EVA

SUPERA XS EVA ACCESSORY CASES
P0130098 22,99 €*
M9 SZ12 Á12cm

Ideális széles körben használható kisebb kiegészítők a CAD
kupakoktól az ICS feeder kosarakig.
• Kiváló minőségű 0,8mm-es EVA anyagból készül
• Merev kerettel rendelkezik, hogy megtartsa az alakját
• Átlátszó PVC tetővel ellátott, így könnyen beazonosítható
a tartalma
• Kicsi és egymásra helyezhető
2 db / csomag

SMALL EVA
ACCESSORY CASE

MEDIUM EVA
ACCESSORY CASE

LARGE EVA
ACCESSORY CASE

P0130078 15,99 €*
M10.5 SZ20.5 Á10.5cm

P0130079 18,99 €*
M11 SZ19 Á19cm

P0130080 27,99 €*
M11 SZ39 Á15cm

Ideális a kis előketartók, valamint a kisebb tartozékok
széles választéka számára a CAD kupakoktól az ICS
kosarakig.

Nagyszerű, sokoldalú tar tozék táska
etetőkosarakhoz, csalis edényekhez, wagglershez,
etetőkupakokhoz stb. Mivel szögletes, sok táskába
belefér, és egymásra helyezve egy szép rendszert
alkotnak. Hordozófogantyúval együtt érkezik.

A tökéletes az előketartó tárolórendszer. A 4"-tól
12”-ig terjedő dobozok kombinációi, segít mindent
egy helyen tartani. Más nagyobb tartozékok számára
is ideális, és az Inception ládák alaprekeszében
tárolható. Hordozófogantyúval együtt érkezik.

• Kiváló minőségű 0,8 mm-es EVA anyagból
készült.

• Kiváló minőségű 0,8 mm-es EVA anyagból
készült

• Kiváló minőségű 0,8 mm-es EVA anyagból
készült
• Merev perem, hogy megtartsa az alakját
• Átlátszó PVC fedél, így könnyen azonosítható
a táska tartalma
100% EVA

128

• Merev perem, hogy megtartsa az alakját

• Merev perem, hogy megtartsa az alakját

• Átlátszó PVC fedél, így könnyen azonosítható
a táska tartalma

• Átlátszó PVC fedél, így könnyen azonosíthatóak
a táskák tartalma

100% EVA

100% EVA
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SUPERA TÁSK ÁK

EVA BOWLS
P0130083 3 Litre M10.5 SZ18 Á18cm 11,99 €*
P0130084 5 Litre M10.5 SZ23 Á23cm 15,99 €*

Két fantasztikus méretű, rendkívül erős EVA tál, amelyek sokféle felhasználásra
alkalmasak. A 3 literes változat ideális méret kisebb mennyiségű csali, például
pellet, csonti és giliszta tárolására. A nagyobb, 5 literes tál tökéletes választás,
ha nagyobb mennyiségű csali, vagy ha nagy mennyiségű etetőanyag tárolására
van szükség.
van szükség. Az 5 literes változat ideális feederhorgászathoz, mivel a nagyobb
terület lehetővé teszi a kívánt csali gyors és hatékony felhalmozását. A tálak
egymásba rakhatók az oldalukon lévő kis kúpos kialakításnak köszönhetően,
rendkívül felhasználóbarátak és több tál használata esetén könnyen
szállíthatóak.
100% EVA

PELLET WETTER

DROP BUCKET

P0130081 22,99 €*
M10.5 SZ18 Á18cm

P0130082 17,99 €*
M24 SZ19 Á18cm

Lehetővé teszi, hogy szabályozza a pellet áztatási idejét, így létrehozva a
tökéletes etetőpelletet minden alkalommal! Bármilyen méretű pellettel hatékony.

A Drop Bucket minden horgász számára kötelező tartozék, amely lehetővé teszi
a víz gyors és hatékony beszerzését anélkül, hogy a part szélének közelében
kellene lehajolnia. A Drop Bucket ideális minden olyan parthoz, amely magasan
a vízfelszíntől helyezkedik el, mivel alapfelszereltségként 5 méteres zsinórral
szállítjuk, amely lehetővé teszi a víz biztonságos összegyűjtését a partról.

• Kiváló minőségű 0,8 mm-es EVA anyagból készült
• Merev perem, hogy megtartsa az alakját
• Kiváló minőségű hálós zsák
100% EVA

• Merev perem, hogy megtartsa az alakját
• Hosszú zsinór és csévélő a tároláshoz
100% EVA
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Competition
Táska
A Competition Luggage termékcsalád magas
minőséget kínál megfizethető áron. A változatos
kínálatban megtalálhatóak a Hardcase Rod
Holdalls, Pole Holdalls és a kisebb tárgyak és
hálók szállítására szolgáló különböző táskák.
A szemet gyönyörködtető szürke és fekete
színkombinációban kivitelezett Competition
Luggage prémium cipzárakat és alkatrészeket
használ, hogy egy olyan táska választékot hozzon
létre, amely stílusos, megfizethető és praktikus.
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COMPETITION TÁSK ÁK

6 & 8 TUBE HOLDALLS

2 & 4 ROD HOLDALLS

P0130085 6 Tube 71,99 €* M190 SZ17 Á15cm
P0130086 8 Tube 77,99 €* M192 SZ24 Á16cm

P0130087 2 Rod 77,99 €* M191 SZ17 Á20cm
P0130088 4 Rod 109,99 €* M191 SZ21 Á22cm

A Competition termékcsalád két, rakóshorgászathoz alkalmas táskát tartalmaz,
egy hatcsöves és egy nyolccsöves változatot. Ezek a tartótáskák külső zsebbel
és tépőzáras rögzítő pántokkal rendelkeznek, amelyek tökéletesen alkalmasak
a bottartó csövek és egyéb hosszabb tárgyak, például ernyő és merítőnyél
elhelyezésére. Mindegyik tartótáska tartalmaz egy megerősített területet
az alján, ami rendkívül strapabíróvá és praktikussá teszi őket bármilyen part
menti használatra. A Competition termékcsaládhoz hasonlóan ez a táska is
rendkívül strapabíró cipzárral és fogantyúval rendelkezik, ezért ezek a táskák
rendkívül robusztusak és tartósak.

Két rendkívül robusztus bottartó, amelyek tökéletesen alkalmasak többrészes
botok tárolására. Mindegyik tartótáska kemény külső héjjal rendelkezik, amelyet
tartós Competition anyaggal borítanak, így ezek a tartótáskák tökéletes
kiegészítői minden horgásznak. Mindkét táska 2 és 4 botos változatban
kapható, belső tépőzáras pántokkal, amelyek tökéletesen alkalmasak a
botok rögzítésére. Mindkét változatban beépített, lépcsőzetesen elhelyezett
bottartók vannak, ami megakadályozza, hogy az orsók összeütközzenek és
megsérüljenek szállítás közben.

• Strapabíró, tartós anyag

• Extra vastag vízálló alap

• Extra vastag, vízálló aljzat
• Párnázott belső bélés
• Állítható belső pántok
• Párnázott vállpánt és fogantyú
• Tartós minőségi cipzárak
100% Poliészter

• Strapabíró, tartós anyag
• Belső botpántok
• Belső bottartó tok az orsók egymás mellé helyezéséhez
• Párnázott vállpánt és fogantyú
• Hardcase anyag a botok és orsók optimális védelméért
• Tartós minőségi cipzárak
100% Poliészter
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BAIT BAG

LARGE BAIT BAG

P0130091 54,99 €*
M24 SZ39 Á26cm

P0130100 59,99 €*
M33 SZ58 Á28cm

Ideális méretű csalitáska, amely bélelt belsővel rendelkezik, és tökéletes a friss
csalik, például csontik tárolására. A csalitáska egy külső zsebbel is rendelkezik,
amely extra tárolást biztosít olyan tárgyak számára, mint a csúzlik vagy a
csalitartók fedele . A rendkívül erős cipzárral és hordszíjakkal rendelkező
Competition Bait Bag rendkívül tartós és strapabíró, ideális a parton és azon
kívül történő használatra.

Competiton Nagy Csalis táska tökéletes választás azoknak, akik teljesen
szeretnék elszeparálni a csalikat a vízparton. A hőszigetelt bélés segít frissen
tartani a csalikat a nap folyamán, miközben sok kisebb kiegészítő, dipek és
egyéb csalik tarthatóak a tágas elülső és oldalsó zsebben.

• Kopásálló, tartós anyag
• Vastag öntött EVA talp
• Hőszigetelt bélés
• Párnázott vállpánt és fogantyú
• Tartós minőségi cipzárak

• Strapabíró anyag
• Hőszigetelt bélés
• Két hasznos zseb
• Vállpánttal és hordfűllel
• Logóval ellátott Strapabíró cipzár
100% Poliészter

100% Poliészter

ROLLER & ROOST BAG
P0130099 65,99 €*
M30 SZ90 Á25cm

Elég nagy két Super Flat görgő és további Offbox kiegészítő
tárolására, ez a táska szinte kötelező tartozék a rakós botos
horgászathoz.
• Strapabíró anyag
• Extra vastag vízálló alap
• Vállpánttal és hordfüllel
• Logóval ellátott Strapabíró cipzár
100% Poliészter
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COMPETITION TÁSK ÁK

EVA NET BAG

CARRYALL

DOUBLE NET BAG

P0130089 65,99 €*
M52 SZ40 Á35cm

P0130090 59,99 €*
M60 SZ55 Á19cm

P0130095 59,99 €*
M60 SZ55 Á19cm

Tökéletes méretű hordtáska a modernkori
horgászok számára, a Competition Carryall 45
literes kapacitással rendelkezik, amely ideális
a legkülönfélébb tárgyak tárolására. Mint a
Competition termékcsalád minden darabja,
a Carryall is rendkívül strapabíró cipzárral és
fogantyúval rendelkezik, valamint megerősített
alappal, ami ezt a hordtáskát rendkívül strapabíróvá
és tartóssá teszi. Praktikus, és számos külső zsebbel
rendelkezik, beleértve egy nagyobb külső zsebet is
az elején, amely tökéletes az oldalsó tálcák és hálók
tárolására. A két kis külső oldalzseb pedig ideális a
kisebb kiegészítők számára.

Ideális választás azoknak a horgászoknak, akiknek
nincs szükségük kettőnél több haltar tóra, a
Double Net Bag teljesen vízálló belső béléssel
készült, így a szivárgás a múlté. A Competition
Double Net Bag elülső zsebbel rendelkezik, amely
tökéletesen alkalmas egy oldalsó tálca vagy egy
merítő tárolására.

Az EVA haltartó táska ideális választás a három
hálót igénylő horgász számára, mivel tágas és
praktikus, így ideális a modern kor horgászainak.
Rendkívül erős és tartós EVA felhasználásával
készült, hogy 100%-ban vízálló, így tökéletes a
nedves hálók tárolására. Az EVA hálótáska szuper
erős hordozószíjat és két rendkívül erős fogantyút
tartalmaz.

• Hegesztett vízálló belső bélés
• Strapabíró, tartós anyag

• Vállpánt és fogantyú

• Extra vastag vízálló alap
• Párnázott vállpánt és fogantyú

• Strapabíró, tartós anyag
• Extra vastag vízálló alap

• Tartós 0,8 mm-es EVA anyagból készült.
• Két haltartóháló plusz merítőháló kapacitás
100% EVA

• Tartós márkás cipzárak
100% Poliészter

• Párnázott vállpánt és fogantyú
• Tartós minőségi cipzárak
100% Poliészter

REEL CASE

BAIT BOWL SET

P0130092 17,99 €*
M9 SZ19 Á19cm

Kicsi M11 SZ28 Á28cm / Nagy M13 SZ35 Á35cm

A tökéletes darab, amelyet kifejezetten az orsók sérülésektől való védelmére
terveztünk. A Competition Reel Case egy belső párnázott területet tartalmaz
elválasztókkal, amely tökéletesen alkalmas egy, illetve két orsó tárolására.

P0130093 21,99 €*

• Strapabíró, tartós anyag

Két összecsukható csalitál, amelyeket kifejezetten az etetőanyag vagy nagy
mennyiségű pellet tárolására terveztünk, ezek a tálak praktikusak és rendkívül
robusztusak. A párban szállított kis és nagy csalitálak lehetővé teszik, hogy
könnyen és hatékonyan keverje az etetőanyagot.

• Belső elválasztók a tartalék orsók számára

• Könnyen elpakolható és tárolható

• Párnázott belső bélés

• Strapabíró, tartós anyag

• Tartós minőségi cipzárak

100% Poliészter

100% Poliészter
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Hálók
Kiemelt minőségű anyagokat használunk,
amelyek tartósságot és hosszú élettartamot
biztosítanak a hálóknak. Termékeinket úgy
építjük, hogy tartósak legyenek, és ellenálljanak
a modern kori horgászati igényeknek mind a
természetes, mind a magántavakon. Mindig új,
innovatív módszereket keresünk, hogy segítsük
Önt a legjobb teljesítményt nyújtani, és egy
lépéssel előrébb járjon a parton.

MERÍTŐNYÉL HÁLÓK

MONSTER X LANDING NET HANDLES
P0230008 2.5m 42,99 €* / P0230009 3m 47,99 €* / P0230010 Teleszkópos 3m 47,99 €*

Ezt a rendkívül erős merítőnyelet úgy terveztük, hogy verseny körülmények között is megállja a helyét. A Monster X merítőnyél ragasztott menettel ellátott,
hogy nagy halak horgászata során is megfelelő legyen. A 2,5 és 3 méteres, feszes, kiegyensúlyozott változatai megkönnyítik a szákolást, míg a 3 méteres
teleszkópos, pedig kiváló teljesítményt és egyszerű használatot tesz lehetővé.

RESPONSE 4M XS
P0230001 159,99 €*

Az XS merítőnyél két menettel van ellátva, így minden alkalomra tökéletes. Teljes 4 méteres hosszával szuper erős és merev, ideális bármilyen horgászathoz.
Az első menetes vég eltávolításával a nyél ultra merev, 3 m-es változatként használható, amely tökéletes a versenyhorgászatok alkalmával. A maximális
erősség érdekében mindegyik nyelet erős menettel és a markolatrészen gumírozott borítással szállítjuk. Minden további tagot texturált grafikával van ellátva,
amely lehetővé teszi a nyél rövidebb hosszúságban történő használatát, ezen tagok kioldásához is hasznosak, ha vizes a keze.

RESPONSE MATCH HANDLES
P0230003 3m 89,99 €* / P0230004 4m 119,99 €* / P0230005 5m 149,99 €*

A match nyelek véknyak és könnyűek, mégis erősek, így a legtöbb versenyszituációra alkalmasak. 1 méteres tagokban szállítjuk őket, így rendkívül
sokoldalúan felhasználhatóak.

RESPONSE CARP HANDLES
P0230002 2.7m 74,99 €* / P0230006 4m 84,99 €*

A kiváló minőségű merítő nyelek legjobb választása. A pontyfogó nyelek megnövelt szilárdságot kínálnak, nagyszerűek nagy
halakhoz a szákolás során.
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HÁLÓK

FREE FLOW LANDING NETS

QUICK DRY LANDING NETS

P0140045 16" / 40cm 16,99 €*
P0140046 18" / 45cm 17,99 €*
P0140047 20" / 50cm 19,99 €*

P0140039 16" / 40cm 16,99 €*
P0140040 18" / 45cm 17,99 €*
P0140041 20" / 50cm 19,99 €*

A z általunk gyár tot t legkönnyebb merítő,
amely ideális valamennyi horgászmódszerhez,
de különösen fehérhalak, nagyobb kárászok és
kisebb pontyok horgászathoz, ahol a gyors szákolás
elengedhetetlen. A könnyű háló, gyakorlatilag
ellenállás nélkül szabadon mozog a vízben.

Rendkívül erős, de könnyű merítőháló. A Quick Dry
háló tökéletes valamennyi módszerhez, a fehérhalas
horgászattól, a nagy pontyokig. A háló pereme
sima, alumínium profillal rendelkezik, amely segít
megvédeni a zsinórunkat, ha a hal a hálóban van.

HAIR MESH LANDING NETS

MATCH LANDING NETS

LATEX MATCH LANDING NETS

P0140035 16" / 40cm 15,99 €*
P0140036 18" / 45cm 16,99 €*
P0140037 20" / 50cm 17,99 €*

P0140026 16” / 40cm 16,99 €*
P0140027 18” / 45cm 18,99 €*
P0140028 20” / 50cm 20,99 €*

P0140029 16” / 40cm 20,99 €*
P0140030 18” / 45cm 21,99 €*
P0140031 20” / 50cm 22,99 €*

S okoldalú háló, amel y tökéle tes számos
horgászmódszerhez. Rendkívül könnyű, ezáltal
bármilyen fehérhalas és versenyhorgászathoz is
ideális darab. Nagyon finomszerkezetű háló, amely
jól használható rapid stopper vagy csalizó gyűrű
alkalmazása esetén, de nagyon népszerű normál
hajszálekés megoldásnál is.

A fenék részen finom hálós az oldala nagyobb
lyukú hálóból készült Match Landing Net, tökéletes
minden F1 és fehérhal horgászatához normál
horgokkal és hajszálelőkénél. Ez a háló rendkívül
könnyű, így hosszú nyéllel együtt használva ideális.

Hasonló kialakítású, mint a normál Match Landing
Net, ez a háló azonban ultra tartós latex anyagból
készült. Tökéletes, ha nagyobb halakra horgászik,
vagy ha szakállas horgokat használ, amelyek
kevésbé akadnak ki bele a hálóból.
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HÁLÓK

LATEX CARP LANDING NETS

LATEX HAIR MESH LANDING
NETS

P0140032 18” / 45cm 20,99 €*
P0140033 20” / 50cm 21,99 €*
P0140034 22” / 55cm 22,99 €*

P0140013 16” / 40cm 20,99 €*
P0140014 18” / 45cm 21,99 €*
P0140015 20” / 50cm 22,99 €*

A könnyű, de nagyon erős vázból készült Latex Hair
Mesh Landing Net, tökéletes minden hajszálelőkés
módszerhez. A finom hálónak köszönhetően a
csalizógyűrűk és a gyors csalistopperek nem
hatolnak át a hálón.

Ez a 18-22” méretben kapható háló elég nagy
bármely „match” méretű pontyhoz. A szélesebb
háló kiválóan alkalmas a vízben való „kikanalazásra”,
valamint nagyon erős. A latex hálónak köszönhetően
ezek a merítőhálók rendkívül gyorsan száradnak,
így tökéletesen tárolhatók a hálótáskában.

SUPALITE NYLON LANDING NETS
P0140023 18” (45cm) / P0140024 20” (50cm)
19,99 €*

A Supalite Nylon merítőhálók rendkívül könnyűek, ahogy
a nevük is mutatja, és ideálisak a gyors horgászathoz.
A nejlonháló könnyen siklik a vízben, így könnyedén
használható még hosszú, 5 méteres nyéllel is.

  EUROPE ONLY  
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HÁLÓK

SPACE SAVER KEEPNETS
ÚJ P0140038 2m 54,99 €*
P0140016 2.5m 59,99 €*
P0140017 3m 64,99 €*

CARP MESH KEEPNETS

QUICK DRY KEEPNETS

ÚJ P0140048 2m 54,99 €*
P0140018 2.5m 59,99 €*
P0140019 3m 64,99 €*
P0140020 4m 69,99 €*

P0140021 2.5m 64,99 €*
P0140022 3.5m 74,99 €*
P0140025 4m 79,99 €*

• Kapható 2,5m, 3,5m és 4m méretben.

• Az innovatív fordított felső gyűrű lehetővé
teszi, hogy több haltartót helyezzen el a láda
előtt.

• Kapható 2m, 2,5m, 3m és 4m-es méretben.
• Extra erős pontybarát háló

• Erős Quick Dry háló, alkalmas álló és
folyóvizek. Nagyon gyorsan szárad

• Tesztelt Fix Angle zárrendszer

• Tesztelt Fix Angle zárrendszer

• Tesztelt Fix Angle zárrendszer

• Kapható Quick Dry Mesh (3m) és Carp (ponty)
kivitelben. Mesh (2 & 2.5m)
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ERNYŐK

SPACE MAKER MULTI 60 BROLLY
P0180003 119,99 €*

• Vízálló, leragasztott varratok
• Könnyű üvegszálas keret
• Kettős szögű dönthetőség
• Rögzítési pontok (tartozék rögzítő tüskék)
• Tárolózsák
• Extra hosszú / extra erős rúd
• 60” méret
60" / 150cm
100% Poliészter

SPACE MAKER MULTI 50 BROLLY
P0180002 114,99 €*

• Vízálló, ragasztott varratok
• Könnyű üvegszálas karok
• Kettős szögű dönthetőség
• Rögzítési pontok (tartozék rögzítő tüskék)
• Tárolózsák
• Extra hosszú
• Extra erős rudazat
• 50” méret
50" / 125cm
100% Poliészter

COMPETITION PRO 50” BROLLY
P0180004 94,99 €*

• Vízálló, ragasztott varratok
• Könnyű üvegszálas karok
• Rögzítési pontok (tartozék rögzítő tüskék)
• Tárolózsák
• Extra hosszú
• Extra erős rudazat
• 50” méret
50" / 125cm
100% Poliészter

ERNYŐ KIEGÉSZÍTŐK
MEGA BROLLY ARMS
P0110015 Rövid 16cm 29,99 €*
P0110014 Hosszú 34cm 30,99 €*

Stabilitást biztosító kettős csuklóval rögzíti az ernyőt az
ülőládához és az optimális lefedettség érdekében a kívánt
pozícióba forgathatók.
A mellékelt betétek: kerek 30 mm, 25 mm kerek és 23 mm szögletes
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Gumik és Rakósbot
Tartozékok
Átfogó gumikínálatunk most bővült! A Dura Slip
Hybrid Elastic bevezetése egyszerűen úttörő volt.
Ez a tartós, rugalmas, tömör gumi hatalmas sikert
aratott sok horgász körében, és egyértelmű, hogy
miért. A gumik ára rendkívül kedvezővé teszi, és a
termék tartós jellege miatt hosszú élettartamú. Az
előző évekhez hasonlóan a Dura Hollo, a Hollo és az
eredeti Slip Elastic továbbra is a kínálatunkban marad,
valamint a Connector és a Bung kiegészítők átfogó és
megfizethető választéka.

GUMIK ÉS RAKÓSBOT TARTOZÉKOK

DURA SLIP HYBRID ELASTIC
P0020070 Size 5 Lila / P0020071 Size 7 Kék / P0020072 Size 9 Rózsaszín / P0020073 Size 11 Zöld
P0020074 Size 13 Fehér / P0020075 Size 15 Piros / P0020076 Size 17 Sárga / P0020077 Size 19 Narancs

A 8 féle méretben kapható Dura Slip Hybrid gumi ötvözi az erőt és a tartósságot valamint rugalmasságot, hogy tökéletes eszközt
jelentsen számos faj horgászatához beleértve a nagytestű dévéreket és a pontyokat egyaránt. A gumit minden esetben előre
bevonják egy speciális olajjal, ami növeli a gumi teljesítményét és tartósságát. Kiválóan alkalmas nagy terhelésnek kitett helyeken,
ahol a hagyományos gumik csődöt mondanak.
• Csúszós olajjal bevont a tartósság és a teljesítmény érdekében
• 8 népszerű méretben kapható
• Magas nyúlási tényező
3m

SLIP ELASTIC
EL02 2 (0.67mm) / EL03 3 (0.75mm) / EL04 4 (0.85mm) / EL05 5 (0.91mm) / EL06 6 (1.06mm)
EL08 8 (1.25mm) / EL10 10 Extra (1.40mm) / EL12 12 Extra (1.60mm)
EL14 14 Extra (1.80mm) / EL16 16 Extra (2.00mm)

Preston Slip kenőanyaggal előkezelve, hogy kiemelkedő kopásállóságot és megbízhatóságot biztosítson.
5 méteres hosszúságban kapható az ultra finom 2-es mérettől egészen az erős 16-os méretig.
5m
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GUMIK ÉS RAKÓSBOT TARTOZÉKOK

HOLLO ELASTIC
HEL07 7 Világoskék (1.7mm) / HEL09 9 Kék (1.9mm) / HEL11 11 Piros (2.1mm) / HEL13 13 Zöld (2.3mm)
HEL15 15 Sötétkék (2.5mm) / HEL17 17 Sárga (2.7mm) / HEL19 19 Lila (2.9mm) 14,99 €*

A legmagasabb minőségű anyagok használata és a legszigorúbb minőségi szabványok szerint történő gyártás problémamentes,
egyenletes teljesítményt eredményez. A minősítések megfelelnek a normál rugalmassági értékeknek, így a 13-as minősítés a 12
és 14-es normál rugalmassági erősség között van.
3m

DURA HOLLO ELASTIC
HELD08 8 Sötétkék (1.8mm) / HELD10 10 Zöld (2.0mm) / HELD12 12 Lila (2.2mm) / HELD14 14 Kék (2.4mm)
HELD16 16 Sárga (2.6mm) / HELD18 18 Fekete (2.8mm) 18,99 €*

A legmagasabb minőségű anyagok használata és a legszigorúbb minőségi szabványok szerint történő gyártás problémamentes,
egyenletes teljesítményt eredményez. A minősítések megfelelnek a normál rugalmassági értékeknek, így a 13-as minősítés a
12 és 14-es normál rugalmassági erősség között van. Egy speciális gyártási eljárásnak köszönhetően a gumi belsejébe nem
szükséges kenőanyagot fecskendezni.
3m

GUMIKIEGÉSZÍTŐK

RIG HOOK UPS
P0020078

A két méretben kapható Rig Hook Up bárhová elhelyezhető a bot felső tagján,
ami lehetővé teszi, hogy a horgot beakasztva, a zsinórt feszesen tartva
biztosítja a gumi minimális feszesen tartását, így növelve az élettartamát.
Különösen akkor hasznos, amikor nem vesszük le a szereléket a botról, sok
időt megtakarítva ezzel a versenyek, vagy hétköznapi horgászatok során.
8 db/ csomag
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HOLLO ELASTIC
PROTECTORS
PHEP/01 Méretek 9, 11 & 13
P0020021 Méretek 15, 17 & 19

A bottagok összehajtása esetén
elker ülhet jük gumik sér ülését .
Színkódolt, hogy illeszkedjen Hollo
elasztikus gumikhoz.

DIAMOND EYE
THREADER
P0020041

Gyémánt alakú szemmel került
kialakításra, amely megragadja a
gumit. Extra hosszú (2,1 m) kivitelben
kapható, a hosszú topszetek számára.

6 db/ csomag
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ROLLER
PULLA KITS
33

Roller Revolution
Az oldalkivezetéses gumizás nélkülözhetetlen eszköz a modernkori
horgászatban, ami lehetővé teszi, hogy vékonyabb gumit és zsinórt,
valamint kisebb horgokat használhassunk, de még így is megtartva a
hallal való megfelelő kontrollt, amikor megfeszítjük a gumit topszetben.
A Roller Pulla rendszer, teljesen új szintre emeli az oldalkivezetéses
innovatív kialakítást, amely lehetővé teszi, hogy a gumik szabadon
gördüljenek a PTFE perselyen, anélkül, hogy fennállna annak a veszélye,
hogy a gumik szétfoszlanak és idővel károsodnak. Ez a kialakítás nem csak
a rugalmasságot és simaságot javítja, hanem jelentősen elősegíti a gumi
hosszú élettartartamát is, ami megbízhatóbb és hatékonyabb beállítást
eredményez.

ROLLER PULLA BUSH

ROLLER DRILLA KIT

P0220012 10,99 €*

P0020065

Számos előnye van a gumi teljesítményének és a gumi
élettartamának szempontjából. A persely külön kapható, és a
Roller Drilla készlettel együtt használható. Lehetőséget ad arra,
hogy a Roller Pulla Bush-t beépítse a topszetbe, és kihasználja
ennek az innovatív rendszernek az előnyeit.

Tartalmazza a megfelelő méretű eszközöket,
amelyekkel a Roller Pulla Kit bármilyen megerősített
topszetbe könnyen beszerelhető. A hátoldalon
lévő teljes körű utasítások megmutatják, hogy
milyen egyszerűen fejleszthető a topszet Roller
Pulla szetre.

Javasoljuk , hogy kérje a szakszerű eszközöket , amely számos
horgászboltban, vagy botjavítóban elérhető.

PULLA BUNG SPARE
BEADS
P0020003

Tartalék gyöngyök a Pulla Kits és a
Pulla Bungs készletekhez.
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GUMIK ÉS RAKÓSBOT TARTOZÉKOK

STORA BUNGS & EXTRACTORS

MEGA STORA BUNG

BUNG10 Stora Bungs Maxi x2 / BUNG11 Stora Bungs Midi x2
BUNG12 Stora Bung x1 & Extractor Maxi x1
BUNG13 Stora Bung x1 & Extractor Midi x1

HBUNG01 Mega Stora Bung x2
HBUNG02 Mega Stora Bung & Extractor

A Midi Stora Bungokat úgy terveztük, hogy a legtöbb 2-es taghoz
illeszkedjenek, míg a Maxi Stora Bungok a legtöbb 3-as, illetve
2-es taghoz passzoljanak. Mindkettő könnyen visszavágható a
különböző átmérőjű topszetekhez. Mindegyik könnyű adapter
egy spanolóval rendelkezik, amely a tartalék gumit tartja, így a
gumifeszesség beállítása gyors és egyszerű.

A Hollo, vagy nehéz tömör gumikhoz tervezett Mega
Stora Bung nagyméretű orsórésszel rendelkezik
és a gumi egyszerű eltávolításával, illetve az
orsóra való fel vagy le tekeréssel nyílik lehetőség
annak beállítására. A Mega Stora Bung könnyű
műanyagból készült, és a kúpos részen körbefutó
jelöléseket követve könnyen a legtöbb topszethez
igazítható.

PULLA BUNG

STORA PULLA BUNG SYSTEM

BUNG15

BUNG17

Könnyű műanyagból készült, lehetővé teszi, hogy a topszetre
való lebontás után beállítsa a gumik feszességét. Sokoldalúságot
biztosít a vékonyabb gumik használatához, amelyeket a nagyobb
halak fárasztásához meg lehet feszíteni. Így nem kell 5-ös vagy
6-os taggal nagyobb pontyot fárasztani, ami jobb kontrollt,
gyorsabb merítést és kevesebb bottörést eredményez.

A Pulla Bung minden előnyét hordozza, miközben
a gumik feszességét újra kötés nélkül is beállítható.
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SLIP LUBRICANT
14ML
SLUB14

A híg folyadék a gumihoz
tapadva ultra finom filmréteget
képez, amely biztosítja a gumi
sima futását.

DURA SLIP ELASTIC
LUBRICANT 250ML
P0020057 10,99 €*

Szilikon alapú folyadék, amely
segíti a gumik gördülékeny
futását a felső bottagban.
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GUMIK ÉS RAKÓSBOT TARTOZÉKOK

EXTERNAL PTFE BUSHES

INTERNAL PTFE BUSHES

P0020004 1.4mm / P0020005 1.7mm / P0020006 2.0mm / P0020007 2.3mm
P0020008 2.6mm / P0020009 2.9mm / P0020010 3.2mm / P0020011 3.5mm
P0020012 3.8mm

P0020046 1.5mm / P0020047 1.8mm / P0020048 2.2mm / P0020049 2.8mm
P0020050 3.2mm / P0020051 3.7mm / P0020052 4.0mm / P0020053 4.4mm
P0020054 4.8mm

A perselyek úgy vannak kialakítva, hogy a gumik szabadon futhassanak rajta
keresztül, míg a kínálatban minden gumihoz tartozik egy megfelelő méretű
a Slip adapter, a legvastagabbtól a legvékonyabb Hollo termékcsaládból.

A kiváló minőségű PTFE-ből készült perselyek úgy vannak kialakítva, hogy
a bottag végéből szabadon futhasson a gumi.

Slip Carp Connectors are supplied as standard with
two sleeves, each with different sized holes, to ensure
a perfect fit with the elastic being used. These strong
connectors are available in four colour options that
match Slip Elastic.

1

CARP
CONNECTOR

2

Having an almost fluorescent colour making them highly
visible when playing fish, the Carp Connector Extra are
ultra strong and suitable for all strong elastics.

1

CARP
EXTRA
CONNECTOR

2

FOR ELASTIC SIZES 6 AND ABOVE

TRANSLATIONS
INSIDE

FIX LIGNE SPÉCIAL CARPE

TRANSLATIONS
INSIDE

FIX LIGNE CARPE EXTRA

DESIGN RIGHTS ENFORCED

DESIGN RIGHTS ENFORCED

UK: Unit 1, Highbridge Court, Stafford Park 1, Telford, TF3 3BD
EU: Kelvin Ring 27B-29, 2952 BG, Alblasserdam, Netherlands

UK: Unit 1, Highbridge Court, Stafford Park 1, Telford, TF3 3BD
EU: Kelvin Ring 27B-29, 2952 BG, Alblasserdam, Netherlands

prestoninnovations.com

FOR ALL STRONG ELASTIC

5 055977 408446

5 055977 405711
BCONOS

BCONOS

prestoninnovations.com

SLIPCONNECTORS
SLIP CARP

CXCONOS

CXCONOS

SLIP CARP CONNECTORS EXTRA

BCONBKS Fekete / BCONGS Zöld / BCONOS Narancs
BCONPS Lila / BCONRS Piros / BCONYS Sárga

CXCONBS Kék / CXCONGS Zöld / CXCONOS Narancs / CXCONRS Piros
CXCONYS Sárga

A Slip Carp csatlakozókat alapfelszereltségként két, különböző méretű
lyukakkal ellátott hüvelyben szállítjuk, hogy biztosítsuk a tökéletes illeszkedést
a használt gumihoz.

A Carp Connector Extra, szinte fluoreszkáló színű, így jól láthatóvá válik a
halak fárasztásakor. Rendkívül erős és alkalmas minden erős gumihoz.

Colour coded to match Hollo Elastic and made from
ultra strong moulded plastic, these large connectors are
designed for all hollow and large size solid elastics. A
snap fit on the sliding collar ensures security.

1

2

HOLLO
CONNECTOR

For up to number 8 elastic. Manufactured to micro
tolerances to ensure a perfect secure fit, the Slip Micro
Connectors are suitable for elastics up to a grade 8.
Supplied with two sleeves, each with a different size
of hole to ensure a perfect fit no matter what grade of
elastic is being used.

1

2

FOR UP TO NUMBER 8 ELASTIC

FOR USE WITH ALL HOLLOW ELASTIC
CONNECTEUR ÉLASTIQUES CREUX

TRANSLATIONS
INSIDE

FIX LIGNE MICRO

TRANSLATIONS
INSIDE

5 055977 422381

5 055977 413136

DESIGN RIGHTS ENFORCED

DESIGN RIGHTS ENFORCED

UK: Unit 1, Highbridge Court, Stafford Park 1, Telford, TF3 3BD
EU: Kelvin Ring 27B-29, 2952 BG, Alblasserdam, Netherlands

UK: Unit 1, Highbridge Court, Stafford Park 1, Telford, TF3 3BD
EU: Kelvin Ring 27B-29, 2952 BG, Alblasserdam, Netherlands

prestoninnovations.com

MICRO
CONNECTOR

HCONOS

HCONOS

prestoninnovations.com

SLIP

SLIP HOLLO CONNECTORS
P0020014 Kék / HCONGS Zöld
P0020013 Narancs / HCONYS Sárga

A rendkívül erős öntött műanyagból készült, nagyméretű perselyeket minden
üreges és vastag tömör gumikhoz terveztük. A persely végén lévő gallér
biztosítja az illeszkedést.

MCONOS

MCONOS

SLIP

SLIP MICRO CONNECTORS
MCONBKS Fekete / MCONGS Zöld
MCONOS Narancs / MCONPS Lila
MCONRS Piros / MCONYS Sárga

A tökéletes, biztonságos illeszkedést biztosító Slip Micro csatlakozók 8-as
fokozatig alkalmasak a gumizáshoz. Két különböző méretű lyukkal ellátott
hüvelyt tartalmaznak, hogy tökéletes illeszkedést biztosítsanak, függetlenül
attól, hogy milyen minőségű gumit használunk.
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Úszók
XXX

A Des Shipp Commercial Slims Pole Floats úszói
bevezetésével új mércét állítottunk fel a tervezés,
az erősség és a tartósság terén. Amit ezekkel a
rakósbotos
úszókkal
el tudtunk
érni, sam
az egyszerűen
Xae parum
eicienimus.
Endi dolore,
quodios
kiemelkedő
volt.
Azonban
a
termékfejlesztéssel
aut rempor mincientem nos illent omnimporrum
folyamatosan
feszegetjük
a határokat,
és amikor
velicab orempor
epedita corume
ra dolo ilignatur
úgy
döntöttünk,
bevezetjük
Commercial
molore
nis eos hogy
ate sus
magnam afacea
derat
Carp
termékcsaládot,
tudtuk,
hogy
másik
magnamet rempos modigni molupti egy
orerrovit
szinten
kell lenniük.
Az egész
termékcsalád
labo. Offic
tecte perspid
eum simus
sitatqui a
szilárdság
és
a
tartósság
köré
épül,
hogy
megfeleljen
accae volenihicit est, eum qui arum voluptas
a versenyhorgászok
Az úszók
nate debist eaque követelményeinek.
min eossimu sciassundam
sokasága
számos
alkalmazási
területet
lefed,
így a
facepro dolese et que paribus.
Des Shipp rakóbotos úszói a legátfogóbb választék,
amit valaha készítettünk. A csúszó úszók választéka
a napijegyes tavakon át a folyóvízig mindent lefed,
valamint a Dura Wagglers és a Dura Pellet Wagglers
mindkét helyzetre ideális.
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BRISTLE GREASE

JIGGER FLOAT KITS

POLE FLOAT SILICONE

BGRS

PJK/01 4-6mm / PJK/02 8-10mm

Fluoreszkáló színű úszóantenna
zsír, amely a f inoman az úszó
hegyére kenhető, hogy segítse azok
láthatóságát.

A jigger úszónak üreges közepe
van, amely lehetővé teszi, hogy
a csalit felemelje és leengedje,
hogy megtalálja azt a sávot, ahol
a halak táplálkoznak . Állítható
m é l ys é g t ar to mánnyal é s jo b b
kapásérzékeléssel rendelkezik.

SIL/0.2 0.2mm / SIL/0.3 0.3mm
SIL/0.5 0.5mm / SIL/0.7 0.7mm
SIL/1.0 1.0mm

Kiváló minőségű, könnyen kezelhető,
15 darab előrevágott szilikon.

SILICONE DISPENSER
SILD

Kiváló minőségű szilikonok választéka
öt népszerű méretben, kifejezetten
a r akós /spiccb otos szerelékek
készítésekor használt úszókhoz. Előre
vágott 40 mm-es hosszban.

2 db/ csomag
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1

Antenna anyaga
Üreges műanyag antenna

2

Üreges műanyag antenna

3

Ragasztott antenna
5mm a szárra

4

Rohacell habtest

5

Szár anyaga
Karbon, üveg vagy NiTi huzal

Des Shipp Pontyozó
Versenyúszói
A Des Shipp féle Commercial Carp rakósbotos úszóit
kiváló minőségű Rohacell habból készült, ezért rendkívül
tartósak, és teljesen kiszorítják a vizet. Minden darab a
vadonatúj Dura oldalsó zsinórvezető szemmel rendelkezik,
kivéve a Dibber-t, amely szupererős zsinórvezetés tesz
lehetővé. A Dura oldalsó 2x szem a szár felső részén
van elhelyezve, így a lehető legerősebbé teszi az úszót,
ami tökéletes kombinációja az egyensúlynak és a
teljesítménynek.
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F1 SHALLOW
P0090070 4x8 / P0090071 4x10
P0090072 4x12

Ahogy a neve is sugallja ez az úszó kifejezetten kis
csalikkal, csontival, csontibábal, 4mm-es pellettel,
és szúnyoglárvával történő csalizáshoz ajánlott,
elsősorban ponty és kárász horgászatához. A
1,5mm vastagságú antenna és a karbon szár,
lehetővé teszi, hogy a csalik lassan süllyedjenek a
vízben. A Dura oldalsó szemmel rendkívül robosztus
felépítésűvé teszi az úszót, amely megfelelő a
legigényesebb helyzetekben.
Az antenna átmérője: 1.5mm
Anyag: Üreges műanyag
Test anyaga: Rohacell
Szár anyaga: Karbon

CARP SHALLOW
P0090073 4x10 / P0090074 4x12
P0090075 4x14 / P0090076 4x16

A Carp Shallow úszóra leginkább a "mindenes"
elnevezés igaz, bár sekélyvízi és par tmenti
horgászathoz alkalmas. Antennája jól látható 2mm
vastag üreges kiképzésű, amivel főleg nagyobb
méretű csalik 6mm es pellet, hűskocka, vagy
kukoricával való csalizáshoz teszi alkalmassá. Az
oldalsó Dura fülkiképzéssel, ideális vastagabb
zsinórhoz és nagy halakhoz.
Az antenna átmérője: 2.0mm
Anyag: Üreges műanyag
Test anyaga: Rohacell
Szár anyaga: Üvegszál

EDGE

DIAMOND

P0090081 4x12 / P0090082 4x14

P0090077 4x12 / P0090078 4x14

P0090083 4x16

P0090079 4x16 / P0090080 4x18

Partközeli horgászathoz javasolt, melynek vastag
2,5mm-es üreges antennája teszi alkalmassá a
nagyobb csalik alkalmazásához. A Dura oldalsó
fülkiképzéssel és belső zsinórvezetésű rendszerével
egy rendkívül robosztus úszót kapunk. Rögbi labda
teste minimális ellenállást, míg az üvegszálas szára,
nagyon stabil és strapabíró tulajdonságot biztosít.

Rövid és hosszabb rakósbotos horgászathoz
ajánlott, főleg kukorica, húskocka vagy pellet
csalihoz. Testformája, Dura fülkiképzésének és belső
zsinórvezetésének köszönhetően, gyakorlatilag
elpusztíthatatlan úszó. Nagyobb méretű változatai,
mélyebb vízi, körülbelül (8ft-2,5m) horgászathoz
való.

Az antenna átmérője: 2.5mm
Anyag: Üreges műanyag
Test anyaga: Rohacell
Szár anyaga: Üvegszál

Az antenna átmérője: 2.0mm
Anyag: Üreges műanyag
Test anyaga: Rohacell
Szár anyaga: Üvegszál

DIBBER
P0090084 4x10 / P0090085 4x12

PASTE

P0090086 4x14

P0090087 1 / P0090088 2 / P0090089 3

Sekély vízi horgászathoz lett kifejlesztve. NiTi szára
miatt gyorsan süllyed, így nem maradunk le egy
kapásról sem. Belső zsinórvezetésű jó felhajtóerejű
antennával rendelkezik , így csontibábbal,
húskockával, vagy pellettel történő csalizással is
jól használható.

A Paste úszó egy hosszú 2mm vastag, üreges
antennával rendelkezik, és egy zsinórvezető
füllel a tetején, amivel közvetlenül irányíthatjuk,
kontrolálhatjuk az előkét. Az üvegszálas szár és
a Dura oldalsó zsinór szemmel ultratartós darab.

Az antenna átmérője: 4.0-5.0mm
Anyag: Rohacell
Test anyaga: Rohacell
Szár anyaga:NiTi szál

Az antenna átmérője: 2.0mm
Anyag: Üreges műanyag
Test anyaga: Rohacell
Szár anyaga: Üvegszál
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ÚSZÓK VERSENY

Des Shipp
Karcsú
Versenyúszói
A Des Shipp’s Commercial Slim Pole
Float termékcsalád magas minőségű
Rohacell habból készül, ami tartós
és pontos úszót eredményez, amely
nem vesz fel vizet az peca során. A
termékcsalád közül négy tartalmaz
egy dura oldalsó szemet, amely
a fe l é p í t é s é n e k kö szö n h et ő e n
szuper erős. A dura szemet a szár
tetejére illesztjük, ez hozza létre a
legerősebb elérhető oldalsó szemet,
amely ugyanakkor könnyű is, így
az egyensúly és a teljesítmény
tökéletes kombinációja. Minden
van karcsú úszó, 1,2mm és 2,0 mm
közötti antennákkal, valamint karbon
és tartós NiTi huzalos szárakkal. A
legendás Chianti a nádantennával és
a hagyományos oldalsó szemmel teszi
teljessé a választékot.

5

4

3
1

Antenna Anyag
Üreges műanyag vagy Nád

2

Dura oldalsó szem kivéve a Chianti

3

Glued TipRagasztott antenna
5mm a szárra

4

Rohacell habtest

5

Szár anyaga
Karbon, üveg vagy NiTi huzal

2

1

CHIANTI
P0090048 4x10 / P0090049 4x12
P0090050 4x14 / P0090051 4x16

Hosszúkás oldalsó szemmel van ellátva, amelyet a maximális
szilárdság érdekében duplán ragasztunk a habtestbe. A teljes
Des Shipp Commercial Pole Float termékcsaládot a Des Shipp
szigorú szabványai szerint kézzel fejezték be, ami egy hihetetlenül
változatos és nagy teljesítményű úszóválasztékot eredményez. A
Chianti már most is rendkívül népszerű darab, mivel egy mindenre
alkalmas úszó, amely számos csali és módszer számára alkalmas,
vékony profilja és nádszál antenna pedig tökéletessé teszi, ha
lassan süllyedő csalihoz való ólmozással horgászunk.
Az antenna átmérője: 1,0 mm és 1,7 mm között
Anyag: Nád
Test anyaga: Rohacell hab
Szár anyaga: Karbon
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CARP PELLET
Minden úszó a maximális tartósság érdekében kemény,
repülőgépipari minőségű Rohacell habtestet használ, míg
az antennákat és a szárakat maga az Angol Válogatott rakta
össze, hogy optimalizálja az egyes úszók rendeltetésszerű
használatát.

P0090064 4x10 / P0090065 4x12
P0090066 4x14 / P0090067 4x16

A Carp Pellet a 2 mm-es üreges antenna és a NiTi szárnak
köszönhetően tökéletes úszó _a melegebb hónapokra. Ez az
úszó _ideális a nagyobb csalikhoz, mint például a nagy expander
pelletek, kukorica vagy kemény pelletek, így segít az állkapások
megkülönböztetésében. A NiTi huzal rendkívüli stabilitást is
biztosít, miközben nagyon erős és tartós marad, továbbá _
lehetővé _teszi, hogy az úszó _gyorsan süllyedjen.
Az antenna átmérője: 2mm
Anyag: Üreges műanyag
Test anyaga: Rohacell hab
Szár anyaga: NiTi Huzal

F1 FINE
P0090060 4x10 / P0090061 4x12
P0090062 4x14 / P0090063 4x16

Az F1 Fine tökéletes választás a kemény téli napokra, amikor
a kapások száma igen kevés. Az 1,2 mm-es antenna vékony
átmérőjének köszönhetően szuperérzékenyek, az üreges profil
miatt pedig gyenge fényviszonyok között is jól látható. Bár
ezt a mintát F1-esekhez fejlesztették ki, a vékony profilnak és
a karbonszárnak köszönhetően kárászok és kisebb pontyok
számára is tökéletes.
Az antenna átmérője: 1.2mm
Anyag: Üreges műanyag
Test anyaga: Rohacell hab
Szár anyaga:Karbon

F1 MAGGOT
P0090052 4x10 / P0090053 4x12
P0090054 4x14 / P0090055 4x16

Az F1 Maggot úszót úgy fejlesztettük ki, hogy a csalik széles
skáláját lefedje, a karbonszár és a 1,5 mm-es üreges antennák
tökéletes kompromisszumot kínálnak, mivel lehetővé teszik, hogy
vízközt vagy a fenéken horgásszunk. A test karcsú profilja kevés
ellenállást nyújt, az üreges antenna pedig a legérzékenyebb
kapásokat is megmutatja.
Az antenna átmérője: 1.5mm
Anyag: Üreges műanyag
Test anyaga: Rohacell hab
Szár anyaga: Karbon

F1 PELLET
P0090056 4x10 / P0090057 4x12
P0090058 4x14 / P0090059 4x16

Az F1 Pellet kifejezetten a fenéken történő horgászathoz lett
kifejlesztve olyan csalikkal, mint a pellet, a kukorica és az apró
húskocka. A NiTi anyagból készült szár lehetővé teszi az úszó
_azonnali „beállását”, ami gyors horgászatot tesz lehetővé,
emellett extra stabilitást biztosít az úszónak, ami tökéletes szeles
körülmények között.
Az antenna átmérője: 1.5mm
Anyag: Üreges műanyag
Test anyaga: Rohacell hab
Szár anyaga: NiTi Huzal
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ÚSZÓK RAKÓSBOTOS

Rakósbotos
Úszók
A Natural Pole Float termékcsaládot
tartósságra építettük, mivel mindegyiket
prémium minőségű alkatrészekből
készítjük, amelyeket az Egyesült
Királyság és Európa tanácsadói
gondosan választottak ki. Minden úszó
NiTi szárral rendelkezik, amely segít az
úszónak szépen és gyorsan beállni, de
hihetetlenül tartós, ami fontos, a nagy
mennyiségű hal esetén!
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1

Antenna Anyag
Üreges Műanyag, vagy Üvegrost szál

2

Ragasztott oldalszem

3

Ragasztott antenna, 5mm az úszótestbe

4

Balsa test

5

Szár anyaga
NiTi huzal
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SHIPPER
P0090094 0.15g / P0090095 0.25g
P0090096 0.4g / P0090097 0.5g
P0090098 0.75g / P0090099 1g

PAULO
P0090100 0.25g / P0090101 0.4g
P0090102 0.5g / P0090103 0.75g
P0090104 1g / P0090105 1.25g
P0090106 1.5g / P0090107 2g

A Shipper vékony profilú, ami tökéletesen alkalmas
a nagy mennyiségű kis halak, kis csalival történő
fogására, mint például a szúnyoglárva, a csonti
vagy a pinki. Tömör antennával és NiTi szárral
rendelkezik, így mindegyik úszó tökéletesen
arányosan érzékeny, és hihetetlenül jó minőségű.

Klasszikus ceruzaforma, amely kiválóan használható
álló vagy nagyon lassan mozgó vízen. Rendkívül
népszerű a kontinensen, ez a forma kiválóan
alkalmas nagyszámú kishal horgászatára olyan
csalikkal, mint a szúnyoglárva és a pinki.

Anyag: Üvegszál
Test anyaga: Balsa
Szár anyaga: NiTi Huzal

Anyag: Üvegszál
Test anyaga: Balsa
Szár anyaga: NiTi Huzal

KERRY
P0090108 0.5g / P0090109 0.75g
P0090110 1g / P0090111 1.25g
P0090112 1.5g / P0090113 2g
P0090114 2.5g / P0090115 3g
P0090116 4g

A Kerry egy klasszikus testű, sima antennával és NiTi
szárral ellátott úszó, amely ideális a csalik mélyebb
vízben történő felkínálására. Használhatóak álló és
folyó vízben is, és a 4 g-os méretükkel a természetes
helyek legtöbb lehetőségét lefedik.
Anyag: Üvegszál
Test anyaga: Balsa
Szár anyaga: NiTi Huzal

POWER
P0090117 0.5g / P0090118 0.75g
P0090119 1g / P0090120 1.25g
P0090121 1.5g / P0090122 2g
P0090123 2.5g / P0090124 3g
P0090125 4g

Ahogy a neve is sugallja, a Power tökéletesen
alkalmas nagyobb csalival való horgászathoz. Az
üreges antennával, „inline” testtel, valamint a NiTi
szárral és a 4g-ig terjedő méretekkel kombinálva.
Kiválóan alkalmas a mélyebb vízi horgászathoz
nagyobb csalikkal, például csontival és gilisztával.
Anyag: Üreges műanyag
Test anyaga: Balsa
Szár anyaga: NiTi Huzal
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ÚSZÓK RAKÓSBOTOS SZERELÉKEK

Des Shipp Rakósbotos
Szerelékei
Saját tanácsadóink által összeállított rakós szerelék,
amelyet a legkifinomultabb alkotóelemekből hoztunk
létre, természetesen a Des Shipp Slim féle úszóból, így
egy bármely versenykörülmények között használható
szereléket kapunk.
Az úszók az új Dura oldlasó szemmel vannak ellátva, ami
a súlypont megváltoztatása nélkül, sokkal erősebbé teszi
a hagyományos kiképzésűekhez képest. A Reflo Power
használunk főzsinór és előkeként egyaránt, valamint a
GPM-B kör öblű horga sok féle csalihoz használható.
A Stotz sörétólmozással megfelel valamennyi
horgászmódszernek.
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RAKÓSBOTOS SZERELÉKEK ÚSZÓK

F1 MAGGOT POLE RIGS

F1 PELLET POLE RIGS

P0100021 4x10 / P0100022 4x12
P0100023 4x14 / P0100024 4x16

P0100025 4x10 / P0100026 4x12
P0100027 4x14 / P0100028 4x16

Az F1 úszót, 1,5mm-es üreges antennával és
karbonszárral láttuk el, ami lehetővé teszi a hatékony
horgászatot az utolsó 45 centis vízrétegben. A 16os méretű horog ideális a csonti, csontibáb, giliszta
vagy egyéb kisebb csalikhoz.

Az F1 pellet úszó közepes, 1,5mm-es üreges
antennával és rugalmas Niti úszószárral rendelkezik.
Kiválóan alakmas pontyhorgászathoz a hűvösebb
hónapokban, valamint a 16-os horogméret megfelel
a 2-6mm közötti csalimérethez. A kukorica és a
csonti egyaránt használható ezen a szereléken, ha
gyorsan szeretnénk csalit cserélni.

CARP PELLET POLE RIGS

F1 FINE POLE RIGS

P0100029 4x10 / P0100030 4x12
P0100031 4x14 / P0100032 4x16

P0100042 4x10 / P0100043 4x12
P0100044 4x14 / P0100045 4x16

A pontyos pellet úszó, 2,0mm-es üreges antennával
és rugalmas Niti úszószárral rendelkezik. A
felhelyezett sörétólmok leginkább a kapások
észlelésében segítenek, amelyek általában nem
láthatóak. A 14-es méretű horog, 4 és 8mm közötti
pelletekel valamint húskockával és kukoricával való
csalizáshoz alkalmasak.

Az F1 Fine úszó, 1,2mm-es üreges karbonszárral
ellátott, amely tökéletesen alkalmas csontival,
csontibábbal, pinkivel és egyéb kisebb csalival
való alkalmazásához. Az osztott súlyozásnak
köszönhetően, a csali szépen fokozatosan süllyed
alá. Egy 18-as méretű horoggal végződik a szerelék,
amely tökéletesen alkalmas csonti, pinki, csontibáb
és 4mm-es expander pellettel való csalizáshoz.

HOROGMÉRET

SZERELÉKHOSSZ

ELŐKE

SZAKÍTÓSZILÁRDSÁG

F1 Maggot

16 GPM-B

3m

0.13mm

4lb 12oz / 2.136kg

F1 Pellet

16 GPM-B

3m

0.13mm

4lb 12oz / 2.136kg

Carp Pellet

14 GPM-B

3m

0.15mm

5lb 14oz / 2.683kg

F1 Fine

18 SFL-B

3m

0.11mm

3lb 6oz / 1.521kg
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GROUP
ÚSZÓKSUBGROUP
WAGGLER

PRECISION PELLET WAGGLERS
P0210001 2g / P0210002 3g / P0210003 4g
P0210004 5g P0210005 6g

Ahogy a neve is sugallja, a Precision Pellet Waggler
nyílvesszőszerűen repül, így pontosan oda repül
ahová dobtuk, így a kisebb méretű is alkalmas a
nagy óvatos pontyok becserkészésére. Az úszó
kialakítása 10mm átmérőjű Balsafa test, amit egy
rendkívül fényes és jól látható antennával láttunk el,
hogy gyenge fényviszonyok között is jól használható
legyen, akár nagyobb méretben is. A legfontosabb
elvárás az úszóval szemben az a terhelhetőség,
valamint, hogy ne rázkódjon az úszó dobás közben,
így a megfelelő pozícióban érjen vizet és egy “
halfogásra kész” pellet wagglerként funkcionáljon.

STRAIGHT DURA WAG
ADJUSTABLE LOADING
STRAIGHT DURA WAG
FIXED LOADING
DWS/1 1+0.5g / DWS/1.5 1.5+0.5g
DWS/2 2+0.5g / DWS/3 3+0.5g
DWS/4 4+0.5g

Ez a Loaded Straight Waggler ideális a
legkülönfélébb horgászhelyzetekben,
legyen szó nyáron pontyhorgászatról,
vagy télen az érzékeny bodorkák,
keszegek horgászatáról.

DWSA/2 2g / DWSA/2.5 2.5g
DWSA/3 3g / DWSA/4 4g
DWSA/5 5g

Az állítható betétes wagglerhez
k iegészí tő súlyok tar toznak ,
amelyekkel finomhangolható ez a
szuperérzékeny úszó. Szintén egy
ultra-stabil karbon szárral érkezik,
amely segít az erősen áramló
körülmények között. Lehetővé teszi
a rögzítő sörét, vagy a Preston Pellet
Waggler Float Stop Kit kiegészítésével
való használatot.

INSERT DURA WAG
FIXED LOADING
DWSI/1 1+0.5g / DWSI/1.5 1.5+0.5g
DWSI/2 2+0.5g / DWSI/3 3+0.5g
DWSI/4 4+0.5g

Ez az állítható egyenes waggler,
ideális a legkülönbözőbb
horgászhelyzetekben. Az
állítható súlyok lehetővé teszik a
waggler finomhangolását az Ön
horgászstílusának megfelelően,
valamint az ütköző sörét vagy a
Preston Pellet Waggler Float Stop Kit
kiegészítésével történő használatát.
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INSERT DURA WAG
ADJUSTABLE LOADING
DWSAI/2 2g / DWSAI/2.5 2.5g
DWSAI/3 3g / DWSAI/4 4g
DWSAI/5 5g

A Loaded Insert Waggler tökéletes,
amikor a halak nagyon érzékenyen
kapnak. A hi-glow betétes hegye nagy
távolságból is látható.
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WAGGLER ÚSZÓK

INSERT DURA PELLET
WAGGLER 10MM SLIM

DURA PELLET
WAGGLER 10MM SLIM

DPW10SLI/4 4g / DPW10SLI/6 6g
DPW10SLI/8 8g

DPW10SL/4 4g / DPW10SL/6 6g
DPW10SL/8 8g

Vékony műanyag betéttel szerelve
ezek a wagglerek, ideálisak azokban
a helyzetekben, amikor kapásokra
gyorsan kell reagálni. A kivehető
műanyag Korong segít megállítani
az úszó merülését a dobáskor, így
az úszó becsapódása után azonnal
horgászhatunk, nem kell arra kell
várnunk, hogy „beálljon” a szerelék.

Érzékenyebb pellet waggler, amely
alkalmas olyan napokra, amikor a
vastagabb úszó felhajtóereje miatt
sok az „üres kapás”. Három cserélhető
antennával szállítjuk őket a változó
fényviszonyokhoz, és két cserélhető
koronggal , ame l yek se gí tenek
megállítani az úszók elmerülését
becsapódáskor.

DURA PELLET
WAGGLER 13MM
STANDARD
DPW13ST/4 4g / DPW13ST/6 6g
DPW13ST/8 8g / DPW13ST/10 10g

A legvastagabb egyenes pellet
wagglereink . Három cserélhető
antennával szállítjuk őket a változó
fényviszonyokhoz, és két cserélhető
koronggal , ame l yek se gí tenek
megállítani az úszók elmerülését
becsapódáskor.

WAGGLERÚSZÓ KIEGÉSZÍTŐK

WAGGLER ADAPTORS
P0220114

A puha müanyag Waggler-adaptert a töltött úszók
sörét nélküli rögzítésére terveztük.
5 db/ tasak

BIG FLOAT WAGGLER
ADAPTORS
P0220115

Betöltött splasher wagglereivel való használatra
terveztük, ahol nincs szükség ütköző sörétre. Ez
a változat fémszárral rendelkezik, ami jól bírja az
ismételt dobást.

STICK FLOAT SILICONE TUBING
P0220059

Jó minőségű, kis átmérőjű szilikoncső, vastagabb
antennákhoz és úszószárakhoz.

5 db/ tasak
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Zsinór
A kiváló minőségű, megbízható zsinór
elengedhetetlen a horgászatban, és a zsinórjaink
széles választéka pontosan ezt biztosítja! A
világ vezető gyártóival dolgozunk együtt, hogy
a lehető legjobb zsinórt állítsuk elő, amely
megfelel a feladatnak, és nem hagyja cserben.
A híres Reflo Power-tól az új Sinking Feeder
Mono változatig, minden helyzetre és helyszínre
van megfelelő zsinórunk.

REFLO ZSINÓR

ACCU POWER
Szuper high-tech zsinór, ami rendkívül tartós monofilből készült. Az Accu Power
a nevéhez hűen, minden átmérője pontosan megfelel a megadott méretnek, így
ideális választás a komplett szerelékek és a horogelőke számára is. A 0,07 0,22-es méret között kapható, így minden szakágban megtalálható a megfelelő
átmérő, legyen szó akár pontyozásról, vagy a fehérhalak horgászatáról.
P0270022

0.07mm

1lb 2oz

0 .50kg

P0270028

0.14mm

4lb 4oz

1 .92kg

P0270023

0.08mm

1lb 4oz

0.58kg

P0270029

0.16mm

5lb 6oz

2 .40kg

P0270024

0.09mm

1lb 9oz

0.74kg

P0270030

0.18mm

6lb 6oz

2 .88kg

P0270025

0.10mm

2lb 3oz

0 .98kg

P0270031

0.20mm

7lb 14oz

3 .57kg

P0270026

0.11mm

2lb 10oz

1 .18kg

P0270032

0.22mm

9lb 14oz

4 .48kg

P0270027

0.12mm

3lb 4oz

1 .46kg

REFLO POWER
0.06-0.21mm / 0.24-0.26mm

A Reflo Power kivételesen erős, rugalmas és tiszta. Rugalmasságánál
fogva szintén kiváló rakósbotos horgászathoz. Ez egy erős zsinór, amely jól
csomózható, és ellenáll a nagy halak fárasztásakor fellépő erőhatásoknak. A
Reflo Power gyorsan a legjobb versenyhorgászok első számú előkezsinórjává
vált. Teljesítményét és megbízhatóságát bizonyítja, hogy még több mint 10
éves piaci jelenléte után is ez a legkelendőbb zsinór.
P0270003

12oz

0.374kg

P0270010

0.15mm

5lb 14oz

2.683kg

P0270004 0.07mm

1lb

0.434kg

P0270011

0.17mm

6lb 12oz

3.088kg

P0270005 0.08mm

1lb 12oz

0.812kg

P0270012

0.19mm

7lb 6oz

3.355kg

P0270006 0.09mm

2lb 2oz

0.967kg

P0270013

0.21mm

8lb 15oz

4.062kg

P0270007

2lb 10oz

1.205kg

P0270014

0.24mm

11lb

5kg

P0270008 0.11mm

3lb 6oz

1.521kg

P0270015

0.26mm

12lb 5oz

5.7kg

P0270009 0.13mm

4lb 12oz

2.136kg

0.06mm

0.10mm

REFLO FLUOROCARBON
A Reflo Fluorocarbon gyakorlatilag láthatatlan a vízben, így tökéletes választás a
tiszta vízi horgászat során. A hagyományos monofilhoz képest jobb merevséggel
büszkélkedhet, ami ideális feeder és rakósbotos használatra, különösen a
vékony, gubancolódásra hajlamos szituációkban. 100% fluorocarbonból
készült és 9 átmérőben kapható 0,08 mm-től 0,22 mm-ig, hogy mindent
lefedjen a csatornákon történő bodorkázástól kezdve a nagy pontyokig. 50
méteres dobon szállítjuk.
PFL/08

0.08mm

1.13lb

0.512kg

PFL/16

0.16mm

3.83lb

1.741kg

PFL/09

0.09mm

1.67lb

0.759kg

PFL/18

0.18mm

5.31lb

2.407kg

PFL/10

0.10mm

2.15lb

0.979kg

PFL/20

0.20mm

6.26lb

3.003kg

PFL/12

0.12mm

2.41lb

1.095kg

PFL/22

0.22mm

7.58lb

3.442kg

PFL/14

0.14mm

3.16lb

1.437kg
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ZSINÓR REFLO
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REFLO ZSINÓR

REFLO SINKING FEEDER MONO
A Reflo Sinking Feeder Mono egy rendkívül erős, de rugalmas feeder
zsinór, amely ideális mindenféle feeder horgászathoz, a kisebb bodorkák
és fehérhalaktól egészen a nagyméretű pontyok horgászatáig. A semleges
zöld szín segíti az álcázást bármilyen víz- és fényviszonyok között. Ez egy
szupergyorsan süllyedő főzsinór, amely az átmérőjéhez képest extra erős.
Hónapokig tartó fejlesztés után ez egy valóban a tökéletes feeder zsinór.
PSFM/16

0.16mm

3lb

1.36kg

PSFM/23

0.23mm

6lb

2.72kg

PSFM/18

0.18mm

4lb

1.81kg

PSFM/26

0.26mm

8lb

3.63kg

PSFM/20

0.20mm

5lb

2.27kg

PSFM/28

0.28mm

10lb

4.54kg

REFLO ABSOLUTE FEEDER BRAID
29,99 €*

A kifejezetten feederhorgászathoz tervezett Reflo Feeder Braid 8 szálas
PE anyagból készült, így hihetetlenül sima és tartós, egy igazán magas
csomótűrő _képességgel. A PE szálak speciális kezeléssel készülnek,
amely segíti a zsinór süllyedését. Ezek mellett a hajlékonyság és a
merevség tökéletes keverékét adja, ami könnyed dobást és gubancmentes
teljesítményt eredményez. A feederhorgászat tökéletes fonottzsinórja.
P0280003

0.08mm

13.2lb

6.00kg

P0280001

0.10mm

15.8lb

7.20kg

P0280002

0.12mm

18.5lb

8.40kg

REFLO FLOAT MAX
Semleges felhajtóerejű főzsinór, amely tökéletesen alkalmazható az úszózáshoz,
a kis folyókon végzett úszós horgászattól a nagy vizeken történő pellet
waggler-es módszerig. Alacsony átmérője, magas szakítószilárdsága,
hihetetlen csomótűrő képessége és nagy kopásállósága teszi a Float Maxot tökéletesen alkalmassá az úszózás valamennyi válfajához. Elérhető 6 féle
szakítószilárdsággal, 150 m-es tekercseken.
P0270035

0.16mm

3lb

1.36kg

P0270038

0.23mm

6lb

2.72kg

P0270036

0.18mm

4lb

1.81kg

P0270039

0.26mm

8lb

3.63kg

P0270037

0.20mm

5lb

2.27kg

P0270040

0.28mm

10lb

4.54kg
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Horgok
A horgászat egyik legfontosabb eszköze a
horog kiválasztása, és mi megértjük, hogy a
legjobb teljesítmény eléréséhez tartósságra,
megbízhatóságra, élességre és szilárdságra van
szükség. Számtalan órát töltünk tanácsadóinkkal
és beszállítóinkkal. Új horgokon dolgozunk,
és mindig arra törekszünk, hogy a lehető
legjobb minőségű anyagokat használjuk fel a
horgok elkészítéséhez. Rendkívül változatos és
széleskörű kínálatunk, valamint a szakállmentes
horgok is magabiztosságot és sokoldalúságot
biztosítanak a vízparton.

VERSENY PTFE HORGOK

VERSENY PTFE

GPM-B EYED

GPM-B SPADE END

KKH EYED BARBED

KKH-B EYED

P0150012 12 / P0150013 14
P0150014 16 / P0150015 18

P0150007 12 / P0150008 14
P0150009 16 / P0150010 18
P0150011 20

P0150087 8 / P0150088 10
P0150089 12 / P0150090 14
P0150091 Size 16

P0150082 10 / P0150083 12
P0150084 14 / P0150085 16
P0150086 18

Egy mindenre alkalmas, széles öblű
horog, amely a versenyhorgászat
széles skálájához tökéletes .
Kifejezetten rakósbotos horgászathoz
ter vez tük , de szük sé g ese tén
wagglerre és feederre is használható.
Ideálisak olyan csalikhoz, mint a
pellet, húskocka, kukorica, csonti,
giliszta, vagyis nagyjából minden
olyan csalihoz, amelyet versenyen
használni kell.

A KKH a tökéletes hajszálelőkés horog
a nagy halak számára. Ez a szuper erős
változat PTFE bevonattal rendelkezik
tartósság és tükröződés elkerülése
érdekében. A kifordított horogfül, a
csőrszerü hegy és a mikroszakáll,
lehetővé teszi a KKH Barbed számára
a fenomenális horogtartás. Ideális
feederezéshez és a waggleren
egyaránt, sokféle csalival.

A K K H-B a K K M-B szupererős
változata, amely a K K M - B -vel
kapcsolatos összes kulcsfontosságú
jellemzőt kínálja, de vastagabb és
kovácsolt huzallal rendelkezik a
nagyobb szilárdság és biztonság
érdekében. Ideális a feederezéshez és
a waggleres módszerhez is, különféle
csalikkal.

Egy mindenre alkalmas, széles öblű
horog, amely a verseny horgászat
széles skálájához tökéletes .
Kifejezetten rakósbotos horgászathoz
ter vez ték , de szük sé g ese tén
wagglerre és feederre is használható.
Ideálisak olyan csalikhoz, mint a pellet,
húskocka, kukorica, csonti, giliszta,
vagyis nagyjából minden olyan csali,
amelyet verseny horgászatokon
használni kell.
10 db/ tasak

KKM-B EYED

10 db/ tasak

10 db/ tasak

10 db/ tasak

P0150001 10 / P0150002 12
P0150003 14 / P0150004 16
P0150005 18 / P0150006 20

MCM-B EYED

SFL-B SPADE END

XSH-B SPADE END

P0150093 8 / P0150094 10
P0150021 12 / P0150022 14
P0150023 16 / P0150024 18

P0150016 14 / P0150017 16
P0150018 18 / P0150019 20
P0150020 22

P0150025 10 / P0150026 12
P0150027 14 / P0150028 16
P0150029 18

A K K M horgok a tökéletes
hajszálelőkés horgok. A KKM PTFE
bevonattal rendelkezik a tartósság és
a tükröződésmentesség érdekében.
A k ifordítot t szem k iemelkedő
tulajdonság, amivel egy egyedi
szöget hoz létre, amely maximalizálja
a horog tartását és növeli a horog
teljesítményét. Tökéletes feeder és
waggler horgászathoz egyaránt, és
a csalik széles skálájához alkalmas;
pellet, hús, dumbell, kukorica stb.

Tökéletes versenyhorgászathoz,
mivel a köralakú kialakítással, segít
kiküszöbölni a halveszteséget. A PTFE
bevonat jelentősen fokozza a horog
tartósságát és a csillanásmentességet,
ami végső soron hozzá járul több hal
megfogásában.

A GPM-B Sped End horog valamivel
vé ko ny ab b huzal v as t a gsá g gal
rendelkezik, ami tökéletessé teszi
mind a verseny mind a természetes
vizeken, például a kárászok számára.
Ez a horog a hidegebb hónapokban
nagyobb kárászok és kisebb pontyok
megcélzására is használható.

Megaerős rakósbotos horgászathoz
használható horog. A szuper erős
of fset horoghegy csök kenti a
kiakadást, és nagyobb esélyt ad a
nagy pontyok megfogására. Ideális
pellethez , húshoz és gilisztához,
gyakorlatilag bármilyen csalihoz,
ami ve l a na g y, é h e s p o n t yo k
megcélozhatóak. Ez a horog biztosan
megbirkózik vele.

10 db/ tasak

10 db/ tasak

10 db/ tasak

10 db/ tasak

*RRP = *Adviesverkoopprijs *Unverbindiche Preisempfehlung *Prix de vente conseillé *Prix recommendé *Prezzo di vendità raccomandato *Doporučená maloobchodní cena *Ajanlott *Odporucana *Cena rekomendowana *Recommended retail price *Rekommenderat pris * Preț recomandat cu amănuntul

PRESTON INNOVATIONS

163

HORGOK NATURAL

NATURAL SOROZAT-SZAKÁLLAS

NATURAL N-10

NATURAL N-20

P0150055 12 / P0150054 14 / P0150053 16
P0150052 18 / P0150051 20 / P0150050 22

P0150066 10 / P0150065 12 / P0150064 14
P0150063 16 / P0150062 18

Lekerekített öblű és hosszabb szárral rendelkezik, így tökéletes
választás rakósbotra és csúszó szerelékhez. A hosszabb szárnak
köszönhetően az N-10 tökéletes a kisebb fajok, például a bodorkák
és egyéb fehérhalakhoz. Ideálisan alkalmas kisebb csalikhoz,
mint a csonti, szúnyoglárva, pinki, csontibáb stb.

A tökéletes feederhorog. Széles öblének és egyenes hegyének
köszönhetően tökéletes az olyan csalikhoz, mint a csonti, a
kukorica és a giliszta. Az N-20-as horog leginkább bodorkára
és egyéb fehérhalakra javasolt, rakósbothoz, és feederhez.
A vastagabb anyaga azonban minden olyan bónusz hallal
megbirkózik, amelyet valószínűleg horgunkra akadhat.

15 db/ tasak

15 db/ tasak

NATURAL N-30

NATURAL N-40

NATURAL N-50

P0150071 10 / P0150070 12 / P0150069 14
P0150068 16 / P0150067 18

P0150076 12 / P0150075 14 / P0150074 16
P0150073 18 / P0150072 20

Közepes anyagvastagsággal rendelkezik, és
sokféle felhasználásra alkalmas, rakósbotos,
és csúszószerelékes feederhorgászathoz. A
forma és az anyagvastagság tökéletes az olyan
csalikkal való horgászathoz, mint a giliszta, csonti
és kukorica. A fejlesztés során azt tapasztaltuk,
hogy a hasonló formájú horgok nem elég erősek,
ezért kissé megnöveltük az anyag vastagságát
és megerősítettük a kulcsfontosságú terhelési
pontokat.

Ideális a legkülönfélébb rakósbotos horgászathoz.
A véknyabb anyag és a széles öböl tökéletes formát
biztosít az olyan csalikhoz, mint a giliszta, csonti,
csontibáb, pinki. Ez a horog kifejezetten „gyors”
_horgászathoz ajánlott, amelyet olyan fajokhoz,
mint a sügerek, keszegek és egyéb fehérhalak.
Szuper hegyes, a nagyobb hatékonyság érdekében,
optimális nikkelfekete felületképzéssel rendelkezik.

P0150061 6 / P0150060 8 / P0150059 10
P0150058 12 / P0150057 14 / P0150056 16
P0150077 18

A Natural sorozatunk legnehezebb horga. Ez a
vastaghúsú változat tökéletesen alkalmas a nagy,
erős halak horgászatához, nagyméretű lapkával
és extra erős szakállal. Ez a horog ideális az olyan
csalikhoz, mint a giliszta, csontibáb, kukorica,
csonti és még a húskocka is. Feederezéshez és a
rakósbotos horgászathoz ajánlott.

15 db/ tasak

15 db/ tasak

15 db/ tasak
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REVALUTION HORGOK

Revalution Előkék
Kifejezetten feederhorgászathoz tervezett, kiváló
minőségű előkék. Minden dob, 10 darab 1 méter
hosszú szereléket tartalmaz, amelyek egyszerűen
letekerhetők és a főzsinórhoz rögzíthetők. A
következő szereléket ezután az orsón lévő forgó
csap segítségével rögzítheti a helyére, így nincs
szükség külön rögzítőcsapra. Kiváló minőségű
Natural N sorozatú horgok kerültek felhasználásra
a tesztelt és jól bevált Reflo Power-rel kötve. A rigek
a Revalution tárolórendszerben tárolhatók, amely
tökéletes az összes előke rendben tartásához, a
nedvességtől és a közvetlen napfénytől távol.

N-20 REVALUTION RIG

N-30 REVALUTION RIG

N-50 REVALUTION RIG

P0170029 12 / P0170030 14
P0170031 16 / P0170032 18

P0170005 12 / P0170006 14
P0170007 16 / P0170008 18

P0170009 10 / P0170010 12
P0170011 14 / P01700012 16

Az N-20-as horgok kiválóan alkalmasak sneci vagy
keszeghorgászat során, csontival vagy egy darab
gilisztával történő csalizás során.

Az N-30-as horgok a közepes vastagságú _
anyaguknak köszönhetően, kiválóan alkalmasak a
legkülönfélébb csalikhoz és halfajokhoz. Az N-30-as
horgok borotvaélesek és mikroszakállasak. Ezek a
horgok rendkívül megbízhatóak és magabiztosan
használhatóak.

Az N-50 ideális választás, ha nagy mennyiségű
_halat szeretnénk fogni, vagy ha keményen küzdő
_halakra, például pontyra, vagy márnára horgászunk.
A vastagabb anyagvastagság a nagyobb halak
horgászatakor is magabiztosságot ad, tökéletes a
folyókon vagy a nagy természetes tavakon.

12

0.13mm

4lb 12oz

2.1kg

12

0.15mm

5lb 14oz

2.6kg

10

0.17mm

6lb 12oz

3.0kg

14

0.13mm

4lb 12oz

2.1kg

14

0.15mm

5lb 14oz

2.6kg

12

0.17mm

6lb 12oz

3.0kg

16

0.11mm

3lb 6oz

1.5kg

16

0.13mm

4lb 12oz

2.1kg

14

0.15mm

5lb 14oz

2.6kg

18

0.11mm

3lb 6oz

1.5kg

18

0.13mm

4lb 12oz

2.1kg

16

0.13mm

4lb 12oz

2.1kg
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HORGOK MAG STORE SYSTEM

Előkék & Hajszálelőkék
Új szintre emeltük az előkék tervezését. A Ready Rigs a legmagasabb
minőségű anyagokból készül, és pontos specifikációk alapján
kötjük meg, hogy minden horgász számára megfelelő szerelékeket
hozzanak létre. A teljesen feltöltött Rig Stick egyenesen kivehető
a csomagolásból, és elhelyezhető a megfelelő méretű Mag Store
System dobozba. Minden csomag 8, kézzel kötött rig-et tartalmaz,
amelyek a szereléktartó pálcán vannak tárolva, a horog mérete
a zsinór átmérőjével és a szakítószilárdsággal együtt könnyen
azonosítható a mellékelt matricával.

KKM-B
BANDED HAIR RIGS

KKM-B
RAPID STOP HAIR RIGS

4”/10cm P0160001 12 / P0160002 14
P0160003 16 / P0160004 18
15”/38cm P0160005 12 / P0160006 14
P0160007 16 / P0160008 18

4”/10cm P0160009 12 / P0160010 14
P0160011 16 / P0160012 18
15”/38cm P0160013 12 / P0160014 14
P0160015 16 / P0160016 18

Minden szereléken KKM-B horgokat használunk,
a jól bevált Reflo Power zsinórhoz kötve. Egy
csalizókarika teszi teljessé a szereléket, így számos
csali alkalmas a hajszálelőkén való rögzítésre.

Minden szereléken KKM-B horgokat használunk, a
jól bevált Reflo Power zsinórhoz kötve. Egy Rapid
Stop teszi teljessé a szereléket, így számos csali
alkalmas a hajszálelőkén való rögzítésre.

Minden szereléken MCM-B horgokat használunk, a
jól bevált Reflo Power zsinórra kötve. A csalizókarikás
előke pelletekhez és dumbellekhez használhatók, míg
a csalibajonettes rigek ideálisak a bojlis és dumbelles
horogcsalikhoz.

8 db/ tasak

8 db/ tasak

8 db/ tasak
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12

0.19mm

14

0.19mm

16

0.17mm

18

0.17mm

6lb 12oz

MCM-B HAIR RIGS
4”/10cm BANDED P0160019 12 / P0160020 14
P0160021 16
4”/10cm BAYONET P0160022 12 / P0160023 14
P0160024 16

CSALIZÓKARIKÁVAL ÉS BAJONETTEL

3.335kg

12

0.19mm

7lb 6oz

3.335kg

14

0.19mm

7lb 6oz

3.335kg

12

0.19mm

7lb 6oz

3.34kg

6lb 12oz

3.088kg

16

0.17mm

6lb 12oz

3.088kg

14

0.19mm

7lb 6oz

3.34kg

3.088kg

18

0.17mm

6lb 12oz

3.088kg

16

0.17mm

5lb 12oz

3.09kg

7lb 6oz

7lb 6oz

3.335kg
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MAG STORE SYSTEM HORGOK

NATURAL N-10 HOOKLENGTHS
BARBED

NATURAL N-20 HOOKLENGTHS
BARBED

6”/15cm P0170021 14 / P0170022 16
P0170023 18 / P0170024 20

6”/15cm P0170025 12 / P0170026 14
P0170027 16 / P0170028 18

Natural N- 10 horgokat használunk, Accu Power
monofil zsinórral, hogy egy megbízható szereléket
hozzunk létre számos csali felhasználásával
beleértve a pinkit, csontit, gilisztát vagy csontibábot.

Natural N- 20 horgokat használunk, Accu Power
monofil zsinórral, hogy egy megbízható szereléket
hozzunk létre számos csali felhasználásával
beleértve a pinkit, csontit, gilisztát vagy csontibábot.

8 db/ tasak

8 db/ tasak

KKH-B
4”/10cm BAYONET P0160025 10 / P0160026 12
P0160027 14 / P0160028 16
4”/10cm BANDED P0160029 10 / P0160030 12
P0160031 14 / P0160032 16

Mindegyik előkét a KKH-B horgokkal szerlejük
fel, amit a már tesztelt és ellenőrzött Reflo Power
zsinórral kombinálunk. Ezek az előkék pelletek és
waftersekkel való csalizáshoz készültek, míg a
Bayonet előkéket, bojlihoz ajánljuk.
8 db/ tasak

14

0.12mm

3lb 4oz

1.46kg

12

0.14mm

4lb 4oz

1.92kg

10

0.24mm

11lb

5kg

16

0.10mm

2lb 3oz

0.98kg

14

0.12mm

3lb 4oz

1.46kg

12

0.21mm

8lb 15oz

4.06kg

18

0.09mm

1lb 9oz

0.74kg

16

0.11mm

2lb 10oz

1.18kg

14

0.21mm

8lb 15oz

4.06kg

20

0.08mm

1lb 4oz

0.58kg

18

0.10mm

2lb 3oz

0.98kg

16

0.19mm

7lb 6oz

3.36kg

GPM-B SPADE END
HOOKLENGTHS

SFL-B SPADE END
HOOKLENGTHS

XSH-B SPADE END
HOOKLENGTHS

6”/15cm P0170001 12 / P0170002 14
P0170003 16 / P0170004 18

6”/15cm P0170017 14 / P0170018 16
P0170019 18 / P0170020 20

6”/15cm P0170013 10 / P0170014 12
P0170015 14 / P0170016 16

GPM-B horgokat használunk minden egyes
szereléken, a jól bevált Reflo Power zsinórra kötve.
A szerelékek számos csalihoz alkalmasak, a csontitól
a kis pelletektől kezdve a húskockás, kukoricás és
nagy gilisztás csalikig.

Minden szerelékhez SFL-B horgokat használunk,
a jól bevált Reflo Power zsinórra kötve. A rigek
számos csalihoz alkalmasak, a csontitól és
csontibábtól kezdve a kis darabolt gilisztákon át,
az expander pelletekig.

XSH-B horgokat alkalmazunk minden egyes
előketartó pálcán, melyet a Reflo Power zsinórral
kötöttünk meg. Az előkék kukoricával, húskockával,
pellettel, vagy pasztával használhatóak, főleg nagy
testű halakhoz.

8 db/ tasak

8 db/ tasak

8 db/ tasak

12

0.15mm

5lb 14oz

2.683kg

14

0.13mm

4lb 12oz

2.14kg

10

0.17mm

6lb 12oz

3.09kg

14

0.15mm

5lb 14oz

2.683kg

16

0.11mm

3lb 6oz

1.52kg

12

0.17mm

6lb 12oz

3.09kg

16

0.13mm

4lb 12oz

2.136kg

18

0.11mm

3lb 6oz

1.52kg

14

0.17mm

6lb 12oz

3.09kg

18

0.11mm

3lb 6oz

1.521kg

20

0.10mm

2lb 10oz

1.21kg

16

0.15mm

5lb 14oz

2.68kg
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Kiegészítők
Az általános végszerelékek és kiegészítők
elengedhetetlenek ahhoz, hogy a legjobb
teljesítményt nyújthassa. Kínálatunkban a
kiegészítők széles választéka található, az
úszószilikontól kezdve az olyan alapvető
h o rg á szc i k ke k i g , m i n t a m e r í t ő é s a
horogszabadító, így minden helyzetre és igényre
van valami, ami megfelelő.

170 // FEEDER KOSARAK
180 // APRÓ KIEGÉSZÍTŐK
182 // KIEGÉSZÍTŐK
183 // SÖRÉTÓLMOK
184 // ETETŐKUPAKOK
185 // CSÚZLIK

Feeder kosarak
A feederhorgászat még soha nem volt ennyire
népszerű, ezért a Preston Innovations-nél tudjuk
mennyire fontos, hogy a különböző helyzeteket,
követelményeket és helyszíneket lefedő feeder
kosarak, széles választéka álljon rendelkezésre.
Folyamatosan új, innovatív feeder tervek
kifejlesztésére törekszünk, hogy előnyt
biztosítsunk Önnek a vízpar ton, és ami
a legfontosabb, hogy több halat fogjunk.
Természetes és telepített tavi kosarak széles
választéka áll rendelkezésünkre, hogy minden
feederhorgászathoz legyen megfelelő darab.

Az “Inter Change System” lehetővé teszi a feederkosár méretének és súlyának váltogatását az egész felszerelés
szétszerelése nélkül. Az ICS-termék cseréjekor a kiválasztott hosszúságú szár mindig a főzsinóron marad, a
kosár pedig a középen elhelyezett hornyon keresztül eltávolítható, és más méretű, formájú vagy súlyú eszközzel
cserélhető ki. Az “Inter Change System” megvédi a botokat a csomagolás során is. Egyszerűen vegye ki a
kosarat, és tekerje be a laza zsinórt, így csak a szár és az előke marad a zsinóron, így sokkal könnyebben
tárolható a bottáskában.

Az ICM “Interchange Micro System” ugyanazokat az elveket és előnyöket tartalmazza, mint a hihetetlenül
népszerű ICS rendszerünk. Ez a kicsinyített, cserélhető feeder-rendszer mikro pellet kosárra, vagy ólomra
cserélhető opcióval rendelkezik. Ezt a mikro rendszert elsősorban a versenyhorgászok számára fejlesztettük
ki, valamint tökéletesen alkalmas a hidegebb hónapokban, amikor minimális mennyiségű csalira van szükség.
Ez a tömör termékcsalád rengeteg különböző helyzetet lefed, és a verseny horgászok nagy kedvence lesz.

3

1

4

2

1 BELSŐ VEZETÉSŰ CSERÉLHETŐ
SZÁR
Lehetővé teszi a kosarak gyors és hatékony cseréjét.
2 GYORSCSATLAKOZÓ
Cserélje ki az előkét másodpercek alatt a kompakt
Quick Change Bead gyöngy segítségével.

3 ZÁRÓ GUMIHARANG
Védi és központosítja a főzsinórt a maximális
teljesítmény érdekében.
4 CSERÉLHETŐ KIALAKÍTÁS
Az intelligens vájatszerű kialakítás lehetővé teszi
a kosár cseréjét a szerelék szétszerelése nélkül.

KIEGÉSZÍTŐK FEEDER KOSARAK

ICM

ICM IN-LINE BANJO XR FEEDERS

ICM IN-LINE MAGGOT FEEDER

ICM MATCH CUBE

P0040096 15g / P0040097 25g

P0040074 12g / P0040075 20g

P0040069 10g / P0040070 20g

Az In-Line Banjo XR Feeder a népszerű Dura Banjo
feederkosár utódja, amely tökéletes megoldás a
pontyok és nagyobb testű dévérek horgászatához,
amikor azt szeretnénk, hogy az etetőanyag tovább
a kosárban maradjon, mint egy szokványos
változatban. Bármely távolságra használható,
de súlyozás kialakításának továbbfejlesztésével
extrém távolságok is elérhetőek, valamint az ólom
a műanyag kosár egész területén elhelyezhető, a
még pontosabb dobások érdekében.

Mint minden ICM kosár, a Maggot Feeder-t is úgy
terveztük, hogy azokon a nehéz napokon is használható
legyen, amikor minimális csalival kell etetni, így tökéletes
a fehérhalas feederezéshez a hidegebb hónapokban.
Ez a kosár is rendelkezik néhány kulcsfontosságú
tulajdonsággal, amelyek rendkívül felhasználóbaráttá
teszik, mint például a csúszó betöltőnyílás, az
orrnehéz ólmozás és természetesen a forradalmi ICM
gyorscsatlakozó rendszer.

K iválóan alkalmas bár milyen pellet vagy
hagyományos ólmos horgászathoz. A 10g- os
változat nagyon kis „plop” hangot ad ki a vízbe
érkezéskor, ami nagyon hasonlít a nagy pellet
hangjára, ami segíthet a halak becsalogtásában.
A 20g-os változat ott használható, ahol extra
távolságra van szükség. Bármely más ICM termékkel
felcserélhető, így kiválóan alkalmasak a horgászat
megkezdése előtti távolságmérésre.

ICM PELLET FEEDER

ICM METHOD FEEDER

ICM IN-LINE CAGE FEEDER

P0040067 16g / P0040068 28g

P0040076 12g / P0040077 20g

Az ICM Method Feeder nagyszerű, ha kis
mennyiségű csalira van szükség, különösen
sekélyebb vízben, akár szigetek mentén folytatott
horgászatoknál. Az ICM Mould segítségével
tökéletesen tömöríthetjük a csalit a kosár köré. A
mikroszár az ICM Method Feeder bármely más ICM
termékkel felcserélhető.

A z ICM Inline Cage Feeders ideális rövid
dobásokhoz, és amikor kis mennyiségű csalira
van szükség. Az ICM Inline Cage Feeders tökéletes
mikro pellet és etetőanyag bejuttatására, különösen
a hűvösebb hónapokban. Az ICM rendszer lehetővé
teszi, hogy a kosarat másodpercek alatt cserélhető
legyen bármely más ICM termékkel.

P0040065 15g / P0040066 25g

Az ICM Pellet Feeder a népszerű pellet kosár,
mikro változata. Kis mérete tökéletes, ha kisebb
mennyiségű csalira van szükség, míg széles
profiljának köszönhetően laposan ül a fenéken. A
mikro szár az ICM Pellet Feeder bármely más ICM
termékkel felcserélhető.

ICM IN-LINE QUICK
CHANGE BEADS
P0030028

Úgy terveztük, hogy illeszkedjen
bármelyik ICM kosárba, biztonságos
in-line szereléket teremtve ezzel.
Lehetővé teszi az előke gyors és
egyszerű cseréjét.

ICM MOULD
P0030009

Az ICM Mould lehetővé teszi, hogy
minden dobásnál a me g felel ő
mennyiségű csalit juttassunk be, ha
a megfelelő ICS Dura Banjo, vagy
ICM Method kosárral együtt használja.

6 db/ tasak
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FEEDER KOSARAK KIEGÉSZÍTŐK

ICS

ICS ELASTICATED
STEM KITS
P0030001 60mm Standard
P0030002 60mm Nehéz
P0030003 85mm Standard
P0030004 85mm Nehéz

M i n d e n ve r s e ny kö r ü l m é ny h e z
alkalmas a fehérhalak tól, a
márnákon át egészen a nagypontyok
horgászatáig. Gyorsan cserélhető
gyöngyökkel szállítjuk.

ICM SWIVEL STEM KIT

ICS IN-LINE STEM KITS

ICS SWIVEL STEM KITS

P0030023 85mm

P0030021 35mm / P0030022 70mm

Tar talék hosszabb belsőbetétek,
amelyek bármely ICS kosárral vagy
ólommal együtt használhatók. A
megnövelt hossz tökéletes olyan
helyzetekben, amikor hosszabb
dobásokra van szükség.

Az ICS Swivel Stem Kit bármely ICS
terméket átalakít egy inline kosárrá a
hagyományos módon, azzal a plusz
előnnyel, hogy továbbra is gyorsan
cserélhető marad.
2 db/ tasak

2 db/ tasak

2 db/ tasak

P0030030

Az ICM Swivel Stem Kit bármely
ICM terméket átalak ít egy
belső zsinórvezetésű kosárból
egy hagyományosra, azzal a
plusz előnnyel, hogy továbbra
is gyorsan cserélhető marad.
Különösen hasznos az ICM ketreces
kosarakhoz, az ICM Match Cubeshez és az ICM Maggot Feeders-hez.
2 db/ tasak

ICS QUICK CHANGE BEADS

IN-LINE QUICK CHANGE BEADS

P0030006 Kicsi / P0030007 Nagy

P0030008

A tökéletes kapcsolat az etetőkosár és az előke között, egyszerűen
nyissa ki a gyöngyöt a hüvely visszahúzásával, csatlakoztassa
az előkét, és helyezze vissza a hüvelyt, így gyors, hatékony és
biztonságos megoldást kínál az előke cseréjéhez. Gumírozott
vagy inline kosárral egyaránt használható.

Lehetővé teszi a biztonságos, félig rögzített szerelék
használatát, amely lehetővé teszi az előke gyors
cseréjét. Tökéletes In-Line Banjo és Method Feeders
kosarakhoz.
6 db/ tasak

5 db/ tasak
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KIEGÉSZÍTŐK FEEDER KOSARAK

ICS IN-LINE BANJO XR FEEDERS

ICS BANJO XR MOULDS

KICSI - P0040087 20g / P0040088 30g / P0040089 45g
KÖZEPES - P0040090 20g / P0040091 30g / P0040092 45g / P0040101 60g
NAGY - P0040093 30g / P0040094 45g / P0040095 60g

P0030031 Kicsi / P0030032 Közepes / P0030033 Nagy

Az In-Line Banjo XR Feeder a népszerű Sura Banjo feederkosár utódja, amely
tökéletes megoldás a pontyok és nagyobb testű dévérek horgászatához,
amikor azt szeretnénk, hogy az etetőanyag tovább a kosárban maradjon, mint
egy szokványos változatban. Bármely távolságra használható, de súlyozás
kialakításának továbbfejlesztésével extrém távolságok is elérhetőek, valamint
az ólom a műanyag kosár egész területén elhelyezhető, a még pontosabb
dobások érdekében.

A Banjo XR Forms biztosítja annak lehetőségét, hogy minden alkalommal
a kellő mennyiségű etetőanyagot juttassunk be, amihez egyszerűen csak
tegyünk pelletet, vagy etetőanyagot a formába, helyezzük bele a Banjo XR
kosarat, majd nyomjuk össze a forma oldalán található két szárny segítségével.
A kioldás az alsó gomb megnyomásával lehetséges, amivel a csali tökéletesen
tömöríthető, és készen áll a dobásra.

ICS IN-LINE SOLID PELLET FEEDERS

ICS IN-LINE MAGGOT FEEDERS

KICSI - P0040078 20g / P0040079 30g / P0040080 45g
KÖZEPES - P0040081 20g / P0040082 30g / P0040083 45g

KICSI - P0040057 20g / P0040058 30g
NAGY - P0040059 20g / P0040060 30g / P0040061 45g

Az ICS Pellet Feeder kosár két testméretben kapható, ami tökéletesen
használható keményebb és puhább 4mm es pelletekhez. A szilárd test segíti
a csalit a kosárban tartani egészen addig, amíg a kosár biztosan feneket nem
ér, ezért szinte bármilyen vízmélységben hatékonyan bevethető, valamint a
hátsó lyukakon át, a víz segítségével lassan kioldja belőle a pellet.

Kivételesen jól dobható az orrnehéz kialakításnak köszönhetően. A betöltőnyílás
a fedél egyszerű elforgatásával nyitható és zárható, így a betöltés egyszerű
és könnyű. A kosár oldalán található rengeteg lyuk lehetővé teszi a csali
egyenletes kibocsátását.

ICS IN-LINE CAGE FEEDERS

ICS IN-LINE PELLET FEEDERS

KICSI - P0040043 20g / P0040044 30g
KÖZEPES - P0040045 20g / P0040046 30g / P0040047 45g
NAGY - P0040048 30g / P0040049 45g

KICSI - P0040050 20g / P0040051 30g
KÖZEPES - P0040052 20g / P0040053 30g / P0040054 45g
NAGY - P0040055 30g / P0040056 45g

A stabilitást javító széles ólommal rendelkező ICS In-Line Cage feeder kosarak
tökéletesek minden feeder horgászstílushoz, a folyókon át a tavak partmenti
meredek partoldalain. Az áramvonalas profil biztosítja, hogy a kosarak jól
dobhatóak legyenek és nem pörögnek fel a behúzáskor, míg a szuper erős
konstrukció horgászatról horgászatra használhatók.

Tökéletes az apró pelletek és magvak bejuttatásához a horgászhelyre. A
maximális hatékonyság érdekében rövid, 10 cm-es előkével együtt használjuk.
A műanyag és az ólom kombinációja lehetővé teszi az etetőanyag pontos
dobását, de ami még fontosabb, hogy az etetőanyag mindig a megfelelő
irányban landol.
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FEEDER KOSARAK KIEGÉSZÍTŐK

ICS IN-LINE MATCH CUBES
P0040023 15g / P0040024 20g / P0040025 30g / P0040026 45g

Rendkívül jól dobhatóak, és a lejtős tómederben is megállják a helyüket, így
tökéletesen alkalmasak a távolabbi partszakaszok és szigetek közelébe történő
dobáshoz. Az inline kialakítás elősegíti a megfelelő akadást is, mivel a hal
először az ólom legnehezebb részét mozdítja el, amivel több hal kerül a hálóba.
2 db/ tasak

ICS IN-LINE DISTANCE METHOD FEEDERS

ICS DISTANCE METHOD MOULD

P0040072 45g / P0040073 60g

P0030027

A távolságot szem előtt tartva terveztük. Az aerodinamikus forma és a
nagyobb súlyok lehetővé teszik, hogy ezeket az kosarakat könnyedén lehessen
nagy távolságokra dobni. A sekély oldalfal és a bordák segítenek a csalit az
etetőanyaghoz rögzíteni, míg hátul egy szép nyitott területet hagytunk a
horogcsali elhelyezéséhez. Az etetőanyag hátulján egy nagy „pajzs” található,
amely védi a csalit repülés közben, valamint a becsapódáskor, így biztosítva,
hogy a csali tökéletesen beállítva kínálkozzon fel a halak számára, a fenékre
érést követően.

Az ICS Inline Distance Method Feederrel együtt használható a tökéletesen
betöltött kosár előállításához. Egyszerűen helyezze bele a horogcsalit és
az etetőanyagot, nyomja össze, majd nyomja meg a gombot a kioldáshoz.
Használható pellettel és etetőanyaggal együtt.

ICS IN-LINE DURA FLAT METHOD FEEDERS

QUICK RELEASE METHOD MOULDS

KICSI - P0040001 20g / P0040002 30g / P0040003 45g
NAGY - P0040004 20g / P0040005 30g / P0040006 45g
XL - P0040062 30g / P0040063 45g / P0040064 60g

Újratervezett, új bordakialakítással, amely tökéletes méretű területet hagy
a horogcsali elhelyezéséhez. Egyszerűen helyezzen egy kis mennyiségű
etetőanyagot, vagy pelletet a megfelelő Quick Release Method töltőformába,
helyezze a horogcsalit a közepére majd töltse fel teljesen. Nyomja össze
az etetőanyagot a csalival, nyomja meg a kioldó gombot és máris kész a
tökéletesen beállított csalogatóanyag.

P0030012 Kicsi / P0030013 Nagy

/ P0030014 XL

Tökéletes pellethez és etetőanyagokhoz. A kialakítása csökkenti az anyag
beleragadását a szerszámba, a szárnyak pedig megkönnyítik az etetőanyag
belenyomását a kosárba. A nagy kioldógomb pedig megkönnyíti az etetőanyag
kidobását. Ezek a method töltőszerszámok pillanatok alatt tökéletes töltött
kosarat alkotnak, tele etetőanyaggal vagy pellettel. Minden alkalommal elérhető
vele, hogy minden dobásnál egyenletes mennyiségű anyag kerüljön az kosárba.
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KIEGÉSZÍTŐK ÓLMOK

ÓLMOK

BULLET CUBE LEADS

DISTANCE BOMB LEADS

FLAT PEAR LEADS

P0220027 15g / P0220028 20g / P0220029 30g
P0220030 45g

P0220031 15g / P0220032 20g / P0220033 30g
P0220034 45g

P0220035 15g / P0220036 20g / P0220037 30g
P0220038 45g

A kocka alakú kialakítás a lankás tómedrek
meghorgászásához lett kifejlesztve, és különösen
hatékony a szigetekhez közeli dobásoknál. A
kompakt és zömök forma is hozzájárul a hatékony
horogakadáshoz.

A klasszikus “Arlesey” áramvonalas bomba forma,
orrnehéz kialakítással optimalizálja a dobási
távolságot a pontosság veszélyeztetése nélkül
még extrém távolságokban is.

Karcsú, lapos profiljával a klasszikus körteólom
képes a partközeli, vagy szigetek mentén lévő lejtős
fenéken is megmaradni, de ugyanúgy alkalmas
folyókon való használatra is az áramló vízben, a
horogcsali elmozdítása nélkül.

2 db/ tasak

2 db/ tasak

2 db/ tasak

FEEDER KOSARAK

IN-LINE FLAT METHOD FEEDERS

ELASTICATED FLAT METHOD FEEDERS

KICSI - P0040007 15g / P0040008 30g
NAGY - P0040010 15g / P0040011 30g / P0040012 45g
P0040013 60g / P0040014 80g
XL - P0040015 30g / P0040016 45g

NAGY - P0040017 15g / P0040018 30g / P0040019 45g / P0040020 60g
XL - P0040021 30g / P0040022 45g

A lapos aljú kialakításnak köszönhetően minden helyzetben ideálisak, beleértve
a sziget lejtős partjához való közeli dobást is. A kosár elülső részén található
mélyedés tízes méretű forgócsapot, vagy gyűrűs forgócsapot fogad be, éppen
elegendő ellenállást biztosítva egy félig rögzített szerelékhez. Alternatívaként
Quick Change gyöngyökkel teljesen szabadon futó szereléket készíthetünk.

Gumizott, a halak fárasztásának segítésére. A lapos kialakítás biztosítja,
hogy mindig a megfelelő módon, a csalival és etetőanyaggal, vagy préselt
pellettel tetején érjék el a feneket. Az áttetsző világosbarna szín keveredik
az etetőanyaggal és a mederfenékkel egyarán.

QUICK CONE & BAIT MOULD
QCM/M Közepes / QCM/L Nagy

Többféleképpen használható, így minden finomszerlékes horgász számára kötelező
darab. Az egyszerű „dugattyúelv” tökéletesen működik pellettel, vagy etetőanyaggal
egyaránt. Ideális etetőgombócok készítéséhez.
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FEEDER KOSARAK KIEGÉSZÍTŐK

ABSOLUTE WINDOW FEEDERS (SOLID)

ABSOLUTE WINDOW FEEDERS (CAGED)

KICSI - P0050052 20g / P0050025 30g / P0050026 45g
P0050027 60g
KÖZEPES - P0050053 30g / P0050028 45g / P0050029 60g
NAGY - P0050124 30g / P0050030 45g / P0050031 60g
P0050054 75g
XL - P0050121 30g / P0050112 45g / P0050113 60g / P0050114 75g

KICSI - P0050055 20g / P0050033 30g / P0050034 45g
/ P0050035 60g
KÖZEPES - P0050056 30g / P0050036 45g / P0050037 60g
NAGY - P0050123 30g / P0050038 45g / P0050039 60g
P0050057 75g
XL - P0050122 30g / P0050115 45g / P0050116 XL 60g / P0050117 75g

Egyszerűen tegyünk bele laza szemes anyagot, egy kis mennyiségű
etetőanyaggal és egyszerűen dobjuk be. Az kosár “ablaka” hüvelykujj méretű,
így a töltési művelet a lehető legegyszerűbb és legkönnyebb, míg a kosárban
kialakított belső rámpa és a tetején lévő kis lyukak, elősegítik az etetőanyag
kioldódását.

Az Absolute Window Feeder (Caged) kosár alapvetően ugyanúgy alkalmazható,
mint a hagyományos hálós feeder, de extrém távolságba is eljuttatható. A
súlyt, orrnehéz kialakítással hoztuk létre, így minden eddiginél messzebbre
juttathatja az etetőanyagot. Kialakítása miatt az etetőanyag felhőt hagy a
vízoszlopban és így messziről becsalogathatjuk a halakat.

CLIK CAP FEEDERS
KICSI - PCC/S15 15g / PCC/S30 30g / PCC/S45 45g
KÖZEPES - PCC/M15 15g / PCC/M30 30g / PCC/M45 45g / PCC/M60 60g
NAGY - PCC/L30 30g / PCC/L45 45g / PCC/L60 60g

Tartós polikarbonátból készült, csuklós kialakítású, erős TPE kapoccsal, amely egyszerűvé és hatékonnyá
teszi a kupak nyitását és zárását. A termékcsalád három méretben, különböző súlyokban kapható, így
összesen tíz kosár van, amelyek minden eshetőséget lefednek. A kompakt, lapos ólmozás növeli a
stabilitást a lankás mederfenéken és az áramló vízben, biztosítva, hogy az etetőanyag a helyén maradjon,
valamint segíti a tűpontos dobások kivitelezését. A hagyományos feeder kialakítás sokoldalú és tökéletes
az olyan csalikhoz, mint a csonti, a csontibáb, pellet, kender és még az apróra darabolt giliszta is.
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KIEGÉSZÍTŐK FEEDER KOSARAK

HEXMESH PLASTIC BULLET FEEDERS
KICSI - P0050125 20g / P0050126 30g / P0050127 40g / P0050128 50g
KÖZEPES - P0050129 20g / P0050130 30g / P0050131 40g
P0050132 50g / P0050133 60g
NAGY - P0050134 20g / P0050135 30g / P0050136 40g
P0050137 50g / P0050138 60g

Az utóbbi időben rendkívül keményen dolgoztunk Lee Kerryvel és Mick Vialsszel, hogy kifejlesszük ezt az egyedülálló Bullet feeder kosarat. Ellentétben
a hagyományos fém bullet kosarakkal, ezek ötletesen kialakított műanyag
hálóval rendelkeznek, amely szélesebb körű csali felkínálást tesz lehetővé. A
fém változatokkal ellentétben a Hexmesh kosarak hatszögletű műanyag hálója
szélesebb felkínálási lehetőséget kínál a csali számára. A Damper etetőanyag
keverékek aprított gilisztával, egyaránt felhasználhatók és a további előnye,
hogy bullet kialakítása miatt sokkal messzebbre dobható.

WIRE CAGE FEEDERS

BULLET FEEDERS

MIKRO - P0050084 15g / P0050085 25g / P0050086 35g
KICSI - P0050087 20g / P0050088 30g / P0050089 40g
KÖZEPES - P0050090 20g / P0050091 30g / P0050092 40g
P0050093 50g
NAGY - P0050094 30g / P0050095 40g
P0050096 50g / P0050097 60g
XL - P0050098 30g / P0050099 40g / P0050100 50g / P0050101 60g

MIKRO - P0050059 20g / P0050060 30g / P0050061 40g
KICSI - P0050062 20g / P0050063 30g / P0050064 40g
P0050065 50g / P0050066 60g / P0050067 70g
KÖZEPES - P0050068 20g / P0050069 30g / P0050070 40g
P0050071 50g / P0050072 60g / P0050073 70g
NAGY - P0050074 30g / P0050075 40g / P0050076 50g
P0050077 60g / P0050078 70g

Ezeket a drótrácsos etetőkosarakat úgy fejlesztettük ki, hogy minden
eshetőséget lefedjenek. Ebben a termékcsaládban biztosan van megfelelő
etetőkosár, legyen szó akár állóvízi, vagy folyóvízi használatról. A rendkívül
erős és tartós rozsdamentes acélból készült kosarak ellenállnak az erőteljes
dobásoknak és az intenzív vízmozgásnak, valamint a modern feederhorgászat
által megkövetelt körülményeknek.

A távdobáshoz használt egyik legnépszerűbb etetőkosár ráncfelvarrott
változata. Az új drótvázas bullet kosarat kifejezetten a nagy távolságok
dobására terveztük. A rendkívül kemény és tartós rozsdamentes acélhuzalból
készült kosarat úgy alakítottuk ki, hogy ellenálljanak a rendszeres távolsági
dobások állandó igénybevételének. Négy különböző méretben és 20 g-tól
70 g-ig terjedő különböző súlyokkal kaphatók, így ebben a termékcsaládban
biztosan van olyan etetőkosár, amely megfelel minden eshetőségnek.

DISTANCE CAGE FEEDERS
MIKRO - P0050011 25g / P0050012 40g
KICSI - P0050013 25g / P0050014 40g / P0050015 55g
KÖZEPES - P0050016 25g / P0050017 40g / P0050018 55g / P0050019 70g
NAGY - P0050020 40g / P0050021 55g / P0050022 70g
XL - P0050023 25g

Kifejezetten nagy távolságra történő horgászatra tervezett kosár. Az alulra
szerelt ólom, javítja a dobás pontosságát még nagy oldalszélben is. Az ólom,
a kosár belső részének aljáig teljesen sima, így lehetővé teszi az etetőanyag
könnyen kioldódását és az etetőanyagot a felszín felé kényszeríti az etetésen
visszahúzáskor, távol tartva a szereléket a fenék közelében lévő gubancoktól.
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CLAW FEEDERS

WIRE BAIT UP FEEDERS

PGR/60 60g / PGR/70 70g / PGR/80 80g / PGR/90 90g
PGR/100 100g / PGR/110 110g / PGR/120 120g

P0050118 60x45mm 28g / P0050119 70x50mm 45g

Kifejezetten folyóvízre terveztük, mivel a kosár oldalán lévő „karmok” lehetővé teszik, hogy
még erős áramlás esetén is megkapaszkodjon a folyómederben, ahol egy hagyományos
etetőkosárral ez nem lenne lehetséges. A dupla csatlakozási pontok lehetővé teszik, hogy
a kosarat statikusan, vagy lassú tempóban sodródva használjuk. A statikus horgászathoz
a zsinórt a fonott hurokhoz kell rögzíti, ez csaliprezentációt biztosít, mivel a karmok
a folyómederbe tapadnak. A kosár lassú sodródásáért, a zsinórt a karmok közötti kis
hurokhoz rögzíthetjük.

Ezek a rendkívül erős rozsdamentes acélhálóból készült kosarak,
ellenállnak a nagy mennyiségű csalival való folyamatos dobás
erőteljes igénybevételének is. Hálós borítása, tökéletesen
alkalmas nagy mennyiségű groundbait és szemes etetőanyag
bejuttatására.

PLUG IT FEEDERS

BAIT UP FEEDERS

KICSI - P0050004 20g / P0050005 30g / PIF/S45 45g
KÖZEPES - P0050007 20g / P0050002 30g / P0050003 45g / P0050008 60g
NAGY - P0050009 30g / P0050010 45g / P0050001 60g

KICSI - PBUF/S20 20g / PBUF/S40 40g
KÖZEPES - PBUF/M40 40g
NAGY - PBUF/L30 30g

Kombinálja a nyitott végű alapozó etetésre szánt kosár és a hagyományos ketreces
változat gyors kioldódásának tulajdonságait. Még a laza etetőanyag is biztonságosan
tárolódik a kosár közepén a betöltéskor és a dobáskor, mert a kosár végei “betömhetők”
etetőanyaggal, miközben a víz könnyen behatolhat és kimoshatja a kaját, a fenékreérést
követően. Rendkívül tartós, rugalmas TPE hüvellyel és beépített forgókapoccsal a dobás
megkönnyítése érdekében.

Tökéletes a nagy mennyiségű alapozó etetés elvégzésére. A kosár
zárt oldalai lehetővé teszik, hogy több etetőanyagot töltsön a
kosárba anélkül, hogy az még vízbeérés előtt kihullana belőle.
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KIEGÉSZÍTŐK

FEEDER LINK SWIVELS

WAGGLER LINK SWIVELS

P0220020

P0220021

P0220022

Célzottan a Link Swivel Sleeve hüvellyel együtt
használható, az etetőkosár tökéletes és gyors cseréjét
teszi lehetővé, számos szereléktípushoz.

Ideális módja a pellet wagglerek rögzítésének, ami
lehetővé teszi, hogy másodpercek alatt kicserélje az
úszóját. A lekerekített kapocs, lehetővé teszi a waggler
szabad mozgását.

A műanyag gyöngy lehetővé teszi, hogy a forgókapocs
könnyedén csússzon a főzsinóron, valamint gyors
cserélhetőséggel rendelkezik. A gyorskapocs, lehetővé
teszi az etetőkosár, vagy az ólom gyors és egyszerű
cseréjét.

8 db/ tasak

8 db/ tasak

FEEDER BEADS

8 db/ tasak

BAYONETS

QUICK CHANGE SWIVELS

P0030029

P0220015 Kicsi / P0220016 Közepes

DIAMOND EYE MATCH SWIVELS
P0220017 10 / P0220018 12 / P0220019 14

Ezek a szuper erős rozsdamentes acél bajonettek
tökéletesek az olyan csalikhoz, mint a bojli, vagy a
dumbell. Egyszerűen nyomja, vagy csavarja a tüskét
a csaliba, az ultra biztos tartás érdekében. Ideális
6-10 mm-es átmérőjű csalikhoz.

Lehetővé teszi az előke gyors és egyszerű cseréjét,
feeder és waggler horgászatnál egyaránt. A
kiváló minőségű forgókapocs segít csökkenteni a
zsinórcsavarodást.

A Diamond Eye Match Swivels rendkívül kiváló
minőségűek és tökéletesek a zsinórcsavarodás
kiküszöbölésére.
20 db/ tasak

8 db/ tasak

20 db/ tasak
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KIEGÉSZÍTŐK

POLE WINDER ANCHORS

RAPID STOPS

STOPZ

P0020058

PRAP/01

P0220116 Közepes / P0220117 Nagy

Kiváló minőségű gumiból készül, amely nem csak
jól nyúlik, de hosszú ideig is tart.

Gyors és könnyen használható, alkalmas
a csalik széles skálájához, számos
különböző horgászhelyzetben.

Praktikus zsinórra helyezett Stopz ütköző, melyet könnyedén
felhelyezhetünk a főzsinórra, az etetőkosár vagy a waggler
úszó rögzítéséhez. A Stopz hosszanti profilját tekintve teljes
terjedelmével, egyvonalon fekszik fel a zsinórra, így egy
áramvonalas szereléket kapunk. Az ütközőket egyesével
húzzuk a főzsinórra, hogy elkerüljük annak sérülését. Kétféle,
népszerű méretben kapható.

10 db/ tasak

36 db/ tasak

15 db/ tasak

LINK SWIVEL SLEEVES

LATEX BAIT BANDS

P0030015

P0220041 Kicsi P0220042 Közepes
P0220043 Nagy

Ez a hüvely biztonságosan illeszkedik a Feeder
Link Swivels kapocsra, ami segít megelőzni a
gubancolódást és a szereléket sokkal rendezettebbé
teszi.
8 db/ tasak

Szuper erős és tökéletesen nyúlékony,
e ze k a kar ikák számos c sali val
használhatók, többek között pelletek,
dumbellek és csontibáb.
(Kb.) 50 db/ tasak

LINE PROTECTOR STOPS
P0030024

Kifejezetten feederhorgászathoz terveztük, az ütköző
áthúzható a főzsinórra, majd a kúpos ütköző a hurok tetején
lévő csomóra ül, így ideális puffer a Double Feeder Link
Swivelhez forgókapocshoz. A Line Protector Stop szögének
köszönhetően a zsinór tökéletes szögben áll, gubancgátló
beállítást létrehozva ezzel.
6 db/ tasak
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KIEGÉSZÍTŐK

RAPID STOP NEEDLE
P0220050

Úgy terveztük, hogy a Rapid Stopot a különböző csalikon keresztül
lehessen tolni. Vízben úszó műanyagból készült.

PULLER NEEDLE
P0220049

Hagyományos hajszálelőkékkel való használatra tervezve, puha
csalikkal. A csalizókarikát egy horogcsalin is át lehet húzni. Vízben
úszó műanyagból készült.

PELLET BANDER

LOOP SIZER

P0220040

P0220039

Praktikus eszköz a csalikarikák pelletre és egyéb
csalikra történő egyszerű felhelyezéséhez. Ideális
a horgászok számára, akik nehezen boldogulnak
a csalizással. Vízben úszó műanyagból készült.

Négy előre beállítot t méret tel
rendelkező hurokméretező segít a
tökéletes méretű hurok létrehozásában
minden alkalommal. Választható 8mm,
10mm,12mm és 15mm között. Vízben
úszó műanyagból készült.

DISGORGER/KNOT PICKER
P0220048

Dupla végű horogszabadító alkalmas minden közepes és
nagyméretű hal horgászatához. Egyszerűen csavarja meg és
egy hegyes csomószabadító található benne a közepén. Vízben
úszó műanyagból készült.

OLLÓK
P0220004

Rendkívül éles és tartós olló, ami könnyedén átvág
bármilyen monofil vagy fonott zsinórt.

HUROKKÖTŐK

HOROGSZABADÍTÓK

P0220009 Kicsi / P0220010 Nagy

P0220118 Kicsi / P0220119 Nagy

A hurokkötő és horogszabdító két darabos kiszerelésben, teljes használati
utasítással.

Műanyag horogszabadító két különböző véggel. Az egyik végén hagyományos,
a másik egy hurokvég a nagyobb horgok számára.

2 db/ tasak

Zöld, piros és sárga színben szállítjuk.
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EU =

SHOT & STOTZ KIEGÉSZÍTŐK

STOTZ DISPENSER
P0220088 Kicsi 4 Way (8/9/10/11)
P0220089 Kicsi 6 Way (8/9/10/11/12/13) 13,99 €*
P0220024 Nagy 4 Way (3/4/5/6) EU
P0220090 Nagy 6 Way (4/6/8/9/10/11) EU 13,99 €*

Nagyobb átmérőjű zsinórhoz tervezett hibrid sörét (ezek is
tökéletesen működnek a vékony átmérőjűeken is). A széles
horony, gyors és egyszerű zsinórra való felhelyezést tesz lehetővé.
További előnye a megnövelt felület, mellyel jobban rögzül a
zsinóron.

UTÁNTÖLTŐ
STOTZ03 3 EU /
STOTZ05 5 EU /
P0220082 8 /
P0220084 10 /
STOTZ12 12 /

SUPER STOTZ DISPENSER

UTÁNTÖLTŐ

P0220091 12,99 €*

Nagyobb átmérőjű zsinórhoz tervezett hibrid sörét (ezek is
tökéletesen működnek a vékony átmérőjűeken is). A széles
horony, gyors és egyszerű zsinórra való felhelyezést tesz lehetővé.

STOTZ04 4 EU
STOTZ06 6 EU
P0220083 9
STOTZ11 11
P0220087 13

STOTZ/NT01 1 / STOTZ/NT04 4
STOTZ/NT06 6 / P0220082 8

NON-TOXIC SHOT DISPENSER
P0220098 13,99 €*

A nem mérgező sörét egy puha, nagysűrűségű ötvözetből készül,
amely pontosan kalibrált az egyenletes súlyozás érdekében. A
hornyok úgy vannak kialakítva, hogy gyengéd ujjnyomással
összezáródjanak, és a horony tetején lévő speciális mélyedés
lehetővé teszi, hogy a könnyen szétnyithatók legyenek a
körmünkkel.

UTÁNTÖLTŐ
NTSHOTSSG SSG
NTSHOTAAA AAA
NTSHOTBB BB / NTSHOT01 1
P0220096 04 / NTSHOT06 6

SUPER SOFT SHOT DISPENSER
SSSHOTM/D Mikro (9/10/11/12) 13,99 €*
SSSHOTB/D Nagy (SSG/AAA/BB/1/4/6) EU 13,99 €*

Az egyenletes súlyozás érdekében a pontosan kalibrált Super
Soft Shot sörét, 100% ólomból készül, jól formázott, és középen
vágott horonnyal rendelkezik, ami lehetővé teszi a nagy és pici
sörétek felhelyezést a zsinórra, gyorsan és egyszerűen.

UTÁNTÖLTŐ
SSSHOT/SSG SSG EU
SSSHOT/AAA AAA EU
SSSHOT/BB BB EU
SSSHOT/01 1 EU
SSSHOT/04 4 / SSSHOT/06 6 EU
SSSHOT/08 8 / SSSHOT/09 9
SSSHOT10 10 / SSSHOT/11 11
SSSHOT/12 12

SÖRÉTÓLOM KIEGÉSZÍTŐK

OLIVETTES
OL/0.2 0.2g / OL/0.3 0.3g
OL/0.4 0.4g / OL/0.5 0.5g
OL/1.5 1.5g / OL/2 2.0g
OL/2.5 2.5g / OL/4 4.0g

STOTTA
P0220070

A Stotta gyorsan és egyszerűen
teszi lehetővé a sörét kiválasztását.
A Stotta a sörét gyors eltávolítására
is használható a zsinór sérülése nélkül.

Áramvonalas, könnyen cserélhető
Olivettes-ek puha szilikoncsővel
rendelkeznek a könnyű rögzítéshez.
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KIEGÉSZÍTŐK KUPS & POTS

PLUMMETS
P0220065 20g / P0220066 30g

A nagy huroknak köszönhetően a Preston fenékmérők rendkívül könnyen
használhatóak, még hajszálelőke alkalmazása esetén is. A horgot és a zsinórt
a helyén tartva biztosak lehetünk abban, hogy az ólom mindig egyenesen áll.
A fenékmérő súlyok puha habszivacs talppal is rendelkeznek, amely biztosítja,
hogy a horoghegy biztonságban legyen, és ne csorbuljon ki.
2 db/ tasak

Lids supplied

SOFT CAD POTS

MEGA SOFT CAD POT

P0220056 Kicsi / P0220057 Közepes / P0220058 Nagy

P0220023

A puha gumírozott anyagból készült, amely nem károsítja a botot. A Soft
CAD edények alja további lyukakkal vannak ellátva, ami segít ellensúlyozni
a vákuumot, hogy a csali esetlegesen az edényben maradjon, mint a
hagyományos változatban. Az edényekhez két fedél tartozik, a normál lyukú,
ideális a legtöbb csali számára, míg a hatszögletű fedél, az apró pelletek és
csonti/pinki etetésére használható. A fedelek eltávolíthatóak, így tömörített
mikro pelletet, etetőanyagot, vagy giliszta/báb keveréket is használhat.

A Mega Soft Potot nagyobb mennyiségű csali etetésére terveztük, ideális
a telepített tavak horgászata során. A népszerű Soft Cad Pot nagyméretű
változata osztozik az összes egyedi tulajdonságban, és ugyanabból a könnyű,
gumírozott anyagból készült, amely kiküszöböli a topszet esetleges sérülését.
A megnövelt furatátmérővel, alkalmas a „power kit” szethez és a margin
rakósokhoz is. A perforált kialakítás ellensúlyozza a vákuumhatást, amely
megakadályozhatja a csali kioldódását. Ideális a csalik széles választékához,
beleértve a pelletet, kukoricát, kendert, etetőanyagot és húskockát.

KUP SET
KUP3

Két különböző méretű etetőcsészéből
álló csomag, sárgaréz menet tel
ellátva. Két adaptert tartalmaznak,
mindkettő különböző belső átmérővel,
4 mm és 5mm, a különböző átmérőjű
rakóstagokhoz.
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CSÚZLIK KIEGÉSZÍTŐK

PELLETPULT TARTALÉK
KOSÁR

PELLETPULT TARTALÉK
GUMI

P0190003 Kicsi / P0190004 Nagy

P0190005 Kicsi / P0190006 Nagy

MATCHPULT TARTALÉK
KOSÁR

MATCHPULT TARTALÉK
GUMI

P0190009 Kicsi / P0190010 Nagy

P0190011 Kicsi / P0190012 Nagy

PELLETPULT
P0190001 Kicsi 4-8mm 12,99 €* / P0190002 Nagy 6-10mm 13,99 €*

A pelletcsúzlikat a telepített tavak horgászatának igényei szerint terveztük,
kifejezetten pellet etetésére. A lapos aljú kosár biztosítja, hogy a pelletek
etetéskor szorosan csoportosuljanak, a keretbe épített kettős PTFE persely
pedig fenntartja a csavarodásmentes használatot. A két különböző méret
minden etetési igényt kielégít, a 4 mm-es és a 10 mm-es pellet között.
Hagyományos csalikhoz, például csontihoz és a bábhoz is használható.

MATCHPULT
P0190007 Kicsi 12,99 €* / P0190008 Nagy 13,99 €*

Kifejezetten természetes csalikhoz, mint a csonti, csontibáb, valamint
húshoz vagy kukoricához, ez a tökéletes eszköz a horgászok számára, akik
megbízhatóságot, tartósságot és pontosságot várnak el a csúzliktól. A
Matchpult sokkal szűkebb területen csoportosítja a csalikat a félmerev hálós
tasaknak köszönhetően, ami minden csali és módszer esetében hajszálpontos
etetést biztosít. A PTFE Anti-Twist technológiát a Pelletpult-ból vettük át és
adaptáltuk a Matchpultra, így gyakorlatilag lehetetlenné téve, hogy a gumik
összegabalyodjanak. Tartalmazza a hosszú élettartamú tartós üreges gumit.
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Ruházat
Éveken át tartó folyamatos fejlesztés és
tesztelés eredménye a különböző ruházati
termékcsaládunk , melynek célja, hogy
megfeleljenek minden olyan követelménynek,
amelyre horgászata során szüksége van. Mindig
arra törekszünk, hogy a legújabb technológiát
és a lehető legjobb minőségű anyagokat
alkalmazzuk, hogy a legmegbízhatóbb és
legkényelmesebb ruházatot nyújthassuk Önnek
a horgászathoz.

KABÁTOK, KAPUCNIS PULÓVEREK, FELSŐK

M

L

XL

XXL

XXXL

MELLBŐSÉG (CM)

100 - 106

112 - 118

122 - 128

132 - 138

142 - 148

MELLBŐSÉG (IN)

40 - 42

44 - 46

48 - 50

52 - 54

56 - 58

M

L

XL

XXL

XXXL

DERÉKBŐSÉG (CM)

76 - 80

80 - 86

90 - 96

100 - 106

114 - 120

DERÉKBŐSÉG (IN)

NADRÁGOK / KANTÁROS NADRÁGOK

30 - 32

32 - 34

36 - 38

40 - 42

44 - 48

BELSŐ LÁBSZÁR (CM)

72

74

76

77

77

BELSŐ LÁBSZÁR (IN)

28

29

30

30

30

RUHÁZAT

KABÁT JELLEMZŐI
• Magas nyak a maximális védelemért az
időjárás viszontagságaitól
• Megerősített vállak a további kényelemért
a felszerelés hordozásakor
• Nagyméretű viharzár a vízálló cipzár
felett
• Neoprén mandzsetták, a víz és a huzat
bejutása ellen
• Vízálló, merevített kapucni
KANTÁROS NADRÁG JELLEMZŐI
• Megerősített térd- és ülőfelület
• Nagyméretű viharzár a cipzár felett
• Szélesre nyíló lábak tépőzár állítással

DFX SUIT
P0200311 M / P0200312 L / P0200313 XL / P0200314 XXL
P0200315 XXXL 299,99 €*

A korábbi modellek sikerére építve a DFX Suit egy funkcióval teletűzdelt
vízálló ruházat, amely kényelmet és praktikumot kínál a parton. 20 000
mm-es vízálló és 3000 g/m2 lélegző anyagból készült ez a ruhadarab. Az
intenzív felhőszakadásnak és a legforróbb napsütésnek is ellenáll. Mindkét
ruhadarab a kabát és a kantáros nadrág is egyaránt tartalmaznak megerősítést
a kulcsfontosságú területeken, valamint a ragasztott varratok biztosítják,
hogy a víz ne tudjon behatolni. A DFX Jacket jellemzői a magas nyakvédelem,
nagyméretű viharvédők, vízálló cipzárak, neoprén mandzsetták és merevített
csúcsos kapucni, ami mind hozzájárul a tartóssághoz, kényelemhez és hosszú
élettartamhoz. A DFX Suit teljesen új, modern dizájnnal rendelkezik, feltűnően
színes részekkel, miközben a stílusos megjelenés megmarad, így tökéletes a
komoly versenyhorgászok számára.
100% Nylon & TPU membrán Bélés 100% Poliészter

VÍZÁLLÓ

LÉLEGZÖ

20,000mm

3,000g/m2

SZÉLÁLLÓ
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RUHÁZAT

KABÁT JELLEMZŐI
• Ideális hosszúság a könnyű mozgáshoz,
ülő helyzetben is
• Magas nyak a maximálisan véd az
elemektől
• Megerősített ujjak és vállrészek
• Vízálló cipzárak a zsebeken és a kabáton
• Neoprén mandzsetták a kellemetlen
huzat ellen
• Vízálló merevített kapucni és állító
zsinórral
• Három teljesen vízálló zseb, amelyek
nagy mennyiségű tárolóhelyet kínálnak
KANTÁROS NADRÁG JELLEMZŐI
• Megerősített térd- és ülőrész, hogy
megakadályozza a túlzott kopást
• Teljesen vízálló cipzárak
• Szélesre nyitható, állítható boka részek
• Szélesre állítható vállpántok, elasztikus
hátrész a további kényelem érdekében

DF COMPETITIONSUIT
P0200169 M / P0200170 L / P0200171 XL / P0200172 XXL
P0200173 XXXL 194,99 €*

A DF Competition Suit úgy készült, hogy egyszerre legyen stílusos és
funkcionális. Könnyű, kétrétegű felépítésének köszönhetően tökéletesen
használható a melegebb időben, míg a téli hónapokban, külső rétegként is
viselhető, mivel vízálló rétegének köszönhetően szintén melegen és szárazon
tart.
100% Nylon Bélés 100% Poliészter
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CSAK A KABÁT

KANTÁROS NADRÁG

P0200174 M / P0200175 L
P0200176 XL / P0200177 XXL
P0200178 XXXL 119,99 €*

P0200179 M / P0200180 L
P0200181 XL / P0200182 XXL
P0200183 XXXL 99,99 €*

VÍZÁLLÓ

LÉLEGZÖ

15,000mm

3,000g/m2

SZÉLÁLLÓ
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RUHÁZAT

KABÁT JELLEMZŐI
• Levehető, merevített kapucni
• Tépőzáras mandzsetták
• Állítható derékrész
• Meleg, gyapjúval bélelt zsebek
• Magas gallér, gyapjúbéléssel
KANTÁROS NADRÁG JELLEMZŐI
• Állítható pántok
• Viharzáras cipzár
• Megerősített térdfelület
• Megerősített ülőrész
• Meleg, gyapjúval bélelt zsebek

CELCIUS SUIT
P0200296 M / P0200297 L / P0200298 XL / P0200299 XXL
P0200300 XXXL 179,99 €*

A Celcius név egyet jelent a téli ruházattal, és ez a ruha sem különbözik ettől.
Kifejezetten a leghidegebb napokra terveztük a Celcius ruhát, termikus Hollofil
béléssel, amely meleg légréteget zár be, biztosítva a minimális hőveszteséget,
miközben fenntartja a rugalmasságot és a tartósságot, ami egy horgászruhától
elvárható. A ruha egy ¾ hosszú kabátból, valamint egy kantáros nadrágból áll.
100% Nylon Bélés 100% Poliészter

VÍZÁLLÓ

TERMÁL

SZÉLÁLLÓ

10,000mm
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RUHÁZAT

DRIFISH TROUSERS
P0200110 M / P0200111 L / P0200112 XL
P0200113 XXL 64,99 €*

A DriFish nadrág teljesen új dizájnú, könnyű, stílusos szürke és fekete színű,
vízálló anyagból készült, amely rendkívül strapabíró, így tökéletes a szezoneleji
használatra. A térd és az ülőrész megerősítésével rendelkezik, hogy fokozott
tartósságot biztosítson, valamint állítható derékszíjat, vízálló cipzáras zsebeket
és állítható bokarészt.
100% Poliészter

DRIFISH BOOTS
P0200326 UK7/EU41 / P0200327 UK8/EU42
P0200328 UK9/EU43 / P0200329 UK10/EU44
P0200330 UK11/EU45 / P0200331 UK12/EU46 99,99 €*

A DriFish csizmát úgy terveztük, hogy melegen és szárazon tartsa a lábát,
így tökéletesek minden időjárási körülmények között. Erős, megerősített
talp, formatervezett futófelülettel a kényelem és a tapadás tökéletes
egyensúlyát kínálja minden terepen. A robusztus neoprén felsőrész nagy
mozgásteret biztosít, miközben megtartja a vízhatlanságát.
A stílusos kialakítás és színkombináció vonzóvá teszi a DriFish Boots-t
a tóparton és a parton kívül egyaránt.
50% gumi, 40% 6mm-es neoprén, 10% Poliészter

DRIFISH BIB & BRACE
P0200106 M / P0200107 L / P0200108 XL
P0200109 XXL 69.99* €*

A korábbi DriFish Bib & Brace vadonatúj, frissített változata, amelyet új anyagok
felhasználásával terveztünk. Ez a stílusos kantáros nadrág könnyű, szürke és
fekete vízálló anyagból készült, amely tökéletes az egész éves használatra. Ez
a termék olyan kulcsfontosságú fejlesztésekkel is rendelkezik mint, a térd és az
ülőrész körüli megerősítés, elasztikus derékrész, állítható pántok és bokarész.
100% Poliészter
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LÉLEGZÖ
SZÉLÁLLÓ

SOFT SHELL JACKET

WINDPROOF FLEECE JACKET

P0200240 M / P0200241 L / P0200242 XL
P0200243 XXL / P0200244 XXXL 89,99 €*

P0200245 M / P0200246 L / P0200247 XL
P0200248 XXL / P0200249 XXXL 89,99 €*

Ez a Soft Shell kabát tökéletes viselet a hűvös napokon, főképpen az esős, hideg
szeles időben. Rugalamas mandzsetákkal rendelkezik, melyek megakadályozzák
a víz bejutását az ujjak alá, valamit a három zseb, jó tárolási lehetőséget
biztosít, kulcsokank, telefonnak és egyéb értéktárgynak. Az összehúzható
kapucni megakadályozza a szél és az esőcseppek bejutását alá. A Soft Shell
anyag puha és kényelmes, így önmagában is fantasztikus viselet, de vízálló
öltözék alatt is a kedvező komfortérzet biztosít.

A szélálló polárdzseki, amely ideális választás hideg időben, tavasszal és ősszel,
de különösen télen, mivel egyedülálló szélálló és lélegző anyag hosszú ideig
melegen tart, a tóparton való tartózkodáskor. A kapucnin és a derékrészen
összehúzó zsinórok teszi kényelmesebbé, valamint rugalmas mandzsetták
segítenek megakadályozni a víz bejutását. Három zsebbel ellátott, ami alkalmas
értéktárgyaink például telefon, kulcs tárolására. A kabát ideális viselet a vízálló
ruha alatt az esős körülmények közepette.

Külső 95% Poliészter 5% Elasztán 100% TPU Membrán
Bélés 100% Poliészter (mikro- gyapjú)

Külső 100% Poliészter / Bélés 100% Poliészter

CELCIUS PUFFER JACKET
P0200224 M / P0200225 L / P0200226 XL
P0200227 XXL / P0200228 XXXL 79,99 €*

A Celsius Puffer dzseki meleg, stílusos és tökéletes viselet a
téli hidegebb körülmény közepette. Többrétegű szigetelésből
készül, vízálló külső anyaggal.
• Szuper meleg szigetelt kabát
• Állítható kapucni
• Cipzáras zsebek
• Többrétegű szigetelés
• Rugalmas derék és mandzsetta
• Vízálló külső anyag
100% Nylon / Bélés 100% Poliészter
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RUHÁZAT

TERMÁL

CELCIUS THERMAL ZIP HOODIE
P0200235 M / P0200236 L / P0200237 XL
P0200238 XXL / P0200239 XXXL
64,99 €*

A Celsius Thermal pulóver kiváló minőségű anyagból készül, hogy stílusos,
tartós és kényelmes legyen. Két rétegből készül, hogy melegen tartson a
téli leghidegebb napokon is. Tartozéka egy húzózsinór, amivel a kapucni
állítható, valamint rugalmas derékpánt és mandzsetta. Az YKK cipzár tartós
és megbízható.
80% pamut 20% Poliészter / bélés 100% Poliészter
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BLACK HOODIE

GREY HOODIE

P0200256 M / P0200257 L / P0200258 XL
P0200259 XXL / P0200260 XXXL
44,99 €*

P0200261 M / P0200262 L / P0200263 XL
P0200264 XXL / P0200265 XXXL
44,99 €*

80% pamut, 20 % poliészter anyagú fekete kapucnis
pulóver, elől-hátul puha tapintású gumírozott
felirattal.

80% pamut, 20 % poliészter anyagú fekete cipzáras
pulóver, elől- hátul puha tapintású gumírozott
felirattal. Magas minőségű YKK cipzárral.

80% pamut 20% Poliészter

80% pamut 20% Poliészter
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TRACKSUIT JACKET
P0200129 M / P0200130 L / P0200131 XL
P0200132 XXL 39,99 €*

Ezt a kabátot úgy terveztük, hogy tökéletes tavaszi / nyári
dzseki legyen, amikor melegen szeretne maradni anélkül,
hogy a kapucnis vagy fleece típusú kabát plusz vastagsága
nélkül. Köszönhetően a modern, stílusos megjelenésnek ez
a kabát nem lesz kirívó a tóparton és a tréningnadrággal
kombinálva tökéletes kombinációt alkot.
100% Poliészter

BLACK T-SHIRT

GREY T-SHIRT

P0200276 M / P0200277 L / P0200278 XL
P0200279 XXL / P0200280 XXXL 21,99 €*

P0200281 M / P0200282 L / P0200283 XL
P0200284 XXL / P0200285 XXXL 21,99 €*

100% pamut, fekete póló fehér logóval elöl 100% pamut, szürke póló, elöl nagy
és hátul.
nyomtatott grafikával.
100% pamut

100% pamut

TRACKSUIT BOTTOMS
P0200133 M / P0200134 L / P0200135 XL
P0200136 XXL 34,99 €*

Ez a tréning nadrág tökéletes választás a melegebb
hónapokban, köszönhetően a könnyű, kényelmes anyagának.
A vadonatúj dizájn, rendkívül stílusos és modern, így a
tóparton és azon kívül is egyaránt jól mutat. Elasztikus
derék- és bokarésszel is rendelkezik, amely segíti a nem
kívánt huzat távoltartását és biztosítja a tökéletes hőérzetet.
100% Poliészter

BLACK POLO

GREY POLO

P0200286 M / P0200287 L / P0200288 XL
P0200289 XXL / P0200290 XXXL 29,99 €*

P0200291 M / P0200292 L / P0200293 XL
P0200294 XXL / P0200295 XXXL 29,99 €*

60% pamut, 40% poliészter anyagú fekete 60% pamut , 40% poliészter anyagú
póló, kifinomult részletezésű hímzett logó. világosszürke póló, kifinomult részletezésű
hímzett logó.
60% pamut 40% Poliészter
60% pamut 40% Poliészter
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RUHÁZAT

TERMÁL

CELSIUS JOGGERS

BLACK JOGGERS

BLACK SHORTS

P0200332 M / P0200333 L / P0200334 XL
P0200335 XXL / P0200336 XXXL 54,99 €*

P0200266 M / P0200267 L / P0200268 XL
P0200269 XXL / P0200270 XXXL 39,99 €*

P0200271 M / P0200272 L / P0200273 XL
P0200274 XXL / P0200275 XXXL 29,99 €*

A Celcius Joggers tökéletes a hidegebb időjárási
körülmények között, mivel két rétegű anyagból
készült, amely segít a leghidegebb napokon is
melegen tartani. Kiváló minőségű anyagokból
állítottuk elő a maximális kényelem érdekében,
miközben strapabíró és stílusos. Elasztikus derék
és boka, a kényelmes illeszkedés érdekében.

A legjobb minőségű anyagokból készült Black
Joggers nadrág, tartós és hihetetlenül kényelmes
viselet. Két zsebbel rendelkezik, amelyek YKK
cipzárakkal vannak ellátva, vagyis rendkívül erősek,
ezért ideálisak olyan tárgyak tárolására, mint kulcs,
pénztárca vagy telefon. A gumírozott derékpánt
vastag húzózsinórral és a rugalmas bokarésszel
biztosítja a jó illeszkedést.

A legmagasabb minőségi követelményeknek
megfelelő Black Jogger rövidnadrágok tartósak
és hihetetlenül kényelmes viseletet nyújtanak,
hosszú horgásztúrák alkalmával is, ugyanakkor a
260gr-os anyag elég vékony ahhoz, hogy meleg
nyári időben is kényelmes viseleletet biztosítson.
A nadrág 2 zsebbel rendelkezik, amik megerősített
anyagból készülnek, így kulcsok, pénztárcák
telefonok tárolására is megfelelő, míg a vastag
húzózsinórral ellátott rugalmas derékpánt biztosítja
a jó illeszekdést.

Külső 80% pamut 20% Poliészter /
bélés 100% Poliészter

80% pamut 20% Poliészter

80% pamut 20% Poliészter

NEOPRENE GLOVES
CELCIUS ZOKNIK
P0200222 Size 6-9 (38.5-43.5) 39-43
P0200223 Size 10-13 (44.5-47.5)44-48
16,99 €*

Kényelmes és meleg, a leghidegebb
időjárási viszonyokhoz lett kifejlesztve.
A legjobb minőségű Merinó gyapjú
felhasználásával készül, k iváló
l é g z ő ké p e s é g g e l é s p á r a t l a n
tartósággal.
43% Merino gyapjú, 43% Akril
12% Spandex, 2% Nylon

P0200230 S/M / P0200231 L/XL
19,99 €*

A Prestion Innovation neoprén
kesztyű könnyű ,kényelmes, meleg
viselet, még a hideg és nedves
időjárási körülmények közöt t is.
Könnyen állítható tépőzáras Velcro
csuklópánttal rendelkezik, miközben
a hüvelykujj a mutató és a középsőujj
része hátrahajtható, így az ujjvégek
szabadon maradhatnak a finomabb
műveletekhez, mint a csalizás, vagy
a horog kiszabadítása.
100% Neoprén
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Blue lens

Green lens

FLOATER PRO POLARISED SUNGLASSES

X-LT POLARISED SUNGLASSES

P0200250 Kék lencse / P0200251 Zöld lencse 27,99 €*

P0200252 29,99 €*

A Floater Pro polarizált napszemüvegek könnyű, kényelmes keretből készülnek, amely
igazodik a fej formájához. Kiváló minőségű lencsék nemcsak védik a szemet napsütéses
körülmények között, de segítenek észlelni a cirkáló halakat és a halra utaló jeleket a horgászat
helyén. Elérhető két színváltozatú lencsével. A kék, legjobb a napsütéses körülmények
közepette, míg a zöld lencse sokoldalú és tökéletes azokon a napokon, amikor napos és
felhős égbolt váltakozik. Kék és zöld lencsével kapható.

Az X-LT polarizált napszemüvegek kivételes könnyűek,
mindössze 18gr súlyúak, kombinálva egy kényelmes, puha
tapintású orrtartóval ellátott keretes üveg kialakítással. A
polarizált lencsék segítenek megvédeni a szemet napsütéses
körülmények között, valamint könnyebben észrevehetőek a
halakra utaló tevékenységeket is. A szürke lencsék tökéletesek a
fényviszonyok széles skálájához, így ezek a szemüveg nagyszerű
választás bármely körülményre.

VÍZÁLLÓ BUBBLE SAPKA

WAFFLE BEANIE HAT

P0200233 19,99 €*

P0200234 14,99 €*

DRIFISH NYAKMELEGÍTŐ
P0200232 10,99 €*

Vízálló Bubble sapka meleg és kényelmes
viseletet biztosít a téli időszakban. A külső és
belső réteg között vízálló membrán található, így
a legszélsőségesebb téli időjárásban is megfelelő.

A Waffle Beanie sapka meleg és kényelmes viseletet
biztosít a téli időszakban. Belső rétege puha és
kényelmes, míg a külső rétege, megvéd minket a
szél által okozott kellemetlen hőérzettől.

100% Akril / Bélés 100% Poliészter

100% Akril / Bélés 100% Poliészter

Könnyű és rendkívül meleg, a Drifish nyakmelegítő
segít melegen tartani a leghidegebb téli időszakban
is, valamint ideális védelmet nyújt enyhébb szeles
időben. Többféle módon viselhető, nyakvédőként,
valamint fej és fülvédőként.
95% Poliészter 5% Spandex

Original C ap

Stealth Cap

Venta Mesh C ap

CAPS
P0200253 Original Cap / P0200254 Stealth Cap / P0200255 Venta Mesh Cap 11,99 €*

Három új sapka került a sorozatba ebben a szezonban, amelyek mindegyike állítható tépőzáras
hevederekkel és modern megjelenéssel rendelkezik, ami rendkívül stílusossá és kényelmessé teszi ezeket
a sapkákat. A Venta hálóssapka meleg időben különösen jó, segít megóvni fejünket a túlhevüléstől.
80% pamut 20% Poliészter
(P0200255 mesh 100% Poliészter)
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www.prestoninnovations.com

Preston Innovations Limited: Stafford Park 12, Telford, Shropshire, TF3 3BJ, UK T: 01952 290520
Preston Innovations Europe BV: Dennenlaan 3A, 2340 Beerse, Belgium T: +32 3660 2990
Trade Marks include: Absolute® Accu-Power® Ascension® Banjo® CAD Pots® Carbon Active® Centris® Distance Master® Dura Hollo® Dura Wag®
Dutch Master® Extremity® i-Design UK® Ignition® Inception® Inertia® Intensity® Mag Lok® Magnitude® Master Class® Mini F1® Monster® Off Box®
On Box® Power Max® Reflo® Reflo Power® Response® Roller Pulla® Snap Lok® Stormshield® Stotz® Supera® Superium®Venta-Lite® Wandzee®
All Preston Innovations products are covered by intellectual property rights. Specifications are correct as of March 2022. All specifications are
approximate and may vary or be modified. This catalogue supersedes all previous editions. ©2022 Preston Innovations Limited
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