
Od kilkunastu lat oferujemy nowoczesny sprzęt karpiowy, bardzo 
pozytywnie przyjmowany zarówno przez polskich jak i europej
skich karpiarzy. Skłoniło nas to do zdecydowanego rozszerzenia 
oferty i stworzenia nowej, specjalistycznej linii produktów CARPEX, 
dedykowanej wyłącznie na potrzeby wędkarstwa karpiowego.
Wszystkie nowości są testowane przez międzynarodowy zespół 
wędkarzy: czeskich, słowackich, belgijskich, niemieckich, węgier
skich i polskich. W tym gronie są wybitni karpiarze, którzy mogą 
pochwalić się złowieniem ogromnych okazów, m.in. Czech Martin 
Hrdy, który złowił na karpiówkę Diaflex, na francuskim jeziorze Lac 
de Saint Cassien, ponad 35kilogramowego karpia. 

Wśród polskich testerów są znawcy połowu karpi, między in
nymi Bogusław Mrożkiewicz czy Marek Kwiecień. W  bieżącym 
roku wprowadzamy wiele nowości. Ofertę wędzisk powiększamy  
o  cztery nowe modele, w tym najlepszy Progress z high carbon 
woven K1  z os przę tem Fuji. Przygotowaliśmy również dwa modele 
kołowrotków z wolnym biegiem. Dla wytrawnych łowców   model 
Atomium, a dla początkujących adeptów kołowrotek Basic.
Do doskonale przyjętych w ubiegłym roku, przez międzynarodowe 
grono karpiarzy, teflonowych haków Carpex dodajemy gotowe, 
wiązane na plecionce przypony. W ofercie proponujemy również 
wiele najwyższej jakości akcesoriów, toreb, pokrowców, podpórek 
czy rod podów.



 nr katalogowy długość il. sekcji c.w. dł. transp. *orient. 
      cena

Progress Carp
11XP2360 3,60 m 2 3,00 lbs 188 cm 479 zł 
11XP2362 3,60 m 2 3,50 lbs 188 cm 519 zł 
11XP2392 3,90 m 2 3,50 lbs 203 cm 529 zł

                        Pierwsza przelotka o średnicy 50 mm.

Dynamic Carp
11XD2360 3,60 m 2 3,00 lbs 188 cm 254 zł 
11XD2362 3,60 m 2 3,50 lbs 188 cm 299 zł 
11XD2392 3,90 m 2 3,50 lbs 203 cm 329 zł 
                        Pierwsza przelotka o średnicy 50 mm.

Cobalt Carp
11XC3360 3,60 m 3 3,00 lbs 188 cm 164 zł 
11XC3361 3,60 m 3 3,50 lbs 188 cm 179 zł 
11XC3390 3,90 m 3 3,00 lbs 203 cm 199 zł 
11XC3391 3,90 m 3 3,50 lbs 203 cm 214 zł

Carpex Tele Carp
11XTC360 3,60 m 6 2,75 lbs 92 cm 219 zł 
11XTC361 3,60 m 6 3,25 lbs 92 cm 239 zł 
11XTC390 3,90 m 7 3,00 lbs 97 cm 249 zł 
11XTC391 3,90 m 7 3,50 lbs 97 cm 289 zł
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Nowe serie wędzisk stworzone na potrzeby wędkar
stwa karpiowego. Polecamy najwyższej klasy kar
piówki Progress, wykonane z high carbonu, z włókna 
woven carbon K1 z osprzętem Fuji i przelotką starto
wą o średnicy 50 mm. W ofercie znajdują się również 
wędziska Dynamic wykonane z high carbonu o szyb
kiej progresywnej akcji, węglowy model Cobalt oraz 
wysokiej klasy, mocne teleskopy Tele Carp.

Blank karpiówki  
Progress  
z włókna  
woven 
carbon K1
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*	 Z	uwagi	na	zmienny	kurs	dolara	amerykańskiego	
powyższe	ceny	mogą	ulec	zmianie

	 Nr	katalogowy	 Model	 Ilość	łożysk	 Pojemność	szpuli	 Przełożenie	 Cena	orient.*

	 23K-CX-MA3	 MXA	308	 7+1	 0,25	mm	–	150	m	 5,1:1	 149	zł
	 23K-CX-MA4	 MXA	408	 7+1	 0,35	mm	–	120	m	 5,5:1	 156	zł
			 23K-CX-MA5	 MXA	508	 7+1	 0,40	mm	–	140	m	 5,5:1	 159	zł
	 23K-CX-MA6	 MXA	608	 7+1	 0,50	mm	–	140	m	 5,5:1	 166	zł

•	Lekka	grafitowa	konstrukcja	•	8	łożysk	•	Łożysko	oporowe	•	System	wolnej	szpuli	
„Super	Freerunner”	•	Komputerowo	wyważony	rotor	•	Duraluminiowa,	dwukolorowa,	
anodyzowana	 szpula	 •	 Grafitowa	 szpula	 zapasowa	 •	 Wzmocniony,	 rurkowy	 kabłąk	 
•	Zatrzaskowa,	aluminiowa	rączka	•	Ergonomiczny,	antypoślizgowy	uchwyt	korbki	typu	
„soft	 rubber”	 •	 Precyzyjny	 multitarczowy	 hamulec	 •	 Możliwość	 przełożenia	 rączki	
lewo/prawo

Pierwsze	 dwa	 modele	 można	 śmiało	 polecić	 wędkarzom	 do	 łowienia	 wielu	 gatunków	
białej	ryby	na	lekki	i	średni	grunt.	Zaś	dwa	największe	to	typowe	kołowrotki	karpiowe.	
Mają	 one	 bardzo	 mocną	 przekładnię,	 pozwalającą	 holować	 ogromne	 karpie.	 Szereg	
właściwości	takich	jak:	system	wolnego	biegu	„super	freerunner”,	osiem	łożysk	w	tym	
łożysko	oporowe,	odlewana	korbka	z	uchwytem	typu	„soft	rubber”,	pozwalają	na	kom-
fortowe	łowienie	karpi	na	różnych	łowiskach.		

Trzy	modele	wysokiej	klasy	ośmiołożyskowych	kołowrotków	karpiowych.	Precyzyjnie	
działający	hamulec		pozwala	idealnie	amortyzować	odejścia	wielkich	karpi	w	czasie	
holu.	Długa	odkuwana	korbka	oraz	duży	ergonomiczny	uchwyt	zapewniają	pewny	hol.

•	 Lekka	 grafitowa	 konstrukcja	 •	 8	 łożysk	 •	 Łożysko	 oporowe	•	 System	wolnej	
szpuli	 „Super	 Freerunner”	 •	 Wzmocniona	 przekladnia	 	•	 Komputerowo	 wywa-
żony	 rotor	 •	 Duraluminiowa,	 dwukolorowa,	 anodyzowana	 szpula	 •	 Grafitowa	
szpula	zapasowa	•	Wzmocniony,		rurkowy	kabłąk	•	Aluminiowa	rączka	typu	CNC	
•	Ergonomiczny,	antypoślizgowy		uchwyt	korbki	typu	„soft	rubber”	•	Precyzyjny	
	multitarczowy	hamulec	•	Możliwość	przełożenia	rączki	lewo/prawo

	Nr	katalogowy	 Model	 Ilość	łożysk	Pojemność	szpuli	 Przełożenie	 Cena	orient.*

	 23K-AT-408	 408	 	7+1	 0,30	mm	–	180	m	 5,5:1	 176	zł
	 23K-AT-508	 508	 	7+1	 0,35	mm	–	180	m	 5,5:1	 182	zł
	 23K-AT-608	 608	 	7+1	 0,40	mm	–	220	m	 5,5:1	 189	zł

Bardzo	nowoczesny	kołowrotek	z	tylnym	hamulcem	i	wolnym	biegiem.	Cztery	wielkości	
sprawiają,	że	można	wybrać	odpowiedni	model	do	łowienia	na	lekki	i	średni	grunt	—	304	
i	404	oraz	dwa	największe	modele	—	504	i	604	do	łowienia	na	grunt	wielkich	okazów,	w	
szczególności	karpi.	Pewne	hole	zapewnia	bardzo	mocna	przekładnia.	

l Lekka	grafitowa	konstrukcja	•	4	 łożyska	•	Łożysko	oporowe	•	System	wolnej	
szpuli	 „Super	 Freerunner”	 •	 Komputerowo	 wyważony	 rotor	 •	 Duraluminiowa,	
dwukolorowa,	anodyzowana	szpula	•	Grafitowa	szpula	zapasowa	•	Wzmocniony,	
rurkowy	kabłąk	•	Ergonomiczny,	antypoślizgowy	uchwyt	korbki	typu	„soft	rubber”	
•	Precyzyjny	multitarczowy	hamulec	•	Możliwość	przełożenia	rączki	lewo/prawo

	Nr	katalogowy	 Model	 Ilość	łożysk	 Pojemność	szpuli	 Przełożenie	 Cena	orient.*

 23K-CX-BR3 304	 3+1	 0,25	mm	–	200	m	 5,2:1	 109	zł
 23K-CX-BR4 404	 3+1	 0,30	mm	–	200	m	 5,2:1	 112	zł
	 23K-CX-BR5 504	 3+1	 0,35	mm	–	150	m	 5,1:1	 116	zł
 23K-CX-BR6 604	 3+1	 0,40	mm	–	150	m	 5,1:1	 123	zł

	 Nr	katalogowy	 Model	 Ilość	łożysk	 Pojemność	szpuli	 Przełożenie	 Cena	orient.*

 23K-BA-302	 302	 	2	 0,25	mm	–	150	m	 5,0:1	 86	zł
	 23K-BA-402	 402	 	2	 0,25	mm	–	180	m	 5,0:1	 89	zł
	 23K-BA-502	 502	 	2	 0,28	mm	–	250	m	 5,2:1	 98	zł
	 23K-BA-602	 602	 	2	 0,35	mm	–	180	m	 5,2:1	 103	zł

•	System	wolnej	szpuli	„Super	Freerunner”	•	Lekka	grafitowa	konstrukcja	•	2	łożyska	
•	Komputerowo	wyważony		rotor	•	Duraluminiowa,	dwukolorowa,	anodyzowana	szpula	
•	Grafitowa	szpula	zapasowa	•	Ergonomiczny,		antpoślizgowy	uchwyt	korbki	typu	„soft	
rubber”	 •	 Precyzyjny	 multitarczowy	 hamulec	 •	 Możliwość	 przełożenia	 	rączki	 lewo/
prawo

Z	czterech	modeli	tego	ekonomicznego	kołowrotka	karpiowego	można	wybrać	odpowied-
nią	wielkość	do	ciężkiego	 lub	 lżejszego	połowu	gruntowego.	Głęboka	szpula	zapewnia	
możliwość	nawinięcia	dużej	ilości	linki,	co	jest	ważne	przy	stosowaniu	metody	wywózki.	

GRAFITOWA
SZPULA ZAPASOWA

GRAFITOWA
SZPULA ZAPASOWA

GRAFITOWA
SZPULA ZAPASOWA

GRAFITOWA
SZPULA ZAPASOWA

KoŁoWRoTKI
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Bardzo wytrzymała żyłka charakteryzująca się małą rozciągliwością. Neon Red 
perfekcyjnie układa się na szpuli kołowrotka bez skręcania, umożliwiając tym 
samym wykonywanie bardzo dalekich rzutów. Jaskrawy, dobrze widoczny kolor 
pozwala na bezpieczny powrót z wywózki na stanowisko bez splątania zestawów. 
Dodatkowym atutem jest znacznie wzmocniona odporność na przetarcia. Kolor 
czerwony.

cena od 1890*

za 300 m

NeoN ReD
 NR Kat. 300 m NR Kat. 600 m śReDNica Maks. waga ryby**
 55-BN-326 55-BN-626 0,26 mm 14,00 kg
 55-BN-328 55-BN-628 0,28 mm 16,00 kg
 55-BN-331 55-BN-631 0,31 mm 18,00 kg
 55-BN-333 55-BN-633 0,33 mm 21,00 kg
 55-BN-336 55-BN-636 0,36 mm 24,00 kg
 55-BN-340 55-BN-640 0,40 mm 28,00 kg

Plecionka wykonana według nowatorskiej technologii wstępnego naciągu NPSt 
(New Pre-Stretched technology) z włókien Spectra wyprodukowanych w USa. 
carpex X4 to wyjątkowy produkt o niskiej, niemal zerowej rozciągliwości. 
okrągły przekrój oraz zmniejszona średnica (dzięki wstępnemu naciągowi), przy 
zachowaniu ekstremalnej wytrzymałości, pozwala na dalekie rzuty. Najnowszy 
sposób krycia i impregnacji włókien metodą DMc (Double Molecular coating) 
gwarantują ochronę przed promieniowaniem UV oraz brak nasiąkliwości nawet  
po długim użytkowaniu. Kolor ciemnobrązowy.

PLecioNKa caRPeX PStx4
 NR Kat. 130 m NR Kat. 300 m śReDNica WytRzyMaŁość
 56-Pc-115 56-Pc-315 0,15 mm 20 lbs
 56-Pc-118 56-Pc-318 0,18 mm 25 lbs
 56-Pc-120 56-Pc-320 0,20 mm 30 lbs

PST x4

Marek Kwiecień 
tester Robinsona 
z kolejnym 
dwucyfrowym 
karpiem

cena od 7900*

za 130 m

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

** maksymalna waga 
holowanej ryby, zależy od 
umiejętności wędkarza

Żyłki i plecionki ®
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1, 2, 4, 6

 1                     2                 4              6

TEFLON COATED
TSS8

10 szt.  
w opakowaniu

Specjalistyczne haki do połowu karpia

Teflon hooks - Japanese technology

Krótki trzonek i okrągły łuk kolan -
kowy to klasyczny kształt karpio-
wego haka stosowanego z powo-
dzeniem od lat na wielu łowiskach. 
Lekko wygięte ostrze do środka 
sprawia, że grot nie tępi się w ło -
wiskach o dużej ilości zaczepów.

1, 2, 4, 6

 1                       2                      4                  6

TEFLON COATED
TSS5

10 szt.  
w opakowaniu

Haczyk o kształcie zbliżonym  
do banana, jest bardzo trudny  
do pozbycia się go (wyplucia) 
przez holowaną rybę. Długie ramie 
z zagiętym do środka oczkiem 
świetnie trzyma holowanego 
z dużych odległości karpia.

Nr katalogowy:   02-C-TSS5-01
02-C-TSS5-02
02-C-TSS5-04
02-C-TSS5-06

Nr katalogowy:   02-C-TSS8-01
02-C-TSS8-02
02-C-TSS8-04
02-C-TSS8-06

2, 4, 6
TEFLON COATED
TSS7

10 szt.  
w opakowaniu

Nr katalogowy:   02-C-TSS7-02
02-C-TSS7-04
02-C-TSS7-06

2, 4, 6

 2                    4                 6

TEFLON COATED
TSS3

10 szt.  
w opakowaniu

Nr katalogowy:   02-C-TSS3-02
02-C-TSS3-04
02-C-TSS3-06

1, 2, 4, 6

 1                       2                    4                 6

TEFLON COATED
TSS1

10 szt.  
w opakowaniu

Nr katalogowy:   02-C-TSS1-01
02-C-TSS1-02
02-C-TSS1-04
02-C-TSS1-06

Wyjątkowo chwytliwy haczyk 
z długim ostrzem typu 
NEEDLE POINT ułatwiającym  
efekt samozacięcia. Bardzo sku -
teczny zarówno przy użyciu przy -
nęt tonących jak i pływających.

New

New
Haczyk o wyjątkowo chwytliwym 
kształcie typu „Banan”. Stosunek 
ułożenia oczka względem grota 
uniemożliwia wyplucie tego haka 
przez rybę. Stosowany głównie do 
przynęt pływających, ale świetnie 
sprawdza się wraz z przynętami 
tonącymi

Specjalny kształt haczyka uniemożli-
wiający łatwe pozbycie się przynęty. 
Szczególnie skuteczny na ostrożne 
karpie z silnie przełowionych łowisk.    

 2                        4                   6

150



Teflon anti eject rig  01-C-TSS1

Teflon combi rig   01-C-TSS3

Teflon pop-up boilie rig   01-C-TSS7

Teflon classic boilie rig   01-C-TSS8

Każdy zestaw zawiera 
gratisowe stopery
01-C-TSS8-06

® PRZYPONY

numer katalogowy 

Teflon anti eject rig, kolor plecionki grafitowy
01-C-TSS1-02 Przypon karpiowy Anti Eject 20cm, 25lb, rozmiar haka 2
01-C-TSS1-04 Przypon karpiowy Anti Eject 20cm, 20lb, rozmiar haka 4
01-C-TSS1-06 Przypon karpiowy Anti Eject 20cm, 15lb, rozmiar haka 6

Teflon combi rig, kolor plecionki grafitowy
01-C-TSS3-02 Przypon karpiowy Combi 20cm, 25lb, rozmiar haka 2
01-C-TSS3-04 Przypon karpiowy Combi 20cm, 20lb, rozmiar haka 4
01-C-TSS3-06 Przypon karpiowy Combi 20cm, 15lb, rozmiar haka 6

Teflon pop-up boilie rig, kolor plecionki grafitowy
01-C-TSS7-02 Przypon karpiowy Pop-Up Boilie 20cm, 25lb, rozmiar haka 2
01-C-TSS7-04 Przypon karpiowy Pop-Up Boilie 20cm, 20lb, rozmiar haka 4
01-C-TSS7-06 Przypon karpiowy Pop-Up Boilie 20cm, 15lb, rozmiar haka 6

Teflon classic boilie rig, kolor plecionki żółto-czarny
01-C-TSS8-02 Przypon karpiowy Classic Boilie 20cm, 25lb, rozmiar haka 2
01-C-TSS8-04 Przypon karpiowy Classic Boilie 20cm, 20lb, rozmiar haka 4
01-C-TSS8-06 Przypon karpiowy Classic Boilie 20cm, 15lb, rozmiar haka 6

Przypon karpiowy, w którym zastosowano miękką plecionkę o splocie w kolorze grafitowym bardzo dobrze maskującym 
zestaw przy ciemnym, mulistym dnie. Miejsce łączenia krętlika z plecionką jest przykryte specjalną elastyczną rurką 
zabezpieczającą  przed splątaniem  w czasie wyrzutu. Wyjątkowo chwytliwy haczyk z długim ostrzem typu NEEDLE POINT 
ułatwiającym efekt samozacięcia. Bardzo skuteczny zestaw końcowy zarówno przy użyciu przynęt tonących jak i pływających.

Przypon karpiowy, w którym zastosowano miękką plecionkę o splocie w kolorze grafitowym bardzo dobrze maskującym 
zestaw przy ciemnym, mulistym dnie. Włos przywiązany jest do metalowego pierścienia, dzięki czemu przynęta swobodnie 
porusza się po trzonku haczyka , zapewniając rewelacyjną prezentację, nie budzącą podejrzeń ostrożnych karpi. Jest to jeden 
z najskuteczniejszych przyponów w naszej ofercie.

Przypon karpiowy, w którym zastosowano miękką plecionkę o splocie w kolorze grafitowym bardzo dobrze maskującym 
zestaw przy ciemnym, mulistym dnie. Haczyk ma kształt zbliżony do Banana i jest bardzo trudny do wyplucia przez rybę. 
Długie ramię z zagiętym do środka oczkiem świetnie trzyma holowanego z dużych odległości karpia. Kółeczko na haczyku 
pozwala na swobodne przesuwanie się kulki proteinowej dzięki czemu jest ona podawana w naturalny sposób. Umieszczony 
na haczyku stoper zatrzymuje zbyt dalekie przesuwanie się kółka.

Klasyczny przypon karpiowy typu Line aligner. Użyto do jego budowy miękkiej plecionki o splocie żółto-czarnym bardzo 
dobrze maskującym zestaw przy jasnym dnie z dużą ilością roślinności. Zastosowany haczyk ma krótki trzonek i okrągły łuk 
kolankowy. Lekko wygięte ostrze do środka sprawia, że grot nie tępi się w łowiskach o dużej ilości zaczepów.

Bogusław Mrożkiewicz  
- utytułowany karpiarz,  
tester Robinsona.
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Pudełka karpiowe

74-PK-C05
Pudełko karpiowe Compact L z regulowanymi przegródkami. 
W komplecie 6 mniejszych pudełek o wielkości 105x70x23mm 
z różną ilością przegródek oraz podłużne pudełko na zestawy. 
wielkość:
365x300x55mm

Wędkarstwo karpiowe wymaga szczególnej ilości specjalistycznego sprzętu, w tym zestawów końcowych. Transportowanie ich w profesjo-
nalnych pudełkach karpiowych pozwala wędkarzowi być dobrze przygotowanym na łowisku. Zestaw pudełek wykonany jest z tworzywa 
odpornego na uderzenia. Materiał, z którego są wykonane, nie wchodzi w reakcję chemiczną z akcesoriami z silikonu. Pudełko 74-PK-C05 
zawiera dotykowo długie pudełko na przypony. Oba modele posiadają 6 mniejszych pudełek z różną ilością przegródek. Dzięki temu można  
w nich umieszczać najdrobniejsze akcesoria karpiowe: krętliki, koraliki, klipsy, stopery, haczyki itp. W każdym modelu można dowolnie zmieniać kon-
figurację przegródek, co w znacznym stopniu podnosi ich funkcjonalność. 

wielkość:
270x200x55mm

74-PK-C04
Pudełko karpiowe Compact M  z regulowanymi przegródkami.  
W komplecie 6 mniejszych pudełek o wielkości 105x70x23mm 
z różną ilością przegródek. 

®
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73-CA-045
Pojemnik z Portfelem  
orAz sAszetkAmi nA AkCesoriA 
Portfel do przyponów karpiowych, wersja podwójna z płytą  
i 10 pinami do przyponów oraz saszetkami na akcesoria.

nr kat. rozmiar (cm)
73-CA-045 28,5x20x10

73-CA-043
Pojemnik nA AkCesoriA (4 przegrody)
Ścianki dzielące umieszczone są na rzepach, dzięki czemu można 
dowolnie dostosowywać ich położenie do rozmiarów akcesorii.
nr kat. rozmiar (cm)
73-CA-043 22x14x8

73-CA-044
Pojemnik z BUtelkAmi
Pojemnik w całości wyściełany jest pianką chroniącą zawartość przed uszkodze-
niem. Przegrody umożliwiają transport słoików z dipami lub innych akcesoriów. 
Praktyczna, zewnętrzna kieszeń na suwak.
nr kat. rozmiar (cm)
73-CA-044 29x17x8

73-CA-046, 73-CA-047, 73-CA-048
Pojemnik nA AkCesoriA (s, m, l)
Bardzo praktyczne pojemniki na akcesoria  
z przezroczystym wieczkiem.
nr kat. Wielkość rozmiar (cm)
73-CA-046 S 17x11x6
73-CA-047 M 16x11,5x7
73-CA-048 L 17x12x9,5

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

®

nr kat. rozmiar (cm)
73-CA-040 36x14x3,5
73-CA-041 29x14x3,5

73-CA-040, 73-CA-041
Portfel kArPioWy nA PrzyPony
Zewnętrzna warstwa wykonana z materiału 600D z usztywniającą  
wkładką PCV. Zawiera 20 pinów na przypony.
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73-CA-001
torBA WędkArskA
Bardzo funkcjonalna torba wykonana z dwóch warstw wodoodpornego mate-
riału. We wszystkich ściankach umieszczona jest miękka pianka chroniąca sprzęt 
przed fizycznymi uszkodzeniami. Wyposażona jest w cztery boczne kieszenie 
oraz pięć dodatkowych komór zamykanych na suwak, na zewnątrz i wewnątrz 
torby. Jest wygodna w transporcie.

nr kat. rozmiar (cm)
73-CA-001 45x25x25

73-CA-060
mAtA kArPioWA
Przed ułożeniem karpia,  
matę należy zmoczyć wodą.

nr kat. rozmiar (cm)
73-CA-060 48x90x0.5 

nr kat. rozmiar (cm)
73-CA-005 57x23x10

73-CA-005
torBA nA rod Pod
Torba na statywy karpiowe z wewnętrzymi uchwytami  
na rzepach pozwalającymi na bezpieczny transport elementów. 

nr kat. rozmiar (cm)
86-CA-001 100x80
86-CA-002 150x100

86-CA-001, 86-CA-002
siAtkA do WAżeniA
Siatka do ważenia z funkcjonalnym zamknięciem, wykonana  
z materiału o gładkiej powierzchni, który nie kaleczy ryby.  
Dostępna w dwóch wielkościach.

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

®

nr kat. rozmiar (cm)
73-CA-020 średnica 32x27,5

73-CA-020
Pojemnik z PrzykryWką

73-CA-021
Pojemnik z PrzykryWką
nr kat. rozmiar (cm)
73-CA-021 średnica 32x14

nr kat. rozmiar (cm)
73-CA-010 39x22x31

73-CA-010
torBA WędkArskA  
z izoloWAną  
komorą ChłodniCzą
Funkcjonalna torba wykonana  
z dwóch warstw wodoodpornego  
materiału. Wyposażona jest  
w komorę izolowaną termicznie oraz  
cztery boczne kieszenie. Posiada  
regulowany pasek na ramię i wygodną,  
wyściełaną rączkę.
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72-CA3-190, 72-CA3-205
PokroWieC nA 3 Wędki
Nowoczesny, bardzo funkcjonalny pokrowiec z przeznaczeniem dla łow-
ców karpi. Pokrowiec mieści trzy uzbrojone wędki z kołowrotkami. Wędki 
umieszczone są bardzo stabilnie, ich dolniki trzymane są w dolnych kie-
szeniach, zaś góra wędziska przymocowana jest oddzielnymi wiązaniami.  
Na tylnej zewnętrznej stronie pokrowca znajdują się trzy kieszenie na sy-
gnalizatory oraz duża, długa (na 1 m) kieszeń do umieszczenia podpórek 
czy składanego parasola. Pokrowiec wykonany jest z bardzo mocnej tka-
niny wytrzymałej na przetarcia, a wewnątrz wykładany jest dodatkową 
wodoodporną warstwą. Dzięki paskowi na ramię i rączce jest wygodny  
w transporcie. 
nr kat. rozmiar (cm)
72-CA3-190 190x30
72-CA3-205 205x30

72-CA1-190, 72-CA1-205
PokroWieC jednokomoroWy
Wygodny i bezpieczny pokrowiec na wędziska karpiowe w całości wy-
ściełany gąbką. Posiada regulowany pasek na ramię oraz klips do po-
łączenia z dowolnym osprzętem. Wodoodporny i wytrzymały na prze-
tarcia materiał zapewnia ochronę sprzętu i długie używanie pokrowca. 

nr kat. rozmiar (cm)
72-CA1-190 190x25
72-CA1-205 205x25

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

®

nr kat. rozmiar (cm)
73-CA-030 47x30x22

73-CA-030
PleCAk WędkArski
Praktyczny, pojemny i wygodny plecak dla wędkarzy oraz 
turystów. Ma trzy pionowe obszerne kieszenie (dwie boczne 
i  przednią) wszystkie zamykane  na podwójne idealnie dzia-
łające suwaki. Plecak jest stabilny dzięki czterem stopkom 
umieszczonym na spodzie. Posiada pas biodrowy, który wraz 
z miękką uprzężą zapewnia wygodny transport.
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94-ZN-001  Zestaw przyrządów karpiowych

94-IK-001  Igła do kulek proteinowych   

94-ZN-002  Zestaw przyrządów karpiowych

94-ZE-L15
Łącznik  
back leada

94-ST-003 
Stopery uniwersalne

94-ST-002  
Stopery uniwersalne 

94-ST-020 Stopery do pelletu

94-ST-021   
Stopery do pelletu

94-ST-022  Stopery do pelletu

94-ZE-L01 
Łącznik prosty 
(do zestawu helikopt.) 

94-ZE-KM1 
Podwójne  
kółko mont. 

94-ZE-G01 
Gumka do bezpiecznego  
łączenia

94-01-001  
Przyrząd do gumek silikonowych

94-ZE-OS2  
Osłonka klipsa

94-ZE-OS3  Silik.  
osłonka zestawu, 
śr.2mm/1mm.  
dł.2,50 cm

94-ZE-K10  
Bezpieczny klips  
z blokadą, strong

94-ZE-K04   
Bezpieczny klips

94-ZE-K01 
Klips

94-ZE-K06 
Bezpieczny klips  
(blokada kr.)

94-ZE-K05 
Bezpieczny klips  
(blokada kr.)

94-WK-002 Wiertło do kulek proteinowych.94-SZ-004  Szydełko

94-KM-007 Lateksowe kółko  
do montażu przynęt, śr. 1 cm

94-KM-003 Lateksowe kółko  
do montażu przynęt, śr.  0,6 cm

94-KM-002 Lateksowe kółko  
do montażu przynęt, śr.  0,4 cm

Tylny uchwyt wędki
91-PK-002

Tylny uchwyt wędki
91-PK-001

Poprzeczka karpiowa buzzer bar 
na trzy wędki, dł. 35 cm
91-PK-B02

Poprzeczka karpiowa buzzer bar 
na dwie wędki, dł. 17,5 cm
91-PK-B01

Sztyca
91-PK-S01
30-50 cm

Sztyca
91-PK-S02
40-70 cm

Sztyca
91-PK-S03
50-90 cm

94-DZ-002   
Drut do zestawów, 
dł. 45 cm

94-ZE-001 
Koralik zderzakowy 
rozmiar S

94-ZE-003
Koralik zderzakowy 
rozmiar L

94-ZM-001  
Agrafka łącznikowa

94-ZM-K01   
Krętlik do szybkiego 
montażu, standardowy 

94-ZM-004   
Klips 
do wymiany 
ciężarków

94-ZM-007   
Pierścień owalny

94-ZM-008
Pierścień pętelkowy

94-ZM-009
Pierścień miniaturowy

94-ZM-K02   
Krętlik 

do szybkiego 
montażu

156

156

® AkcesoriA dlA kArpiArzy



88-SS-009

88-SS-010

88-SS-011

®

SYGNALIZATORY

91-SK-001  
stanowisko karpiowe  
typu „koza” na trzy wędki

91-SK-010
stanowisko karpiowe typu  
„tripod” na trzy wędki, srebrne

91-SK-011 – czarne

99-MA-M14 - Ø 14mm
99-MA-M16 - Ø 16mm
99-MA-M18 - Ø 18mm
99-MA-M21 - Ø 21mm

94-MA-001  
Marker – mały
94-MA-003  
Marker – duży

94- RZ-001  Rakieta (z zamknięciem) 5x20 cm

Maszynka do kulek 
proteinowych Mamut

88-SS-013

STATYWY

88-EK-330
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