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Jesteśmy dokładnie tacy, jak Ty! Jesteśmy pasjonatami karpiarstwa, którzy żyją i oddychają po to 
by znów usłyszeć histeryczny pisk sygnalizatora. Nie przeszkadza nam, gdy wyrywa on nas ze snu, 
jest on jednym czego wyczekujemy po przebudzeniu. Karpiarstwo to nasz ciągły popęd, instynkt - 
coś czego nie potrafimy się wyzbyć! To coś, co nas definiuje a jednocześnie coś, czego nie da się 
łatwo wytłumaczyć ani uchwycić. Mamy nadzieję, że dokładnie wiesz co mamy na myśli!
 
Czerpiemy ogromną satysfakcję z tworzenia sprzętu karpiowego. Będąc fanatykami i niemal 
chorobliwymi perfekcjonistami, robimy wszystko by każdy nasz produkt był najlepszym dla Ciebie 
i dla nas! To dążenie jednoczy nas, dlatego jesteśmy niezwykle dumni z możliwości przedstawienia 
oferty na sezon 2016 – to produkty, które są bardziej wszechstronne, innowacyjne, trwałe, 
dokładnie przetestowane i najwyższej jakości w naszej historii. Wszystko w imieniu naszej miłości 
do karpiarstwa!
 
Życzymy Ci aby sezon 2016 był najwspanialszym i niezapomnianym czasem, spędzonym na 
oddawaniu się karpiowej pasji!

Aby być na bieżąco z nasza najnowsza ofertą, profesjonalnymi poradami  
i ekscytującymi informacjami o złowionych okazach, wejdź na:  
www.prologicfishing.pl. Zapraszamy także do przyłączenia się do naszej społeczności 
na: www.facebook.com/PrologicPolska. Najnowsze filmy instruktażowe znajdziesz na: 
www.youtube.com/PrologicPolska Do zobaczenia!

Youtube.com/PrologicPolska
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•  Wielotarczowy hamulec z japońskimi  
 podkładkami z olejowanego filcu
•  Aluminiowa szpula
•  6 łożysk kulkowych ze stali nierdzewnej  
 dla maksymalnej płynności pracy
•  Rolkowe łożysko oporowe Quick-Set
•  Precyzyjna przekładnia eliptyczna 
•  Precyzyjnie wycinane z mosiądzu koła zębate
•  Precyzyjna przekładnia ślimakowa
•  CRC - pokrycie antykorozyjne
•  Hybrydowa konstrukcja Crossover - korpus  
 i rotor z aluminium i grafitu
•  LCS: specjalny kształt szpuli zapewniający  
 dalsze dystanse rzutów i lepsze układanie żyłki  
 na szpuli
•  Wytrzymała korba z kutego aluminium, uchwyt  
 pokryty pianką EVA
•  Hydro Block - wodoodporne uszczelnienie  
 hamulca
•  Wytrzymały kabłąk z pełnego, anodyzowanego  
 aluminium
•  RESII: Cyfrowy system wyważania rotora

Art.Nr Model Łożyska Przełożenie   Pojemność szpuli   Waga
47438 60  6+1 4.5:1 / 100cm 310m 0.35mm 614g

TRIO REX
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KOŁOWROTKI
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LIAM DEACEY

• SRS - wytrzymała oś szpuli 
• Wielotarczowy hamulec z japońskimi podkładkami z olejowanego filcu 
• Aluminiowa szpula 
• Rolkowe łożysko oporowe Quick-Set 
• Precyzyjnie wycinane z mosiądzu koła zębate 
• Precyzyjna przekładnia ślimakowa 
• CRC - pokrycie antykorozyjne 
• Hybrydowa konstrukcja Crossover - korpus i rotor z aluminium i grafitu 
• LCS: specjalny kształt szpuli zapewniający dalsze dystanse rzutów i lepsze  
 układanie żyłki na szpuli 
• Wytrzymała korba odlewana z aluminium, z ergonomicznym uchwytem  
 z TPE 
• Hydro Block - wodoodporne uszczelnienie hamulca 
• Wytrzymały kabłąk z pełnego, anodyzowanego aluminium 
• RESII: Cyfrowy system wyważania rotora 
• Super płytka stożkowa szpula

• SRS - wytrzymała oś szpuli 
• Wielotarczowy hamulec z japońskimi podkładkami z olejowanego filcu 
• Aluminiowa szpula 
• Rolkowe łożysko oporowe Quick-Set 
• Precyzyjna przekładnia eliptyczna  
• Precyzyjnie wycinane z mosiądzu koła zębate 
• Precyzyjna przekładnia ślimakowa 
• CRC - pokrycie antykorozyjne 
• Hybrydowa konstrukcja Crossover - korpus i rotor z aluminium i grafitu 
• LCS: specjalny kształt szpuli zapewniający dalsze dystanse rzutów i lepsze  
 układanie żyłki na szpuli 
• Wytrzymała, wycinana z aluminium korba z ergonomicznym uchwytem 
• Hydro Block - wodoodporne uszczelnienie hamulca 
• Wytrzymały kabłąk z pełnego, anodyzowanego aluminium 
• RESII: Cyfrowy system wyważania rotora 
• Super płytka stożkowa szpula 

Art.Nr Model Łożyska Przełożenie Pojemność szpuli  Waga
48194 60  2+1 4.5:1 / 101.6cm 310m 0.35mm 572g

Art.Nr Model Łożyska Przełożenie Pojemność szpuli  Waga
48193 60  2+1 4.5:1 / 101.6cm 310m 0.35mm 580g

TRIO REX ARENA

TRIO REX SURF

Spare spoolSpare spool

Spare spoolSpare spool
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• Konstrukcja Blade Body
• Oscylacyjna przekładnia ślimakowa
• 9 łożysk kulkowych ze stali nierdzewnej
• 1 rolkowe łożysko oporowe
• Rolkowe łożysko oporowe Quick-Set
• Wielotarczowy hamulec z przekładkami węglowymi 
• Kuta na zimno, aluminiowa szpula Distance
• Wbudowane sprzęgło wolnego biegu
• System wyważania rotora
• Rolka wodzika 
• Wycinana z aluminium korba
• System blokowania kabłąka
• Klips do żyłki z dociskiem
• Aluminiowa szpula

Art.Nr Model Łożyska Przełożenie   Pojemność szpuli   Waga 
41194 INTR60  9+1 4.5:1 310m 0.35mm 570g
41195 INTR80 9+1 4.5:1 430m 0.35mm 675g

Art.Nr  Model  Pojemność szpuli Waga 
41196  INTR60 Szpula zapasowa   310m 0.35mm 135g
41197  INTR80 Szpula zapasowa  430m 0.35mm 195g

DISTANCE CARP PRO 
INTEGRATOR

STEFANO INCERTI
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Spare spoolSpare spool

• Smukły grafitowy korpus
• Oscylacyjna przekładnia ślimakowa
• 6 łożysk kulkowych ze stali nierdzewnej
• 1 rolkowe łożysko oporowe
• Kuta na zimno, aluminiowa szpula Distance
• Aluminiowy klips do żyłki z dociskiem
• System blokowania kabłąka
• Grafitowa szpula zapasowa
• Odporny na słoną wodę lakier epoksydowy
• Korba odlewana z aluminium
• Przedni hamulec Hydro Block
• Rolka wodzika
• System wyważania rotora
• Ergonomiczny uchwyt korby
•   Aluminiowa szpula

Art.Nr Model Łożyska Przełożenie   Pojemność szpuli   Waga
36033 60  6+1 4.5:1 240m 0.40mm 560g
41198    80 6+1 3.8:1 430m 0.35mm 605g

Spare spoolSpare spool

• Korpus Blade Body w kamuflażu MAX4 3D
• Oscylacyjna przekładnia ślimakowa
• 6 łożysk kulkowych ze stali nierdzewnej
• 1 rolkowe łożysko oporowe
• Kuta na zimno, aluminiowa szpula Distance
• Aluminiowy klips do żyłki z dociskiem
• System blokowania kabłąka
• Grafitowa szpula zapasowa
• RES - System wyważania rotora
• Przedni hamulec Hydro Block
• Rolka wodzika
•   Aluminiowa szpula

Art.Nr Model Łożyska Przełożenie   Pojemność szpuli   Waga
36031 60 6+1 4.5:1 240m 0.40mm  570g

DISTANCE SURF

MAX4 DISTANCE 
CARP PRO
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KOŁOWROTKI
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Spare spoolSpare spool

• Wycinana z aluminium, anodyzowana szpula
• Ergonomiczny uchwyt korby
• System wyważania rotora
• Oscylacyjna przekładnia ślimakowa
• Grafitowa szpula zapasowa
• Smukły grafitowy korpus
• 4 łożyska kulkowe ze stali nierdzewnej
• 1 rolkowe łożysko oporowe
• Korba odlewana z aluminium
•   Aluminiowa szpula
• Przedni hamulec Hydro Block
• Rolka wodzika
• System wyważania rotora
• Wewnętrzny zbijak dla rozmiaru 60
• Zewnętrzny zbijak dla rozmiaru 80

Art.Nr Model Łożyska Przełożenie Pojemność szpuli Waga 
42625 AXII-60FD 4+1 4.5:1 310m 0.35mm 558g
42626 AXII-80FD 4+1 3.8:1 430m 0.35mm 583g

• Wycinana z aluminium, anodyzowana szpula
• Ergonomiczny uchwyt korby 
• System wyważania rotora
• Rolka wodzika
• Oscylacyjna przekładnia ślimakowa
• Smukły grafitowy korpus
• 2 łożysk kulkowych ze stali nierdzewnej
• 1 rolkowe łożysko oporowe
• Przedni hamulec Hydro Block
• Rolka wodzika
• System wyważania rotora
•   Aluminiowa szpula
• Wewnętrzny zbijak dla rozmiaru 60
• Zewnętrzny zbijak dla rozmiaru 80

Art.Nr Model Łożyska Przełożenie Pojemność szpuli Waga 
42710 DTX-60 FD 2+1 4.5:1 310m 0.35mm 570g
42711 DTX-80 FD 2+1 3.8:1 430m 0.35mm 630g

AXEON V2

DISTANCE DTX

Nakładka ze sprzęgłem wolnego biegu pasująca do modeli: nowy 
Distance Carp, Distance Carp Pro, Max4 Distance Carp Pro  
i wcześniejsze modele Spector Rozmiar 60 oraz 65 Longitude rozmiar 
60.

Art.Nr Waga
36041 20g

NAKŁADKA DISTANCE 
BAITFEEDER CONVERTER
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• 2 łożyska kulkowe + 1 rolkowe oporowe
• Grafitowa, stożkowa szpula Long Cast
• Oscylacyjna przekładnia ślimakowa
• Kształt rotora zapobiega plątaniu żyłki

• 5 łożysk kulkowych ze stali nierdzewnej
• 1 rolkowe łożysko oporowe
• Rolkowe łożysko oporowe Quick-Set
• System wyważania rotora
• Rolka wodzika
• Aluminiowa szpula
• Grafitowa szpula zapasowa
• Aluminiowa korba
• Węglowe okładziny hamulca

Art.Nr Model Łożyska Przełożenie Pojemność szpuli Waga 
43953 DTS 60 2+1 4.5:1 310m 0.35mm 530g

Art.Nr Model Łożyska Przełożenie Pojemność szpuli Waga 
43954 DTII 60 4+1 4.5:1 310m 0.35mm 570g

DISTANCE DTS

DISTANCE V2

SpoolSpool
ALU

Spare spoolSpare spool

STEFANO INCERTI
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NICOLAS SCORNAUX

• Wielotarczowy hamulec z japońskimi podkładkami  
 z olejowanego filcu
• DFD - hamulec Dual Force Drag
• SRS - wytrzymała oś szpuli
• 1 rolkowe łożysko oporowe
• Łożysko oporowe Quick-Set
• Precyzyjnie wycinane z mosiądzu koła zębate
• CRC - pokrycie antykorozyjne
• Hybrydowa konstrukcja Crossover - korpus i rotor z aluminium  
 i grafitu
• Precyzyjna przekładnia eliptyczna
• Hybrydowa konstrukcja szpuli z grafitowym walcem  
 i aluminiowymi obrzeżami
• ADC - aluminiowa komora hamulca w szpuli
• Wytrzymała korba z kutego aluminium
• Hydro Block - wodoodporne uszczelnienie hamulca
• Wytrzymały kabłąk z pełnego, anodyzowanego aluminium
• RESII: Cyfrowy system wyważania rotora

•  2 łożyska ze stali nierdzewnej
•  Łożysko oporowe Quick-Set
•  Wycinana z aluminium, anodyzowana szpula
•  3 metalowe klipsy do żyłki
•  Aluminiowa korba z uchwytem w kształcie litery T
•  Rolka wodzika
•  Przekładnia ślimakowa
•  Kształt szpuli poprawia układanie żyłki

Art.Nr Model Łożyska Przełożenie   Pojemność szpuli   Waga
49655 X-SPOT 80 2+1 5.1:1  430m 0.35mm  570g

Art.Nr Model Łożyska Przełożenie   Pojemność szpuli   Waga
48188 BF 30 9+1 5.0:1 220m/0.20mm 330g
48189 BF 40 9+1 5.0:1 170m/0.30mm 310g
48190 BF 55 9+1 4.5:1 260m/0.35mm 445g
48191 BF 65 9+1 4.8:1 330m/0.35mm 641g
48192 BF 80 9+1 4.8:1 270m/0.45mm 657g

Rozmiar 40 i 55 to idealne 
kołowrotki do wędzisk C.O.M.

35mm

TRIO SRS BAITFEEDER

NOWOŚĆ X-SPOT 80
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• 7 łożysk kulkowych ze stali nierdzewnej
• 1 rolkowe łożysko oporowe
• Wycinana z aluminium szpula Long Cast
• Grafitowa szpula zapasowa
• Korba odlewana z aluminium
• Uchwyt korby z TPE
• Kołowrotek z wolnym biegiem do dalekich rzutów
• Opatentowany mechanizm wolnego biegu
• Precyzyjna przekładnia eliptyczna
• Rolka wodzika
• Przedni hamulec Hydro Block
• Mikro regulacja hamulca wolnego biegu

Art.Nr Model Łożyska Przełożenie   Pojemność szpuli   Waga
21277 PL 860 7+1 4.5:1  240m 0.40mm  660g
21279 PL 865 7+1  4.5:1  320m 0.40mm  680g

Spare spoolSpare spool

Spare spoolSpare spool

• 5 łożysk kulkowych ze stali nierdzewnej
• 1 rolkowe łożysko oporowe
• Mikro regulacja hamulca wolnego biegu
• Aluminiowa szpula
• RES - System wyważania rotora
• Korba z drewnianym uchwytem
• Grafitowa szpula zapasowa
• Wzmocniona przekładnia
• Opatentowany mechanizm wolnego biegu

Art.Nr Model Łożyska Przełożenie   Pojemność szpuli   Waga
21214 LB-30  5+1  5.0:1  150 m 0.25mm  300g
21215 LB-40  5+1 5.1:1  180 m 0.30mm  450g
21216 LB-50  5+1  5.1:1  180 m 0.35mm  490g
21217 LB-60  5+1  5.1:1  240m 0.40mm  495g
21218 LB-65  5+1  4.5:1  190 m 0.45mm  750g
21219 LB-80  5+1  4.5:1  270 m 0.50mm  800g
21220 LB-90  5+1  4.5:1 320 m 0.50mm  850g

POWERLINER BAITFEEDER

LONGBOW BAITFEEDER
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•  4 łożyska kulkowe ze stali nierdzewnej
• 1 rolkowe łożysko oporowe
•  Precyzyjna przekładnia eliptyczna
• Opatentowany mechanizm wolnego biegu
• Aluminiowa szpula z systemem szybkiego ściągania
• Wielotarczowy hamulec
• Powiększony kabłąk
• Hydro Block - wodoodporne uszczelnienie hamulca
• Korba odlewana z aluminium 

Art.Nr Model Łożyska Przełożenie   Pojemność szpuli   Waga
41189 EPX30  4+1 5.0:1 140m 0.25mm 300g
41190 EPX40 4+1 5.0:1 170m 0.30mm 319g
41192 EPX55 4+1 4.5:1 260m 0.35mm 435g
41193 EPX65 4+1 5.0:1 330m 0.35mm 460g
Dostępne szpule zapasowe

EPIX V2 
BAITFEEDER

• Rolka wodzika
• Przekładnia z wycinanego mosiądzu
• Szpula wycinana z aluminium
•  Precyzyjna przekładnia eliptyczna
• RESII - System wyważania rotora
• Hydro Block - wodoodporne uszczelnienie hamulca
• Grafitowy korpus nowej generacji
• Opatentowany mechanizm wolnego biegu
• Przedni hamulec Hydro Block
• Mikro regulacja hamulca wolnego biegu

Art.Nr Model Łożyska Przełożenie   Pojemność szpuli    Waga
42627 PFRB 130 1 5.0:1 140m 0.25mm 315g
42628 PFRB 140 1 5.0:1 170m 0.30mm 329g
42629 PFRB 145 1 4.5:1 160m 0.35mm 437g
42630 PFRB 155 1 4.5:1 260m 0.35mm 445g
42631 PFRB 165 1 4.8:1 260m 0.40mm 459g

Spare spoolSpare spool

• Grafitowa szpula z nawiniętą żyłką!
• 1 łożysko kulkowe
• Precyzyjna przekładnia eliptyczna
• Klasyczna korba
• Grafitowa szpula zapasowa
• Przekładnia z wycinanego mosiądzu
• RESII - System wyważania rotora
• Rolka wodzika
• Hydro Block - wodoodporne uszczelnienie hamulca

Art.Nr Model Łożyska Przełożenie   Pojemność szpuli  Dołączona żyłka Waga
43932 CBF 140  1  5.0:1  170m 0.30mm  12lbs kamuflaż 280g
43933 CBF 155  1  4.5:1  260m 0.35mm  15lbs kamuflaż 400g

CARBONITE BAITFEEDER I

PROFORCE 
BAITFEEDER

Spare spoolSpare spool
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CECHY
• Uchwyt kołowrotka z włókna węglowego C40X  
 z zaciskiem Fuji
• “Antysplątaniowe” przelotki Fuji KWAG
• Blank z japońskiego włókna węglowego  
 46T HM
• Szybka akcja progresywna
• Pozwala na ekstremalnie dalekie rzuty
• Oplot przelotek z włókna węglowego

 FACEBOOK.COM/PROLOGICFISHINGPOLSKA

WĘDZISKA

Wykorzystaliśmy najwyższej jakości japońskie włókna węglowe 46T HM, z których wytwarzamy 
blanki w unikalnej technologii. Efektem czego jest znaczne obniżenie średnicy blanku przy 
zachowaniu ekstremalnie szybkiej akcji progresywnej i wytrzymałości. Wędzisko jest zbrojone tylko 
w najlepsze komponenty: uchwyt kołowrotka wykonany z włókna węglowego C40X z zaciskiem Fuji 
oraz przelotki “antysplątaniowe” Fuji KWAG. Zakończenie dolnika ma lekko stożkowy kształt dzięki 
czemu zapewnia pewny chwyt i pełne panowanie nad kijem nawet w czasie najsilniejszych rzutów. 
To niezwykle “dalekodystansowy” kij, ale potrafi zaskoczyć swoją szybką responsywnością  
i piórkową wagą. Najbardziej profesjonalna broń dla specjalistów w swoim fachu.

Prawdopodobnie najlepsze wędzisko karpiowe w historii. Uchwyt 
kołowrotka z włókna węglowego C40X z zaciskiem Fuji, przelotki 
“antysplątaniowe” Fuji KWAG.

QUASAR

Art.Nr Długość C.W. Il.Sekcji Dł.Transportowa Waga
48339 10’ 300cm  3.25lbs  2 159cm 350g
48340 12’ 360cm  2.75lbs  2 190cm 390g
48341 12’ 360cm  3.25lbs 2 190cm 410g
48342 13’ 390cm  3.50lbs 2 205cm 440g

“Antysplątaniowe” 
przelotki  

Fuji KWAG
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WĘDZISKA

CECHY
• Blank z wysoko modułowego włókna  
 węglowego 30T
• Pełne wzmocnienia z włókna węglowego 3K  
 w najbardziej obciążonych miejscach
• Niezniszczalne przelotki SiC
• Progresywna akcja paraboliczna
• Wzmocnione omotki

Obszar Europy jest poprzecinany ogromną ilością dużych rzek, co wpływa na coraz większe zainteresowanie tym 
“środowiskiem” ze strony karpiarzy. Poszukują oni niezapomnianych emocji i wrażeń w eksplorowaniu nieodkrytych 
dotychczas miejsc w których żyją ogromne dzikie karpie. Osoby tworzące markę Prologic mają ogromne ponad 
10-letnie doświadczenie w łowieniu w tych specyficznych wodach, dzięki czemu mieliśmy podstawy do stworzenia 
unikalnej serii wędzisk, które poradzą sobie z każdym wyzwaniem jakie stawiają wody dużych rzek. Niespotykany 
nigdzie indziej poziom detali sprawi, że każdy profesjonalny karpiarz uzna te wędziska za najlepszy produkt 
dostępny na rynku. Akcja tych kijów jest idealnie dobrana do walki na krótkim, charakterystycznym dla dużych rzek 
dystansie, z największymi i najsilniejszymi okazami.

Najlepsze wędzisko karpiowe dostępne na rynku,  
jego doskonała konstrukcja na pewno zostanie  
doceniona przez wytrawnych karpiarzy.

LIMITOWANA SERIA FAST WATERQUASAR

Konstrukcja uchwytu jest dopasowana w sposób 
zapewniający komfortowe utrzymanie dużych ob-
ciążeń. Również w tym celu zastosowano “prze-
wymiarowane” przelotki o powiększonej wytrzy-
małości. Seria Fast Water jest dostępna w trzech 
rozmiarach: 9’6” 3.5lbs - doskonała do łowienia z ło-
dzi i w silnym nurcie, oraz dwie uniwersalne wersje, 
które poradzą sobie w każdej sytuacji: 12’ 3.5lbs  
i 12’6” 4.0lbs.   

Art.Nr Długość C.W. Il.Sekcji Dł.Transportowa Waga
45676 9’6’’ 293cm  3.5lbs  2 149cm 278g
45677 12’ 360cm  3.5lbs  2 188cm 386g
45678  12’6’’ 384cm  4.0lbs  2 195.5cm 424g
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C3 RAS Evolutive

C3 RAS

CECHY
• Blank z włókna węglowego 30T HM
• Uchwyt kołowrotka
• Przelotki SiC
• Szybka akcja paraboliczna

To są trzy główne cechy nowej serii wędzisk C3 RAS. Połączono  
je z najwyższej jakości komponentami, uchwytem kołowrotka Fuji Glod 
DPS i niezawodnymi przelotkami SiC. Seria C3 RAS wykorzystuje blanki 
z wysoko modułowych włókien węglowych 30T z cienką warstwą żywicy 
i unikalnym kształtem stożka, dzięki czemu są one lekkie i mocno ładują 
się przy wyrzucie - pozwalają na bardzo dalekie rzuty nawet z lżejszym 
ciężarkiem. Wędziska charakteryzują się szybką akcją paraboliczną.

Wersja Evolutive to ukłon dla miłośników „starej szkoły”  
wędzisk karpiowych, posiadająca jeszcze mocniejszą  
akcję paraboliczną i układ przelotek 8+1 - doskonałe  
rozwiązanie dla karpiarzy chcących czerpać pełnię  
satysfakcji z walki z każdą rybą.

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

  Mihovil Vudrag

Odelgłość, precyzja i czułość.

NOWOŚĆ C3 RAS

Art.Nr Długość C.W. Il.Sekcji Dł.Transportowa Waga
49821 10’  3.00lbs 2 155cm 234g
49822 12’  2.75lbs 2 188cm 281g
49823 12’  3.00lbs 2 188cm 287g
49824 12’  3.50lbs 2 188cm 346g
49825 12’6’’  3.25lbs 2 196cm 370g
49826 13’  3.50lbs 2 204cm 405g
49827 Evolutive 12’ 3.25lbs 2 188cm 314g
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Wędziska C3 RAS Evolutive.
Kurcze, co to za kij! Jeśli poszukujesz mocnego wędziska i kochasz kla-
syczną akcję kijów karpiowych musisz wziąć do ręki nasze nowe wędki. 
Nawet modele 3,25 lub 3,50 lbs będą się zginać gdy ryba będzie przy 
brzegu. Akcja paraboliczna na maksa! Wyrzucają jak armata, wyglądają 
cudownie i mają wszystkie najnowocześniejsze technologie. Używam ich 
na małych wodach we Francji, dużych duńskich kanałach i wielkich jeziorach, 
wszędzie odczuwam ogromną przyjemność z ich pracy. Nawet najsilniejszy i naj-
sprytniejszy karp nie przeczuwa co potrafią te kije!
           
        Felix van der Marel

MIHOVIL VUDRAG
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C2 Natura Tech

C2 Natura

CECHY
• Uchwyt z najwyższej jakości korka
• Pierwsza przelotka o średnicy 50mm  
 w modelach 3,5lbs
• Uchwyt zakończony metalowym czopem
• Blank z włókna węglowego 24T HM 
• Uchwyt kołowrotka DPS

Art.Nr Długość C.W. Il.Sekcji Dł.Transportowa Waga
48350 10’ 300cm  3.25lbs  2  157cm 292g
48344 12’ 360cm  2.75lbs 2 185cm 330g
48345 12’ 360cm  3lbs 2 185cm 350g
48346 12’ 360cm  3.5lbs 2 185cm 420g
48347 12’ 360cm  3.5lbs  3 126cm 390g
48348 12’ 360cm  3.5lbs  Tele 105cm 371g
48349 13’ 390cm  3.5lbs 2 200cm 420g

Inspiruje nas natura i stąd wzięliśmy nazwę dla naszej wspaniałej serii wędzisk C2. Wykorzystaliśmy tu nowe włókno 
węglowe 24T HM, dzięki czemu wędzisko zapewnia większą responsywność przy zachowaniu pełnej parabolicznej 
akcji progresywnej dla całkowitej kontroli w czasie walki z karpiem. Nowe blanki mają duży zapas mocy a jednocze-
śnie pozwalają na bezproblemowe uzyskiwanie dalekich dystansów rzutów. W czasie ostatecznych testów wędziska 
w kwietniu 2014 roku udało się rzucić  na odległość 139 metrów 100g obciążnikiem na żyłce 0,33mm modelem 12ft 
3.00lbs.

C2 NATURA
Uchwyt z najwyższej jakości korka,  
niezwykle komfortowe i niezawodne wędzisko.
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RIK JOHNSON

CECHY
• Przelotka początkowa 50mm, w modelu 3.5lbs
• Blank z włókna węglowego 24T HM
• Uchwyt kołowrotka DPS

Art.Nr Długość C.W. Il.Sekcji Dł.Transportowa Waga
49834 10’  3.25lbs 2 157cm 250g
49835 12’  3.00lbs 2 185cm 319g
49836 13’  3.50lbs 2 205cm 426g

NOWOŚĆ C2 NATURA TECH
Limitowana seria naszych popularnych wędzisk 
C2 Natura, dwu-sekcyjna budowa i gripy z pianki 
EVA o dużej gęstości.
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CECHY
• Uchwyt zakończony metalowym czopem
• Uchwyt z najwyższej jakości korka
• Blank z włókna węglowego 24T HM
• 8 przelotek plus przelotka szczytowa

Art.Nr Długość C.W. Il.Sekcji Dł.Transportowa Waga
48351 11’6” 354cm  2.75lbs  2 180cm 284g
48352  12’5” 381cm  3.00lbs 2 194cm 335g

Specjalna edycja naszych wędzisk C2, wykonanych z włókna 
węgłowego 24T HM, o kształcie stożka blanku zapewniającego 
bardzo miękką akcję. Blank zbrojony w 9 przelotek SiC.  
To prawdziwa celebracja old-school’owego podejścia do tworzenia 
wędzisk karpiowych. Model przeznaczony dla karpiarzy którzy 
naprawdę chcą poczuć każdą walkę z zaciętą rybą, szczególnie przy 
łowieniu z wykorzystaniem plecionki. Najwyższej jakości korek użyty 
na uchwyt zakończony metalowym czopem. 

C2 CELEBRATION
Hołd oddany starej szkole  
karpiowania!

ENRICO PARMEGGIANI
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CECHY
• Blank z wysoko modułowego włókna  
   węglowego
• Cienka i lekka
• Przelotki SIC klasy premium
• Luksusowy uchwyt kołowrotka DPS
• Klips do żyłki

WWW.PROLOGICFISHING.COM

RODS

Seria perfekcyjnych wędzisk dla tych wędkarzy, którzy wędkarstwo traktują bardzo serio. 
Doskonale zaprojektowane wędziska dostosowane do wymagań nowoczesnego wędkar-
stwa karpiowego – pozwalają na ekstremalnie dalekie rzuty, charakteryzują się jednocze-
śnie doskonałą szczytową akcją pozwalająca na pełną kontrole podczas holu ryby.

Art.Nr Długość C.W. Il.Sekcji Dł.Transportowa Waga
43857 10’ (300cm) 3.00lbs 2 157cm 260g
43851 12’ (360cm) 2.50lbs 2  188cm 300g
43852 12’ (360cm) 2.75lbs 2  188cm 320g
43853 12’ (360cm) 3.00lbs 2  188cm 335g
43854 12’ (360cm) 3.00lbs 3 127cm 360g
43855 12’ (360cm) 3.50lbs 2  188cm 350g
43856 13’ (390cm) 3.50lbs 2  200cm 435g
43858 12’ Teleskopowa (360cm) 3.00lbs Tele 88cm 262g
48356 13’ Teleskopowa (390cm) 3.50lbs Tele 105cm 330g

Nieokiełznana siła do ekstremalnie długich rzutów!

C1

DAVID PRIMOZIC
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CECHY
• Przelotki SiC
• Blank z włókna węglowego 20T
• 3 sekcje
• Szybka akcja
• Niezwykle łatwe rzucanie

3 składowe blanki z wysoko modułowego włókna węglowego 20T, 
sprawiają że są to mocne i uniwersalne wędziska do łowienia  
w każdej wodzie - od małych kanałów po największe jeziora. 
Bardzo atrakcyjna cena! Długość transportowa to tylko: 122cm  
dla wędziska 11’6’’, 12cm dla modelu 12’ i 138cm dla kija 13’.

Art.Nr Długość C.W. Il.Sekcji Dł.Transportowa Waga
48353 11’6” (354cm) 3lbs 3 122cm 269g
48354 12” (360cm) 3.5lbs 3 127cm 356g
48355 13” (390cm) 3.5lbs 3 138cm 399g

Specjalna seria wędzisk dla karpiarzy 
którzy lubią kompaktowe w transporcie  
i łatwe w przechowywaniu wędziska.

C1 XG

FABIO PELLIZZARI
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Przyłącz się do nas na Facebook, 
będziesz miał informacje o nowościach, 
poradach, będziesz mógł się pochwalić 

swoimi osiągnięciami i wiele więcej.

FACEBOOK.COM/
PROLOGICFISHINGPOLSKA

Otrzymaliśmy dużo zapytań od karpiarzy z Europy o wersje wędzisk C1, mogących 
poradzić sobie w najbardziej ekstremalnych sytuacjach. Blanki z wysoko 
modułowego włókna węglowego 20T, z pogrubionymi ściankami - praktycznie 
niezniszczalne w normalnej eksploatacji! 

Art.Nr Długość C.W. Il.Sekcji Dł.Transportowa Waga
49831 13’  4.00lbs 2 201cm 441g
49832 13’  4.00lbs 3 136cm 450g
49833 13’  4.00lbs Tele 118cm 395g

CECHY
• Blank z włókna węglowego 20T HM
• Super wytrzymały uchwyt kołowrotka
• Przelotki SiC
• Niezwykle silna akcja

Specjalna, ekstremalnie mocna seria 
naszych najpopularniejszych wędzisk.

NOWOŚĆ C1 POWER

Wielki brat dobrze znanej serii C1 dostępny w rozmiarze 13` 4lbs. Ten kij potrafi sprostać najcięższym warunkom. Jest ekstremalnie mocny a jednocześnie wybaczy błędy w czasie walki z karpiem na lekkiej żyłce lub plecionce. To model, który oferuje więcej niż się spodziewasz - co najważniejsze w niezwykle atrakcyjnej cenie!
David Primozic

C1 Power - 2 sekcje

C1 Power - 3 sekcje

C1 Power - Teleskopowa
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CECHY
• 2 / 3 składowe wędzisko 12 ft
• Kompozytowy blank
• 2 teleskopowe podpórki 30-50cm
• Plastikowa głowica podpórki
• Hanger
• Sygnalizator Prologic SMW

Art.Nr Długość C.W. Il.Sekcji
49837 12ft 360cm  3.00lbs 2sec
49838 12ft 360cm  3.00lbs 3sec

Zestaw zapewnia najlepszy stosunek jakości do ceny dla tych, którzy chcą spróbować karpiowania,  
lub karpiarzy, którzy chcą mieć pod ręką poręczny zestaw „na wszelki wypadek”. Dwu- lub trzy-składowe,  
12 stopowe wędzisko o kompozytowym blanku, z gripami z pianki EVA o dużej gęstości; dwie teleskopowe 
podpórki (30-50cm), 1 plastikowa głowica podpórki, hanger i sygnalizator SMW ze zintegrowanymi widełkami.

NOWOŚĆ ZESTAW FIRESTARTER R.T.G.
Wszystko co jest potrzebne by zacząć karpiować!  
R.T.G - z angielskiego, gotowy do użycia - wystarczy przymocować 
dowolny kołowrotek i mamy wszystko co potrzebne by sygnalizator 
zaczął piszczeć!

Zestaw Firestarter R.T.G. to doskonały sprzęt dla 
każdego - od początkujących karpiarzy po zaawan-
sowanych profesjonalistów, oczekujących najwyższej 
jakości. Łatwy w transporcie i montażu, niezawodny 
- wart swojej ceny!
      
   David Primozic

BASTIAN REETZ
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CECHY
• Blank z włókna węglowego 24T
• Przelotki SiC
• Uchwyt z korka
• Progresywna akcja

Art.Nr Długość C.W. Il.Sekcji Dł.Transportowa Waga
48357 10’ 300cm  3.00lbs  2  157cm 292g
48358 12’ 360cm  3.00lbs 2 185cm 350g

Dobrze dobrana akcja progresywna sprawia, że rzucanie 
tymi wędziskami jest dziecinnie łatwe i pozwalają na 
pewną walkę z karpiem. Dobrej jakości komponenty  
i uchwyt kołowrotka. Uchwyt wykonany z korka AAA  
i mieszanki korka z pianką EVA.

LOTUS
Seria wędzisk karpiowych 
dedykowanych kobietom. 
Dwa modele pozwalające na 
łowienie w większości sytuacji.
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CECHY
• Blank z wysoko modułowego włókna  
 węglowego 30T
• Progresywna akcja paraboliczna
• Przelotki SiC
• Wytrzymały uchwyt z pianki  
 EVA, pokryty kamuflażem
• Metalowy korek dolnika

Idea serii C.O.M. opiera się na chęci stworzenia profesjonalnego wędziska 
przeznaczonego na małe zbiorniki i żyjące tam mniejsze okazy karpi. 
Dynamika współczesnego życia sprawia, że dysponujemy coraz mniejszą 
ilością czasu na naszą pasję. Z drugiej stronie na terenie Europy aż roi się 
od małych jeziorek, rzek i kanałów zamieszkanych przez średniej wielkości 
karpie. Te dwa argumenty zmotywowały nas do stworzenia wędzisk 
przeznaczonych na te specyficzne warunki. Pierwszy raz wyprowadzamy 
serię ultralekkich wędzisk karpiowych o innowacyjnych rozwiązaniach 
technologicznych. Każdy model posiada inną długość uchwytu i rodzaj 
akcji blanku, aby idealnie dopasować swą pracę do każdego rodzaju 
łowiska. W czasie testów mieliśmy wspaniałą zabawę odkrywając setki  
małych zbiorników, które dotychczas były nietknięte z powodu niezbyt 
dużych karpi jakie tam pływają. Jednak w wypadku gdy nie mamy 
możliwości wybrać się na dłuższy wyjazd nad wodę z całą ceremonią 
nęcenia i czekania na ogromne okazy, wędziska C.O.M. dadzą nam wiele 
frajdy nad “małą wodą”!

Art.Nr Długość C.W. Il.Sekcji Dł.Transportowa Waga
45673 8’ 240cm 2.0lbs  2 123cm 171g
45674  9’ 270cm  2.5lbs 2 141.5cm 206g
48343 9’ 270cm 2.5lbs Tele 85cm 165g
45675 10’ 300cm 2.75lbs 2 157cm 251g

C.O.M.
Seria super lekkich wędzisk posiadających 
naprawdę innowacyjne rozwiązania.

TONY SMEETS
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Art.Nr Długość C.W. Il.Sekcji Dł.Transportowa Waga
49828 9’/11’ 2.75lbs  2+1 140cm 282g

C.O.M.

   To najbardziej uniwersalne 
wędzisko karpiowe z jakim się spotkałem, to dwa 
kije w jednym, dzięki zmyślnej przedłużce z 9 sto-
powej wędki uzyskujemy 11 stopową. Blank z wy-
soko modułowego włókna węglowego 24T i krzywa 
ugięcia 2.27lb daje mnóstwo mocy, a jednocześnie 
w ustawieniu 9 stopowym idealnie sprawdza się na 
krótkim dystansie. Jeśli potrzebujesz większego za-
sięgu i chcesz czerpać więcej zabawy z walki z rybą,  
w mgnieniu oka dokładasz przedłużkę, która nie 
zmienia parabolicznej pracy kija. Niezbędne wędzisko 
dla kapriarzy łowiących na miejscówkach o zmiennych 
warunkach.   
   Tony Smeets

CECHY
• Blank z włókna węglowego 24T HM
• Grip z Duplonu o dużej gęstości
• Przelotki SiC
• Akcja paraboliczna

Zachęceni powodzeniem serii wędzisk C.O.M., postanowiliśmy 
uzupełnić serię o bardzo specjalny model - przeznaczony na małe 
zbiorniki i do bardzo lekkiego karpiowania. Model C.O.M. PURE 
STALKER posiada krótki dolnik, grip z Duplonu i możliwość pracy 
w 2 wersjach: 2-składowa 9ft 2.75lbs, z układem przelotek 8+1; 
oraz z przedłużka, jako wędzisko 11ft o tej samej krzywej ugięcia  
i bardziej parabolicznej akcji. 

NOWOŚĆ 

C.O.M. PURE STALKER
Wędzisko dla mobilnego karpiarza.

27



 FACEBOOK.COM/PROLOGICFISHINGPOLSKA

WĘDZISKA

CECHY
•  Akcja Super Fast
•  Uchwyt z pełnej pianki EVA o dużej gęstości
•  Znacznik na blanku na wysokości 1 stopy  
 i 50cm nad uchwytem kołowrotka
•  Przelotki SiC Deep Press
•  Pierwsza przelotka o średnicy 50mm

CECHY
• Super szybka akcja progresywna
• Pierwsza przelotka o średnicy 50mm
• Nowa, super komfortowa konstrukcja uchwytu
• Przelotki SiC Deep Press
• Zaprojektowany do ekstremalnie dalekich  
  rzutów

Art.Nr Długość C.W. Il.Sekcji Dł.Transportowa Waga
47310 12’6 (387cm) 5.50lbs 2  197cm 582g

Spod o długości 12’6” wyposażony  
w ergonomiczny uchwyt, charakteryzujący się 
krzywą ugięcia 5,5lbs - dzięki czemu jest zdolny 
do niewiarygodnie dalekich rzutów każdą rakietą. 
Blank w całości z włókna węglowego 30T HM, 
przelotki SIC Deep Press - niezniszczalny  
i ekstremalnie efektywny Spod.

SPOD “THE SPODDER” 
Kwintesencja Spod-a

Art.Nr Długość C.W. Il.Sekcji Dł.Transportowa Waga
47311 12’ (360cm) 3.25lbs 2  185cm 437g

Lekki i szybki blank, który pozwala wyczuć najdrobniejszy 
detal dna. Uchwyt w całości wyłożono pianką EVA,  
co zapewnia pełen komfort nawet po wielu rzutach. 

MARKER SFT
Pełen komfort, nawet w czasie 
wielogodzinnego sondowania  
zbiornika
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CECHY
• Blank z wysoko modułowego 
 włókna węglowego
• Cienka i lekka
• Przelotki SIC klasy premium
• Luksusowy uchwyt kołowrotka DPS

Seria wędzisk do rakiety zanętowej i markera. Ogromna moc blanków tych wędzisk pozwala na dalekie 
rzuty dużymi i ciężkimi rakietami zanętowymi i precyzyjne umieszczanie markera na łowisku.

Art.Nr Długość C.W. Il.Sekcji Dł.Transportowa Waga
43859 Spod 12’ (360cm) 4.50lbs 2 188cm 400g
43860 Marker 12’ (360cm) 3.00lbs 2 188cm 340g

SPOD I MARKER
Perfekcyjnie zaprojektowane wędziska dla nowoczesnego karpiarza!
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CECHY
• Uchwyt kołowrotka FUJI GOLD
• Przelotki SIC
• Rękojeść z portugalskiego dębu korkowego
• Szczytówka do techniki feeder
• Piękna torba i paski do spinania kija

MP Specialist Pro

Specialista Twin Tip

Nadaje się zarówno pod technikę feedera, do spławika i klasycznej metody 
gruntowej. To bezkompromisowy kij do łowienia dużych leszczy, linów, okoni, 
a nawet morskich troci z brzegu metodą Spirolino.

Art.Nr Długość C.W. Il.Sekcji Dł.Transportowa Waga
40871 10’ (300cm) 1.50b 2 160cm 145g
40872 12’ (360cm) 1.75lb 2 190cm 175g

Art.Nr Długość C.W. Il.Sekcji Dł.Transportowa Waga
49840 10ft 300cm  1.75lbs 2 155cm 289g
49839 12ft 360cm  2.00lbs 2 185cm 352g

MP SPECIALIST PRO
Wędka marzenie! Super czuła, szybka  
a jednocześnie mocna, idealna dla wielu 
zastosowań wymagających łowców.

CECHY
• Wymienne szczytówki
• Uchwyt kołowrotka DPS
• Blank z włókna węglowego 24T HM
• Akcja paraboliczna

Specjalistyczne i uniwersalne wędziska z wymiennymi szczytówkami, blank 
z wysoko modułowego włókna węglowego 24T. Pomimo niezwykle lekkiego 
blanku wędziska te są bardzo wytrzymałe i bez problemu sprostają dużym 
leszczom i linom. Doskonała propozycja do łowienia na spławik karpi  
i amurów.

NOWOŚĆ SPECIALISTA TWIN TIP
Super lekki blank dla maksymalnej czułości.
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Art.Nr Długość C.W. Il.Sekcji Dł.Transportowa Waga
40871 10’ (300cm) 1.50b 2 160cm 145g
40872 12’ (360cm) 1.75lb 2 190cm 175g

Art.Nr Długość C.W. Il.Sekcji Dł.Transportowa Waga
49840 10ft 300cm  1.75lbs 2 155cm 289g
49839 12ft 360cm  2.00lbs 2 185cm 352g

31



 FACEBOOK.COM/PROLOGICFISHINGPOLSKA

WĘDZISKA

Art.Nr Długość C.W. Il.Sekcji Dł.Transportowa Waga
49829 10’  1.75lbs 2 157cm 197g
49830 12’  1.75lbs 2 187cm 290g

CECHY
• Super czułe szczytówki
• Przelotki SiC
• Blank z włókna węglowego 20T HM

Doskonały stosunek jakości do ceny, blank z wysoko 
modułowego włókna węglowego, dwie super czułe 
szczytówki, paraboliczna akcja. Idealne feedery do łowienia  
dużych leszczy, linów i karpi.

NOWOŚĆ 

MP DETEK TWIN-TIP
Uniwersalne wędzisko  
z wymiennymi szczytówkami.

Kij Detek Twin Tip to doskonale zaprojektowane specjalistyczne narzędzie o c.w. 1,75lbs. Sprawdzi się na małych wodach jak i w morderczych walkach z wielkimi brzanami lub karpiami w dużych jezio-rach czy rzekach. Dzięki swojej parabolicznej akcji to wymarzony kij na: liny, leszcze i klenie, łowione  w małych rzekach i strumieniach. Dostarczony z dwoma pełnowymiarowymi szczytówkami, daje wędkarzowi więcej możliwości. Doskonałe, uniwersalne wędzisko w wersji 10 i 12 stopowej. Blank z wysoko moduło-wego włókna węglowego 20T, super czułe szczytówki  i uchwyt kołowrotka HD, a to wszystko w cenie, która Cię zaskoczy.
   Rik Johnson
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2 miękkie paski do łączenia i zabezpieczania  
w trakcie transportu sekcji wędek

OCHRANIACZE  
DO TRANSPORTU WĘDKI

Pozwalają na transport wędziska z zamontowanym 
kołowrotkiem i gotowym zestawem z ciężarkami 
centrycznymi. Do ciężarków dołączono pokrowiec 
zabezpieczający przed ich uderzaniem  
w blank podczas transportu.

Art.Nr  47269OCHRANIACZE DO 
TRANSPORTU WĘDKI  
RIG & LEAD

Art.Nr 48413

Ochraniacz w formie jednopalcowej rękawiczki, bardzo wytrzymały  
i komfortowy, dzięki wykorzystaniu neoprenu i elastycznego materiału, 
z regulacją na rzep. Powierzchnia styku palca wskazującego  
z blankiem wędziska w czasie wyrzutu pokryta jest miękką skórą,  
co zapewnia dobre trzymanie linki głównej. Może być wykorzystywany 
przez osoby prawo- i leworęczne.

OCHRANIACZ MEGACAST

VARGA ATTILA

Art.Nr  Wymiary
42508 4.5x30cm
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Zestaw niezwykle kompaktowych sygnalizatorów, zawierający w sobie wszelkie funkcje  
i możliwości oferowane obecnie na rynku. Niewielka i elegancka konstrukcja, działa  
z wykorzystaniem baterii AAA 1.5V. Całkowicie wodoodporne. Wykorzystują rozwiniętą wersję 
podświetlanych widełek stosowanych w modelu SMW, teraz są one teleskopowe - dzięki 
czemu bardziej kompaktowe, i dają większe możliwości regulacji.

Praktyczny pokrowiec do przechowywania sygnalizatorów 
serii SMX.

ZESTAW SYGNALIZATORÓW SMX
POKROWIEC 
NA SYGNALIZATORY SMX

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

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

Zeskanuj
by zobaczyć film 

instruktażowy:

Art.Nr Model
48392         Zestaw 3+1
48393         Zestaw 4+1

Art.Nr   51621
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Art.Nr Model
47293  Zestaw 3+1
47294  Zestaw 4+1

Demontowana podpórka 
zabezpieczająca wędzisko

Po wieloletnim sukcesie naszych polifonicznych 
sygnalizatorów jesteśmy gotowi przedstawić Wam nowe 
wcielenie tego popularnego i innowacyjnego produktu!

Sygnalizatory i centralka odtwarzają 8 polifonicznych alarmów plus 5 standardowych sygnałów 
dźwiękowych i posiadają funkcję lampki. Aby system był bardziej intuicyjny zastosowaliśmy 
rozwiązanie w którym krótki alarm jest sygnalizowany standardowym dźwiękiem i dopiero 
po trzecim sygnale odtwarzany jest wybrany sygnał polifoniczny świadczący o odjeździe 
ryby. System jest w100% wodoodporny i wykorzystuje konstrukcję dwuwarstwową, co czyni 
sygnalizatory i centralkę praktycznie niezniszczalnymi, oraz daje im bardzo nowoczesny 
wygląd. Metalowa podpórka zabezpieczająca wędzisko może być szybko przymocowana do 
tylnej ścianki sygnalizatora przy pomocy śrubki.

Centralka posiada gwint pozwalający na zamocowanie jej w podpórce oraz plastikową zaślepkę 
tego gwintu, dzięki czemu można ją ustawić na stoliku w namiocie. Wbudowana latarka 
automatycznie oświetla się na 20 sekund w czasie alarmu, aby ułatwić drogę do pokonania  
z namiotu do wędzisk (można wyłączyć tę opcję). Kolejną, bardzo istotną opcją jest wskaźnik 
kierunku brania - kolorowy wskaźnik dla odjazdu, poniżej biały dla kierunku odwrotnego.

ZESTAW SYGNALIZATORÓW POLYPHONIC V2 VTSW

Centralka:
• 100% odporność na wodę i wstrząsy
• Automatycznie odtwarza dźwięk przypisany  
  do sygnalizatora
• Wbudowana latarka
• Dwukierunkowa sygnalizacja diodami LED
• Sygnalizacja wibracjami
• Zasięg do 150m
• Wykorzystuje jedną baterię 9V 

Sygnalizatory:
• Demontowana podpórka zabezpieczająca
• Wielobarwne diody LED
• Tryb cichy
• Funkcja lampki
• Powiększona i wstrząsoodporna rolka
• Super jasne diody LED
• 100% odporność na wodę i wstrząsy
• Konstrukcja dwuwarstwowa
• Złącze do hangera lub swinega świecącego
• Regulacja: głośności, tonu i czułości
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Zestaw do ulepszenia sygnalizatorów UNIT poprzez 
dodanie do nich widełek. Zawiera całkowicie na nowo 
zaprojektowaną tylną pokrywę sygnalizatorów. Wystarczy 
podmienić pokrywę sygnalizatorów i już uzyskujemy 
najbardziej kompaktowe sygnalizatory z demontowanymi 
widełkami na rynku.

WIDEŁKI DO  
SYGNALIZATORÓW UNIT

Art.Nr   48398

Żaden produkt konkurencji nie posiada tych samych funkcji w tak kompaktowym wymiarze. 
Regulacja: tonu, głośności i gniazdo do podłączenia świecących swingerów. Dołączone 
luksusowe pudełko z zestawem wymiennych kółek z 1 lub 4 magnesami - regulacja czułości. 
Centralka wyposażona jest w super jasne diody LED i posiada funkcję podświetlenia wysoko 
wydajnymi, białymi diodami LED (latarka), która uruchamia się po 3-cim sygnale, co ułatwia 
dojście do łowiska z namiotu w czasie łowienia nocą. Możliwe jest również zamocowanie 
centralki na podpórce przed namiotem, tworząc tym samym małą latarnię oświetlająca drogę 
do wędzisk po wykryciu brań. 

ZESTAW SYGNALIZATORÓW UNIT

• Układ oszczędzania energii
• Dostarczone z kółkami zawierającymi  
 2 magnesy
• Całkowicie uszczelnione i wodoodporne
• Super wydajne białe diody LED
• Wymienne kółka 
• Tryb cichy
• 5 tonów i poziomów głośności
• Dużej mocy głośniki

• 4 kółka w każdym kolorze z 1 magnesem 
• 4 kółka w każdym kolorze z 4 magnesami 
• Zasięg 150m (bezprzewodowy)
• Różne kolory sygnalizacji w centralce przy  
 ruchu żyłki w jedną lub drugą stronę
• Centralka z pamięcią
• Centralka z trybem cichym i wibracyjnym 
• Dołączony neoprenowy pokrowiec
• Wykorzystuje pojedyncze baterie 4LR44 6V

Zeskanuj
by zobaczyć film 

instruktażowy:

Art.Nr Model
45710         Zestaw 3+1
45711         Zestaw 4+1
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DAVID PRIMOZIC

Unowocześniona wersja naszego popularnego zestawu 
sygnalizatorów. Są wynikiem wielu godzin spędzonych na 
projektowaniu najlepszego zestawu sygnalizatorów na rynku.  
Funkcje poprzednich edycji systemu Senzora zostały rozszerzone  
o super wydajny system komunikacji bezprzewodowej o dużym 
zasięgu, super jasne diody LED i funkcję latarki!

ZESTAW SYGNALIZATORÓW SENZORA 13

Art.Nr Model
45712    Zestaw 3+1
45713    Zestaw 4+1

• Centralka z pamięcią
• Miękkie wykończenie w kolorze czarny mat
• Sygnalizatory zasilane baterią 9V  
 (nie dołączone)
• Centralka zasilana bateriami 3 x AAA  
 (nie dołączone)
• Tryb wibracji w centralce
• Bezpieczny wyłącznik

• Niski pobór prądu
• Regulacja: głośności, tonu i czułości
• Całkowicie uszczelnione i wodoodporne
• Super jasne diody LED
• Wytrzymałe kółka
• Tryb cichy
• Wejście dla świecących swingerów
• Dołączony neoprenowy pokrowiec
• Klips do zawieszenia centralki
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Unowocześniona wersja zestawu sygnalizatorów Firestarter. Całkowicie nowa 
elektronika o niskim poborze prądu, konstrukcja o poprawionej odporności na 
wodę. Wszystko co niezbędne w sygnalizatorach brań znajdziesz w zestawie 
FIRESTARTER PRO: regulacja -tonu, głośności, czułości i podświetlenie nocne.

NOWOŚĆ ZESTAW SYGNALIZATORÓW 
FIRESTARTER PRO

Art.Nr Model
49859 Zestaw 3+1
49860 Zestaw 4+1

CENTRALKA
• Jasne diody LED
• 7 poziomów głośności
• Tryb cichy
• Niski pobór prądu
• Zasięg do 100m
• Wykorzystuje baterię 9V

SYGNALIZATOR
• 7 poziomów tonu
• 7 poziomów głośności
• 5 poziomów czułości
• Podświetlenie nocne
• Odporny na wodę
• Tryb cichy
• Wejście do świecących swinegrów/hangerów
• Wykorzystuje baterię 9V

Zestaw sygnalizatorów Firestarter Pro: nowa, usprawniona wer-

sja sygnalizatorów Firestarter, posiada nowy design, zwiększo-

ną niezawodność, jest bardziej energooszczędny i odporny na 

wodę. Jeśli dodać do tego możliwość regulacji: tonu, głośności 

i czułości oraz podświetlenie nocne - otrzymujemy doskonały 

zestaw. Sprawdzone w deszczu, na mrozie i w błocie - działały 

wszędzie!!!

        David Primozic
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ZESTAW WIRELESS UNIVERSAL SNAG BARS

Art.Nr Model
48397 Zestaw 2+1
49122 Nadajnik z widełkami 1 szt.

Idealne rozwiązanie do ulepszenia sygnalizatorów bez centralki. Zestaw współpracuje  
z każdym sygnalizatorem na rynku. Nadajnik jest umieszczony w podstawie widełek  
i podłącza się go do gniazda pod podświetlanego hangera / swingera w sygnalizatorze. 
Dzięki swej modułowej konstrukcji można go używać z zamontowanymi widełkami lub bez. 
Centralka jest identyczna jak w zestawie UNIT i posiada wszystkie jej możliwości.

• Centralka obsługuje do 4 nadajników
• Modułowa konstrukcja
• Całkowicie wodoodporny
• Możliwość ściągnięcia widełek
• Dostępne dodatkowe nadajniki

SYGNALIZATOR SMW

Art.Nr   47292

• Wykorzystuje 2 baterie AAA
• Wskaźnik kierunku brania
• Włącznik połączony z regulację głośności
• Rolka z 4 magnesami w kolorze rubinu
• Zintegrowana podpórka zabezpieczająca wędzisko

Wszystkie funkcje nowoczesnego sygnalizatora brań 
zamknięte w bardzo kompaktowej i funkcjonalnej konstrukcji.  
Zintegrowana podpórka zabezpieczająca wędzisko 
z wbudowanymi diodami LED na szczycie - jedna do 
sygnalizacji odjazdu, druga do sygnalizacji zluzowania linki. 
Rubinowego koloru rolka podświetlona dwiema diodami 
LED. Regulacja tonu i głośności. W 100% wodoodporna 
konstrukcja.

TONY SMEETS
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NOWOŚĆ  ZESTAW CRUZADE R.T.G.

Art.Nr   49883 

Gotowy do użycia zestaw, składający się z naszych bestsellerów. Mocne, 
anodyzowane podpórki teleskopowe z aluminium, sygnalizator SMW, hanger  
i plastikowa głowica podpórki. Doskonałe rozwiązanie dla dodatkowej wędki, lub 
jako „starter” dla początkującego karpiarza. Atrakcyjny stosunek jakości do ceny.

• 2 aluminiowe, anodyzowane podpórki teleskopowe 50-75cm
• 1 sygnalizator SMW ze zintegrowanymi widełkami
• 1 hanger w kolorze diod sygnalizatora
• 1 plastikowa głowica podpórki

GAETAN BONNIN

TONY SMEETS
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Art.Nr Model
49846 Swinger
49847 Hanger

Dwuczłonowe, rozbieralne klipsy  
dla każdego koloru.

Unowocześniona odsłona naszych popularnych swinegerów i hangerów. Całkowicie 
nowa konstrukcja o bardziej kompaktowych: mocowaniu i klipsie z regulacją 
naprężenia. Co oczywiste w zestawie znajduje się szeroka gama kolorystyczna 
klipsów, pozwalająca na dopasowanie koloru do sygnalizatora.

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

NOWOŚĆ ZESTAW SWINGER LUB HANGER V.15 

Jestem bardzo wybredny co do sygnalizatorów brań, dla mnie unowocześniona wersja hangerów i swin-gerów V.15 ma wszystko co powinny posiadać tego typu sygnalizatory. Należę do tych, którzy uwielbiają krótkie i niewielkie sygnalizatory, dlatego modele te przypadły mi do gustu, a oferują one znacznie więcej. Dzięki regulowanemu magnetycznemu klipsowi do linki nie ma szans na jej uszkodzenie, do tego mamy możliwość szerokiej zmiany kolorów. Wykończone połyskliwą czernią wyglądają super, a dzięki szybko złączkom ich montaż jest natychmiastowy. Jak już mówiłem, to znacznie więcej niż przeciętne sygnali-zatory.
             Tony Smeets
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Art.Nr Model
49861 Swinger
49862 Hanger

Kompaktowe i stylowe: hanger i swinger, dostarczone  
z pełną gamą kolorów klipsów i dodatkowym ciężarkiem. 
Regulowany, metalowy klips, mocowany na gwint sprawia, 
że model ten jest niezwykle niezawodny i wytrzymały. 
Dodatkowy ciężarek przyda się w czasie łowienia na 
dużym dystansie lub w wietrzne dni.

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

NOWOŚĆ ZESTAW 
SWINGER LUB HANGER P.A.C. 
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Jestem wielkim fanem naszych Wind Bladów. Łowię zarówno na małych jak i dużych zbiornikach i byłoby dla mnie kłopotliwym zmieniać za każdym ra-zem sygnalizatory. Model Wind Blade sprawdza się w każdej sytuacji, nie-zależnie czy łowię na krótkim czy na długim dystansie. Dodatkowo dzięki ich konstrukcji są odporne na podmuchy wiatru.
  Stefan Gysbers

Kolejna innowacja Prologic, ten sygnalizator brań jest prawdziwą hybrydą rozwiązań jakie daje 
swinger i hanger. Dodatkowo dzięki swojej konstrukcji jest całkowicie odporny na boczny wiatr,  
który łatwo przesuwa tradycyjne sygnalizatory i powoduje sztuczne „brania”. Aerodynamiczny 
przekrój rozpórki dosłownie przecina boczne podmuch wiatru, zaś unikalny system składający  
się z gumowych przekładek i dwóch wewnętrznych linek stalowych doskonale usztywnia całość. 
Regulowane złącze Quick Release pozwala na łatwą zmianę kąta ustawienia sygnalizatora,  
co pozwala na uzyskanie odpowiedniego naprężenia żyłki w każdej sytuacji, niezależnie 
od kąta ustawienia wędzisk.

• Wewnętrzny naciąg z dwóch linek stalowych
• Złącze Quick Release
• Regulowany kąt mocowania
• Mocowanie żyłki z kulkami ze stali nierdzewnej

Super kompaktowa i wytrzymała wersja 
naszego popularnego hangera  
6 Shooter. Wykorzystano tu mikro łańcuch 
do zapewnienia odpowiedniej wagi  
i stabilności. Doskonałe wyposażenie 
w sytuacji gdy potrzebny jest bardzo 
precyzyjny naciąg linki. Dołączony pełen 
zestaw kolorowych głowic.

• Złącze Quick Release
• 6 wyjmowalnych ciężarków
• Kulkowy uchwyt linki ze stali nierdzewnej

WIND BLADE

6 SHOOTER MICRO
CHAIN

Art.Nr Kolor
47287  Czerwony
47288  Żółty
47289 Zielony
47290  Niebieski

Art.Nr   47286
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Art.Nr   42479

Art.Nr   37673

QUICK RELEASE 
SWING INDICATOR

Art.Nr   37672

QUICK RELEASE 
HANG INDICATOR

Art.Nr   42478

• 7 stopniowa regulowana głowica
• Slot do mocowania świetlików
• Prosta obsługa mocowanie Quick Release
• 5 wymiennych różnokolorowych głowic

Czerwony, Niebieski, Żółty, Zielony, Fluo

HANGER  
6 SHOOTER

Wyjmowane ciężarki 
do ustalenia 
wagi.

Zeskanuj
by zobaczyć film instruktażowy

NICOLAS LELEU

HANGER MICRO
Czerwony, Niebieski, Żółty, 
Biały, Czarny

Ogromny sukces naszego systemu wskaźników brań QR, zwiększył  
oczekiwania na nowe produkty wykonane w oparciu o tę serię. Wersja 
świecąca posiada wbudowane diody oraz wejście do podłączenia alarmu 
dźwiękowego. Zestaw posiada 5 główek w różnych kolorach.

Ogromny sukces naszego systemu wskaźników brań QR, zwiększył 
oczekiwania na nowe produkty wykonane w oparciu o tę serię. Wersja 
świecąca posiada wbudowane diody oraz wejście do podłączenia alarmu 
dźwiękowego. Zestaw posiada 5 wymiennych główek w różnych kolorach.

Świecący Świecący

6 SHOOTER MICRO
CHAIN

Zestaw przeznaczony do współpracy z ultra lekkimi 
wędziskami C.O.M. Ten kompaktowy sygnalizator jest 
wykonany z wykorzystaniem 3 sekcji ze stali nierdzewnej 
zapewniających odpowiednie naprężenie linki i super czułość 
brań. Dołączony pełen zestaw kolorowych głowic.

• Kulkowy uchwyt linki ze stali nierdzewnej
• Głowice montowane na gwint
• Ramię ze stali nierdzewnej
• Ultra kompaktowa konstrukcja

C.O.M. MICRO 

Art.Nr 47286
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Zaprojektowany na nowo, wielofunkcyjny rod pod od marki Prologic. Ten model czerpie to co najlepsze z rod poda i stojaka pod 
wędziska - buzzerbary, podpórki - łącząc je w jedno. Ten produkt, to w zasadzie system, który może być wykorzystywany na wiele 
sposobów, zależnych od Twojego wyboru lub warunków w jakich łowisz, będąc jednoczesnie bardzo kompaktowym, lekkim  
i łatwym w transporcie. Możesz go używać jako stojaka pod wędziska, w zestawie są teleskopowe podpórki o 2 długościach. Kiedy 
potrzebujesz większej stabilności, lub łowisz z drewnianego pomostu, wystarczy połączyć dłuższe podpórki centralnym łącznikiem  
z wysokiej jakości stali nierdzewnej, by całość stała się rod podem.

• 4 teleskopowe podpórki z włókna węglowego 3K 30-55cm
• 4 teleskopowe podpórki z włókna węglowego 3K 12-20cm
• 4 anodyzowane adaptery z aluminium
• 2 buzzerbary z włókna węglowego 3K
• Centralny łącznik z wysokiej jakości stali nierdzewnej
• Dołączony pokrowiec (42x22x6cm)

Aluminiowa wersja systemu rod pod/ stojaki na wędziska Quasar. 
Uniwersalne rozwiązanie dla Tych, którzy cenią doskonały stosunek 
jakości do ceny.

• 4 teleskopowe podpórki z anodyzowanego aluminium 30-55cm
• 4 teleskopowe podpórki z anodyzowanego aluminium 12-20cm
• 4 anodyzowane adaptery z aluminium
• 2 buzzerbary z anodyzowanego aluminium
• Centralny łącznik z wysokiej jakości stali nierdzewnej
• Dołączony pokrowiec (42x22x6cm)

Art.Nr Waga
49871  1.4kg

Art.Nr   49872

NOWOŚĆ SYSTEM ROD POD/STOJAK QUASAR 
(WŁÓKNO WĘGLOWE 3K)

NOWOŚĆ SYSTEM ROD POD/STOJAK  
QUASAR (ALUMINIOWY)

Prawdopodobnie najbardziej uniwersalny 

sprzęt jakiego używałem. Ideał dla tych któ-

rzy nie lubią wozić dużo bagażu a jednocze-

śnie chcą być gotowi na każdą ewentualność. 

Ten zestaw jest niesamowity, możesz łowić  

z 3 wędziskami na 3 niezależnych podpórkach, 

lub na zestawie z buzzerbarami. Możesz także 

uzyskać atrakcyjny i niesamowicie lekki rod 

pod. To wszystko w opakowaniu, które zmieści 

się wszędzie. Wykorzystanie włókna węglowe-

go 3K i anodyzowanych na czarno elementów 

aluminiowych, tworzy zestaw nie tylko super 

lekki i wytrzymały, ale także atrakcyjny dla oka. 

W łączniku centralnym jest mały otwór, który 

pozwala na usztywnienie rod poda z wykorzy-

staniem śledzia z namiotu lub przykręcenia do 

drewnianego pomostu. Doskonały w każdym 

detalu i super pakowny.

          Rik Johnson
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Konstrukcja z wysokiej jakości stopu aluminium, wykorzystuje nowy system regulacji długości 
nóg, który pozwala na łatwe i szybkie poziomowanie rod poda w każdych warunkach. Wystarczy 
rozłożyć nogi i wcisnąć przycisk umiejscowiony w głowicy, nastąpi odblokowanie regulacji dłu-
gości nóg, co pozwala na właściwe ustawienie rod poda. Po zwolnieniu przycisku nogi zostaną 
zablokowane.

• Wersja na 3- i 4-wędziska
• Konstrukcja z wysokiej jakości stopu aluminium
• Dołączony pokrowiec
• System regulacji długości nóg SLP
• Zakres regulacji długości nóg 45-80cm
• Zakres regulacji długości ramy 70-123cm
• Mocowanie buzzerbarów w systemie Quick Release
• Zakres regulacji wysokości buzzerbarów 19-27,5cm
• Waga całkowita dla modelu na 3-wędziska 3,36kg, dla modelu na 4-wędziska: 3,5kg

Art.Nr Model
48395 3 wędziska
48396 4 wędziska

NOWOŚĆ ROD POD SLP (SAMOPOZIOMUJĄCY) 

Jestem wielkim fanem rod poda SLP od 

momentu kiedy pierwszy raz go wypróbowa-

łem. Wody mojego klubu nie są zbyt duże. 

Mamy kilka małych rzeczek i kanałów, któ-

rych brzegi są nieco nierówne. To idealne 

miejsce dla modelu SLP, ponieważ poziomu-

je się go niezwykle szybko i łatwo. Wystar-

czy wcisnąć przycisk i nogi same ustawią się 

na nawet najbardziej nierównej powierzchni. 

Nie ma łatwiejszego sposobu na ustawienie 

rod poda. Dodatkowo możesz regulować kąt 

ustawienia rod poda, niezależnie czy łowisz 

na krótkim czy na długim dystansie.

  Stefan Gysbers
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Super kompaktowy rod pod wykonany z wysokiej jakości stopów aluminium - obowiązkowe 
wyposażenie każdego nowoczesnego karpiarza. Konstrukcja z dwiema podłużnicami 
wyposażonymi w system teleskopowy i mocowanie Quick Release do buzzerbarów to tylko kilka 
cech tego innowacyjnego produktu. Wykonany z wysokiej jakości stopów aluminium, posiada 
regulację długości i kąta nachylenia nóg. Mocowanie buzzerbarów ze złączem Quick Release

• 4 nogi o regulowanej długości od 21cm do 31cm
• 2 nogi o regulowanej długości od 43cm do 73cm
• Rama główna o regulowanej długości od 110cm do 142cm
• Mocowanie buzzerbarów ze złączem Quick Release.
• Dołączony pokrowiec
• Wymiary transportowe: Sz.: 52cm, Dł.: 25cm, W.: 6cm
• Waga całkowita 2,1Kg

Art.Nr   48394

C.O.M. MICRO 
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Najwyższej jakości i wytrzymałości stop aluminium, cztery nogi 
plus dodatkowe dwie długie nogi czynią z tego modelu idealne 
wyposażenie nad każdą europejską wodą. Metalowa konstrukcja 
i precyzyjnie obliczone przekroje oraz wymiary czynią z tego rod 
poda niesamowicie stabilny, wytrzymały a jednocześnie super lekki 
produkt. Dostępne wersje na 3 i 4 wędziska. Nie może go zabraknąć 
u żadnego profesjonalnego karpiarza!

• Konstrukcja z najwyższej jakości stopów aluminium
• Dołączone dwie długie, teleskopowe nogi o długości od 85cm  
  do 150cm
• Dwie regulowane podłużnice (zakres regulacji od 85cm do 145cm)
• Wersja na 3 i 4 wędziska
• Przesuwne mocowanie tylnego buzzerbara
• Dołączony pokrowiec
• Pięć kątów ustawienie nóg
• Całkowita waga 4,6kg

Art.Nr Model
47272   3 wędziska
47273  4 wędziska

QUAD-REX

Przesuwne  
mocowanie  

tylnego  
buzzerbara

Rod pod Prologic Quad Rex to najlepszy rod pod w historii! Korzystam z niego od 
prawie 2 lat i jest on naprawdę doskonały. Prologic zapewnia, że jest on wykonany  
z najwyższej jakości stopu aluminium i jest to prawda, bo po prawie 2 latach łowienia 
we wszystkich możliwych warunkach pogodowych, wygląda on jak w dniu zakupu.  
Pomijając fakt, że bardzo podoba mi się jego design, jest on niezwykle stabilny dzię-

ki podwójnym rurom ramy. Jednak najbardziej cenię jego uniwersalność. Można 
go wykorzystywać jako tradycyjny rod pod, ale posiada też dwie dłuższe 

nogi z regulacją (od 85cm do 150cm) więc bez problemu mogę go przekształcić w sky poda, co jest niezwykle przydatne łowiąc  w rzekach i w zarośniętych zbiornikach. Zresztą wszystkie nogi są regulowane co pozwala na jego użycie na dowolnej po-wierzchni.

   Robert Bloemraad

50



WWW.PROLOGICFISHING.PL

ROD PODY

Super kompaktowy rod pod wykonany z wysokiej jakości stopów 
aluminium - obowiązkowe wyposażenie każdego nowoczesnego 
karpiarza. Konstrukcja z dwiema podłużnicami wyposażonymi w system 
teleskopowy i mocowanie Quick Release do buzzerbarów to tylko kilka 
cech tego innowacyjnego produktu.

• Konstrukcja z wysokiej jakości stopów aluminium
• Regulacja długości i kąta nachylenia nóg
• Mocowanie buzzerbarów ze złączem Quick Release
• Konstrukcja z dwiema podłużnicami
• Super kompaktowy wymiar po złożeniu
• Dołączony pokrowiec

Art.Nr  Model
47274    2 wędziska
47275    3 wędziska

C.O.M.

CHRISTOPH LAUTENSCHLAEGER
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Art.Nr Model Waga
42484 3 wędziska  4kg
42485 4 wędziska  4.75kg

Art.Nr Model Waga
42482 3 wędziska 2.25kg
42483 4 wędziska 2.5kg

Art.Nr Model Dł.Transportowa
43874 2 wędziska  70cm
43875 3 wędziska  70cm

• Lekka aluminiowa konstrukcja
• Podpórka na 3 lub 4 wędki
• Idealny dla zestawów z kołowrotkami BIG PIT
• Cyfrowo toczone aluminium
• Regulowane stopki i nachylenie tripoda
• Wyjątkowo stabilny
• W zestawie torba przenośna
• Regulowana wysokość w zakresie 60-95 cm
• Regulowana długość w zakresie 70-114 cm

TRI LUX
(3 LUB 4 WĘDKI)

• Lekka aluminiowa konstrukcja
• Solidna główna rama
• Regulowane nogi w zakresie 270mm  
  do 460 mm
• Szybka regulacja za pomocą błyskawicznych
  zatrzasków
• Dwa buzzbar’y
• W zestawie walizka przenośna

LUX
(3 LUB 4 WĘDKI)

• Super lekki aluminiowy rod pod
• Regulowane nogi (długie 100-180cm) (krótkie 30-50cm)
• Zatrzaskowe zamki do szybkiego ustawienia i łatwej 
regulacji
• Doskonałe buzzerabry
• W zestawie pokrowiec
• Waga: na 3 wędziska ok. 3,7kg, na 4 ok 3,8kg
• Długość całkowita 70-128cm
Sprzedawane z 4 standardowymi nogami  
i 2 ekstra długimi

TRI-SKY 
(3 LUB 4 WĘDKI)
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Dołączony 
ekskluzywny 

pokrowiec

Art.Nr   47285 

Połączyliśmy nasze podpórki i buzzerbary w lekki i kompaktowy zestaw, 
dostarczony w eleganckim, sztywnym pokrowcu. Dostępne wersja na  
2- i 3-wędziska.

ZESTAW NA 2-WĘDZISKA
• 2 buzzerbary (15cm i 20cm) 
• 2 teleskopowe podpórki (20-35cm) 
• Dołączony sztywny pokrowiec

ZESTAW NA 3-WĘDZISKA
• 2 buzzerbary (30cm i 35cm) 
• 2 teleskopowe podpórki (30-55cm) 
• Dołączony sztywny pokrowiec

Art.Nr Model
49879 2 wędziska
49880 3 wędziska

NOWOŚĆ ZESTAW STOJAKÓW BLACK FIRE

BASTIAN REETZ

Wbudowana 
poziomica

ZESTAWY STOJAKÓW
NEW GREEN 

ZESTAW STOJAKÓW 
NEW GREEN 2+2
Prawdopodobnie najbardziej uniwersalny zestaw na cztery 
wędziska dostępny na rynku - praktyczny, lekki i kompaktowy. 
Pozwala na ustawienie dwóch zestawów po 2 wędziska, zaś 
dzięki podpórkom o różnych długościach możliwe jest uzyskanie 
każdego kąta - ma to spore znaczenie przy łowieniu na długim 
dystansie w dużym zbiorniku Zestaw dostarczony jest w prak-
tycznym pokrowcu i zawiera:
• Cztery buzzerbary na 2 wędziska (szerokość 28cm)
• Dwie podpórki o długości: 60-100cm
• Dwie podpórki o długości:  80-150cm

Szerokość: 24.5cm (10”)
Wysokość: 40-60cm (16”-24”)

Art.Nr:   42486

2 WĘDKI
Szerokość: 46.5cm (18”)
Wysokość: 60-90cm (24”-35”)

Art.Nr:   42487

3 WĘDKI
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Anodyzowane na czarno, wykonane z wysokiej jakości stopu 
aluminium. Seria BLACK FIRE, to doskonała i stylowa oferta dla 
każdego karpiarza, w niezwykle atrakcyjnej cenie. Szeroki zakres 
rozmiarów pokrywa zapotrzebowanie w każdej sytuacji. Bardzo 
wysoka wytrzymałość i najwyższa jakość, połączone z niską wagą.

• Anodyzowane na czarno
• Wysokiej jakości stop aluminium
• Lekkie i wytrzymałe

Art.Nr Model
49873 Podpórka teleskopowa 20-34cm 
49874 Podpórka teleskopowa 30-54cm 
49875 Buzzerbar 2-wędziska 15cm
49876 Buzzerbar 2-wędziska 20cm
49877 Buzzerbar 3-wędziska 30cm
49878 Buzzerbar 3-wędziska 35cm

NOWOŚĆ PODPÓRKI I BUZZERBARY 
BLACK FIRE

Art.Nr Długość
42489  24.5cm (10”)
42490  46.5cm (18”) 
42491  60.5cm (24”)

NEW GREEN 
BUZZERBARY

POLYÁK ATTILA

BUZZERBAR NA 4 WĘDKI
SZEROKOŚĆ: 60.5CM

BUZZERBAR NA 3 WĘDKI
SZEROKOŚĆ: 46.5CM

BUZZERBAR NA 2 WĘDKI
SZEROKOŚĆ: 24.5CM

Wbudowana 
poziomica

Art.Nr Długość
42492 Teleskopowa: 40-60cm (16”-24”)
42493 Teleskopowa: 60-90cm (24”-35”)
42494 Teleskopowa: 80-130cm (32”-51”)
42495 Teleskopowa: 110-180cm (43”-71”)

TELESKOP: 40-60CM

TELESKOP: 60-90CM

TELESKOP: 80-130CM

TELESKOP: 110-180CM

Teleskopowe podpórki regulowane zatrzaskami. 
Wykonane z najlepszego stopu aluminium, pokryte 
mocnym PCV i wykończonych maskującym kolorem.  
Po prostu wspaniałe!

Korba dla pewniejszego chwytu przy wkrecaniu w grunt.

PODPÓRKI TELESKOPOWE
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Uzupełnienie serii Black Fire, mocowanie do drewnianego 
pomostu. Pozwala na sztywne zamocowanie podpórek.  
Dołączony wkręt.

Art.Nr   49882

NOWOŚĆ MOCOWANIE  
DO POMOSTU BLACK FIRE

Wykonany z wysokiej jakości stopu aluminium i bardzo wytrzymałego nylonu. Nasz stabi-
lizator może być używany z niemal każdą podpórką dostępną na rynku. Dzięki naszemu 
unikalnemu rozwiązaniu mocowania stabilizatora do podpórki możliwe jest wykorzystanie 
go do stabilizacji podpórek o średnicy od 13 do 22cm, przy jednoczesnym uniknięciu 
obrócenia połączonego z podpórką buzzerbara (duża przyczepność w miejscu styku). 
Stabilizator jest lekki i można go w pełni rozmontować, co sprawia, że jest  niezwykle 
kompaktowy w transporcie.

Art.Nr   48412

UNIWERSALNY STABILIZATOR DO PODPÓREK

Art.Nr Wymiary
45726 23x17cm

Można ją zamontować do każdego modelu naszych 
rod pordów, buzerbarów i podpórek teleskopowych. 
Poręczne rozwiązanie do przygotowywania zestawów 
bezpośrednio przy wędziskach.

STOLIK SPIDER

Stabilizator uniwersalny – nieruchomy jak skała! Miałeś kiedyś wrażenie,  

że twoje podpórki stoją nie do końca stabilnie? Lub łowiąc z buzzerbarem podpórki 

chwieją się na boki i obracają? To już przeszłość! Uniwersalny stabilizator Prologic 

zabezpieczy Twoje podpórki przed chwianiem i obracaniem się. Wystarczy przykrę-

cić go do podpórki i wbić aluminiową szpilę do ziemi. Mocowanie jest stabilne jak 

skała! Uwielbiam takie akcesoria, są super kompaktowe, lekkie i łatwe w transporcie  

a jednocześnie niezwykle praktyczne. Zawsze mam je przy sobie. Używam ich także 

do zabezpieczenia rod poda, kiedy łowię z mocno dokręconym hamulcem w wodzie 

z zaczepami. Współpracują z każdą podpórką i nogą rod poda o średnicy od 13 do 

22mm. Musisz je mieć!
     Robert Bloemraad

Bardzo lekka podpórka z aluminium. Niezawodna i wytrzymała, 
w bardzo atrakcyjnej cenie.

• Regulacja wysokości 20-34cm
• Aluminiowa konstrukcja
• Wytrzymałe malowanie
• Doskonały stosunek jakości do ceny

Art.Nr   49881

NOWOŚĆ PODPÓRKA  
TELESKOPOWA CLASSIC
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Podpórki One Way są bardzo solidne i mają 

doskonałą właściwość. Lubię podpórki, któ-

re potrafią współpracować z wędziskami  

o cienkich i grubych dolniakch. Często 

łowię z nierównych brzegów, a szczytów-

ki moich wędzisk są bardzo blisko lustra 

wody. Dlatego kiedy jest odjazd przy moc-

no dokręconym hamulcu nie ma szans na 

wyrwanie dolnika z podpórki, dzięki zasto-

sowanemu tu mechanizmowi blokowania.

          Stefan Gysbers

  

MAGNETYCZNA  
PODPÓRKA ZACISKOWA
Art.Nr   45740

Art.Nr Kolor Opak.
23832 Czarny 2 szt.

Art.Nr   47361

Art.Nr   48399

Art.Nr Kolor Opak.
37674 Czarny 2 szt.
37675 Fluo 2 szt.

Art.Nr   49169

• Gwint z aluminium
• Zaciskające mocowanie

Innowacyjna konstrukcja podpórki. 
Wykonano ją z dwóch materiałów  
- twardego tworzywa na zewnątrz  
i miękkiej gumy wewnątrz.

• Antypoślizgowa guma we wnętrzu
• Wytrzymałe tworzywo na zewnątrz
• Wkręt ze stali nierdzewnej
• Pasuje do każdego dolnika

Odnowiona wersja naszej sprawdzonej podpórki magnetycznej  
z większą ilością punktów trzymających dolnik. Aluminiowa konstrukcja. 
Doskonałe trzymanie wędziska i łatwa regulacja mocowania.

Wytrzymała metalowa konstrukcja, kompaktowa i elegancka. Dosko-
nale trzyma dolnik dzięki dwóm obrotowym ramionom, doskonałe 
rozwiązanie do łowienia z lekko dokręconym lub luźnym hamulcem. 
Wykończone gumą o dużym tarciu, zabezpieczającej wędzisko.

• Metalowa konstrukcja
• Antypoślizgowe wykończenie
• Metalowa śruba montażowa
• Współpracuje z wędziskami o średnicy od 15mm do 20mm

PODPÓRKA  
ZACISKOWA

PODPÓRKA 
TWIN CONTROL

METALOWA PODPÓRKA 
MAGNETYCZNA 

PODPÓRKA ONE WAY

PODPÓRKA 
ZACISKOWA 
DELUXE
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Art.Nr Rozmiar Opak.
43884 S 3 szt.
43882 M 1 szt.
43883 M 3 szt.
43885 L 3 szt.

Art.Nr   42481

LIAM DEACEY

PODPÓRKA 
ZABEZPIECZAJĄCA

• Precyzyjnie cięte aluminium
• Kulkowy system zamykania
• Zwalnianie poprzez pociągnięcie
• Wyjątkowo mocny i bezpieczny
• Chronione patentem

Opatentowane
ORYGINALNE

Wykonana z czarnego aluminium, w kształcie 
bramki, mocowana za pomocą szybko złącza, 
dopasowana do zestawów swingerów  
i hangerów Quick Release. 3 szt. w opakowaniu.

SZYBKO ZŁĄCZA 
QUICK RELEASE 

• Lekka i mocna konstrukcja
• Zaciskające mocowanie

PODPÓRKA
BUTT CUP

Art.Nr   23833

PODPÓRKA ONE WAY
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PODBIERAKI

Art.Nr   48359

Wielu karpiarzy ma problemy przy podbieraniu ryb złowionych na długie zestawy Zig Rig, aby wyjść  
na przeciw ich oczekiwaniom zaprojektowaliśmy ten podbierak. Sztyca wykonana jest z włókna węglowego 
24T HM, składa się z 2 części o długościach: 120cm i 180cm, dzięki czemu można go wykorzystywać jako 
tradycyjny podbierak. Aby w pełni wykorzystać jego możliwości należy odkręcić czop w sztycy 180cm  
i dokręcić przedłużkę 120cm. Dodatkowym atutem tego modelu jest rozpórka w sztycy wykonana z włókna 
węglowego 3K HM, dzięki czemu ma ona odpowiednią sztywność a cały podbierak znacznie mniej waży.  
Aby ułatwić podebranie ryby na ramionach podbieraka znajdują się uchwyty z pianki EVA, zatem nawet  
jeżeli samemu podbierasz rybę z długiego Zig Riga jesteś w stanie zrobić to komfortowo.

• 2 sekcyjna sztyca z włókna węglowego 24T HM 
• Sekcje sztycy o długościach: 180cm i 120cm
• Rozpórka w sztycy z włókna węglowego 3K HM
• Uchwyty na ramionach podbieraka z pianki EVA
• Sztyca łączona na spigot

ZIGGER

Podbierak Prologic Zigger posiada wiele cech, których spodziewałbyś się po droższych modelach. Sztyca o długo-

ści 180cm z wysoko modułowego włókna węglowego 24T, do tego 120cm przedłużka na spigocie, dają 3 metrową 

sztycę, która pozwoli na bezproblemowe podebranie ryby w najtrudniejszych warunkach. Dodatkowo rozpórka  

z włókna węglowego 3K HM zapewnia dużą sztywność i znaczną redukcję masy. Jak sama nazwa wskazuje jest to 

model do podbierania ryb z długich zestawów zig rig. Aby ułatwić pracę z nim na ramionach znajdują się piankowe 

pływaki, dzięki czemu nawet podczas samodzielnego podbierania ryby nie przysporzy nam to kłopotu. Sprawdził się 

on także przy podbieraniu ryb nad bujną roślinnością w wodzie. Dzięki siatce w rozmiarze 42’’ pomieści on najwięk-

sze okazy! Spróbuj sam a zaskoczą Cię jego wymiary, jakość wykonania i niewygórowana cena.

   Robert Bloemraad
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PODBIERAKI

Art.Nr Rozmiar
47299  42”
47300  32’ 1-sekcyjna sztyca

Podbierak Quick Release to najszybciej i najłatwiej składany model na rynku. Posiada on specjalne 
mocowanie ramion siatki z automatyczną blokadą w pozycji rozwartej i przyciskiem zwalniającym.  
System ten działa ze sprężyną ze stali nierdzewnej, co zapewnia jego długowieczność. Proces 
montażu i demontażu podbieraka przebiega w mgnieniu oka. Podbierak Quick Release dostępny  
jest w dwóch rozmiarach: 42’ z jednoczęściowym uchwytem o długości 180cm oraz 32’ z dwu 
sekcyjnym uchwytem, również długim na 180cm. Mniejszy model jest częścią naszej serii C.O.M.

•  Sztyca z włókna węglowego
•  Ramiona z włókna węglowego
•  Szybkoschnąca siatka
•  Wzmocniony system mocowania Quick Release
•  Obudowa systemu Quick Release wykonana z niemal niezniszczalnego Nylonu

QUICK RELEASE

Super szybki w rozkładaniu 
i w składaniu. To wszystko 
dzięki innowacyjnemu systemo-
wi mocowania ramion podbieraka do 
rozpórki za pomocą szybko złączek. Po 
ich zamocowaniu wystarczy rozciągnąć 
ramiona by zablokować je w pozycji robo-
czej. Przycisk w rozpórce służy do złożenia 
podbieraka. Model ten posiada wytrzyma-
łą, szybkoschnącą siatkę, która jest łatwa  
do umycia i schnie ok. 20 min. wystawiona 
na słońce. 180 cm jednoskłądowa sztyca 
z włókna węglowego jest bardzo poręczna 
kiedy musisz podebrać rybę z większej 
odległości i jednocześnie wytrzymała na 
złamanie. Na końcu sztycy znajduje się 
ogumowany chwyt, który ułatwia opero-
wanie podbierakiem w czasie podbierania.

David Primozic

BASTIAN REETZ
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PODBIERAKI

Art.Nr Rozmiar
48360 32”
48361 42”

Dzięki niezawodnemu i zmyślnemu systemowi regulacji długości sztycy zyskaliśmy podbierak który może mieć  
3 długości. Wystarczy zsunąć każdą z sekcji do rozpórki a zostanie ona zablokowana, odblokowanie  
i odciągnięcie sekcji pozwala na regulację długości sztycy. Wszystkie nasze podbieraki posiadają wytrzymałe  
i przyjazne rybom siatki.

• Sztyca z wysoko modułowego włókna węglowego 24T
• Długości sztycy dla rozmiaru 32”: 70cm,118cm,165cm
• Długości sztycy dla rozmiaru 42”: 85cm,138cm,190cm
• Ramiona podbieraka z włókna węglowego
• Dołączony wodoodporny pokrowiec
• Antypoślizgowy uchwyt

MULTI LENGTH 

Art.Nr Rozmiar
49842 42’’ 1.8m 1-sekcyjna sztyca
49843 42’’ 1.8m 2-sekcyjna sztyca

Lekki jak piórko, wytrzymały jak skała. Poszukiwaliśmy najlepszego rozwiązania 
dla połączenia: wytrzymałości, niskiej wagi i ceny, model Classic Carbon to 
rezultat naszej pracy. Łączy bardzo wytrzymałą sztyce z wysoko modułowego 
włókna węglowego 24T, ramiona z włókna węglowego i naszej konstrukcji 
rozpórkę z niemal niezniszczalnego tworzywa sztucznego.

• Sztyca z wysoko modułowego włókna węglowego 24T o długości 180cm
• Ramiona z wysoko modułowego włókna węglowego 24T
• Unikalna rozpórka Prologic
• Siatka przyjazna rybom
• Sztyca w wersji 1- lub 2-sekcyjnej

NOWOŚĆ CLASSIC 
CARBON
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Art.Nr   45705

  

FIRESTARTER 42”
Najwyższy stopień bezpieczeństwa dla ryb i wytrzymałości, sztyca  
i ramiona wykonane z kompozytu zawierającego włókno węglowe.

• Wytrzymała sztyca z kompozytu zwierającego włókno węglowe
• Metalowa rozpórka
• Sitaka przyjazna rybom 
• Antypoślizgowa sztyca o długości 180cm

Art.Nr   49841

Mocny i niezawodny podbierak z kompozytową sztucą i ramionami 
z włókna szklanego. Doskonała propozycja dla poszukujących 
mocnego sprzętu za niskie pieniądze.

• Kompozytowa sztyca o długości 180cm
• Siatka przyjazna rybom
• Unikalna rozpórka Prologic
• Rozmiar 42”

NOWOŚĆ 

CRUZADE
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WORKI / MATY / OCHRONA RYB

Art.Nr Wymiary
45709 10x110cm

  

WODOODPORNY  
POKROWIEC NA PODBIERAK

Art.Nr   38388

Całkowicie wodoodporny pokrowiec do podbieraka z uszczelnionym 
zamknięciem. Pozwala na bezpieczne transportowanie nawet najbardziej 
przemoczonego podbieraka w bagażu lub samochodzie.

Art.Nr   45708

SZTYCA PODBIERAKA  
NET AND SPOON

2-sekcyjna sztyca z kompozytu zawierającego włókno węglowe,  
ekstremalnie wytrzymała, antypoślizgowa.

• Wytrzymała sztyca z kompozytu zwierającego włókno węglowe
• Metalowy gwint do zamocowania podbieraka
• Antypoślizgowa sztyca o długości 180cm

MARCO DALLA LIBERA

• Pokryty pianką pływak, w czasie  
  podbierania ryby pozwala wędkarzowi  
  uwolnić rękę trzymającą podbierak  
  i zostawić go pływającego  
  na powierzchni wody.
• Pasek z rzepem do mocowania  
  do uchwytu podbieraka
• Przesuwany
• Pasuje do podbieraków Prologic

          PŁYWAK  
DO PODBIERAKA 
NEW GREEN
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Art.Nr Wymiary
47268 120x90cm

MATA
COMMANDER HAMMOK

• Dwa produkty w jednym
• Szybko schnąca gumowana siatka
• Odpinana delikatnie wyściełana mata
• Mata może służyć do ważenia ryb
• Pływaki na ramionach
• Podkładka do klęczenia i dołączony pokrowiec
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WORKI / MATY / OCHRONA RYB

Art.Nr      Wymiary transportowe
48362   115X55cm

MATA
COMMANDER

Dostarczona z poręcznym pokrowcem, posiada bardzo kom-
paktowe wymiary transportowe. Niezwykle lekka i całkowicie 
bezpieczna dla ryb. Łatwy w utrzymaniu materiał. Ścianki boczne 
zabezpieczają rybę przed wypadnięciem z maty. Dwa punkty 
mocujące na śledzie.

• Wyściółka o grubości 4cm
• Rozmiar maty po rozłożeniu 115cm x 55cm
• Wymiary transportowe: Dł.: 53cm, Sz.: 53cm, W: 9cm
• Waga całkowita 2,1kg
• Dołączony pokrowiec
• Dołączone dwa śledzie

Art.Nr Wymiary
45717 98x62x32cm

  

MATA
HAMMOK

• Delikatna wyściółka
• Zewnętrzna kieszeń na worek karpiowy lub inne  
 akcesoria
• Otwory odprowadzające wodę
• Dołączony pokrowiec transportowy
• Pokrywa zapinana na rzepy

SALVATORE 
PERRONE
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WORKI / MATY / OCHRONA RYB

MATA
COMMANDER

Art.Nr Wymiary
47244 100x50cm

• Materiał przyjazny rybom
• Podkładka do klęczenia
• Łatwo schnący materiał
• Dołączony pokrowiec

MATA 
FIRESTARTER

Art.Nr   49853

NOWOŚĆ  MATA PRIMUS
Innowacyjna konstrukcja, super kompaktowa w transporcie. Spakowany 
model Primus wygląda jak tradycyjna mata do odhaczania, ale po jego 
rozpakowaniu zauważysz unikalne rozwiązania jakie tu zastosowano. 
Wykorzystuje najwyższej jakości, przyjazne rybom materiały, jest grubo 
wyściełana, szybkoschnąca i łatwa do umycia.

• Super kompaktowa w transporcie (108x55x13cm, waga 1.9kg)
• Miękka - grubo wyściełana
• Łatwa do umycia, szybkoschnąca
• Dołączona wodoodporna torba

Art.Nr   49853

NOWOŚĆ  MATA 
CRUZADE 

Klasyk z pomysłem! Model Cruzade 
posiada grubo wyściełaną część na rybę 
z przyjaznego rybom materiału  
i dodatkową niewyściełaną część,  
służącą jako podkładka po kolana.  
Dzięki wytrzymałemu zamkowi na całej 
długości maty można ją wykorzystywać 
do ważenia ryb i do bezpiecznego 
wypuszczania.

• Część wyściełana 110cm x 125cm
• Wymiary transportowe: 45x30x12cm
• Waga: 450g
• Materiał przyjazny rybom
• Dołączona wodoodporna torba
• Zamek na całej długości
• Łatwa do umycia
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WORKI / MATY / OCHRONA RYB

Dołączony pokrowiec

Art.Nr Wymiary
45718 80x135cm

MATA XLNT
• Wytrzymała 2-warstwowa wyściółka
• Super miękki i przyjazny rybom materiał
• Zabezpieczenie kolan wędkarza

Art.Nr Wymiary
43897 122x55cm

Pływająca mata do ważenia i worek karpiowy w jednym. Świetne 
rozwiązanie do przechowywania ryby podczas przygotowywania wagi  
i maty karpiowej, bardzo poręczne. Gumowa siatka i materiały 
przyjazne rybom.

PŁYWAJĄCY WOREK 
DO WAŻENIA

Art.Nr Wymiary
42519 85x50cm

• Przyjazny rybom materiał PVC
• Dno z miękkiej siatki PVC

WOREK  
DO WAŻENIA 
MEDIUM

Art.Nr Wymiary
42520 120x60cm

• Przyjazny rybom materiał PVC
• Dno z miękkiej siatki PVC

WOREK  
DO WAŻENIA LARGE
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Art.Nr Wymiary
42521 100x70cm

• Przyjazny rybom materiał
• Ściągacz
• Jaskrawy pływak

WOREK KARPIOWY L

Art.Nr Wymiary
42522 120x80cm

• Przyjazny rybom materiał
• Narożniki z oddychającej siatki
• Jaskrawy pływak

WOREK KARPIOWY XL

Art.Nr Wymiary
45727 30x26cm

 WIADRO MP Z POKROWCEM
Super lekkie wiadro z dołączonym 2m sznurem  
i pokrowcem transportowym - wykończenie w kolorze 
New Green. 

Art.Nr   47343

WAGA CYFROWA 
COMMANDER 40KG

• 4 przyciski: ON/OFF, Record, Memory, Delete
• Może zapisać do 10 wymiennych rekordów
• Duży wyświetlacz LCD: 41 x 26mm - niebieskie pod-
świetlenie
• Zamontowana miarka 1m
• Wodoodporne
• System miar: metryczny i imperialny
• Funkcja Hold
• Wbudowany termometr
• Wykorzystuje baterie 2 x AAA (nie dołączone)
• Automatyczne obliczenie wagi średniej i całkowitej
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Dla każdego gospodarstwa rybnego i innych firm z branży rybnej 
bezpieczeństwo biologiczne jest niezbędne w zapobieganiu chorobom  
i zapewnieniu odpowiednich warunków rybom. “ Bezpieczeństwo biologiczne 
jest bezcenne”, to częste hasło w tym przemyśle. 

Od dwóch lat wykorzystujemy rutynowo produkty Seri 7 do dezynfekowania 
naszych wylęgarni, teraz stosujemy je także w dezynfekcji sprzętu, w tym: 
zbiorników, worków do ryb, mat i samochodów do ich przewożenia.

Łatwość użycia, możliwość testowania z użyciem papierka lakmusowego  
i możliwość stosowania w zabrudzonym otoczeniu, pokrywa wszelkie nasze 
zapotrzebowania. Produkty te sprawdziły się w innych sytuacjach i mają 
wiele pozytywnych opinii EN, dzięki czemu wiemy, że pracujemy  
z najlepszymi na rynku.

Potencjał produktów dla gospodarstw rybnych, jak płyny do sieci i produkty 
do ogólnej dezynfekcji, jest bardzo wysoki. Mamy nadzieję na dalszą udaną 
współpracę z zespołem Seri 7 w tworzeniu kolejnych produktów do ochrony 
naszych ryb i innych gospodarstw rybnych, w celu powiększania liczebności 
ryb.

Viv Shears & Simon Scott
VS Fisheries Ltd
www.vsfisheries.co.uk  -  info@vsfisheries.co.uk

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

ŚRODKI 
DEZYNFEKUJĄCE 
STERI 7 EXTRA 

SERIA THE STERI-7 AQUACULTURE

PRO TECTION BETWEEN CLEANS

• Firma STERI-7, z Wielkiej Bry-
tanii działa na rynku międzyna-
rodowym w sektorach: Zdrowia, 
Produkcji  i dystrybucji żywności, 
Rolnictwie. Więcej informacji jest 
dostępnych na stronie:
www.STERI-7.com 

• Firma STERI-7 spełnia wyma-
gania BPR (Biocidal Products Re-
gulations) wydane przez HSE,gov.
uk, produkcja spełnia normę ISO 
13485, oraz regulacje: DEFRA, CE-
FAS, DARD, WHO i TGA.
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NOWOŚĆ  STERI-7 
XTRA FISH CARE 
SPRAJ ANTYSEPTYCZNY

Art.Nr Pojemność
51397 100ml

NOWOŚĆ  STERI-7 XTRA 
PERSONAL NET DIP 
KONCENTRAT

Art.Nr Pojemność
51398 500ml

NOWOŚĆ  STERI-7 XTRA 
HIGH LEVEL 
BIOCIDAL CHUSTECZKI

Art.Nr Opak.
51399 80 szt.

Wysoki poziom dezynfekcji w formie 
chusteczek. Służą do czyszczenia rąk, 
chroniąc przed leptospirozą. Można 
ich używać do czyszczenia wszelkich 
materiałów i powierzchni, w tym do 
dezynfekcji i czyszczenia sprzętu 
kuchennego i naczyń.

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

Badania kliniczne potwierdziły jego wysoką skuteczność  
w dezynfekcji ran pyska i ciała ryb. Wykorzystuje 
technologię STERI-7 Reactive Barrier Technology 
(RBT). Jest stworzony do eliminacji niebezpiecznych 
bakterii i wirusów. Po nałożeniu działa niezwykle szybko, 
zabijając 99.9999% (log6) zagrożeń w ciągu kilku sekund, 
zapewniając że rany są wolne od baraterii i wirusów, gdy 
ryba wraca do wody.
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• Aluminiowa rama
• Podłoga z zamkiem na całej długości
• Super wytrzymała podłoga
• Duża tylna moskitiera
• Odpinany front
• Hybrydowa rama, stabilna przy silnym wietrze 
• Trzy moskitiery na ścianie frontowej
• Podwójne, podklejone szwy
• Dołączone wytrzymałe śledzie

Art.Nr           Wymiary  Waga
48363     185x315x285 (W x Sz. x Dł.) 14.1kg

COMMANDER VX2
2-OSOBOWY

To nie tylko winterskin, ale prawdziwa rozbudowa namiotu. 
Zapewnia doskonałą izolację termiczną:  
od nagrzania słońcem w czasie lata, zaś zimą zabezpiecza 
przed wychłodzeniem wnętrza namiotu. Duża moskitiera z tyłu 
i trzy moskitiery na ścianie frontowej.

Winterskin zapewnia pełną wodoodporność. Po jego 
rozłożeniu uzyskujemy dodatkową powierzchnię od strony 
frontu o długości 125cm, dzięki czemu możemy tam 
zmieścić dwa krzesła i stolik. Od teraz nie jesteś skazany na 
przesiadywanie w deszczową pogodę wewnątrz namiotu, 
możesz spokojnie i w suchych warunkach czekać na branie  
w “altanie” jaką tworzy winterskin przed namiotem.

• Moskitiery na froncie i tyle winterskinu
• Wytrzymałe gniazda dla śledzi
• Dodatkowa zakryta przestrzeń przed frontem namiotu
• Aluminiowa rama frontu winterskinu
• Rozpórki stabilizujące ramę
• Podwójne, podklejone szwy
• Dołączone wytrzymałe śledzie

WINTERSKIN DO NAMIOTU 
COMMANDER VX2

Art.Nr Waga
48364 4.6kg

Bez problemu zmieszczą się w środku dwa duże łóżka pozostawiając mnóstwo miejsca pomiędzy nimi  
i przestrzeń na bagaże między łóżkami a ścianami bocznymi namiotu. Nie trzeba się przejmować również 
małymi zwierzątkami i owadami, przed dostaniem się ich do wnętrza chroni zapinana na zamek podłoga, 
na całej jej długości. Wykonany z wytrzymałego Nylonu 210D Rip-stop, z 100% wodoodporną membraną, 
która nakładana jest w unikalnej technologii zapewniającej jej długotrwałą wodoodporność. Hybrydowa 
konstrukcja aluminiowej ramy zapewnia doskonałą stabilność i pewne zakotwiczenie namiotu, nawet przy 
silnym wietrze, co jest niezwykle istotne przy jego dużych rozmiarach.

Idealny namiot na długie zasiadki, lub dla tych,  
którzy szukają najwyższego poziomu komfortu.
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Namiot ten zapewnia najwyższy stopień stabilności dzięki ramie składającej  
się z 4 żeber i bardzo wytrzymałych punktów mocowania śledzi. Zastosowano  
tu niezwykle wytrzymałą podłogę zapinaną na zamek na całej długości, oraz front  
z moskitierą na całej jego powierzchni. Takie rozwiązanie, wraz z dużą moskitierą  
z tyłu namiotu zapewnia najwyższy poziom wentylacji latem. Model ten pomieści dwa 
duże łóżka i sporo bagażu, zapewniając doskonałą ochronę przed deszczem  
i owadami. 

• Aluminiowa rama
• Wykonany z Nylonu 210D Rip-stop, w 100% wodoodporny
• Podłoga z zamkiem na całej długości
• Super wytrzymała podłoga
• Duża tylna moskitiera
• Front z moskitierą na całej jego powierzchni
• Całkowita waga to tylko 14.5kg
• Wymiary wnętrza: Wys.: 165cm, Szer.: 340cm, Dł.: 275cm
• Wytrzymałe rozpórki
• Dołączone wytrzymałe śledzie

Art.Nr           Wymiary  Waga
48365     165x340x275 (W x Sz. x Dł.) 14.5kg

SELECTA 2-OSOBOWY

Sprawdzona, klasyczna konstrukcja, z kilkoma 
znaczącymi ulepszeniami.

Zabezpiecza przed wychłodzeniem namiotu zimą, przed przegrzaniem i deszczem  
w cieplejszej części roku, wykonany z tego samego materiału co namiot, ze 100% 
wodoodpornością. Bardzo łatwo nakłada się na namiot, powiększając powierzchnię przed 
frontem namiotu o długość 70 cm, dzięki czemu można przechowywać bagaż,  
nie martwiąc się o deszcz czy silny wiatr.

• Wykonany z Nylonu 210D Rip-stop, w 100% wodoodporny
• Bardzo wytrzymałe gniazda śledzi na 2 wysokościach
• Waga całkowita to tylko 4.5kg
• Dołączony pokrowiec i wytrzymałe śledzie

Art.Nr  Waga
48366  4.5kg

WINTERSKIN DO NAMIOTU SELECTA
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Konstrukcja namiotu Frame-X oferuje wszystko czego oczekuję od namiotu karpio-wego w czasie letnich i zimowych zasiadek. Łatwy do stawiania i kompaktowy, ta nowa konstrukcja zapewnia ogrom przestrzeni we wnętrzu i zabiera bardzo mało miejsca, szczególnie dzięki płaskiej ścianie tylnej. Dodatkowo model  Frame-X po-mieści największe łóżko karpiowe i sporo bagażu, jest to dla mnie bardzo istotne kiedy mój terrier Max jedzie ze mną na zasiadkę. Latem mogę odpiąć front namiotu, dzięki czemu mam doskonałą widoczność, zaś niewielki daszek chroni przed desz-czem. Dodatkowo dostępny jest winterskin, który daje maksymalną ochronę przed najgorszymi warunkami pogodowymi. Nie wiem jak udało się stworzyć tak kompak-towy namiot, oferujący tyle przestrzeni we wnętrzu – niemniej jestem zadowolony, że udało się tego dokonać. To naprawdę wspaniały sprzęt.

    Tony Smeets

Nowa, niezależna koncepcja ramy namiotu, łatwa w stawianiu i nie 
zmniejszająca jego objętości. Rama modelu FRAME-X sprawia, 
że jego stawianie jest proste i szybkie, jak nigdy przedtem. Dwa 
główne wsporniki składają się z trzech sekcji, po połączeniu których 
tworzy się struktura w kształcie litery X, zapewniająca bardzo 
wysoką stabilność. Dzięki swojej konstrukcji, model ten zapewnia 
bardzo dużo miejsca w środku, jednocześnie sam zajmuje niewiele 
powierzchni, dzięki czemu zmieści się na wąskim stanowisku. 
Dostępny jest także, sprzedawany osobno, winterskin do namiotu, 
wykonany z takiego samego jak namiot, mocnego materiału. Po 
założeniu winterskinu otrzymujemy maksymalną ochronę przed 
deszczem i eliminację problemów z kondensacją rosy po wewnętrznej 
stronie materiału namiotu. Zyskujemy także trochę dodatkowej, 
osłoniętej przed deszczem, przestrzeni na froncie namiotu.

• Wykonany z Nylonu 210D Rip-stop, w 100% wodoodporny
• Super wytrzymała podłoga
• Metalowe gniazda na śledzie
• Moskitiera w drzwiach
• Unikalna rama w kształcie litery X
• Prawie płaska ściana tylnaArt.Nr Model Wymiary Waga

49854 Namiot 260x210x145cm 7.5kg
49855 Winterskin  1.8kg

NOWOŚĆ FRAME-X 1-OSOBOWY
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Posiada bardzo kompaktowe rozmiary, ale przestrzeń wewnątrz bez problemu pomieści 
wszelkie potrzebne na zasiadce rzeczy, zapewniając wysoki komfort. Zamysłem 
stojącym za konstrukcją ramy tego namiotu, było wyeliminowanie wszelkich łączników 
rozsuwanych. Efektem tego jest trzy częściowa rama, którą montuje się bez potrzeby 
łączenia jej elementów. Jak wszystkie nasze namioty z linii premium model ten posiada 
zapinaną na zamek na całej długości podłogę i jest wykonany z Nylonu 210D Rip-stop, 
ze 100% wodoodporną membraną.

• Unikalna 3-częściowa, rozkładana rama
• Wykonany z Nylonu 210D Rip-stop, w 100% wodoodporny
• Wytrzymałe gniazda dla śledzi
• Rama wykonana z aluminium
• Super wytrzymała podłoga z zamkiem na całej długości
• Moskitiery w ścianach bocznych i na froncie
• Przedsionek na froncie namiotu
• Wytrzymałe rozpórki
• Dołączone wytrzymałe śledzie

Art.Nr             Wymiary  Waga
48367      130x220x160 (W x Sz. x Dł.)  7,5kg

SPIDER TRIO 1-OSOBOWY

Innowacyjny namiot z ramą o unikalnej  
konstrukcji i funkcjonalności.

Niezwykle istotny dodatek dla namiotu Spider Trio. Winterskin ten jest super lekki i ma niewielkie 
rozmiary transportowe. Zapewnia doskonałą izolację przed zimnem w okresie zimy, oraz przed 
przegrzaniem w cieplejszej części roku. Front winterskinu zakrywa przedsionek namiotu zapew-
niając dodatkową przestrzeń do bezpiecznego przechowywaniu bagażu.

• Wykonany z Nylonu 210D Rip-stop, •    Moskitiera na froncie 
 w 100% wodoodporny   •    Dołączone wytrzymałe śledzie
• Wytrzymałe gniazda dla śledzi  •    Wym. transportowe: 48cm x 16cm x 16cm

Art.Nr Waga
48368 1,2kg

WINTERSKIN DO NAMIOTU SPIDER TRIO
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Dzięki konstrukcji pop-up, model ten można rozłożyć w mgnieniu 
oka, ale to nie jest jedyny jego atut. Model Prologic ENS oferuje 
bardzo praktyczną dodatkową, zakrytą przed deszczem i wiatrem 
przestrzeń na froncie namiotu, gdzie można przechować nasz sprzęt 
i bagaż. Kolejną ważną rzeczą jest to, że rozmiar tego modelu 
jest dostosowany do wymiarów łóżka karpiowego, a dodatkowo 
materiał zewnętrzny może być zamocowany do podłoża śledziami, 
zapewniając stabilność nawet przy silnym wietrze.

• Wykonany z Nylonu 210D, podwójnie impregnowany
• Konstrukcja Pop-up
• Metalowe gniazda śledzi
• Pomieści każde łóżko karpiowe
• Moskitiera
• Dodatkowa, zakryta przestrzeń na froncie namiotu

Art.Nr Waga
49856 1,5kg

NOWOŚĆ ENS (EASY NIGHT 
SYSTEM) 1-OSOBOWY

Rynek karpiowy 
zapewnia kilka rozwiązań 
prostych schronień na 
krótkie, jedno nocne, 
wypady. Postanowiliśmy 
zaproponować nasze 
własne rozwiązanie.

Co mogę powiedzieć o systemie ENS, zakochałem się w nim od pierwszego razu.  Waży mniej niż dwa kilogramy. Zmieści się w każdym samochodzie. To niesamo-wite jak lekki i kompaktowy jest ten namiot a jednocześnie zapewnia wszystko co potrzebne w czasie krótkiej zasiadki. W ciągu trzech minut jesteś gotowy do łowienia, mając dach nad głową i mieszcząc się w najwęższych miej-scówkach. Możesz go używać jako parawanu na łódce, jeśli tylko pomieści ona łóżko karpiowe. Zdobądź swój i uważaj na podróbki - system ENS jest tylko jeden i stworzył go Prologic!

          Felix van der Marel

75



 FACEBOOK.COM/PROLOGICFISHINGPOLSKA

NAMIOTY

Dostępna wersja jedno- i dwuosobowa. Model Firestarter LWG 
zapewnia wszelkie niezbędne możliwości dla nowoczesnego 
namiotu karpiowego, przy zachowaniu jego atrakcyjnej ceny. 
W zestawie dołączony jest winterskin, dlatego nie ma potrzeby 
dokupowania dodatkowych akcesoriów. Rama namiotu 
posiada 2 żebra, zaś materiał namiotu i podłoga są w 100% 
wodoodporne, całość dopełniają wytrzymałe gniazda śledzi. 

• Nylon 190D, w 100% wodoodporny
• Metalowa, 2-żebrowa rama
• Dołączony winterskin
• Podłoga zapinana na żepy
• Dołączone wytrzymałe śledzie
• Wymiar transportowy: 103cm x 24cm (1-osobowy) 
    107cm x 24cm (2-osobowy)

Art.Nr Wersja Wymiary         Waga
48369 2 osobowa  155x235x300 (W x Sz. x Dł.)  11.2kg
48370   1 osobowa  135x180x270 (W x Sz. x Dł.)    9.2kg

FIRESTARTER LWG

Super łatwe rozkładanie. Doskonały 
namiot na krótkie i długie zasiadki.

MIRA KROUPA

DOŁĄCZONY
WINTERSKIN
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Pojemny namiot posiada unikalny system szybkiego stawiania, który sprawia, 
że jest on bardzo kompaktowy w transporcie, a jednocześnie jego rozstawienie 
i spakowanie trwa tylko moment. Posiada duże okna z moskitierami na każdej 
ścianie i lekką a jednocześnie wytrzymałą podłogę. 

• Nylon 190D, wodoodporny
• System szybkiego stawiania namiotu
• Dołączona podłoga
• Duże okna z moskitierami na każdej ścianie
• Wymiary transportowe: 128x25x25cm
• Wymiary namiotu:  240x240x185cm

Art.Nr  Waga
49857 7.6kg

NOWOŚĆ FIRESTARTER INSTA-ZEBO

Doskonała ochrona w czasie długich 
zasiadek i w czasie ciepłych letnich dni, 
gdy komary są stałym problemem.

Art.Nr Wymiary Opak.
45691  30.5cm 10

Super długie śledzie (30,5cm) 
wykonane z wytrzymałej 
stali nierdzewnej - zapewniają 
pewne trzymanie nawet  
w miękkim podłożu.  

Bardzo użyteczne uchwyt który można zamocować na ścianie namiotu lub 
parasola. Wykorzystuje dwie metalowe płytki, które przyciąga mocny magnes. 
Łatwy montaż na ścianie dzięki uchwytowi na przodzie. Pomieści znaczną ilość 
przyponów w zasobniku z pianki EVA.

• Zasobnik na przypony z pianki EVA  
 o dużej gęstości
• Uchwyt ułatwiający montaż
• Magnetyczny system mocowania  
 na ścianie namiotu lub parasola

ŚLEDZIE  
Z UCHWYTEM

 

MAGNETYCZNY UCHWYT  
DO PRZYPONÓW

Art.Nr Wymiary
48391  25x15cm
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Bez problemu pomieści duże łóżko i krzesło, pozostawiając dostatecznie 
dużo miejsca na bagaże. Możliwe jest to dzięki ramie o bardzo niewielkich 
rozmiarach. Konstrukcja składająca się z aluminiowej sztycy i ramion  
z włókna szklanego, zaś front usztywniony jest aluminiową ramą pomocniczą 
- zapewniając doskonałą stabilność przy silnym wietrze. Wytrzymała podłoga 
jest zapinana na zamek, chroniąc wnętrze namiotu przed dostaniem się tam 
wody, brudu, czy insektów.

• Wykonany z Nylonu 210D Rip-stop, w 100% wodoodporny
• Daszek nad frontem parasola
• Super wytrzymała podłoga zamykana na  zamek
• Odpinany front
• Moskitiera z tyłu
• Długość transportowa: 170cm

Art.Nr            Wymiary  Waga
48372      140x260x180 (W x Sz. x Dł.) 9,7kg

PARASOL OWALNY  
COMMANDER VX2

Lekki i kompaktowy parasol owalny, 
zadziwi Cię przestrzenią jaką zapewnia 
jego wnętrze.
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Doskonałe uzupełnienie wszechstronnej serii namiotów Commander. 
Brollie to oferuje ogromną przestrzeń w środku, gdzie można czuć 
się komfortowo w najgorszych warunkach pogodowych. Bardzo 
kompaktowa rama zajmuje bardzo mało miejsca, pozwalając na 
wygodne siedzenie na krześle lub łóżku, zaś ścianki boczne ochronią 
cały Twój sprzęt i bagaż.

• Kompaktowa rama
• Ścianki boczne o powiększonej powierzchni
• Metalowe gniazda śledzi
• Niewielka podłoga wewnątrz brollie
• Płaska ściana tylna, pozwala na rozłożenie na wąskim  
 stanowisku
• Nylon 210D Rip-stop, w 100% wodoodporny
• Wymiary: Wys. 140cm - Sz. 260cm – Dł. 180cm

Art.Nr Waga
49858 4,9kg

NOWOŚĆ
COMMANDER SHELTER

Najlepsza ochrona jaką może 
zapewnić brollie.

80



WWW.PROLOGICFISHING.PL

BROLLIE

Posiada wszelkie funkcjonalności nowoczesnego parasola 
owalnego dla karpiarzy. Doskonale sprawdzi się na krótkich  
i dłuższych  zasiadkach.

• Odpinany front
• Moskitiera na froncie i na tyle
• Wodoodporna podłoga zapinana na rzepy
• 4 rozpórki
• Metalowe ramiona
• Nylon 190D, w 100% wodoodporny
• Dołączone wytrzymałe śledzie
• Wymiar transportowy: 182cm x 20cm

Art.Nr  Wymiary Waga
48371  140x240x160 (W x Sz. x Dł. 8.8kg

PARASOL OWALNY 
FIRESTARTER LWG

Uniwersalny parasol owalny  
z mnóstwem funkcji i bardzo 
atrakcyjną ceną.
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Parawan C.O.M. został stworzony do stosowania w czasie krótkich 
zasiadek. Jego waga i wymiary transportowe zostały zminimalizowane  
do granic możliwości, dzięki czemu zawsze możesz mieć go przy sobie 
na wypadek pogorszenia się pogody. Pomieści krzesło i niewielki bagaż.

• Wykonany z Nylonu 210D Rip-stop,  
 w 100% wodoodporny
• Długość transportowa 130cm
• Ramiona z włókna szklanego
• Aluminiowe rozpórki
• Dołączony pokrowiec i wytrzymałe śledzie
• Doskonały na 1-dnionwe zasiadki

Art.Nr      Wymiary  Waga
48373    120x120 (W x Sz.)  1.4kg

PARAWAN 
C.O.M.

Niezwykle funkcjonalna ochrona przed 
słońcem, wiatrem i deszczem. Nic nie 
może być bardziej praktyczne  
na krótkiej zasiadce.

ENRICO PARMEGGIANI
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Zapewnia ten sam komfort i wykorzystuje te same 
materiały co wersja VX2, ale w lżejszej i bardziej 
kompaktowej wersji. Doskonała stabilność dzięki 
systemowi nóg 6+1 , wyposażonych w stopki  
o dużej powierzchni. Model ten nie posiada 
systemu regulacji kąta nachylenia części pod 
głowę, jednak można, w niewielkim zakresie, 
ustawić ten kąt poprzez regulację wysokości nóg.

• Aluminiowa rama
• System nóg 6+1
• Wymiary materaca: 210cm x 83cm
• Regulacja nóg, od: 30 do 42cm
• Wym. transportowe: W:80cm Sz.:83cm Dł:27cm

ŁÓŻKO COMMANDER  
VX2 FLAT NOGI 6+1

Art.Nr Nogi Wymiary Waga
48375 6+1 30-42x83x210 (W x Sz. x Dł.) 12.2kg

Komfort bez kompromisów, najlepszy wybór dla tych, którzy cenią najwyższy 
poziom wygody na zasiadce. Wykorzystano tu nowy materiał poszycia, który 
jest bardzo lekki i posiada długą żywotność. Materac jest zamocowany  
w technologii wykorzystującej mniej gumowych sznurków, aby jego napięcie 
było większe i zapewniało większy komfort snu.

• Aluminiowa rama
• Regulowany kąt nachylenia części pod głowę
• Wymiary materaca: 205cm x 95cm
• Regulacja nóg, od: 35 do 53cm
• Wym. transportowe: W:80cm Sz.:95cm Dł:33cm

ŁÓŻKO COMMANDER 
VX2 NOGI 6+1 

Art.Nr Nogi Wymiary Waga
48374 6+1 35-53x95x205 (W x Sz. x Dł.) 14.5kg

NICOLAS SCORNAUX
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ŁÓŻKA / KRZESŁA

Lekkie i kompaktowe łóżko z płaskim  
materacem, zapewnia duży komfort za 
małe pieniądze. Grubo wyściełany materac, 
wodoodporny i łatwy do umycia materiał pod  
nogi, wygodna poduszka. 6 regulowanych nóg  
ze stopkami o powiększonej powierzchni.

• Płaska stalowa rama
• Bardzo trwałe gumy mocujące materac
• 6 regulowanych nóg
• Wymiary: Wys. 30-42cm Sz. 70cm Dł. 190cm

NOWOŚĆ 

CRUZADE 6 NÓG

Art.Nr Waga
49863 7kg

Wygodne, lekkie i przestronne. Wygodny, 
wyściełany materac z łatwym w utrzymaniu 
pokryciem. Bardzo stabilne dzięki 6 regulowanym 
nogom ze stopkami o dużej powierzchni. Bardzo 
atrakcyjna cena!

• Aluminiowa rama
• Regulacja nóg, od: 30cm do 40cm
• Płaski materac
• Wymiary materaca: 215cm x 83cm
• Wym. transportowe: W:77cm Sz.:83cm Dł:25cm

ŁÓŻKO FIRESTARTER 
FLAT 6 NÓG

Art.Nr Waga
48381 9kg

MIRA KROUPA
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ŁÓŻKA / KRZESŁA

Niezwykle lekkie i kompaktowe. Oparcie posiada stały kąt nachylenia, 
naukowo dobrany dla pełnej ergonomii. Standardowo dla serii 
Commander, krzesło to posiada aluminiową ramę, podłokietniki, 
regulowane nogi i stopki o dużej powierzchni.

• Aluminiowa rama
• Regulacja nóg, od: 36cm do 48cm
• Stopki o dużej powierzchni

KRZESŁO COMMANDER

Art.Nr Waga
48377 6.1kg

4 nogi o regulowanej długości, z stopkami  
o dużej powierzchni. Oparcie o regulowanym 
kącie, komfortowe podłokietniki. Siedzisko i oparcie 
wykorzystują niezwykle komfortową, lekką piankę 
o dużej gęstości. Reasumując - najwyższy poziom 
komfortu, pozwalając na całe godziny wygodnego 
oczekiwania na branie!

• Aluminiowa rama
• Stopki o dużej powierzchni
• Regulacja nóg, od: 40cm do 65cm
• Wym. transportowe: W:76cm Sz.:66cm Dł:16cm

KRZESŁO 
COMMANDER VX2

Art.Nr Waga
48376 7.3kg

Wys. nóg: 40-65cm
Szerokość: 66cm
Wys. oparcia: 55cm

Wys. nóg: 40-65cm
Szerokość: 66cm
Wys. oparcia: 55cm

ROMAIN DEMIGNE
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ŁÓŻKA / KRZESŁA

Pojemny i komfortowy w transporcie, doskonale spełni 
wymagania karpiarzy, którzy lubią praktyczny sprzęt 
pozwalający zabrać wszelkie potrzebne akcesoria  
w jednym, dobrze zorganizowanym bagażu. Wewnętrz-
na aluminiowa rama jest niezwykle solidna i służy jako 
nogi dla siedziska. Dołączone 3 plastikowe pojemniki na 
akcesoria i 2 pokrowce na przypony - wszystko  
w dopasowanych kieszeniach bocznych.

• Dostęp od przodu do komory głównej
• Na przodzie kieszeń na pudełko z akcesoriami
• Miękko wyściełane siedzisko
• Wyściełane oparcie
• Regulowane i wyściełane paski
• Stopki o dużej powierzchni
• Regulacja nóg, od: 10cm do 25cm

PLECAK Z SIEDZISKIEM 
COMMANDER

Art.Nr Waga
48378 5.6kg

Wys. nóg: 34-48cm
Szerokość: 50cm
Wys. oparcia: 50-60cm

Lekka i kompaktowa konstrukcja, z nogami wyposażonymi  
w stopki o dużej powierzchni. Idealne krzesło na krótkie zasiadki,  
lub w momencie gdy niewielkie rozmiary transportowe mają duże 
znaczenie.

• Aluminiowa rama
• Regulacja nóg, od: 33cm do 43cm
• Stopki o dużej powierzchni
• Wym. transportowe: W:69cm Sz.:50cm Dł:14cm

KRZESŁO FIRESTARTER 

Art.Nr Waga
48380 3.8kg

Kompaktowe i komfortowe krzesło z podłokietnikami. 
Doskonale sprawdzi się na każdej zasiadce, niezależnie czy 
będzie to prę godzin po pracy, czy kilka dni na łowisku.

• Komfortowe wyścielenie
• Regulacja nóg, od: 35 do 47cm
• Podłokietniki
• Wysokie oparcie 
• Aluminiowa rama
• Wym. transportowe: W:78cm Sz.:56cm Dł:18cm

KRZESŁO 
FIRESTARTER COMFORT

Art.Nr Waga
48379 5.5kg
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Super lekkie i kompaktowe, krzesło Cruzade to najlepszy wybór dla mobilnego karpiarza, lub jako zapasowe 
krzesło dla gościa odwiedzającego nas na stanowisku. Wytrzymała, stalowa rama, grubo wyściełane siedzisko  
i oparcie pleców, zapewnia wysoki komfort i najlepszy stosunek jakości do ceny na rynku.

• Grubo wyściełane siedzisko i oparcie pleców
• Regulowane przednie nogi

Super lekkie i kompaktowe krzesło zapewniające 
stabilność i komfort siedzenia na łóżku. Jeden z niewielu 
dostępnych na rynku modeli z podłokietnikami, ten model 
po złożeniu może być transportowany wewnątrz łóżka.

• Lekka i wytrzymała rama ze stopu aluminium
• Po złożeniu mieści się wewnątrz łóżka karpiowego
• Podłokietniki
• Wymiary: Dł. 42cm Sz. 35cm Wys. 38cm

NOWOŚĆ KRZESŁO CRUZADE 

NOWOŚĆ KRZESŁO 
FIRESTARTER O.T.O.B.  

Art.Nr Waga
49864 3.5kg

Art.Nr Waga
49849 2.3kg

DAVID PRIMOZIC
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AKCESORIA

Art.Nr   42503

• Mocny, wodoodporny materiał 600 D
• Pojemnik na mleko
• 2 filiżanki do kawy
• Dwa talerzyki 23 cm
• Dwa zestawy sztućców
• Ręcznik kuchenny
• Nóż do mięsa
• Korkociąg
• Plastikowa deska do krojenia
• Pojemniki na sól i pieprz

TORBA PIKNIKOWA 
NEW GREEN 

62cm 30cm

33cm

• Spełniająca standardy FDA i LFGB powierzchnia
• Solidne wykonanie
• Wykonane z lekkiego materiału
• Szybkie nagrzewanie
• Łatwy w czyszczeniu
• Odporny na uszkodzenia i korozję
• Mały rozmiar- wygodne w przenoszeniu
• Zestaw zawiera garnek (poj. 1,7 l), patelnię (7,5 ‘),
  2 talerze (6’), uniwersalną pokrywkę, 2 rondelki,
  uchwyt do przenoszenia

Art.Nr   38738

ZESTAW 8 NACZYŃ 
KUCHENNYCH SURVIVOR

• Spełniająca standardy FDA i LFGB 
  powierzchnia
• Solidne wykonanie
• Wykonany z lekkiego materiału
• Szybkie nagrzewanie
• Łatwy w czyszczeniu
• Odporny na uszkodzenia i korozję
• Pojemność 1,3 litra

Art.Nr   38739

CZAJNIK 
SURVIVOR

Ekstremalnie ciepły i komfortowy śpiwór wykonany z użyciem super lekkich materiałów zapewniających dosko-
nałą izolację termiczną. Pełna ochrona w każdych warunkach. Całkowicie wodoodporny i oddychający materiał 
zewnętrzny, wnętrze wyłożone polarem. Wspaniały całoroczny śpiwór.

• Przyjemny w dotyku materiał zewnętrzny
• Wytrzymały zamek
• Super oddychalność
• Wnętrze wyłożone ciepłym polarem
• Dołączony pokrowiec transportowy
• Waga całkowita 4.2kg
• Opaska pozwalająca przypiąć śpiwór do łóżka
• Wzmocniony tył

ŚPIWÓR ATON

Art.Nr Wymiary Waga
45702 110x230cm (Sz. x Dł.) 4,2kg

Magnetyczny czujnik z metalowym dyskiem 
umożliwiającym montaż w dowolnej części 
namiotu, osłony lub parasola.

Czujnik ruchu regulowany do 3m
Regulowany czas opóźnienia
Regulowana moc diod
Działa na 4 baterie AAA

Art.Nr   42473

LAMPKA LED  
Z CZUJNIKIEM RUCHU  

SAFE GUARD
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Art.Nr   48385

43cm 45cm

29cm

53cm 39cm

30cm

Zmyślna torba, która po złożeniu ma sześcienny kształt pozwala-
jąc na transportowanie sporej ilości rzeczy w małej objętościowo 
torbie. Po rozłożeniu uzyskujemy dwie dodatkowe torby, które 
można odpiąć i używać osobno.

• Wodoodporny spód i góra torby
• Wyściełany pasek na ramię i uchwyt
• Wzmocnione szwy
• Rozłączalne komory
• Waga całkowita 2,6kg

Dostarczona z 4 słoiczkami na kulki i torebką z gumowanej siatki, mogącej 
pomieścić do 5kg kulek, Ten model posiada wiele funkcji, które zostaną doce-
nione przez profesjonalistów. Główna komora jest podzielona na dwie części, 
pierwsza jest wyłożona folią aluminiową, zapewniającą doskonałe warunki dla 
przechowywanej tam zanęty, zaś druga pomieści gotowe kulki lub jakiekolwiek 
inne rzeczy. Sztywny spód i góra torby są bardzo praktyczne w momencie 
przygotowywania na nich zestawu.

• Sztywny spód i góra torby
• Składany boczny stoliczek z uchwytem na igły i nożyczki
• Dwie komory główne, jedna wyłożona folią aluminiową
• Dołączone 4 słoiczki
• Worek z gumowanej siatki (pomieści 5kg kulek)
• Regulowany i odpinany pasek na ramię
• Waga całkowita 3,4kg

TORBA MAX5 CUBE
TORBA NA ZANĘTĘ MAX5

Art.Nr   48386
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Wiele lat kamuflaż MAX4 był tym co wyróżniało Prologic. 
Ten doskonały, niezwykle realistyczny kamuflaż idealnie 
odpowiadał potrzebom karpiarzy na całym świecie.
 
Jednak świat  nie stoi w miejscu, dlatego również my 
postanowiliśmy iść o krok do przodu. Nieco bardziej 
zielony o większej szczegółowości detali, kamuflaż MAX5 
podbije Wasze serca! Zapraszamy do zapoznania się  
z ofertą toreb i odzieży w kamuflażu MAX5!

• Impregnowany poliester
• Proszkowo malowane  
  stalowe rurki Ø22mm
• Mocny i odporny

Art.Nr   48380

34cm 30cm

46cm

• Odlewany, wodoodporny spód
• Super komfortowy pas nośny
• Kieszenie zewnętrzne na przedzie, bokach i górze
• Wytrzymałe zamki

Art.Nr   48387

TORBA 
MAX5 TRAVEL 64cm 34cm

36cm

• Super komfortowy pas nośny
•  Dostarczony z 4 regulowanymi pokrowcami: 10’/13’
•  Unikalna technologia “Air Box” - system przewietrzania  
 i wentylacji komór na kołowrotki
•  “AIR BOX” w każdym pokrowcu
•  Pojemna komora główna z 3 kieszeniami zewnętrznymi
•  Zewnętrzne troki na podbierak

Art.Nr  Model
48389 4 wędziska 10”-13”

POKROWIEC  
MAX5 SPECIALIST

•  Najbardziej kompaktowy pokrowiec  
 na 3 wędziska na rynku
•  Przesuwna komora na kołowrotki
•  Unikalna technologia “Air Box”  
 - system pozwalający utrzymać  
 kołowrotki w idealnej wilgotności
•  Regulowana długość - pomieści  
 wędziska od 10’ do 13’
•  Długość od 150 do 215cm

Art.Nr  Model
48390 3 wędziska 10”-13”

POKROWIEC MAX5 
MULTI SLEEVE

53cm 32cm

• 4 regulowane nogi
• Wysuwany boczny stolik
• Szeroka wewnętrzna tablica  
  na przypony
• Komfortowy pas nośny
• 4 szczelne pojemniki na zanęty
• Jedno pudełko na zanęty

Art.Nr   48388

WALIZKA  
ZE STOLIKIEM MAX5

PLECAK  
Z KRZESŁEM MAX5
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•  Grube przegrody na wędki
•  Super komfortowy pas nośny
•  Unikalna technologia “Air Box” - system  
 przewietrzania i wentylacji komór na kołowrotki
•  Elastyczne mocowanie wędzisk
•  Nowy design - pewne mocowanie i separacja wędzisk
•  Wytrzymała komora zewnętrzna na: podbierak, 
 podpórki i parasol wędkarski

Art.Nr  Model
47256 3+3  12’
47257 4+4  12’
47258 3+3  13’
47259 4+4  13’

POKROWIEC  
COMMANDER

Seria toreb COMMANDER to nasz nowy, najwyższej jakości 
asortyment bagażu karpiowego. Wszystkie produkty tej serii 
wykonane są z doskonałego Nylonu 600D z wykorzystaniem 
nowego pokrycia materiału. Patrząc na detale znajdziesz 
tu całą masę nowych technologii zwiększających komfort 
użytkowania, jak np.  komora dla kołowrotków “AIR BOX”, 
ułatwiająca ich całkowite wysuszenie po zasiadce. Wszystko 
wykończone w kolorze NEW GREEN z czarnymi akcentami,  
co czyni każdy produkt unikalnym, eleganckim i ekskluzywnym 
bagażem!

TORBY COMMANDER

•  Najbardziej kompaktowy pokrowiec  
 na 3 wędziska na rynku
•  Przesuwna komora na kołowrotki
•  Unikalna technologia “Air Box”  
 - system pozwalający utrzymać  
 kołowrotki w idealnej wilgotności
•  Regulowana długość - pomieści  
 wędziska od 10’ do 13’
•  Długość od 150 do 215cm

Art.Nr  Model
47260 3 wędziska 10”-13”

POKROWIEC
COMMANDER 
MULTI SLEEVE

KEVIN ZANETTI
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Przesuwna 
 osłona

kołowrotka

Regulowana 
długość

• Super komfortowy pas nośny
•  Dostarczony z 4 regulowanymi pokrowcami: 10’/13’
•  Unikalna technologia “Air Box” - system przewietrzania  
 i wentylacji komór na kołowrotki
•  “AIR BOX” w każdym pokrowcu
•  Pojemna komora główna z 3 kieszeniami zewnętrznymi
•  Zewnętrzne troki na podbierak

Art.Nr  Model
47255 4 wędziska 10”-13”

POKROWIEC  
COMMANDER SPECIALIST

•  Ochronna wyściółka
•  Wytrzymały zamek
•  Regulowana długość - pomieści wędziska  
 od 10’ do 13’
•  Unikalna technologia “Air Box” - system  
 pozwalający utrzymać kołowrotki w idealnej  
 wilgotności

Art.Nr  Model
47254 10”-13”

LUFA COMMANDER

2 miękkie paski do łączenia i zabezpieczania  
w trakcie transportu sekcji wędek.

OCHRANIACZE DO 
TRANSPORTU WĘDKI

CHRISTOPH LAUTENSCHLAEGER

Art.Nr  Wymiary
42508 4.5x30cm
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• Odlewany, wodoodporny spód
• Super komfortowy pas nośny
• Kieszenie zewnętrzne na przedzie, bokach i górze
• Wytrzymałe zamki

Art.Nr  Rozmiar
47251      M
47252       L
47253     XL

TORBA COMMANDER TRAVEL

78cm 38cm

39cm

58cm 29cm

33cm

64cm 34cm

36cm

• Izolacja termiczna z aluminium
• Wyjmowany pojemnik z gumowanej siatki
• Elastyczne uchwyty na nożyczki i igły
• Odpinana twarda część górna
• Pomieści do 8kg kulek proteinowych

Art.Nr   47249

TORBA COMMANDER  
DOUBLE THERMO BAIT

44cm 24cm

32cm

• 2 kieszenie na przodzie i 2 po bokach
• Izolacja termiczna z aluminium
• Wyjmowany pojemnik z gumowanej siatki
• Elastyczne uchwyty na nożyczki i igły
• Odpinana twarda część górna
• Pomieści do 12kg kulek proteinowych

Art.Nr   47250

TORBA COMMANDER  
MONSTER THERMO BAIT

65cm 33cm

39cm
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Art.Nr  Rozmiar
47251      M
47252       L
47253     XL

Pudełka 
sprzedawane 

osobno

42cm 23cm

45cm

Logiczne uzupełnienie oferty serii Commander, ten najwyższej jakości plecak jest idealnym 
rozwiązaniem dla mobilnego wędkarza. Plecak Commander posiada wygodny system 
nośny i wiele praktycznych rozwiązań. Niezależnie od kompaktowych wymiarów, model 
ten pomieści wszystko co niezbędne w czasie jedno dniowej lub jedno nocnej zasiadki.

• Boczne kieszenie na podpórki
• Wodoodporne dno
• Regulowane pasy nośne
• Półsztywna konstrukcja

NOWOŚĆ PLECAK COMMANDER 40L

Art.Nr   49850

Art.Nr   47250

Art.Nr  Rozmiar
48383 L
48384 M

54cm 56cm

38cm
Dostępna w 2 rozmiarach zmyślna torba. Po złożeniu ma 
sześcienny kształt pozwalając na transportowanie sporej ilości 
rzeczy w małej objętościowo torbie. Po rozłożeniu uzyskujemy 
dwie dodatkowe torby, które można odpiąć i używać osobno.

• Wodoodporny spód i góra torby
• Wyściełany pasek na ramię i uchwyt
• Wzmocnione szwy
• Rozłączalne komory
• Waga całkowita 2,6kg

TORBA COMMANDER CUBE

43cm 45cm

29cm
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41cm 30.5cm

31cm

• Trzy komory
• Szeroka komora górna z osobnym zamkiem
• Dwie komory dolne dostępne od przodu
• 6 szczelnych pojemników na zanęty
• Komfortowy pas nośny
• Pokrywa tworzy wymodelowany twardy stolik

Art.Nr   47271

TORBA COMMANDER  
DIPS & HOOKBAIT

•  Sztywna konstrukcja
•  Wewnątrz dwa wyjmowalne wodoodporne wiadra z PVC
•  Elastyczna kieszeń zewnętrzna na zalewy i atraktory
•  Dwie pojemne kieszenie zewnętrzne na przodzie
•  Cztery mocowania do podpórek - pozwala na podniesienie torby
•  Wytrzymałe zamki

Art.Nr   47262

TORBA COMMANDER 
DOUBLE METHOD 54cm 27cm

30cm

53cm 39cm

30cm

Dostarczona z 4 słoiczkami na kulki i torebką z gumowanej siatki, mogącej 
pomieścić do 5kg kulek, Ten model posiada wiele funkcji, które zostaną doce-
nione przez profesjonalistów. Główna komora jest podzielona na dwie części, 
pierwsza jest wyłożona folią aluminiową, zapewniającą doskonałe warunki dla 
przechowywanej tam zanęty, zaś druga pomieści gotowe kulki lub jakiekolwiek 
inne rzeczy. Sztywny spód i góra torby są bardzo praktyczne w momencie 
przygotowywania na nich zestawu.

• Sztywny spód i góra torby
• Składany boczny stoliczek z uchwytem na igły i nożyczki
• Dwie komory główne, jedna wyłożona folią aluminiową
• Dołączone 4 słoiczki
• Worek z gumowanej siatki (pomieści 5kg kulek)
• Regulowany i odpinany pasek na ramię
• Waga całkowita 3,4kg

TORBA COMMANDER BAITING S

Art.Nr   48382
KEVIN ZANETTI
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51cm 16cm

30cm

53cm 32cm

43cm 29cm

Wspaniała torba stanowiąca połączenie  
walizki i stolika karpiowego przeznaczona  
do przygotowywania zestawów przypo-
nowych. Bardzo stabilna z regulowanymi 
nogami (16-23cm).

• Odpinany, wyściełany pasek na ramię
• 6 szczelnych słoików na przynęty
• 2 zamykane pojemniki na przynęty
• 4 pudełka na akcesoria
• Duża tablica na przypony z kołkami

Art.Nr   43887

WALIZKA XL

• 4 regulowane nogi
• Wysuwany boczny stolik
• Szeroka wewnętrzna tablica   
  na przypony
• Komfortowy pas nośny
• 4 szczelne pojemniki  
  na zanęty
• Jedno pudełko na zanęty

• 4 regulowane nogi
• 1 kompaktowe pudełko
• 4 pudełka na akcesoria
• Tablica na przypony
• Komfortowy pas nośny

Art.Nr   47265

Art.Nr   47266

WALIZKA 
COMMANDER 

WALIZKA  
COMMANDER COMPACT

RIK JOHNSON
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64cm 33cm

34cm

30cm 28cm

28cm

• Unikalna technologia “Air Box”  
  - system przewietrzania  
  i wentylacji komór na kołowrotki
• Grube przegrody na wędki
• Doskonała ochrona szczytówek
• Dwie kieszenie zewnętrzne

• Wodoodporny dół i wymodelowany stolik na górze
• Po 2 kieszenie na przodzie i po bokach
• Dostęp do komory głównej od góry i przodu

• Wodoodporny dół i wymodelowany stolik na górze
• 6 szczelnych pojemników na zanęty
• Dostęp do komory głównej od góry i przodu

Art.Nr   47238

Art.Nr   47243

6 bait boxes 
included

POKROWIEC  
FIRESTARTER

TORBA FIRESTARTER TACKLE XL

TORBA  
FIRESTARTER 
BAITING

Spędziliśmy wiele czasu projektując torby FIRESTARTER w sposób zapewniający wszelkie rozwiązania 
zapewniające maksymalny komfort i użyteczność, przy zachowaniu konkurencyjnych cen tej serii. 
Wszystkie produkty tej serii wykonane są z wytrzymałego nylonu 500D Rip-Stop w dwutonowej zieleni. 
Newralgiczne miejsca zostały wzmocnione by zapewnić pełne bezpieczeństwo twojemu sprzętowi  
i wygodę transportu. Ogólnie jest to seria produktów wysokiej klasy, zapewniających doskonały 
stosunek jakości do ceny.

TORBY FIRESTARTER

Art.Nr  Model
47245 3+3  12’
47246 4+4  12’
47247 3+3  13’
47248 4+4  13’

TOMISLAV SESTAK
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• Składane wiadro
• Wyjmowalny wodoodporny wkład wiadra
• Elastyczna kieszeń zewnętrzna na zalewy i atraktory
• Średnica 30cm, wysokość 36cm

Art.Nr   47266

WODOODPORNA TORBA 
FIRESTARTER METHOD

29cm

43cm

55cm 25cm

63cm

• Dwa produkty w jednym - plecak i odpinana torba na górze
• Wodoodporne dno
• 4 pojemne kieszenie zewnętrzne i wewnętrzna kieszeń z siatki

Art.Nr   47239

PLECAK  
FIRESTARTER MODULAR

MATTHIEU FAURISSON
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HERNYAK GABOR

System transportowy do wędzisk w formie kołczanu, wytrzymały i bardzo praktyczny, 
pomieści do 3 uzbrojonych wędzisk, podbierak, podpórki i brollie - dzięki centralnej 
komorze transportowej. Dostarczony z 3 neoprenowymi ochraniaczami na 
szczytówki.

• Dołączone 3 neoprenowe ochraniacze na szczytówki
• Pojemna centralna komora transportowa i kieszenie boczne
• Nylon 400D Rip-stop
• Komfortowy pas nośny
• Pomieści do 3 uzbrojonych wędzisk

NOWOŚĆ CRUZADE ROD QUIVER

Art.Nr  Wymiary
49869 Ø15  Dł. 110cm

DOŁĄCZONE 3 NEOPRENOWE 
OCHRANIACZE SZCZYTÓWEK
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Niezbędnik każdego karpiarza, posiada wygodny pas nośny, pomieści 
wszystko co niezbędne w czasie każdej zasiadki. Wodoodporne dno  
i pojemne kieszenie boczne, zapewniają ochronę dla Twojego sprzętu.

• Nylon 400D Rip-stop
• Komfortowy, regulowany pas nośny
• 4 kieszenie zewnętrzne
• Wodoodporne dno

Klasyczna i praktyczna torba na zanętę haczykową, zawiera  
4 pojemniczki.

• Nylon 400D Rip-stop
• Wytrzymały zamek
• 4 pojemniczki

Wyłożone folią aluminiową kompaktowe wiadro pomieści zanętę  
(lub napoje), zapewniając im chłód przez wiele godzin. Wykonane  
z wytrzymałego Nylonu 400D, posiada niewielką kieszeń zewnętrzną  
na podręczne akcesoria.

• Wnętrze wyłożone folią aluminiową
• Zewnętrzna kieszeń
• Nylon 400D Rip-stop
• Łatwe do umycia

NOWOŚĆ TORBA CRUZADE TRAVEL

NOWOŚĆ 

TORBA CRUZADE HOOKBAIT

NOWOŚĆ WIADRO CRUZADE THERMO

Art.Nr   49865

Art.Nr   49865Art.Nr  Wymiary
49867 Ø24  Wys. 24

54cm 33cm

31cm

29cm 17cm

8cm
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Stworzona dla karpiarzy, którzy potrzebują nieco więcej 
pojemności, posiada wygodne i regulowane szelki - pełen 
komfort nawet w długim marszu. Cztery pojemne kieszenie 
zewnętrzne i bardzo pojemny pojemnik na górze, wykonany  
z wytrzymałego tworzywa sztucznego, pozwalające na zabranie 
całego sprzętu na krótką zasiadkę. Na samej górze miękka 
nakładka służąca jako siedzisko.

• Regulowane szelki
• Główna komora z bardzo wytrzymałego tworzywa sztucznego
• Wodoodporna komora główna
• Miękkie siedzisko na górze

Art.Nr   47236

PLECAK 
Z SIEDZISKIEM STALKING

34cm 21cm

38cm

Ta zmyślna torba posiada wygodny, regulowany pas nośny. Cztery pojemne kieszenie boczne  
i komora główna z wytrzymałego tworzywa sztucznego, pozwalająca na zabranie całego sprzętu 
na krótką zasiadkę. Komora główna ma na górze miękką nakładkę służącą jako siedzisko.

• 4 pojemne kieszenie boczne
• Regulowany pas nośny
• Główna komora z bardzo wytrzymałego tworzywa sztucznego
• Miękkie siedzisko na górze

Art.Nr   47235

TORBA Z SIEDZISKIEM STALKING

26cm 21cm

24cm

ANTONY DINTRAS
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BAGAŻ

44cm 11cm

13cm

26cm 19cm

13cm

• Prawdziwy organizer do przyponów
• Pięć przegród na tablice z przyponami
• Wyściełany od środka
• Wewnątrz kieszenie z siatki
• Pomieści do 100 przyponów

• Składa się z dwóch osobnych części
• Obie części zapinane są na zamek
• Wytrzymałe zamki
• Pomieści do 10 rożnej masy i kształtu  
  ciężarków

Art.Nr   47265

Art.Nr   47265

COMMANDER  
PORTFEL  
NA PRZYPONY

COMMANDER POKROWIEC  
NA CIĘŻARKI

26cm 19cm

13cm

•  Sztywna konstrukcja
•  Wewnętrzne kieszonki  
 na akcesoria

• Sztywna konstrukcja
• Wewnętrzne kieszonki na akcesoria

Art.Nr   47242

Art.Nr   47241

FIRESTARTER 
POKROWIEC  
NA CIĘŻARKI

FIRESTARTER PORTFEL 
 NA PRZYPONY

35cm

Małe uzupełnienie oferty bagażu Cruzade. Stworzona do  
przechowywania ciężarków, sprawdzi się także w innych  
zastosowaniach, każde małe akcesorium czy nawet kompaktowy  
aparat fotograficzny, znajdą bezpieczne miejsce w torbie Cruzade Lead.

• Nylon 400D Rip-stop
• Delikatnie wyściełana
• Wytrzymały zamek

NOWOŚĆ TORBA CRUZADE LEAD

Art.Nr   49866

18cm 13cm

8cm

BAPTISTE CAILLER
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AKCESORIA

Art.Nr                                                        Wymiary
42509  Ilość pudełek:6+1  37x30x6cm

ZESTAW PUDEŁEK 
NA AKCESORIA NEW GREEN 

Wykonany z bardzo lekkiego PVC w konstrukcji “dry 
bag”, wykorzystywanej w wędkarstwie muchowym, gdzie 
wodoodporność jest jednym z najważniejszych wyznaczników. 
Przechowuj wszystkie swoje produkty PVA w porządku, dzięki 
wewnętrznym rozdzielaczom i kieszonkom.

• Najbardziej wodoodporny portfel na PVA na rynku
• Wykonany ze wzmocnionego PVC
• Wewnętrzne rozdzielacze i kieszonki
• Lekki i kompaktowy

NOWOŚĆ 

WODOODPORNY PORTFEL NA PVA

Art.Nr   49848

14cm 7cm

25cm

Art.Nr Wymiary
45727 30x26cm

 WIADRO MP Z POKROWCEM
Super lekkie wiadro z dołączonym 2m sznurem i pokrowcem transportowym  
- wykończenie w kolorze New Green. 

STEFANO INCERTI
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AKCESORIA

W zestawie dwa pudełka.

Art.Nr  Wymiary
42510 35x8.5x3cm

POJEMNIK  
NA PRZYPONY 
NEW GREEN

Art.Nr Wymiary
47360 19x15x6cm

• Wykonane z sztywnego tworzywa sztucznego  
  wyłożone od środka pianką EVA
• 12 rolek z pianki EVA + pinezki
• Pomieści 12 gotowych Zig Rigów

PUDEŁKO NA ZIG RIGI
Art.Nr   47346

• Pojedyncza super jasna dioda LED
• Można ją przypiąć do każdego pudełka lub stolika
• Lekka i kompaktowa
• Działają na dwie baterie CR2032 (dołączone)

LAMPKA LUMIAX 
TACKLE BOX

ROBERT BLOEMRAAD
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AKCESORIA

Art.Nr   47347

Art.Nr   47345

Prosty i bardzo użyteczny zestaw dwóch bardzo jasnych lampek LED,  
które zamocowane do rod poda ułatwią spłynięcie do stanowiska nocą.

• Dwa tryby świecenia - ciągły i przerywany
• Zestaw zawiera lampkę białą i czerwoną
• Wodoodporne
• Działają na dwie baterie CR2032 (dołączone)

•  Czołówka z funkcją Zoom
•  Dioda LED 3W Cree (USA) - strumień świetlny: 150Lm
•  Dwa tryby świecenia: ciągły (regulacja jasności);
 przerywany (regulacja jasności)
•  Zmiana ogniskowej (Zoom) przy pomocy pokrętła wokół diody
•  Regulacja kąta nachylenia (90°)
•  Wykorzystuje trzy baterie “AAA” (nie dołączone)
•  Całkowicie wodoodporna

LAMPKI POZYCYJNE LUMIAX

CZOŁÓWKA LUMIAX

Ogniskowa ustawiona na dal Ogniskowa ustawiona na krótki dystans

Magnetyczny czujnik z metalowym dyskiem 
umożliwiającym montaż w dowolnej części 
namiotu, osłony lub parasola.

Czujnik ruchu regulowany do 3m
Regulowany czas opóźnienia
Regulowana moc diod
Działa na 4 baterie AAA

Art.Nr   42473

LAMPKA LED  
Z CZUJNIKIEM RUCHU  

SAFE GUARD
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Art.Nr   48408

Najbardziej efektywne rozwiązanie na rynku, pozwalające na 
zwiększenie wyporności zestawu Zig Rig, z jednoczesnym 
rozszerzeniem jego “zasięgu rażenia” poprzez użycie płynnych 
atraktorów. Wykonany jest z dwóch części. Pierwsza zawiera powietrzną 
komorę wypornościową - dzięki czemu uzyskujemy doskonałą 
pływalność w każdych warunkach i przy każdej głębokości łowiska. 
Druga część jest zdejmowana i posiada dziurki w ściankach, służy 
ona do wypełnienia jej płynnym atraktorem, który uwalnia się w wodzie 
tworząc chmurę wokół pływaka, z zestawem włosowym znajdującym 
się w jej centrum. To rozwiązanie to prawdziwa rewolucja w zakresie 
zestawów Zig Rig !!!

PŁYWAK 
FLOAT & ATTRACTORS

Art.Nr   49121

Art.Nr   49845

Zestaw 3 pływaków z pianki EVA o dużej gęstości, w specjalnie dobranych kolorach. 
Każdy pływak posiada demontowane 15g obciążniki. 

Każdy wie, jak efektywne jest łowienie na metodę, cóż niewielu wie, że działa ona 
również w wersji “do góry nogami”, w łowieniu przypowierzchniowym! Wykorzystując 
pływający pellet lub zanętę powierzchniową, technika ta jest zabójczo skuteczna 
w ciepłe letnie dni, gdy karpie żerują pod samą powierzchnią wody. Unikalna 
konstrukcja koszyka zapewnia dalekie i celne rzuty, jednocześnie dobrze trzyma 
zanętę. Na górze znajduje się czerwona pianka EVA o dużej gęstości, zapewniająca 
optymalną pływalność i widoczność koszyka.

• Waga 15g   •   Jaskrawo czerwona pianka EVA
• Przelotowe mocowanie do zestawu

PŁYWAKI ZIG & SURFACE

NOWOŚĆ KOSZYK 
M.F.I. METHOD FLOAT INDICATOR

Art.Nr 48406  84g-3Oz i 112g-4Oz

Kompletny zestaw zawierający dwa ciężarki: 84g/3Oz. i 112g/4Oz.,  
oba posiadają pływak podwodny z pianki EVA o dużej gęstości. Dołączo-
ny dodatkowy pływak z amortyzującymi koralikami, szybko złączkami  
i silikonowymi rurkami zaciskowymi na końcach.  
Z tym zestawem możesz bez problemu ustawiać Zig Rigi na każdym 
łowisku, niezależnie od warunków.

ZESTAW ZIG RIG

ENRICO PARMEGGIANI

TONY SMEETS
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Art.Nr  Model
47341  Margin
47342  Long Distance

Innowacyjny zestaw markerów wykorzystujący piankę EVA i bardzo dużej gęstości. Dzięki 
czemu charakteryzują się one wysoką pływalnością, zaś naturalna miękkość pianki czyni  
je odpornymi na uderzenia. Dostarczone z dwiema głowicami - ostro zakończoną i okrągłą. 
Obie głowice mogą być podświetlone poprzez przestawienie baterii w pozycję ON.

• Dostępne dwie wersje: Margin and Distance
• Dołączone dwie różne głowice
• Dołączone dwie baterie
• Jedna bateria starcza na ok. 80 godzin podświetlenia
• Doskonała pływalność
• Dobrze widoczna kolorystyka

ZESTAW MARKERÓW  
ILLUMINATED EVA

Art.Nr 48405 85g i 120g

Doskonały zestaw markerów. Posiadają wysoką pływalność. Wymienne skrzydełka - czerwo-
ne i żółte, wykonane z bardzo wytrzymałego tworzywa. Dwa ciężarki do sondowania: 85g  
i 120g. Dołączony dodatkowy pływak podwodny z amortyzatorem. Zestaw pozwala na dopa-
sowanie go do wszelkich warunków na każdym łowisku.

ZESTAW MARKERÓW

Margin

Long Distance
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Dostępna w rozmiarach 20mm i 24mm, wykonana z lekkiego a jednocześnie 
wytrzymałego tworzywa sztucznego, posiada miękki uchwyt zapewniający pewny 
chwyt. Korek na spodzie pozwala na szybkie czyszczenie i usuwanie zakleszczonych 
kulek.

• Super lekka 
• Pewny chwyt
• Wyrzut do 100m

NOWOŚĆ COBRA CRUZADE

Art.Nr Rozmiar
47363 15mm
49844 25mm

Art.Nr Rozmiar
49884 20mm
49885 24mm

Ultra lekka cobra do kulek wykonana z dwóch rodzajów włókna węglowego  
dla zapewnienia najwyższej sztywności i najniższej wagi. Rdzeń cobry 
wykonany jest w 100% z super cienkiego wysoko modułowego włókna 
węglowego, zaś warstwę zewnętrzną wykonano z włókien węglowych 3K.  
To najprawdopodobniej najlepsza cobra na rynku, dodatkowo 
charakteryzująca się konkurencyjną ceną w swojej kategorii.

• Dostępne dwa rozmiary: 15mm i 22mm
• Dystans rzutu do 120m
• Dołączony ekskluzywny sztywny pokrowiec

COBRA CARBOLITE 

Kolejny milowy krok marki Prologic! Ten zmyślny produkt zawiera  
w sobie dwa podstawowe przyrządy do zanęcania - kobrę i łyżkę. Dzięki 
takiemu rozwiązaniu wybierając się na zanęcanie potrzebujesz tylko 
jednego przyrządu. Nie ma znaczeniu tu czy zanęcasz kulkami, pelletem, 
czy zanętą sypką - na średnim i krótkim dystansie całą pracę wykonasz 
przyrządem SPOON & THROWING.

• Wykonane z włókna węglowego 3K
• Anty poślizgowe wstawki po obu końcach
• Przeznaczone do kulek o średnicy do 25mm

SPOON & THROWING 

Art.Nr Rozmiar
47313 20-26mm

TONY SMEETS

NOWOŚĆ
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opatentowane

Art.Nr   45748

Innowacyjna, nowa generacja rakiet zanętowych. Wykonana z 2 całkowicie oddzielnych 
sekcji, z których jedna jest wkręcana w drugą dając możliwość szybkiej regulacji 
pojemności rakiety. Otwory w przedniej części zapewniają dokonały przepływ wody przez 
komorę z zanętą.

RAKIETA MULTI

Art.Nr   48413

Ochraniacz w formie jednopalcowej rękawiczki, bardzo wytrzymały  
i komfortowy, dzięki wykorzystaniu neoprenu i elastycznego 
materiału, z regulacją na rzep. Powierzchnia styku palca 
wskazującego z blankiem wędziska w czasie wyrzutu pokryta jest 
miękką skórą, co zapewnia dobre trzymanie linki głównej. Może być 
wykorzystywany przez osoby prawo- i leworęczne.

OCHRANIACZ MEGACAST
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Większość karpiarzy ma spory problem z przesypaniem pokruszonych kulek 
i pelletu do worka PVA - właśnie został on rozwiązany! Kruszarka CRUSH’N 
FILL to pierwsze urządzenie tego typu wyposażonym w specjalny podajnik 
pozwalający na przesypanie skruszonego materiału bezpośrednio do worka 
lub siatki PVA.

• Wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego
• Stalowe kolce kruszące
• Wytłoczenia ułatwiające chwyt
• Szybkie i łatwe połączenie z podajnikiem

KRUSZARKA DO KULEK  
I PELLETU CRUSH’N FILL

• Innowacja wśród akcesoriów karpiowych
• Wykonana z lekkiego aluminium
• Posiada 3 różne główki
• W zestawie igły i wiertło oraz stopery do kulek

Art.Nr   24785

ZESTAW DO MONTAŻU  
KULEK QUICK RELEASE

Opat
ento

wan
e

Art.Nr   45741

Nareszcie możemy przedstawić nową bardziej kompaktową wersję naszego słynnego 
zestawu. W tym modelu szybko złączka znajduje się po obu stronach uchwytu o bardzo 
ergonomicznym kształcie.

ZESTAW DO MONTAŻU  
KULEK QUICK RELEASE SMALL

Art.Nr   47338

FABIO PELLIZZARI

111



 FACEBOOK.COM/PROLOGICFISHINGPOLSKA

PVA

Średnica 
35mm

Średnica 
24mmŚrednica 

15mm

Siatka Micro

Seria produktów TOTAL MELTDOWN składa się z dwóch grup: ABYSS PVA i ALL SEASON PVA. Produkty ABYSS PVA 
przeznaczone są do łowienia w głębszych wodach, dzięki zwiększonej grubości ścianek (51 mikronów) możesz być pewny, 
że worek dotrze do dna w idealnym stanie - nie zacznie się rozpuszczać w czasie schodzenia do dna. Rodzina ABYSS PVA 
jest również idealnym rozwiązaniem do rzucania na super duże dystanse i do łowienia w ciepłej wodzie w okresie lata, kiedy 
inne produkty PVA rozpuszczają się od razu po wpadnięciu do wody. Produkty ALL SEASON PVA są przeznaczone  
do uniwersalnych zastosowań, doskonale rozpuszczają się w zimnej wodzie. Siatki Micro Mesh są wykonywane w unikalnym 
zaplocie, który czyni je ekstremalnie wytrzymałymi i jednocześnie szybko rozpuszczalnymi. Wszystkie produkty TOTAL 
MELTDOWN PVA są wykonywane z najwyższej jakości polimeru PVA, który jest całkowicie bezpieczny dla środowiska 
naturalnego i nie pozostawia osadu zanęcie.

Art.Nr Model Długość Rozmiar
45893  PVA All Season Micro Mesh  5m+Rura+Ubijak 35mm
45894  PVA All Season Micro Mesh  5m+Rura+Ubijak  24mm
45895  PVA All Season Micro Mesh  5m+Rura+Ubijak  15mm

Art.Nr Model Długość Rozmiar
45896  PVA All Season Micro Mesh  5m  35mm
45897  PVA All Season Micro Mesh  5m  24mm
45898  PVA All Season Micro Mesh  5m  15mm

WKŁAD PVA MICRO MESH

PVA MICRO MESH

112



WWW.PROLOGICFISHING.PL

PVA

Rękaw  
i zanęta sprze-
dawane  
oddzielnie

Art.Nr Model Wymiar Szt.
45904 PVA All Season  M  + Nić  60X130mm 10
45905 PVA All Season  L  + Nić   80X150mm 10
45906 PVA All Season  XL  + Nić   100X165mm 10
45907 PVA All Season Distance  + Nić   50X135mm  10
45899 PVA Abyss  M  + Nić   60X130mm 10
45900 PVA Abyss  L  + Nić   80X150mm 10
45901 PVA Abyss  XL  + Nić   100X165mm 10
45902 PVA Abyss Distance  + Nić   50X135mm 10

Art.Nr Model Długość Rozmiar
45903 PVA Abyss Taśma  15m 5mm
45908 PVA All Season Taśma  15m 10mm
45909 PVA All Season Nić  15m      

URZĄDZENIE 
DO WIĄZANIA RĘKAWÓW

WORKI PVA

TAŚMA I NIĆ PVA

Art.Nr   45910
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Art.Nr        Długość    Wytrzymałość    Wymiar                   Kolor
48450 1000m  11lbs  5.2kg  0.25mm Kamuflaż
48451 1000m  13lbs  6.2kg  0.28mm  Kamuflaż
48452 1000m  15lbs  7.1kg  0.30mm Kamuflaż
48453 1000m  18lbs  8.3kg  0.33mm  Kamuflaż
48454 1000m  21lbs  9.8kg  0.35mm  Kamuflaż

Art.Nr Długość   Wytrzymałość             Wymiar                   Kolor
48432  1000m  11lbs  5.2kg  0.25mm  Kamuflaż
48433  1000m  13lbs  6.2kg  0.28mm  Kamuflaż
48434  1000m  15lbs  7.1kg  0.30mm  Kamuflaż
48435  1000m  18lbs  8.3kg  0.33mm  Kamuflaż
48436  1000m  21lbs  9.8kg  0.35mm  Kamuflaż
48437  1000m  25lbs  11.3kg  0.38mm  Kamuflaż
48438  1000m  29lbs  13.2kg  0.40mm  Kamuflaż
48439  1000m  33lbs  14.9kg  0.43mm  Kamuflaż

VISUAL XP 

MIRAGE XP 

Doskonała na zawody i dla wędkarzy którzy lubią widzieć, gdzie znajduje się 
ich żyłka. Doskonale widoczna ponad lustrem wody i całkowicie niewidoczna 
w wodzie.

Najbardziej j uniwersalna kolorystyka, sprawdzająca się we wszelkich sytuacjach.

Art.Nr Długość   Wytrzymałość             Wymiar                   Kolor
48441  1000m  11lbs  5.2kg  0.25mm  Kamuflaż
48442  1000m  13lbs  6.2kg  0.28mm  Kamuflaż
48443  1000m  15lbs  7.1kg  0.30mm  Kamuflaż
48444  1000m  18lbs  8.3kg  0.33mm  Kamuflaż
48445  1000m  21lbs  9.8kg  0.35mm  Kamuflaż
48446  1000m  25lbs  11.3kg  0.38mm  Kamuflaż
48447  1000m  29lbs  13.2kg  0.40mm  Kamuflaż

WATER GHOST XP 

Najjaśniejszy odcień, idealne rozwiązanie na krystalicznie czystą wodę.

Dzięki technologii Mimicry 3D Camo żyłki całkowicie wtapiają  
się w otoczenie i są całkowicie niewidoczne dla ryb. Jest to 
możliwe dzięki temu, że kamuflaż składa się z czterech natu-
ralnych odcieni, które są nakładane na żyłkę w całkowicie 
przypadkowym wzorze i kolejności. Powoduje to, że światło za-
łamując się na żyłce sprawia, że stapia się ona z otoczeniem 
i nie jest możliwe jej wizualne odseparowanie od tła. Zastoso-
wana tu technologia sprawiła, że wraz z programem Mimicry 
3D Camo żyłki wędkarskie weszły w świat trójwymiarowego 
maskowania. Aby zaspokoić wszystkie potrzeby wędkarzy 
oferta żyłek Mimicry 3D Camo zawiera trzy wersje, posiadają-
ce doskonałą wytrzymałość, są szybko tonące i mają obniżo-
ną rozciągliwość.
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Art.Nr         Długość  Wytrzymałość    Wymiar                Kolor
49981 500m  12lbs  6kg  0.286mm Urban
49982 500m  15lbs  7kg  0.309mm Urban
49983 500m  17lbs  7.8kg  0.331mm Urban
49984 500m  20lbs  9.5kg  0.370mm Urban
49985 500m  25lbs  11.5kg  0.405mm Urban

49986 500m  12lbs  6kg  0.286mm Jungle
49987 500m  15lbs  7kg  0.309mm Jungle
49988 500m  17lbs  7.8kg  0.331mm Jungle
49989 500m  20lbs  9.5kg  0.370mm Jungle
49990 500m  25lbs  11.5kg  0.405mm Jungle

NOWOŚĆ INTERCEPTOR MIMICRY  

Niska rozciągliwość i miękkość jakich jeszcze nie było, żyłki Mimicry 3D Camo rozwijają się 
dalej! 

Koncepcja Mimicry 3D Camo zapoczątkowała nową erę wśród żyłek karpiowych, po pierwszym 
sukcesie w 2014, pracowaliśmy non-stop nad nowymi zastosowaniami tej unikalnej technologii. 
Naturalnym etapem ewolucji było dodanie dwóch nowych kombinacji kolorystycznych z 
wykorzystaniem całkowicie innego materiału, o podobnych właściwościach do żyłek Interceptor 
- modelu dedykowanego do bardzo dalekich rzutów. Super gładka powierzchnia połączona ze 
zredukowaną rozciągliwością pozwalają na osiąganie ekstremalnie dalekich dystansów rzutów.

• Niska rozciągliwość
• Jedwabiście gładka powierzchnia
• Niska pamięć kształtu
• Tonąca
• Wysoka odporność na przetarcia

Nie lubię łowić na dużych dystansach, są jednak sytuacje 

gdy musisz to robić by dostać się do ryb, szczególnie na 

wodach o dużej presji. To jest doskonałe narzędzie do 

łowienia daleko - super gładka by uzyskać kilka dodat-

kowych metrów! Dzięki swoim zdolnościom do tonięcia, 

niskiej rozciągliwości oraz naszemu oryginalnemu kamu-

flażowi 3D, nie spłoszysz ryb nawet gdy w wypuściłeś 

setki metrów, jednocześnie wychwycisz najdelikatniejsze 

branie. Wysoka odporność na przetarcie to pewność do-

holowania ryby z dużego dystansu.

    Bastian Reetz
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Art.Nr Długość      Wytrzymałość Wymiar Kolor
44689 1000m  8lbs  3.9kg  0.22mm  Kamuflaż
44690 1000m  10lbs  4.8kg  0.25mm  Kamuflaż
44691 1000m  12lbs  5.6kg  0.28mm  Kamuflaż
44692 1000m  14lbs  6.6kg  0.30mm  Kamuflaż
44693 1000m  16lbs  7.4kg  0.33mm  Kamuflaż
44694 1000m  18lbs  8.1kg  0.35mm  Kamuflaż
44695 1000m  20lbs  9.8kg  0.38mm  Kamuflaż
44696 1000m  24lbs  11.0kg  0.40mm  Kamuflaż
44697 1000m  30lbs  13.1kg  0.43mm  Kamuflaż

48420  1000m  10lbs  4.8kg  0.25mm  Żółty
48421  1000m  12lbs  5.6kg  0.28mm  Żółty
48422  1000m  14lbs  6.6kg  0.30mm  Żółty
48423  1000m  16lbs  7.4kg  0.33mm  Żółty
48424  1000m  18lbs  8.1kg  0.35mm  Żółty
48425  1000m  20lbs  9.8kg  0.38mm  Żółty

XLNT HP
Odnowiona wersja naszej doskonale znanej i docenianej żyłki XLNT. Dzięki nowemu procesowi 
wyciskania i zastosowaniu dwóch kopolimerów zwiększona została wytrzymałość węzłów  
i zmniejszona pamięć kształtu, co sprawiło, że XLNT HP jest perfekcyjną żyłką monofilament 
do uniwersalnych zastosowań. Atrakcyjności dodaje jej zadziwiający dystans  
osiąganych rzutów i idealny 4-tonowy kamuflaż.

Art.Nr Długość      Wytrzymałość Wymiar Kolor
44674  600m  15lbs  7.1kg  0.30mm  Kamuflaż
44675 600m  20lbs  9.6kg  0.35mm  Kamuflaż
44676 600m  24lbs  11.5kg  0.40mm  Kamuflaż
44677  600m  32lbs  15.3kg  0.45mm  Kamuflaż
44678 600m  36lbs  17.0kg  0.50mm  Kamuflaż

RIVER SPECIAL MONO

Wykorzystaliśmy wszystkie najnowsze technologie do stworzenia RIVER SPECIAL MONO - 
pierwszego na rynku monofilamentu przeznaczonego do łowienia w rzekach. Wykorzystując 
innowacyjny sposób wytłaczania żyłki z połączenia dwóch kopolimerów, co tworzy rozciągliwy 
monofilment, idealny do łowienia silnych karpi na krótkich dystansach - charakterystycznych 
dla rzek, bez ryzyka zerwania haka. Zewnętrzna powierzchnia została wykończona w sposób 
zapewniający niespotykaną gładkość i niezwykła odporność na rozdarcie. RIVER SPECIAL 
MONO jest żyłką przeznaczoną do najtrudniejszych zastosowań i sprawdzi się wszędzie 
tam gdzie przyjdzie nam walczyć na krótkim dystansie z super silnym karpiem w usianej 
przeszkodami wodzie. Zarezerwowany dla tej żyłki jasnozielony, 2-tonowy kamuflaż czyni ją 
praktycznie niewidoczną w wodzie dla karpi, a jednocześnie łatwo rozpoznawalną dla wędka-
rza - zapewniając pełną kontrolę w czasie walki!

• Doskonała odporność  
 na rozdarcie
• Tonąca
• Rozciągliwa

• Konstrukcja z mieszanki dwóch  
 kopolimerów
• Jasnozielony 2-tonowy kamuflaż
• Niezniszczalny monofilament

SALVATORE PERRONE

• Tonąca
• Rozciągliwa
• Konstrukcja z mieszanki dwóch  
 kopolimerów

• 4-tonowy kamuflaż
• Doskonała odporność  
 na rozdarcie
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Art.Nr Długość   Wytrzymałość             Wymiar                   Kolor
48459  100m  24lbs  11.0kg  0.40mm Kamuflaż
48460  100m  32lbs  15.6kg  0.50mm  Kamuflaż
48461  100m  44lbs  21.3kg  0.60mm Kamuflaż
48462  100m  58lbs  27.8kg  0.70mm  Kamuflaż

MATERIAŁ PRZYPONOWY BULLDOZER 
MIMICRY WATER GHOST XP  

Wykonany z całkowicie innego materiału niż nasze pozostałe strzałówki. 
Jest on nawet bardziej wytrzymały niż tradycyjne rozwiązanie a dodatkowo 
na tyle miękki, że zawiązanie na nim węzłów jest dziecinnie proste. Bardzo 
szybko tonie. Wersja Water Ghost jest idealna na przejrzystą wodę.

Art.Nr Długość   Wytrzymałość             Wymiar                   Kolor
48455  100m  24lbs  11.0kg  0.40mm Kamuflaż
48456  100m  32lbs  15.6kg  0.50mm  Kamuflaż
48457  100m  44lbs  21.3kg  0.60mm Kamuflaż
48458  100m  58lbs  27.8kg  0.70mm  Kamuflaż

MATERIAŁ PRZYPONOWY BULLDOZER  
MIMICRY GREEN GHOST XP 

Wersja w kolorze zielonym, zaprojektowana na wody z dużą ilością zielska. 
Idealnie wtapia się w otoczenie.

Art.Nr Długość    Wytrzymałość            Wymiar                 Kolor
44685 100m  24lbs  11.0kg  0.40mm  Kamuflaż
44686 100m  32lbs  15.6kg  0.50mm  Kamuflaż
44687 100m  44lbs  21.3kg  0.60mm  Kamuflaż
44688  100m  58lbs  27.8kg  0.70mm  Kamuflaż

MATERIAŁ PRZYPONOWY BULLDOZER

Najmocniejszy materiał przyponowy dostępny na rynku. Kopolimer o wysokiej 
gęstości w połączeniu ze specjalnym wykończeniem powierzchni zewnętrznej 
sprawia, że BULLDOZER SNAG LEADER posada najlepszą odporność na 
rozdarcie i najwyższą szybkość tonięcia, w połączeniu z całkowicie gładką 
powierzchnią i łatwością wiązania węzłów, na rynku. Duży nacisk został 
skierowany również na kolorystykę - matowo wykończony czarno-zielony 
kamuflaż, całkowicie niweluje możliwość pojawiania się refleksów światła.

• Szybko tonąca
• Doskonała odporność na rozdarcia
• Łatwość wiązania węzłów 

• Kolor zabezpieczający przed  
 refleksami świetlnymi
• Czarno-zielony kamuflaż

STEFANO GULMANELLI
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MATERIAŁ PRZYPONOWY BULLDOZER

Art.Nr Długość Wytrzymałość  Szt. Kolor
47216  12m  12-32lbs   4x12m  Przezroczysty
47217  12m  15-40lbs   4x12m  Przezroczysty
47218  12m  18-50lbs  4x12m Przezroczysty

STRZAŁÓWKA INTERCEPTOR  
FLUOROCARBON COATED TAPERED

Najlepsze rozwiązanie by łatwo i efektywnie uzyskać najdłuższe dystanse rzutów. Wykorzystaliśmy tu 
bardziej miękki rdzeń kopolimerowy niż w żyłce INTERCEPTOR LONG DISTANCE pokryty powłoką ze 
100% fluorocarbonu. Dzięki czemu ten taperowany materiał przyponowy jest praktycznie niewidoczny  
w wodzie i charakteryzuje się tą samą odpornością na przetarcie i szybkością tonięcia od żyłek wykorzystu-
jących fluorocarbon. Stożkowy kształt pozwala na łatwe zawiązanie silnych i kompaktowych węzłów, które 
nie powodują zwiększonych oporów i pozwalają na długie rzuty. Dostarczone na szpuli o dużej średnicy, 
która mieści 4 sekcje o stożkowym kształcie o długości 12m - miejsca cięcia odcinków zaznaczone są 
małą naklejką.

• Zredukowana rozciągliwość    • Łatwe wiązanie węzłów 
• Praktycznie niewidoczne w wodzie    • Wysoka odporność na rozdarcie
• 4 stożkowe odcinki o długości 12m na szpuli

Art.Nr Długość Wytrzymałość  Szt. Kolor
47219  10m  12-40lbs   4x10m  Czarny
47220  10m  15-50lbs   4x10m  Czarny

STRZAŁÓWKA SPODDING TAPERED
Materiał przyponowy o stożkowym kształcie przeznaczony do najcięższych zadań. Wykonany z miękkiego/
średnio sztywnego kopolimeru aby zapewnić łatwość i komfort rzutów rakietom. Dodatkowo długość sekcji zo-
stała zmniejszona do 10m co sprawia, że główna żyłka/plecionka szybciej zaczyna odwijać się za szpuli koło-
wrotka. 4 sekcje po 10m nawinięte na szpulę o dużej średnicy z małymi naklejkami w miejscach cięcia sekcji.

• Niska pamięć kształtu
• Średnia rozciągliwość
• Kolor czarny
• Łatwe wiązanie węzłów
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Art.Nr Długość Wytrzymałość  Szybkość tonięcia Kolor
50101 400m  30lbs  Neutralnie wolna Jungle
50102 400m  40lbs  Neutralnie wolna Jungle
50104 1200m  30lbs  Neutralnie wolna Jungle
50105 1200m  40lbs  Neutralnie wolna Jungle

NOWOŚĆ PLECIONKA 
MIMICRY JUNGLE

Ponad rok pracowaliśmy nad przeniesieniem 
koncepcji Mimicry 3D Camo do plecionek, niemniej 
dokonaliśmy tego!

Ta najwyższej jakości plecionka zadziwi Cię swoimi 
możliwościami, dzięki niezwykle cienkiemu zaplotowi 
jest ona niesamowicie gładka. Dodając do tego pokrycie 
specjalnym smarem zapewniającym jej jednorodny i ciasny 
zaplot możesz zapomnieć o „brodach” w czasie rzutów. Dostępne 
na szpulach: 400m i 1200m, plecionka Mimicry Jungle to idealne rozwiązanie do łowienia na dużych  
i ekstremalnie dużych dystansach, niezależnie czy łowisz z rzutu czy z wywózki. Specjalny 8-splotowy 
zaplot, oraz zewnętrzna obróbka znacznie zwiększają odporność na przetarcia, pozwalając na jej użycie  
w wodzie pełnej zaczepów. Kombinacja: włókien o wysokiej gęstości, ciasnego zaplotu i zewnętrznej 
obróbki, pozwoliło na stworzenie super wytrzymałej plecionki, która tonie niemal jak żyłka. 

• Plecionka 8-splotowa
• Zewnętrzna obróbka specjalnym smarem
• Super gładka powierzchnia
• Neutralna/wolna szybkość tonięcia
• Wysoka odporność na przetarcia
• Kamuflaż Mimicry Jungle, z odcieni ciemnego zielonego i brązu
• Łatwa do rzucania, odporna na „brody”
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FELIX VAN 
DER MAREL

Art.Nr Długość Wytrzymałość         Średnica Kolor
48430  200m  20lbs    0.19mm Kolorowy

PLECIONKA MARKER
Wysoka widzialność tej plecionki doskonale sprawdzi się w rzutach markerem i ciężarkami sondowania. 
Cienka i wytrzymała, z powierzchnią wykończoną w sposób zapewniający super poślizg, dając możliwość uzy-
skiwania niezwykle dalekich dystansów rzutu. Na szpuli znajduje się 200m plecionki, oznaczonej kolorowymi 
znakami, dzięki którym bardzo intuicyjnie określisz dystans rzutu i głębokość sondowanej wody. 

Od 0 do 100m plecionka jest oznaczona 50cm sekcjami w kolorach żółtym i zielonym.
Od 100 do 200m plecionka jest oznaczona 50cm sekcjami w kolorach czerwonym i żółtym.
Co 10m znajduje się czarny znacznik pozwalający dokładnie określić dystans.

• Powierzchnia o minimalnym tarciu
• Bez pamięci kształtu, nierozciągliwa
• 50cm kolorowe sekcje
• Znacznik co 10m

Art.Nr        Długość   Wytrzymałość  Średnica Kolor
48431  200m  18lbs    0.17mm Pomarńcz Fluo

PLECIONKA SPOD
Super wytrzymała plecionka pływająca, specjalnie zapro-
jektowana do rzucania spodem. Posiada oznaczenia co 
10m dla łatwiejszego obliczenia odległości rzutu. Wykonana 
w jaskrawym kolorze i z bardzo gładką powierzchnią dla 
minimalnych oporów w czasie rzutu. Zerowa rozciągliwość. 
Parametry techniczne: 0.17mm/18lbs, szpula zawiera 200m. 
Zalecamy stosowanie wraz z naszymi przyponami Spodding 
Tapered.

• Dobrze widoczna  •   Znacznik co 10m
• Pływająca   •   Gładka powierzchnia, niskie tarcie
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HAKI

Art.Nr Model Wymiary Opak.
49587 Z zadziorem #1 10 szt.
49588 Z zadziorem #2 10 szt.
49589 Z zadziorem  #4 10 szt.
49590 Z zadziorem #6 10 szt.
49591 Z zadziorem #8 10 szt.

NOWOŚĆ XC1  
Delikatnie offsetowy hak z zakrzywionym ostrzem, oczko wygięte o 13 
stopni do środka. Wspaniały kształt, który można wykorzystać w większości 
typów zbrojenia. Najskuteczniej sprawuje się na przyponach z elastycznych 
materiałów. Ostrze offsetowe połączone z wygiętym oczkiem gwarantuje 
szybkie lecz precyzyjne obracanie haka. Znacznie zwiększa szansę zacięcia.

• Wysokiej jakości Japońska stal węglowa CC83
• Ostrze offsetowe
• Zakrzywione ostrze
• Oczko odchylone do środka o 13 stopni

Art.Nr Model Wymiary Opak.
49592 Z zadziorem #1 10 szt.
49593 Z zadziorem  #2 10 szt.
49594 Z zadziorem #4 10 szt.
49595 Z zadziorem #6 10 szt.
49596 Z zadziorem #8 10 szt.
49597 Bezzadziorowe  #4 10 szt.
49598 Bezzadziorowe #6 10 szt.
49599 Bezzadziorowe #8 10 szt.

NOWOŚĆ XC2  
Klasyczna konstrukcja, jeden z najbardziej popularnych i skutecznych haków 
w historii. Jeśli musiałbyś wybrać tylko jeden hak na zasiadkę, stanowczo 
rekomendujemy model XC2. Długi trzonek, proste ostrze i wygięte do środka 
oczko - sprawiają, że jest to idealny i uniwersalny wybór do wielu zastosowań. 
Niezależnie czy łowisz na pop-up, kulkę tonącą, pływającą czy na bałwana. 
Pobierany od spodu zacina w każdym wypadku.

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

Art.Nr Model Wymiary Opak.
49600 Z zadziorem #1  10 szt.
49601 Z zadziorem #2 10 szt.
49602 Z zadziorem #4 10 szt.
49603 Z zadziorem  #6 10 szt.
49604 Z zadziorem #8 10 szt.

NOWOŚĆ XC3  
Szeroko rozwarty z wygiętym ostrzem i średniej długości trzonkiem oraz 
prostym oczkiem - niezwykle uniwersalny hak, wykorzystywany przez członków 
zespołu Prologic do sztywnych przyponów lub z fluorocarbonu. Sprawdza się 
także przy użyciu naszych tulejek antysplątaniowych.

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

Ten hak to mój wybór do wielu rodzajów zestawów. Super wytrzymały model XC2, 
wykonany z wysokiej jakości japońskiej stali węglowej CC83, zapewnia pełną nieza-
wodność w każdej sytuacji. Wykorzystuję wiele rozmiarów tego modelu i stwierdzam, 
że proste ostrze i wygięte do środka o 25 stopni oczko zapewnia mu najwyższą pew-
ność zacięcia. Definitywnie jest to model po który sięgam nastawiając się na duże 
ryby.
     Tony Smeets

Jeśli miałbym polecić innym karpiarzom hak, byłby to na pewno model XC3. Dlaczego? 
Ponieważ możesz bawić się z rybom nie ryzykując jej spięcia. Jest on niezwykle mocny. 
Doskonały do łowienia w pobliżu zaczepów i w silnie zarośniętej wodzie. Jest całkowicie 
niezawodny. Aby zwiększyć moc zacięcia użyj pozycjonera haka, niemniej ten model jest 
skuteczny sam w sobie. Nigdy nie wychodzę na ryby bez haków XC3!

   Felix van der Marel
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HAKI

Art.Nr Model Wymiary Opak.
49609 Z zadziorem #1 10 szt.
49610 Z zadziorem  #2 10 szt.
49611 Z zadziorem #4 10 szt.
49612 Z zadziorem #6 10 szt.
49613 Z zadziorem #8 10 szt.
49614 Z zadziorem  #10 10 szt.
49615 Bezzadziorowe  #4 10 szt.
49616 Bezzadziorowe  #6 10 szt.
49617 Bezzadziorowe #8 10 szt.
49618 Bezzadziorowe #10 10 szt.

NOWOŚĆ XC7
Trzonek haka jest delikatnie skrócony co zwiększa jego wytrzymałość, zaś oczko jest 
wygięte do środka o 3 stopnie, dzięki czemu znacznie zwiększyła się szybkość obrotu 
haka. Ogromna skuteczność przy pobieraniu haka od dołu.

• Wysokiej jakości Japońska stal węglowa CC83
• Oczko odchylone do środka o 3 stopnie
• Średniej długości trzeonek i proste ostrze

Art.Nr Model Wymiary Opak.
49619 Z zadziorem #2 10 szt.
49620 Z zadziorem #4 10 szt.
49621 Z zadziorem #6 10 szt.
49622 Z zadziorem #8 10 szt.
49623 Z zadziorem  #10 10 szt.
49624 Bezzadziorowe  #4  10 szt.
49625 Bezzadziorowe  #6 10 szt.
49626 Bezzadziorowe  #8 10 szt.
49627 Bezzadziorowe  #10 10 szt.

NOWOŚĆ XC8
Stworzony do łowienia na sztywne przypony. Wygięte na zewnątrz o 20 stopni 
oczko sprawia, że to idealny hak do sztywnych zestawów, chod rigów i zig 
rigów. Szerokie rozwarcie, proste, super ostre ostrze, to pewność zacięcia.

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

Art.Nr Model Wymiary Opak.
49605 Z zadziorem  #1 10 szt.
49606 Z zadziorem #2 10 szt.
49607 Z zadziorem #4 10 szt.
49608 Z zadziorem #6 10 szt.

NOWOŚĆ XC5  
Super wytrzymały hak, zakrzywione ostrze, szeroko rozwarty, krótki trzonek  
i wygięte do wnętrza oczko. Doskonały do każdej dennej i pływającej metody, 
szczególnie w ekstremalnych wodach - z dużą ilością zaczepów lub łowiąc na 
dużym dystansie z małą przynętą hakową. XC5 to najwyższy poziom zacięcia.

• Wysokiej jakości Japońska stal węglowa CC83
• Szeroko rozwarty
• Krótki trzonek
• Oczko odchylone do środka o 15 stopni
• Zakrzywione ostrze

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

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

                    Richard Johnson
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MATERIAŁY PRZYPONOWE

Art.Nr Długość  Wytrzymałość Kolor Wyporność
49999 15m  15lbs Kamuflaż 2-odcienie Tonący
50000 15m  25lbs Kamuflaż 2-odcienie Tonący
50083 15m  35lbs Kamuflaż 2-odcienie Tonący

NOWOŚĆ VIPER ULTRA SOFT
Jak wskazuje nazwa jest to najmiększa wersja materiału przyponowego 
w naszej ofercie, wykonana w technologi 8-splotowej z mieszanki 
włókien HMPE i wysokiej gęstości PL, tworzą nasz najbardziej giętki  
i miękki materiał przyponowy. Wszystkie użyte tu materiały mają większą 
gęstość od wody, dlatego VIPER ULTRA SOFT tonie i dokładnie układa 
się na dnie, pozwalając na doskonałą prezentację przynęty. Idealny do 
mocnych lecz dyskretnych zestawów.

• Tonący
• 2-tonowy zielony kamuflaż
• Super giętki i miękki
• Doskonały na łowiska o wysokiej presji

Art.Nr Długość  Wytrzymałość Kolor Wyporność
50084 15m  15lbs 3 odcienie zieleni   Szybko tonący
50085 15m  20lbs 3 odcienie zieleni   Szybko tonący
50086 15m  30lbs 3 odcienie zieleni   Szybko tonący
50087 15m  40lbs 3 odcienie zieleni   Szybko tonący

NOWOŚĆ VIPER 3S
Włókna o wysokiej gęstości zaplecione ze specjalnymi włóknami 
PE, ze specjalną obróbką zmniejszającą tarcie. Ten proces sprawia, 
że materiał VIPER 3S jest szybko tonący i ma wysoką odporność 
na przetarcia. Ponieważ nie jest zbyt miękki, jest on idealnym 
rozwiązaniem do łowienia długimi zestawami lub wszędzie tam, 
gdzie dyskretny zestaw musi sprostać zaczepom i kamieniom  
na dnie łowiska.

• Szybko tonący
• Wysoka odporność na przetarcie
• 3-tonowy zielony kamuflaż
• Miękki i gładki

Art.Nr Długość  Wytrzymałość Kolor Wyporność
50088 15m  15lbs Zielony kamuflaż   Szybko tonący
50089 15m  25lbs Zielony kamuflaż   Szybko tonący
50090 15m  35lbs Zielony kamuflaż   Szybko tonący
50091 15m  45lbs Zielony kamuflaż   Szybko tonący

NOWOŚĆ SUPER SNAKE FS
Ekstremalna pelcionka na ekstremalne warunki, SUPER SNAKE 
FS wykorzystuje włókna: Aramidowe i PTFE. Te dwa materiały 
zostały zaplecione ze sobą, by stworzyć plecionkę super odporną 
na przetarcia. Dzięki wysokiej gęstości użytych tu włókien plecionka 
tonie o 15% szybciej od nylonowej żyłki, zaś matowe wykończenie 
zapewnia najlepszy kamuflaż w wodzie, bez refleksów świetlnych. 
Najwyższa odporność na przetarcia na rynku.

• Szybko tonący
• Lekko miękka
• Gładka powierzchnia
• Matowe wykończenie / brak refleksów świetlnych
• Matowy zielony kamuflaż

124



WWW.PROLOGICFISHING.PL
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Art.Nr Długość  Wytrzymałość Wymiary Kolor
49991 25m 20lbs 0.45mm  Przezroczysty
49992 25m 25lbs 0.49mm  Przezroczysty
49993 25m 30lbs 0.53mm  Przezroczysty
49994 25m 35lbs 0.57mm  Przezroczysty

NOWOŚĆ PRO CHOD MONO 
Przezroczysty i super sztywny, możesz go uformować w dowolny 
kształt. Użyty tu materiał zapewnia bardzo dobrą odporność  
na przetarcia i bardzo ma bardzo gładką powierzchnia, dzięki czemu 
łatwo stworzysz najbardziej zaawansowane Chod  rigi.

• Wysoka pamięć kształtu
• Łatwość wiązania węzłów
• Dedykowany do Chod rigów
• Wysoka odporność na przetarcie

Art.Nr Długość  Wytrzymałość Wymiary Kolor
49995 25m  0.35mm  22lbs Przezroczysty
49996 25m  0.41mm  28lbs Przezroczysty
49997 25m  0.50mm  37lbs Przezroczysty
49998 25m  0.60mm  56lbs Przezroczysty

NOWOŚĆ SPECTRUM Z 
FLUOROCARBON  

Poprawiona wersja naszego popularnego fluorocarbonu Spectrum. 
Nieco popracowaliśmy nad technologią by ten 100% fluorocarbon  
dawał większą łatwość wiązania węzłów i miał większą odporność  
na przetarcia. Przygotowując sztywny zestaw lub zestaw combi  
z użyciem fluorocarbonu Spectrum zalecamy delikatne jego rozgrzanie 
pocierając palcami a następnie mocno pociągnąć za końcówkę - 
pozostanie sztywny na tym odcinku.

• 100% Fluorocarbon
• Doskonały do sztywnych zestawów lub zestawów combi
• Wysoka odporność na przetarcie
• Łatwość wiązania węzłów

Używałem w życiu wielu rodzajów sztywnych włókien, ale to co potrafi Pro Chod Mono w kwestii utrzymywania kształtu jest niesamowite. Używając go w zestawie z elastycznym zawiasem odkryłem, że raz uformowany Pro Chod nie wyprostował się nawet po wyrzucie z workiem PVA, cały czas zapewniając doskonałą prezen-tację zestawu. Dzięki dużej odporności na przetarcia, gładkiej powierzchni ułatwia-jącej wiązanie i silnej pamięci kształtu, materiał Pro Chod Mono oferuje wszystko, czego oczekuję od idealnego przyponu.
                 Tony Smeets
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MATERIAŁY PRZYPONOWE

Art.Nr Długość  Wytrzymałość Kolor      Wyporność
50098 7m  35lbs Kropkowany brąz   Super szybko tonący
50099 7m  45lbs Kropkowany brąz   Super szybko tonący

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

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

Art.Nr     Długość    Wytrzymałość          Wymiar           Kolor
48463  40m  20lbs  9.00kg  0.370mm Kamuflaż
48464  40m  25lbs  11,00kg  0.405mm Kamuflaż
48465  35m  30lbs  13.30kg  0.459mm Kamuflaż
48466  30m  35lbs  15.50kg  0.499mm Kamuflaż

HOOKLINK MONO 
MIMICRY MIRAGE XP 

Materiał na przypony, będący idealnym uzupełnieniem serii Mimicry. 
Jego kolorystyka idealnie wpasuje się w każdy rodzaj wody. Duża 
łatwość wiązania węzłów. Niska pamięć kształtu. Doskonały do wszelkich 
rodzajów przyponów.

TOMISLAV SESTAK
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MATERIAŁY PRZYPONOWE

Art.Nr Długość  Wytrzymałość Kolor Wyporność
50095 7m  35lbs 2 odcienie zieleni   Szybko tonący
50096 7m  45lbs 2 odcienie zieleni   Szybko tonący
50097 25m  45lbs 2 odcienie zieleni   Szybko tonący

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

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

Art.Nr Długość  Wytrzymałość Kolor Wyporność
50092 15m 15lbs 2 odcienie brązu   Wolno tonący
50093 15m  25lbs 2 odcienie brązu   Wolno tonący
50094 15m  35lbs 2 odcienie brązu   Wolno tonący

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

• Półsztywna powłoka zewnętrzna
• Super miękka plecionka z włókien PE
• Przezroczysta powłoka
• Wolno tonący
• 2-tonowy brązowy kamuflaż

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

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

ENRICO PARMEGGIANI
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NOWOŚĆ
ELEMENTY ZESTAWÓW KOŃCOWYCH 
LAST METER
Ponieważ prawdziwa magia dzieje się na 
końcu zestawu.

Ciężko pracowaliśmy na przestrzeni ostatnich 
dwóch lat, by stworzyć nową i wszechstron-
ną ofertę elementów zestawów końcowych, 
mogącą idealnie spełnić wszystkie wymaga-
nia, naszych zaawansowanych technicznie 
klientów. Przypony stosowane w karpiarstwie 
silnie ewoluowały w ciągu ostatnich lat, dla-
tego rozkładaliśmy każdy nasz produkt na 
czynniki pierwsze, by znaleźć najlepsze roz-
wiązania w nowym wydaniu. W większości 
nowej oferty wykorzystujemy tworzywo TPE, 
które jest najlepszym, przyjaznym środowisku 
tworzywem do wykorzystania w wędkarstwie. 
Udało nam się zredukować użycie tworzywa 
PVC, jest ono tylko tam, gdzie nie można zro-
bić tego inaczej.

Przeanalizowaliśmy nawet opakowania, by 
zrobić je jeszcze bardziej przyjazne dla użyt-
kownika. Większość opakowań może być 
przechowywana bezpośrednio w pudełku 
karpiowym, a dzięki naklejkom ze zdjęciem  
i opisem na przodzie i na górze opakowania, 
natychmiast znajdziesz potrzebne Ci rzeczy. 
Opakowania mogą być użyte ponownie na 
inne małe akcesoria.
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Opakowanie: 10
Art.Nr   49886

KLIPS BEZPIECZEŃSTWA  
Z GUMOWYM KORPUSEM
Klips bezpieczeństwa do użycia z ciężarkiem na krętliku.

• Zaprojektowany by zwolnić ciężarek w wypadku  
 wpadnięcia w zaczep
• Współpracuje z krętlikiem w rozmiarze 8
• Krętlik może być zablokowany i unieruchomiony  
 za pomocą trzpienia

Opakowanie: 10
Art.Nr   49887

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

• Zaprojektowany by zwolnić ciężarek w wypadku  
 wpadnięcia w zaczep
• Współpracuje z krętlikiem w rozmiarze 8
• Metalowe ramię redukuje obrót, łatwiej się wypina  
 i jest  bardziej wytrzymałe dla większych ciężarków

Opakowanie: 10
Art.Nr   49888

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

• Do łowienia w wodzie z zaczepami lub łowienia  
 z miękkimi przyponami
• Współpracuje z krętlikiem w rozmiarze 8
• Najlepsze rozwiązanie do bezpiecznego łowienia  
 z ciężarkiem

Opakowanie: 10
Art.Nr   49889

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

• Zaprojektowany by zwolnić ciężarek w wypadku  
 wpadnięcia w zaczep
• Współpracuje z krętlikiem w rozmiarze 8
• Metalowe ramię redukuje obrót, łatwiej się wypina  
 i jest  bardziej wytrzymałe dla większych ciężarków

TULEJKA ANTYSPLĄTANIOWA

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

• Odciąga przypon od ciężarka bez wpływu  
 na pracę przyponu
• Współpracuje z krętlikiem w rozmiarze 8
• Cienka konstrukcja dla lepszej prezentacji zestawu
• Równoległa komora na krętlik zmniejsza ryzyko  
 uszkodzenia zestawu

POZYCJONER HACZYKA 

Półsztywny, wyprofilowany pozycjoner polepsza pracę 
haka i przyponu.

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

Opakowanie: 20
49890 3cm
49891 6cm

Opakowanie: 20
49892 M
49893 L
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KOŁNIERZ TAIL
Redukuje możliwość splątania i zabezpiecza 
ciężarek na klipsie

• Uniwersalny kołnierz gumowy do ciężarków  
 na klipsie

KOŁNIERZ MICRO RIG
Mały kołnierz gumowy do przyponów.

• Chroni węzły
• Zabezpiecza klipsy
• Zwiększa schludność zestawu

Opakowanie: 15
Art.Nr   49897

Opakowanie: 3
Art.Nr   49902

KORALIK MULTI 
Gumowy koralik amortyzujący.

• Do wykorzystania w zestawach: helikopterowych,  
 chod rigach

KORALIKI GUMOWE

Gumowe stopery amortyzujące.

• Uniwersalne koraliki gumowe

KORALIK BUFFER 

Gumowy koralik amortyzujący.

• Do wykorzystania z tulejkami antysplątaniowymi
ZESTAW MULTI PURPOSE RIG 

Uniwersalny system mocowania ciężarków.

• Zapobiega splątaniom
• Duży pierścień mocujący ciężarek zapewnia  
 zabezpieczanie przed przygniecieniem zestawu 
 ciężarkiem
• Łatwa zmiana z zestawu półsztywnego do przelotowego

Opakowanie: 15
49900 Standard
49901 Distance

Opakowanie: 24
49898 Standard
49899 Małe

Opakowanie: 15
49894 Normalny
49895 Długi

Opakowanie: 15
49896 Mini
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Opakowanie: 15
Art.Nr   49903

Opakowanie: 3
Art.Nr   49904

Opakowanie: 20
Art.Nr   49906 Opakowanie: 15

Art.Nr   49907

SEMI FIXED RIG BUFFER & RING

Zestaw zmniejsza niebezpieczeństwo splątania i 
zabezpiecza ciężarek na klipsie. Niezbędnik do robienia 
własnych zestawów na pół sztywno.

• Doskonały do zestawów średniej i dużej długości
• Współpracuje z krętlikiem w rozmiarze 8
• Możliwość zablokowania pierścienia na rurce  
 amortyzacyjnej
• Można wykorzystywać z rurką antysplątaniową

ZESTAW HELICOPTER

Kompletny, antysplątaniowy zestaw helikopterowy.

• Zapobiega splątaniom
• Doskonały do dalekich rzutów
• System zwalniania ciągarka
• Można wykorzystywać z rurką antysplątaniową,  
 miękkimi materiałami przyponowymi i leadcorami

Opakowanie: 15
Art.Nr   49905

Opakowanie: 1
49908                      2.0m

ODBOJNIK HELICOPTER/CHOD RIG

Koralik amortyzacyjny zaprojektowany do użycia  
z dowolnym zestawem helikopterowym, w tym z chod 
rigiem

• Wykorzystuje taperowaną końcówkę, chroniącą  
 przypon w czasie walki z rybom
• System zwalniania ciągarka

KORALIK ULTRAGRIP 

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

• Doskonale trzyma się na plecionce,  
 nie przesuwa się

ODBOJNIK CHOD 

Dwuczęściowy stoper do wykorzystania w zestawie  
chod rig.

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

RURKA ANTYSPLĄTANIOWA

• Średnica 0.5mm
• Chroni przypon i rybę, zapobiega splątaniom
• Alternatywa dla przyponów
• Może być wykorzystywana z każdym rodzajem zestawu
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KORALIK DROP 
• Uniwersalne koraliki do wykorzystania w zestawach:  
 helikopterowych, chod rigach
• W kształcie kropli dla redukcji tarcia i ułatwienia  
 obrotu krętlika
• Doskonale trzyma się na plecionce,  
 nie przesuwa się

SILIKONOWA RURKA  
RIG

5 cm sekcje rurek o średnicy 1 i 2 mm.

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

Opakowanie: 20
Art.Nr 49911

Opakowanie: 30
Art.Nr   49915

Opakowanie: 30
Art.Nr   49914

KOŁNIERZ SILIKONOWY  
QUICK LINK Ø3MM

• Zabezpiecza łączniki i krętliki
• Wytnij odpowiednia długość i naciągnij na łącznik  
 lub krętlik
• Zapobiega splątaniom 

RURKA 
TERMOKURCZLIWA

• Zabezpiecza węzły
• Pozwala na pozycjonowanie haka i na wiele 
 innych zastosowań
• Pozwala na poprawienie pracy uszkodzonych  
 przyponów

GUMKI PRZYNĘTOWE

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

ŚRUCINY 

• Opakowanie śrucin niezbędnych do dociążania  
 zestawów lub ustalania pozycji ich elementów

Opakowanie: 20
49912 M Ø1.5&2mm
49913 L Ø2.5&3mm

Opakowanie: 20
49910 1mm & 2mm 5cm

Opakowanie: 24
Art.Nr   49909
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Opakowanie: 6
Art.Nr 49916

Opakowanie: 15
Art.Nr 49923

Opakowanie: 15
Art.Nr 49924

ZESTAW BACK LEAD CLASSIC 

• Pozwala na bezpieczne przypięcie back leada do linki  
 głównej
• Możliwość regulacji siły wypięcia ciężarka
• Back leady ułatwiają trzymanie linki głównej z dala od  
 żerujących ryb i zmieszają niebezpieczeństwo  
 splątania kliku zestawów

PIERŚCIENIE STALOWE

• Antyrefleksowe, matowe wykończenie
• Zaprojektowane do włosów
• Polepszają pracę zestawu, pozwalając  
 przynęcie hakowej na naturalne ruchy

Opakowanie: 30
49917 Okrągłe
49918 Owalne
49919 Kropla

Opakowanie: 30
49920 Owalne
49921 Okrągłe
49922 Super cienkie

ŁĄCZNIKI DO PRZYPONU 

• Antyrefleksowe, matowe wykończenie
• Gładkie krawędzie pozwalają na bezpieczne łączenie  
 elementów przyponu
• Spawane dla większej wytrzymałości
• Doskonałe do zestawów combi
• Można ich używać do mocowania worków PVA  
 na klipsie bezpieczeństwa

ŁĄCZNIK MULTI CLIP 

• Zaprojektowany do szybkiej zmiany ciężarków  
 lub przyponów
• Antyrefleksowe, matowe wykończenie
• Niezwykle wytrzymały

ŁĄCZNIK SPEED 

• Zaprojektowany do szybkiej zmiany ciężarków  
 lub przyponów, bardzo wytrzymały nadaje się  
 do spoda lub markerów
• Antyrefleksowe, matowe wykończenie
• Niezwykle wytrzymały

KRĘTLIK ROZMIAR 8

• Standardowy krętlik w rozmiarze 8
• Doskonale współpracuje z klipsami i koralikami Prologic
• Współpracuje z łącznikami Multi Clip i Speed
• Antyrefleksowe, matowe wykończenie

Opakowanie: 15
Art.Nr 49925
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KRĘTLIK ROZMIAR 12
• Standardowy krętlik w rozmiarze 12
• Zaprojektowany do poprawy pracy przyponów,  
 szczególnie jako krętlik do mocowania przynęty
• Może być wykorzystywany do łączenia zestawów combi
• Antyrefleksowe, matowe wykończenie

KRĘTLIK Z PIERŚCIENIEM 
• Krętliki z pierścieniem w rozmiarze 8 i 12
• Doskonale współpracuje z klipsami i koralikami  
 Prologic
• Współpracuje z łącznikami Multi Clip i Speed
• Do wykorzystania w zestawach:  
 helikopterowych, chod rigach
• Antyrefleksowe, matowe wykończenie

Opakowanie: 15
Art.Nr   49929

Opakowanie: 15
Art.Nr   49932Opakowanie: 15

Art.Nr   49931Opakowanie: 15
Art.Nr   49930

KRĘTLIK QUICK CHANGE 
• Krętlik z klipsem
• Doskonale współpracuje z koralikami  
 Prologic
• Korzystaj z kołnierza antysplątaniowego

KRĘTLIK HELICOPTER/CHOD

• Krętlik w rozmiarze 8 z powiększonym pierścieniem
• Doskonale współpracuje z klipsami i koralikami  
 Prologic
• Współpracuje z koralikami Chod i helikopterowymi
• Powiększony pierścień polepsza pracę przyponu
• Zwiększa ruchliwość zestawów helikopterowych  
 i chod rig

KRĘTLIK HELICOPTER/CHOD 
QUICK CHANGE

• Krętlik w rozmiarze 8 z klipsem i powiększonym  
 pierścieniem
• Doskonale współpracuje z koralikami  
 helikopterowymi
• Zwiększa ruchliwość zestawów helikopterowych

KRĘTLIK QUICK CHANGE  
Z PIERŚCIENIEM
• Krętlik w rozmiarze 8 z klipsem i dodatkowym kółkiem
• Doskonale współpracuje z koralikami helikopterowymi
• Zwiększa elastyczność zestawu
• Powiększony pierścień poprawia pracę i dodaje  
 dodatkową ruchliwość

Opakowanie: 15
49927 8
49928 12

Opakowanie: 15
Art.Nr   49926

134



WWW.PROLOGICFISHING.PL

LAST METER

Opakowanie: 15
Art.Nr   49933

Opakowanie: 15
Art.Nr   49933

KRĘTLIK CHOD Z 2-KÓŁKAMI

ZESTAW LAST METER RIG

• Specjanie dla zestawów chod rig
• Współpracuje z koralikami Prologic do metody  
 chod rig
• Zwiększona elastyczność
• Powiększone pierścienie poprawiają pracę i dodają  
 dodatkową ruchliwość

Dostarczony w wytrzymałym, praktycznym i kompaktowym pudełku, które można 
wykorzystywać do wielu celów. Zestaw zawiera wybrane elementy programu Last Meter, 
niezbędne do samodzielnego przygotowania zestawów. Elementy zestawu:

• Krętlik rozmiar 8 x 6 szt.
• Krętlik rozmiar 8 z pierścieniem x 6 szt.
• Krętlik helikopterowy x 6 szt.
• Łącznik Multi Clip x 6 szt.
• Klips bezpieczeństwa z gumowym korpusem i trzpieniem x 6 szt.
• Zestaw MP x 6 szt.
• Rurka antysplątaniowa 2m
• Koralik Helicopter x 6 szt.
• Koralik Ultra Grip x 6 szt.
• Koralik Chod x 6 szt.
• Koraliki x 6 szt.

KLIPS DO ROBAKÓW 

• Zaprojektowane do szybkiego mocowania  
 robaków i innych przynęt naturalnych
• Najszybsza i najłatwiejsza opcja do efektywnego  
 łowienia na robaki i przynęty naturalne

Opakowanie: 20
49944 6mm
49945 8mm
49946 10mm
49947 12mm

Opakowanie: 15
49948 S (6x11mm)
49949 M (9x16mm)

SPRĘŻYNA PASTE 

• Zaprojektowany do utrzymywania pasty na włosie
• Pozwala na łowienie na dużych dystansach
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WOLFRAMOWY KORALIK 
DOWNFORCE ULTRAGRIP

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

• Doskonale trzyma się na plecionce,  
 nie przesuwa się

WOLFRAMOWY KORALIK 
DOWNFORCE CHOD DROP

Dwuczęściowy stoper do wykorzystania w zestawie  
chod rig.

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

Opakowanie: 10
Art.Nr   49935

WOLFRAMOWA RURKA 
ANTYSPLĄTANIOWA DOWNFORCE

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

Opakowanie: 2
49936 0.60mm 1m
49937 0.80mm 1mOpakowanie: 12

Art.Nr   49934

NOWOŚĆ 
WOLFRAMOWE KOMPONENTY LAST METER DOWNFORCE
Niewidzialny i dokładnie “przytwierdzony” do dna zestaw to podstawa 
dla profesjonalnego karpiarza. Odpowiednio ustawiony na dnie 
zestaw, to nie tylko kwestia mimetyki, pozwala to na odpowiednią 
pracę haka, która zapewnia pewne zacięcie ryby. Wszystkie produkty 
serii DOWNFORCE wykorzystują mieszaninę wolframu i tworzyw 
sztucznych zapewniającą ich długą żywotność.

WOLFRAMOWE KOMPONENTY
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Opakowanie: 12
Art.Nr   49939

WOLFRAMOWY KOŁNIERZ 
ANTYSPLĄTANIOWY DOWNFORCE

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

• Odciąga przypon od ciężarka bez wpływu  
 na pracę przyponu
• Współpracuje z krętlikiem w rozmiarze 8
• Cienka konstrukcja dla lepszej prezentacji zestawu
• Równoległa komora na krętlik zmniejsza ryzyko  
 uszkodzenia zestawu

WOLFRAMOWY KOŁNIERZ 
DOWNFORCE MICRO

Mały kołnierz gumowy do przyponów.

• Chroni węzły
• Zabezpiecza klipsy
• Zwiększa schludność zestawu

Opakowanie: 10-15
49940 Standard  15pcs
49941 Mega  10pcs

Opakowanie: 12
49938 5cm

WOLFRAMOWY STOPER 
DOWNFORCE 

Wykonane z ciężkiego wolframu, zaprojektowane do 
łatwego przesuwania po przyponie lub lince głównej, 
zapewniają, że zestaw jest dokładnie ułożony na dnie.
 
•            Wolfram o wysokiej gęstości
•            Naturalna kolorystyka
•            Gładkie, zaokrąglone krawędzie
•            Dostępne w 2 rozmiarach

Opakowanie: 3x10
Art.Nr   49942

Opakowanie: 12
Art.Nr   49943

KORALIK DOWNFORCE DROP 

• Uniwersalne koraliki do wykorzystania  
 w zestawach: helikopterowych, chod rigach
• W kształcie kropli dla redukcji tarcia i ułatwienia  
 obrotu krętlika
• Doskonale trzyma się na plecionce,  
 nie przesuwa się

AUDAX BACK LEAD

Kolejna innowacja Prologic - dzięki specjalnej konstrukcji 
można założyć ten swobodny back lead na linkę  
w mgnieniu oka. Specjalny kształt śrubowego wycięcia 
zapewnia doskonały poślizg back lead’a na lince  
i zapobiega jego odpadnięciu w czasie rzutu.

Opakowanie: 3x8g
Art.Nr   47355

PASTA WOLFRAMOWA 
DOWNFORCE 
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ZESTAW RUREK Z PIANKI
• Rurki z pianki o średnicy 15mm i długości   
 55mm, w 6 różnych kolorach
• Doskonałe do wyważania lub podnoszenia  
 przynęty
• Dotnij do potrzebnej długości
• Idealne do zig riga

DWUKOLOROWE KULKI Z PIANKI

• Kulki z pianki o średnicy 10mm w 4 różnych kolorach
• Doskonałe do wyważania lub podnoszenia przynęty,  
 oraz do bałwanów
• Zwiększają widoczność przynęty
• Super chłonny materiał o niskiej gęstości i wysokiej  
 wyporności
• Idealne do zig riga

Opakowanie: 16
49966                15mm 

ZESTAW BECZUŁEK Z PIANKI

• Piankowe beczułki o średnicy 15mm, w 6 różnych kolorach
• Doskonałe do wyważania lub podnoszenia przynęty,  
 oraz do bałwanów
• Zwiększają widoczność przynęty
• Dotnij do potrzebnej długości
• Super chłonny materiał o niskiej gęstości i wysokiej  
 wyporności
• Idealne do zig riga

TABLICE PIANKOWE

Tablice z pianki o wysokiej gęstości, mają 
nieskończoną ilość zastosowań, dostępne 
w trzech zestawach kolorystycznych. Wytnij 
pożądany kształt i dołóż do przynęty na włosie.

• Doskonałe uzupełnienie przynęty z ziaren
• Pozwalają na wybalansowanie przynęty
• Idealne do zig riga
• Wytnij pożądany kształt i dołóż do przynęty

Opakowanie: 2
49967 Żółty + Czarny
49968 Pomarańcz + Żółty
49969 Red + White

Opakowanie: 12-16
49964 10mm 16 szt.
49965 14mm 12 szt.Opakowanie: 6

Art.Nr   49963

RURKI TERMOKURCZLIWE BAIT PROTECTOR
Szeroka oferta rurek termokurczliwych do 
zabezpieczenia przynęty na włosie przed 
zniszczeniem przez ryby, szczególnie sumy. 
Dostępne w wielu wymiarach, do stosowania  
z kulkami o średnicach od 12 do 32mm.

Dodatkiem są bardzo widoczne wersje w kolorach 
jaskrawym żółtym i jaskrawym pomarańczu, które są 
nieocenione w ekstremalnych sytuacja, gdy dobra 
widoczność przynęty jest jedynym co może skłonić 
karpia do zainteresowania się nią. Jest to przydatne 
szczególnie nocą, dając dodatkowo poczucie spokoju, 
wiedząc, że zestawy zostawione na noc nie zostaną 
pozbawione przynęty krótko po umieszczeniu w wodzie.

Opakowanie: 10
49970 14mm  Przezroczysty
49971 22mm  Przezroczysty
49972 32mm  Przezroczysty
49973 14mm  Jaskrawy Żółty
49974 22mm  Jaskrawy Żółty
49975 32mm  Jaskrawy Żółty
49976 14mm  Jaskrawy Pomarańcz
49977 22mm  Jaskrawy Pomarańcz
49978 32mm  Jaskrawy Pomarańcz

NOWOŚĆ LAST METER PŁYWAKI
Szeroka oferta pianek EVA w różnych kształtach, 
kolorach i o różnej gęstości - wszystko by 
zaspokoić wszystkie potrzeby karpiarzy. Tablice 
piankowe są pakowane po dwie sztuki, w różnych 
kolorach, są wykonane z pianki EVA o bardzo 
dużej gęstości. Całkowicie inna pianka jest 
wykorzystana w 2-kolorowych kulkach, rurkach 
i beczułkach. W tych wypadkach wykorzystano 
piankę o niskiej gęstości, zapewniającą większą 
wyporność, dzięki lepszemu stosunkowi objętości 
do masy, dodatkowo mogą one wchłaniać 
płynne atraktory i uwalniać je znacznie dłużej niż 
tradycyjne pianki.

Nie ma nic gorszego jak zwinąć zestaw  

i stwierdzić, że włos jest pusty, co oznacza, 

że przez przynajmniej kilka godzin nie 

miałeś szansy złowić ryby! Szczególnie  

w wodach o dużej ilości raków, małych sumów 

i babek, ciężko jest łowić na kulki. Niekiedy nawet 

najtwardsza przynęta wystarczy tylko na pół godziny. Tutaj 

przychodzą z pomocą nasze ochraniacze na kulki - rurki 

termokurczliwe. Po założeniu ich na przynętę i włożeniu 

do ciepłej wody otulają one kulkę zabezpieczając ją 

przed szybkim uszkodzeniem, zaś otwory nie psują pracy 

przynęty. Jak się pewnie domyślasz Prologic rozwiną tę 

technologię - dodaliśmy rurki w jaskrawych kolorach, które 

pozwalają na dopasowanie ich do jaskrawych przynęt lub 

pop-upów.
    Bastian Reetz
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Opakowanie: 1
Art.Nr   49956

Opakowanie: 1
Art.Nr   49954

Opakowanie: 1
Art.Nr   49955

Opakowanie: 1
Art.Nr   49957

Opakowanie: 1
49958 Standard Ø5.5mm
49959 XL Ø9.5mm

ZESTAW STOPERÓW DO KULEK 

• Kompletny zestaw stoperów do kulek: standardowych  
 i z przedłużką
• Zabezpieczają przynętę na włosie
• Stopery z przedłużką pozwalają na wydłużenie włosa  
 dla większych przynęt

IGŁA DO KULEK

• Bezpieczna igła standardowej długości
• Do wszystkich rodzajów przynęt: kulek, pelletu, itp.
• Może służyć do mocowania małych worków PVA
• Pomocna w wiązaniu przyponów49950 Przezroczysty

49951 Żółty
49952 Pomarańcz
49953 Czarny

IGŁA DO KULEK STRINGER

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

IGŁA DO KULEK SPLICING

• Bardzo mała głowica
• Przeznaczona do splatania przyponów i wiązania pętli
• Doskonała do małych kulek
• Pomocna w wiązaniu przyponów

WIERTŁO DO KULEK 

• Wiertło z ergonomicznym uchwytem 
• Przewierci najtwardsze kulki i pellet

WIERTŁO DO DUŻYCH KULEK 

• Przeznaczone do największych przynęt
• Idealne do wiercenia orzechów tygrysich i pelletu

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

NOŻYCZKI DO PLECIONKI PRO

• Doskonałe nożyczki do plecionki
• Poradzą sobie z każdą plecionką i żyłką

Opakowanie: 1
Art.Nr   49960

NOŻYCZKI COMPACT

• Uniwersalne nożyczki
• Do stosowania z żyłką i plecionkami

Opakowanie: 1
Art.Nr   49961

NARZĘDZIE HAIR CONTROLL

Poręczne i przyjazne narzędzie do wiązania włosów, 
zapewnia, że każdy włos będzie tej samej, ustalonej 
długości.

• Umieść hak w uchwycie
• Przywiąż włos do trzpienia i ustal długość włosa
• Przywiąż włos do haka
• Dociągnij węzły i gotowe!

Opakowanie: 1
Art.Nr   49962
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Art.Nr Długość Wytrzymałość Hak Opakowanie
50118  15cm  25lbs XC2 Rozmiar 2  2
50119 15cm  25lbs XC2 Rozmiar 4  2
50120  15cm  15lbs XC2 Rozmiar 6  2
50121 15cm  15lbs XC2 Rozmiar 8  2
50122  15cm  25lbs   XC2 Rozmiar 4 (Bezzadziorowy) 2
50123  15cm  15lbs   XC2 Rozmiar 6 (Bezzadziorowy) 2
50124  15cm  15lbs   XC2 Rozmiar 8 (Bezzadziorowy) 2

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

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

LAST METER GOTOWE ZESTAWY KOŃCOWE
Dla wygody i na „szybkie” zasiadki - musisz 
wypróbować gotowe zestawy końcowe 
Prologic. Zaprojektowane i wykonane w perfekcyjny 
sposób, docenisz ich jakość i nie przysporzą Ci 
problemu, niezależnie czy jesteś początkującym, 
czy zaawansowanym karpiarzem. Każdy zestaw 
wykorzystuje wybrane plecionki: Reptilian, Super Soft 
Viper; materiał włosa Mirage 3D Mono Hook Link lub Supple Super Snake, więc zawsze znajdzie model dopasowany 
do dowolnej sytuacji na łowisku. Wszystkie modele posiadają szeroki wybór rozmiarów haków. Nasze nowe, ostre jak 
brzytwa haki serii: XC2, XC5, XC7, to gwarancja skuteczności. 

Przypony są dostarczone w dopasowanych opakowaniach, zapewniających, że są one wyprostowane i gotowe do 
użycia. W opakowaniu znajduje się dodatkowo zestaw stoperów do kulek, zatem masz wszystko co jest potrzebne by 
zacząć łowić!
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Art.Nr Długość Wytrzymałość Hak Opakowanie
50106  15cm  25lbs XC7 Rozmiar 4  2
50107  15cm  25lbs XC7 Rozmiar 6  2
50108  15cm  15lbs XC7 Rozmiar 8  2
50109     15cm  15lbs XC7 Rozmiar 10  2
50110  15cm  25lbs   XC7 Rozmiar 6 (Bezzadziorowy) 2
50111   15cm  15lbs   XC7 Rozmiar 8 (Bezzadziorowy) 2
50112    15cm  15lbs   XC7 Rozmiar 10 (Bezzadziorowy) 2

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

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

Art.Nr Długość Wytrzymałość Hak Opakowanie
50113     15cm  28lbs XC5 Rozmiar 1  2
50114    15cm  28lbs XC5 Rozmiar 2  2
50115   15cm  22lbs XC5 Rozmiar 4  2
50116    15cm  22lbs   XC5 Rozmiar 4 (Bezzadziorowy) 2
50117      15cm  22lbs   XC5 Rozmiar 6 (Bezzadziorowy) 2

Art.Nr Długość Wytrzymałość Hak Opakowanie
50125      4cm  25lbs XC8 Rozmiar 4  3
50126    4cm  20lbs XC8 Rozmiar 6  3
50127    4cm  20lbs XC8 Rozmiar 8  3
50128     4cm  25lbs   XC8 Rozmiar 4 (Bezzadziorowy) 3
50129      4cm  20lbs   XC8 Rozmiar 6 (Bezzadziorowy) 3
50130   4cm  20lbs   XC8 Rozmiar 8 (Bezzadziorowy) 3

NOWOŚĆ STIFF D

NOWOŚĆ CHOD - HINGED STIFF

Kolejny fantastyczny, niezwykle skuteczny zestaw na duże ryby, wykorzystuje nasz zwycięski 
materiał Mimicry 3D Hook Link. Model to wyważonych przynęt i do bałwanków. Zestaw Stiff D  
pozwala hakowi na jeszcze szybszy obrót, zwiększając szansę zacięcia. Wykorzystuje krętlik  
z pierścieniem. Sprawdzony łowca największych okazów!

• Mimicry 3D Hook Link
• Krętlik z pierścieniem
• Pierścień D
• Metalowy pierścień 
• Hak XC5

Zestaw chod rig został stworzony na podstawie wielu rygorystycznych testów, w których 
dobieraliśmy najlepsze komponenty do jego stworzenia. Wykorzystuje materiał Chod 
Mono, który posiada niesamowitą pamięć kształtu, a jednocześnie jest łatwy w formowaniu. 
Wykorzystano tu krętlik z pierścieniem i nowy hak XC8, o szerszym rozwarciu i oczu wygiętym 
na zewnątrz , przez co idealnie układa się do kształtu przyponu. Aby dać Ci jeszcze większe 
spektrum zastosowań w zestawie znajduje się przypon z fluorocarbonu Spectrum zakończony 
krętlikiem z pierścieniem, z jednej strony i łącznikiem Quick Change, z drugiej strony. Masz 
zatem możliwość łowienia sztywnym zestawem.

• Nowy materiał Chod Mono
• Krętlik z pierścieniem
• Pierścień D
• Metalowy pierścień
• Fluorocarbon Spectrum
• Łącznik Quick Change
• Hak XC8
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Art.Nr Długość Wytrzymałość Hak Opakowanie
50131   10cm  20lbs XC7 Rozmiar 4  3
50132   10cm  15lbs XC7 Rozmiar 6  3
50133         10cm  15lbs XC7 Rozmiar 8  3
50134     10cm  20lbs XC7 Rozmiar 4 (Bezzadziorowy) 3
50135     10cm  15lbs XC7 Rozmiar 6 (Bezzadziorowy) 3
50136       10cm  15lbs XC7 Rozmiar 8 (Bezzadziorowy) 3
50137         10cm  15lbs XC7 Rozmiar 10 (Bezzadziorowy) 3

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

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

Art.Nr Długość Wytrzymałość Hak Opakowanie
50138      15cm  28lbs XC7 Rozmiar 2  2
50139     15cm  28lbs XC7 Rozmiar 4  2
50140          15cm  22lbs XC7 Rozmiar 6  2
50141       15cm  22lbs XC7 Rozmiar 8  2
50142      15cm  28lbs XC7 Rozmiar 4 (Bezzadziorowy) 2
50143      15cm  22lbs XC7 Rozmiar 6 (Bezzadziorowy) 2
50144      15cm  22lbs XC7 Rozmiar 8 (Bezzadziorowy) 2

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

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

STEFAN JENSEN
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Art.Nr Plecionka Długość Wytrzymałość Opakowanie
50146 Metal Core 80cm  45lbs  3

NOWOŚĆ ZESTAW HELICOPTER 
METAL CORE

Leader z 80cm 45lb materiału z metalowym rdzeniem, mocny koralik, 
krętlik Quick Change Heli, amortyzator Heli, łącznik Speed i 3cm tulejka 
antysplątaniowa.

• Wysokiej jakości, gotowy zestaw helikopterowy
• Dla karpiarzy, którzy wolą łowić, niż wiązać przypony

Art.Nr Plecionka Długość Wytrzymałość Opakowanie
50147 Metal Core 80cm  45lbs  3

NOWOŚĆ ZESTAW MP 
METAL CORE RUNNING

Leader z 80cm 45lb materiału z metalowym rdzeniem, półsztywny 
amortyzator z pierścieniem, klips Multi, krętlik Quick Change i 3cm 
tulejka antysplątaniowa.

• Wysokiej jakości, gotowy zestaw helikopterowy
• Dla karpiarzy, którzy wolą łowić, niż wiązać przypony

Art.Nr Plecionka Długość Wytrzymałość Opakowanie
50148  Bezrdzeniowa  80cm  45lbs  3
50149 Metal Core  80cm  45lbs  3

NOWOŚĆ ZESTAW SAFETLY CLIP QC 
LINK LEADER

Klips bezpieczeństwa z gumowym korpusem, łącznik Multi, owalny pierścień 
stalowy i 3cm tulejka antysplątaniowa.

• Wysokiej jakości zestaw, plecionka bezrdzeniowa lub z metalowym rdzeniem
• Dla karpiarzy, którzy wolą łowić, niż wiązać przypony

Art.Nr Plecionka Długość Wytrzymałość Opakowanie
50150 Bezrdzeniowa  80cm  45lbs  3
50151 Metal Core  80cm  45lbs  3

NOWOŚĆ ZESTAW SAFETLY CLIP QC 
SWIVEL LEADER

Klips bezpieczeństwa z gumowym korpusem, krętlik Quick Change, owalny 
pierścień stalowy i 3cm tulejka antysplątaniowa.

• Wysokiej jakości zestaw, plecionka bezrdzeniowa lub z metalowym rdzeniem
• Dla karpiarzy, którzy wolą łowić, niż wiązać przypony

POLYÁK ATTILA
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ARTBAIT

BENKE ATTILA

Art.Nr Produkt Opakowanie
47314  Pływające ślimaki brokat M.O.  - Neutralny  6
47315  Pływające ślimaki brokat M.O. - Skorupiaki   6
47316  Pływające robaki: białe i czerwone - Neutralny   20
47317  Pływające robaki Hi-Vis - Neutralny  20
47318  Pływające robaki: białe i czerwone - Skorupiaki  20
47319  Pływające robaki Hi-Vis - Skorupiaki  20
47320  Pływająca kukurydza: biała i czerwona - Neutralny   20
47321  Pływająca kukurydza Hi-Vis - Neutralny  20
47322  Pływająca Kukurydza: biała i czerwona - Skorupiaki  20
47323  Pływająca Kukurydza Hi-Vis - Skorupiaki  20
47324  Pływający orzech tygrysi - Neutralny  12
47325  Pływający orzech tygrysi Hi-Vis - Neutralny  12
47326  Pływający orzech tygrysi - Skorupiaki  12
47327  Pływający orzech tygrysi Hi-Vis - Skorupiaki  12
47328  Pływająca ochotka: czerwona i fluo - Neutralny   20
47329  Pływająca ochotka: czerwona i fluo - Skorupiaki  20
47330  Pływające kulki 14mm czerwone i brokat M.O. - Neutralny  12
47331  Pływające kulki 14mm Żółty & Ghost Glitter  - Neutralny  12
47332  Pływające kulki 14mm czerwone i brokat M.O. - Skorupiaki  12
47333  Pływające kulki 14mm Żółty & Ghost Glitter - Skorupiaki  12
47334  Pływające kulki 20mm czerwone i brokat M.O. - Neutralny  12
47335  Pływające kulki 20mm żółte i brokat Ghost - Neutralny  12
47336  Pływające kulki 20mm czerwone i brokat M.O. - Skorupiaki  12
47337  Pływające kulki 20mm żółte i brokat Ghost - Skorupiaki  12

  
SZTUCZNA PRZYNĘTA ARTBAIT

Super nowoczesne sztuczne przynęty pływające. Dzięki naszej 
ścisłej współpracy z marką Savage Gear byliśmy w stanie stworzyć 
najskuteczniejsze sztuczne przynęty karpiowe na rynku! Wszystkie 
przynęty zostały zaprojektowane z wykorzystaniem najnowocześniejszych 
technologi projektowania 3D tak by oddać najmniejsze detale tych imitacji 
pożywienia karpi. Uatrakcyjnieniem formy geometrycznej jest tu odpowiednio 
dobrana kolorystyka nakładana dwuwarstwowo na najlepszy silikon, 
zastosowanie brokatu, oraz atraktorów. Szeroki wybór w tej serii pokrywa 
całe zapotrzebowanie w tym segmencie przynęt. Dostępne są dwa aromaty: 
z krewetek i skorupiaków, oraz wersja neutralna - którą można nasączyć 
dowolnym atraktorem, według własnego uznania.

Ślimaki brokat M.O. Robaki: białe i czerwone Robaki Hi-Vis 

Kukurydza: biała i czerwona Kukurydza Hi-Vis Orzech tygrysi

Orzech tygrysi Hi-Vis Ochotka: czerwona i fluo Kulki: czerwone i brokat M.O. 

Kulki: żółte i brokat Ghost 
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BENKE ATTILA

Robaki Hi-Vis 

Orzech tygrysi

Kulki: czerwone i brokat M.O. 
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•  Wytrzymały, przyjemny w dotyku i nie szeleszczący materiał zewnętrzny  
 składający się w 92% z poliestru i 8% z nylonu, z hydrofobowym teflonowym  
 wykończeniem
•  W 100% wodoodporna - membrana klimatyczna PU: wodoodporność 
 na poziomie 8.000mm słupa wody i oddychalność 3.000mvp, podklejane szwy
•  Kurtka zewnętrzna wyłożona siatką poliestrową i pełną tkaniną poliestrową  
 wewnątrz rękawów
•  Regulacja w połowie długości na dole kurtki
•  Odpinany regulowany kaptur z daszkiem i wyłożony flisem
•  Komfortowe wyłożenie flisem kołnierza
•  Wytrzymały dwustronny zamek główny, kryty patką
•  Rękawy regulowane na wytrzymały rzep
•  2 pojemne kieszenie z otworami drenażowymi na piersiach i umieszczone  
 pod nimi wyłożone flisem kieszenie do ogrzewania dłoni
•  2 duże kieszenie cargo u dołu kurtki
•  Kieszeń napoleońska zamykana na zamek i wewnętrzna kieszeń zamykana  
 na zamek
•  Odpinana wewnętrzna kurtka flisowa

Art.Nr Kolor Rozmiar
46525 New Green M
46526 New Green L
46527 New Green XL
46528 New Green XXL

KURTKA NEW GREEN THERMO

•  Wytrzymały, przyjemny w dotyku i nie szeleszczący materiał zewnętrzny składający  
 się w 92% z poliestru i 8% z nylonu, z hydrofobowym teflonowym wykończeniem
•  W 100% wodoodporne - membrana klimatyczna PU: wodoodporność na poziomie  
 8.000mm słupa wody i oddychalność 3.000mvp, podklejane szwy
•  Wyłożone flisem, poza dołem nakładanym na obuwie
•  Wytrzymałe wzmocnienia na kolanach i tyle łydek wykonane z nylonu Oxford Taslan
•  Podwójna warstwa materiału na siedzeniu
•  Komfortowe elastyczne i regulowane szelki z mocnymi klamrami
•  Długi zamek na spodzie nogawki plus regulacja spodu nogawki na rzep
•  Dwustronny zamek rozporka, kryty patką
•  Regulowany pas z elastycznym tyłem
•  2 pojemne kieszenie  na piersiach i umieszczone pod nimi wyłożone flisem kieszenie  
 do ogrzewania dłoni
•  2 zapinane na zamek kieszenie boczne

Art.Nr Kolor Rozmiar
46529 New Green M
46530 New Green L
46531 New Green XL
46532 New Green XXL

SPODNIE NEW GREEN THERMO
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Kombinezon termiczny Comfort

składa się z kurtki i spodni, jest dostępny 

w kolorze MAX5 i New Green.

Wyjątkowo lekki 2-częściowy kombinezon, dostosowany  
do nawet najtrudniejszych warunków pogodowych!
• 100% wodoszczelny i wiatroszczelny z izolowanymi zamkami
• Wykonane z bardzo mocnego nylonu 210 T
• Izolacja watoliną 120gm²
• Wyścielony miękkim i ciepłym polarem

Art.Nr Kolor Rozmiar
48043 MAX5 M
48044 MAX5 L
48045 MAX5 XL
48046 MAX5 XXL

KOMBINEZON TERMICZNY COMFORT 
2-CZĘŚCIOWY (SPODNIE + KURTKA)

Kurtka:
• Rozkładany i regulowany kaptur z drutowanym daszkiem
• Ochraniacz na suwak mocowany na rzepy
• Ściągacz w talii dla perfekcyjnego dopasowania
• Elastyczne mankiety wewnętrzne i regulowane na rzepy   
  zewnętrzne
• 3 duże zewnętrzne kieszenie i 1 zasuwana wewnętrzna

Spodnie:
• Regulowane elastyczne szelki z mocnymi mocowaniami
• 2 duże zewnętrzne kieszenie i 1 zasuwana wewnętrzna
• Suwak zabezpieczony ochraniaczem
• Elastyczny pas w celu dobrego dopasowania
• Polarowe kieszenie w celu ogrzania rąk
• Wewnętrzna kieszeń z zabezpieczeniem
• Szeroka zasuwana nogawka z ochraniaczem zapinanym na rzep 
  w celu łatwego ubierania

Art.Nr Kolor Rozmiar
41918 Zielony M
41919 Zielony L
41920 Zielony XL
41921 Zielony XXL

LUKA ANDRAS
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48023 MAX5  S
48024 MAX5  M
48025 MAX5  L
48026 MAX5  XL
48027 MAX5  XXL
48028 MAX5  XXXL

• Doskonałe, termo i wodoszczelne spodnie  
  w barwach kamuflażu  MAX5
• Rewolucyjny 3 warstwowy, oddychający  
  materiał poliuretanowy
• Szczelność 8000mm
• Oddychanie: MP 3000 gm/m²/24h
• Izolacja: ciepło 360gm/yd
• Kieszenie: 1wodoszczelna, 2 polarowe,  
  2 zasuwane z ochraniaczem
• Regulowane suwakiem na kostkach
• Wzmocnione kolana i pośladki
• Całkowicie regulowane, wygodne,  
  elastyczne,z neoprenowymi szelkami

Art.Nr Kolor Rozmiar
48029 MAX5   S
48030 MAX5  M
48031 MAX5  L
48032 MAX5  XL
48033 MAX5  XXL
48034 MAX5  XXXLL

KURTKA TERMICZNA  
MAX5 THERMO ARMOUR PRO

SPODNIE 
MAX5 THERMO ARMOUR PRO

• Doskonała, termo i wodoszczelna kurtka w kamuflażu MAX5
• 8 kieszeni: 2 wewnątrz, 2 polarowe, 2 zasuwane z ochraniaczem,  
  2 z suwakiem wodoszczelnym
• Rozkładany i regulowany kaptur z drutowanym daszkiem
• Rewolucyjny 3 warstwowy, oddychający materiał poliuretanowy
• Szczelność 8000mm
• Oddychanie: MP 3000 gm/m²/24h
• Izolacja: ciepło 360gm/yd
• Supermocny, niedrący się, miękki, ociekający materiał wykończenia
• Zdejmowany kaptur
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Doskonała techniczna kurtka z ciepłego flisu z wodoodporną membraną. Sprawdzi się idealnie na  
zasiadce jak i w codzienny użyciu.

• Przyjemny w dotyku flis o gramaturze 330gsm 
• Wykończenie hydrofobowe i zapobiegające kulkowaniu się materiału
• Membrana klimatyczna o wodoodporności na poziomie 8000mm słupa wody
• Oddychająca
• Ciepły kaptur z regulacją
• Wysokiej jakości zamki: główny i do kieszeni na piersi
• Regulacja dołu kurtki
• Przyjemne w dotyku i komfortowo przedłużone mankiety z Lycry, posiadają otwory na kciuk

Art.Nr Rozmiar
49475 M
49476 L
49477 XL
49478 XXL

NOWOŚĆ KURTKA COMMANDER

Doskonale wyglądające koszulki, w atrakcyjnym kolorze z nadrukami o tematyce 
karpiowej

• 100% wysokiej jakości bawełny
• Klasyczny krój
• Elastyczny kołnierz 
• Najwyższej jakości, nieusztywniające nadruki

Art.Nr Rękawy Rozmiar
50156 Krótkie M
50157 Krótkie L
50158 Krótkie XL
50159 Krótkie XXL

NOWOŚĆ CARP T-SHIRT

Art.Nr Rękawy Rozmiar
50152 Długie M
50153 Długie L
50154 Długie XL
50155 Długie XXL

Komfortowa kangurka w karpiowym stylu, idealna na zasiadce i na co dzień.

• Wykonana z materiału o składzie: 80% bawełna, 20% Poliester
• Wygodne „futerko” po stronie wewnętrznej
• Kaptur wyłożony kontrastowym materiałem
• Szerokie tasiemki do regulacji kaptura
• Duże, przyjemne w dotyku, elastyczne mankiety i spód bluzy
• Kieszeń typu kangurka
• Najwyższej jakości, nieusztywniające nadruki

Art.Nr Rozmiar
50160 M
50161 L
50162 XL
50163 XXL

NOWOŚĆ ROAD SIGN HOODED SWEAT
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Komfortowy dres doskonały na zasiadkę i na co dzień.

•  Wysokiej jakości materiał składający się w 80% z bawełny i w 20% z poliestru 340gsm
•  Wykończenie wnętrza miękkim flisem
•  Doskonałe i komfortowo wykończone mankiety, pas i nogawki
•  Regulacja w pasie
•  Kieszeń typu kangurka w bluzie i dwie kieszenie boczne w spodniach
•  Regulowany kaptur w bluzie
•  Ekskluzywna dekoracja Prologic

Art.Nr Kolor Rozmiar
46861 Czarny M
46862 Czarny L
46863 Czarny XL
46864 Czarny XXL

DRES RELAX

Najwyższej jakości t-shirt o klasycznym kroju, w kolorystyce Prologic.

• Wykonany w 100% z najwyższej jakości bawełny
• Klasyczny krój

Art.Nr Kolor Rozmiar
46845 Czarny M
46846 Czarny L
46847 Czarny XL
46848 Czarny XXL

T-SHIRT IMAGE

Flisowy kaptur oraz dwuwarstwowy komin z mikrowłókien - zapewniają pełen 
komfort i ciepło dla głowy i szyi, jednowarstwowa nakładka na nos i usta.

• Dwuwarstwowy komin i jednowarstwowa nakładka na nos i usta z 100%  
 mikrowłókien Poliestrowych, połączone z flisowym kapturem ze 100%  
 Poliestru
• Anty-bakteryjne wykończenie materiału Polygiene, zapobiega wchłanianiu  
 przykrych zapachów
• Wysoki poziom izolacji termicznej
• Szybkoschnący
• Bezszwowy i rozciągliwy
• Regulacja kaptura
• Wzór łusek karpiowych i logo Prologic

NOWOŚĆ  

ORGINALNY BUFF 
Z KAPTUREM

Art.Nr   49474

Tkana czapka z daszkiem w nowoczesnym wyglądzie.

• 100% akryl - tkane logo Prologic
• Ciepła i komfortowa - zakrywa uszy
• Sztywny daszek
• Uniwersalny rozmiar

Art.Nr   45261

 

CZAPKA Z DASZKIEM
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• Miękki i ciepły flis ze 100% Poliestru
• Dwuwarstwowa
• Zakładka, którą można naciągnąć na uszy
• Izolacja termiczna Thinsulate

• 100% Akrylu
• 2-warstwowa, ciasno tkana
• Zakładka, którą można naciągnąć na uszy
• Dobrze dopasowana

• 100% Akrylu
• 2-warstwowa
• Zakładka, którą można naciągnąć na uszy
• Dobrze dopasowana

NOWOŚĆ CZAPKA 
FLISOWA ROAD SIGN

NOWOŚĆ CZAPKA CARP 
ROAD SIGN

NOWOŚĆ CZAPKA 
COMMANDER

Art.Nr  50165Art.Nr   49479 Art.Nr   49480

Świetna czapka o modnym wyglądzie czapki  
wykonana z gęsto tkanego materiału.

Art.Nr   43908

CZAPKA ZIMOWA
BORN 2 FISH

KEVIN ZANETTI
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Art.Nr Rozmiar UK/EU
47924 41- 7
47925 42 - 7.5
47926 43 - 8
47927 44 - 9
47928 45 - 10
47929 46 - 11
47930 47 - 12

BUTY CROSS GRIP-TREK
• Wysokiej jakości zamsz ze wstawkami z wytrzymałego Poliesteru 900D
• Podeszwa środkowa z pianki EVA - amortyzuje i niewiele waży
• Membrana Hydroguard zapewnia wodoodporność
• Wzmocnienia przodu i tyłu buta
• Wyściełana cholewka
• Antykorozyjnie zabezpieczone przelotki
• Wytrzymała podeszwa gumowa z bieżnikiem  
 Multi-Grip

• Świetny model wykonany w 100% z bawełny  
  ze wstawkami z siatki poliestrowej  
  zapewniającymi  wentylację

Art.Nr   43907

CZAPKA BORN 2 FISH

Art.Nr  48019

KAPELUSZ MAX5
• Oddychający materiał
• 100% wodoszczelna
• Wyściełana miękką bawełną

Art.Nr   48042

CZAPKA MAX5 SURVIVOR
• Komfortowa, lekka czapka
• Elastyczny daszek
• Pasek do regulacji na rzep

• Połączenie 100% bawełny z siatką ze 100% poliestru
• Lekko wygięty daszek
• Komfortowa i przewiewna
• Regulacja szerokości

NOWOŚĆ ROAD SIGN 
TRUCKER CAP

Art.Nr   50164

STEFAN GYSBERS
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• Wygodne 3 sezonowe buty trekkingowe
• Lekkie a zarazem mocne
• Doskonale bieżnikowana, gumowa podeszwa
• System szybkiego sznurowania.
• Długie i mocne sznurowadła

Art.Nr Rozmiar UK/EU
48035 41- 7
48036 42 - 7.5
48037 43 - 8
48038 44 - 9
48039 45 - 10
48040 46 - 11
48041 47 - 12

Art.Nr   Rozmiar UK/EU
43387 6 / 40
43388 7 / 41
43389 7.5 / 42
43390 8 / 43
43391 9 / 44
43392 10 / 45
43393 11 / 46
43394 12 / 47

Art.Nr   Rozmiar UK/EU
44383 6 / 40
44384 7 / 41
44385 7.5 / 42
44386 8 / 43
44387 9 / 44
44388 10 / 45
44389 11 / 46

BUTY TRAX

BUTY MAX5 GRIP-TREK

BUTY SURVIVOR

• Niezniszczalne jak skała 4-sezonowe obuwie
• Wytrzymały, odporny na ścieranie materiał
  wzmacniane w newralgicznych punktach
• Wspaniała głęboko bieżnikowana podeszwa
• Wyjątkowo trwałe i odporne
• System szybkiego sznurownia
• Głęboko bieżnikowana podeszwa minimalizująca poślizg
• Oddychająca izolacja termiczna Thinsulate

Niezniszczalne zimowe buty w kolorze NEW GRREN !
 
• Wytrzymała cholewka wykonana z zamszu
• Lekka, wytrzymała podeszwa
• Ocieplane filcem
• Łatwe w utrzymaniu 
• Zapewniają ochronę do –25°C

• Mocne jak skała całoroczne buty
• Niezawodne, odporne na zniszczenie, wzmocnione  
  w każdym miejscu
• Kamuflaż MAX5
• Bardzo mocne
• Doskonale bieżnikowana, gumowa podeszwa
• System szybkiego sznurowania. Długie i mocne  
  sznurowadła
• Maksymalna izolacja dzięki oddychającej warstwie  
  polaru Thinsulate

Art.Nr Rozmiar UK/EU
48009 41 - 7
48010 42 - 7.5
48011 43 - 8
48012 44 - 9
48013  45 - 10
48014 46 - 11
48015 47 - 12

BUTY MAX5 POLAR ZONE+ 
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ODZIEŻ

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

Art.Nr Rozmiar
48484 40/41 - 6/7
48485 42/43 - 7.5/8
48486 44/45 - 9/10
48487 46/47 - 11/12

WODERY 
MAX5 
NYLO-STRETCH

• Środkowa warstwa z wodoszczelną membraną
• Wyściełane flisem
• Pokryte z zewnątrz powłoką antypoślizgową
• Elastyczne nadgarstki ze ściągaczami
• Wewnątrz ukryta wodoszczelna kieszonka

RĘKAWICE 
TERMICZNE MAX5

Polaryzacyjne okulary przeciwsłoneczne. Dostarczone w pokrowcu  
ochronnym, wraz z paskiem na szyję i ściereczką. Stylowe i komfortowe.

• Nie zniekształcają obrazu
• Soczewki ze 100% ochroną przed promieniowaniem UVA i UVB
• Twarda i odporna na zarysowanie powłoka
• Powłoka antyrefleksowa
• Soczewki pochłaniają 99% refleksów

Art.Nr            Soczewki
42523        Amber (Słońce i Chmury)
47365          Big Gun Black

SUNGLASSES

Art.Nr Rozmiar
48020 M
48021 L
48022 XL

Big Gun Black Amber

• Wykonane z cienkiego neoprenu  
  i skóry ekologicznej
• Idealnie wodoszczelne
• Elastyczne nadgarstki ze ściągaczami
• Składane palce

Art.Nr Rozmiar
48016 M
48017 L
48018 XL

RĘKAWICE
NEOPRENOWE 
MAX5

• Izolowany, gruby neopren
• Gumowa podeszwa
• Zachowuje izolację w kontakcie z wodą
• Wewnętrzna warstwa polaru zwiększająca komfort

Art.Nr Rozmiar
48006 M
48007 L
48008 XL

SKARPETY NEOPRENOWE MAX5

Art.Nr Rozmiar
48488 40/41 - 6/7
48489 42/43 - 7.5/8
48490 44/45 - 9/10
48491 46/47 - 11/12

• 4,5 mm neopren z całkowicie wodoszczelnymi  
  zamkami
• Elastyczne szelki z mocnymi klamrami
• Przednia kieszeń z wodoszczelnym zamkiem
• Wyjmowana wewnętrzna kieszeń z zamkiem
• 5 mm tłoczony ochraniacz kolan
• Doskonałe, wyściełane neoprenem, odporne  
  na chłód gumowe buty
• Solidna podeszwa

WODERY 
NEOPRENOWE 
MAX5 XPO
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WATER WOLF

Art.Nr Produkt
51104 Water Wolf UW Zestaw do karpiowania na dnie
51105 Water Wolf UW Zapasowy ciężarek 75g 2 szt.
51106 Water Wolf UW Zapasowy ciężarek 105g 2 szt.

•  Kamera podwodna zaprojektowana dla wędkarzy
•  Można jej używać do łowienia z rzutu, stacjonarnie, lub na dnie
•  Nie kołysze się i nie obraca przy zwijaniu w wodzie
•  Czas nagrywania do 4 godzin
•  Testowana do głębokości 100m
•  Zaprojektowana i opracowana w Dani
•  Chroniona 3 patentami

Opatentowany system odrzucania ciężarka zapewnia bezpieczeństwo rybom i pozwala na  
o uratowanie kamery nawet w wypadku zerwania linki głównej w czasie zarzucania zestawu.

•  Łatwe wpinanie kamery pozwala na szybkie jej zamocowanie
• Po zmontowaniu zestawu z kamerą można zarzucić zestawem lub wywieźć go np. łódką  
 zanętową
• Konstrukcja pozwala na łatwe naszpanowanie zestawu
•  Zestaw jest łatwy w wyrzucaniu, po wpadnięciu do wody sam poziomuje się by opaść na dno  
 w pozycji do nagrywania

Art.Nr   48879

KAMERA PODWODNA 
WATER WOLF UW1.0 

WATER WOLF UW 
ZESTAW DO KARPIOWANIA NA DNIE

1x Mocowanie do kamery wykonane z poliwęglanu
1x Ciężarek o wadze 75g 
2x Szpilka mocująca do zestawu
2x Taperowana rurka antysplątaniowa
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Svendsen Sport A/S
Erhvervsparken 14
4621 Gadstrup, Denmark
Tel: +45 46191913
Fax: +45 46191923
info@svendsen-sport.com

Svendsen Sport Deutschland / Austria 
Georgensgmünd, Germany
Tel: +49 (0) 9172 / 684 39-30
Fax: +49 (0) 9172 / 684 39-31
deutschland@svendsen-sport.com

Svendsen Sport Polska 
Katowice, Poland
Tel: +48 32 / 608-69-56
Fax: +48 32 / 608-69-57
poland@svendsen-sport.com

Svendsen Sport Benelux
Apeldoorn, Holland
Tel: +31 (0) 55-5345400
Fax: +31 (0) 55-5332250
benelux@svendsen-sport.com

Svendsen Sport France
St. Avertin, Tours, France
Tel : +33 (0) 2 47 80 38 20
Fax : +33 (0) 2 47 80 38 28
france@svendsen-sport.com

Svendsen Sport Sweden
Huskvarna, Sweden
Tel: +46 (0) 36 131090
Fax: +46 (0) 36 134090
sweden@svendsen-sport.com

Svendsen Sport Norway
Larvik, Norway
Tel: +47 22111219
Fax: +45 46191923
norway@svendsen-sport.com

Svendsen Sport UK
Mariner House, Tamworth, UK
Tel: +44 (0) 182 759 659
Fax: +44 (0) 182 762 276
uk@svendsen-sport.com

www.prologicfishing.pl

/PrologicPolska

Prologic Polish5
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