
Ogromny krok do przodu w specjalistycznym sprzęcie wędkarskim!  

Ci, którzy zupełnie poświęcają się jednej dyscyplinie wędkarskiej, nie mają czasu 

na przeciętny, uniwersalny sprzęt. Quantum oferuje sprzęt wędkarski  

najwyższej jakości, dokładnie taki, jaki trzeba.
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EXO TI
Bajeczny, absolutnie topowy kołowrotek spinningowy. Lekkość która zapiera 
dech. Przekonujące: konstrukcja szkieletowa, tytanowa oś, aksamitny bieg 
i niespotykana wytrzymałość. Dostępny w rozmiarach od: 20# dedykowany 
połowom pstrągów do 50# pod medalowego szczupaka i łososia.

DANE TECHNICZNE:

 · Rotor wykonany z węgla C4LF™
 · Obudowa szkieletowa z aluminium
 · Precyzyjnie regulowany hamulec przedni CSC™ (węglowe tarcze
hamulca)
 · Obrabiana cyfrowo korba ze stali nierdzewnej
 · Rolka nawijająca powlekana azotkiem tytanu z systemem anti-twist
 · Ni-Ti™ Niezniszczalny kabłąk niklowo-tytanowy
 · Tytanowy wałek kołowrotka
 · Perforowana, aluminiowa szpula o długim skoku Long Stroke™ z
ceramicznym brzegiem
 · Doskonały nawój
 · Bezstopniowe łożysko oporowe
 · Wielowarstwowa powłoka MegaShieldTM

Nr art. Model m / mm Przełożenie Nawój Łożyska Siła ham. Waga RCD zł
0513 020 1120 140 / 0,20 5,3:1 73 cm 11 7,3 kg / 16 lbs 230 g 1143,30

0513 030 1130 150 / 0,30 5,2:1 80 cm 11 9,1 kg / 20 lbs 255 g 1185,80

0513 040 1140 210 / 0,23 5,2:1 85 cm 11 9,1 kg / 20 lbs 280 g 1228,30

0513 050 1150 205 / 0,24 5,2:1 93 cm 11 10,0 kg / 22 lbs 305 g 1270,80

Zap. szpula Model Materiał
0987 404 Szpula zap. Exo Ti 1120 Alu

0987 405 Szpula zap. Exo Ti 1130 Alu

0987 406 Szpula zap. Exo Ti 1140 Alu

0987 407 Szpula zap. Exo Ti 1150 Alu
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SMOKE S3
Kołowrotek Quantum Smoke 3 wyraża ideę „metal tam, gdzie to istotne”. 
Efektem tego jest atrakcyjnie wyglądająca konstrukcja szkieletowa obecna 
w trzeciej generacji kołowrotka Smoke. Dzięki niej, znacząco zmniejszono 
wagę kołowrotka bez utraty wytrzymałości konstrukcji. Kołowrotek konty-
nuuje tradycje, według których metalowa obudowa jest bardzo wytrzymała, 
a mechanizm przekładniowy zapewnia bardzo płynną pracę. Tam, gdzie 
konieczne było zastosowanie metalu, tam został on użyty, ale zawsze w 
kontekście optymalizacji wagi. Nowy Reel Engine Design 2.0 (w skrócie RED) 
zapewnia płynną pracę i optymalny nawój linki nawet przy stosowaniu bar-
dzo cienkich plecionek. Rotor wykonany jest z kompozytu plastiku używa-
nego w lotach kosmicznych oraz włókien węglowych (około 10 mm), który 
jest bardzo trudny w obróbce, ale za to niezwykle wytrzymały. Kołowrotek 
Smoke ma także tzw. „opaskę na plecionkę” - specjalnie zaprojektowany 
gumowy pierścień na szpuli, który pozwala szybko nawinąć plecionkę bez 
konieczności stosowania podkładu. Plecionka dobrze przylega do gumy, a 
skręcenia zostały całkowicie wyeliminowane.

DANE TECHNICZNE:

 · Rotor Razor Design
 · Obudowa szkieletowa z aluminium
 · System hamulca CSC 2.0 oparty na ceramicznych podkładkach 
pokrytych węglem i plazmą.
 · Korba o obniżonej średnicy
 · Duża rolka nawijająca z sytemem zapobiegającym skręcaniu 
się żyłki
 · Ni-Ti™ Niezniszczalny kabłąk niklowo-tytanowy
 · Ultra lekka, szkieletowa szpula MaxCast
 · PT (Optymaliowany wydajnościowo) Super Wolny System 
Oscylacji
 · Szybki nawój
 · Sprzęgło Dura-Lock
 · Wysunięta stopa kołowrotka umożliwiająca lepsze wyważenie

Nr art. Model m / mm Przełożenie Nawój Łożyska Siła ham. Waga RCD zł
0540 015 SM15XPT 140 / 0,18 5,7:1 69 cm 12 3,5 kg / 8 lbs 181 g 790,00

0540 025 SM25XPT 140 / 0,20 6,0:1 89 cm 12 9 kg / 20 lbs 235 g 810,00

0540 040 SM40XPT 210 / 0,22 6,0:1 96 cm 12 10 kg / 22 lbs 292 g 830,00

Zap. szpula Model Materiał
0987 605 Szpula zap. Smoke S3 SM15XPT Alu

0987 606 Szpula zap. Smoke S3 SM25XPT Alu

0987 607 Szpula zap. Smoke S3 SM40XPT Alu

SMOKE S3 INSHORE
Podobnie jak słodkowodny brat, nowy kołowrotek morski Smoke 3 
Inshore doczekał się również swojej nowej, udoskonalonej 3 edycji. Ide-
alny kołowrotek spinningowy średniej wielkości dla wędkarzy morskich 
– zarówno łowiących dorsze czy trocie. Specjalne metody produkcji oraz 
wykorzystane materiały sprawiają, że jest on bardzo odporny na korozję, 
nawet podczas częstego łowienia w słonej wodzie. Ponadto wędkarz ma 
możliwość docenienia sprawdzonego połączenia lekkości i wytrzymałości, 
jaką oferują kołowrotki Smoke. Kołowrotek Smoke ma także tzw. „opaskę 
do plecionki” - specjalnie zaprojektowany gumowy pierścień na szpuli, 
który pozwala szybko nawinąć plecionkę bez konieczności stosowania 
podkładu. Plecionka dobrze przylega do gumy, a jej skręcenie jest całko-
wicie wyeliminowane.

DANE TECHNICZNE:

 · Rotor Razor Design
 · Szkieletowa obudowa z aluminium o podwyższonej odporności  
na słoną wodę z powłoką Saltguard 2.0
 · System hamulca CSC oparty na ceramicznych podkładkach  
pokrytych węglem.
 · Wolna od drgań, odkręcana (nie składana) korba ze stali  
nierdzewnej
 · Rolka nawijająca powlekana azotkiem tytanu z systemem anti-twist
 · Ni-Ti™ Niezniszczalny kabłąk niklowo-tytanowy
 · Reel Engine Design
 · Ultra lekka, szkieletowa szpula
 · Nawój żyłki S-curve
 · Sprzęgło Dura-Lock
 · PT (Optymaliowane wydajnościowo) Nierdzewne Łożyska

Nr art. Model m / mm Przełożenie Nawój Łożyska Siła ham. Waga RCD zł
0550 030 SSM30XPT 140 / 0,22 6,0:1 89 cm 12 9 kg / 20 lbs 235 g 830,00

0550 040 SSM40XPT 210 / 0,22 6,0:1 96 cm 12 10 kg / 22 lbs 292 g 850,00

Zap. szpula Model Materiał
0987 610 Szpula zap. Smoke S3 Inshore 30 Alu

0987 611 Szpula zap. Smoke S3 Inshore 40 Alu

Z PRZEDNIM HAMULCEM

Reel Engine Design 2.0
Użycie aluminium w Reel Engine 
Design spowodowało, że kon-
strukcja jest bardzo wytrzymała 
oraz solidna, a wałek napędowy 
i przekładnia są idealnie zrówno-
ważone. To wszystko pozwoliło 
na większą spójność i tolerancję 
oraz jedwabiście miękkie zwijanie 
linki korbką.

Ceramiczne podkładki pokryte plasmą

Nowy CSC2TM Drag System
Nasza opatentowana zębatka multi-drag wraz z węglowy-
mi i ceramicznymi podkładkami idealnie równoważy 
gładkość, moc oraz wytrzymałość kołowrotka. Dla węd-
karzy używających cienkich linek zmodernizowaliśmy 
system, który bardzo dobrze je układa nawet przy małym 
obciążeniu i poluzowanym hamulcu.
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CABO PT
Ten legendarna seria kołowrotków morskich przeszła kompletne  
przemodelowanie. Głównym celem była redukcja wagi bez poświęceń  
jeśli chodzi o sztywność. Czyniąc to, inżynierowie kołowrotków Quantum 
zdołali nawet poprawić osiągi hamulca. W testach wewnętrznych kołowrotki 
osiągały niesamowitą wartość 70 lb nacisku hamulca. Tym bardziej morskie 
drapieżniki powinny się bać użytkowników kołowrotków Cabo.

DANE TECHNICZNE:

 · Rotor wykonany z aluminium odporny na zniekształcenia
 · Wytrzymały korpus wykonany z lekkiego metalu w technologii  
szkieletowej
 · Precyzyjnie regulowany, zabezpieczony hamulec przedni Magnum 
CSC™ (węglowe tarcze hamulca)
 · Obrabiana cyfrowo korba ze stali nierdzewnej
 · Łożyskowana rolka nawijająca zapobiegająca skręcaniu się żyłki
 · Opatentowany system  TiMag™: bezobsługowy magnetyczny  
system zamykania kabłąka
 · Przekładnia wykonana z super twardego stopu stali nierdzewnej
 · Aluminiowa szpula z utwardzonym brzegiem zapewniającym  
dalsze rzuty
 · Dwubiegowy system posuwu szpuli z systemem LMS™
 · Ciągłe  łożysko oporowe
 · Odporna na słoną wodę, wielowarstwowa powłoka obudowy
 · Wewnętrzna blokada kabłąka

Nr art. Model m / mm Przełożenie Nawój Łożyska Siła ham. Waga RCD zł
0268 040 CSP40PTsE 210 / 0,23 5.3:1 84 cm 8 13,6 kg / 30 lbs 394 g 1156,00

0268 050 CSP50PTsE 200 / 0,24 5.3:1 91 cm 8 15,9 kg / 35 lbs 400 g 1192,00

0268 060 CSP60PTsE 275 / 0,25 4.9:1 94 cm 8 20,4 kg / 45 lbs 680 g 1264,00

0268 080 CSP80PTsE 300 / 0,30 4.9:1 104 cm 8 24,9 kg / 55 lbs 710 g 1301,00

0268 100 CSP100PTsE 430 / 0,30 4,7:1 96 cm 8 27,2 kg / 60 lbs 924 g 1373,00

0268 120 CSP120PTsE 530 / 0,30 4,7:1 127 cm 8 29,5 kg / 65 lbs 935 g 1438,00

Zap. szpula Model Materiał
0987 267 Szpula zap. Cabo CSP40PTsE Alu

0987 268 Szpula zap. Cabo CSP50PTsE Alu

0987 269 Szpula zap. Cabo CSP60PTsE Alu

0987 270 Szpula zap. Cabo CSP80PTsE Alu

0987 003 Szpula zap. Cabo CSP100PTsE Alu

0987 004 Szpula zap. Cabo CSP120PTsE Alu

VAPOR
Vapor to najnowsza generacja kołowrotków o stałej szpuli, wchodząca na 
rynek. Model dostępny w 4 rozmiarach, wszystkie wyposażone w najnowszą 
technologię Quantum. Wielkości od 15 do 40 idealnie nadają się do spin-
ningu z wszystkimi możliwymi sztucznymi przynętami od ultralekkich, aż po 
ciężkie spinnery. Bardzo wytrzymały, a jednocześnie niezwykle lekki korpus 
kołowrotka kryje w sobie solidne aluminiowe koła zębate i 9 + 1 łożysk 
kulkowych high-end, zapewniających miękką i płynną pracę bez zbędnych 
luzów od pierwszego dnia. Kabłąk wykonano z wysokiej jakości tytanu i 
bez wysiłku pochłonie niepożądane uderzenia. Rolka prowadząca została 
tymczasem dostosowana do najcieńszych, ultra nowoczesnych linek klasy 
PE zapobiegając ich skręcaniu. Precyzyjnie regulowany przedni hamulec i 
stylowa, ergonomiczna korba z korkowym uchwytem doskonale uzupełniają 
ponadczasowy design kołowrotków XPT.

DANE TECHNICZNE:

 · Rotor Razor Design
 · Obudowa szkieletowa z aluminium
 · Precyzyjnie regulowany hamulec przedni CSC™ (węglowe tarcze 
hamulca)
 · Duża rolka nawijająca z sytemem zapobiegającym skręcaniu się żyłki
 · Ni-Ti™ Niezniszczalny kabłąk niklowo-tytanowy
 · Reel Engine Design
 · Szkieletowa Szpula Maxcast II
 · PT (Optymaliowany wydajnościowo) Super Wolny System Oscylacji
 · Sprzęgło Dura-Lock
 · Foot Forward Stem Design

Nr art. Model m / mm Przełożenie Nawój Łożyska Siła ham. Waga RCD zł
0381 015 VP15XPT 130 / 0,24 5,7:1 69 cm 10 3,5 kg / 8 lbs 188 g 680,00

0381 025 VP25XPT 165 / 0,26 6,0:1 89 cm 10 8 kg / 18 lbs 233 g 700,00

0381 030 VP30XPT 200 / 0,26 6,0:1 89 cm 10 9 kg / 20 lbs 241 g 722,30

0381 040 VP40XPT 210 / 0,30 6,0:1 96 cm 10 10 kg / 22 lbs 298 g 740,00

Zap. szpula Model Materiał
0987 601 Szpula zap. Vapor VP15XPT Alu

0987 604 Szpula zap. Vapor VP30XPT Alu

0987 602 Szpula zap. Vapor VP25XPT Alu

0987 603 Szpula zap. Vapor VP40XPT Alu

SPININGOWE Z PRZEDNIM HAMULCEM
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ACCURIST SPINNING
Nowy kołowrotek Accurist Spinning zdumiewa nie tylko swoim 
wyglądem, ale także rozwiązaniami technicznymi, dzięki czemu 
przetrwa on próbę czasu. Dzięki innowacyjnej stylistyce kołowrotek 
ten nie tylko jest klejnotem, ale także zawiera techniczne cechy, 
które spełniają najwyższe oczekiwania wędkarzy spinningowych. 
Niezliczona liczba wędkarzy doceni płynną pracę mechanizmu, 
optymalny nawój plecionki oraz czuły przedni hamulec.

DANE TECHNICZNE:

 · Elektronicznie wyważany rotor o obniżonej wadze (LWR)
 · Stop SCR
 · Precyzyjnie regulowany hamulec przedni CSC™ (węglowe tarcze hamulca)
 · Ergonomiczna korba z elementami ze stali nierdzewnej
 · Duża rolka nawijająca z sytemem zapobiegającym skręcaniu się żyłki
 · Ni-Ti™ Niezniszczalny kabłąk niklowo-tytanowy
 · Koła zębate PT™
 · Aluminiowa szpula z utwardzonym brzegiem zapewniającym dalsze rzuty
 · Nawój żyłki S-curve
 · Sprzęgło Dura-Lock
 · Foot Forward Stem Design

Nr art. Model m / mm Przełożenie Nawój Łożyska Siła ham. Waga RCD zł
0560 015 15 130 / 0,18 5,3:1 66 cm 7 3 kg / 7 lbs 198 g 382,30

0560 025 25 140 / 0,20 5,2:1 71 cm 7 7 kg / 16 lbs 252 g 382,30

0560 030 30 140 / 0,22 5,2:1 79 cm 7 8 kg / 18 lbs 258 g 382,30

Zap. szpula Model Materiał
0987 620 Szpula zap. Accurist Spinning 15 Alu

0987 621 Szpula zap. Accurist Spinning 25 Alu

0987 622 Szpula zap. Accurist Spinning 30 Alu

IRON PT
Wysokiej jakości kołowrotek spinningowy specjalnie 
stworzony do użycia na morzu, w całości wykonany 
z komponentów odpornych na sól. Wysoce trwałe 
wzornictwo, które wytrzyma użytkowanie z plecion-
kami przez wiele miesięcy. Podczas walki, przedni 
hamulec kołowrotka Inshore, z tarczami węglowymi 
Magnum, sprawia, że wędkarz zawsze ma kontrolę. 
Szpula posiada specjalny trzon antypoślizgowy, co 
oznacza, że plecionkę można nawinąć bezpośrednio 
na szpulę.

DANE TECHNICZNE:

 · Elektronicznie wyważany rotor o obniżonej wadze (LWR)
 · Wytrzymały korpus wykonany z lekkiego metalu w technologii 
szkieletowej
 · Precyzyjnie regulowany, zabezpieczony hamulec przedni CSC™ 
(węglowe tarcze hamulca)
 · Korba ze stali nierdzewnej z uchytem z pianki EVA
 · Rolka nawijająca powlekana azotkiem tytanu
 · Utwardzane zębatki Quantum PT
 · Aluminiowa szpula z utwardzonym brzegiem zapewniającym 
dalsze rzuty
 · Dwubiegowy system posuwu szpuli z systemem LMS™
 · Bezstopniowe łożysko oporowe
 · Odporna na słoną wodę, wielowarstwowa powłoka obudowy

Nr art. Model m / mm Przełożenie Nawój Łożyska Siła ham. Waga RCD zł
0305 025 IR25PTS 180 / 0,20 5,2:1 72 cm 6 7,3 kg / 16 lbs 253 g 709,80

0305 030 IR30PTS 180 / 0,22 5,2:1 72 cm 6 8,2 kg / 18 lbs 260 g 718,30

0305 040 IR40PTS 230 / 0,22 5,2:1 84 cm 6 9,1 kg / 20 lbs 329 g 735,30

0305 050 IR50PTS 225 / 0,24 5,2:1 92 cm 6 11,3 kg / 25 lbs 337 g 760,80

Zap. szpula Model Materiał
0987 010 Szpula zap. Iron IR25PTS Alu

0987 011 Szpula zap. Iron IR30PTS Alu

0987 012 Szpula zap. Iron IR40PTS Alu

0987 013 Szpula zap. Iron IR50PTS Alu

Z PRZEDNIM HAMULCEM

REEL TAPE

Elastyczna opaska chroniąca linkę na szpuli kołowrotka podczas transportu i 
nad wodą. Działa także jako doskonała ochrona przed promieniami UV i świet-
nie sprawdza się podczas przechowywaniu sprzętu w domu. Materiał: 100% 
Poliester

Nr art. Model Ø Szerokość Waga Ilość Kolor
8560 001 Medium 3,50 cm 1,50 cm 3 g 1 szt czerwony/czarny-czarny/czerwony
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ULTREX FD
Atrakcyjny cenowo kołowrotek z oferty Quantum. Przedni hamu-
lec, smukła obudowa, technologia US Quantum dla początkują-
cych wędkarzy. Klasyczna seria Allround dedykowana wszystkim 
technikom spinningowym. Od lekkiego łowienia pstrągów do 
łowienia przynętami metalowymi szczupaków i łososi.

DANE TECHNICZNE:

 · Wyważany rotor charakteryzujący się płynną pracą
 · Wytrzymała obudowa z nylonu
 · Precyzyjnie regulowany przedni hamulec
 · Odlewana aluminiowa korba
 · Rolka nawijająca z systemem zapobiegającym skręcaniu 
się żyłki
 · Gładko pracująca przekładnia z precyzyjnym nawojem
 · Aluminiowa szpula o długim skoku Long Stroke™
 · Zapasowa szpula z Nylonu ABS
 · Nawój żyłki S-curve
 · Bezstopniowe łożysko oporowe
 · Wysunięta stopa kołowrotka umożliwiająca lepsze 
wyważenie

Nr art. Model m / mm Przełożenie Nawój Łożyska Siła ham. Waga RCD zł
0312 015 515 220 / 0,15 5,2:1 63 cm 5 2,7 kg / 6 lbs 220 g 123,00

0312 020 520 200 / 0,25 5,2:1 69 cm 5 4,5 kg / 10 lbs 271 g 127,30

0312 030 530 210 / 0,25 5,2:1 72 cm 5 4,5 kg / 10 lbs 280 g 135,80

0312 040 540 260 / 0,30 4,8:1 75 cm 5 5,4 kg / 12 lbs 405 g 144,30

Zap. szpula Model
0987 056 Szpula zap. Ultrex FD 515

0987 057 Szpula zap. Ultrex FD 520

0987 058 Szpula zap. Ultrex FD 530

0987 059 Szpula zap. Ultrex FD 540

TRAX II
Kołowrotek Quantum Trax II oferuje lepsze walory 
użytkowe w tej samej cenie. Natychmiast poczujesz 
świetnie dopasowane mechanizmy i idealne jego 
wyważenie. Nowy kształt rączki, specjalnie zaprojekto-
wany dla marki Quantum zapewnia zwiększone prze-
noszenie siły oraz poprawia ergonomię.

DANE TECHNICZNE:

 · Wyważany rotor charakteryzujący się płynną pracą
 · Precyzyjnie regulowany przedni hamulec
 · Aluminiowa szpula o długim skoku Long Stroke™
 · Zapasowa szpula
 · Nawój żyłki S-curve
 · Bezstopniowe łożysko oporowe

Nr art. Model m / mm Przełożenie Nawój Łożyska Siła ham. Waga RCD zł
0362 015 615 120 / 0,20 5,1:1 60 cm 6 3 kg / 6,6 lbs 208 g 148,50

0362 020 620 200 / 0,20 5,0:1 69 cm 6 6 kg / 13,2 lbs 260 g 165,50

0362 030 630 240 / 0,20 5,0:1 71 cm 6 6 kg / 13,2 lbs 264 g 182,50

0362 040 640 200 / 0,30 4,6:1 75 cm 6 7,5 kg / 16,5 lbs 374 g 191,00

Zap. szpula Model
0987 363 Szpula zap. Trax II 615

0987 364 Szpula zap. Trax II 620

0987 365 Szpula zap. Trax II 630

0987 366 Szpula zap. Trax II 640

Z PRZEDNIM HAMULCEM
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CENTEX
Uznana nazwa w średnim segmencie cenowym marki Quantum: 
Centex! Oprócz niezwykle mocnego mechanizmu wewnętrzne-
go, nasi testerzy byli pod wrażeniem szczególnie bardzo wąskiej, 
kompaktowej obudowy wykonanej z wzmocnionego materiału 
nylonowego. Doskonale spasowany mechanizm przekładniowy oraz 
optymalne przełożenie dla kołowrotka tej wielkości pozwalają uzy-
skać doskonałą pracę podczas zwijania linki. Rączka, która została 
opracowana przez Quantum pozwala na niezwykle wygodne ope-
rowanie kołowrotkiem nawet podczas długiego łowienia.

DANE TECHNICZNE:

 · Wyważany rotor charakteryzujący się płynną pracą
 · Kompaktowy kształt obudowy
 · Precyzyjnie regulowany przedni hamulec
 · PT (Optymaliowany wydajnościowo) Kształt Korby
 · Aluminiowa szpula o długim skoku Long Stroke™
 · Zapasowa szpula
 · Nawój żyłki S-curve
 · Bezstopniowe łożysko oporowe

Nr art. Model m / mm Przełożenie Nawój Łożyska Siła ham. Waga RCD zł
0363 015 815 120 / 0,20 5,1:1 60 cm 8 3 kg / 6,6 lbs 205 g 229,30

0363 020 820 200 / 0,20 5,0:1 69 cm 8 6 kg / 13,3 lbs 257 g 246,30

0363 030 830 240 / 0,20 5,0:1 71 cm 8 6 kg / 13,2 lbs 261 g 250,50

0363 040 840 200 / 0,30 4,6:1 75 cm 8 7,5 kg / 16,5 lbs 371 g 254,80

Zap. szpula Model
0987 367 Szpula zap. Centex 815

0987 368 Szpula zap. Centex 820

0987 369 Szpula zap. Centex 830

0987 370 Szpula zap. Centex 840

VANTEX
Fantastyczna seria kołowrotków w ofercie Quantum. Koło-
wrotki cechują się bardzo małą wagą, niezwykle przyjemną, 
płynną pracą mechanizmu przekładni oraz stylowym wyglądem. 
Zawierają 10 łożysk kulkowych i w tym segmencie cenowym 
mają wysokiej klasy funkcje. Tak wysokie parametry użytkowe 
zostały osiągnięte dzięki użyciu najlepszych komponentów, jak 
wysokiej jakości tarcze hamulca oraz rotor w układzie szkieleto-
wym. Ponadto niezwykłą wygodę pracy kołowrotek zawdzięcza 
nowej, ergonomicznej rączce. Dostępny we wszystkich najbar-
dziej popularnych rozmiarach używanych w łowieniu w wodach 
słodkich. Niezależnie od tego, czy stosujemy wersję mini w roz-
miarze 20 do połowu okoni, czy też mocną maszynę w rozmia-
rze 40 do połowu szczupaków na woblery, kołowrotek Vantex 
jest zawsze sprawdzonym partnerem.

DANE TECHNICZNE:

 · Elektronicznie wyważany rotor o obniżonej wadze 
(LWR)
 · Kompaktowy kształt obudowy
 · Precyzyjnie regulowany przedni hamulec
 · Składana aluminiowa korba
 · Wytrzymała, wzmocniona przekładnia
 · Perforowana, aluminiowa szpula o długim skoku Long 
Stroke™
 · Zapasowa szpula
 · Nawój żyłki S-curve
 · Wielostopniowe łożysko oporowe

Nr art. Model m / mm Przełożenie Nawój Łożyska Siła ham. Waga RCD zł
0364 020 1020 200 / 0,20 5,0:1 69 cm 10 6 kg / 13,3 lbs 267 g 339,80

0364 030 1030 240 / 0,20 5,0:1 71 cm 10 6 kg / 13,3 lbs 271 g 356,80

0364 040 1040 200 / 0,30 4,6:1 75 cm 10 7,5 kg / 16,5 lbs 381 g 365,30

Zap. szpula Model
0987 372 Szpula zap. Vantex 1020

0987 373 Szpula zap. Vantex 1030

0987 374 Szpula zap. Vantex 1040

Z PRZEDNIM HAMULCEM
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DRIVE
Seria kołowrotków spinningowych o wysokich walorach użytko-
wych cechuje się optymalną, płynną pracą oraz długą żywotnością. 
Ten typ kołowrotka został zaprojektowany głównie pod kątem 
stosowania z bardzo cienkimi plecionkami np. do łowienia metodą 
drop shot, łowienia na miękkie przynęty lub twitchingu. Dlatego 
też jest dostępny także w mniejszych rozmiarach 5 i 10 oraz w 
standardowych średnich rozmiarach. Kołowrotek Drive oparty jest 
o ideę Reel Engine opracowaną wyłącznie dla Quantum, którą 
wykorzystano w popularnym kołowrotku Quantum Throttle.

DANE TECHNICZNE:

 · Wyważany rotor charakteryzujący się płynną pracą
 · Precyzyjnie regulowany przedni hamulec
 · Gruby kabłąk poprawiający wyważenie
 · Reel Engine Design
 · Perforowana, aluminiowa szpula o długim skoku 
Long Stroke™
 · Nawój żyłki S-curve
 · Bezstopniowe łożysko oporowe
 · Wysunięta stopa kołowrotka umożliwiająca lepsze 
wyważenie

Nr art. Model m / mm Przełożenie Nawój Łożyska Siła ham. Waga RCD zł
0370 005 DR05 70 / 0,20 5,7:1 61 cm 8 2,7 kg / 6 lbs 154 g 191,00

0370 010 DR10 115 / 0,20 5,3:1 69 cm 9 2,7 kg / 6 lbs 194 g 204,00

0370 020 DR20 140 / 0,26 5,2:1 71 cm 9 4,5 kg / 10 lbs 258 g 221,00

0370 030 DR30 165 / 0,26 5,2:1 76 cm 9 5,5 kg / 12 lbs 264 g 234,00

Zap. szpula Model Materiał
0987 555 Szpula zap. Drive DR05 Alu

0987 556 Szpula zap. Drive DR10 Alu

0987 557 Szpula zap. Drive DR20 Alu

0987 558 Szpula zap. Drive DR30 Alu

THROTTLE
Nowy system “Reel Engine” opracowany przez amery-
kańskich inżynierów Quantum oparty jest o aluminio-
wą obudowę, w której tuleje na osiach są nakładane 
naprzemiennie. Gwarantuje to większą precyzję spa-
sowania, co przekłada się na wspaniałą, płynną pracę i 
wysoką odporność kołowrotka. Kołowrotek ten poradzi 
sobie nawet z dość dużymi i ciężkimi przynętami.

DANE TECHNICZNE:

 · Grafitowy rotor
 · Wytrzymały aluminiowy korpus
 · Precyzyjnie regulowany przedni hamulec
 · Ergonomiczna korba z elementami ze stali nierdzewnej
 · Rolka nawijająca z systemem zapobiegającym skręcaniu 
się żyłki
 · Gładko pracująca przekładnia z precyzyjnym nawojem
 · Perforowana aluminiowa szpula
 · Nawój żyłki S-curve
 · Bezstopniowe łożysko oporowe
 · Wysunięta stopa kołowrotka umożliwiająca lepsze 
wyważenie

Nr art. Model m / mm Przełożenie Nawój Łożyska Siła ham. Waga RCD zł
0357 010 TH 10 115 / 0,20 5,3:1 61 cm 11 3,5 kg / 7,5 lbs 210 g 276,00

0357 020 TH 20 160 / 0,24 5,2:1 72 cm 11 4,5 kg / 10 lbs 263 g 297,00

0357 030 TH 30 195 / 0,24 5,2:1 81 cm 11 4,5 kg / 10 lbs 274 g 310,00

0357 040 TH 40 180 / 0,30 5,3:1 89 cm 11 5,9 kg / 13 lbs 281 g 323,00

0357 050 TH 50 210 / 0,30 5,3:1 92 cm 11 6,4 kg / 14 lbs 305 g 340,00

Zap. szpula Model Materiał
0987 423 Szpula zap. Throttle TH 10 Alu

0987 424 Szpula zap. Throttle TH 20 Alu

0987 425 Szpula zap. Throttle TH 30 Alu

0987 550 Szpula zap. Throttle TH 40 Alu

0987 551 Szpula zap. Throttle TH 50 Alu

Z PRZEDNIM HAMULCEM



Q17Q16

MR. PIKE THE RELEASER
Dwa najwyższej jakości kołowrotki z wolnym biegiem, które robią dokładnie to, 
czego można się po nich spodziewać podczas wędkarskiej zasiadki: zwalniają 
żyłkę podczas brania! Dlatego właśnie nazywamy te kołowrotki ze stałą szpulą 
w ramach serii Mr. Pike "Releaser", gdyż uwalniają one linkę wówczas, gdy to 
konieczne. Wolny bieg szpuli można regulować w zależności od prądu wody oraz 
wiatru. Kołowrotek dostępny jest w dwóch wielkościach: bardzo mały, kompak-
towy rozmiar 420 do lekkiego łowienia drapieżników (sandaczy lub węgorzy) na 
rybkę. Oraz większy rozmiar 460 do ciężkiego łowienia szczupaków na dalekich 
odległościach lub z użyciem dużych spławików.  Oba modele wyposażone są w 
4 wysokiej jakości łożyska ze stali nierdzewnej oraz specjalny system nawoju żyłki 
S-curve, który gwarantuje optymalny nawój głównej linki na metalową szpulę typu 
long-cast.

DANE TECHNICZNE:

 · Elektronicznie wyważany rotor o obniżonej wadze (LWR)
 · Precyzyjnie regulowany przedni hamulec
 · Precyzyjnie regulowany mechanizm wolnego biegu
 · Rolka nawijająca zapobiegająca skręcaniu się żyłki
 · Wytrzymała, wzmocniona przekładnia
 · Aluminiowa szpula o długim skoku Long Stroke™
 · Zapasowa szpula
 · Nawój żyłki S-curve
 · Bezstopniowe łożysko oporowe

Nr art. Model m / mm Przełożenie Nawój Łożyska Siła ham. Waga RCD zł
0545 420 420 140 / 0,25 5,0:1 69 cm 4 4 kg / 8,8 lbs 187 g 306,00

0545 460 460 300 / 0,35 4,6:1 88 cm 4 7 kg / 15,4 lbs 459 g 331,50

Zap. szpula Model Materiał
0987 450 Szpula zap. Mr. Pike The Releaser 420 Nylon

0987 451 Szpula zap. Mr. Pike The Releaser 460 Nylon

EXO BAITCASTER
Rzuciliśmy wyzwanie naszym inżynierom, aby wykonali kołowrotek Exo 
Baitcaster tak lekki, jak tylko się da, bez kompromisów jeśli chodzi o jakość. 
Rozwiązanie okazało się dość proste: Nazwaliśmy je "metal tylko tam, gdzie 
to konieczne". Gotowy produkt to model szkieletowy i najlżejszy Quantum 
Baitcaster w historii firmy. Jednocześnie kołowrotek ten jest tak wytrzymały, 
że można po nim przejechać furgonetką, co można obejrzeć na naszej stro-
nie internetowej. Dostępny w wersji lewo- i praworęcznej.

DANE TECHNICZNE:

 · Wytrzymały korpus wykonany z lekkiego metalu w technologii szkieletowej
 · System hamulcowy MegaDragTM ze stali nierdzewnej i włókna węglowego
 · Ultra lekka korba z utwardzanego aluminium wykonana w technologii 
szkieletowej z uchwytami z pianki EVA
 · Rolka nawijająca powlekana azotkiem tytanu
 · Koła zębate PT™
 · Ultra lekka, szkieletowa szpula
 · Bezstopniowe łożysko oporowe
 · Hamulec ACS niezawodnie zabezpieczający żyłkę przed niekontrolowanym 
wysuwem

Nr art. Model m / mm Przełożenie Nawój Łożyska Siła ham. Waga RCD zł
0511 101 LH EX101SPT 130 / 0,24 6.6:1 72 cm 11 6,8 kg / 15 lbs 167 g 1083,80

0512 101 LH EX101HPT 130 / 0,24 7.3:1 79 cm 11 6,8 kg / 15 lbs 167 g 1083,80

0511 201 LH EX201SPT 155 / 0,36 6.6:1 81 cm 11 8,2 kg / 18 lbs 192 g 1143,30

0512 201 LH EX201HPT 155 / 0,36 7.3:1 89 cm 11 8,2 kg / 18 lbs 192 g 1143,30

Zap. szpula Model Materiał
0987 201 E-Spule EXO 100 LH SPT +  HPT Alu

0987 335 E-Spule EXO 200 LH SPT + HPT Alu

Z WOLNYM BIEGIEM
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SMOKE S3 LH 101 HPT
Multiplikatory nieskoprofilowe Smoke są jednymi z najbardziej popular-
nych multiplikatorów tego typu w Europie. Dlatego właśnie inżynierowie 
Quantum opracowali teraz trzecią generację tych maszyn. W stosunku do 
poprzednika powiększono szpulę, przez co zwiększyła się pojemność oraz 
łatwiej jest wykonać dalekie rzuty. Nowy odśrodkowy system hamulca 
"Micro-Adjust ACS4" ma łatwą boczną regulację i pozwala wędkarzowi 
na wykonywanie dalekich rzutów bez splątania linki. W tym kołowrotku 
technologia wprowadza do wędkarstwa więcej zabawy, co przełoży się na 
Twoje połowy.

DANE TECHNICZNE:

 · Aluminiowy szkielet X-Frame
 · Precyzyjnie regulowany hamulec przedni CSC™ (węglowe tarcze hamulca)
 · PT (Optymaliowany wydajnościowo) Kształt Korby
 · PT (Optymaliowana wydajnościowo) Precyzyjna Przekładnia
 · Technologia Powiększonej Szpuli
 · Sprzęgło Dura-Lock
 · Hamulec ACS niezawodnie zabezpieczający żyłkę przed niekontrolowanym 
wysuwem
 · PT (Optymaliowane wydajnościowo) Wysokoobrotowe Łożyska
 · PT (Optymaliowane wydajnościowo) Smarowanie Hot Sauce

Nr art. Model m / mm Przełożenie Nawój Łożyska Siła ham. Waga RCD zł
0528 101 Smoke S3 LH 101 HPT 138 / 0,25 7,3:1 81 cm 11 11 kg / 25 lbs 196 g 845,80

0523 100 RH 100XPTA 115 / 0,33 8,1:1 89 cm 11 4,1 kg / 9 lbs 182 g 930,80

Zap. szpula Model Materiał
0987 910 Szpula zap. Smoke S3 LH 101 HPT Alu

0987 353 Szpula zap. Smoke Speed Freak RH/LH SMOKE INSHORE
Dla fanów multiplikatorów wśród morskich wędkarzy 
spinningowych mamy teraz wersję kołowrotka Smoke 
odporną na słoną wodę. Inshore jest wykonany ze szcze-
gólnie odpornego na korozję aluminium, podczas gdy 
łożyska są szczelnie zamknięte dla ochrony przed morską 
wodą.

DANE TECHNICZNE:

 · Ultra lekki aluminiowy korpus
 · System hamulcowy MegaDragTM ze stali nierdzewnej i włókna węglo-
wego
 · Obrabiana cyfrowo korba ze stali nierdzewnej
 · Ultra lekka, szkieletowa szpula MaxCast
 · Bezstopniowe łożysko oporowe
 · Hamulec ACS niezawodnie zabezpieczający żyłkę przed niekontrolowa-
nym wysuwem

Nr art. Model m / mm Przełożenie Nawój Łożyska Siła ham. Waga RCD zł
0526 101 LH SL101HPTSA 115 / 0,33 7,3:1 79 cm 7 5,2 kg / 11,4 lbs 190 g 1058,30

Zap. szpula Model
0987 359 Szpula zap. Smoke Inshore

MULTIPLIKATORY
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ACCURIST
Wyjątkowo atrakcyjna seria baitcasterów. Kolorystycznie 
współpracująca z wędziskami i kołowrotkami spinningowy-
mi Accurist. Doskoanle parametry użytkowe i dobra cena. 
Dostępne w wersji na prawą i na lewą rękę.

DANE TECHNICZNE:

 · System hamulcowy MegaDragTM ze stali nierdzewnej i włókna węglowego
 · Koła zębate PT™
 · Ultra lekka, szkieletowa szpula MaxCast
 · Bezstopniowe łożysko oporowe
 · Magnetyczna kontrola rzutu zabezpiecza przed plataniem żyłki podczas rzutów
 · Zwalnianie żyłki opcionalną dzwignią

Nr art. Model m / mm Przełożenie Nawój Łożyska Siła ham. Waga RCD zł
0524 101 LH 101HPTA 100 / 0,33 7,0:1 71 cm 7 5,2 kg / 11,4 lbs 233 g 548,30

Zap. szpula Model
0987 356 Szpula zap. Accurist LH HPT

VAPOR 101 SPT
Mały baitcaster z potencjałem! Vapor 101 SPT to nisko profilowy multipli-
kator, imponujący bardzo wytrzymałym, a zarazem lekkim body. Wyposa-
żony w 10+1 łożysk kulkowych najwyższej jakości zapewniających płynną 
i stabilną pracę. Zoptymalizowany system kontroli rzutu ACS Infinite Cast 
Control System umożliwia beztroskie zarzucanie nawet lekkich przynęt. 
Vapor 101SPT to wysokiej jakości ceramiczny system hamulcowy i niezwykle 
wytrzymała mosiężna przekładnia. Dwie duże, przyciągające uwagę korkowe 
gałki na korbie zapewniają optymalny chwyt podczas łowienia. Vapor SPT 
to model wolnoobrotowy, optymalnie dostosowany do przynęt, takich jak 
wobblery i przynęty typu twitch.

DANE TECHNICZNE:

 · Ultra lekki aluminiowy korpus
 · Prostoliniowy Ceramiczny/Nierdzewny/Węglowy System Hamulcowy
 · PT (Optymaliowany wydajnościowo) Kształt Korby
 · Koła zębate PT™
 · Bezstopniowe łożysko oporowe
 · Hamulec ACS niezawodnie zabezpieczający żyłkę przed niekontrolowanym 
wysuwem

Nr art. Model m / mm Przełożenie Nawój Łożyska Siła ham. Waga RCD zł
0535 101 101 SPT 125 / 0,25 6,3:1 69 cm 11 8 kg / 18 lbs 190 g 680,00

Zap. szpula Model Materiał
0987 800 Szpula zap. Vapor 101 SPT Alu

MULTIPLIKATORY
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ICON
Estetycznie zaprojektowany kołowrotek ze średniej półki 
cenowej, którego moc, na pierwszy rzut oka, może być 
niedoceniona. Kołowrotek Icon wyposażony jest w 11 
łożysk kulkowych, które zapewniają niesamowicie płynną 
pracę. Obudowa została wycięta maszynowo, dzięki czemu 
kołowrotek jest wytrzymały. Gwarantuje to wieloletnią 
bezawaryjną pracę. Doskonale regulowany hamulec może 
być szybko ustawiony, podczas zmiany przynęt przez węd-
karza.

DANE TECHNICZNE:

 · Trwała rama z pojedyńczego kawałka aluminium
 · Wielostopniowy system hamulcowy o powiększonym rozmiarze
 · Perforowana aluminiowa szpula
 · Bezstopniowe łożysko oporowe
 · Hamulec ACS niezawodnie zabezpieczający żyłkę przed niekontro-
lowanym wysuwem

Nr art. Model m / mm Przełożenie Nawój Łożyska Siła ham. Waga RCD zł
0519 100 IC100HPT 125 / 0,24 7,0:1 70 cm 11 7 kg / 16 lbs 220 g 633,30

Zap. szpula Model
0987 426 Szpula zap. IC100HPT

ULTREX CAST
Podstawowy kołowrotek w przystępnej cenie w ofercie multiplikatorów 
niskoprofilowych Quantum. Dopasowany do udanej serii wędzisk Ultrex. 
Ultrex Cast jest równie świetny, jak wędki o tej nazwie i udowadnia, że w 
dzisiejszych czasach może stawać w szranki z wieloma droższymi konstruk-
cjami, jeśli chodzi o wygodę użytkowania.

DANE TECHNICZNE:

 · Wzmocniona korba
 · Mocna przekładnia
 · Aluminiowa szpula
 · Bezstopniowe łożysko oporowe

Nr art. Model m / mm Przełożenie Nawój Łożyska Siła ham. Waga RCD zł
0530 100 RH 100 110 / 0,25 6,1:1 46 cm 3 6,5 kg / 14 lbs 216 g 237,80

0530 101 LH 101 110 / 0,25 6,1:1 46 cm 3 6,5 kg / 14 lbs 216 g 237,80

Zap. szpula Model Materiał
0987 501 Szpula zap. Ultrex Cast LH Alu

0987 511 Szpula zap. Ultrex Cast RH Alu

MULTIPLIKATORY
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SMOKE S3 SPIN

Podobnie jak Feniks powstający z popiołów, popularny flagowiec Quantum jest od teraz dostępny w nowej 
wersji S3. To nie żaden pic na wodę, ale wytrzymała, wysokiej jakości seria wędzisk z najwyższej półki. Nasi 
inżynierowie włożyli serce i duszę w stworzenie potężnych, lecz niezwykle szybkich blanków, dzięki czemu 
produkt końcowy jest bezbłędny. Zaprojektowane, aby sprostać wysokim wymaganiom współczesnego łowcy 
drapieżników, wędki zapewniają fenomenalne sprzężenie zwrotne w zakresie ukształtowania dna łowiska. 
Natychmiastowe wskazanie brania umożliwia wędkarzowi zacięcie bez opóźnień, nawet na dużych dystansach. 
Nie trzeba dodawać, że nowa seria S3 jest wyposażona w najwyższej jakości komponenty Fuji. Model ofero-
wany jest w dwóch długościach i różnych ciężarach wyrzutu, aby dopasować się do jak najszerszego zakresu 
wymagań nowoczesnych łowców drapieżników. Modele 35, 55 oraz 75 wyposażono w nowoczesne przelotki 
jednostopkowe Fuji i przeznaczone są do nowoczesnych metod spinningowych. Irytująca ciężkość szczytówki 
jest już przeszłością dzięki dostarczonym przeciwwagom do równoważenia szerokiej gamy kołowrotków. Nie-
zależnie od tego, czy celujesz w szczupaka, okonia, bolenia czy sandacza, każdy nowoczesny wędkarz łowiący 
te gatunki, może w pełni zaufać serii spinningowej Quantum Smoke S3. Projekt i technologia o najwyższym 
standardzie.

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga Klasa PE Akcja Typ przelotek Przelotki Uchwyt kolowrotka RCD zł
14156 240 35 2,40 m / 7'10 2 5 - 35 g / 1/4 - 2 oz 1,24 m 135 g 0,4-0,6 extra fast Fuji® 8 Fuji® 1185,80

14156 270 35 2,70 m / 8'10 2 5 - 35 g / 3/16 - 1 1/4 oz 1,39 m 156 g 0,4-0,6 extra fast Fuji® 10 Fuji® 1270,80

14157 240 55 2,40 m / 7'10 2 7 - 55 g / 1/4 - 2 oz 1,24 m 140 g 0,6-0,8 extra fast Fuji® 8 Fuji® 1270,80

14157 270 55 2,70 m / 8'10 2 7 - 55 g / 1/4 - 2 oz 1,39 m 160 g 0,6-0,8 extra fast Fuji® 10 Fuji® 1355,80

14158 240 75 2,40 m / 7'10 2 12 - 75 g / 7/16 - 2 5/8 oz 1,24 m 145 g 0,8-1,0 extra fast Fuji® 8 Fuji® 1355,80

14158 270 75 2,70 m / 8'10 2 12 - 75 g / 7/16 - 2 5/8 oz 1,39 m 165 g 0,8-1,0 extra fast Fuji® 10 Fuji® 1398,30

SMOKE S3 SPIN

Podobnie jak Feniks powstający z popiołów, popularny flagowiec Quantum jest od teraz dostępny w nowej 
wersji S3. To nie żaden pic na wodę, ale wytrzymała, wysokiej jakości seria wędzisk z najwyższej półki. Nasi 
inżynierowie włożyli serce i duszę w stworzenie potężnych, lecz niezwykle szybkich blanków, dzięki czemu 
produkt końcowy jest bezbłędny. Zaprojektowane, aby sprostać wysokim wymaganiom współczesnego łowcy 
drapieżników, wędki zapewniają fenomenalne sprzężenie zwrotne w zakresie ukształtowania dna łowiska. 
Natychmiastowe wskazanie brania umożliwia wędkarzowi zacięcie bez opóźnień, nawet na dużych dystansach. 
Nie trzeba dodawać, że nowa seria S3 jest wyposażona w najwyższej jakości komponenty Fuji. Model ofero-
wany jest w dwóch długościach i różnych ciężarach wyrzutu, aby dopasować się do jak najszerszego zakresu 
wymagań nowoczesnych łowców drapieżników.  Irytująca ciężkość szczytówki jest już przeszłością dzięki 
dostarczonym przeciwwagom do równoważenia szerokiej gamy kołowrotków. Ten model został zaprojekto-
wany z myślą o łowieniu szczupaków z użyciem dużych przynęt - każdy nowoczesny łowca tych drapieżników, 
może w pełni zaufać Quantum Smoke S3.  Model 105 wyposażono w trzy mocarne dwu-stopkowe przelotki 
Fuji, rozpoczynając od przelotki na dolniku i przeznaczony jest do łowienia nawet z najcięższymi przynętami 
typu "big bait". Projekt i technologia o najwyższym standardzie.

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga Klasa PE Akcja Typ przelotek Przelotki Uchwyt kolowrotka RCD zł
14159 240 105 2,40 m / 8' 2 18 - 105 g / 5/8 - 3 3/4 oz 1,24 m 183 g 1,0-1,2 extra fast Fuji® 8 Fuji® 1355,80

14159 270 105 2,70 m / 8'10 2 18 - 105 g / 5/8 - 3 3/4 oz 1,39 m 193 g 1,0-1,2 extra fast Fuji® 10 Fuji® 1440,80

SPININGI



Q26 Q27

VAPOR AGGRESSOR – FINESSE – DETECTOR
Trzy najwyższej jakości serie wędek dostosowane do każdego rodzaju 
nowoczesnego łowienia przynętami sztucznymi. Wędki charaktery- 
zują się bardzo szybką akcją przy bardzo czułych szczytówkach, co 
powoduje najlepszą kontrolę nad przynętami. Te wędki zawdzięczają 
swoją pracę użyciu wysokiego modelu węgla Toray IM9. Każda wędka 
jest idealnie wyważona bez dodatkowo użytych obciążników. Wędki 
castingowe posiadają jedną specjalną cechę zwaną ”Smart Trigga”. 
Jest to specjalnie zaprojektowany uchwyt, który ułożony jest pod 
kątem pięciu stopni w stosunku do blanku. Wykonany z lekkiej pianki 
Eva, idealnie leży w ręce, umożliwia lepszą kontrolę przynęty i lepsze 
czucie wędki oraz to co najważniejsze czyli nie męczy rąk tak jak klasy- 
czne wędki. To wszystko pozwoli nam na łowienie większej ilości ryb.

SPININGI



Q28 Q29

VAPOR NOBLE LIMITED

Jego własna, spersonalizowana wędka na sandacze! Coś wyjątkowego! Takie wędzisko pojawia się tylko raz, 
z numerem seryjnym na blanku. Kto by nie chciał? Właśnie jest, przedstawiamy  - Vapor "Noble Limited"! 
"Limited", ponieważ Dietmar wyprodukował tylko 160 blanków tego unikalnego sandaczowego kija, zapro-
jektowanego zgodnie z jego specyfikacjami i ponumerowanymi od 001 do 160. "Noble", ponieważ wędka jest 
ekstrawagancka i raczej wyjątkowa. I to nie ze względu na jej uderzająco piękny wygląd, ale z powodu twar-
dych faktów: mierzący 2,55 m długości, błyskawicznie reagujący blank Toray wykonany z wysokowydajnego 
węgla 48 T i super czułą szczytówka. Wędka jest idealnym partnerem do łowienia i kontrolowania gum uzbro-
jonych w główki jigowe o wadze od 5 g do ponad 55 g. A wszystko to fantastycznie wyważone i wyposażone 
w wysokiej jakości przelotki oraz uchwyt kołowrotka  Fuji. Wędzisko optymalnie leży w dłoni. Model ten dostar-
czamy w funkcjonalnej walizce transportowej z wnęką na kołowrotek, w której ten piękny produkt można bez-
piecznie przewozić. Krótko mówiąc, unikalna wędka w najprawdziwszym tego słowa znaczeniu, którą wszyscy 
wędkarze powinni sami zobaczyć.

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga Klasa PE Akcja Typ przelotek Przelotki RCD zł
14160 255 Vapor Noble Limited 2,55 m 2 5 - 45 g / 1/6 - 1 1/2 oz 1,23 m 139 g 0,5-2,0 extra fast Fuji 9 1695,80

VAPOR DETECTOR EXTREME JIGGING

Branie jak rażenie prądem! Przeżyjesz to nie tylko dlatego, że każda wędka Vapor z serii Detector wyposażona 
została w ekstremalnie czułą szczytówkę, lecz również dzięki temu, że najwyższej jakości blanki Toray z wysoko 
modułowego węgla IM9 są ultra sztywne i ekstremalnie szybkie - w skrócie, uosobienie "ekstremalnego jigowa-
nia"! Z wędkami Detector przynęty gumowe prowadzi się z łatwością, a mocny rdzeń nie tylko amortyzuje każ-
de branie, ale podczas holu pozwala na walkę z najpotężniejszymi przeciwnikami. Uchwyty nie są zbyt długie i 
zostały logicznie dostosowane do odpowiedniej długości wędziska i jej ciężaru wyrzutu. W ofercie znajdziecie 
modele od 1,9-metrowego kija do metod wertykalnych, do 2,75-metrowego do łowienia z brzegu, każdy z 
nich jest idealnie zbalansowany bez dodatkowych ciężarów wyrównujących. Modele baitcaster mają jeszcze 
jedną specjalną cechę, wyjątkową: "Smart Trigga™". Ten lekko odchylony uchwyt zapewnia lepsze przyleganie 
wędki do przedramienia, zapewniając harmonijne ułożenie na linii wędzisko - ręka wędkarza! Smukły uchwyt 
EVA ze zintegrowanym mocowaniem kołowrotka łatwo mieści się w dłoni, zapewniając bezbłędne wyczucie 
blanku. Przekłada się to na połowy bez zmęczenia, lepszą koncentrację, lepszą kontrolę przynęty, szybsze roz-
poznawanie brań, krótsze czasy reakcji, a co za tym idzie, więcej ryb!

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga Klasa PE Akcja Typ przelotek Przelotki RCD zł
14150 190 190.c. / Smart Trigga™ 1,90 m / 6,2' 2 14 - 28 g / 1/2 - 1 oz 1,33 m 138 g 1,0-2,0 extra fast Fuji® + Seaguide 8 620,00

14150 191 190.c. / Smart Trigga™ 1,90 m / 6,2' 2 21 - 56 g / 3/4 - 2 oz 1,33 m 147 g 1,5-3,0 extra fast Fuji® + Seaguide 8 620,00

14150 192 190 1,90 m / 6,2' 2 14 - 28 g / 1/2 - 1 oz 0,99 m 119 g 1,0-2,0 extra fast Fuji® + Seaguide 8 620,00

14150 193 190 1,90 m / 6,2' 2 21 - 56 g / 3/4 - 2 oz 0,99 m 137 g 1,5-3,0 extra fast Fuji® + Seaguide 8 620,00

14150 250 250 2,50 m / 8,2' 2 7 - 35 g / 1/4 - 1 1/4 oz 1,30 m 166 g 0,8-2,0 extra fast Fuji® + Seaguide 9 720,00

14150 251 250 2,50 m / 8,2' 2 14 - 56 g / 1/2 - 2 oz 1,42 m 166 g 1,0-3,0 extra fast Fuji® + Seaguide 9 720,00

14150 275 275 2,75 m / 9,0' 2 7 - 35 g / 1/4 - 1 1/4 oz 1,29 m 185 g 0,8-2,0 extra fast Fuji® + Seaguide 10 760,00

14150 276 275 2,75 m / 9,0' 2 14 - 56 g / 1/2 - 2 oz 1,41 m 181 g 1,0-3,0 extra fast Fuji® + Seaguide 10 760,00

SPININGI
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VAPOR FINESSE LURE & JIG

Tajemnica sukcesu przy stosowaniu małych przynęt tkwi w ich „czuciu”, a żadne inne wędzisko nie zapewni lep-
szego kontaktu na linii wędkarz-przynęta niż Vapor Finesse Lure & Jig. Wyjątkowa seria wędek Quantum Vapor 
zaprojektowana specjalnie dla optymalnego wyczucia przynęty. Od precyzyjnego wykrywania dna przy jiggowa-
niu i wyczuwania najmniejszych wibracji wobblera podczas jego prowadzenia, do bezbłędnego rozpoznania bra-
nia! Bardzo wrażliwa szczytówka blanku z wysokomodułowego węgla Toray IM9 pokazuje swoją przydatność. 
Niezwykle lekkie spinningi z tym „czymś”. Podobnie jak wszystkie inne wędki z serii Vapor, uchwyt nie jest zbyt 
długi i został odpowiednio dostosowany do poszczególnych długości wędziska. Klasyczne modele 2,1 metra do 
łodzi, 2,4 metra dla coraz popularniejszego street fishingu i specjalna 2.7-metrowa wersja dla wędkarzy łowią-
cych na dużych dystansach! Każda wędka jest doskonale wyważona bez dodatkowych ciężarków. 2,1 metro-
wy baitcaster maj jeszcze jedną specjalną cechę, wyjątkową: "Smart Trigga™". Ten lekko odchylony uchwyt 
zapewnia lepsze przyleganie wędki do przedramienia, zapewniając harmonijne ułożenie na linii wędzisko - ręka 
wędkarza! Smukły uchwyt EVA ze zintegrowanym mocowaniem kołowrotka łatwo mieści się w dłoni, zapewnia-
jąc bezbłędne wyczucie blanku. Przekłada się to na połowy bez zmęczenia, lepszą koncentrację, lepszą kontrolę 
przynęty, szybsze rozpoznawanie brań, krótsze czasy reakcji, a co za tym idzie, więcej ryb!

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga Klasa PE Akcja Typ przelotek Przelotki RCD zł
14151 210 210.c. / Smart Trigga™ 2,10 m / 6,8' 2 5 - 18 g / 1/6 - 3/5 oz 1,53 m 136 g 0,6-1,5 extra fast Fuji®+Seaguide 10 660,00

14151 211 210 2,10 m / 6,8' 2 5 - 18 g / 1/6 - 3/5 oz 1,09 m 128 g 0,6-1,5 extra fast Fuji®+Seaguide 9 660,00

14151 240 240 2,40 m / 7,8' 2 5 - 18 g / 1/6 - 3/5 oz 1,24 m 138 g 0,6-1,5 extra fast Fuji®+Seaguide 10 720,00

14151 270 270 2,70 m / 6,8' 2 5 - 18 g / 1/6 - 3/5 oz 1,40 m 148 g 0,6-1,5 extra fast Fuji®+Seaguide 11 760,00

VAPOR FINESSE LURE & JIG TRAVEL

Dodatkową cechą tej wędki jest to, że można ją łatwo zabrać w podróż. Nie musisz już wybierać się w żadną 
podróż bez swojej ulubionej, lekkiej i czułej wędki, gdyż możesz w pełni zaufać wersji Finesse opartej o bardzo 
szybki blank Vapor. Nigdy więcej kompromisów, jeśli zamierzasz łowić na drop-shota, lekkimi jigami lub woblerami. 
4-Częściowy blank Toray łatwo mieści się w bagażu podręcznym lub walizce.

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga Klasa PE Akcja Typ przelotek Przelotki RCD zł
14171 241 Vapor Finesse Lure & Jig Travel 2,40 m 4 5 - 18 g / 1/6 - 3/5 oz 0,61 m 160 g 0,6-1,5 extra fast Fuji®+Seaguide 10 718,30

SPINNING

VAPOR DETECTOR MICRO JIGGING

Bardzo czułe, lekkie jak piórko i zwodniczo potężne! Takie są cechy smukłych wędzisk Vapor z serii Detector. 
Niezwykle wrażliwe szczytówki blanku Toray IM9 z wysokomodułowego węgla to naprawdę coś wyjątkowego. 
Gwarantujemy: to nie jest żadna wklejka! Wszystkie tajemnice kryją się w jednym blanku, który ciągnie się aż 
do ostatniej przelotki, który jest jednocześnie bardzo sztywny i szybki jak błyskawica. "Micro Jigging" spełnia 
wszystkie oczekiwania prawdziwych miłośników najmniejszych gramatur. Właśnie to "wyczucie" przynęty pod-
czas jej tonięcia i kiedy trafi w dno, czyni tę serię tak wyjątkową. Pomimo smukłej szczytówki, rdzeń ma wystar-
czającą moc, by zarzucić przynętę naprawdę daleko i z łatwością lądować nawet dużego drapieżnika. Również 
tutaj uchwyt nie jest zbyt długi i jest logicznie dostosowany do odpowiedniej długości wędziska. Klasyczne 
modele 2,1 metra na łódź, 2,4 metra do street fishingu oraz specjalna 2.7-metrowa wersja dla chcących łowić 
mikro jigami na dużych dystansach ! Każda wędka jest doskonale wyważona bez dodatkowych ciężarków. 
Baitcaster ma z kolei jeszcze jedną specjalną cechę, wyjątkowe: "Smart Trigga™". Ten lekko odchylony uchwyt 
zapewnia lepsze przyleganie wędki do przedramienia, zapewniając harmonijne ułożenie na linii wędzisko - ręka 
wędkarza! Smukły uchwyt z pianki EVA ze zintegrowanym mocowaniem kołowrotka łatwo mieści się w dłoni, 
zapewniając bezbłędne wyczucie blanku. Przekłada się to na połowy bez zmęczenia, lepszą koncentrację, lepszą 
kontrolę przynęty, szybsze rozpoznawanie brań, krótsze czasy reakcji, a co za tym idzie, więcej ryb!

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga Klasa PE Akcja Typ przelotek Przelotki RCD zł
14152 210 210.c. / Smart Trigga™ 2,10 m / 6,8' 2 7 g / 1/4 oz 1,09 m 136 g 0,3-0,8 extra fast Fuji®+Seaguide 10 720,00

14152 198 198 1,98 m / 6,5' 2 5 g / 1/6 oz 0,98 m 100 g 0,3-0,8 extra fast Fuji®+Seaguide 8 679,80

14152 211 210 2,10 m / 6,8' 2 7 g / 1/4 oz 1,53 m 121 g 0,3-0,8 extra fast Fuji®+Seaguide 9 720,00

14152 240 240 2,40 m / 7,8' 2 7 g / 1/4 oz 1,24 m 130 g 0,3-0,8 extra fast Fuji®+Seaguide 10 760,00

14152 270 270 2,70 m / 8,8' 2 7 g / 1/4 oz 1,40 m 139 g 0,3-0,8 extra fast Fuji®+Seaguide 10 760,00



Q32 Q33

VAPOR AGGRESSOR MEDIUM LURE

Bez wątpienia najbardziej wszechstronną propozycją w nowej serii wędzisk Quantum jest Vapor Aggressor! 
Aggressor jak prawie żadna inna wędka wzmacnia odczucie niepowtarzalnego efektu brania, który jest znakiem 
rozpoznawczym łowienia drapieżników sztucznymi przynętami. Głównym elementem tego wędziska jest grafitowy 
blank z wysokomodułowego węgla Toray IM9, oznacza to, że   wszystkie trzy modele Aggressor są idealne do użycia 
z miękkimi przynętami, shadami i  swimbaitami, są też w pełni kompatybilne z wobblerami, jerkami, twitchami i 
przynętami powierzchniowymi! Wędkarz wyczuwa absolutnie wszystko, od wibracji przynęty aż po najmniejsze 
dotkniecie dna, podczas gdy nawet najdelikatniejsze branie odczuwane jest jak wstrząs elektryczny bezbłędnie aż 
po rękojeść. Z pośród trzech modeli Vapor Aggressor dobierzemy model pasujący do każdej techniki wędkarskiej i 
wielkości przynęty: "Medium Lure" do 35 gramów, "Heavy Lure" do 84 gramów, a dla dużych chłopców "X-Heavy 
Lure" do 140 gramów . Blank IM9 sprawia, że   wędki są niezwykle lekkie, ekstremalnie szybkie i wyjątkowo sztyw-
ne. Każda wędka jest doskonale zbalansowana bez dodatkowych ciężarków i idealnie leży w dłoni. Trzy modele 
wyposażone w pazur mają z kolei jeszcze jedną specjalną cechę, wyjątkowe: "Smart Trigga™". Ten lekko odchylo-
ny uchwyt zapewnia lepsze przyleganie wędki do przedramienia, zapewniając harmonijne ułożenie na linii wędzisko 
- ręka wędkarza! Smukły uchwyt z pianki EVA ze zintegrowanym mocowaniem kołowrotka łatwo mieści się w dło-
ni, zapewniając bezbłędne wyczucie blanku. Przekłada się to na połowy bez zmęczenia, lepszą koncentrację, lepszą 
kontrolę przynęty, szybsze rozpoznawanie brań, krótsze czasy reakcji, a co za tym idzie, więcej ryb!

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga Klasa PE Akcja Typ przelotek Przelotki RCD zł
14153 215 215.c. / Smart Trigga™ 2,15 m / 7' 2 7 - 35 g / 1/4 - 1 1/4 oz 1,55 m 163 g 0,8-2,0 extra fast Fuji®+Seaguide 9 720,00

14153 216 215 2,15 m / 7' 2 7 - 35 g / 1/4 - 1 1/4 oz 1,11 m 136 g 0,8-2,0 extra fast Fuji®+Seaguide 9 720,00

BAITCAST

VAPOR AGGRESSOR MEDIUM LURE TRAVEL

Dodatkową zaletą tej wędki jest to, że można ją łatwo zabrać w dowolną podróż. Model szczególnie odpo-
wiedni dla wszechstronnych wędkarzy spinningowych również dla tych, którzy od czasu do czasu chcą użyć 
nieco większej przynęty. Aggressor w wersji Medium oferuje pierwszorzędny wędkarski „fun”, gdy jigujesz 
softbaitami, spinningujesz lub trollingujesz z użyciem woblerów.  Wersja Medium Aggressor Travel jest również 
bezproblemowym towarzyszem do lekkich pilkerów gdy wybieracie się na czarniaki i podobne gatunki w Nor-
wegii. 4-częściowy blank Toray, łatwy do przechowywania w bagażu podręcznym lub walizce!

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga Klasa PE Akcja Typ przelotek Przelotki RCD zł
14173 241 Vapor Aggressor Medium Lure Travel 2,40 m 4 7 - 35 g / 1/4 - 1 1/4 oz 0,61 m 170 g 0,8-2,0 extra fast Fuji®+Seaguide 10 718,30



Q34 Q35

VAPOR AGGRESSOR X-HEAVY LURE

Bez wątpienia najbardziej wszechstronną propozycją w nowej serii wędzisk Quantum jest Vapor Aggressor! 
Aggressor jak prawie żadna inna wędka wzmacnia odczucie niepowtarzalnego efektu brania, który jest zna-
kiem rozpoznawczym łowienia drapieżników sztucznymi przynętami. Głównym elementem tego wędziska jest 
grafitowy blank z wysokomodułowego węgla Toray IM9, oznacza to, że   wszystkie trzy modele Aggressor są 
idealne do użycia z miękkimi przynętami, shadami i  swimbaitami, są też w pełni kompatybilne z wobblerami, 
jerkami, twitchami i przynętami powierzchniowymi! Wędkarz wyczuwa absolutnie wszystko, od wibracji przy-
nęty aż po najmniejsze dotkniecie dna, podczas gdy nawet najdelikatniejsze branie odczuwane jest jak wstrząs 
elektryczny bezbłędnie aż po rękojeść. Z pośród trzech modeli Vapor Aggressor dobierzemy model pasujący do 
każdej techniki wędkarskiej i wielkości przynęty: "Medium Lure" do 35 gramów, "Heavy Lure" do 84 gramów, 
a dla dużych chłopców "X-Heavy Lure" do 140 gramów . Blank IM9 sprawia, że   wędki są niezwykle lekkie, 
ekstremalnie szybkie i wyjątkowo sztywne. Każda wędka jest doskonale zbalansowana bez dodatkowych cię-
żarków i idealnie leży w dłoni. Trzy modele wyposażone w pazur mają z kolei jeszcze jedną specjalną cechę, 
wyjątkowe: "Smart Trigga™". Ten lekko odchylony uchwyt zapewnia lepsze przyleganie wędki do przedra-
mienia, zapewniając harmonijne ułożenie na linii wędzisko - ręka wędkarza! Smukły uchwyt z pianki EVA ze 
zintegrowanym mocowaniem kołowrotka łatwo mieści się w dłoni, zapewniając bezbłędne wyczucie blanku. 
Przekłada się to na połowy bez zmęczenia, lepszą koncentrację, lepszą kontrolę przynęty, szybsze rozpoznawa-
nie brań, krótsze czasy reakcji, a co za tym idzie, więcej ryb!

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga Klasa PE Akcja Typ przelotek Przelotki RCD zł
14154 245 245.c. / Smart Trigga™ 2,45 m / 8' 2 35 - 140 g / 1 1/4 - 5 oz 1,69 m 227 g 2,0-5,0 extra fast Fuji®+Seaguide 11 760,00

14154 246 245 2,45 m / 8' 2 35 - 140 g / 1 1/4 - 5 oz 1,69 m 224 g 2,0-5,0 extra fast Fuji®+Seaguide 9 760,00

BAITCAST

VAPOR AGGRESSOR HEAVY LURE

Bez wątpienia najbardziej wszechstronną propozycją w nowej serii wędzisk Quantum jest Vapor Aggressor! 
Aggressor jak prawie żadna inna wędka wzmacnia odczucie niepowtarzalnego efektu brania, który jest zna-
kiem rozpoznawczym łowienia drapieżników sztucznymi przynętami. Głównym elementem tego wędziska jest 
grafitowy blank z wysokomodułowego węgla Toray IM9, oznacza to, że   wszystkie trzy modele Aggressor są 
idealne do użycia z miękkimi przynętami, shadami i  swimbaitami, są też w pełni kompatybilne z wobblerami, 
jerkami, twitchami i przynętami powierzchniowymi! Wędkarz wyczuwa absolutnie wszystko, od wibracji przy-
nęty aż po najmniejsze dotkniecie dna, podczas gdy nawet najdelikatniejsze branie odczuwane jest jak wstrząs 
elektryczny bezbłędnie aż po rękojeść. Z pośród trzech modeli Vapor Aggressor dobierzemy model pasujący do 
każdej techniki wędkarskiej i wielkości przynęty: "Medium Lure" do 35 gramów, "Heavy Lure" do 84 gramów, 
a dla dużych chłopców "X-Heavy Lure" do 140 gramów . Blank IM9 sprawia, że   wędki są niezwykle lekkie, 
ekstremalnie szybkie i wyjątkowo sztywne. Każda wędka jest doskonale zbalansowana bez dodatkowych cię-
żarków i idealnie leży w dłoni. Trzy modele wyposażone w pazur mają z kolei jeszcze jedną specjalną cechę, 
wyjątkowe: "Smart Trigga™". Ten lekko odchylony uchwyt zapewnia lepsze przyleganie wędki do przedra-
mienia, zapewniając harmonijne ułożenie na linii wędzisko - ręka wędkarza! Smukły uchwyt z pianki EVA ze 
zintegrowanym mocowaniem kołowrotka łatwo mieści się w dłoni, zapewniając bezbłędne wyczucie blanku. 
Przekłada się to na połowy bez zmęczenia, lepszą koncentrację, lepszą kontrolę przynęty, szybsze rozpoznawa-
nie brań, krótsze czasy reakcji, a co za tym idzie, więcej ryb!

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga Klasa PE Akcja Typ przelotek Przelotki RCD zł
14153 225 225.c. / Smart Trigga™ 2,25 m / 7,3' 2 28 - 84 g / 1 - 3 oz 1,58 m 192 g 2,0-4,0 extra fast Fuji®+Seaguide 10 760,00

14153 245 245 2,45 m / 8' 2 28 - 84 g / 1 - 3 oz 1,25 m 199 g 2,0-4,0 extra fast Fuji®+Seaguide 8 720,00
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PELAGIC

Wędzisko Quantum Pelagic przeznaczone jest do połowu dużych szczupaków i sandaczy. Wędkę tę opracował 
członek naszego zespołu Fredrik Harbort. Dzięki mocnej akcji można bezpiecznie zacinać sandacze. Wędka 
Pelagic ma zasadniczo progresywną akcję, ale nie jest ona zbyt sztywna, dzięki czemu mocno walczące ryby, 
jak choćby duże szczupaki nie spadną w trakcie holu. Mocnymi stronami tej wędki jest łowienie w połowie 
wody na otwartym zbiorniku lub też łowienie sandaczy w pionie. Jednakże, dzięki specjalnej akcji, wędka 
Pelagic to wszechstronne narzędzie do łowienia na lekkie jerki i woblery szczupaków, czarnych basów i innych 
drapieżników.

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga Klasa PE Typ przelotek Uchwyt kolowrotka RCD zł
14001 185 Pelagic 1,85 m 1 80 g 1,84 m 160 g 1-4 Seaguide Fuji 590,80

CABO SPIN

Tuziny krążących nad morzem mew. Tysiące sardynek w panice wyskakujących z wody, która wydaję się goto-
wać. Najczystsza adrenalina. Polujące na zdobycz tuńczyki objadają się na calego i są w tym nienasycone. 
Rokrocznie rozgrywa się na morzu Śródziemnym podobny spektakl. Celowane łowienie polujących tuńczyków 
metodą spinningową staje się coraz bardziej wskazane. Nowa seria morskich spinningow Blu-Water, została w 
okresie prób bezlitośnie przetestowana. Końcowy rezulatat jest fantastyczny. Ekstremalnie wytrzymale blanki 
z High Modulus Carbon stały sie nieodzownymi partnerami w pokonywaniu oporu tuńczyków. Równocześnie 
górny skład jest na tyle progresywmy, by bez wysiłku posłać zarówno stickbaity jak i przynęty twarde na znacz-
ne odległości.

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga Klasa PE Typ przelotek Uchwyt kolowrotka RCD zł
13901 240 Cabo Spin 2,40 m 2 150 g 1,76 m 310 g 2,5-4 Fuji Fuji 914,00

13901 241 Cabo Spin 2,40 m 2 250 g 1,76 m 350 g 3-6 Fuji Fuji 1016,00

IRON HEAVY JIG

Wędka Iron Heavy Jig została opracowana do łowienia na ciężkie przynęty w wodzie morskiej. Bez względu na 
to, czy decydujemy się na łowienie pilkerami, czy też gumami, wędka ta przyniesie nam niezliczone godziny 
radości. Mocny blank gwarantuje zarówno świetną sygnalizację brań, jak i odpowiednią moc potrzebną do holu 
nawet najbardziej walecznych przeciwników.

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga Klasa PE Typ przelotek Uchwyt kolowrotka RCD zł
13904 240 Iron Heavy Jig 2,40 m 2 150 g 1,25 m 216,5 g 0,8-2,5 Seaguide Fuji 675,80

13904 270 Iron Heavy Jig 2,70 m 2 150 g 1,40 m 264,5 g 0,8-2,5 Seaguide Fuji 718,30

13904 300 Iron Heavy Jig 3,00 m 2 150 g 1,56 m 271,5 g 0,8-2,5 Seaguide Fuji 760,80

WEDKI NA LÓDZ
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THROTTLE SPIN

Nowa seria wędzisk Quantum Throttle Spin z niższego segmentu cenowego. Mimo niskiej ceny są to świetne 
wędki dla nowoczesnego spinningisty. Połączenie wysokiej jakości komponentów i lekkich blanków sprawia, 
że wędki mogą konkurować z wieloma znacznie droższymi wędziskami o tej samej wadze. Stylowy czerwo-
no-czarny design z matowymi elementami idealnie pasuje z uznanymi kołowrotkami spinningowymi Throttle. 
Atrakcyjne cenowo połączenie wędzisk i kołowrotka Throttle z pewnością zadowoli nad wodą zarówno nowi-
cjusza jak i profesjonalistę.

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga Klasa PE RCD zł
14210 210 Throttle Spin 2,10 m 2 3 - 14 g 1,09 m 130 g 0,4-0,7 210,00

14210 211 Throttle Spin 2,10 m 2 12 - 44 g 1,09 m 132 g 0,6-1 231,00

14210 240 Throttle Spin 2,40 m 2 6 - 26 g 1,24 m 144 g 0,4-0,9 231,00

14210 241 Throttle Spin 2,40 m 2 12 - 44 g 1,24 m 160 g 0,6-1 246,00

14210 242 Throttle Spin 2,40 m 2 18 - 74 g 1,24 m 163 g 0,8-1,6 260,00

14210 270 Throttle Spin 2,70 m 2 12 - 44 g 1,39 m 170 g 0,6-1 275,00

14210 271 Throttle Spin 2,70 m 2 18 - 74 g 1,39 m 179 g 0,8-1,6 289,00

14210 300 Throttle Spin 3,00 m 2 12 - 44 g 1,54 m 188 g 0,6-1 303,00

14210 301 Throttle Spin 3,00 m 2 18 - 74 g 1,54 m 199 g 0,8-1,6 318,00

THROTTLE ZANDER JIG

Popularna seria wędzisk spinningowych Throttle ma nowy dodatek w postaci specjalnie zaprojektowanej, pre-
cyzyjnej wędki rzutowej. Wędka Throttle Zander Jig oferuje świetny zakres ciężarów rzutowych od 10 g do 60 
g i dostępna jest w dwóch długościach. Mocny i sztywny blank ma semi-paraboliczną akcję, która doskonale 
sprawdza się podczas jigowania. Wędka, która jest optymalnie dostosowana do typowych dla sandacza „puk-
nięć”. Nawet na dalszych odległościach nowoczesna wędka Throttle Zander Jig pozwala na skuteczne zacięcie. 
Każdy wędkarz, który szuka nowocześnie zaprojektowanej wędki sandaczowej nie przejdzie obojętnie obok 
tego „sandaczowego patyka”.

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga Akcja RCD zł
14215 245 Throttle Zander Jig 2,45 m / 8,03" 2 10 - 60 g 1,24 m 165 g extra fast 318,80

14215 265 Throttle Zander Jig 2,65 m / 8,7" 2 10 - 60 g 1,34 m 185 g extra fast 327,30

SPININGI
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THROTTLE PIKE LURE

Popularna seria wędzisk spinningowych Throttle ma nowy dodatek w postaci specjalnie zaprojektowanej, pre-
cyzyjnej wędki rzutowej. Wędka Throttle Pike Lure została specjalnie zaprojektowana do łowienia szczupaków 
i obejmuje wędziska w przedziale ciężarów rzutowych od 25 g do 100 g w dwóch długościach. Wędka posyła 
duże przynęty bez wysiłku, a dzięki czułej szczytówce pozwala na optymalne prowadzenie przynęty. Mocny 
blank wędki sprawia, że wszystkie istotne uderzenia zostaną w pełni wykorzystane. Wędka, która zadowoli 
zarówno nowicjuszy, jak i profesjonalistów. Stylistyka i technologia o najwyższym standardzie. Wędka, która 
zadowoli zarówno nowicjuszy, jak i profesjonalistów.

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga Akcja RCD zł
14216 240 Throttle Pike Lure 2,40 m / 8" 2 25 - 100 g 1,21 m 153 g extra fast 335,80

14216 270 Throttle Pike Lure 2,70 m / 9' 2 25 - 100 g 1,36 m 167 g extra fast 365,50

THROTTLE JERK

Popularna seria wędzisk spinningowych Throttle ma nowy dodatek w postaci specjalnie zaprojektowanej, 
precyzyjnej wędki rzutowej. Wędka Throttle Jerk to klasyczna wędka do łowienia jerkami, woblerami i dużymi 
miękkimi gumami przy użyciu multiplikatora. Wędka o ciężarze wyrzutowym 35 g do 80 g i długości 1.95 m 
zapewnia idealną podstawę do tego typu aktywnego łowienia. Wędka, która zadowoli zarówno nowicjuszy, jak 
i profesjonalistów. Wędka, która zadowoli zarówno nowicjuszy, jak i profesjonalistów.

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga Akcja RCD zł
14217 195 Throttle Jerk 1,95 m 2 35 - 80 g 0,99 m 155 g extra fast 293,30

SPININGI
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ZANDERKANT

Specjalista od sandacza, Sebastian Hänel polega na szybkich wędkach spinningowych. Marzył o wędce szybkiej 
jak strzała, której sprężystość wyznaczy nowe standardy i niezawodnie wskaże nawet najdelikatniejsze brania. 
Stworzonej do trudnych sytuacji, takich jak łowienie w prądach wirowych, na duże odległości lub na dużych 
głębokościach. Inżynierowie wędek Quantum stworzyli dla niego idealną wędkę do tych celów.

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga Klasa PE RCD zł
1949 265 Zanderkant 2,65 m 2 15 - 90 g 1,37 m 236 g 0,6-1,2 488,80

DRIVE FELCHEN (SIEJA)

Jeśli chodzi o udane łowy siei metodą "Hegene" (specjalny styl połowów nimfami, praktykowany głównie na 
szwajcarskich i niemieckich jeziorach górskich), potrzebujesz idealnie zbudowanego, lekkiego i inteligentnie 
zaprojektowanego wędziska. Stworzyliśmy właśnie idealna koncepcję w serii Drive Spin Whitefish. Branie siei 
jest zwykle krótkim drżeniem, które powoduje, wygięcie jedynie czule zakończonej szczytówki. Właśnie dlate-
go stworzyliśmy nie tylko bardzo czułą szczytówkę, ale wyposażyliśmy ją również w gumowaną kulkę, która 
zapewnia lepszą detekcję brania.

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga Przelotki RCD zł
14175 180 Drive Felchen (Sieja) 1,80 m 2 1 - 8 g 0,95 m 95 g 8+1 335,80

SPININGI
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MR. PIKE STANDARD BOAT

Typowa wędka trollingowa do połowu szczupaków. Mocna wędka o parabolicznej akcji, która gwarantuje bez-
problemowe zarzucanie przynęty. Wędka Mr. Pike "Standard Boat" daleka jest od standardów. Unikalną cechą 
tej wędki szczupakowej jest uchwyt z cynglem. Takie specjalistyczne wędziska dostosowane do multiplikatorów 
dostępne są zwykle u producentów wędzisk na specjalne życzenie. Dzięki odpowiedniemu zamortyzowaniu 
blanku, to 3 metrowe wędzisko wygina się stopniowo w uchwycie podczas brania, dzięki czemu drapieżnik nie 
odczuwa zbyt dużego oporu, a tym samy nie stracimy żadnej ryby. Uzbrojone w 10 przelotek na podwójnej 
stopce oraz dzieloną rękojeść z korka i pianki EVA. Dodatki: Klips do linki.

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga Klasa PE RCD zł
14805 300 Mr. Pike Standard Boat 3,00 m 2 250 g / 3,5 lb 1,56 m 305 g 1-2,5 397,00

MR. PIKE CLASSIC BOAT STANDARD

Typowa szczupakowa wędka trollingowa do łowienia na spławik z kołowrotkiem o wolnej szpuli. Doskonale 
sprawdzi się także w trollingu z planerami oraz dużymi przynętami. Ze względu na dużą popularność opraco-
waliśmy wędkę w oparciu o popularny blank wędki Mr. Pike Classic Boat i wprowadzamy wersję Mr. Pike Boat 
Standard do kołowrotków ze stałą szpulą.

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga RCD zł
14825 300 Mr. Pike Classic Boat Standard 3,00 m 2 250 g / 3,5 lbs 1,56 m 305 g 424,80

MR. PIKE OLD SCHOOL ZANDER

Tradycyjna seria wędzisk do połowu na martwą rybkę zawiera typową wędkę sandaczową.  W ramach serii Mr. 
Pike "Old Shchool Zander" opracowaliśmy wędkę w prawdziwie holenderskim stylu o długości 2.7 m i 3 m. 
Blank jest bardzo czuły, co jest ogromną zaletą podczas łowienia z gruntu, gdyż sygnalizuje najbardziej ostrożne 
brania. Wędka ma też bardzo charakterystyczną krzywą ugięcia, która gwarantuje pozbawione ryzyka rzuty 
martwą przynętą, a także łatwo amortyzuje gwałtowne ruchy głowy sandacza podczas holu. Uzbrojone w 6 lub 
7 przelotek i rękojeść z korka i pianki EVA z wbudowanym skręcanym uchwytem kołowrotka. Dodatkowo: klips 
do linki.

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga Klasa PE RCD zł
14815 270 Mr. Pike Old School Zander 2,70 m 2 5 - 20 g 1,41 m 137 g 0,4-0,8 325,00

14815 300 Mr. Pike Old School Zander 3,00 m 2 5 - 20 g 1,56 m 152 g 0,4-0,8 354,00

DRAPIEŻNIK



Q46 Q47

MR. PIKE CLASSIC BANK

Tak, jakby były zrobione ręcznie: Klasyczne, proste i niezwykle łowne wędki - Mr. Pike "Classic Bank".  Typowa 
angielska wędka szczupakowa do łowienia na przynęty naturalne. Niezależnie od tego, czy będziemy łowić 
zestawem gruntowym na dalekich odległościach z ciężarkiem centrycznym, czy też z krętlikiem lub też blisko 
brzegu na dobrze wyważony zestaw spławikowy, wędka Classic Bank ma doskonałą krzywą ugięcia podczas 
holu, co sprawia, ze przynętę można bez problemu zarzucić (bez ryzyka spadnięcia z zestawu). Jednocześnie 
wędka ma wystarczająca moc do zacięcia ryby nawet na dalekich odległościach.  Prosty węglowy blank o dłu-
gości 3.6 m wyposażony jest w 5 przelotek na podwójnej stopce do dalekich rzutów, a dzięki wąskiej rękojeści 
pasują idealnie w dłoni oraz na buzz barach. Dodatkowo: Klips do linki.

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga Klasa PE RCD zł
14800 360 Mr. Pike Classic Bank 3,60 m 2 200 g / 3,5 lbs 1,86 m 358 g 1-2,5 426,00

MR. PIKE CLASSIC MASTER

Jak to możliwe, że odległościówka ma taką idealną cenę? Spójrz tylko na świetną 
jakość tych wędzisk.

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga RCD zł
14820 360 Mr. Pike Classic Master 3,60 m 2 200 g / 3 lbs 1,86 m 345 g 760,80

DRAPIEŻNIK

MR. PIKE WSKAŻNIK BRAŃ

Czasami nawet największe szczupaki mogą być pruderyjne. Często tylko bawią się z przynętą, 
lekko ją tylko przesuwając. Sygnalizator Mr. Pike Drop Back Indicator chroni przed niezauważo-
nym pożarciem przynęty. Czuły sygnalizator brań, który niczego nie pominie. Jest montowany 
z tyłu podpórki. Zakręcany łącznik pasuje do podpórki o każdej średnicy. Sygnalizator brań ma 
kształt plastikowego jajka, które można otworzyć i w zależności od wiatru i prądu wody, zamo-
cować wewnątrz ciężarki. Ramię porusza się swobodnie i sygnalizuje brania w obu kierunkach. 
Dokładnie regulowany, plastikowy klips można dostosować do średnicy linki głównej, dzięki 
czemu linka bez oporu zostanie uwolniona. Wstawka na świetlik. Zawiera: 2 plastikowe sygnali-
zatory brań z klipsami na żyłkę (jasny biały i pomarańczowy fluo), 3 odważniki oraz ramię ze stali 
nierdzewnej ze skręcanym zaciskiem.

Nr art. Długość Waga Ilość Kolor RCD zł
6750 001 37 cm 73 g 1 szt fluo orange/bright white 84,80



Q48 Q49

EXOFIL

Exofil to żyłka High Tech z pokryciem nano fluorokarbonowym, które zapewnia niezwykle 
gładką powierzchnię i doskonałą odporność na ścieranie. Najwyższej jakości japoński Poly-
amid zapewnia maksymalną moc liniową, a także moc węzłów. Wewnątrz żyłki znajduje 
się rdzeń ze sprężonego molekularnie kopolimeru, który zmniejsza rozciąganie. Niska 
rozciągliwość żyłek Exofil jest doskonała do nowoczesnego wędkarstwa spinningowego z 
miękkimi i twardymi przynętami.

Nr art. Ø Długość Waga Kolor
2323 012 0,12 mm 300 m 1,50 kg / 3,40 lbs przeźroczysta

2323 014 0,14 mm 300 m 2,10 kg / 4,40 lbs przeźroczysta

2323 016 0,16 mm 300 m 2,60 kg / 5,60 lbs przeźroczysta

2323 018 0,18 mm 300 m 3,10 kg / 6,80 lbs przeźroczysta

2323 020 0,20 mm 300 m 3,80 kg / 8,40 lbs przeźroczysta

2323 022 0,22 mm 300 m 4,70 kg / 10,50 lbs przeźroczysta

2323 024 0,24 mm 300 m 5,90 kg / 13,00 lbs przeźroczysta

2323 026 0,26 mm 300 m 6,90 kg / 15,30 lbs przeźroczysta

2323 028 0,28 mm 300 m 8,10 kg / 17,80 lbs przeźroczysta

2323 030 0,30 mm 300 m 9,00 kg / 19,80 lbs przeźroczysta

2323 035 0,35 mm 300 m 11,00 kg / 24,30 lbs przeźroczysta

2323 040 0,40 mm 300 m 15,20 kg / 33,50 lbs przeźroczysta

2323 045 0,45 mm 300 m 17,20 kg / 37,90 lbs przeźroczysta

EXOFIL

Exofil to żyłka High Tech z pokryciem nano fluorokarbonowym, które zapewnia niezwykle gładką 
powierzchnię i doskonałą odporność na ścieranie. Najwyższej jakości japoński Polyamid zapewnia maksy-
malną moc liniową, a także moc węzłów. Wewnątrz żyłki znajduje się rdzeń ze sprężonego molekularnie 
kopolimeru, który zmniejsza rozciąganie. Niska rozciągliwość żyłek Exofil jest doskonała do nowoczesne-
go wędkarstwa spinningowego z miękkimi i twardymi przynętami.

Nr art. Ø Długość Waga Kolor
2323 316 0,16 mm 3000 m 2,6 kg / 5,6 lbs przeźroczysta

2323 318 0,18 mm 3000 m 3,1 kg / 6,8 lbs przeźroczysta

2323 320 0,20 mm 3000 m 3,8 kg / 8,4 lbs przeźroczysta

2323 322 0,22 mm 3000 m 4,7 kg / 10,5 lbs przeźroczysta

2323 324 0,24 mm 3000 m 5,9 kg / 13,0 lbs przeźroczysta

2323 326 0,26 mm 3000 m 6,9 kg / 15,3 lbs przeźroczysta

2323 328 0,28 mm 3000 m 8,1 kg / 17,8 lbs przeźroczysta

2323 330 0,30 mm 3000 m 9,0 kg / 19,8 lbs przeźroczysta

2323 335 0,35 mm 3000 m 11,0 kg / 24,3 lbs przeźroczysta

QUATTRON PT

Quattron to od lat jedna z ulubionych marek wędkarzy. Wiele tysięcy wędkarzy ufa tej żyłce, 
która zajmuje niekwestionowane miejsce na szczycie na rynku żyłek. Co niesamowite, nasi 
specjaliści zdołali jeszcze bardziej ulepszyć formułę, co zaowocowało jeszcze lepszą żyłką 
Quattron. Quattron PT (PT = Nastawiona na osiągi) to najlepsza żyłka monofilament, bez-
konkurencyjna w kwestii siły, odporności na zużycie, mocy węzłów, trwałości, itd.  Możesz 
bezwarunkowo polegać na Quattron PT. Świadectwem tego są niezliczone testy. Żyłka ta 
otrzymała atest zgodności EFTTA (European Fishing Tackle Manufacturer Association - Euro-
pejskie Stowarzyszenie Producentów i Dystrybutorów Sprzętu Wędkarskiego), co potwierdza 
prawdziwość podanych parametrów osiągów.  Dodatkowo, w zgodzie z naszą polityką 
zupełnej szczerości wobec klientów, jesteśmy jednym z niewielu producentów, którzy podają 
rzeczywiste wymiary średnicy żyłki do trzech miejsc po przecinku. Spróbuj sam, a będziesz 
zachwycony.

Nr art. Ø Długość Waga Kolor
2301 015 0,15 mm 150 m 2,10 kg / 4,60 lbs przeźroczysta

2301 017 0,17 mm 150 m 2,60 kg / 5,70 lbs przeźroczysta

2301 018 0,18 mm 150 m 3,10 kg / 6,80 lbs przeźroczysta

2301 020 0,20 mm 150 m 3,85 kg / 8,40 lbs przeźroczysta

2301 023 0,23 mm 150 m 5,10 kg / 11,20 lbs przeźroczysta

2301 026 0,26 mm 150 m 6,30 kg / 13,80 lbs przeźroczysta

2301 028 0,29 mm 150 m 7,40 kg / 16,30 lbs przeźroczysta

2301 030 0,31 mm 150 m 8,50 kg / 18,70 lbs przeźroczysta

2301 033 0,33 mm 150 m 9,50 kg / 21,00 lbs przeźroczysta

2301 037 0,37 mm 150 m 11,60 kg / 25,00 lbs przeźroczysta

ŻYŁKI MONO

QUATTRON PT

Quattron PT (PT = Nastawiona na osiągi) to najlepsza żyłka monofilament, bez-
konkurencyjna w kwestii siły, odporności na zużycie, mocy węzłów, trwałości, itd.  
Możesz bezwarunkowo polegać na Quattron PT.

Nr art. Ø Długość Waga Kolor
2301 318 0,18 mm 3000 m 3,10 kg / 6,80 lbs przeźroczysta

2301 320 0,20 mm 3000 m 3,85 kg / 8,40 lbs przeźroczysta

2301 323 0,23 mm 3000 m 5,10 kg / 11,20 lbs przeźroczysta

2301 326 0,26 mm 3000 m 6,30 kg / 13,80 lbs przeźroczysta

2301 328 0,29 mm 3000 m 7,40 kg / 16,30 lbs przeźroczysta

2301 330 0,31 mm 3000 m 8,50 kg / 18,70 lbs przeźroczysta

2301 333 0,33 mm 3000 m 9,50 kg / 21,00 lbs przeźroczysta
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QUATTRON SALSA

Przezroczysta czerwona żyłka o znakomitych właściwościach. Czerwony odcień, 
który sprawia, że wędkarzowi łatwo jest zidentyfikować i rozpoznać żyłkę 
ponad wodą, zanika na głębokości 1.3m. Tym samym żyłka staje się niewi-
doczna dla ryb. Salsa jest również bardzo odporna na tarcie i jest prawdziwym 
koniem pociągowym, w szczególności w przypadku wędkarstwa morskiego 
oraz trollingu. Dostępna w ekonomicznych szpulach 250g o wysokiej pojem-
ności.

Nr art. Ø Długość Waga Kolor
2611 118 0,18 mm 275 m 2,80 kg / 6,20 lbs przez.-czerwona

2611 120 0,20 mm 275 m 3,50 kg / 7,70 lbs przez.-czerwona

2611 122 0,22 mm 275 m 4,50 kg / 9,90 lbs przez.-czerwona

2611 125 0,25 mm 275 m 5,70 kg / 12,50 lbs przez.-czerwona

2611 130 0,30 mm 275 m 7,70 kg / 17,00 lbs przez.-czerwona

2611 135 0,35 mm 275 m 10,50 kg / 23,10 lbs przez.-czerwona

2611 140 0,40 mm 275 m 12,50 kg / 27,60 lbs przez.-czerwona

QUATTRON SALSA

Przezroczysta czerwona żyłka o znakomitych właściwościach. Czerwony odcień, 
który sprawia, że wędkarzowi łatwo jest zidentyfikować i rozpoznać żyłkę ponad 
wodą, zanika na głębokości 1.3m. Tym samym żyłka staje się niewidoczna dla 
ryb. Salsa jest również bardzo odporna na tarcie i jest prawdziwym koniem pocią-
gowym, w szczególności w przypadku wędkarstwa morskiego oraz trollingu. 
Dostępna w ekonomicznych szpulach 250g o wysokiej pojemności.

Nr art. Ø Długość Waga Kolor
2611 018 0,18 mm 3000 m 2,80 kg / 6,20 lbs przez.-czerwona

2611 020 0,20 mm 3000 m 3,50 kg / 7,70 lbs przez.-czerwona

2611 022 0,22 mm 3000 m 4,50 kg / 9,90 lbs przez.-czerwona

2611 025 0,25 mm 3000 m 5,70 kg / 12,50 lbs przez.-czerwona

2611 030 0,30 mm 2901 m 7,70 kg / 17,00 lbs przez.-czerwona

2611 035 0,35 mm 2131 m 10,50 kg / 23,10 lbs przez.-czerwona

2611 040 0,40 mm 1632 m 12,50 kg / 27,60 lbs przez.-czerwona

2611 045 0,45 mm 1289 m 16,50 kg / 36,40 lbs przez.-czerwona

FLUORO CARBON PREDATOR

Ostatnio opracowany, wysokiej jakości fluorocarbonowy materiał przyponowy 
wykonany w Japonii, który łączy optymalną wytrzymałość na zerwania z wyso-
ką odpornością na przetarcia przy zachowaniu dokładnych średnic. Q-Fluoro 
Carbon jest bardzo miękki, doskonały do wiązania, a dzięki swojemu współ-
czynnikowi załamania światła jest on praktycznie niewidoczny w wodzie. Węd-
karze, którzy szukają najwyższej jakości bez kompromisów, szczególnie jeśli jest 
to materiał przyponowy, z pewnością docenią materiał Q-Fluoro.

Nr art. Ø Długość Waga Kolor
2625 030 0,30 mm 25 m 5,40 kg / 12,00 lbs przeźroczysta

2625 035 0,35 mm 25 m 7,00 kg / 15,00 lbs przeźroczysta

2625 040 0,40 mm 25 m 9,00 kg / 20,00 lbs przeźroczysta

2625 045 0,45 mm 25 m 10,70 kg / 24,00 lbs przeźroczysta

2625 055 0,55 mm 25 m 15,90 kg / 35,00 lbs przeźroczysta

2625 065 0,65 mm 25 m 20,40 kg / 45,00 lbs przeźroczysta

2625 075 0,75 mm 25 m 24,60 kg / 54,00 lbs przeźroczysta

2625 085 0,85 mm 25 m 31,80 kg / 70,00 lbs przeźroczysta

ŻYŁKI MONO

Dostarczane 
bez żyłki.

POKROWIEC NA PRZYPONY

Specjalne kieszeń na przypony z funkcją dyspensera. Nie tylko zapobiega niekon-
trolowanemu odwinięciu się materiału przyponowego w torbie, ale także pozwa-
la na wyciągnięcie i odcięcie potrzebnego odcinka. Mieści pięć szpul materiału 
przyponowego i współpracuje ze szpulami Quantum EXO FC lub szpulami na 
przypony stalowe. Materiał: Polichlorek

Nr art. Ø Szerokość Kolor Przegrody
8517 043 10 cm 10 cm czarny/czerwony 5
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ULTREX PLECIONKA SUPER 8

Ta plecionka to nie jest jakaś tam linka. Ultrex jest synoninem ultra osiągnięć. 8 włoknowy 
splot czyni ją idealnie okrąglą. Cicha, "płynie" przez przelotki w trakcie rzutu czy zwijania. 
Nieznacznie rozciągliwa, dzięki czemu wędkarz utrzymuje stały optymalny kontakt i z przy-
netą i z rybą. Znakomita wytrzymalość sprawia że staje się nawet dla bardzo dużych ryb 
przeciwnikiem nie do pokonania.

Nr art. Ø Długość Waga Kolor RCD zł
2309 014 0,14 mm 110 m 9,10 kg / 20 lbs czerwony 106,00

2309 017 0,17 mm 110 m 10,00 kg / 22 lbs czerwony 106,00

2309 020 0,20 mm 110 m 11,00 kg / 25 lbs czerwony 106,00

2309 025 0,25 mm 110 m 15,00 kg / 34 lbs czerwony 106,00

2309 030 0,30 mm 110 m 20,00 kg / 45 lbs czerwony 106,00

ULTREX PLECIONKA SUPER 8

Ta plecionka to nie jest jakaś tam linka. Ultrex jest synoninem ultra osiągnięć. 8 
włoknowy splot czyni ją idealnie okrąglą. Cicha, "płynie" przez przelotki w trak-
cie rzutu czy zwijania. Nieznacznie rozciągliwa, dzięki czemu wędkarz utrzymuje 
stały optymalny kontakt i z przynetą i z rybą. Znakomita wytrzymalość sprawia że 
staje się nawet dla bardzo dużych ryb przeciwnikiem nie do pokonania.

Nr art. Ø Długość Waga RCD zł
2309 117 0,17 mm 1000 m 10,00 kg / 22 lbs 760,80

2309 120 0,20 mm 1000 m 11,00 kg / 25 lbs 675,80

2309 125 0,25 mm 1000 m 15,00 kg / 34 lbs 590,80

2309 130 0,30 mm 1000 m 20,00 kg / 45 lbs 548,30

ULTREX PLECIONKA SUPER 8

Ta plecionka to nie jest jakaś tam linka. Ultrex jest synoninem ultra osiągnięć. 8 włokno-
wy splot czyni ją idealnie okrąglą. Cicha, "płynie" przez przelotki w trakcie rzutu czy 
zwijania. Nieznacznie rozciągliwa, dzięki czemu wędkarz utrzymuje stały optymalny kon-
takt i z przynetą i z rybą. Znakomita wytrzymalość sprawia że staje się nawet dla bardzo 
dużych ryb przeciwnikiem nie do pokonania.

Nr art. Ø Długość Waga Kolor RCD zł
2321 012 0,12 mm 110 m 6,80 kg / 15 lbs zielony 106,00

2321 014 0,14 mm 110 m 9,10 kg / 20 lbs zielony 106,00

2321 017 0,17 mm 110 m 10,00 kg / 22 lbs zielony 106,00

2321 020 0,20 mm 110 m 11,00 kg / 25 lbs zielony 106,00

2321 025 0,25 mm 110 m 15,00 kg / 34 lbs zielony 106,00

2321 030 0,30 mm 110 m 20,00 kg / 45 lbs zielony 106,00

PLECIONKI

ULTREX PLECIONKA SUPER 8

Ta plecionka to nie jest jakaś tam linka. Ultrex jest synoninem ultra osiągnięć. 8 
włoknowy splot czyni ją idealnie okrąglą. Cicha, "płynie" przez przelotki w trak-
cie rzutu czy zwijania. Nieznacznie rozciągliwa, dzięki czemu wędkarz utrzymuje 
stały optymalny kontakt i z przynetą i z rybą. Znakomita wytrzymalość sprawia że 
staje się nawet dla bardzo dużych ryb przeciwnikiem nie do pokonania.

Nr art. Ø Długość Waga Kolor RCD zł
2321 112 0,12 mm 1000 m 6,80 kg / 15 lbs zielony 888,30

2321 114 0,14 mm 1000 m 9,10 kg / 20 lbs zielony 803,30

2321 117 0,17 mm 1000 m 10,00 kg / 22 lbs zielony 760,80

2321 120 0,20 mm 1000 m 11,00 kg / 25 lbs zielony 675,80

2321 125 0,25 mm 1000 m 15,00 kg / 34 lbs zielony 590,80

2321 130 0,30 mm 1000 m 20,00 kg / 45 lbs zielony 548,30
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PLECIONKA SMART XTR

Quantum Smart XTR to plecionka z innowacyjną powłoką, która nie zwiększa średnicy linki. 
Podczas procesu produkcji zachowana jest niska średnica materiału bazowego, umożliwia-
jąc wędkarzowi podczas łowienia ryb w pełni cieszyć się miękkością plecionki. Materiał uła-
twia również wykonywanie odległych rzutów. Niebieski kolor został specjalnie dobrany tak, 
aby był praktycznie niewidoczny dla ryb na tle nieba. Sprawia to, że plecionka Quantum 
Smart XTR jest doskonałym wyborem do wszechstronnych zastosowań spinningowych,  w 
szczególności w przypadku ostrożnych ryb łowionych w przeźroczystej wodzie

Nr art. Ø Długość Waga Kolor RCD zł
2336 010 0,10 mm 130 m 3,6 kg / 8 lbs niebieski 47,00

2336 012 0,12 mm 130 m 4,5 kg / 10 lbs niebieski 47,00

2336 014 0,14 mm 130 m 6,8 kg / 15 lbs niebieski 47,00

2336 017 0,17 mm 130 m 9,1 kg / 20 lbs niebieski 47,00

2336 020 0,20 mm 130 m 11,5 kg / 25 lbs niebieski 47,00

PLECIONKA SMART XTR

Quantum Smart XTR to plecionka z innowacyjną powłoką, która nie zwiększa 
średnicy linki. Podczas procesu produkcji zachowana jest niska średnica materiału 
bazowego, umożliwiając wędkarzowi podczas łowienia ryb w pełni cieszyć się 
miękkością plecionki. Materiał ułatwia również wykonywanie odległych rzutów. 
Niebieski kolor został specjalnie dobrany tak, aby był praktycznie niewidoczny dla 
ryb na tle nieba. Sprawia to, że plecionka Quantum Smart XTR jest doskonałym 
wyborem do wszechstronnych zastosowań spinningowych,  w szczególności w 
przypadku ostrożnych ryb łowionych w przeźroczystej wodzie

Nr art. Ø Długość Waga Kolor RCD zł
2336 110 0,10 mm 1000 m 3,6 kg / 8 lbs niebieski 297,00

2336 112 0,12 mm 1000 m 4,5 kg / 10 lbs niebieski 297,00

2336 114 0,14 mm 1000 m 6,8 kg / 15 lbs niebieski 297,00

2336 117 0,17 mm 1000 m 9,1 kg / 20 lbs niebieski 297,00

2336 120 0,20 mm 1000 m 11,5 kg / 25 lbs niebieski 297,00

PLECIONKA XTR

Quantum Smart XTR to plecionka z innowacyjną powłoką, która nie zwiększa śred-
nicy linki. Podczas procesu produkcji zachowana jest niska średnica materiału bazo-
wego, umożliwiając wędkarzowi podczas łowienia ryb w pełni cieszyć się miękkością 
plecionki. Materiał ułatwia również wykonywanie odległych rzutów. Sprawia to, że 
plecionka Quantum Smart XTR jest doskonałym wyborem do wszechstronnych zasto-
sowań spinningowych,  w szczególności w przypadku ostrożnych ryb łowionych w 
przeźroczystej wodzie

Nr art. Ø Długość Waga Kolor RCD zł
2336 210 0,10 mm 130 m 3,6 kg / 8 lbs zielony 47,00

2336 212 0,12 mm 130 m 4,5 kg / 10 lbs zielony 47,00

2336 214 0,14 mm 130 m 6,8 kg / 15 lbs zielony 47,00

2336 217 0,17 mm 130 m 9,1 kg / 20 lbs zielony 47,00

2336 220 0,20 mm 130 m 11,5 kg / 25 lbs zielony 47,00

PLECIONKI

QUATTRON MONO LEADER

Opracowany ostatnio materiał zapewnia doskonałą wytrzymałość na węzłach, a jedno-
cześnie wpływa na elastyczność i odporność na przetarcia. Szpula o dużej średnicy chroni 
przed skręcaniem się materiału i zapewnia bezpieczny transport.

Nr art. Ø Długość Waga Kolor
2613 050 0,50 mm 50 m 15,90 kg / 35,10 lbs przeźroczysta

2613 060 0,60 mm 50 m 22,20 kg / 48,90 lbs przeźroczysta

2613 070 0,70 mm 50 m 29,70 kg / 65,50 lbs przeźroczysta

2613 080 0,80 mm 50 m 40,00 kg / 88,20 lbs przeźroczysta

2613 090 0,90 mm 50 m 50,00 kg / 110,20 lbs przeźroczysta
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okoń

ayu

snow

peacock

tuńczyk

koi

goldfish

sardine

Długość Waga Ilość Glebokosc schodzenia Akcja okoń snow tuńczyk goldfish ayu peacock koi sardine
49 mm 4 g 1 szt 0,3 m neutralny 3255 001 3255 002 3255 003 3255 004 3255 005 3255 006 3255 007 3255 008
62 mm 6 g 1 szt 0,5 m neutralny 3255 101 3255 102 3255 103 3255 104 3255 105 3255 106 3255 107 3255 108

MINNOW GIPSY FD SU

Nowy wobler Minnow Wobbler od Quantum. Minnow Gipsy dostępny jest w trzech rozmiarach, każdy na trzy różne głębokości, co daje duży zakres wykorzystania w 
nowoczesnych technikach wędkowania. Od łowienia orf na bardzo lekkim sprzęcie w strumykach do głębokiego trollowania sandacza, ta seria obsłuży wszystko. Osiem 
atrakcyjnych wzorów zapewnia optymalną widoczność przynęty przy każdym kolorze wody, każdej pogodzie i o każdej porze dnia. W zestawie dwa niezwykle ostre 
haczyki z kotwiczką, a także dwa pojedyncze haczyki z dużym oczkiem, co daje wędkarzowi opcję zamiany na przypon z haczykiem pojedynczym. Wyposażony w kulki 
dla kierunkowej stabilności, ten wobler leci prosto i daleko, bez obrotów przy zarzucie. Minnow Gipsy to pływający wobler, dostępny na trzy różne głębokości. FD SU = 
Flat (płaski) Diver SUspending (zanurzany)  D SU = Diver SUspending (zanurzany)  DD SU = Deep (głeboki) Diver SUspending (zanurzany)

okoń
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goldfish

sardine

Długość Waga Ilość Glebokosc schodzenia Akcja okoń snow tuńczyk goldfish ayu peacock koi sardine
49 mm 4 g 1 szt 0,5 m neutralny 3256 001 3256 002 3256 003 3256 004 3256 005 3256 006 3256 007 3256 008
62 mm 5 g 1 szt 0,8 m neutralny 3256 101 3256 102 3256 103 3256 104 3256 105 3256 106 3256 107 3256 108

108 mm 17 g 1 szt 1,5 m neutralny 3256 201 3256 202 3256 203 3256 204 3256 205 3256 206 3256 207 3256 208

MINNOW GIPSY D SU

Nowy wobler Minnow Wobbler od Quantum. Minnow Gipsy dostępny jest w trzech rozmiarach, każdy na trzy różne głębokości, co daje duży zakres wykorzystania w 
nowoczesnych technikach wędkowania. Od łowienia orf na bardzo lekkim sprzęcie w strumykach do głębokiego trollowania sandacza, ta seria obsłuży wszystko. Osiem 
atrakcyjnych wzorów zapewnia optymalną widoczność przynęty przy każdym kolorze wody, każdej pogodzie i o każdej porze dnia. W zestawie dwa niezwykle ostre 
haczyki z kotwiczką, a także dwa pojedyncze haczyki z dużym oczkiem, co daje wędkarzowi opcję zamiany na przypon z haczykiem pojedynczym. Wyposażony w kulki 
dla kierunkowej stabilności, ten wobler leci prosto i daleko, bez obrotów przy zarzucie. Minnow Gipsy to pływający wobler, dostępny na trzy różne głębokości. FD SU = 
Flat (płaski) Diver SUspending (zanurzany)  D SU = Diver SUspending (zanurzany)  DD SU = Deep (głeboki) Diver SUspending (zanurzany)
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Długość Waga Ilość Glebokosc schodzenia Akcja okoń snow tuńczyk goldfish ayu peacock koi sardine
49 mm 4 g 1 szt 0,8 m neutralny 3257 001 3257 002 3257 003 3257 004 3257 005 3257 006 3257 007 3257 008
62 mm 5 g 1 szt 1,2 m neutralny 3257 101 3257 102 3257 103 3257 104 3257 105 3257 106 3257 107 3257 108

108 mm 18 g 1 szt 5 m neutralny 3257 201 3257 202 3257 203 3257 204 3257 205 3257 206 3257 207 3257 208

MINNOW GIPSY DD SU

Nowy wobler Minnow Wobbler od Quantum. Minnow Gipsy dostępny jest w trzech rozmiarach, każdy na trzy różne głębokości, co daje duży zakres wykorzystania w 
nowoczesnych technikach wędkowania. Od łowienia orf na bardzo lekkim sprzęcie w strumykach do głębokiego trollowania sandacza, ta seria obsłuży wszystko. Osiem 
atrakcyjnych wzorów zapewnia optymalną widoczność przynęty przy każdym kolorze wody, każdej pogodzie i o każdej porze dnia. W zestawie dwa niezwykle ostre 
haczyki z kotwiczką, a także dwa pojedyncze haczyki z dużym oczkiem, co daje wędkarzowi opcję zamiany na przypon z haczykiem pojedynczym. Wyposażony w kulki 
dla kierunkowej stabilności, ten wobler leci prosto i daleko, bez obrotów przy zarzucie. Minnow Gipsy to pływający wobler, dostępny na trzy różne głębokości. FD SU = 
Flat (płaski) Diver SUspending (zanurzany)  D SU = Diver SUspending (zanurzany)  DD SU = Deep (głeboki) Diver SUspending (zanurzany)

WOBLERY

okoń

ayu

snow

peacock

tuńczyk

koi

goldfish

sardine

Długość Waga Ilość Glebokosc schodzenia Akcja okoń snow tuńczyk goldfish ayu peacock koi sardine
75 mm 5 g 3 szt 0 m plywający 3260 201 3260 202 3260 203 3260 204 3260 205 3260 206 3260 207 3260 208

100 mm 12 g 3 szt 0 m plywający 3260 301 3260 302 3260 303 3260 304 3260 305 3260 306 3260 307 3260 308

TOP GIPSY F

Nowa dwuczęściowa przynęta stickbait z dwoma wymiennymi ogonami z miękkiego plastiku, w kolorach pasujących do wzorów. Top Gipsy tańczy przy każdym 
drgnięciu wędki, charakteryzuje się akcją typu "walk the dog", czyli "spacer psa" na powierzchni wody, co doprowadza drapieżniki do szału. Rozmiary 7,5 i 10 cm są 
doskonałe do łowienia okonia, bolenia i szczupaka. Osiem atrakcyjnych wzorów zapewnia optymalną widoczność przynęty przy każdym kolorze wody, każdej pogodzie 
i o każdej porze dnia. W zestawie dwa niezwykle ostre haczyki z kotwiczką, a także dwa pojedyncze haczyki z dużym oczkiem, co daje wędkarzowi opcję zamiany na 
przypon z haczykiem pojedynczym.
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white fish

yellow fish

real perch

płoć

steelhead bass

Długość Waga Ilość Glebokosc schodzenia Akcja white fish real perch steelhead bass yellow fish płoć
180 mm 57 g 3 szt 1,5 m wolno tonący 3225 101 3225 102 3225 103 3225 104 3225 105 3225 106
240 mm 120 g 3 szt 2 m wolno tonący 3225 201 3225 202 3225 203 3225 204 3225 205 3225 206

JUNKER D S

Junker to nowa przynęta realbait o wyglądzie siejowatych. Dzięki zupełnie naturalnej akcji i pięciu wzorach, od kolorów naturalnych do jaskrawych, przynęta ta to 
prawdziwa broń na szczupaka i sandacza. Rozmiary 18 i 24 cm perfekcyjnie nadają się do zarzucania, jak i do trollowania z łodzi. Wyposażone w niezwykle ostrą 
kotwiczkę oraz podwójny haczyk, który przytwierdzony jest do korpusu za pomocą magnesu, ale może odczepić się podczas walki, aby nie pozwolić rybie strząsnąć 
przynęty.

black metal

bloody offspring

firetiger snow pink lady

Długość Waga Ilość Akcja black metal firetiger snow pink lady bloody offspring
20 cm 65 g 1 szt tonący 3000 701 3000 702 3000 703 3000 704 3000 705

SPINNER BAIT PIKE

Szczupaki, szczególnie latem, kochają chować się w podwodnych roślinach lub liliach wodnych. Przynęta Pike Spinnerbait opracowana została, aby wywabić te dra-
pieżniki z ich kryjówek. Dwa duże, obracające się skrzydełka wzbudzają zainteresowanie ryb, a podwójny hak zapewnia pewne zacięcie nawet w przypadku ostrożnych 
brań.

andromeda

disco

green poison

tropical

black wave

grave digger

pike perch

arapaima

firetiger

kingfisher

SPOOKY JERK

Cóż za nadzwyczajny jerkbait! Idealna akcja podczas holowania i fenomenalny projekt sprawiają, że spooky jerk jest unikalny i przerażająco skuteczny. Wszystkie kolory 
są upiornie aktywne w świetle UV i sprawiają, że drapieżnikom gotuje się krew! Nawet początkujący mogą bez wysiłku stosować tę przynętę i odnosić sukcesy. Zarów-
no modele unoszące się, jak i wolnotonące to obowiązkowe pozycje w każdym pudełku na przynętę. Wypłaszanie czas rozpocząć!

Długość Waga Akcja andromeda arapaima black wave disco firetiger grave digger green poison kingfisher pike perch tropical
16 cm 88 g neutralny 3311 001 3311 002 3311 003 3311 004 3311 005 3311 006 3311 007 3311 008 3311 009 3311 010
16 cm 92 g wolno tonący 3311 102 3311 103 3311 104 3311 105 3311 106 3311 107 3311 108 3311 109 3311 110

WOBLERY
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ZESTAW DROPSHOT L

Zawartość:• 2x przesunięty haczyk #4/0• Ciężarek dropshot 10g/14g• 2x 1m 
Fluro Carbon 0,25mm• 2x krętlik obrotowy #10• 3x Freddie Shad 12cm

Nr art.
3201 100

ZESTAW DROPSHOT XL

Zawartość:• 2x przesunięty haczyk #5/0• Ciężarek dropshot 14g/18g• 2x 1m 
Fluro Carbon 0,30mm• 2x krętlik obrotowy #8• 3x Freddie Shad 15cm

Nr art.
3201 101

ZESTAW TEXAS / CAROLINA

Zawartość:• 2x przesunięty haczyk #3/0• Ciężarek Bullet 10g/14g• 2x 1m Fluro 
Carbon 0,30mm• 2x krętlik #8  krople szklane 1x czerwony, 1x przezroczysty• 
4x Dude Worm 16cm

Nr art.
3201 102

UWALNIACZ PRZYNĘT

Kolejnym projektem Petera Biedron jest świetny uwalniacz do przynęt. Ciężki 
cylinder prześlizgnie się na lince w przypadku zaczepienia przynęty o przeszko-
dy. Jedna z dwóch miękkich pętli ze stali nierdzewnej owinie się wokół woble-
ra, pozwalając na jego uwolnienie i odholowanie do brzegu/łodzi.

Nr art. Model Ilość Ø Waga
6501 001 small 1 szt 3,0 mm 150 g

6501 002 large 1 szt 12 mm 260 g

ZESTAWY PRZYNĘT

We współpracy z renomowaną amerykańską firmą Mann’s Bait i twórcą projektu – Dietmarem Isaiashem, firma Quantum 
wprowadza na rynek zupełnie nową, bardzo miękką przynętę gumową. Lepsza akcja, lepsza prezentacja w wodzie czyli 
więcej brań! Dostępna w dwóch wariantach: Q-Fish – przynęta typu „jaskółka” bez pracy własnej oraz Q-Paddler – typo-
wy model bardzo atrakcyjnie i energicznie pracującego rippera. Niepodważalnym dowodem jakości tej przynęty jest obok 
znaczka Quantum, logo firmy Mann’s wytłoczone na grzbiecie gumy wraz z nazwą modelu oraz jej rozmiarem. Dodatkowo 
na grzbiecie gumy możemy znaleźć specjalnie przygotowany otworek, który ułatwi nam wybór odpowiedniego rozmiaru 
haka w główce jigowej. Dobrze dobrana główka gwarantuje lepszą pracę przynęty oraz pozwoli nam uniknąć spadów ryb 
podczas holu.

MIĘKKIE PRZYNĘTY 

TWARDE PRZYNĘTY 
Wymarzeni partnerzy – w tym projekcie doświadczenie jakie posiadają inżynierowie firmy Quantum połączyło się razem z uni-
kalnymi produktami jakie tworzy firma w Mann’s w USA. Mann’s w swojej ofercie posiada woblery na każdą głębokość, nie ma 
znaczenia gdzie czai się drapieżnik. Grzechotki wykorzystane do produkcji tych woblerów spowodowały idealne wyważenie 
przynęty oraz niezwykle atrakcyjne dla drapieżników wibracje pod wodą. Korpus przynęty został pokryty kilkoma warstwami 
lakieru i wraz w połączeniu z bardzo wytrzymałym sterem jest idealny na każde warunki, również na słoną wodę. Wobler został 
wyposażony w wysokiej jakości stalowe kółeczka łącznikowe oraz w ostre jak igła japońskie kotwice. Trzeba pamiętać, że na 
wszystkich woblerach firmy Mann’s, producent podaje głębokość pracy w stopach, a nie w metrach. Przeliczając 1 stopa to ok. 
30cm, więc 30+ będzie pracował na głębokości 9m (30cm x 30 = 9 m). Warto dodać, że model 1-Minus pracuje bardzo płytko, 
praktycznie zaraz przy lustrze wody, schodząc maksymalnie na głębokość 30cm. Na odwrocie każdego opakowania dołączona 
jest grafika, gdzie pokazane są głębokości schodzenia poszczególnych modeli.
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original appleseed

golden shiner

sand goby

spicy olive

salt & pepper uv-tail

proper baitfish

Q-FISH 13

Miękka przynęta z "podwójnym ogonem"! Udoskonalona, jeszcze bardziej atrakcyjna i wierna  oryginałowi Mann's Fine-Fish, który był pierwowzorem wielu obecnych 
na rynku przynęt „no-action”.  Wyjątkowo smukły kształt ciała z płaskim tyłem generuje żywe wibracje podczas fazy tonięcia. A charakterystyczny rozwidlony ogon w 
kształcie litery U nie jest szeroko rozwarty ani nie zwęża się w kierunku zewnętrznym, lecz zachowuje swój kształt i grubość ogona. Celem jest stworzenie momentu 
bezwładności, który imituje zranioną ofiarę. Praktyczna wskazówka: łowienie wertykalne, jigowanie, drop shot, przypony Texas i Carolina dostępne w jednym atrakcyj-
nym wzorze: Q-Fish 13 (13 cm).

Długość Waga original appleseed salt & pepper uv-tail sand goby golden shiner proper baitfish spicy olive
13 cm 8 g 3280 001 3280 002 3280 004 3280 006 3280 007 3280 012

citrus shad

firetiger

hot shad

solid white uv-tail

pumpkinseed chartreuse

blue tiger

Q-FISH 13

Miękka przynęta z "podwójnym ogonem"! Udoskonalona, jeszcze bardziej atrakcyjna i wierna  oryginałowi Mann's Fine-Fish, który był pierwowzorem wielu obecnych 
na rynku przynęt „no-action”.  Wyjątkowo smukły kształt ciała z płaskim tyłem generuje żywe wibracje podczas fazy tonięcia. A charakterystyczny rozwidlony ogon w 
kształcie litery U nie jest szeroko rozwarty ani nie zwęża się w kierunku zewnętrznym, lecz zachowuje swój kształt i grubość ogona. Celem jest stworzenie momentu 
bezwładności, który imituje zranioną ofiarę. Praktyczna wskazówka: łowienie wertykalne, jigowanie, drop shot, przypony Texas i Carolina dostępne w jednym atrakcyj-
nym wzorze: Q-Fish 13 (13 cm).

Długość Waga citrus shad pumpkinseed chartreuse hot shad firetiger blue tiger solid white uv-tail
13 cm 8 g 3280 003 3280 005 3280 008 3280 009 3280 010 3280 011

SHADY
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olive green

camouflage

rainbow shad

brown shiner

wakasagi

red shad

Q-FISH 13

Miękka przynęta z "podwójnym ogonem"! Udoskonalona, jeszcze bardziej atrakcyjna i wierna  oryginałowi Mann's Fine-Fish, który był pierwowzorem wielu obecnych 
na rynku przynęt „no-action”.  Wyjątkowo smukły kształt ciała z płaskim tyłem generuje żywe wibracje podczas fazy tonięcia. A charakterystyczny rozwidlony ogon w 
kształcie litery U nie jest szeroko rozwarty ani nie zwęża się w kierunku zewnętrznym, lecz zachowuje swój kształt i grubość ogona. Celem jest stworzenie momentu 
bezwładności, który imituje zranioną ofiarę. Praktyczna wskazówka: łowienie wertykalne, jigowanie, drop shot, przypony Texas i Carolina dostępne w jednym atrakcyj-
nym wzorze: Q-Fish 13 (13 cm).

Długość Waga olive green wakasagi rainbow shad camouflage red shad brown shiner
13 cm 8 g 3280 014 3280 015 3280 018 3280 019 3280 021 3280 022

orange craw

desert sunset

sweet candy

bubble gum

crazy carrot

magic motoroil

Q-FISH 13

Miękka przynęta z "podwójnym ogonem"! Udoskonalona, jeszcze bardziej atrakcyjna i wierna  oryginałowi Mann's Fine-Fish, który był pierwowzorem wielu obecnych 
na rynku przynęt „no-action”.  Wyjątkowo smukły kształt ciała z płaskim tyłem generuje żywe wibracje podczas fazy tonięcia. A charakterystyczny rozwidlony ogon w 
kształcie litery U nie jest szeroko rozwarty ani nie zwęża się w kierunku zewnętrznym, lecz zachowuje swój kształt i grubość ogona. Celem jest stworzenie momentu 
bezwładności, który imituje zranioną ofiarę. Praktyczna wskazówka: łowienie wertykalne, jigowanie, drop shot, przypony Texas i Carolina dostępne w jednym atrakcyj-
nym wzorze: Q-Fish 13 (13 cm).

Długość Waga orange craw crazy carrot sweet candy desert sunset magic motoroil bubble gum
13 cm 8 g 3280 013 3280 016 3280 017 3280 020 3280 023 3280 024

SHADY

Nowe kolory

Nowe kolory
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original appleseed

golden shiner

sand goby

spicy olive

salt & pepper uv-tail

proper baitfish

Q-PADDLER

Kolejny shad z machającym ogonem? Nie. Paddler bazuje na naturalnej, smukłej konstrukcji miękkich przynęt typu no-action, z płaską tylną sekcją, która powoduje 
kołysanie przynęty o wysokiej częstotliwości. Szeroka główka gwarantuje doskonałą stabilność i wytwarza nęcące przemieszczenie się wody nawet przy najmniejszym 
podciągnięciu. Co więcej, ogon w kształcie łopatki ustawiony jest pod kątem, co zawsze generuje wabiące machanie tam i z powrotem niezależnie od prędkości ściąga-
nia i podskakuje wysoko bez nadmiernego skręcania! Dostępne w 5 wersjach: Q-Paddler 8 (8 cm), Q-Paddler 10 (10 cm, Q-Paddler 12 (12 cm), Q-Paddler 15 (15 cm) i 
Q-Paddler 18 (18 cm).

Długość Model Waga original appleseed salt & pepper uv-tail sand goby golden shiner proper baitfish spicy olive
8 cm 8 3,5 g 3281 301 3281 302 3281 304 3281 306 3281 307 3281 312

10 cm 10 7 g 3281 001 3281 002 3281 004 3281 006 3281 007 3281 012
12 cm 12 8 g 3281 101 3281 102 3281 104 3281 106 3281 107 3281 112
15 cm 15 15 g 3281 201 3281 202 3281 204 3281 206 3281 207 3281 212
18 cm 18 27 g 3281 401 3281 402 3281 404 3281 406 3281 407 3281 412

citrus shad

firetiger

hot shad

solid white uv-tail

pumpkinseed chartreuse

blue tiger

Q-PADDLER

Kolejny shad z machającym ogonem? Nie. Paddler bazuje na naturalnej, smukłej 
konstrukcji miękkich przynęt typu no-action, z płaską tylną sekcją, która powo-
duje kołysanie przynęty o wysokiej częstotliwości. Szeroka główka gwarantuje 
doskonałą stabilność i wytwarza nęcące przemieszczenie się wody nawet przy 
najmniejszym podciągnięciu. Co więcej, ogon w kształcie łopatki ustawiony jest 
pod kątem, co zawsze generuje wabiące machanie tam i z powrotem niezależnie 
od prędkości ściągania i podskakuje wysoko bez nadmiernego skręcania! Dostęp-
ne w 5 wersjach: Q-Paddler 8 (8 cm), Q-Paddler 10 (10 cm, Q-Paddler 12 (12 
cm), Q-Paddler 15 (15 cm) i Q-Paddler 18 (18 cm).

Długość Model Waga citrus shad pumpkinseed chartreuse hot shad firetiger blue tiger solid white uv-tail
8 cm 8 3,5 g 3281 303 3281 305 3281 308 3281 309 3281 310 3281 311

10 cm 10 7 g 3281 003 3281 005 3281 008 3281 009 3281 010 3281 011
12 cm 12 8 g 3281 103 3281 105 3281 108 3281 109 3281 110 3281 111
15 cm 15 15 g 3281 203 3281 205 3281 208 3281 209 3281 210 3281 211
18 cm 18 27 g 3281 403 3281 405 3281 408 3281 409 3281 410 3281 411

SHADY

Nowe rozmiary

Nowe rozmiary
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olive green

camouflage

rainbow shad

brown shiner

wakasagi

red shad

Q-PADDLER

Kolejny shad z machającym ogonem? Nie. Paddler bazuje na naturalnej, smukłej konstrukcji miękkich przynęt typu no-action, z płaską tylną sekcją, która powoduje 
kołysanie przynęty o wysokiej częstotliwości. Szeroka główka gwarantuje doskonałą stabilność i wytwarza nęcące przemieszczenie się wody nawet przy najmniejszym 
podciągnięciu. Co więcej, ogon w kształcie łopatki ustawiony jest pod kątem, co zawsze generuje wabiące machanie tam i z powrotem niezależnie od prędkości ściąga-
nia i podskakuje wysoko bez nadmiernego skręcania! Dostępne w 5 wersjach: Q-Paddler 8 (8 cm), Q-Paddler 10 (10 cm, Q-Paddler 12 (12 cm), Q-Paddler 15 (15 cm) i 
Q-Paddler 18 (18 cm).

Długość Model Waga olive green wakasagi rainbow shad camouflage red shad brown shiner
8 cm 8 3,5 g 3281 314 3281 315 3281 318 3281 319 3281 321 3281 322

10 cm 10 7 g 3281 014 3281 015 3281 018 3281 019 3281 021 3281 022
12 cm 12 8 g 3281 114 3281 115 3281 118 3281 119 3281 121 3281 122
15 cm 15 15 g 3281 214 3281 215 3281 218 3281 219 3281 221 3281 222
18 cm 18 27 g 3281 414 3281 415 3281 418 3281 419 3281 421 3281 422

orange craw

desert sunset

sweet candy

bubble gum

crazy carrot

magic motoroil

Q-PADDLER

Kolejny shad z machającym ogonem? Nie. Paddler bazuje na naturalnej, smukłej konstrukcji miękkich przynęt typu no-action, z płaską tylną sekcją, która powoduje 
kołysanie przynęty o wysokiej częstotliwości. Szeroka główka gwarantuje doskonałą stabilność i wytwarza nęcące przemieszczenie się wody nawet przy najmniejszym 
podciągnięciu. Co więcej, ogon w kształcie łopatki ustawiony jest pod kątem, co zawsze generuje wabiące machanie tam i z powrotem niezależnie od prędkości ściąga-
nia i podskakuje wysoko bez nadmiernego skręcania! Dostępne w 5 wersjach: Q-Paddler 8 (8 cm), Q-Paddler 10 (10 cm, Q-Paddler 12 (12 cm), Q-Paddler 15 (15 cm) i 
Q-Paddler 18 (18 cm).

Długość Model Waga orange craw crazy carrot sweet candy desert sunset magic motoroil bubble gum
8 cm 8 3,5 g 3281 313 3281 316 3281 317 3281 320 3281 323 3281 324

10 cm 10 7 g 3281 013 3281 016 3281 017 3281 020 3281 023 3281 024
12 cm 12 8 g 3281 113 3281 116 3281 117 3281 120 3281 123 3281 124
15 cm 15 15 g 3281 213 3281 216 3281 217 3281 220 3281 223 3281 224
18 cm 18 27 g 3281 413 3281 416 3281 417 3281 420 3281 423 3281 424

SHADY

Nowe kolory

Nowe kolory
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firetiger

brown tiger

okoń

magic green

clown

blue tiger

goby

blue baitfish

real shiner

naturalny

MANNIAC

Magnes na sandacze wśród tonących wobblerów! Dzięki długości 7,5 centymetrów i wadze 18 gramów jest to idealny wobbler do łowienia w pionie i agresywnego 
jigowania. Jednakże szybko prowadzony podczas ciepłego sezonu Manniac staje się śmiertelnym zabójcą na bolenie i szczupaki. Wyposażony w wyjątkowy "Acc-Trac-
-System"!

Długość Waga Haczyki Akcja firetiger blue baitfish clown brown tiger real shiner blue tiger okoń naturalny goby magic green
7,5 cm 18 g 2 tonący 3271 001 3271 002 3271 003 3271 004 3271 005 3271 006 3271 007 3271 008 3271 009 3271 010

firetiger

brown tiger

okoń

magic green

clown

blue tiger

goby

blue baitfish

real shiner

naturalny

BABY 1-MINUS

Podobnie jak jego starszy brat, mały Baby 1-Minus jest prawdziwą tajną bronią na wszystkich płytkich i bardzo zarośniętych wodach! Głębokość 1 stopy, czyli 30 centy-
metrów, jest granicą dla Baby 1-Minus. Całkowicie niezawodna twarda przynęta o dużej wyporności. Idealny do rzucania i spokojnego prowadzenia. Dzięki kompakto-
wej konstrukcji mały wobbler Baby 1-Minus leci jak rakieta, nawet przy silnym bocznym wietrze.

Długość Waga Haczyki Glebokosc schodzenia Akcja firetiger blue baitfish clown brown tiger real shiner blue tiger okoń naturalny goby magic green
5,5 cm 11 g 2 0,30 m plywający 3282 001 3282 002 3282 003 3282 004 3282 005 3282 006 3282 007 3282 008 3282 009 3282 010

WOBLERY

Nowy kolor Nowy kolor

Nowy kolor Nowy kolor
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firetiger

brown tiger

okoń

magic green

clown

blue tiger

goby

blue baitfish

real shiner

naturalny

BABY 8-MINUS

Mały, wytrzymały i całkowicie niezawodny, jeśli chodzi o obławianie zarośniętych okolic dna na niezbyt płytkich wodach. 8-Minus można zmusić do osiągnięcia głębo-
kości schodzenia do 2,4 metra, a dzięki dużej wyporności jest również idealny do ekstremalnie płytkiego prowadzenia. Prawdziwie wszechstronny! Idealny do rzucania i 
spokojnego prowadzenia. Podobnie jak wszystkie solidne wobblery seri Minus, dzięki zwartej konstrukcji, leci jak rakieta, nawet przy silnym bocznym wietrze.

Długość Waga Haczyki Glebokosc schodzenia Akcja firetiger blue baitfish clown brown tiger real shiner blue tiger okoń naturalny goby magic green
5,5 cm 13 g 2 2,4 m plywający 3287 001 3287 002 3287 003 3287 004 3287 005 3287 006 3287 007 3287 008 3287 009 3287 010

firetiger

brown tiger

okoń

magic green

clown

blue tiger

goby

blue baitfish

real shiner

naturalny

1-MINUS

Prawdziwa maszyna do łapania na wszystkich płytkich i bardzo zarośniętych wodach! Głębokość 1 stopy lub 30 centymetrów jest bezwzględnym limitem dla 1-Minus. 
Całkowicie niezawodna twarda przynęta o dużej wyporności. Idealny do zarzucania i prowadzenia. Dzięki kompaktowej konstrukcji, 1-Minus leci jak rakieta, nawet przy 
silnym bocznym wietrze.

Długość Waga Haczyki Glebokosc schodzenia Akcja firetiger blue baitfish clown brown tiger real shiner blue tiger okoń naturalny goby magic green
8 cm 26 g 2 0,30 m plywający 3283 001 3283 002 3283 003 3283 004 3283 005 3283 006 3283 007 3283 008 3283 009 3283 010

WOBLERY

Nowy kolor Nowy kolor

Nowy kolor Nowy kolor
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firetiger

brown tiger

okoń

magic green

clown

blue tiger

goby

blue baitfish

real shiner

naturalny

STRETCH 1-MINUS

Podobnie jak dobra przynęta powierzchniowa, wobler w kształcie cygara Stretch 1-Minus jest hitem na wszystkich płytkich i bardzo zarośniętych wodach, gdzie drapież-
niki preferują przynęty, które emitują znacznie słabsze wibracje! 1 stopa oznacza gwarantowaną 30-centymetrową głębokość pływania i nie głębiej. Ta wersja Stretch 
1-Minus jest pływająca co sprawia, że nie tylko idealnie się ją zarzuca, świetnie pracuje przy wolnym prowadzeniu ale nadaje się również do twichingu. Przynęta ta 
będzie bardzo popularna w trollingu za downriggerem lub trollingu z ciężarkiem, ponieważ pływa na stałej głębokości bez zbaczania.

Długość Waga Haczyki Glebokosc schodzenia Akcja firetiger blue baitfish clown brown tiger real shiner blue tiger okoń naturalny goby magic green
11 cm 16 g 2 0,3 m plywający 3284 001 3284 002 3284 003 3284 004 3284 005 3284 006 3284 007 3284 008 3284 009 3284 010

firetiger

brown tiger

okoń

magic green

clown

blue tiger

goby

blue baitfish

real shiner

naturalny

SUPER STRETCH 1- MINUS

Superstretch 1-Minus, to  wersja big fish mniejszego woblera Stretch 1-Minus o kształcie cygara. Super Stretch jest hitem na wszystkich płytkich i bardzo zarośniętych 
wodach, gdzie drapieżniki preferują przynęty, które emitują znacznie słabsze wibracje! 1 stopa oznacza gwarantowaną 30-centymetrową głębokość pływania i nie głę-
biej. Super Stretch 1-Minus jest również pływający co sprawia, że nie tylko idealnie się go zarzuca, świetnie pracuje przy wolnym prowadzeniu ale nadaje się również do 
twichingu. Przynęta ta będzie bardzo popularna w trollingu za downriggerem lub trollingu z ciężarkiem, ponieważ pływa na stałej głębokości bez zbaczania.

Długość Waga Haczyki Glebokosc schodzenia Akcja firetiger blue baitfish clown brown tiger real shiner blue tiger okoń naturalny goby magic green
15 cm 45 g 3 0,3 m plywający 3285 001 3285 002 3285 003 3285 004 3285 005 3285 006 3285 007 3285 008 3285 009 3285 010

WOBLERY

Nowy kolor Nowy kolor

Nowy kolor Nowy kolor
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firetiger

brown tiger

okoń

magic green

clown

blue tiger

goby

blue baitfish

real shiner

naturalny

HEAVY DUTY STRETCH 25+

Najbardziej niezawodny i znany wobler wśród twardych przynęt w szczególnie wytrzymałej wersji heavy duty przeznaczonej do łowienia największych ryb! Dzięki spe-
cjalnie zaprojektowanemu sterowi głębokości, pływający Stretch 25+ Plus z łatwością osiąga głębokość 7,5 metra bez zbaczania i wybiegania z toru. Idealny do trollingu 
30 metrów za łodzią z prędkością około 3 km i więcej

Długość Waga Haczyki Glebokosc schodzenia Akcja firetiger blue baitfish clown brown tiger real shiner blue tiger okoń naturalny goby magic green
15 cm 52 g 2 7,5 m plywający 3291 001 3291 002 3291 003 3291 004 3291 005 3291 006 3291 007 3291 008 3291 009 3291 010

firetiger

brown tiger

okoń

magic green

clown

blue tiger

goby

blue baitfish

real shiner

naturalny

STRETCH

Najbardziej niezawodny i znany wobler wśród twardych przynęt! Dzięki specjalnie zaprojektowanemu sterowi głębokości, pływający Stretch 15+ Plus z łatwością osiąga 
głębokość 4,5 metra bez zbaczania i wybiegania z toru. Idealny do trollingu 30 metrów za łodzią z prędkością około 3 km i wiecej.

Długość Model Waga Haczyki Glebokosc schodzenia Akcja firetiger blue baitfish clown brown tiger real shiner blue tiger okoń naturalny goby magic green
11,5 cm 15+ 21 g 2 4,5 m plywający 3289 001 3289 002 3289 003 3289 004 3289 005 3289 006 3289 007 3289 008 3289 009 3289 010
11,5 cm 20+ 24 g 2 6,0 m plywający 3290 001 3290 002 3290 003 3290 004 3290 005 3290 006 3290 007 3290 008 3290 009 3290 010

WOBLERY

Nowy kolor Nowy kolor

Nowy kolor Nowy kolor
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firetiger

brown tiger

okoń

magic green

clown

blue tiger

goby

blue baitfish

real shiner

naturalny

LM I

Gwarantujemy, że The Loudmouth I zrobi duży hałas - pod każdym względem! Starannie wyliczona liczba kulek we wnętrzu czyni te woblery absolutnie najgłośniej-
szymi przynętami o wysokiej częstotliwości na świecie. Zmuszające do ataku fale ciśnienia są odczuwane przez ryby na dużych odległościach i wywołują zachowania 
terytorialne u dużych drapieżników. Pływający model Loudmouth I nurkuje na głębokość ponad 4 metrów.

Długość Waga Haczyki Glebokosc schodzenia Akcja firetiger blue baitfish clown brown tiger real shiner blue tiger okoń naturalny goby magic green
7,5 cm 25 g 2 4,0 m plywający 3288 001 3288 002 3288 003 3288 004 3288 005 3288 006 3288 007 3288 008 3288 009 3288 010

firetiger

brown tiger

okoń

magic green

clown

blue tiger

goby

blue baitfish

real shiner

naturalny

LM II

Gwarantujemy, że The Loudmouth II zrobi duży hałas - pod każdym względem! Starannie wyliczona liczba kulek we wnętrzu czyni te woblery absolutnie najgłośniej-
szymi przynętami o wysokiej częstotliwości na świecie. Zmuszające do ataku fale ciśnienia są odczuwane przez ryby na dużych odległościach i wywołują zachowania 
terytorialne u dużych drapieżników. Pływający model Loudmouth II jest mniejszy, ma krótszy ster i nurkuje na maksymalną głębokość 2,5 metra.

Długość Waga Haczyki Glebokosc schodzenia Akcja firetiger blue baitfish clown brown tiger real shiner blue tiger okoń naturalny goby magic green
7 cm 17 g 2 2,0 m plywający 3296 001 3296 002 3296 003 3296 004 3296 005 3296 006 3296 007 3296 008 3296 009 3296 010

WOBLERY

Nowy kolor Nowy kolor

Nowy kolor Nowy kolor
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firetiger

brown tiger

okoń

magic green

clown

blue tiger

goby

blue baitfish

real shiner

naturalny

ACC-TRAC

Pływający wobbler ze stałą głębokością schodzenia, na której możesz polegać w 100%! Przynęta wyposażona jest w unikalny "system Acc-Trac". Samo ustawiające  
się oczko mocujące na dziobie woblera zapewnia, że Acc-Trac jest zawsze dokładny i pływa na swoim torze bez zerwania. Model 35 pływa na maksymalnej głębokości 
odrobine ponad jednego metra!Model 79 schodzi na głębokości do 3 metrów i jest prawdziwie wszechstronną przynęta, która zyskała sławę, podczas obchodów 40 
rocznicy wydania niemieckiego magazynu wędkarskiego Fisch & Fang!Model 11-13 idealnie nadaje się do prowadzenia na głębokości od 3 do 3,5 metra i nie głębiej, to 
gwarantujemy!

Długość Model Waga Haczyki Glebokosc schodzenia Akcja firetiger blue baitfish clown brown tiger real shiner blue tiger okoń naturalny goby magic green
6,5 cm 35 11 g 2 1,0 m plywający 3286 001 3286 002 3286 003 3286 004 3286 005 3286 006 3286 007 3286 008 3286 009 3286 010
7,5 cm 79 13 g 2 2,5 m plywający 3286 101 3286 102 3286 103 3286 104 3286 105 3286 106 3286 107 3286 108 3286 109 3286 110
7,5 cm 11-13 15 g 2 3,5 m plywający 3286 201 3286 202 3286 203 3286 204 3286 205 3286 206 3286 207 3286 208 3286 209 3286 210

firetiger

brown tiger

okoń

magic green

clown

blue tiger

goby

blue baitfish

real shiner

naturalny

MAGNUM 30+

Najbardziej niezawodny i znany wobler wśród twardych przynęt w szczególnie wytrzymałej wersji XXL przeznaczonej do łowienia największych ryb zarówno słodkowod-
nych jak i morskich! Dzięki specjalnie zaprojektowanemu sterowi głębokości, pływający Stretch 30+ Plus z łatwością osiąga głębokość ponad 9 metrów bez zbaczania i 
wybiegania z toru. Idealny do trollingu 30 metrów za łodzią z prędkością około 3 km i więcej

Długość Waga Haczyki Glebokosc schodzenia Akcja firetiger blue baitfish clown brown tiger real shiner blue tiger okoń naturalny goby magic green
21 cm 130 g 2 9,0 m plywający 3292 001 3292 002 3292 003 3292 004 3292 005 3292 006 3292 007 3292 008 3292 009 3292 010

WOBLERY

Nowy kolor Nowy kolor

Nowy kolor Nowy kolor
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firetiger

brown tiger
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clown

blue tiger

goby

blue baitfish
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CRANK 30+

Gruby, krępy wobler typu crankbait, który może w jednej chwili zanurkować bardzo głęboko. Niezależnie od tego, czy jest to trolling, czy po prostu zarzucony i pro-
wadzony, specjalny ster głębokości 30+ zabiera go na 9 metrów i więcej! Gwałtowne ruchy boczne korpusu sprawiają, że pływający Crank 30+ przyciąga wszystko, co 
pływa i ma zęby.

Długość Waga Haczyki Glebokosc schodzenia Akcja firetiger blue baitfish clown brown tiger real shiner blue tiger okoń naturalny goby magic green
9 cm 42 g 2 9,0 m plywający 3293 001 3293 002 3293 003 3293 004 3293 005 3293 006 3293 007 3293 008 3293 009 3293 010

QUANTUM MANN'S PREZENTER

2 x 24 przegródki po każdej stronie. 48 opcje przechowywania w sumie 48 
pudełek.

Nr art. Szerokość Wysokość Glebok. Kolor
5110 999 0,70 m 1,40 m 0,48 m czarny

WOBLERY

QUANTUM PT ZANDER ROD DISPLAY

Ryba prawie jak żywa do wystawienia 20 wędzisk Vapor.

Nr art. Szerokość Wysokość Glebok. Waga
9970 001 0,70 m 1,00 m 0,80 m 4,5 kg

Nr art. Szerokość Wysokość
9949 075 9,8 cm 21,0 cm

NAKLEJKA MANNS DIVING 
DEPTH

Nowy kolor

Nowy kolor
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pumpkinseed chartreuse

whitefish

camouflage

orange craw

rainbow shad

hot shad

black UV-tail

magic motoroil

TWINLER

Powrócił! Niezwykle popularna przynęta szczupakowa - oryginalny Mann’s Twinler! Raz jeszcze w sklepach dostępna jest ta wyjątkowa przynęta na szczupaki. Taki sam 
model w ośmiu atrakcyjnych kolorach. Choć często naśladowana, praca Twinlera jest całkowicie wyjątkowa. Bez względu na to, czy będzie prowadzona w trollingu, czy 
też prowadzona jednostajnie, jej bardzo stabilna praca w połączeniu z sierpowo zakończonymi ogonkami sprawia, że jest tak wyjątkowa. Żaden inny twister z podwój-
nym ogonem nie ma na swoim koncie tak wielu dużych szczupaków. Dlaczego nie miałbyś spróbować?

Długość Waga Ilość pumpkinseed chartreuse hot shad orange craw whitefish black UV-tail rainbow shad camouflage magic motoroil
20 cm 42 g 10 szt 3336 001 3336 002 3336 003 3336 004 3336 005 3336 006 3336 007 3336 008

płoć

sandacz

okoń

firetiger hot tail

bream motor oil

rainbow trout

YOLO PIKE SHAD

YOLO Pike Shad to przynęta opracowana przez zespół spinningowy Quantum specjalnie pod kątem dużych szczupaków. Przynęta YOLO pracuje na całej długości kor-
pusu nawet przy lekkich główkach jigowych, pozostając stabilną nawet przy szybkim prowadzeniu.

Długość Waga Akcja płoć bream motor oil okoń sandacz rainbow trout firetiger hot tail
18 cm 33 g tonący 3266 301 3266 302 3266 303 3266 304 3266 307 3266 308
22 cm 60 g tonący 3266 401 3266 402 3266 403 3266 404 3266 407 3266 408
30 cm 122 g tonący 3266 501 3266 507 3266 508

SHADY
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płoć

sandacz

okoń

firetiger hot tail

bream motor oil

rainbow trout

YOLO CURLY SHAD

YOLO Curly Shad to przynęta opracowana przez cały zespół spinningowy Quantum specjalnie pod kątem dużych szczupaków. Sierpowo zakrzywiony ogon został 
specjalnie dobrany do rozmiaru korpusu. Wytwarza on boczne ruchy całej przynętę nawet podczas tonięcia. YOLO Curly Shad ma też tę zaletę, że w przeciwieństwie 
do wielu innych dużych twisterów na rynku, jego niska waga pozwala swobodnie łowić przez cały dzień bez konieczności zmniejszania przynęty lub zabierania ciężkiej 
wędki i kołowrotka.

Długość Waga płoć bream motor oil okoń sandacz rainbow trout firetiger hot tail
21 cm 36 g 3270 301 3270 302 3270 303 3270 304 3270 307 3270 308
26 cm 64 g 3270 401 3270 402 3270 403 3270 404 3270 407 3270 408

płoć

sandacz

okoń

firetiger hot tail

bream motor oil

rainbow trout

YOLO SWIM SHAD

Nowo opracowana maszyna do łowienia w 6 atrakcyjnych kolorach do aktywnego łowienia szczupaków powyżej linii roślin oraz przeszkód lub w płytkiej wodzie. Dzięki 
swojej pływalności, ta wolnotonąca przynęta Yolo Swim Shad jest po prostu rarytasem. Bez względu na szybkie lub wolne prowadzenie, jej ogon zawsze kusząco się 
porusza, zaś inteligentnie zaprojektowany wewnętrzny element pływający zapewnia konieczną stabilność. Możliwość zamocowania kotwicy za oczko na górze przynęty 
pozwala na prowadzenie jej w zarośniętych wodach, co jest normalne, gdy ryby tam się kryją.

Długość Waga płoć bream motor oil okoń sandacz rainbow trout firetiger hot tail
18 cm 66 g 3350 001 3350 002 3350 003 3350 004 3350 005 3350 006

SHADY
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cherry cola

mexicola

go with the flow

misfit love

green machine

snow

kalopsia

Długość Waga Ilość cherry cola go with the flow green machine kalopsia mexicola misfit love snow
9,5 cm 12 g 5 szt 3298 001 3298 002 3298 003 3298 004 3298 005 3298 006 3298 007

RHINOSOR

Creature Bait, opracowana przez wędkarzy z zespołu francuskiego, Erica Bagura i Andreasa Wolsa, została specjalnie dostosowana do nowoczesnego łowienia bassa 
wielkogębowego. Creature posiada dwie małe łopatki ramienia oraz sześć nóżek z kulką na końcu, co powoduje pod wodą mikrowibracje, doprowadzające drapieżni-
ków do szału.

salt n'pepper

soylent green

motor oil

opening night

firetiger hot tail

hot brownie

xmas

minnow

HAIRY MARY
Innowacyjny frędzelkowaty jig w trzech 
rozmiarach oraz ośmiu wysoce atrak-
cyjnych wzorach. Gumowy związek 
zachwyca swoimi lśniącymi kolorami 
oraz niebywałą miękkością. Na wiodą-
cej krawędzi Hairy Mary znajduje się 
wydrążony kanalik zaprojektowany dla 
optymalnej prezentacji haczyka. Oba 
rozmiary posiadają rowek wzdłuż brzu-
cha do użycia z haczykami offset (np. 
przy wędkowaniu techniką dropshot). 
Holograficzne oczy dopełniają ocza-
rowujący pakiet. Podczas testów, 
Hairy Mary, dzięki swoim częściowo 
kontrastującym, ruchomym frędzlom, 
wykazała niebywałą atrakcyjność dla 
okonia oraz sandacza, przy czym więk-
szy ze wzorów okazał się być hitem w 
przypadku szczupaka.

Długość Waga Ilość salt n'pepper hot brownie opening night soylent green xmas firetiger hot tail motor oil minnow
10 cm 6,5 g 5 szt 3242 001 3242 002 3242 004 3242 006 3242 007 3242 009 3242 010 3242 011
14 cm 12 g 3 szt 3242 101 3242 102 3242 104 3242 106 3242 107 3242 109 3242 110 3242 111
20 cm 30 g 2 szt 3242 201 3242 202 3242 204 3242 206 3242 207 3242 209 3242 210 3242 211

SHADY
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dusk to dawn

delirium

dirty gold

rainbow

purple moon

baby bass

RASSEL SHAD

Przynęta Rassel Shad to pomysł Holgera Aderkasa, który po długiej fazie testowej przedstawiony został w tym 
roku. Kiwający się ogon zawiera prawdziwą szklaną grzechotkę, która doprowadza ryby do szału dzięki hałasowi, 
jaki generuje podczas holowania przynęty. Przynęta dostępna jest w trzech różnych rozmiarach i siedmiu kolorach 
pozwalających wędkarzowi na celownik wziąć dowolną rybę, począwszy od okonia i sandacza, na szczupaku koń-
cząc.

Długość Waga Ilość dusk to dawn purple moon dirty gold delirium baby bass rainbow
10 cm 8 g 64 szt 3236 005 3236 013 3236 011 3236 012 3236 014
14 cm 22 g 40 szt 3236 105 3236 113 3236 111 3236 112 3236 114
20 cm 65 g 24 szt 3236 205 3236 213 3236 211 3236 212 3236 214 3236 206

the monk

opening night

black pelagic

sonar flash

toxic river

remedy

PELAGIC SHAD

Największe drapieżniki w naszych wodach, czy to będzie sandacz, czy też ogromny szczupak, prowadzą swoje niepozorne, ukryte życie w toni naszych wód stoją-
cych. Celowe złowienie takiego drapieżnika wymaga drogich i ekstremalnych przynęt imitujących w najmniejszym szczególe typowe ofiary. Jako jeden z pierwszych 
producentów "pelagicznych" przynęt wertykalnych w Europie, prezentujemy  Pelagic Shad od Quantum. Niezależnie od tego, czy jigowany wertykalnie na otwartych 
wodach, czy też tradycyjnie przy dnie - Pelagic Shad to klucz to ryb twoich marzeń. W trakcie rewolucyjnej fazy rozwojowej, Fredrik Harbot wraz z przyjaciółmi przy 
użyciu tej przynęty przechytrzyli na otwartych wodach niezliczone giganty w kilku krajach w całej Europie. Poza realistycznym wzornictwem, ultra-czuła akcja również 
odgrywa kluczową rolę w skutecznym wędkarstwie pelagicznym. Ci zaznajomieni z tym rodzajem wędkarstwa, szybko docenią korzyści. Zasady otwartych wód właśnie 
uległy zmianie.

Długość Waga Ilość the monk toxic river black pelagic opening night remedy sonar flash
21 cm 23 g 2 szt 3226 201 3226 203 3226 218 3226 202 3226 229 3226 208
25 cm 37 g 2 szt 3226 301 3226 318 3226 302 3226 329

SHADY
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PRZYPON CRYPTON ROSÓWKA

Nr art. Rozmiar Ø przyponu Długość Ilość Kolor
4750 002 2 0,35 mm 70 cm 10 szt czerwony

4750 004 4 0,30 mm 70 cm 10 szt czerwony

4750 006 6 0,25 mm 70 cm 10 szt czerwony

4750 008 8 0,20 mm 70 cm 10 szt czerwony

4750 100 1/0 0,35 mm 70 cm 10 szt czerwony

PRZYPON CRYPTON

Nr art. Rozmiar Ø przyponu Długość Ilość Kolor
4751 004 4 0,25 mm 70 cm 10 szt złoty

4751 006 6 0,22 mm 70 cm 10 szt złoty

4751 008 8 0,20 mm 70 cm 10 szt złoty

4751 010 10 0,18 mm 70 cm 10 szt złoty

4751 012 12 0,16 mm 70 cm 10 szt złoty

4751 014 14 0,14 mm 70 cm 10 szt złoty

PRZYPON CRYPTON CZERWONY ROBAK

Nr art. Rozmiar Ø przyponu Długość Ilość Kolor
4749 002 2 0,30 mm 70 cm 10 szt czerwony

4749 004 4 0,30 mm 70 cm 10 szt czerwony

4749 006 6 0,25 mm 70 cm 10 szt czerwony

4749 008 8 0,22 mm 70 cm 10 szt czerwony

4749 010 10 0,20 mm 70 cm 10 szt czerwony

CRYPTON ALLROUND PRZYPON

Nr art. Rozmiar Ø przyponu Długość Ilość Kolor
4734 004 4 0,25 mm 70 cm 10 szt czarny nikiel

4734 006 6 0,25 mm 70 cm 10 szt czarny nikiel

4734 008 8 0,22 mm 70 cm 10 szt czarny nikiel

4734 010 10 0,20 mm 70 cm 10 szt czarny nikiel

4734 012 12 0,18 mm 70 cm 10 szt czarny nikiel

4734 014 14 0,16 mm 70 cm 10 szt czarny nikiel

4734 016 16 0,14 mm 70 cm 10 szt czarny nikiel

CRYPTON FEEDER PRZYPON

Nr art. Rozmiar Ø przyponu Długość Ilość Kolor
4736 010 10 0,18 mm 70 cm 10 szt czarny nikiel

4736 012 12 0,16 mm 70 cm 10 szt czarny nikiel

4736 014 14 0,14 mm 70 cm 10 szt czarny nikiel

4736 016 16 0,12 mm 70 cm 10 szt czarny nikiel

4736 018 18 0,12 mm 70 cm 10 szt czarny nikiel

HAKI Z PRZYPONEM

PRZYPON CRYPTON PASTA

Nr art. Rozmiar Ø przyponu Długość Ilość Kolor
4735 004 4 0,25 mm 40 cm 5 szt czerwony

4735 006 6 0,22 mm 40 cm 5 szt czerwony

4735 008 8 0,22 mm 40 cm 5 szt czerwony

4735 010 10 0,20 mm 40 cm 5 szt czerwony

CRYPTON BIALY ROBAK PRZYPON

Nr art. Rozmiar Ø przyponu Długość Ilość Kolor
4748 010 10 0,16 mm 40 cm 10 szt czarny

4748 012 12 0,14 mm 40 cm 10 szt czarny

4748 014 14 0,12 mm 40 cm 10 szt czarny

4748 016 16 0,10 mm 40 cm 10 szt czarny

4748 018 18 0,10 mm 40 cm 10 szt czarny

CRYPTON LESZCZ PRZYPON

Nr art. Rozmiar Ø przyponu Długość Ilość Kolor
4740 008 8 0,18 mm 80 cm 10 szt czerwony

4740 010 10 0,16 mm 80 cm 10 szt czerwony

4740 012 12 0,14 mm 80 cm 10 szt czerwony

4740 014 14 0,12 mm 80 cm 10 szt czerwony

4740 016 16 0,10 mm 80 cm 10 szt czerwony
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CRYPTON ROACH PRZYPON

Nr art. Rozmiar Ø przyponu Długość Ilość Kolor
4741 010 10 0,16 mm 40 cm 10 szt niebieski

4741 012 12 0,14 mm 40 cm 10 szt niebieski

4741 014 14 0,12 mm 40 cm 10 szt niebieski

4741 016 16 0,10 mm 40 cm 10 szt niebieski

4741 018 18 0,10 mm 40 cm 10 szt niebieski

CRYPTON WĘGORZ PRZYPON

Nr art. Rozmiar Ø przyponu Długość Ilość Kolor
4743 002 2 0,30 mm 70 cm 10 szt nikiel

4743 004 4 0,30 mm 70 cm 10 szt nikiel

4743 006 6 0,28 mm 70 cm 10 szt nikiel

4743 008 8 0,25 mm 70 cm 10 szt nikiel

4743 100 1/0 0,35 mm 70 cm 10 szt nikiel

CRYPTON KARP PRZYPON

Nr art. Rozmiar Ø przyponu Długość Ilość Kolor
4744 002 2 0,35 mm 70 cm 10 szt czarny

4744 004 4 0,30 mm 70 cm 10 szt czarny

4744 006 6 0,28 mm 70 cm 10 szt czarny

4744 100 1/0 0,35 mm 70 cm 10 szt czarny

CRYPTON OKOŃ PRZYPON

Nr art. Rozmiar Ø przyponu Długość Ilość Kolor
4745 004 4 0,25 mm 70 cm 10 szt czarny nikiel

4745 006 6 0,22 mm 70 cm 10 szt czarny nikiel

4745 008 8 0,20 mm 70 cm 10 szt czarny nikiel

4745 010 10 0,20 mm 70 cm 10 szt czarny nikiel

CRYPTON KULKA PROTEINOWA PRZYPON

Nr art. Rozmiar Długość Waga Ilość Kolor
4747 001 1 50 cm 15 kg 3 szt czarny/gunsmoke

4747 002 2 50 cm 15 kg 3 szt czarny/gunsmoke

4747 004 4 50 cm 15 kg 5 szt czarny/gunsmoke

HAKI Z PRZYPONEM

CRYPTON BIG TROUT EXTREME PRZYPON

Nr art. Rozmiar Ø przyponu Długość Ilość Kolor
4737 004 4 0,29 mm 180 cm 10 szt czarny nikiel

4737 006 6 0,27 mm 180 cm 10 szt czarny nikiel

4737 008 8 0,27 mm 180 cm 10 szt czarny nikiel

4737 010 10 0,25 mm 180 cm 10 szt czarny nikiel

CRYPTON BIG TROUT PRZYPON

Nr art. Rozmiar Ø przyponu Długość Ilość Kolor
4738 006 6 0,25 mm 120 cm 10 szt srebrny

4738 008 8 0,25 mm 120 cm 10 szt srebrny

4738 010 10 0,23 mm 120 cm 10 szt srebrny

4738 012 12 0,20 mm 120 cm 10 szt srebrny

CRYPTON BIG TROUT-BH PRZYPON

Nr art. Rozmiar Ø przyponu Długość Ilość Kolor
4739 004 4 0,27 mm 220 cm 10 szt srebrny

4739 006 6 0,25 mm 220 cm 10 szt srebrny

4739 008 8 0,25 mm 220 cm 10 szt srebrny

4739 010 10 0,23 mm 220 cm 10 szt srebrny

4739 012 12 0,20 mm 220 cm 10 szt srebrny
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CRYPTON TROUTE PASTE PRZYPON

Nr art. Rozmiar Ø przyponu Długość Ilość Kolor
4746 006 6 0,22 mm 70 cm 5 szt złoty

4746 008 8 0,20 mm 70 cm 5 szt złoty

4746 010 10 0,18 mm 70 cm 5 szt złoty

4746 012 12 0,16 mm 70 cm 5 szt złoty

4746 106 6 0,25 mm 250 cm 5 szt złoty

4746 108 8 0,25 mm 250 cm 5 szt złoty

4746 110 10 0,22 mm 250 cm 5 szt złoty

CRYPTON PSTRĄG PRZYPON

Nr art. Rozmiar Ø przyponu Długość Kolor
4742 006 6 0,22 mm 150 cm czarny nikiel

4742 008 8 0,20 mm 150 cm czarny nikiel

4742 010 10 0,18 mm 150 cm czarny nikiel

4742 012 12 0,16 mm 150 cm czarny nikiel

4742 106 6 0,22 mm 70 cm czarny nikiel

4742 108 8 0,20 mm 70 cm czarny nikiel

4742 110 10 0,18 mm 70 cm czarny nikiel

4742 112 12 0,16 mm 70 cm czarny/nikiel

HAKI Z PRZYPONEM

Mr. Pike –“Bezbłędna, tradycyjna metoda połowów!“
Nowy asortyment produktów „Mr. Pike“ to doskonały wybór dla wszystkich doświadczonych wędkarzy, 
polega- jących na martwych przynętach. Znajdziecie tutaj szeroką gamę gotowych przyponów szczupako-
wych wykonanych z najcieńszego, wielosplotowego Amerykańskiego Drutu Wędkarskiego (American Fishing 
Wire - AFW) z niewidocz- ną powierzchnią pokrytą warstwą maskującą „Camo“. Materiał, który jest o jedną 
trzecią cieńszy od standardo- wego przyponu stalowego i doskonale dopasowuje się do zabarwienia wody i 
kolorów dna łowiska, co powoduje, miedzy innymi, wyraźny wzrost brań w porównaniu do przyponów 
wykonanych z czarnego drutu.
Seria ta, obejmuje również drobne akcesoria oraz w pełni kompatybilny wybór idealnie zbalansowanych 
spławików dla wszystkich rodzajów przynęt i dowolnej metody ich prezentacji. Cztery niezwykłe wędziska 
do połowów szc- zupaków i sandaczy z brzegu lub łodzi podkreślają specja- listyczny charakter serii „Mr 
Pike“. I wreszcie należy wy- mienić odzież oraz praktyczne bagaże do przechowywania przyponów, uzbrojo-
nych wędzisk, akcesoriów razem z mrożonymi przynętami.

Seria “Mr. Pike” jest idealną propozycją dla wszystkich doświadczonych łowców 
drapieżników, polegających w dalszym ciągu na martwej przynęcie. Ta klasyczna metoda 

– została zinterpretowana w nowoczesny sposób i doskonale zaprojektowana. To jest 
właśnie to, o co chodzi w „Mr Pike „.



Q98 Q99

MR. PIKE PENCIL SLIDER

Jeśli chodzi o spławiki do martwych przynęt, to powinny to być spławiki Mr. 
Pike 'Pencil Slider’! Optymalny, opływowy kształt, niewielka ilość wypartej wody 
podczas brania i optymalna widoczność w każdych warunkach pogodowych - 
czego potrzeba więcej od idealnego spławika na drapieżniki? Produkt wykona-
ny z niezniszczalnego materiału Rohacell - wyprodukowany w Niemczech!

Nr art. Długość Waga Kolor
5240 001 95 mm 10 g czarny

5240 002 135 mm 20 g czarny

5240 003 170 mm 30 g czarny

MR. PIKE FAT SLIDER

Typowy centryczny spławik szczupakowy. Nico krępy korpus spławika Mr. Pike 
'Fat Slider’ jest niezwykle stabilny podczas wiatru i fal oraz bardzo widoczny 
w wodzie. Mimo niewielkich i kompaktowych rozmiarów spławik jest bardzo 
wyporny, co sprawia, że jest niezwykle uniwersalny. Produkt wykonany z nie-
zniszczalnego materiału Rohacell - wyprodukowany w Niemczech!

Nr art. Długość Waga Kolor
5241 001 155 mm 10 g czarny

5241 002 165 mm 20 g czarny

5241 003 175 mm 30 g czarny

MR. PIKE DRIFT FLOAT

Oto jest: spławik do dryfu z żaglem i mocowaniem na świetlik. Spławik Mr. 
Pike 'Drift Float’ jest sliderem z wymiennym, stabilnym i plastikowym żaglem.  
Do żagla można zamontować świetlik lub też zastąpić go świetlikiem. Produkt 
wykonany z niezniszczalnego materiału Rohacell - wyprodukowany w Niem-
czech!

Nr art. Długość Waga Kolor
5242 001 125 mm 20 g czarny

5242 002 125 mm 30 g czarny

5242 003 125 mm 40 g czarny

MR. PIKE PENCIL LOADED

Czasami wędkarze są zmuszeni do umieszczenia martwej przynęty nad dnem 
za pomocą zestawu spławikowego. Dzieje się tak zwłaszcza wtedy, gdy dno 
porośnięte jest bujną roślinnością.  W takich przypadkach sprawdza się spławik 
Mr. Pike 'Pencil Loaded'. Produkt wykonany z niezniszczalnego materiału Roha-
cell - wyprodukowany w Niemczech! Produkt bez ołowiu.

Nr art. Długość Waga Kolor
5243 001 150 mm 8 / 12 g czarny

MR. PIKE TROLLING FLOAT

Spławik, który powinien mieć każdy łowca szczupaków - Mr. Pike 'Trolling 
Float'! Ten doskonały spławik do trollingu martwą przynętą za łodzią jest 
wyposażony w zintegrowany system blokujący, który chroni główną linkę przed 
ruchem wewnątrz spławika, gdy nastąpi jej pociągnięcie. Dzięki temu przynęta 
pozostaje na tej samej, ustalonej przez wędkarza głębokości i nie wędruje do 
góry w kierunku stopera. Produkt wykonany z niezniszczalnego materiału Roha-
cell - wyprodukowany w Niemczech!

Nr art. Długość Waga Kolor
5244 001 125 mm 30 g czarny

5244 002 125 mm 40 g czarny

SPŁAWIKI ŻYWCOWE

MR. PIKE ZANDER FLOAT

Holenderski klasyk! Udana kopia najbardziej popularnego spławika sanda-
czowego holenderskich ekspertów od "Snoekbaars". Pewnie utrzymuje się 
na wietrze, a jednocześnie wskazuje nawet najlżejsze brania tych ostrożnych 
drapieżników. Innowacja: możliwość montażu świetlika w czułą antenę. Pro-
dukt wykonany z niezniszczalnego materiału Rohacell - wyprodukowany w 
Niemczech!

Nr art. Długość Waga Kolor
5245 001 280 mm 3 g czarny

5245 002 280 mm 4 g czarny

5245 003 280 mm 5 g czarny

MR. PIKE BAIT POP UP KIT

Trzy dobrze przemyślane pływające narzędzia dostosowane do różnych zasto-
sowań nad wodą. Okrągła kula służy do podniesienia całej martwej przynęty, 
pół kuli do podniesienia połowu przynęty lub dużych kawałków przynęty nad 
dnem, a z kolei element w kształcie kropli atrakcyjnie prezentuje mniejsze przy-
nęty na zestawie gruntowym. Specjalny pręt pozwala na proste i bezpieczne 
zamocowanie tych pływających elementów.

Nr art. Ilość Kolor
6240 001 3 szt czerwony

MR. PIKE PENCIL

Typowy angielski spławik szczupakowy do 
połowu na martwe rybki z dna. Spławik Mr. 
Pike Pencil nie jest dociążony, a jego pły-
walność wynosi tylko 10 g. Zestaw jest tak 
wyważony, że przynęta leży na dnie, a stoper 
utrzymuje spławik Mr. Pike Pencil, który jest 
do połowy wynurzony z wody. Kiedy nastąpi 
branie, spławik albo zniknie lub też podniesie 
się i położy na wodzie, aby potem szybko 
zatonąć. Wyprodukowany w Niemczech z 
pianki Rohacell. Jest łatwo widoczny z dale-
kiej odległości.

Nr art. Długość Waga Ilość Kolor
5235 001 200 mm 10 g 1 szt czarny
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MR. PIKE ZANDER

Drugi, tradycyjny spławik sandaczowy 
z serii Mr. Pike. Wykonany zgodnie 
z wytycznymi holenderskich łowców 
sandaczy. Ma wytrzymałe oczko z 
boku, aby linka doskonale przez nie 
przechodziła oraz wyjmowaną antenę 
widoczną z daleka. Dostępne gra-
matury: 3 g, 4 g i 5 g. Ekstra długa, 
wymienna antenka.

Nr art. Długość Waga Waga Ilość Kolor
 5236 001 300 mm 3 g 3 g 1 szt czarny

 5236 002 300 mm 4 g 4 g 1 szt czarny

 5236 003 300 mm 5 g 5 g 1 szt czarny

MR. PIKE INLINE TUBE
Nowoczesny spławik do świetlika 
został specjalnie opracowany do noc-
nego łowienia dużych drapieżników. 
Dzięki swobodnie przechodzącej żyłce 
spławik jest idealny dołowienia na 
każdej głębokości o pozwala wędka-
rzowi na szybkie dostosowanie się do 
zmiennych warunków. Dodatkowo 
korpus ma wstawkę do świetlika z 
dużym mocowaniem, co pozwala na 
łatwą lokalizację spławika z dużych 
odległości. Stożkowy kształt pozwala 
na dalekie i precyzyjne rzuty, dzięki 
czemu jest doskonałym spławikiem na 
drapieżniki.

Nr art. Długość Waga Ilość Kolor
 5237 001 240 mm 25 g 1 szt czarny

 5237 002 250 mm 30 g 1 szt czarny

 5237 003 260 mm 40 g 1 szt czarny

PRZYPON MR. PIKE CAMO

W ramach serii Mr. Pike znajduje się także stalowy materiał przyponowy w 
otulinie camo firmy American Fishing Wire, który jest trzecim co do średnicy 
najcieńszym materiałem przyponowym w porównaniu z dostępnymi stalowymi 
przyponami w nylonowej otulinie. Powłoka ma niepowtarzalny efekt kamu-
flujący, dzięki czemu przystosowuje się do naturalnego koloru dna w wodzie. 
Podczas niezliczonych testów wędkarze nie tylko złowili przy pomocy tych 
przyponów znacznie więcej ryb, ale także były one większe i bardziej ostrożne. 
Materiał Mr. Pike "Camo Leader" jest dostępny w 10-metrowych szpulach o 
różnych wytrzymałościach i służy do łowienia zarówno sandaczy i węgorzy oraz 
dużych szczupaków.

Nr art. Długość Waga Kolor
 2355 001 10 m 7 kg / 15 lbs kamuflaż

 2355 002 10 m 9 kg / 20 lbs kamuflaż

 2355 003 10 m 14 kg / 30 lbs kamuflaż

MR. PIKE RURKI ZACISKOWE

Nawet stalowy przypon najwyższej klasy ma swój słaby punkt w postaci meta-
lowych zacisków – wysokiej jakości zaciski Original American Fishing Wire są 
odpowiednio dobrane do średnicy metalowego przyponu. Najlepsze zaciski na 
rynku są również dostępne oddzielnie w naszej serii Mr. Pike.

Nr art. Model Ø Ilość Kolor
 6415 084 S 0,84 mm 50 szt czarne matowe

 6415 119 M 1,19 mm 50 szt czarne matowe

 6415 140 L 1,40 mm 50 szt czarne matowe

 6415 180 XL 1,80 mm 50 szt czarne matowe

MR. PIKE PRZYPON SPŁAWIKOWY

Zestaw spławikowy - gotowe zestawy spławikowe wyposażone w wysokiej 
jakości haczyki ze stali węglowej zawiązane na mało widoczny przypon stalo-
wy camo o wytrzymałości 14 kg.  Wysoka jakość produkcji została uznana za 
priorytet, stąd każda tuleja zaciskowa została wykonana ręcznie i dodatkowo 
sprawdzona.

Nr art. Rozmiar Haczyki Długość Waga Kolor
 4271 001 1, 4 2 60 cm 14 kg / 30 lbs kamuflaż

 4271 005 1, 2 1 50 cm 14 kg / 30 lbs kamuflaż

SUMOWE

MR. PIKE PRZYPON SPŁAWIKOWY

Zestaw spławikowy - gotowe zestawy spławikowe wyposażone w wysokiej 
jakości haczyki ze stali węglowej zawiązane na mało widoczny przypon stalo-
wy camo o wytrzymałości 14 kg.  Wysoka jakość produkcji została uznana za 
priorytet, stąd każda tuleja zaciskowa została wykonana ręcznie i dodatkowo 
sprawdzona.

Nr art. Rozmiar Haczyki Długość Waga Kolor
 4271 002 6 1 50 cm 14 kg / 30 lbs kamuflaż

 4271 003 4 1 50 cm 14 kg / 30 lbs kamuflaż

 4271 004 2 1 50 cm 14 kg / 30 lbs kamuflaż

MR. PIKE PRZYPON SPŁAWIKOWY

Zestaw spławikowy - gotowe zestawy spławikowe wyposażone w wysokiej 
jakości haczyki ze stali węglowej zawiązane na mało widoczny przypon stalo-
wy camo o wytrzymałości 14 kg.  Wysoka jakość produkcji została uznana za 
priorytet, stąd każda tuleja zaciskowa została wykonana ręcznie i dodatkowo 
sprawdzona.

Nr art. Rozmiar Haczyki Długość Waga Kolor
 4271 006 1, 4+4 3 50 cm 14 kg / 30 lbs kamuflaż

MR. PIKE PRZYPON SPŁAWIKOWY

Zestaw spławikowy - gotowe zestawy spławikowe wyposażone w wysokiej 
jakości haczyki ze stali węglowej zawiązane na mało widoczny przypon stalo-
wy camo o wytrzymałości 14 kg.  Wysoka jakość produkcji została uznana za 
priorytet, stąd każda tuleja zaciskowa została wykonana ręcznie i dodatkowo 
sprawdzona.

Nr art. Rozmiar Haczyki Długość Waga Kolor
 4271 007 1, 1/0 2 50 cm 14 kg / 30 lbs kamuflaż
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MR. PIKE PRZYPON UNIWERSALNY

Mr. Zestaw Pike Universal  - gotowe zestawy spławikowe i gruntowe wyposa-
żone w wysokiej jakości haczyki ze stali węglowej zawiązane na mało widoczny 
przypon stalowy camo o wytrzymałości 14 kg.  Wysoka jakość produkcji została 
uznana za priorytet, stąd każda tuleja zaciskowa została wykonana a ręcznie i 
dodatkowo sprawdzona.

Nr art. Rozmiar Haczyki Długość Waga Kolor
 4272 001 4 2 60 cm 14 kg / 30 lbs kamuflaż

 4272 002 6 2 60 cm 14 kg / 30 lbs kamuflaż

 4272 003 8 2 60 cm 14 kg / 30 lbs kamuflaż

 4272 004 2 2 60 cm 14 kg / 30 lbs kamuflaż

MR. PIKE PRZYPON LONG CAST

Zestaw Mr. Pike Long Cast  - gotowe zestawy spławikowe i gruntowe do dale-
kich rzutów wyposażone w wysokiej jakości haczyki ze stali węglowej zawiąza-
ne na mało widoczny przypon stalowy camo o wytrzymałości 14 kg.  Wysoka 
jakość produkcji została uznana za priorytet, stąd każda tuleja zaciskowa zosta-
ła wykonana a ręcznie i dodatkowo sprawdzona.

Nr art. Rozmiar Haczyki Długość Waga Kolor
 4273 001 4 2 60 cm 14 kg / 30 lbs kamuflaż

 4273 002 6 2 60 cm 14 kg / 30 lbs kamuflaż

 4273 003 8 2 60 cm 14 kg / 30 lbs kamuflaż

 4273 004 2 2 60 cm 14 kg / 30 lbs kamuflaż

PRZYPONY STALOWE

MR. PIKE PRZYPON BOTTOM

Zestaw Bottom Rig - gotowe zestawy gruntowe wyposażone w wysokiej jakości 
haczyki ze stali węglowej zawiązane na mało widoczny przypon stalowy camo 
o wytrzymałości 14 kg.  Wysoka jakość produkcji została uznana za priorytet, 
stąd każda tuleja zaciskowa została wykonana a ręcznie i dodatkowo spraw-
dzona.

Nr art. Rozmiar Haczyki Długość Waga Kolor
 4274 001 6, 4 2 60 cm 14 kg / 30 lbs kamuflaż

 4274 002 8, 6 2 60 cm 14 kg / 30 lbs kamuflaż

 4274 003 4, 2 2 60 cm 14 kg / 30 lbs kamuflaż

MR. PIKE RURKA ANTYSPLĄTANIOWA

Każdy wędkarz, który chce położyć nad dnie martwą 
przynętę z dala od roślin i w sposób widoczny dla dra-
pieżników nie może się obyć bez dobrej rurki antyspląta-
niowej. Dzięki rurce Mr. Pike Ledger Boom linka zestawu 
swobodnie unosi się ponad przeszkodami, co podczas 
brania wpływa na bezproblemowe przesuwanie się linki 
bez szarpnięć.

Nr art. Długość Rozmiar Ilość Kolor
 6207 001 17 cm XL 1 szt czarny

MR. PIKE WSKAŻNIK BRAŃ

Czasami nawet największe szczupaki mogą być pruderyjne. Często tylko bawią się z przynętą, lekko ją tylko 
przesuwając. Sygnalizator Mr. Pike Drop Back Indicator chroni przed niezauważonym pożarciem przynęty. Czuły 
sygnalizator brań, który niczego nie pominie. Jest montowany z tyłu podpórki. Zakręcany łącznik pasuje do pod-
pórki o każdej średnicy. Sygnalizator brań ma kształt plastikowego jajka, które można otworzyć i w zależności 
od wiatru i prądu wody, zamocować wewnątrz ciężarki. Ramię porusza się swobodnie i sygnalizuje brania w obu 
kierunkach. Dokładnie regulowany, plastikowy klips można dostosować do średnicy linki głównej, dzięki czemu 
linka bez oporu zostanie uwolniona. Wstawka na świetlik. Zawiera: 2 plastikowe sygnalizatory brań z klipsami 
na żyłkę (jasny biały i pomarańczowy fluo), 3 odważniki oraz ramię ze stali nierdzewnej ze skręcanym zaciskiem.

Nr art. Długość Waga Ilość Kolor RCD zł
 6750 001 37 cm 73 g 1 szt fluo orange/bright white 84,80

MR. PIKE CIĘŻAREK PRZESUWNY - BEZOŁOWIOWY

Produkt całkowicie bez ołowiu. Ciężarki Mr. Pike 'Slide Sinkers' można zamo-
cować do linki głównej na dwa sposoby.  Jeden z nich polega na nasunięciu 
cieżarka na rurkę, co pozwala na swobodne przesuwanie się ciężarka po lince. 
Drugim sposobem jest zamocowanie ciężarka na stałe za pomocą silikonowych 
rurek. Po nałożeniu ciężarka na linkę istnieje możliwość umieszczenia ciężarka 
"Slide Sinker" w określonej odległości.

Nr art. Waga Ilość Kolor
 6233 006 6 g 3 szt czarny

 6233 010 10 g 3 szt czarny

 6233 015 15 g 3 szt czarny

 6233 020 20 g 3 szt czarny

MR. PIKE SPOTTY

Branie - idźmy do sedna! Mr. Pike 'Spotty' ma kilka zastosowań. Z jednej strony 
dostarcza drapieżnikom wzrokowych bodźców. Z drugiej strony, "Spotty" może 
być używany jako stoper zabezpieczający martwą przynętę przed spadnięciem 
z haczyka podczas rzutu. Nie tylko ozdabia Twoją przynętę, ale także pokazuje 
drapieżnikowi, gdzie ma uderzyć.

Nr art. Rozmiar Ilość Kolor
 3113 001 XL 20 szt UV colours

MR. PIKE STOPERY SILI-
KONOWE
Pewne utrzymanie dużego spławika nie 
jest łatwe, dlatego konieczną rzeczą jest 
posiadanie wysokiej jakości silikonowych 
stoperów. Czarne stopery Mr. Pike "Float 
Stops" to idealne rozwiązanie. Można 
je stosować zarówno na żyłkach, jak i 
plecionkach i najlepiej trzymają się na lin-
kach o średnicy od 0.2 mm do 0.35 mm.

Nr art. Model Ø Ilość
 3117 001 L 0,20 - 0,35 mm 20 szt
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POZOSTAŁE

MR. PIKE RIGGING KIT

Zestaw do samodzielnego montażu dla wszystkich łowców szczupaków, którzy 
doceniają innowacyjną jakość, ale chcą pozostać elastyczni.  Zestaw Mr. Pike 
'Rigging Kit" zawiera optymalne kotwice do łowienia na martwe przynęty oraz 
plastikowe nasadki camo wraz z trudnym do wykrycia przyponem.

Nr art. Rozmiar Ilość Kolor
 6208 000 4 12 szt kamuflaż

 6208 001 6 12 szt kamuflaż

 6208 002 8 12 szt kamuflaż

 6208 003 2 12 szt kamuflaż

MR. PIKE RIGGING KIT

Zestaw do samodzielnego montażu dla wszystkich łowców szczupaków, którzy 
doceniają innowacyjną jakość, ale chcą pozostać elastyczni.  Zestaw Mr. Pike 
'Rigging Kit" zawiera optymalne kotwice do łowienia na martwe przynęty oraz 
plastikowe nasadki camo wraz z trudnym do wykrycia przyponem.

Nr art. Rozmiar Ilość Kolor
 6208 004 1/0 12 szt kamuflaż

MR. PIKE ZESTAW MONTAŻOWY KWIK CHANGE

Niezwykle praktyczne, szczególnie gdy mamy odhaczyć wyholowaną rybę. Inte-
ligentny krętlik Mr. Pike 'Kwik Change’ ma z jednej strony możliwość szybkiego 
wypięcia stalowego przyponu i to nawet w podbieraku. Chroni zarówno rybę 
jak i przypon. Zestaw składa się z krętlika Kwik Change oraz odpowiednich 
nasadek, które tworzą wokół elementów przyponu niemal drugą warstwę. 
Nasadki Mr. Pike 'Safety Sleeves’ występują w kolorze piaskowym camo, który 
doskonale pasuje do naszego materiału przyponowego camo.

Nr art. Rozmiar Waga Ilość
 6209 001 L 36 kg 16 szt

MR. PIKE FIRE-BALL JIGHEAD

Jeśli chcemy aktywnie i atrakcyjnie zaprezentować martwą rybkę, do gry wcho-
dzi główka jigowa Fireball. Niezależnie od tego, czy łowimy w pionie tuż pod 
łodzią lub stosujemy dryfujący zestaw ze spławikiem. Główki Mr. Pike Fireball 
Jigs zostały pomalowane, w kuszące barwy „Firetiger”, aktywne na światło UV. 
W przeciwieństwie do innych główek jigowych, mają one powiększony, bardzo 
ostry haczyk z szerokim kolankiem. Pozwala to na założenie dużych, martwych 
ryb również od przodu za pysk. Główki te nie tylko idealnie trzymają przynętę, 
ale także pewnie wbijają się w twarde pyski szczupaków podczas zacięcia. W 
zestawie wytrzymałe, zamocowane kółko łącznikowe do przyponu oraz drugie 
kółko łącznikowe do dozbrojki.

Nr art. Rozmiar Waga Ilość
 3132 020 4/0 20 g 2 szt

 3132 030 4/0 30 g 2 szt

 3132 040 4/0 40 g 2 szt

 3132 050 4/0 50 g 2 szt

MR. PIKE BLUZA Z 
KAPTUREM

Materiał: 100% Bawełna. 
Gramatura: 360 g/m²

Nr art. Rozmiar Kolor RCD zł
 8450 000 S czarny 254,80

 8450 001 M czarny 254,80

 8450 002 L czarny 254,80

 8450 003 XL czarny 254,80

 8450 004 XXL czarny 254,80

 8450 005 XXXL czarny 254,80

MR. PIKE BEANIE

Thinsulate! Szczególnie ciepła! Materiał: 100% Bawełna

Nr art. Kolor RCD zł
 9788 071 szary 84,80

MR. PIKE PIKE KOSZ PODBIERAKA

Przestrzeń dla potwora! Podbierak z elementami pływającymi w obu rogach w połączeniu z wytrzymałą 
metalową ramą z wydłużoną głowicą. Każdy łowca szczupaków musi to mieć. Niezwykle wytrzymała 
rękojeść podbieraka daje wystarczające wsparcie i stabilność, aby podebrać rybę dowolnej wielkości. 
Ochronna gumowa siatka z płaskim dnem i atrakcyjnym wyglądem.

Nr art. Długość Szerokość Wysokość Oczko RCD zł
 7024 001 1,91 m 93 cm 84 cm 8 x 8 mm 433,00

MR. PIKE POKROWIEC NA WĘDKI

Bezpieczeństwo i pewność nad wodą. Wytrzymały pokrowiec na wędki w postaci pojedynczej lufy. Oferuje wystarcza-
jącą przestrzeń na długą wędkę, nawet z dużymi przelotkami. Sprytnym rozwiązaniem, które pozwoli udokumentować 
dużą rybę jest nadrukowana miarka z tyłu pokrowca. Mr. Pike 'Rod Case' wyposażony jest w wytrzymały zamek i mie-
ści uzbrojone wędki wraz z kołowrotkami. Z paskiem na ramię Materiał: 100% Poliester Nr art. Długość Kolor RCD zł

 8517 060 190 cm czarny 130,00
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MR. PIKE TORBA Z WKŁADEM IZOLACYJNYM

Genialne połączenie dla każdego stacjonarnego łowcy drapieżników - prze-
stronna torba na ramię na każdy rodzaj sprzętu i akcesoriów wraz z wyjmo-
waną torbą termiczną. Mr. Pike 'Carryall' mieści wszelkie tradycyjne pudełka 
wędkarskie. Druga część torby - tzw. "lodówka" wyposażona jest w grubą 
warstwę izolacyjną, w której można bez problemu przewozić martwe przynęty. 
Lodówka jest także wyjmowana, co pozwala na jej oddzielne przechowywanie 
w trakcie łowienia oraz wyczyszczenie po użyciu. Materiał: 100% Poliester

Nr art. Szerokość Wysokość Glebok. Kolor RCD zł
8517 065 45 cm 35 cm 40 cm czarny 346,00

MR. PIKE PORTFEL NA PRZYPONY

Idealne rozwiązanie przechowywania uzbrojonych przyponów szczupakowych bez ich wyginania.  W przeciwień-
stwie do pojemników na przypony, ten specjalny piórnik pozwala na przechowywanie przyponów w postaci 
wyprostowanej oraz na ich szybkie wyciągnięcie i włożenie po użyciu. Wytrzymały panel piankowy piórnika Mr. 
Pike 'Trace Wallet’ mieści do 24 gotowych przyponów szczupakowych. Materiał: 100% Poliester

Nr art. Długość Kolor RCD zł
8517 067 65 cm czarny 159,00

NAKLEJKA MR. PIKE

Nr art. Szerokość Wysokość
9971 965 42 cm 10 cm

srebrny firetigerzłoty miedź gunsmoke

Długość Model Ilość Akcja srebrny złoty miedź gunsmoke firetiger
17 mm Indiana 2 szt tonący 3331 001 3331 002 3331 003 3331 004 3331 005
30 mm Indiana 2 szt tonący 3331 101 3331 102 3331 103 3331 104 3331 105

WKRĘCANA BŁYSTKA

Skrzydełko błystki, które można łatwo wkręcić w martwą rybkę lub 
miękką przynętę. Jest to dodatkowych wabik, prowokujący drapieżniki 
do brania.

srebrny firetigerzłoty miedź gunsmoke

Długość Model Ilość Akcja srebrny złoty miedź gunsmoke firetiger
30 mm Willow Leaf 2 szt tonący 3332 001 3332 002 3332 003 3332 004 3332 005
42 mm Willow Leaf 2 szt tonący 3332 101 3332 102 3332 103 3332 104 3332 105

WKRĘCANA BŁYSTKA

Skrzydełko błystki, które można łatwo wkręcić w martwą rybkę lub 
miękką przynętę. Jest to dodatkowych wabik, prowokujący drapież-
niki do brania.

POZOSTAŁE
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GŁÓWKA JIGOWA CAST 50 STOPNI

To nie jest kolejna zwyczajna główka jigowa – to sprytna główka! Główka Cast-Jig jest zaprojek-
towana do wolnego i leniwego prowadzenia przynęty, podobnie jak przy jiggowaniu miękkimi 
przynętami gdy łowimy z brzegu. Kąt odchylenia oczka o 50 stopni powoduje, że możemy podbić 
przynętę idealnie pionowo do góry oraz maksymalnie spowolnić jej opad. Dużo lepiej sprawdzają 
się w łowieniu wertykalnym od klasycznych główek. Kolejnymi zaletami jest stabilny i ostry jak igła 
hak z unikalnie zaprojektowanym kołnierzem, to wszystko całkowicie wyeliminowało zsuwanie się 
przynęty z główki jigowej. Dodatkowo szerokie kolanko haka pozwala na idealne wbicie się główki 
w pysk drapieżnika. Główki są wyprodukowane przez firmę VMC wyłącznie dla Quantuma!

Nr art. Rozmiar haka Waga Model
3550 001 1 5 g 4-7 cm

3550 002 1 7 g 4-7 cm

3550 003 1 10 g 4-7 cm

3550 004 1 12 g 4-7 cm

3550 005 1 15 g 4-7 cm

3550 101 1/0 5 g 5-9 cm

3550 102 1/0 7 g 5-9 cm

3550 103 1/0 10 g 5-9 cm

3550 104 1/0 12 g 5-9 cm

3550 105 1/0 15 g 5-9 cm

3550 106 1/0 17 g 5-9 cm

3550 201 2/0 7 g 6-10 cm

3550 202 2/0 10 g 6-10 cm

3550 203 2/0 12 g 6-10 cm

3550 204 2/0 15 g 6-10 cm

3550 205 2/0 17 g 6-10 cm

3550 206 2/0 21 g 6-10 cm

Nr art. Rozmiar haka Waga Model
3550 301 3/0 7 g 7-12 cm

3550 302 3/0 10 g 7-12 cm

3550 303 3/0 12 g 7-12 cm

3550 304 3/0 15 g 7-12 cm

3550 305 3/0 17 g 7-12 cm

3550 306 3/0 21 g 7-12 cm

3550 307 3/0 25 g 7-12 cm

3550 401 4/0 7 g 12-16 cm

3550 402 4/0 10 g 12-16 cm

3550 403 4/0 12 g 12-16 cm

3550 404 4/0 15 g 12-16 cm

3550 405 4/0 17 g 12-16 cm

3550 406 4/0 21 g 12-16 cm

3550 407 4/0 25 g 12-16 cm

3550 501 5/0 10 g 14-18 cm

3550 502 5/0 12 g 14-18 cm

3550 503 5/0 15 g 14-18 cm

3550 504 5/0 17 g 14-18 cm

3550 505 5/0 21 g 14-18 cm

3550 506 5/0 25 g 14-18 cm

3550 601 6/0 10 g 18-23 cm

3550 602 6/0 12 g 18-23 cm

3550 603 6/0 15 g 18-23 cm

3550 604 6/0 17 g 18-23 cm

3550 605 6/0 21 g 18-23 cm

3550 606 6/0 25 g 18-23 cm

3550 607 6/0 30 g 18-23 cm

GŁÓWKI JIGOWE

GŁÓWKA JIGOWA OFFSET

Niezwykle ostry offsetowy haczyk jigowy do nowoczesnego łowienia między 
zarośniętym brzegiem lub zatopionym drewnem.

Nr art. Rozmiar Waga Ilość
3143 005 3/0 5 g 3 szt

3143 007 3/0 7 g 3 szt

3143 010 3/0 10 g 3 szt

3143 105 4/0 5 g 3 szt

3143 107 4/0 7 g 3 szt

3143 110 4/0 10 g 3 szt

3143 205 5/0 5 g 3 szt

3143 207 5/0 7 g 3 szt

YOLO SHAD SYSTEM

Nowy system YOLO Shad to innowacyjne rozwiązanie dla wszystkich wędkarzy 
łowiących drapieżniki, którzy chcą umieścić swoje miękkie przynęty na różnych głę-
bokościach, ale przy użyciu tylko jednego zestawu. Główka z obciążeniem podzielo-
na jest na trzy części, co pozwala wędkarzowi na łowienie z 8 różnymi ciężarkami, 
a tym samym na 8 różnych głębokościach i przy różnych prędkościach. Wystarczy 
tylko obrócić te części. Uzbrojony w dwa bardzo ostre haki ze stali węglowej zestaw 
pozwala na bezpieczne zacięcie i może być szybko i łatwo połączony z szerokim 
wachlarzem różnych miękkich przynęt.

Nr art. Model Rozmiar Haczyki Waga Ilość
4239 001 M 1, 2 2 40 kg 1 szt

4239 002 L 1/0, 1 2 40 kg 1 szt

HACZYKI DROPSHOT OFFSET

Nr art. Rozmiar Ilość Kolor
4373 001 1 5 szt czarny nikiel

4373 100 1/0 4 szt czarny nikiel

4373 200 2/0 4 szt czarny nikiel

4373 300 3/0 3 szt czarny nikiel

BIG PIKE HAK OFFSET

Na rynku jest wiele dociążonych haków offsetowych. Niestety modele prze-
znaczone do łowienia basów są często za małe na europejskie ryby. Quantum 
wprowadza na rynek haczyki w dwóch nowych rozmiarach, dopasowanych do 
dzisiejszych wymagań. Pozwalają one na łowienie przynętami w typowych dla 
Europy rozmiarach bez zaczepiania o podwodne rośliny.

Nr art. Długość Rozmiar Waga Ilość Kolor
3116 310 7,2 cm 8/0 10 g 3 szt czarny nikiel

3116 320 7,2 cm 8/0 20 g 3 szt czarny nikiel

3116 510 9,0 cm 11/0 10 g 2 szt czarny nikiel

3116 520 9,0 cm 11/0 20 g 2 szt czarny nikiel
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Q-SNAP

Nie jest to zwykły krętlik. Jest to łącznik, na którym możesz polegać. Agrafka 
wykonana jest z wytrzymałej, elastycznej stali i wyposażona jest w długi łącznik, 
który wygięty jest do dołu, co zapewnia optymalne zamknięcie. Krótko mówiąc, 
jest to krętlik, na który możesz liczyć, nawet przy największych obciążeniach. 
Dostępna w 6 różnych rozmiarach!

Nr art. Model Długość Ø Ilość Kolor
6270 001 XS 9 mm 0,40 mm 10 szt steel

6270 002 S 10,3 mm 0,45 mm 10 szt steel

6270 003 M 13,5 mm 0,50 mm 10 szt steel

6270 004 L 14,7 mm 0,60 mm 10 szt steel

6270 005 XL 17 mm 0,70 mm 10 szt steel

6270 006 XXL 20 mm 0,75 mm 10 szt steel

SHAD SCREWS

Nr art. Ø Materiał Ilość
6236 001 3,00 mm Stal 6 szt

6236 002 4,00 mm Stal 6 szt

NO-TWIST

Każdy wędkarz, który uży-
wa błystki obrotowe wie, 
jak irytujące jest skręcanie 
się żyłki podczas obrotu 
skrzydełka błystki. Ta mała 
flaga montowana jest mię-
dzy linką główną a przypo-
nem. Stabilizuje ona pracę 
przynęty i skutecznie chroni 
przed skręcaniem się żyłki. Nr art. Model Ilość Kolor

6230 001 L 2 szt przeźroczysta

DUAL LOCK SNAP TOP GRADE Z KRĘTLIKIEM OBRO-
TOWYM
Nr art. Długość Rozmiar Waga Ilość
6111 002 34 mm 2 32 kg 8 szt

6111 004 30 mm 4 23 kg 10 szt

6111 006 19 mm 6 14 kg 10 szt

QUICK CLIP, EXTRA STRONG

Nr art. Długość Waga Ilość Kolor
6121 009 9 mm 4 kg 10 szt czarny mat

Q-STINGER

Kiedy ryba atakuje miękką przynętę, to nie zawsze przynęta utkwi bezpiecznie 
w gardle. Kiedy trudno jest o pewne ataki ryb, zawsze pomaga zastosowanie 
dodatkowej kotwicy. Nowe dozbrojki Q-Stinger przychodzą nam z pomocą. 
Dzięki wyjątkowej kotwicy Q-treble z zadziorami na trzonku, wszystkie trzy 
ostrza haków kotwicy są umieszczone na boki. Już żadne cenne ostrze haka nie 
będzie tkwić w miękkiej przynęcie, gdyż teraz wszystkie trzy haczyki służą tylko 
zacięciu ryby. Wyprodukowane z najwyższej jakości materiałów i dostosowane 
do ripperów w najważniejszych długościach z zastosowaniem stali nierdzewnej 
AFW o wytrzymałości 28 kg i zaciskami AFW. Szczególnie interesującym roz-
wiązaniem jest mocna, gumowa rurka powyżej pętelki mocującej, dzięki której 
dozbrojkę można zamocować do haczyka jigowego lub oczka linki.

Nr art. Długość Waga Ilość Kolor
4101 001 6 cm 21 kg / 46 lbs 2 szt camo steel

4101 002 8 cm 21 kg / 46 lbs 2 szt camo steel

4101 003 10 cm 21 kg / 46 lbs 2 szt camo steel

4101 004 12 cm 21 kg / 46 lbs 2 szt camo steel

4101 005 17 cm 21 kg / 46 lbs 1 szt camo steel

4101 006 17 cm 21 kg / 46 lbs 1 szt camo steel

AGRAFKI

Q-LEADER STAINLESS STEEL

Wędkarze, którzy wolą bezpiecznie łowić na spinning zawsze mogą liczyć na 
stal. I to nie na dowolny materiał, ale na AFW. Dlatego właśnie każdy z naszych 
przyponów wykonany jest ze stali nierdzewnej AFW oraz odpowiednik zaci-
sków. Rdzeń składa się z niepowlekanego splotu stalowego 1x19. Uzbrojone w 
agrafki Q-Snaps oraz krętliki z pierścieniem oraz dyskretne nasadki na połącze-
niach. Nigdy więcej uciążliwych roślin dookoła przyponu. Dostępne w dwóch 
wytrzymałościach i długościach przyponu.

Nr art. Długość Waga Ilość
4103 001 30 cm 5,00 kg / 11 lbs 2 szt

4103 002 60 cm 5,00 kg / 11 lbs 2 szt

4103 003 30 cm 8,00 kg / 18 lbs 2 szt

4103 004 60 cm 8,00 kg / 18 lbs 2 szt

4103 005 30 cm 12,00 kg / 26 lbs 2 szt

4103 006 60 cm 12,00 kg / 26 lbs 2 szt

4103 007 30 cm 16,00 kg / 35 lbs 2 szt

4103 008 60 cm 16,00 kg / 35 lbs 2 szt

4103 009 50 cm 21,00 kg / 46 lbs 2 szt

Q-LEADER FLUORO CARBON

Wzrasta liczba wód z czystą wodą, co sprawia, że coraz więcej wędkarzy spin-
ningowych stosuje „niewidoczne” przypony z fluorocarbonu. W naszej ofercie 
mamy wybór gotowych przyponów, które sprostają najtrudniejszym warunkom. 
Wykonane z oryginalnego fluorocarbonu ‘Hi-Seas’ AFW z ich zaciskami. Przy-
pony uzbrojone są w oryginalne agrafki Q-Snap i specjalne krętliki z kółkiem. 
Dodatkową cechą, która sprawia, że przypony te są jeszcze bardziej niewidocz-
ne są dodatkowe przezroczyste nasadki nałożone na połączenia, które chronią 
przypony także przed roślinami.

Nr art. Ø Długość Waga Ilość
2607 001 0,50 mm 60 cm 18 kg / 40 lbs 2 szt

2607 002 0,70 mm 80 cm 27 kg / 60 lbs 2 szt

2607 003 0,70 mm 120 cm 27 kg / 60 lbs 2 szt

Q-LEADER HARD MONO TAPER LEADER

Przypon wykonany z polimeru nylonowego. Powierzchnia tego mocnego 
przyponu jest bardzo wytrzymała, ale nie jest sztywna. Wyjątkową cechą tego 
przyponu jest to, że jest koniczny. Pozwala to na zawiązanie jego cienkiego 
końca bezpośrednio do linki głównej, co zapewnia doskonałe połączenie z ple-
cionką, a w efekcie wpływa na optymalne walory rzutowe. Z kolei gruby koniec 
przyponu zakończony jest agrafką Q-Snap, która zapewnia konieczną ochronę 
przyponu od strony przynęty. Specjalnie zaprojektowana, przezroczysta ochrona 
powyżej agrafki Q-Snap, chroni przypon przed uciążliwymi roślinami. Dostoso-
wane zarówno do łowienia w wodzie słodkiej, jak i słonej.

Nr art. Ø Długość Waga Ilość
2645 001 0,30 - 0,40 mm 250 cm 9 kg / 20 lbs 1 szt

2645 002 0,40 - 0,70 mm 250 cm 15 kg / 33 lbs 1 szt
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DRUT TYTANOWY STRECH

Jednoniciowa Titanium Wire Leader na 3 m szpuli do robienia przyponów, 
zestawów i stingerów.

Nr art. Długość Waga
2329 103 3 m 3 kg / 6 lbs

2329 105 3 m 5 kg / 12 lbs

2329 108 3 m 8 kg / 18 lbs

2329 111 3 m 11 kg / 25 lbs

2329 125 3 m 25 kg / 45 lbs

PRZYPON METALOWY POWLEKANY

Stalowa plecionka 1x7,w otulinie. Do samodzielnego montażu przyponów. W 
zestawie 100 tulejek zaciskowych.

Nr art. Długość Waga Kolor
2315 005 20 m 4,60 kg / 10 lbs czarny

2315 006 20 m 6,00 kg / 15 lbs czarny

2315 010 20 m 10,0 kg / 25 lbs czarny

2315 018 20 m 18,0 kg / 40 lbs czarny

SCREW JIG SCREWING HEAD

Półokrągła główka z wkrętką i trzpieniem mocującym na środku do łatwego i 
dokładnego zbrojenia miękkich przynęt. Krótkie mocowanie z przodu główki 
pozwala na optymalną pracę miękkiej przynęty oraz doskonałe trzymanie się 
główki. Wytrzymałe oczko od spodu pozwala na łatwe zamocowanie dozbro-
jek.

Nr art. Waga Ilość
3148 015 15 g 2 szt

3148 025 25 g 2 szt

3148 035 35 g 2 szt

GŁOWKA JIGOWA SCREW ZE STEREM

Innowacyjna główka jigowa z wkrętką, środkowym trzpieniem mocującym 
oraz dodatkowym sterem. Wkrętka zapewnia pewne trzymanie zamocowanej 
przynęty, a ster z kolei ma dodatkowe zastosowanie podczas trollingowania z 
dużymi przynętami lub podczas spokojnego prowadzenia przynęt typu jaskółka 
nadając im dodatkowej akcji. Wytrzymałe oczko od spodu pozwala na łatwe 
zamocowanie dozbrojek.

Nr art. Waga Ilość
3149 015 15 g 2 szt

3149 025 25 g 2 szt

Q-WEIGHT

Ciężarki do drop-shota w kształcie wydłużonego walca. Kształt zapewnia 
optymalne walory rzutowe oraz atrakcyjną prezentację przynęty poprzez lekkie 
ruchy ciężarka na dnie. Bezołowiowy materiał pokryty kamuflującą otuliną.

Nr art. Waga Ilość Kolor
3120 005 5 g 3 szt kamuflaż

3120 007 7 g 3 szt kamuflaż

3120 010 10 g 3 szt kamuflaż

3120 015 15 g 3 szt kamuflaż

3120 020 20 g 2 szt kamuflaż

3120 025 25 g 2 szt kamuflaż

PRZYPONY STALOWE

CIEŻARKI BULLET

Ciężarki kulkowe to wysokiej jakości ciężarki do aktywnego łowienia z użyciem 
nowoczesnych systemów, takich jak Carolina i Texas. Zwłaszcza na wodach 
gdzie występują zaczepy, ten rodzaj przynęty często "robi różnicę", jeśli chodzi 
o zwiększenie ilości brań sandaczy i okoni.

Nr art. Waga Ilość
3158 002 5,5 g 5 szt

3158 003 7,5 g 3 szt

3158 005 11,5 g 3 szt

3158 006 13,5 g 3 szt

3158 007 15,5 g 2 szt

SEA FIREBALL

Wysokiej jakości duża główka do zbrojenia pasków z ryb lub kawałków ośmior-
nic. Trzy dodatkowe oczka do mocowania samej przynęty lub też dodatkowych 
haków, które pewnie ją utrzymają.

Nr art. Rozmiar Waga Ilość Kolor
3114 060 5/0 60 g 1 szt srebrny

3114 080 5/0 80 g 1 szt srebrny

3114 100 5/0 100 g 1 szt srebrny

3114 150 7/0 150 g 1 szt srebrny

3114 180 7/0 180 g 1 szt srebrny

3114 200 9/0 200 g 1 szt srebrny

3114 250 9/0 250 g 1 szt srebrny
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opening night czarny toxic river

Waga Ilość Rozmiar opening night czarny toxic river
15 g 2 szt 2/0 3115 216 3115 217
20 g 2 szt 2/0 3115 221 3115 222 3115 220
20 g 2 szt 3/0 3115 321 3115 322 3115 320
30 g 2 szt 2/0 3115 231 3115 232 3115 230
30 g 2 szt 3/0 3115 331 3115 332 3115 330
40 g 2 szt 3/0 3115 341 3115 342 3115 340

GŁÓWKA VERTICAL

Okrągła główka do łowienia w pionie ze specjalnie skróconym trzon-
kiem haka, który zapewni właściwą pracę przynety. Dodatkowe, 
dolne oczko chroni główkę przed odbijaniem się o dno i pozwala 
także szybko i łatwo zaczepić dodatkowe haki.  Dostępna w trzech 
atrakcyjnych wersjach.

opening night

the monk

sonar flash black pelagic

toxic river

Waga Ilość Rozmiar opening night sonar flash black pelagic toxic river the monk
35 g 2 szt 4/0 3106 402 3106 408 3106 418 3106 403 3106 401

PELAJIG

Ołowiana główka o wadze 38gr, specjalnie stworzona 
do łowienia pelagicznego. Współpracuje z przynęta-
mi róznej wielkości i pozwala na prowadzenie ich w 
poziomie. Dostępna w 7 wzorach opartych o Quantum 
Pelagic Shads.

LAMPA UV

Idealny nie tylko do oceny stopnia jarzenia przynęt świecących, ale również do 
ich "ładowania". Zasilanie: 3xAAA (nie dołączone)

Nr art. Waga
9895 005 35 g

GŁÓWKI JIGOWE

SKŁADANY PODBIERAK PREDATOR

Supermocny składany podbierak z gumowaną siatką, idealny w transporcie

Nr art. Długość Szerokość Wysokość Materiał Długość tr. Oczko RCD zł
7002 170 1,70 m 60 cm 70 cm Gumowa Siatka 1,25 m 24 x 16 mm 322,80

PODBIERAK PREDATOR

Super wytrzymały podbierak na drapieżni-
ki. Jednolita metalowa obręcz. Gumowana, 
szybkoschnąca siatka, nie kalecząca ryby przy 
podbieraniu. Dostępny w 2 najbardziej poszuki-
wanych rozmiarach.

Nr art. Długość Szerokość Wysokość Rozmiar Materiał Długość tr. Oczko RCD zł
7003 240 2,40 m 60 cm 70 cm XL Gumowa Siatka 1,05 m 24 x 16 mm 339,80

7003 255 2,55 m 80 cm 90 cm XXL Gumowa Siatka 1,05 m 24 x 16 mm 382,30
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PODBIERAK GOLIATH LANDING

Ultra mocny i bardzo wytrzymały podbierak na 
ekstremalne warunki, zawsze możesz polegać na 
Goliath gdy liczy się rozmiar. Rozmiar oczka 6 mm.

Nr art. Długość Szerokość Glebok. Oczko RCD zł
7023 250 2,50 m 68 cm 50 cm 6 x 6 mm 204,00

PODBIERAK DO BRODZENIA

Wytrzymała rama, duże rozmiary i 
wysokiej jakości wykończenie. Oczko 
8 mm.

Nr art. Długość Szerokość Wysokość Oczko RCD zł
7000 001 51 cm 58 cm 100 cm 8 x 8 mm 144,50

SIATKA NA DRAPIEŻNIKI

Predator Keeper ma wiele ważnych funkcji chroniących złowioną rybę: można w nim przetrzymać rybę do czasu aż wyciągniemy z torby aparat i wagę. Kiedy Keeper 
jest używany do ważenia, gumowa siatka chroni warstwę śluzu ryby przed uszkodzeniem Rozmiary maty do mierzenia Quantum “Measure Mat Boat” są na tyle duże, 
że Keeper może także służyć do dokładnego mierzenia złowionej ryby.

Nr art. Długość Szerokość Wysokość Materiał Oczko RCD zł
8504 010 1,30 m 30 cm 30 cm Gumowa Siatka 8 mm 297,30

PODBIERAKÓW

QUANTUM BLUZA Z KAPTUREM

Materiał: 100% Poliester. Gramatura: 360 g/m²

Nr art. Rozmiar Kolor RCD zł
8460 001 S czarny camo 212,30

8460 002 M czarny camo 212,30

8460 003 L czarny camo 212,30

8460 004 XL czarny camo 212,30

8460 005 XXL czarny camo 212,30

8460 006 XXXL czarny camo 212,30

BLUZA QUANTUM

Materiał: 100% Poliester. Gramatura: 160 g/m²

Nr art. Rozmiar Kolor RCD zł
8461 001 S czerwony/szary 169,80

8461 002 M czerwony/szary 169,80

8461 003 L czerwony/szary 169,80

8461 004 XL czerwony/szary 169,80

8461 005 XXL czerwony/szary 169,80

8461 006 XXXL czerwony/szary 169,80

ZIMOWY KOMBINEZON 
QUANTUM

Przyjemny i ciepły z pełną ochroną przed wiatrem i deszczem! Ten dwuczęściowy kombinezon jest nie tylko ciepły i 
przytulny, ale również nie pozwoli na dostanie się do środka deszczu i wiatru. Jest wykonany z wysokiej jakości mate-
riału „Waterproof Shell” w ponadczasowym szarym kolorze o wodoodporności na poziomie 5000mm. Szwy użyte do 
produkcji tego kombinezonu również są w stu procentach wodoodporne.Przykuwający wzrok: puszysty, wysoko krojo-
ny kołnierz ze specjalna osłoną na podbródek to najlepsza ochrona przed przenikliwie zimnym wiatrem.Dopasowanie 
i komfort było również bardzo istotnymi aspektami przy tworzeniu specjalnych spodni termicznych (ogrodniczek). Ich 
konstrukcja zapewnia doskonałe samopoczucie dzięki mocno przyciętej tylnej części na wysokości pleców.Inne zalety: 
Dodatkowa ochrona kolan, wysokiej jakości zamki oraz ocieplane, zapinane kieszenie dające nam możliwość ogrzania 
zmarzniętych dłoni podczas łowienia. Kurtka posiada odpinany, wodoodporny kaptur, praktyczne kieszenie wewnętrzne 
i zewnętrzne oraz miękkie mankiety na rękawach. Materiał: Warstwa zewnętrzna, poliester 210T, pokryta polichlor-
kiem, wodoodporność 5.000 mm słupa wody.. Gramatura: 200 g/m²

Nr art. Rozmiar Kolor RCD zł
8440 001 S czarny/szary 425,00

8440 002 M czarny/szary 425,00

8440 003 L czarny/szary 425,00

8440 004 XL czarny/szary 425,00

8440 005 XXL czarny/szary 425,00

8440 006 XXXl czarny/szary 425,00
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UBRANIA

QUANTUM CZAPKA RAPPER

Materiał: 100% Bawełna

Nr art. Rozmiar Kolor
9788 074 56 cm czarny

9788 075 58 cm czarny

CZAPKI Z DASZKIEM SPECIALIST

Materiał: 100% Bawełna. Gramatura: 340 g/m²

Nr art. Kolor
9788 034 czarny

QUANTUM DASZEK

Materiał: 100% Bawełna

Nr art. Kolor
9788 008 szary

QUANTUM CZAPKA ZIMOWA

Materiał: 100% Bawełna

Nr art. Kolor
9788 070 szary

KURTKA OUTDOOR

Czasy gdy wędkarze siedzieli nad wodą w używanych ubraniach wojskowych to już przeszłość. Długie sesje i suro-
we warunki pogodowe wymagają odzieży pierwszej klasy. Nowa seria odzieży Quantum Outdoor spełnia, a nawet 
przewyższa wymagania stawiane wygodnym i współczesnym wzorom ubrań, w połączeniu z nowoczesnymi mate-
riałami i inteligentnie rozmieszczonymi wzmocnieniami. Nasi testerzy byli pod szczególnym wrażeniem kompletnie 
wodo- i wiatroodpornego materiału zewnętrznego Water-X, który oddycha i zapobiega poceniu się. Wodoodpor-
ność: kolumna wody 20000 mm. Materiał: Oddychające, 100% Poliester. Gramatura: 130 g/m²

Nr art. Rozmiar Kolor RCD zł
8902 001 M szary/czarny 552,30

8902 002 L szary/czarny 552,30

8902 003 XL szary/czarny 552,30

8902 004 XXL szary/czarny 552,30

SPODNIE OUTDOOR

Ogrodniczki pasujące do kurtki. Materiał: 
Oddychające, 100% Poliester. Gramatura: 130 
g/m²

Nr art. Rozmiar Kolor RCD zł
8901 001 M szary/czarny 424,80

8901 002 L szary/czarny 424,80

8901 003 XL szary/czarny 424,80

8901 004 XXL szary/czarny 424,80
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Dostarczane 
bez żyłki.

POKROWIEC NA PRZYPONY

Specjalne kieszeń na przypony z funkcją dyspensera. Nie tylko zapobiega nie-
kontrolowanemu odwinięciu się materiału przyponowego w torbie, ale także 
pozwala na wyciągnięcie i odcięcie potrzebnego odcinka. Mieści pięć szpul 
materiału przyponowego i współpracuje ze szpulami Quantum EXO FC lub 
szpulami na przypony stalowe. Materiał: Polichlorek

Nr art. Ø Szerokość Kolor Przegrody
8517 043 10 cm 10 cm czarny/czerwony 5

TORBA SPECIALIST

Praktyczna duża torba dla mobilnego wędkarza, z wystarczającą ilością miejsca, 
o wysokim komforcie. Doskonała dla nowoczesnej i ciągle rosnącej społeczności 
wedkarzy łowiących w miejskich kanałach lub rzekach bezpośrednio „z ulicy“. 
Materiał: 100% Nylon

Nr art. Długość Szerokość Wysokość RCD zł
8517 034 22 cm 12 cm 16 cm 127,00

PORTFEL NA SPINNERY

Specjalne etui do bezpiecznego przechowywania spinnerbaitów i przyponów 
oraz drobnych akcesoriów. Materiał: 100% Nylon

Nr art. Długość Szerokość Wysokość RCD zł
8517 019 16 cm 13,5 cm 3 cm 23,00

OSŁONA NA PALEC – CASTING 
PROTECTOR
Optymalna ochrona dla palców przy długich 
zarzutach - czy to przy surfcastingu, czy łowie-
niu karpia. Materiał: 100% Neopren

Nr art. Kolor
9790 015 czarny

FUJI HOOKHOLDER CLIP

Sprytny klips do zaczepienia haczyka do 
wędki. Chroni ostrze haczyka.

Nr art.
6330 001

TORBY

PUDEŁKA WODOSZCZELNE

Genialne rozwiązanie poszukiwane przez 
wielu wędkarzy: wodoodporne pudełka na 
małe akcesoria i przynęty. Dzięki uniwer-
salnym, okrągłym uszczelkom i zaciskom 
uszczelniającym, pudełka zapewniają opty-
malną ochronę.

Nr art. Szerokość Wysokość Glebok. Rozmiar
8061 027 22,5 cm 17,5 cm 4,7 cm S

8061 028 27,5 cm 17,5 cm 4,7 cm M

8061 029 35 cm 22,5 cm 4,7 cm L

PUDEŁKO NA STINGERY

Dwie wodoodporne kasety do 
bezpiecznego przechowywania 
stingów i dozbrojek.

Nr art. Długość Szerokość Wysokość
8061 032 20 cm 11 cm 5 cm

OSŁONA NA WĘDKĘ

Pokrowiec ochrony przeznaczony do 
nowoczesnych, jednoczęściowych 
wędek podczas transportu samo-
chodem lub przechowywania w 
samochodzie lub w domu. Materiał: 
100% Poliester

Nr art. Długość
8403 005 1,65 m

8403 006 1,65 m

REEL TAPE

Elastyczna opaska chroniąca linkę na szpuli kołowrotka podczas transportu i 
nad wodą. Działa także jako doskonała ochrona przed promieniami UV i świet-
nie sprawdza się podczas przechowywaniu sprzętu w domu. Materiał: 100% 
Poliester

Nr art. Model Ø Szerokość Waga Ilość Kolor
8560 001 Medium 3,50 cm 1,50 cm 3 g 1 szt czerwony/czarny-czarny/czerwonyMATA MIERNICZA

Mata do mierzenia o długości do 1.3m - do bezpiecznego i precyzyjnego mie-
rzenia ryb. Materiał: 100% Polychlorid

Nr art. Długość Szerokość RCD zł
8504 001 1,30 m 15 cm 149,00

MATA MIERNICZA - ŁÓDŹ

Mata do mierzenia o długości do 1.3m - do bezpiecznego i precyzyjnego mie-
rzenia ryb. Materiał: 100% Polychlorid

Nr art. Długość Szerokość RCD zł
8504 002 1,30 m 30 cm 191,00
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STOJAK DO WĘDZEK SPECIALIST

Nr art. Szerokość Wysokość Glebok.
9963 506 60 cm 105 cm 43 cm

FLAGA QUANTUM

Zawiera flagę, maszt, podstawkę i torbę.

Nr art. Szerokość Wysokość
9966 054 60 cm 260 cm

QUANTUM NAKLEJKA

Specjalna naklejka na łódź odporna na działanie wody morskiej. Wyso-
ka odporność na działanie promieni UV, dzięki zastosowaniu druku 
ekranowego. Odporność na działanie promieni UV trwa kilka lat, w 
zależności od intensywności i skali napromieniowania. Materiał: Folia 
samoprzylepna Polychlorid, klej high-tech P4 poliakrylanowy z certyfika-
tem odporności na słoną wodę.

Nr art. Szerokość Wysokość
9949 051 119 cm 45 cm

NAKLEJKA "TAŚMA MIERNICZA"

Specjalna naklejka na łódź odporna na działanie wody morskiej. Wysoka odporność na działanie promieni UV, dzięki zastosowaniu druku ekranowego. Odporność na 
działanie promieni UV trwa kilka lat, w zależności od intensywności i skali napromieniowania. Materiał: Folia samoprzylepna Polychlorid, klej high-tech P4 poliakrylano-
wy z certyfikatem odporności na słoną wodę.

Nr art. Szerokość Wysokość
9949 038 119 cm 12,4 cm

AKCESORIA
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