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INCEPTION STATION GRAPHITE EDITION
P0120017 499,99 €

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

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

450mm

116mm

500mm

657mm

755mm

Complete Weight 16.22kg

357mm

340mm

800mm
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INCEPTION STATION WHITE EDITION
P0120018 499,99 €

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

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

450mm

116mm

500mm

657mm

755mm

Complete Weight 16.22kg

357mm

340mm

800mm

470mm
573mm

357mm

340mm
800mm
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100MM UNIT
P0890055 74,99 €

DEEP SIDE DRAWER
WITH REMOVABLE DIVIDERS UNIT
P0890054 64,99 €

INCEPTION
SHUTTLE
MULTI-ADAPTOR
P0890050 29,99 €

Ennek a hasznos segédeszköznek
a segítségével, bármely Preston
Shuttle talicskára rögzíthetjük
a versenyládánkat. Egyszerűen
állítsuk be a karok pozícióját a
megfelelő helyzetbe a ládához
igazodva, ez által az adapter
teljesen univerzálisan bármely
Inception ládához alkalmas.

2 DRAWER UNIT
P0890052 149,99 €
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EDGE MONSTER MARGIN 10M

• 1x10 méteres bot (beleértve
a minitoldót)

P0240055 Edge Monster Margin 10m 259,99 €
P6200001 Butt Section 104,99 €

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

LENGTH

CLOSED LENGTH

WEIGHT(WITHOUT MINI
EXT.)

NO. OF SECTIONS

10m

175cm

715g

6

• 1x Pulla Power 2 tagú
Topset
• 1x Holdlall szállítócső
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STORMSHIELD SIDE TRAY - STANDARD
P0110073 119,99 €
W60 L40cm

A standard Stormshield Side Tray oldalsó tálca tökéletes választás
a feeder horgászok számára. Ennek a népszerű formatervezésnek
számos kulcsfontosságú tulajdonsága van, amelyek segítségével
alapvető termékké válhat.
A Stormshield a népszerű OffBox befogópánttal rendelkezik,
mellyel annyira stabil tartást biztosít, hogy nincs szükség külön
támasztólábra. Ha mégis szeretnénk külső lábat használni,
az oldalsó tálcához tar tózó csuklós pánttal könnyedén
csatlakoztatható (nem tartozék). A csuklós pántok belső
lábbetétekkel vannak ellátva, hogy illeszkedjenek a különféle
lábméretekhez (23mm, 25mm, 30mm vagy 36mm betét nélkül).
A tároló rekesz belső részében bőven van hely a csalis dobozok,
EVA tároló boxok, elhelyezésére, míg az emelő fedél belső oldalán
lévő zsebek, kisebb szerelékes dobozok biztonságos tárolására
nyújt lehetőséget. A Stormshield fedél új Twist Grip karokkal
rendelkezik, így a fedél bármilyen szögben pozícionálható, hogy
a csalik számára a legjobb védelmet biztosítsunk.

STORMSHIELD SIDE TRAY - XL
P0110074 149,99 €
W65 L50cm

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

VENTA-LITE MULTI SIDE TRAY
P0110075 54,99 €
H43 W43cm

Sokoldalú oldalsó tálca, ami többféle módon
használható. Alkalmazható a szokásos oldaltálcaként
a láda oldalán, valamint második "sarok" vagy
hátsó tálcaként is egyaránt. Venta- lite anyagból
készül, melynek nagy előnye, hogy szuperkönnyű,
másrészt elősegíti a légáramlást, így jól hűti a
csalikat. Egy extrém erős Offbox szorítócsukló
található a tálca sarkában, így bármilyen ládához
opcionálisan felszerelhető a mellékelt 23, 25 és
30mm-es betétekkel, illetve a 36mm-hez betét
nélkül.
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OFFBOX GREY BAIT BROLLY
P0110076 44,99 €

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

OFFBOX EXTENDING BAIT BROLLY ARM
P0110072 29,99 €
Closed W46cm Fully extended W72cm

Lehetővé teszi, hogy a Bait Brolly (csalizóernyő) a legmegfelelőbb pozícióban helyezkedjen el. Egyszerűen
csak rögzítsük a csukló részt a láda lábához az oldalsó tálca alatt és állítsuk be a kart a megfelelő
hosszúságúra.
Szuper erős kivitel, kompatibilis az Offbox Bait Brollyval
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Ignition
Ez a botcsalád egy átfogó választékot
nyújt, amely tökéletes verseny és
természetes vizeken való horgászathoz.
Tökéletes akciójú botok, amelyek kiváló
minőségű alkatrészekből állnak és így
a verhetetlen ár-érték arányú terméket
eredményeznek. Ez a botcsalád
valamennyi tagja alkalmazható
valamennyi szituációban függetlenül
attól, hogy part menti, vagy nagy
távolságú, method kosaras módszert
alkalmazunk. Minden bothoz tartozik
egy 1 és egy 2oz-s karbon spicc.

8
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12FT METHOD FEEDER

10FT PELLET WAGGLER

11FT PELLET WAGGLER

P0080027 79,99 €

P0080022 59,99 €

P0080023 64,99 €

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

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

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

9FT CARP FEEDER

10FT CARP FEEDER

11FT CARP FEEDER

P0080024 59,99 €

P0080025 64,99 €

P0080026 69,99 €

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

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

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

IGNITION TIPS
P0080028 2.5mm Quivertip 1oz Yellow / P0080029 2.5mm Quivertip 2oz Red 15,99 €

LENGTH

CASTING
WEIGHT

TRANSPORT
LENGTH

WEIGHT

HANDLE
LENGTH

LINE RATING

SECTIONS

QUIVERTIPS

P0080022

10' / 3.00m

4-10g

P0080023

11' / 3.35m

4-10g

155cm

171g

54cm

3-8lb

2

-

170cm

187g

54cm

3-8lb

2

P0080024

9' / 2.75m

-

30g

140cm

158g

52cm

4-10lb

2 + quivertip

1oz, 2oz

P0080025
P0080026

10' / 3.00m

40g

155cm

169g

54cm

4-10lb

2 + quivertip

1oz, 2oz

11' / 3.35m

50g

170cm

192g

57cm

4-10lb

2 + quivertip

P0080027

1oz, 2oz

12' / 3.60m

60g

185cm

216g

60cm

4-10lb

2 + quivertip

1oz, 2oz
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• Tartozék alumínium pótdob
• Kettős Zsinórklipsz
• Egykarú hajtókar puha tapintású
gumírozott markolattal
• 3mm-es alu felkapó kar
• SDS gyorsfék rendszer
• Nagynyomatékos hajtókar

Intensity
Az Intensity Feeder orsók tervezésénél elsődlegesen a nagy
távolságok elérést tartottuk szem előtt. Az orsó fejlesztését
Lee Kerry közreműködésével végeztük, aki számtalan
órát töltött el az orsó finomhangolásán. Biztosak vagyunk
abban, hogy ezek az orsók végső kialakítását tekintve a
hagyományos és a nagy távolságú feeder horgászatban is
tökéletes választás.
Ez az orsócsalád telis tele van olyan tulajdonságokkal, mint a
Powerdrive rendszer, a CNC alumínium dob, kompakt orsótest,
és egy mindig megbízható csigás tengely. Kiemelkedő
tulajdonsága az SDS ( Speed Drag System) fékrendszer.
Ez a mikro fékrendszer lehetővé teszi a zsinór legfinomabb
adagolását, ami főként a nagyobb testű halak fárasztása
során nyújt nagy segítséget.
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INTENSITY FEEDER 620

INTENSITY FEEDER 720

P0010026 179,99 €

P0010027 189,99 €

Mindegyik modell rendelkezik egy sekély dobbal is, amely lehetővé teszi a zsinór könnyed lefutását és
emellett páratlan zsinóradagolást tesz lehetővé. Mindkét tartozék dob, rendelkezik kettős zsinórklipsszel,
így több távolságot is megjelölhetünk egyszerre.
A számtalan teszteléssel eltöltött munkaóra után megállapítottuk, hogy az egykarú tömör alumínium
hajtókar passzol a leginkább ehhez az orsóhoz.

GEAR RATIO

WEIGHT

LINE PER TURN

LINE CAPACITY

SPARE SPOOL

P0010026

Intensity Feeder 620

4.6:1

418g

86cm

0.26mm/150m

P0010028 29,99 €

P0010027

Intensity Feeder 720

4.6:1

432g

96cm

0.28mm/150m

P0010029 29,99 €

11

ÚJ TERMÉKEK 2021 PRESTON INNOVATIONS

MONSTER X LANDING NET HANDLES
P0230008 2.5m 39,99 €
P0230009 3m 44,99 €
P0230010 Telescopic 3m 44,99 €

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

HAIR MESH LANDING NETS
P0140035 16" 15,99 €
P0140036 18" 16,99 €
P0140037 20" 17,99 €

Sokoldalú háló, amely tökéletes számos horgászmódszerhez. Rendkívül könnyű, ezáltal
bármilyen fehérhalas és versenyhorgászathoz is ideális darab. Nagyon finomszerkezetű
háló, amely jól használható rapid stopper vagy csalizó gyűrű alkalmazása esetén, de nagyon
népszerű normál hajszálekés megoldásnál is.
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ROD SAFE - MULTI

ROD SAFE - U
P0110069 7,99 €

P0110070 13,99 €

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

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

ROD SAFE - PRECISION
P0110071 17,99 €

Elsősorban természetes stílusú horgászathoz készült, a Rod Safe - Precision tökéletes megoldás, ha
kissé feszesen kell tartani a feedert vagy ezzel ellentétben nagyon érzékenyre kell állítani a botspiccet,
ha fonott főzsinórt használunk. Segít a botot helyben maradni egy erőteljes kapás alkalmával.
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ABSOLUTE ALL-ROUND HOOKLENGTH BOX
P0220073 29,99 €

Ez az előketartó tulajdonképpen bármilyen hosszúságú előke tárolására alkalmas a 75225mm ig. Hatalmas tárolókapacitással bír, mivel egyetlen hosszú tüskén, akár 20 horogelőke
is elfér. Ez a mennyiség 9" hosszúságig és 40 db tárolható ha, az előke nem hosszabb
mint, 3" és 4", ami azt jelenti, hogy akár 800 3" és 4"-es előke tárolható összesen. Az
oldalán lévő tömítés megakadályozza, a víz vagy pára bejutását a dobozba, amit két lezáró
pánt és a szélein beépített mágnesek zárnak le tökéletesen. A doboz, és a rögzítő csapok
is rendkívül tartós ABS műanyagból készültek, így biztosan stabilan tartja a megkötött
horgokat. Minden egyes előketípus külön megjelölhető a mellékelt matricákkal.

STAINLESS STEEL WHISK
P0220071 29,99 €

A legjobb minőségű rozsdamentese acélból készült keverőszár, amely tökéletes eszköze
a nagy mennyiségű etetőanyag összekeverésének a vödörben, annak érdekében, hogy
az a leghomogénebb szerkezetű legyen. Alsó része lapos kialakítású, hogy a vödör
minden részével érintkezzen, ez által ne maradjon ki etetőanyag, valamint felső hengeres
kialakításának köszönhetően az etetőanyag teljes egészét képes egyszerre átkeverni, így
nagy mennyiséget is elő tudunk készíteni.
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Des Shipp's Commercial
Slims Pole Rigs
Saját tanácsadóink által összeállított rakós szerelék, amelyet a legkifinomultabb
alkotóelemekből hoztunk létre, természetesen a Des Shipp Slim féle úszóból,
így egy bármely versenykörülmények között használható szereléket kapunk.
Az úszók az új Dura oldlasó szemmel vannak ellátva, ami a súlypont
megváltoztatása nélkül, sokkal erősebbé teszi a hagyományos kiképzésűekhez
képest. A Reflo Power használunk főzsinór és előkeként egyaránt, valamint a
GPM-B kör öblű horga sok féle csalihoz használható. A Stotz sörétólmozással
megfelel valamennyi horgászmódszernek.

F1 MAGGOT POLE RIGS

F1 PELLET POLE RIGS

P0100021 4x10 / P0100022 4x12
P0100023 4x14 / P0100024 4x16
5,50 €

P0100025 4x10 / P0100026 4x12
P0100027 4x14 / P0100028 4x16
5,50 €

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

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

CARP PELLET POLE RIGS

F1 FINE POLE RIGS

P0100029 4x10 / P0100030 4x12
P0100031 4x14 / P0100032 4x16
5,50 €

P0100042 4x10 / P0100043 4x12
P0100044 4x14 / P0100045 4x16
5,50 €

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

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

HOOK SIZE

RIG LENGTH

HOOKLENGTH

BREAKING STRAIN

F1 Maggot

16 GPM-B

3m

0.13mm

4lb 12oz / 2.136kg

F1 Pellet

16 GPM-B

3m

0.13mm

4lb 12oz / 2.136kg

Carp Pellet

14 GPM-B

3m

0.15mm

5lb 14oz / 2.683kg

F1 Fine

18 SFL-B

3m

0.11mm

3lb 6oz / 1.521kg
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Des Shipp's Commercial
Carp Pole Floats
A Des Shipp féle Commercial Carp rakósbotos úszóit
kiváló minőségű Rohacell habból készült, ezért rendkívül
tartósak, és teljesen kiszorítják a vizet. Minden darab a
vadonatúj Dura oldalsó zsinórvezető szemmel rendelkezik,
kivéve a Dibber-t, amely szupererős zsinórvezetés tesz
lehetővé. A Dura oldalsó zsinórvezető szem a szár felső
részén van elhelyezve, így a lehető legerősebbé teszi az
úszót, ami tökéletes kombinációja az egyensúlynak és a
teljesítménynek.
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F1 SHALLOW
P0090070 4x8 / P0090071 4x10
P0090072 4x12
2,75 €

Ahogy a neve is sugallja ez az úszó kifejezetten kis
csalikkal, csontival, csontibábal, 4mm-es pellettel,
és szúnyoglárvával történő csalizáshoz ajánlott,
elsősorban ponty és kárász horgászatához. A
1,5mm vastagságú antenna és a karbon szár,
lehetővé teszi, hogy a csalik lassan süllyedjenek a
vízben. A Dura oldalsó szemmel rendkívül robosztus
felépítésűvé teszi az úszót, amely megfelelő a
legigényesebb helyzetekben.
Tip Diameter: 1.5mm
Tip Material: Hollow Plastic
Body Material: Rohacell
Stem Material:

CARP SHALLOW
P0090073 4x10 / P0090074 4x12
P0090075 4x14 / P0090076 4x16
2,75 €

A Carp Shallow úszóra leginkább a "mindenes"
elnevezés igaz, bár sekélyvízi és par tmenti
horgászathoz alkalmas. Antennája jól látható 2mm
vastag üreges kiképzésű, amivel főleg nagyobb
méretű csalik 6mm es pellet, hűskocka, vagy
kukoricával való csalizáshoz teszi alkalmassá. Az
oldalsó Dura fülkiképzéssel, ideális vastagabb
zsinórhoz és nagy halakhoz.
Tip Diameter: 2.0mm
Tip Material: Hollow Plastic
Body Material: Rohacell
Stem Material: Fibreglass

EDGE

DIAMOND

P0090081 4x12 / P0090082 4x14
P0090083 4x16
2,75 €

P0090077 4x12 / P0090078 4x14
P0090079 4x16 / P0090080 4x18
2,75 €

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

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

Tip Diameter: 2.5mm
Tip Material: Hollow Plastic
Body Material: Rohacell
Stem Material: Fibreglass

Tip Diameter: 2.0mm
Tip Material: Hollow Plastic
Body Material: Rohacell
Stem Material: Fibreglass

DIBBER
P0090084 4x10 / P0090085 4x12
P0090086 4x14
2,75 €

Sekély vízi horgászathoz lett kifejlesztve. NiTi szára
miatt gyorsan süllyed, így nem maradunk le egy
kapásról sem. Belső zsinórvezetésű jó felhajtóerejű
antennával rendelkezik , így csontibábbal,
húskockával, vagy pellettel történő csalizással is
jól használható.
Tip Diameter: 4.0-5.0mm
Tip Material: Rohacell
Body Material: Rohacell
Stem Material: NiTi Wire

PASTE
P0090087 1 / P0090088 2 / P0090089 3
2,75 €

A Paste úszó egy hosszú 2mm vastag, üreges
antennával rendelkezik, és egy zsinórvezető füllel a
tetején, ami közvetlenül irányíthatjuk, kontrolálhatjuk
az előkét. Az üvegszálas szár és a Dura oldalsó
zsinór szemmel ultratartós darab.
Tip Diameter: 2.0mm
Tip Material: Hollow Plastic
Body Material: Rohacell
Stem Material: Fibreglass
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Mag Store Hooklengths
Új szintre helyeztük a horogelőke megalkotását és tárolását. Ezeket
az előkötött horgokat a legjobb minőségű anyagokból állítottuk össze,
amelyek legalkalmasabbak a horgászok számára. A teljesen felkötött
Rig Stick egyenesen a csomagból vehető elő és a megfelelő méretű
Mag Store System dobozban tárolható. Minden csomag 8 kézzel
kötött horgot tartalmaz, melynek pontos paramétereit csakúgy,
mint a horog méretét, a zsinór vastagságát és szakítószilárdságát, a
mellékelt matricán tüntettük fel.

XSH-B SPADE END 6”/15CM
HOOKLENGTHS BARBLESS
P0170013 Size 10 / P0170014 Size 12
P0170015 Size 14 / P0170016 Size 16
4,25 €

XSH-B horgokat alkalmazunk minden egyes
előketartó pálcán, melyet a Reflo Power zsinórral
kötöttünk meg. Az előkék kukoricával, húskockával,
pellettel, vagy pasztával használhatóak, főleg nagy
testű halakhoz.
8 per pack
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P0170013 Size 10

6" 0.17mm 6lb 12oz 3.09kg

P0170014 Size 12

6" 0.17mm 6lb 12oz 3.09kg

P0170015 Size 14

6" 0.17mm 6lb 12oz 3.09kg

P0170016 Size 16

6" 0.15mm 5lb 14oz 2.68kg

NATURAL N-10 6”/15CM
HOOKLENGTHS BARBED

NATURAL N-20 6”/15CM
HOOKLENGTHS BARBED

P0170021 Size 10 / P0170022 Size 12
P0170023 Size 14 / P0170024 Size 16
4,25 €

P0170025 Size 10 / P0170026 Size 12
P0170027 Size 14 / P0170028 Size 16
4,25 €

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

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

8 per pack

8 per pack

P0170021 Size 10

6" 0.12mm 3lb 4oz 1.46kg

P0170025 Size 10

6" 0.14mm 4lb 4oz 1.92kg

P0170022 Size 12

6" 0.10mm 2lb 3oz 0.98kg

P0170026 Size 12

6" 0.12mm 3lb 4oz 1.46kg

P0170023 Size 14

6" 0.09mm 1lb 9oz

0.74kg

P0170027 Size 14

6" 0.11mm 2lb 10oz 1.18kg

P0170024 Size 16

6" 0.08mm 1lb 4oz 0.58kg

P0170028 Size 16

6" 0.10mm 2lb 3oz 0.98kg
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KKH-B EYED BARBLESS HOOKS

KKH EYED BARBED HORGOK

P0150082 Size 10 / P0150083 Size 12
P0150084 Size 14 / P0150085 Size 16
P0150086 Size 18 2,99 €

P0150087 Size 8 / P0150088 Size 10
P0150089 Size 12 / P0150090 Size 14
P0150091 Size 16 2,99 €

• Kifelé hajlított horogszemmel, hajszálelőkés
módszerhez
• Teflon bevonat
• Nagyszerű Feeder, rakós vagy waggler úszós
horgászathoz

• Kifelé hajlított horogszemmel, hajszálelőkés
módszerhez
• Teflon bevonat a tartósságért és a csillanás
ellen
• Nagyszerű Feeder horgászathoz

MCM-B EYED BARBLESS
HORGOK
P0150093 Size 8 / P0150094 Size 10
2,50 €

• Körkörös kialakítás a halvesztés kiküszöbölése
érdekében
• Teflon bevonat a tartósságért és a csillanás
ellen
• Nagyszerű Feeder, rakós vagy wagler úszós
horgászathoz

• Ideális Pellet, húskocka, kukorica vagy kisebb
horogcsalikhoz

• Ideális Pellethez, húskockához, kukoricához

• Csőrös kialakítású horoghegy

• Erősített anyagból készül

• Ideális Pellet, húskocka, kukorica vagy kisebb
horogcsalikhoz és mini bojlihoz

10 per pack

• Erősített közepes átmérőjű anyagból készül

• Erősített anyagból készül
10 per pack

• Csőrös kialakítású horoghegy

10 per pack

RIG HOOK UPS
P0020078 2,99 €

A két méretben kapható Rig Hook Up bárhová elhelyezhető a bot felső tagján,
ami lehetővé teszi, hogy a horgot beakasztva, a zsinórt feszesen tartva
biztosítja a gumi minimális feszesen tartását, így növelve az élettartamát.
Különösen akkor hasznos, amikor nem vesszük le a szereléket a botról, sok
időt megtakarítva ezzel a versenyek, vagy hétköznapi horgászatok között.
8 per pack
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DURA SLIP HYBRID ELASTIC
P0020070 Size 5 Purple / P0020071 Size 7 Blue
P0020072 Size 9 Pink / P0020073 Size 11 Green
P0020074 Size 13 White / P0020075 Size 15 Red
P0020076 Size 17 Yellow / P0020077 Size 19 Orange
7,99 €

A 8 féle méretben kapható Dura Slip Hybrid gumi ötvözi az erőt
és a tartósságot valamint rugalmasságot, hogy tökéletes eszközt
jelentsen számos faj horgászatához beleértve a nagytestű
dévéreket és a pontyokat egyaránt. A gumit minden esetben előre
bevonják egy speciális olajjal, ami növeli a gumi teljesítményét és
tartósságát. Kiválóan alkalmas nagy terhelésnek kitett helyeken,
ahol a hagyományos gumik csődöt mondanak.
• 3m hosszúságban kapható
• Csúszós olajjal bevont a tartósság és a teljesítmény
érdekében
• 8 népszerű méretben kapható
• Magas nyúlási tényező
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ICS IN-LINE SOLID PELLET FEEDERS
P0040078 Small 20g / P0040079 Small 30g / P0040080 Small 45g
P0040081 Medium 20g / P0040082 Medium 30g / P0040083 Medium 45g
3,75 €

Az ICS Pellet Feeder kosár két testméretben kapható, ami tökéletesen
használható keményebb és puhább 4mm es pelletekhez. A szilárd test segíti
a csalit a kosárban tartani egészen addig, amíg a kosár biztosan feneket nem
ér, ezért szinte bármilyen vízmélységben hatékonyan bevethető, valamint a
hátsó lyukakon át, a víz segítségével lassan kioldja belőle a pellet. Az ICS
rendszer lehetővé teszi a kosár gyors és egyszerű cseréjét. Egyszerűen
csak csúsztassuk a gumi csövecskét a szárról, majd bujtassuk át a zsinórt a
kosáron, ekkor a kosár az erre kialakított horony segítségével, egy mozdulattal
cserélhető egy másik ICS darabra.
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HEXMESH PLASTIC BULLET FEEDERS
P0050125 Small 20g / P0050126 Small 30g / P0050127 Small 40g / P0050128 Small 50g
P0050129 Medium 20g / P0050130 Medium 30g / P0050131 Medium 40g / P0050132 Medium 50g / P0050133 Medium 60g
P0050134 Large 20g / P0050135 Large 30g / P0050136 Large 40g / P0050137 Large 50g / P0050138 Large 60g
2,75 €

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

ABSOLUTE WINDOW FEEDERS (SOLID)

ABSOLUTE WINDOW FEEDERS (CAGED)

P0050124 Large 30g 2,50 € / P0050121 XL 30g 3,25 €

P0050123 Large 30g 2,50 € / P0050122 XL 30g 3,25 €

Egyszerűen tegyél bele laza szerkezetű csalit, majd zárd le egy kevés
etetőanyaggal és máris dobható. A kosár oldalán lévő "ablak" nyílást
hüvelykujjunkkal, egy mozdulattal lezárhatjuk, leegyszerűsítve ezzel az
etetőanyag betöltését. A kosár, lejtős kialakítása és az oldalán lévő lyukak
segítenek az etetőanyag kibocsátásában.

Egyszerűen tegyél bele laza szerkezetű csalit, majd zárd le egy kevés
etetőanyaggal és máris dobható. A kosár oldalán lévő "ablak" nyílást
hüvelykujjunkkal, egy mozdulattal lezárhatjuk, leegyszerűsítve ezzel az
etetőanyag betöltését. A kosár, lejtős kialakítása és az oldalán lévő lyukak
segítenek az etetőanyag kibocsátásában.
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COMPETITION NAGY CSALIS TÁSKA
P0130100 54,99 €
H33 W58 L28cm

Competiton Nagy Csalis táska tökéletes választás azoknak, akik
teljesen szeretnék elszeparálni a csalikat a vízparton. A hőszigetelt
bélés segít frissen tartani a csalikat a nap folyamán, miközben
sok kisebb kiegészítő, dipek és egyéb csalik tarthatóak a tágas
elülső és oldalsó zsebben.
• Strapabíró anyag
• Hőszigetelt bélés
• Két hasznos zseb
• Vállpánttal és hordfűllel
• Logóval ellátott Strapabíró cipzár
100% polyester

COMPETITION GÖRGŐ ÉS KIEGÉSZÍTŐ TÁSKA
P0130099 59,99 €
H30 W90 L25cm

Elég nagy két Super Flat görgő és további Offbox kiegészítő tárolására, ez a
táska szinte kötelező tartozék a rakós botos horgászathoz.
• Strapabíró anyag
• Extra vastag vízálló alap
• Vállpánttal és hordfüllel
• Logóval ellátott Strapabíró cipzár
100% polyester
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SUPERA XS EVA ACCESSORY CASES
P0130098 21,99 €
H9 W12 L12cm

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

HARDCASE ACCESSORY BOX
P0220072 12,99 €

Kiválóan alkalmas a kiegészítő tartozékok széles skálájának
biztonságos tárolásához a pellet wagglereken keresztül a rakós
úszókon át a feeder kosarakig. A Hardcase merevfalu tároló
két kapoccsal rögzíthetünk, melynek TPE tömítése tökéletesen
vízhatlanná teszi a dobozt. A mellékelt adapterekkel 3 különböző
részre osztható, így az etetőkosarakat és a különféle úszókat
teljesen elszeparálhatjuk, szükség esetén eltávolíthatjuk, nagyobb
teret hagyva így az eszközeinknek.
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CELCIUS PUFFER JACKET
P0200224 M / P0200225 L / P0200226 XL
P0200227 XXL / P0200228 XXXL
79,99 €

A Celsius Puffer dzseki meleg, stílusos és tökéletes viselet a
téli hidegebb körülmény közepette. Többrétegű szigetelésből
készül, vízálló külső anyaggal.
• Szuper meleg szigetelt kabát
• Állítható kapucni
• Cipzáras zsebek
• Többrétegű szigetelés
• Rugalmas derék és mandzsetta
• Vízálló külső anyag
100% nylon / lining/padding100% polyester

CELCIUS THERMAL ZIP HOODIE
P0200235 M / P0200236 L / P0200237 XL
P0200238 XXL / P0200239 XXXL
59,99 €

A Celsius Thermal pulóver kiváló minőségű anyagból készül,
hogy stílusos, tartós és kényelmes legyen. Két rétegből készül,
hogy melegen tartson a téli leghidegebb napokon is. Tartozéka
egy húzózsinór, amivel a kapucni állítható, valamint rugalmas
derékpánt és mandzsetta. Az YKK tartós és megbízható.
80% cotton 20% polyester / lining/padding100% polyester
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NEOPRENE GLOVES

CELCIUS ZOKNIK

P0200230 S/M / P0200231 L/XL 17,99 €

P0200222 Size 6-9 / (38.5-43.5) 39-43
P0200223 Size 10-13 / (44.5-47.5)44-48 15,99 €

A Prestion Innovation neoprén kesztyű könnyű ,kényelmes,
meleg viselet, még a hideg és nedves időjárási körülmények
között is. Könnyen állítható tépőzáras Velcro csuklópánttal
rendelkezik, miközben a hüvelykujj a mutató és a középsőujj része
hátrahajtható, így az ujjvégek szabadon maradhatnak a finomabb
műveletekhez, mint a csalizás, vagy a horog kiszabadítása.
100% neoprene
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Kényelmes és meleg, a leghidegebb időjárási
viszonyokhoz lett kifejlesztve. A legjobb minőségű
Merinó gyapjú felhasználásával készül, kiváló
légzőképeséggel és páratlan tartósággal.
43% Merino wool, 43% acrylic 12% spandex, 2% nylon
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VÍZÁLLÓ BUBBLE SAPKA
P0200233 19,99 €

Vízálló Bubble sapka meleg és kényelmes
viseletet biztosít a téli időszakban. A külső és
belső réteg között vízálló membrán található, így
a legszélsőségesebb téli időjárásban is megfelelő.
100% acrylic / lining/padding 100% polyester

WAFFLE BEANIE HAT
P0200234 14,99 €

A Waffle Beanie sapka meleg és kényelmes viseletet
biztosít a téli időszakban. Belső rétege puha és
kényelmes, míg a külső rétege, megvéd minket a
szél által okozott kellemetlen hőérzettől.
100% acrylic / Inner 100% polyester

TÖRÖLKÖZŐ
P0200229 11,99 €

Fontos kiegészítő minden horgásznak, amit tökéletes
a kéz illetve a csalik szárazra törléséhez, valamint a
horgászat végén felszerelésünk tisztításához.
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