
Gdy w nowoczesnym wędkarstwie pstrągowym innowacje spotykają  

się z doskonałą technologią i świetnym wzornictwem, to musi chodzić o  
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do najdrobniejszego szczegółu. Magic Trout - nowoczesna sztuka łowienia pstrągów
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MT2 MT3

CITO SPINNING
Nowy Cito Spin robi wrażenie nie tylko wizualne, ale również techniczne. 
Jest to kołowrotek mogący przetrzymać niszczące działanie czasu. Pasuje do 
wędek Cito, dzięki prostemu, ale nowoczesnemu designowi. Dzięki inno-
wacyjnej konstrukcji kołowrotek nie tylko wygląda nowocześnie, lecz jego 
możliwości sprostają najwyższym wymaganiom wędkarzy specjalizującym 
się w pstrągach. Płynna praca przekładni i precyzyjnie regulowany hamulec 
sprawiają, że kołowrotek jest naprawdę wszechstronny: od lekkiego spinnin-
gu, aż po ciężki casting. Cito jest niesamowitym modelem.

DANE TECHNICZNE:

 · Wyważany rotor charakteryzujący się płynną pracą
 · Precyzyjnie regulowany przedni hamulec
 · Ergonomicznie zaprojektowany uchwyt korby zapewniający optymalny 
przekaz mocy
 · Rolka nawijająca zapobiegająca skręcaniu się żyłki
 · Gruby kabłąk poprawiający wyważenie
 · Mocna przekładnia
 · Aluminiowa szpula
 · Doskonały nawój
 · Bezstopniowe łożysko oporowe

Nr art. Model m / mm Przełożenie Nawój Łożyska Siła ham. Waga RCD zł
0399 015 15 200 / 0,20 6,2:1 58 cm 6 6 kg / 13 lbs 230 g 211,00

0399 020 30 250 / 0,20 6,2:1 61 cm 6 6,5 kg / 14 lbs 240 g 211,00

0399 025 25 250 / 0,25 6,2:1 64 cm 6 8 kg / 18 lbs 250 g 227,00

  
KOŁOWROTKI MT  3

Cito Spinning MT 3

Pulseye MT 4

Pulseye Pacemaker MT 4

Spooky MT 5

AKCESORIA MT 12

Spirolino, Koraliki pływające MT 12-15 

Rurki Gost MT 16-17 

Akcesoria, Woblery Pływajace MT 18-19

Błystki wahadłowe MT 20-25 

Twistery MT 26-30 

T-Jigs MT 31 

Przynęty pstrągowe MT 32-33 

Fluorokarbon MT 34-35

Haki MT 36-37

Pudełka na Akcesoria MT 38-39 

Akcesoria MT 40-42

WĘDKI MT 6

Bloody Sword MT 6-7

Cito MT 6-7

Impulsive MT 8-9

Spooky MT 8-9

Cito Allround Trout MT 8-9

Pulseye MT 10-11

Ease MT 10-11

X-Tase MT 10-11

Superstar MT 10-11

Freezer MT 10-11

ZAWARTOŚĆZAWARTOŚĆ

http://redirect.zebco-europe.biz?sku=0399015&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=0399020&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=0399025&type=google&locale=DE
https://www.zebco-europe.biz/de/haendlersuche/
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=0399015&type=gallery&locale=DE


MT4 MT5

Seria Pulseye nie może się obyć bez odpowiedniego 
kołowrotka, a ten model doskonale do tego się nadaje. 
Niezwykła konstrukcja połączona z fenomenalną tech-
nologią. Żadne wędzisko Magic Trout nie może obyć się 
bez tego kołowrotka!

DANE TECHNICZNE:

 · Elektronicznie wyważany rotor o obniżonej wadze (LWR)
 · Obudowa wykonana z aluminium odporna na odkształcenia
 · Przedni hamulec wielotarczowy o dużej powierzchni roboczej  z 
węglowymi tarczami
 · Rolka nawijająca z systemem zapobiegającym skręcaniu się żyłki
 · Aluminiowa szpula z utwardzonym brzegiem zapewniającym 
dalsze rzuty
 · Nawój żyłki S-curve

Nr art. Model m / mm Przełożenie Nawój Łożyska Siła ham. Waga RCD zł
0359 020 1220 195 / 0,25 5,2:1 65 cm 12 2,0 kg / 4,4 lbs 235 g 512,00

PULSEYE

Seria Pulseye nie może się obyć bez odpowiedniego 
kołowrotka, a ten model doskonale do tego się nadaje. 
Niezwykła konstrukcja połączona z fenomenalną tech-
nologią. Żadne wędzisko Magic Trout nie może obyć się 
bez tego kołowrotka! Model Pacemaker oferuje zwięk-
szony nawój linki. Cecha szczególnie przydatna gdy 
trzeba łowić szybko.

DANE TECHNICZNE:

 · Wyważany rotor charakteryzujący się płynną pracą
 · Obudowa wykonana z aluminium odporna na odkształcenia
 · Przedni hamulec wielotarczowy o dużej powierzchni roboczej  z 
węglowymi tarczami
 · Rolka nawijająca z systemem zapobiegającym skręcaniu się żyłki
 · Aluminiowa szpula z utwardzonym brzegiem zapewniającym 
dalsze rzuty
 · Nawój żyłki S-curve
 · Szybki nawój

Nr art. Model m / mm Przełożenie Nawój Łożyska Siła ham. Waga RCD zł
0359 030 1230 195 / 0,30 6,2;1 85 cm 12 5,5 kg / 12 lbs 240 g 542,00

PULSEYE PACEMAKER

SPOOKY
Kołowrotek Spooky od razu zwraca uwagę! Jest tak głównie ze względu na 
nieszablonowy projekt, gładką pracę i bardzo czuły hamulec. Ten niezwykły 
kołowrotek ma niezwykle dobrą cenę.

DANE TECHNICZNE:

 · Wyważany rotor charakteryzujący się płynną pracą
 · Precyzyjnie regulowany przedni hamulec o dużej powierzchni roboczej
 · Korba o obniżonej średnicy
 · Rolka nawijająca z systemem zapobiegającym skręcaniu się żyłki
 · Mocna przekładnia
 · Aluminiowa szpula o długim skoku Long Stroke™
 · Nawój żyłki S-curve
 · Bezstopniowe łożysko oporowe

Nr art. Model m / mm Przełożenie Nawój Łożyska Siła ham. Waga RCD zł
0555 510 510 180 / 0,15 5,1:1 60 cm 5 3 kg / 6 lbs 206 g 132,00

0555 520 520 240 / 0,18 5,0:1 69 cm 5 6 kg / 10 lbs 251 g 140,00

0555 530 530 240 / 0,20 5,0:1 71 cm 5 6 kg / 10 lbs 256 g 152,00

0555 540 540 200 / 0,30 4,6:1 75 cm 5 7,50 kg / 12 lbs 366 g 165,00

Z PRZEDNIM HAMULCEM
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MT6 MT7

BLOODY SWORD

Ultra lekkie łowienie na najmniejsze obrotówki jest obecnie bardzo popularne na jeziorach pstrągowych. Blo-
odysword został specjalnie zaprojektowanych do takich zastosowań. Wędzisko umożliwia bez wysiłku dokładne 
rzuty lekkimi przynętami, a jednocześnie sprosta holom nawet największym egzemplarzom. UL i Bloodysword 
to idealne i zabójcze połączenie do połowu wszelkich salmonidów.

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga RCD zł
15215 200 Bloody Sword 2,00 m 2 0,5 - 6 g 1,05 m 100 g 504,00

15215 220 Bloody Sword 2,20 m 2 1 - 8 g 1,13 m 105 g 535,00

CITO

Dzięki serii wędzisk Cito Ultralight Magic Trout zaprezentował profesjonalne i innowacyjne wędki spinningowe 
w niesamowicie dobrej cenie w stosunku do ich jakości. Ekstremalnie lekki i cienki blank umożliwia łatwe węd-
kowanie w rzekach i łowiskach pstrągowych. Półparaboliczna akcja przenosi radość z holu na wyższy poziom 
i jednocześnie gwarantuje dobre zacięcie ryby. Seria jest dostępna w trzech różnych wersjach obejmujących 
każdą formę ultralekkiego wędkowania. Cito reprezentuje design i technologię na najwyższym poziomie przy 
niskiej cenie.

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga Akcja RCD zł
15230 180 Ultra-Light Lure 1,80 m 2 1 - 5 g 0,90 m 85 g extra fast 211,00

15230 200 Medium-Light Lure 2,00 m 2 2 - 7 g 1,00 m 95 g extra fast 211,00

15230 220 Ultra-Light Jig 2,20 m 2 3 - 10 g 1,10 m 99 g extra fast 211,00

WĘDKI PSTRĄGOWE
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MT8 MT9

IMPULSIVE

Seria wędzisk Impulsive to bez wątpienia perły wśród wędzisk pstrągowych i niezwykle wszechstronne kon-
strukcje. Są lekkie jak piórko, a jednocześnie mają wystarczającą moc. Wędziska Impulsice sygnalizują nawet 
najbardziej ostrożne brania i bez wysiłku pozwalają doholować rybę powyżej 6 kg. Wędziska te są godnymi 
następcami serii Pulse i wyznaczają nowe standardy w swojej kategorii.

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga Typ przelotek RCD zł
15210 330 Impulsive 3,30 m 3 1 - 10 g 1,22 m 140 g Seaguide 551,00

15210 360 Impulsive 3,60 m 3 2 - 20 g 1,28 m 165 g Seaguide 598,00

15210 390 Impulsive 3,90 m 3 3 - 30 g 1,38 m 195 g Seaguide 643,00

SPOOKY

Wędka Spooky z Magic Trout jest niezwykle skuteczna. Wspaniały blank połączony z nietuzinkową stylistyką w 
atrakcyjnej cenie - diabelnie dobra! Idealny partner do łowienia na niewielkich łowiskach i na małych odległo-
ściach. Prawdziwie uniwersalna wędka do wielu zastosowań. Bez względu na to, czy łowimy na spławik, czy 
też bez - wszystko w wędce Spooky wzbudza zachwyt.

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga Akcja Typ przelotek Przelotki Uchwyt kolowrotka RCD zł
15220 300 Spooky 3,00 m 2 1 - 5 g 1,51 m 179 g extra fast SIC Guides 11 Fuji® 387,00

15220 330 Spooky 3,30 m 2 1 - 5 g 1,66 m 185 g extra fast SIC Guides 11 Fuji® 387,00

CITO ALLROUND TROUT

Nowoczesna, wysokiej jakości konstrukcja i fenomenalne blanki za niezwykle atrakcyjną cenę to krótki opis serii 
wędzisk Magic Trout Cito Allround Trout, Każdy łowca pstrągów z pewnością wybierze odpowiedni model do 
połowu pstrągów w jeziorach.

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga Akcja RCD zł
15550 330 Cito Allround Trout 3,30 m 3 1 - 10 g 1,22 m 140 g extra fast 256,00

15550 360 Cito Allround Trout 3,60 m 3 1 - 20 g 1,28 m 165 g extra fast 265,00

15550 390 Cito Allround Trout 3,90 m 3 1 - 30 g 1,38 m 195 g extra fast 272,00

15550 420 Cito Allround Trout 4,20 m 3 1 - 35 g 1,45 m 199 g extra fast 279,00

WĘDKI PSTRĄGOWE
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MT10 MT11

PULSEYE

Pulseye wyznacza nowe granice w kategorii wędzisk dedykowanych tej włoskiej metodzie łowienia. Kto zną tą 
technikę, nie będzie skłonny do zrezygnowania z tego wędziska.

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga RCD zł
15200 400 One 4,00 m 7 1 - 3 g 1,05 m 125 g 333,00

15200 401 Two 4,00 m 7 2 - 4 g 1,05 m 130 g 333,00

15200 402 Three 4,00 m 7 3 - 5 g 1,05 m 135 g 341,00

15200 403 Four 4,00 m 7 4 - 6 g 1,05 m 140 g 341,00

EASE

Kiedy już wypróbujesz łowienia na ten fantastyczny teleskop, nie będziesz się chciał z nim rozstać. Wędka jest 
lekka jak piórko, z doskonałą półparaboliczną akcją i bez kłopotu radzi sobie w każdej z odmian umiarkowane-
go łowienia pstrągów. Dzięki swej konstrukcji może być transportowana w stojakach na wędki.

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga RCD zł
1495 380 Ease 3,80 m 7 15 g 1,22 m 160 g 387,00

1495 400 Ease 4,00 m 7 25 g 1,25 m 185 g 427,00

X-TASE

Ta wszechstronna teleskopowa wędka okazała się prawdziwą sensacją wśród łowców pstrągów. Wędki te mają 
wszystko to, co jest potrzebne, jeśli chodzi o łowienie pstrągów i powinny stać na każdym stojaku na wędki.

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga RCD zł
15201 400 10 4,00 m 8 3 - 10 g 1,29 m 135 g 256,00

15201 401 15 4,00 m 8 5 - 15 g 1,29 m 140 g 272,00

15201 402 20 4,00 m 8 10 - 20 g 1,29 m 160 g 288,00

15201 403 30 4,00 m 8 15 - 30 g 1,29 m 165 g 303,00

TELESKOPY PSTRĄGOWE

SUPERSTAR

Wędka do metody tremarella w niskim segmencie cenowym o świetnych walorach użytkowych. Niemożliwe, 
czyż nie? Wędka Magic Trout Superstar udowadnia, że jest to możliwe i pokazuje, że dobra jakość jest dostęp-
na także za umiarkowaną kwotę.

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga RCD zł
15202 400 1 3,80 m 8 0 - 2 g 1,03 m 160 g 242,00

15202 401 2 3,80 m 8 1 - 3 g 1,03 m 160 g 249,00

15202 402 3 3,80 m 8 2 - 5 g 1,03 m 160 g 256,00

15202 403 4 3,80 m 8 3 - 8 g 1,03 m 160 g 265,00

FREEZER

Łowienie pod lodem na łowiskach pstrągowych jest bardzo popularne i po prostu skuteczne. Wędka Magic 
Trout Freezer to doskonały partner, dzięki któremu jesteś właściwie wyposażony, aby sprostać wymaganiom 
zimniejszych miesięcy. Wędka jest czuła, a jednocześnie wytrzymała. Koniec szczytówki kontrastuje z lodem, co 
pozwala rozpoznać każde, nawet najmniejsze branie.

Nr art. Model Długość Sekcje Długość tr. Waga Przelotki RCD zł
15225 090 Spin/Mormyska 0,90 m 1 Akcja: lekka 0,90 m 65 g 5 85,60
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ULTRASONIC 
TROLLING - 
SPŁAWIK
Konstrukcja spławi-
ka jest szczególnie 
przydatna przy 
trollowaniu. Duża 
końcówka zapewnia 
doskonałą widocz-
ność i niezawodnie 
wskazuje każde 
branie, nawet przy 
słabej widoczności.

Nr art. Waga Kolor RCD zł
5313 002 2 g biały 10,80

5313 004 4 g biały 11,80

5313 005 5 g biały 11,80

ULTRASONIC 
SENSITIVE - 
SPŁAWIK
Są takie dni, gdy 
pstrągi biorą szcze-
gólnie ostrożnie. 
Wtedy na scenę 
wchodzi Ultrasonic 
Sensitive Float. Spe-
cjalna konstrukcja 
sprawia, że ryba 
czuje niewielki opór 
podczas brania.

Nr art. Waga Kolor RCD zł
5312 002 2 g biały 10,80

5312 003 3 g biały 10,80

5312 004 4 g biały 10,80

ULTRASONIC 
TREMARELLA 
- SPŁAWIK
Magic Trout Ultraso-
nic Tremarella Float 
jest nieodzowny w 
nowoczesnym poło-
wie pstrąga, łącząc 
się z systemem tre-
marella w celu zwa-
bienia do przynęty 
nawet najbardziej 
letargicznego pstrą-
ga dzięki połączeniu 
wibracji oraz fal 
ciśnieniowych na 
powierzchni.

Nr art. Waga Kolor RCD zł
5316 002 2 g biały 11,80

5316 003 3 g biały 11,80

5316 004 4 g biały 11,80

ULTRASONIC 
TREMARELLA 
SPŁWIK Z 
GRZECHOTKĄ
Magic Trout Ultraso-
nic Tremarella Rattle 
Float jest niezłym 
atraktorem dzięki 
małej grzechotce 
zintegrowanej ze 
spławikiem. Żaden 
pstrąg nie będzie 
mógł oprzeć się 
połączeniu hałasu 
generowanego 
przez grzechotkę 
oraz wibracji i fal 
ciśnieniowych ze 
spławika.

Nr art. Waga Kolor RCD zł
5311 002 2 g biały 13,00

5311 004 4 g biały 13,00

ULTRASONIC 
BLACK TIP - 
SPŁAWIK
Standardowe spła-
wiki nie zawsze są 
dobrze widoczne, 
gdy słońce świeci z 
tyłu. Spławiki Black 
Tip to genialne 
rozwiązanie tego 
problemu. Długa 
końcówka, która 
wystaje wysoko nad 
wodę, oraz czuła 
konstrukcja sprawią, 
że nie przegapisz 
żadnego brania.

Nr art. Ø amortyzatora Waga Kolor RCD zł
5320 002 12/14 mm 2 g biały 11,80

5320 003 12/14 mm 3 g biały 11,80

5320 004 12/14 mm 4 g biały 11,80

Real Bal-
sa Wood

ULTRASONIC 
TRICK STICK 
- SPŁAWIK
Wyjątkowa odmiana 
dolnika. Specjalna 
konstrukcja zapo-
biega wzglądnie 
wyklucza zaplątywa-
nie się zestawu.

Nr art. Waga Kolor RCD zł
5317 002 2 g biały 9,60

5317 003 3 g biały 10,40

5317 004 4 g biały 11,20

OUTRIGGER 
REGULOWANY
Pływająca Bom-
barda. Podczas 
łowienia, skierowa-
na pokolorowaną 
częscią do wierzchu. 
Dzięki temu, można 
nawet z dużej odle-
głości, obserwować 
każde branie ryby.

Nr art. Waga Kolor RCD zł
5310 010 10 g biały 19,40

5310 015 15 g biały 21,60

5310 020 20 g biały 23,80

5310 025 25 g biały 25,40

SPŁAWIKI UNIWERSLANE

ULTRASONIC 
LIFTER
Jeśli pstrągi znajdują 
się w dużej odle-
głości od wędkarza, 
słowo klucz to 
"Ultrasonic Lifter 
Float". Lifter Float'a 
można zarzucać na 
znaczne odległości 
bez jakiegokolwiek 
wysiłku, a dzięki 
antenie sygnałowej 
łatwo go zidentyfi-
kować.

Nr art. Waga Kolor RCD zł
5319 010 10 g biały 16,80

5319 015 15 g biały 19,40

5319 020 20 g biały 21,20

5319 025 25 g biały 23,80

ULTRASONIC BULLET

Magic Trout Ultrasonic Bullet Float jest już wstęp-
nie wyważony, co sprawia, że jest idealnym 
rozwiązaniem do bardzo powolnego zarzucania 
przynęty oraz blisko powierzchni przy użyciu sys-
temu tremarella. Absolutna KONIECZNOŚĆ, gdy 
ryby znajdują się blisko powierzchni.

Nr art. Waga Kolor RCD zł
5315 004 4 g biały 12,20

5315 006 6 g biały 13,00

5315 008 8 g biały 13,80

ULTRASO-
NIC NIGHT 
CATCHER
Spławik monto-
wany na stałe. Po 
założeniu świecącej 
końcówki, widoczny 
podczas nocnych 
łowów. Wyśmienicie 
sprawdza się rów-
nież w łowieniu z 
pilotem.

Nr art. Waga Kolor RCD zł
5318 004 4 g biały 13,00

5318 008 8 g biały 15,20

5318 012 12 g biały 16,80

GRUNTO-
MIERZ LONG 
RANGE

Pałeczki tyrolskie 
Magic Trout “Long 
Range” pozwalają 
utrzymać przynęty 
na dużych odległo-
ściach. Specjalnie 
opracowane przez 
wędkarzy z naszego 
zespołu korpusy 
pozwalają na bar-
dzo dalekie rzuty i 
są niezwykle stabil-
ne w wodzie.

Nr art. Długość Waga Kolor RCD zł
5285 006 17 cm 5 g czarny 19,00

5285 010 17 cm 10 g czarny 19,80

5285 015 17 cm 15 g czarny 20,80

5285 025 17 cm 25 g czarny 21,60

GRUNTO-
MIERZ

Nieodzowna na 
jeziorach pstrą-
gowych klasyczna 
pałeczka tyrolska 
sprawdza się szcze-
gólnie tam, gdzie 
ryby stoją przy dnie. 
Dzięki specjalne-
mu kształtowi, jej 
korpus nie tonie w 
dnie, co pozwala 
utrzymać swobodny 
przesuw linki.

Nr art. Długość Waga Kolor RCD zł
5286 006 12,50 cm 6 g czarny 15,60

5286 010 12,50 cm 10 g czarny 15,60

5286 015 12,50 cm 15 g czarny 16,40

5286 025 12,50 cm 25 g czarny 18,20
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MT14 MT15

czerwony

białyżółty

Długość Ilość czerwony żółty biały RCD zł
17 mm 5 szt 5299 001 5299 101 5299 201 7,00

25 mm 5 szt 5299 002 5299 102 5299 202 7,00

PILOT

Magic Trout Pilots to następny etap ewolucji standardowych kulek pilot. Moco-
wane do żyłki za pomocą silikonowych nasadek, te praktyczne narzędzia mogą 
być stale używane. Teraz można już zapomnieć o splątaniu przyponu.

czerwony

whiteyellow

Ø Ilość Waga czerwony yellow white RCD zł
10 mm 5 szt 14 kg 6159 000 6159 001 6159 002 13,00

ŁĄCZNIK DO SPŁAWIKÓW

Częstym problemem jest zatapiający się krętlik podczas łowienia ze spławikiem 
lub kulą wodną. Innowacyjny Float Connector Swivel to optymalne rozwiązanie, 
ponieważ krętlik jest wbudowany w korpus spławika.

GRUNTOMIERZ ZESTAW

Nr art. Waga RCD zł
5350 005 5 g 34,40

5350 010 10 g 34,40

5350 015 15 g 34,40

KORALIKI PŁYWAJĄCE

ZESTAW BOMBARDA

Nr art. Waga RCD zł
5351 010 10 g 34,40

5351 015 15 g 34,40

5351 020 20 g 34,40

ZESTAW SENSITIVE

Nr art. Waga RCD zł
5352 002 2 g 34,40

5352 003 3 g 34,40

5352 004 4 g 34,40

SMART SBIRO

Doskonały stosunek wartości 
do ceny sbirulino, przy kon-
wencjonalnym wzorze oraz 
trzech różnych prędkościach 
opadania.

Nr art. Waga Kolor Akcja RCD zł
5100 110 10 g biały neutralny 8,00

5100 115 15 g biały neutralny 8,60

5100 120 20 g biały neutralny 9,40

5100 125 25 g biały neutralny 10,40

5100 130 30 g biały neutralny 12,00

SMART SBIRO

Doskonały stosunek wartości 
do ceny sbirulino, przy kon-
wencjonalnym wzorze oraz 
trzech różnych prędkościach 
opadania.

Nr art. Waga Kolor Akcja RCD zł
5100 210 10 g przeźroczysty tonący 8,00

5100 215 15 g przeźroczysty tonący 9,40

5100 220 20 g przeźroczysty tonący 9,40

5100 225 25 g przeźroczysty tonący 11,20

5100 230 30 g przeźroczysty tonący 13,00

SMART SBIRO

Doskonały stosunek war-
tości do ceny sbirulino, 
przy konwencjonalnym 
wzorze oraz trzech 
różnych prędkościach 
opadania.

Nr art. Waga Kolor Akcja RCD zł
5100 010 10 g zielone plywający 6,00

5100 015 15 g zielone plywający 7,40

5100 020 20 g zielone plywający 8,00

5100 025 25 g zielone plywający 9,40

5100 030 30 g zielone plywający 9,40

5100 040 40 g zielone plywający 13,00

ZESTAW TRICK STICK

Nr art. Waga RCD zł
5353 002 2 g 34,40

5353 003 3 g 34,40

5353 004 4 g 34,40

SMART SBIRO DISPLAY

100 szt. Samart Sbiros w prezenterze

Nr art. Ilość RCD zł
5100 999 100 szt 767,00

Nowe kolory
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MT16 MT17

SONAR GLASS CHAIN

Łańcuch szklanych rurek i sprężynek jest szczególnie skuteczny podczas łowienia przy powierzchni. Specjalne zachowanie podczas tonięcia powoduje, że brania przeno-
szone są łatwiej, dzięki hałasowi powodowanemu przez sprężyny dotykające szkło, co powoduje dodatkowe wabienie.

Nr art. Waga Ilość RCD zł
5223 001 2 g 1 szt 34,00

5223 002 3 g 1 szt 34,00

5223 003 4 g 1 szt 34,00

GHOST GLASS

Nr art. Długość Ø Waga RCD zł
5270 002 24 mm 1,5 mm / 8 mm 2 g 9,60

5270 003 36 mm 1,5 mm / 8 mm 3 g 9,60

5270 004 46 mm 1,5 mm / 8 mm 4 g 9,60

5270 005 59 mm 1,5 mm / 8 mm 5 g 9,60

5270 006 71 mm 1,5 mm / 8 mm 6 g 9,60

5270 007 83 mm 1,5 mm / 8 mm 7 g 9,60

5270 008 95 mm 1,5 mm / 8 mm 8 g 9,60

MT CIĘŻAREK SZYBKO TONĄCY

Ciężarki Magic Trout sprawdzają się idealnie zarówno w nowoczesnym jak i 
tradycyjnym łowieniu pstrągów. Ciężarki mogą być montowane samodzielnie 
„solo” lub też na zestawach spławikowych. Dzięki specjalnemu obciążeniu, te 
bezołowiowe ciężarki nie obracają się tak łatwo podczas rzutu. Szybkotonąca 
wersja pozwala wędkarzowi na szybkie sprowadzenie przynęty na pożądaną 
głębokość oraz umożliwia wykonywanie pewnych rzutów na duże odległości.

Nr art. Długość Waga Materiał Ilość Kolor RCD zł
6050 001 1,50 cm 2,0 g bezołowiowy 4 szt czarny 9,60

6050 002 1,50 cm 2,5 g bezołowiowy 4 szt czarny 9,60

6050 003 1,50 cm 3,0 g bezołowiowy 4 szt czarny 9,60

6050 004 1,50 cm 3,5 g bezołowiowy 4 szt czarny 9,60

6050 005 1,50 cm 4,0 g bezołowiowy 4 szt czarny 9,60

6050 006 1,50 cm 4,5 g bezołowiowy 4 szt czarny 9,60

6050 007 1,50 cm 5,0 g bezołowiowy 4 szt czarny 9,60

MT CIĘŻAREK WOLNO TONĄCY

Ciężarki Magic Trout sprawdzają się idealnie zarówno w nowoczesnym jak i 
tradycyjnym łowieniu pstrągów. Ciężarki mogą być montowane samodzielnie 
„solo” lub też na zestawach spławikowych. Dzięki specjalnemu obciążeniu, te 
bezołowiowe ciężarki nie obracają się tak łatwo podczas rzutu. Wolnotonąca 
wersja jest szczególnie przydatna wtedy, gdy pstrągi znajdują się w górnych 
warstwach wody i wolą przynęty, które wolno opadają.

Nr art. Długość Waga Materiał Ilość Kolor RCD zł
6051 001 2,50 cm 2,0 g bezołowiowy 4 szt czarny 9,60

6051 002 2,50 cm 2,5 g bezołowiowy 4 szt czarny 9,60

6051 003 2,50 cm 3,0 g bezołowiowy 4 szt czarny 9,60

6051 004 2,50 cm 3,5 g bezołowiowy 4 szt czarny 9,60

6051 005 2,50 cm 4,0 g bezołowiowy 4 szt czarny 9,60

6051 006 2,50 cm 4,5 g bezołowiowy 4 szt czarny 9,60

6051 007 2,50 cm 5,0 g bezołowiowy 4 szt czarny 9,60

T-SINKER

Te małe wolframowe ciężarki powin-
ny znaleźć się w pudełku każdego 
łowcy pstrągów. Są one niezwykle 
wszechstronne. Służą do łowienia 
z zestawem spławikowym, kiedy 
chcemy szybko sprowadzić zestaw 
na dno lub też łowić precyzyjnie 
unikając dryfu zestawu.  Doskonale 
nadają się także do prezentacji 
miękich przynęt w zestawie Carolina 
- fani ultralekkiego łowienia poko-
chają ten produkt.

Nr art. Rozmiar Ilość RCD zł
6247 001 0,5 / g 3 szt 7,80

6247 002 1,0 / g 3 szt 10,40

6247 003 1,5 / g 3 szt 13,00

6247 004 2,0 / g 3 szt 16,00

6247 005 3,0 / g 3 szt 20,80

6247 006 4,0 / g 3 szt 25,40

6247 007 5,0 / g 3 szt 31,00

HOOK REMOVER

Magic Trout Hook Remover to szczególnie praktyczne narzędzie do usuwania 
haczyka. Narzędzie praktycznie samo przesuwa się przez przelotkę do haczyka. 
Od teraz zdejmowanie haczyka może być łatwe!

Nr art. Rozmiar Kolor RCD zł
6321 001 S czerwony 8,60

HOOK REMOVER

Magic Trout Hook Remover to szczególnie praktyczne narzędzie do usuwania 
haczyka. Narzędzie praktycznie samo przesuwa się przez przelotkę do haczyka. 
Od teraz zdejmowanie haczyka może być łatwe!

Nr art. Rozmiar Kolor RCD zł
6321 003 L czerwony 11,20

SBIRO THREADER

Jeśli Sbirolino jest suchy, nawlekanie na niego żyłki może wymagać sporych 
zdolności manualnych. A jeśli Sbirolino jest już mokre, nawlekanie jest praktycz-
nie niemożliwe. Magic Trout Sbiro Threder to idealny asystent.

Nr art. Długość RCD zł
6604 001 22 cm 16,40

NARZĘDZIE WIELOFUNKCYJNE

Praktyczny pomocnik do sprawiania ryb. Wszystko co potrzebne w jednym 
narzędziu.

Nr art. Kolor RCD zł
6321 005 czerwony 85,60

HAPPY ENDER

Doskonałym narzędziem do szybkiego uśmiercania ryby po wyho-
lowaniu jest Magic Trout Happy Ender. Ogłuszenie, przebicie serca, 
odcięcie za skrzelami oraz odhaczenie - wszystko połączone w 
jednym narzędziu. Dzięki specjalnej wkręcanej technologii wymiary 
transportowe są małe.

Nr art. Długość RCD zł
6390 001 28 cm 68,40

CIĘŻARKI SPECJALNE

Rurki Magic Trout Ghost Glass są niezbędne  
w nowoczesnym łowieniu pstrąga. Ciężarek  
zarzutowy z przezroczystego szkła jest idealny do 
zarzucania lekkich spławików na duże odległości, 
dzięki swej specyficznej gęstości w wodzie. Ale 
Ghost Glass można też zarzucać samodzielnie.

Przykład zastosowania
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ROD CLAMP

Kiedy na stojaki znajduje się kilka 
wędzisk, zestawy moga łatwo się splą-
tać. Dzięki zaciskom Magic Trout Rod 
Clamp zestawy można łatwo przymoco-
wać do każdej wędki, co zapobiega nie-
szczęściom nawet podczas transportu.

Nr art. Ilość Kolor RCD zł
9950 001 2 szt czerwony 25,40

MICRO SPOON SNAP

Sztuczne przynęty takie jak 
wahadłówki można szybko wymie-
nić przy pomocy Magic Trout 
Spoon Snaps.  Wysokiej jakości, 
super wytrzymała stal sprężynowa 
z niewyobrażalną odpornością na 
odkształcenia jest cechą charak-
terystyczną tych agrafek. Zakrzy-
wione zamknięcie daje pewność, 
że może otworzyć je jedynie węd-
karza, a nie ryba. Gwarantowana 
jakość.

Nr art. Ilość Waga RCD zł
6275 001 8 szt 15 kg 9,60

TROUT SWIVEL

Nr art. Długość Ilość Rozmiar Waga RCD zł
6170 010 25 mm 6 szt 10 10 kg 15,20

6170 012 22 mm 6 szt 12 7 kg 15,20

HIGH SPEED SWIVEL

Nr art. Długość Ilość Rozmiar Waga RCD zł
6171 010 15 mm 6 szt 10 14 kg 12,60

6171 012 13 mm 6 szt 12 9 kg 12,60

6171 014 11 mm 6 szt 14 5 kg 12,60

Nr art. Rozmiar Ilość RCD zł
3155 013 S 10 szt 5,20

3155 014 M 10 szt 5,20

3155 015 L 10 szt 5,20

3155 016 LL 10 szt 5,20

POWER STOPER OWALNY

Wysokiej jakości stoper w dwóch wzorach. 
Owalna wersja odpowiednia do ochrony węzłów 
przy stosowaniu np. ołowianych ciężarków.

Nr art. Rozmiar Ilość RCD zł
3155 023 S 10 szt 5,20

3155 024 M 10 szt 5,20

3155 025 L 10 szt 5,20

3155 026 LL 10 szt 5,20

POWER STOPER KWADRA-
TOWY
Wysokiej jakości stoper w dwóch wzorach. 
Wydłużona wersja jest bardziej odpowiednia do 
przyłączania ciężarków lub szklanych obciążni-
ków.

brown trout

white flash

rainbow trout

orange flash

płoć

koi

shining

Waga Glebokosc schodzenia Akcja brown trout rainbow trout płoć shining white flash orange flash koi RCD zł
2 g 0,2 m plywający 3501 001 3501 002 3501 003 3501 004 3501 005 3501 006 3501 007 32,40

HUSTLE AND BUSTLE RIVER

Nazwa Hustle and Bustle oddaje bardzo szybką pracę tych przy-
nęt.  Przynęty te są dopasowane przede wszystkim do połowu w 
jeziorach i potokach. Uzbrojone w kotwicę i pojedynczy hak, który 
można wymieniać między przynętami. Opracowana stylistyka 3D 
jest mało znana dla drapieżników i podczas testów wędkarzy z 
naszego zespołu przyniosła niesamowitą ilość ryb.

brown trout

white flash

rainbow trout

orange flash

płoć

koi

shining

Waga Glebokosc schodzenia Akcja brown trout rainbow trout płoć shining white flash orange flash koi RCD zł
2 g 0,5 m plywający 3501 101 3501 102 3501 103 3501 104 3501 105 3501 106 3501 107 32,40

HUSTLE AND BUSTLE LAKE

Nazwa Hustle and Bustle oddaje bardzo szybką pracę tych przy-
nęt. Przynęty te są dopasowane przede wszystkim do połowu w 
jeziorach i potokach. Uzbrojone w kotwicę i pojedynczy hak, który 
można wymieniać między przynętami. Opracowana stylistyka 3D 
jest mało znana dla drapieżników i podczas testów wędkarzy z 
naszego zespołu przyniosła niesamowitą ilość ryb.

WOBLERY PŁYWAJACE
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czerwony/żółty

miedź/czarny

srebrny/zielony

różowy/biały

żółty/zielony

srebrny/niebieski

czarny/biały

perłowy żółty

Głęboki nurek i 
niezły lotnik!

Rozmiar Waga czerwony/żółty srebrny/zielony żółty/zielony czarny/biały miedź/czarny różowy/biały srebrny/niebieski perłowy żółty RCD zł
2 3,5 g 3363 001 3363 002 3363 003 3363 004 3363 005 3363 006 3363 007 3363 008 17,20

BLOODY SPOON

Seria Bloody Spoon z pewnością zachwyci wszystkich uwielbiających łowić wahadłówkami.
Te małe metalowe przynęty są produkowane z myślą o uzyskaniu najwyższej jakości przy użyciu najlepszej klasy komponentów, takich jak w hakach i kółeczkach łącz-
nikowych. Team Magic Trout bardzo skrupulatnie testował wszystkie, możliwe kombinacje kolorystyczne i do produkcji trafiły tylko te, które się sprawdziły nad wodą. 
Dzięki szerokiej ofercie różnych modeli, które charakteryzują się różną pracą, zawsze będziesz miał odpowiednie wahadełko w swoim wędkarskim pudełku.

czerwony/żółty

miedź/czarny

srebrny/zielony

różowy/biały

żółty/zielony

srebrny/niebieski

czarny/biały

perłowy/żółty

Nasza mini- 
rakieta! 

Długość Rozmiar Waga czerwony/żółty srebrny/zielony żółty/zielony czarny/biały miedź/czarny różowy/biały srebrny/niebieski perłowy/żółty RCD zł
2,5 cm 1 2 g 3366 001 3366 002 3366 003 3366 004 3366 005 3366 006 3366 007 3366 008 17,20

BLOODY LOONY - WAHADŁÓWKA

Seria Bloody Spoon z pewnością zachwyci wszystkich uwielbiających łowić wahadłówkami.Te małe metalowe przynęty są produkowane z myślą o uzyskaniu najwyższej 
jakości przy użyciu najlepszej klasy komponentów, takich jak w hakach i kółeczkach łącznikowych. Team Magic Trout bardzo skrupulatnie testował wszystkie, możliwe 
kombinacje kolorystyczne i do produkcji trafiły tylko te, które się sprawdziły nad wodą. Dzięki szerokiej ofercie różnych modeli, które charakteryzują się różną pracą, 
zawsze będziesz miał odpowiednie wahadełko w swoim wędkarskim pudełku.

czerwony/żółty

miedź/czarny

srebrny/zielony

różowy/biały

żółty/zielony

srebrny/niebieski

czarny/biały

perłowy/żółty

Po prostu 
klasyka!

Długość Rozmiar Waga czerwony/żółty srebrny/zielony żółty/zielony czarny/biały miedź/czarny różowy/biały srebrny/niebieski perłowy/żółty RCD zł
3,5 cm 2 3 g 3368 001 3368 002 3368 003 3368 004 3368 005 3368 006 3368 007 3368 008 17,20

BLOODY SHOOT - WAHADŁÓWKA

Seria Bloody Spoon z pewnością zachwyci wszystkich uwielbiających łowić wahadłówkami.Te małe metalowe przynęty są produkowane z myślą o uzyskaniu najwyższej 
jakości przy użyciu najlepszej klasy komponentów, takich jak w hakach i kółeczkach łącznikowych. Team Magic Trout bardzo skrupulatnie testował wszystkie, możliwe 
kombinacje kolorystyczne i do produkcji trafiły tylko te, które się sprawdziły nad wodą. Dzięki szerokiej ofercie różnych modeli, które charakteryzują się różną pracą, 
zawsze będziesz miał odpowiednie wahadełko w swoim wędkarskim pudełku.

BŁYSTKI WAHADŁOWE
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czerwony/żółty

miedź/czarny

srebrny/zielony

różowy/biały

żółty/zielony

srebrny/niebieski

czarny/biały

perłowy/żółty

Zawsze znajdzie 
pstrąga!

Długość Rozmiar Waga czerwony/żółty srebrny/zielony żółty/zielony czarny/biały miedź/czarny różowy/biały srebrny/niebieski perłowy/żółty RCD zł
3 cm 2 2,5 g 3365 001 3365 002 3365 003 3365 004 3365 005 3365 006 3365 007 3365 008 17,20

BLOODY ZOOM - WAHADŁÓWKA

Seria Bloody Spoon z pewnością zachwyci wszystkich uwielbiających łowić wahadłówkami.Te małe metalowe przynęty są produkowane z myślą o uzyskaniu najwyższej 
jakości przy użyciu najlepszej klasy komponentów, takich jak w hakach i kółeczkach łącznikowych. Team Magic Trout bardzo skrupulatnie testował wszystkie, możliwe 
kombinacje kolorystyczne i do produkcji trafiły tylko te, które się sprawdziły nad wodą. Dzięki szerokiej ofercie różnych modeli, które charakteryzują się różną pracą, 
zawsze będziesz miał odpowiednie wahadełko w swoim wędkarskim pudełku.

czerwony/żółty

miedź/czarny

srebrny/zielony

różowy/biały

żółty/zielony

srebrny/niebieski

czarny/biały

perłowy żółty

Rozmiar Waga czerwony/żółty srebrny/zielony żółty/zielony czarny/biały miedź/czarny różowy/biały srebrny/niebieski perłowy żółty RCD zł
2 2,1 g 3362 001 3362 002 3362 003 3362 004 3362 005 3362 006 3362 007 3362 008 17,20

BLOODY BLADES

Błystka z małym wahadłem do łowienia  ultra lekkim zestawem lub z użyciem sbirolino. Dzięki niskiej wadze, świetnie leci za sbirolino i tonąc wykonuje w zwolnionym 
tempie wabiące ruchy. Uderzająca przynęta na wszystkie łososiowate.

czerwony/żółty

miedź/czarny

srebrny/zielony

różowy/biały

żółty/zielony

srebrny/niebieski

czarny/biały

perłowy/żółty

Długość Rozmiar Waga czerwony/żółty srebrny/zielony żółty/zielony czarny/biały miedź/czarny różowy/biały srebrny/niebieski perłowy/żółty RCD zł
3,5 cm 3 2,6 g 3364 001 3364 002 3364 003 3364 004 3364 005 3364 006 3364 007 3364 008 17,20

BLOODY BIG BLADE

Mogą być używane na dalekim dystansie za sbirolino, a może wolisz krótkie dystanse z ultra lekkim kijem!? Łowne Big Bloody Blades idealnie nadają się do szerokiej 
gamy zastosowań - gwarantują złowienie tych najlepszych ryb w jeziorze.

BŁYSTKI WAHADŁOWE
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MT24 MT25

czerwony/żółty

miedź/czarny

srebrny/zielony

różowy/biały

żółty/zielony

srebrny/niebieski

czarny/biały

perłowy/żółty

Długość Rozmiar Waga czerwony/żółty srebrny/zielony żółty/zielony czarny/biały miedź/czarny różowy/biały srebrny/niebieski perłowy/żółty RCD zł
2,5 cm 1 3,6 g 3369 001 3369 002 3369 003 3369 004 3369 005 3369 006 3369 007 3369 008 20,80

OBROTÓWKA BLOODY SPINNER

Bloody Spinners łączą wszystkie zalety dobrego spinnera. Idealna akcja, solidne haczyki i najpopularniejsze kolory do łowienia pstrągów. Czy to na pstrągowym stawie, 
czy na małej rzeczce, Bloody Spinners czują się jak w domu. Dołączone pierścienie zatrzaskowe umożliwiają w razie potrzeby szybką wymianę kotwic na pojedyncze 
haki.

czerwony/żółty

miedź/czarny

srebrny/zielony

różowy/biały

żółty/zielony

srebrny/niebieski

czarny/biały

perłowy żółty

Rozmiar Waga Ilość czerwony/żółty srebrny/zielony żółty/zielony czarny/biały miedź/czarny różowy/biały srebrny/niebieski perłowy żółty RCD zł
1 1,75 g 1 szt 3340 001 3340 002 3340 003 3340 004 3340 005 3340 006 3340 007 3340 008 20,80

BLOODY UL-SPINNER

Obrót skrzydełka w tej przynęcie to klucz do sukcesu. Podczas licznych testów nad kształtem oraz ułożeniem koralików na korpusie okazało się, że przynęta ta zacho-
wuje się jak błystka Bloody UL w wodzie. Bardzo ostre kotwice dopełniają doskonale całości, a wspaniałe okazy podczas testów tylko potwierdziły skuteczność tej przy-
nęty.

czerwony/żółty

miedź/czarny

srebrny/zielony

różowy/biały

żółty/zielony

srebrny/niebieski

czarny/biały

perłowy żółty

Rozmiar Waga czerwony/żółty srebrny/zielony żółty/zielony czarny/biały miedź/czarny różowy/biały srebrny/niebieski perłowy żółty RCD zł
1 4 g 3360 001 3360 002 3360 003 3360 004 3360 005 3360 006 3360 007 3360 008 28,40

BLOODY INLINER

Bloody Inliner jest szczytem przynęt typu inline. Dzięki wysmukłemu korpusowi przynętę można używać na wiele sposobów i na wszystkich głębokościach wody. Pod-
czas twitchowania lub klasycznego prowadzenia ze stałą prędkością doprowadza ona pstrągi do szaleństwa.

czerwony/żółty

miedź/czarny

srebrny/zielony

różowy/biały

żółty/zielony

srebrny/niebieski

czarny/biały

perłowy żółty

Rozmiar Waga czerwony/żółty srebrny/zielony żółty/zielony czarny/biały miedź/czarny różowy/biały srebrny/niebieski perłowy żółty RCD zł
2 8 g 3361 001 3361 002 3361 003 3361 004 3361 005 3361 006 3361 007 3361 008 28,40

FAT BLOODY INLINER

Większy brat przynęty Bloody Inliner doskonale sprawdza się podczas wolnego prowadzenia oraz w fazie tonięcia. Rzadko trzeba długo czekać na branie mając przynę-
tę Fat Bloody Inliner.

BŁYSTKI WAHADŁOWE
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MT26 MT27

czarny/czerwony / Ser

brown/Jasnozielony / Ser

żółty / Ser

brown/Czerwony ogon / Ser

różowy / Ser

pomarańczowy/żółty / Ser

naturalny / Ser

zielony / Ser

B-FISH

Dzięki wysokiej częstotliwości pracy ogon Magic Trout B- Fish zachowuje się jak ranna ryba. Wybraliśmy osiem najbardziej efektywnych kolorów (UV-active). Dodany 
aromat serowy potęguje wabienie pstrągów co podwaja twoje szanse na jego złowienie. Podłużny układ kolorów tworzy nieodparty efekt wabiący. B-Fish to innowacyj-
na przynęta pstrągowa na rynku.

Ser Ser Ser Ser Ser Ser Ser Ser
Długość Waga Ilość czarny/czerwony pomarańczowy/żółty brown/Czerwony ogon brown/Jasnozielony naturalny różowy żółty zielony RCD zł
2,5 cm 0,25 g 10 szt 3495 001 3495 002 3495 003 3495 004 3495 005 3495 006 3495 007 3495 008 17,20

naturalny / Czosnek

biały/czarny / Czosnek

niebieski/biały / Czosnek

fluorescencyjny / Czosnek

czerwony/czarny-czarny/czerwony / Czosnek

zielony/biały / Czosnek

czerwony/biały / Czosnek

żółty/czarny / Czosnek

pomarańczowy/żółty / Czosnek

żółty/zielony / Czosnek

CURLY B-BOBBLES

Curly B-Bobbles to wyjątkowy twister. Założenie lub zdjęcie frędzla definiuje akcję przynęty. Utrata ogonka przekształca twister w lubianą larwę pszczelą. 3 x1. Po pro-
stu genialne.

Czosnek Czosnek Czosnek Czosnek Czosnek Czosnek Czosnek Czosnek Czosnek Czosnek
Długość Waga Ilość naturalny żółty/czarny czerwony/czarny-czarny/czerwony biały/czarny pomarańczowy/żółty zielony/biały niebieski/biały żółty/zielony czerwony/biały fluorescencyjny RCD zł
3,5 cm 0,4 g 10 szt 3276 001 3276 002 3276 003 3276 004 3276 005 3276 006 3276 007 3276 008 3276 009 3276 010 15,20

4,2 cm 1,1 g 10 szt 3276 101 3276 102 3276 103 3276 104 3276 105 3276 106 3276 107 3276 108 3276 109 3276 110 15,20

TWISTERY
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MT28 MT29

neon zielony/czarny / Ser

neon różowy / Ser

neon zielony/pomarańczowy / Ser

neonowa zieleń / Ser

neon żółty/czarny / Ser neonowa pomarańcza / Ser

Ser Ser Ser Ser Ser Ser
Długość Model Waga Ilość neon zielony/czarny neon zielony/pomarańczowy neon żółty/czarny neonowa pomarańcza neon różowy neonowa zieleń RCD zł
6,5 cm V-Tail 1 g 6 szt 3279 001 3279 002 3279 003 3279 004 3279 005 3279 006 20,40

T-WORM

Dzięki swojej szybkiej pracy, te niezwykle miękkie przynęty Magic Trout tworzą nowe standardy i mogą sprostać niszczącemu działaniu czasu. Występują w najbardziej 
sprawdzonych kolorach i z niezwykle skutecznym aromacie serowym.  Nowoczesne przynęty T-Worms wykonane są także z przyjaznego dla środowiska materiału i ule-
gają szybkiej biodegradacji w wodzie.

neon zielony/czarny / Czosnek

neon różowy / Czosnek

neon żółty/czarny / Czosnek

neonowa zieleń / Czosnek

neon żółty/czarny / Czosnek neonowa pomarańcza / Czosnek

Czosnek Czosnek Czosnek Czosnek Czosnek
Długość Model Waga Ilość neon zielony/czarny neon żółty/czarny neonowa pomarańcza neon różowy neonowa zieleń RCD zł
6,5 cm I-Tail 1 g 6 szt 3279 101 3279 102 3279 104 3279 105 3279 106 20,40

T-WORM

Dzięki swojej szybkiej pracy, te niezwykle miękkie przynęty Magic Trout tworzą nowe standardy i mogą sprostać niszczącemu działaniu czasu. Występują w najbardziej 
sprawdzonych kolorach i z niezwykle skutecznym aromacie serowym. Nowoczesne przynęty T-Worms wykonane są także z przyjaznego dla środowiska materiału i ule-
gają szybkiej biodegradacji w wodzie.

neon zielony/czarny / Ser

neon różowy / Ser

neon zielony/pomarańczowy / Ser

neonowa zieleń / Ser

neon żółty/czarny / Ser neonowa pomarańcza / Ser

Ser Ser Ser Ser Ser Ser
Długość Model Waga Ilość neon zielony/czarny neon zielony/pomarańczowy neon żółty/czarny neonowa pomarańcza neon różowy neonowa zieleń RCD zł
6,5 cm P-Tail 1 g 6 szt 3279 201 3279 202 3279 203 3279 204 3279 205 3279 206 20,40

T-WORM

Dzięki swojej szybkiej pracy, te niezwykle miękkie przynęty Magic Trout tworzą nowe standardy i mogą sprostać niszczącemu działaniu czasu. Występują w najbardziej 
sprawdzonych kolorach i z niezwykle skutecznym aromacie serowym. Nowoczesne przynęty T-Worms wykonane są także z przyjaznego dla środowiska materiału i ule-
gają szybkiej biodegradacji w wodzie.

SHADY
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MT30 MT31

naturalny / Czosnek

biały/czarny / Czosnek

niebieski/biały / Czosnek

fluorescencyjny / Czosnek

czerwony/czarny-czarny/czerwony / Czosnek

zielony/biały / Czosnek

czerwony/biały / Czosnek

żółty/czarny / Czosnek

pomarańczowy/żółty / Czosnek

żółty/zielony / Czosnek

B-MAGGOT

Larwy pszczół to jedne z najbardziej popularnych i skutecznych przynęt na jeziorach z pstrągiem. Szkoda tylko, 
że nie zawsze są pod ręką. Nasze sztuczne pszczele robaki nie ustępują swoim naturalnym odpowiednikom pod 
kątem atrakcyjności, a na haczyku utrzymują się z większą łatwością. Wzdłużny podział kolorów wytwarza nieod-
party efekt przerw w larwach pszczół. Magic Trout B-Maggots – prawdziwy as w rękawie!

Czosnek Czosnek Czosnek Czosnek Czosnek Czosnek Czosnek Czosnek Czosnek Czosnek
Długość Ilość naturalny żółty/czarny czerwony/czarny-czarny/czerwony biały/czarny pomarańczowy/żółty zielony/biały niebieski/biały żółty/zielony czerwony/biały fluorescencyjny RCD zł
4,2 cm 10 szt 3278 001 3278 002 3278 003 3278 004 3278 005 3278 006 3278 007 3278 008 3278 009 3278 010 15,20

PRO T-JIG

Olbrzymia popularność bardzo lekkiego łowienia wymaga nieustannych inno-
wacji. Nowe T-Jigi w różnych rozmiarach i wagach pozwalają na dalekie rzuty 
wszelkimi nowoczesnymi sztucznymi przynętami, a wolframowe koraliki założo-
ne na haczyk oszczędzają wędkarzowi czas.

Nr art. Rozmiar Haczyki Waga Ilość Kolor RCD zł
3483 003 8 1 0,3 g 3 szt neon żółty 28,00

3483 005 4 1 0,5 g 3 szt neonowa pomarańcza 28,00

3483 008 6 1 0,7 g 3 szt neon różowy 28,00

GOLDEN T-JIG

Olbrzymia popularność bardzo lekkiego łowienia wymaga nieustannych inno-
wacji. Nowe T-Jigi w różnych rozmiarach i wagach pozwalają na dalekie rzuty 
wszelkimi nowoczesnymi sztucznymi przynętami, a wolframowe koraliki założo-
ne na haczyk oszczędzają wędkarzowi czas.

Nr art. Rozmiar Haczyki Waga Ilość Kolor RCD zł
3498 005 8 1 0,3 g 3 szt złota 28,00

3498 008 4 1 0,5 g 3 szt srebrny 28,00

3498 012 6 1 0,7 g 3 szt czerwony 28,00

GŁÓWKI JIGOWE

W sprzedaży od listopada! W sprzedaży od listopada!

neon żółty

neon różowy

neonowa pomarańcza

złota

czerwony

srebrny
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MT32 MT33

czerwony / Czosnek

niebieski / Czosnek

czarny / Czosnek

zielone / Czosnek

żółty / Czosnek

brązowy / Czosnek

biały / Czosnek

pomarańczowa / Czosnek

Czosnek Czosnek Czosnek Czosnek Czosnek Czosnek Czosnek Czosnek
Zawartość Akcja czerwony czarny żółty biały niebieski zielone brązowy pomarańczowa RCD zł

50 g plywający 3983 001 3983 002 3983 003 3983 004 3983 005 3983 006 3983 007 3983 008 24,00

TROUT BAIT

Różne kolory, intensywny długo utrzymujący się aromat, łatwo formowalna. To cechy nowej pasty Magic Trout. Nie ma lepszej na rynku.

TROUT BAIT TASTE

Różne kolory, intensywny długo utrzymujący się aromat, łatwo formowalna. To 
cechy nowej pasty Magic Trout. Nie ma lepszej na rynku.

Nr art. Kolor Zawartość Smak Akcja RCD zł
3984 001 pink/red 50 g Truskawka plywający 24,00

TROUT BAIT TASTE

Różne kolory, intensywny długo utrzymujący się aromat, łatwo formowalna. To 
cechy nowej pasty Magic Trout. Nie ma lepszej na rynku.

Nr art. Kolor Zawartość Smak Akcja RCD zł
3985 009 chartreuse 50 g Ser plywający 24,00

TROUT BAIT TASTE

Nokautujący zapach z czynnikiem x! Podczas testów Lakritz dowiódł swojej nie-
zwykłej skuteczności w wywabianiu pstrągów z ich kryjówek, nawet przy użyciu 
pasywnych technik wędkarskich.

Nr art. Kolor Zawartość Smak Akcja RCD zł
3986 010 czarny 50 g Lukrecja plywający 25,00

TROUT BAIT TASTE

Pstrągi kochają tę słodycz! Po wspaniałym zapachu truskawkowym, przedsta-
wiamy nowy słodki produkt z serii Magic Trout Bait, który z pewnością wywoła 
sensację na rynku.

Nr art. Kolor Zawartość Smak Akcja RCD zł
3987 011 czerwony/biały 50 g Candy plywający 25,00

TROUT BAIT TASTE

Klasyka znad wybrzeża - krewetka. Ten aromat sprawdza się także na jeziorach 
pstrągowych. Nasi testerzy oniemieli, kiedy rozpoczęli testy pierwszych próbek. 
Koniecznie musi się znaleźć w każdym pudełku wędkarskim.

Nr art. Kolor Zawartość Smak Akcja RCD zł
3988 012 różowy 50 g Crabby plywający 25,00

DISPLAY

Kartonowa ekspozycja sprzedażowa na ladę na 30 słoiczków w pięciu rzędach. 
Poprawia sprzedaż poprzez większą widoczność. Łatwa do złożenia.

Nr art. RCD zł
3982 999 47,00

PRZYNĘTY PSTRĄGOWE
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Czosnek Anyż gwiazdkowyKrewetka FeromonyForelli Pellets Ser z chilli

Zawartość Czosnek Krewetka Forelli Pellets Ser z chilli Anyż gwiazdkowy Feromony RCD zł
25 ml 3910 001 3910 002 3910 003 3910 004 3910 005 3910 006 38,80

AROMAT W SPRAY'U - TROUT

Najlepszy aromat na łowiska pstrągowe. Przy pomocy aromatów w 
sprayu Magic Trout wszelkie popularne przynęty można dodatkowo 
wzmocnić, co zwiększy ilość brań. Wystarczy skropić przynętę i łowić! 
Butelka zawiera 30 ml preparatu, dzięki czemu jest mała i zawsze 
zmieści się w torbie, a w razie potrzeby znajdzie się pod ręką.

PLECIONKA MICRO T

Nowo opracowana, wysokiej klasy plecionka. Materiał został wyprodukowany w Japonii, a 
wcześniej specjalnie zaprojektowany tak aby sprostać ultralekkiemu wędkowaniu na ryby 
łososiowate i drapieżne. Magic Trout T- Braid jest giętka, świetnie nadaje się do wiązania 
oraz posiada niesamowite właściwości rzutowe, a wszystko to przy zachowaniu prawdzi-
wych średnic. Fani wędkowania utralekkim sprzętem zyskają niesamowitą jakość w dobrej 
cenie. Wędkarze, którzy oczekują jakości bez kompromisów pokochają nową T-Braid.

Nr art. Ø Długość Waga Kolor RCD zł
2395 004 0,04 mm 150 m 2,72 kg / 6 lbs zielony 132,00

2395 005 0,05 mm 150 m 3,63 kg / 8 lbs zielony 132,00

2395 006 0,06 mm 150 m 4,54 kg / 10 lbs zielony 132,00

2395 008 0,08 mm 150 m 5,45 kg / 12 lbs zielony 132,00

2395 010 0,10 mm 150 m 7,26 kg / 16 lbs zielony 132,00

2395 012 0,12 mm 150 m 8,17 kg / 18 lbs zielony 132,00

FLUORO CARBON TROUT

Fluoro Carbon Trout to wysokiej jakości materiał przyponowy wyprodukowany w Japonii. 
Duża wytrzymałość na zerwania oraz wysoka odporność na przetarcia z dokładną i praw-
dziwą średnicą! Materiał jest giętki i łatwy w wiązaniu. Dzięki współczynnikowi załamania 
światła, przypon jest praktycznie niewidoczny dla ryby. Wędkarze, którzy cenią jakość bez 
kompromisów pokochają nowy materiał przyponowy Trout Fluoro Carbon Magic Trout.

Nr art. Ø Długość Waga Kolor RCD zł
2655 014 0,14 mm 50 m 1,30 kg przeźroczysty 42,60

2655 016 0,16 mm 50 m 1,70 kg przeźroczysty 42,60

2655 018 0,18 mm 50 m 2,10 kg przeźroczysty 42,60

2655 020 0,20 mm 50 m 2,60 kg przeźroczysty 42,60

2655 022 0,22 mm 50 m 3,10 kg przeźroczysty 42,60

2655 025 0,25 mm 50 m 4,20 kg przeźroczysty 42,60

Rewolucja na łowi-
skach pstrągowych!

ŻYŁKA TROUT

Żyłka Magic Trout to wysokiej klasy żyłka mono, która została wyprodukowana w Japo-
nii. Ze względu na niezwykle gładką powierzchnię i ogromną odporność na przetarcia 
żyłka posiada niesamowitą wytrzymałość na węźle, która nie ma sobie równych. Jest to 
prawdopodobnie najlepsza żyłka pstrągowa na rynku.

Nr art. Ø Długość Waga Kolor RCD zł
2390 016 0,16 mm 300 m 2,0 kg czerwony 47,40

2390 018 0,18 mm 300 m 2,70 kg czerwony 47,40

2390 020 0,20 mm 300 m 3,30 kg czerwony 47,40

2390 022 0,22 mm 300 m 4,00 kg czerwony 47,40

2390 025 0,25 mm 300 m 4,80 kg czerwony 47,40
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HACZYKI TROUT

Absolutna rewolucja na łowiskach pstrągowych! Czasy, w których gotowe przy-
pony były trzymane nierozplątane w małych pokrowcach to już historia. Haki 
Magic Trout są dostarczane na małych i praktycznych dozownikach. Wystarczy 
odsunąć gumowy pasek, wysnuć i można zaczynać. Wszystkie długości przypo-
nów oraz kształty haków są dobrane do konkretnych zastosowań. Wysokiej klasy 
haki i fluoro carbon „wyprodukowany w Japonii”. Haki Magic Trout – standardo-
wy kształt Haczyk Magic Trout Paste – specjalnie stworzony pod łowienie pstrą-
gów z wykorzystaniem pasty. Magic Trout Hook Maggot – hak na larwy pszczoły 
i larwy mącznika.

Nr art. Ø Rozmiar Długość Ilość Kolor RCD zł
4725 001 0,22 mm 4 70 cm 7 szt srebrny 16,00

4725 002 0,20 mm 6 70 cm 7 szt srebrny 16,00

4725 003 0,18 mm 8 70 cm 7 szt srebrny 16,00

4725 004 0,16 mm 10 70 cm 7 szt srebrny 16,00

4725 101 0,22 mm 4 200 cm 7 szt srebrny 16,00

4725 102 0,20 mm 6 200 cm 7 szt srebrny 16,00

4725 103 0,18 mm 8 200 cm 7 szt srebrny 16,00

4725 104 0,16 mm 10 200 cm 7 szt srebrny 16,00

HACZYKI TROUT PASTE

Absolutna rewolucja na łowiskach pstrągowych! Czasy, w których gotowe przy-
pony były trzymane nierozplątane w małych pokrowcach to już historia. Haki 
Magic Trout są dostarczane na małych i praktycznych dozownikach. Wystarczy 
odsunąć gumowy pasek, wysnuć i można zaczynać. Wszystkie długości przypo-
nów oraz kształty haków są dobrane do konkretnych zastosowań. Wysokiej klasy 
haki i fluoro carbon „wyprodukowany w Japonii”. Haki Magic Trout – standardo-
wy kształt Haczyk Magic Trout Paste – specjalnie stworzony pod łowienie pstrą-
gów z wykorzystaniem pasty. Magic Trout Hook Maggot – hak na larwy pszczoły 
i larwy mącznika.

Nr art. Ø Rozmiar Długość Ilość Kolor RCD zł
4726 001 0,22 mm 4 70 cm 7 szt czerwony 21,60

4726 002 0,20 mm 6 70 cm 7 szt czerwony 21,60

4726 003 0,18 mm 8 70 cm 7 szt czerwony 21,60

4726 004 0,16 mm 10 70 cm 7 szt czerwony 21,60

4726 101 0,22 mm 4 200 cm 7 szt czerwony 21,60

4726 102 0,20 mm 6 200 cm 7 szt czerwony 21,60

4726 103 0,18 mm 8 200 cm 7 szt czerwony 21,60

4726 104 0,16 mm 10 200 cm 7 szt czerwony 21,60

HACZYKI TROUT MAGGOT

Absolutna rewolucja na łowiskach pstrągowych! Czasy, w których gotowe 
przypony były trzymane nierozplątane w małych pokrowcach to już historia. 
Haki Magic Trout są dostarczane na małych i praktycznych dozownikach. 
Wystarczy odsunąć gumowy pasek, wysnuć i można zaczynać. Wszystkie dłu-
gości przyponów oraz kształty haków są dobrane do konkretnych zastosowań. 
Wysokiej klasy haki i fluoro carbon „wyprodukowany w Japonii”. Haki Magic 
Trout – standardowy kształt Haczyk Magic Trout Paste – specjalnie stworzony 
pod łowienie pstrągów z wykorzystaniem pasty. Magic Trout Hook Maggot – 
hak na larwy pszczoły i larwy mącznika.

Nr art. Ø Rozmiar Długość Ilość Kolor RCD zł
4727 001 0,22 mm 4 70 cm 7 szt srebrny 21,60

4727 002 0,20 mm 6 70 cm 7 szt srebrny 21,60

4727 003 0,18 mm 8 70 cm 7 szt srebrny 21,60

4727 004 0,16 mm 10 70 cm 7 szt srebrny 21,60

4727 101 0,22 mm 4 200 cm 7 szt srebrny 21,60

4727 102 0,20 mm 6 200 cm 7 szt srebrny 21,60

4727 103 0,18 mm 8 200 cm 7 szt srebrny 21,60

4727 104 0,16 mm 10 200 cm 7 szt srebrny 21,60

HAKI

REWOLUCJA 
NA ŁOWISKACH PSTRĄGOWYCH!
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8090 001

8090 002

8090 003

UL-SZTYCA DO PODBIERAKA

Teleskopowa sztyca sprawdza się zarówno w nowoczesnym, bardzo lekkim łowieniu, jak i w przypadku tradycyjnych metod wędkarskich.

Nr art. Długość Waga RCD zł
7121 001 85 - 150 cm 299 g 43,00

UL-PODBIERAK

Gumowany podbierak przeznaczony do nowoczesnego bardzo lekkiego łowienia 
na jeziorach pstrągowych. Zdumiewa także jego niezwykła stabilność na jeziorach 
z dużymi rybami.

Nr art. Długość Szerokość Wysokość Waga Materiał Oczko RCD zł
7120 001 50 cm 40 cm 25 cm 290 g Gumowa Siatka 30 x 15 mm 118,00

PODBIERAK TROUT SCOOPER

Szczególy robią różnice. W koszu tego ultra lekkiego podbieraka, pstrąg ląduje w 
pozycji gotowej od wyjęcia. Siatka nie zatrzymuje zapachu ryby. Podbierak współ-
pracuje z sztycą Magic Trout Scooper.

Nr art. Długość Szerokość Glebok. RCD zł
7006 001 40 cm 40 cm 30 cm 101,00

BIG CATCH NET

Jeśli chcesz złowić dużą rybę, potrzebujesz także dużego podbieraka. Podbierak 
Magic Trout “Big Catch Net” ma wystarczające wymiary, aby bezpiecznie zmieścił 
się olbrzymi pstrąg. Duży kołnierz na zewnętrznej krawędzi wzmacnia podbierak 
i chroni haczyk przed zaczepieniem się o siatkę podczas podbierania. Jest to naj-
częstsza przyczyna utraty ryby, ale nie dzięki naszemu specjalnemu podbierakowi 
na gigantyczne jeziorowe pstrągi.

Nr art. Długość Szerokość Wysokość Oczko RCD zł
7025 001 60 cm 48 cm 35 cm 6 x 6 mm 107,00

PUDEŁKO NA AKCESORIA T-BOX

Wodoszczelne pudełka, które można używać indywidualnie z 4 wysokiej jakości 
rodzajami zapięć.

Nr art. Model Długość Szerokość Glebok. Waga Zawartość Kolor RCD zł
8090 001 Średni 20,5 cm 15 cm 4 cm 215 g 1 przeźroczysty 33,60

8090 002 Duże 25,5 cm 15,5 cm 4 cm 268 g 1 przeźroczysty 38,00

8090 003 Duże 33 cm 20,5 cm 4 cm 429 g 1 przeźroczysty 42,20

PUDEŁKO ULTRA LIGHT - JEZIORO

Nowoczesne, wodoszczelne pudełko na sztuczne przynęty i różne małe akce-
soria.

Nr art. Długość Szerokość Waga Zawartość Kolor RCD zł
8091 001 15 cm 9 cm 40 g 1 przeźroczysty 42,20

PUDEŁKA NA AKCESORIA
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PRO CARRY

Pro Carry zastępuje obszer-
ne i niewygodne stojaki 
pstrągowe, a dzięki swojej 
składanej konstrukcji z pod-
pórkami na 4 wędki, dwo-
ma pudełkami na akcesoria i 
wieloma innymi specjalnymi 
cechami jest nie tylko lekki, 
ale także wzbudza zaintere-
sowanie nad wodą.

Nr art. Szerokość Wysokość Waga Kolor RCD zł
8595 001 52 cm 43 cm 100 g czarny 256,00

TORBA NA PRZYNĘTY

Torba Magic Trout Bait Bag jest praktycznie 100% wodoodporną torbą, która 
zmieści 8 pojemników z przynętami Trout Baits i zawiera dwie pojemne komory 
na małe akcesoria oraz dużą torbę na siatkę. Ten nowy produkt wygląda wyjąt-
kowo i ustanawia nowe standardy.

Nr art. Szerokość Wysokość Waga Kolor RCD zł
8596 001 27 cm 9 cm 80 g czarny 172,00

REGULOWANY 
UCHWYT DO 
WĘDKI
Wędkarze specjalizujący 
się w połowie pstrągów 
potrzebują porządnego 
i wytrzymałego uchwytu 
do wędki, zwłaszcza gdy 
ryba bierze na statycz-
nych zestawach lub na 
drugiej wędce. Specjalny 
mechanizm składania 
zapewnia bezpieczne 
zacięcie w każdej sytuia-
cji. Dzięki elastycznemu 
połączeniu wędkę można 
ustawić w niemal każ-
dej pozycji. Podwójny 
szpikulec zapobiega 
przekręceniu się uchwytu 
nawet podczas wietrznej 
pogody. Materiał: Stal

Nr art. Wysokość Waga Ilość Kolor RCD zł
8280 001 85 - 130 cm 1,10 kg 1 szt czerwony/czarny 85,60

PUT AND TAKE 
DISPLAY SET
Ekspozytor Magic Trout 
Display umożliwia sprzedaż 
pełnej oferty produktów w 
sklepie lub nad wodą przy 
ograniczonej przestrzeni. 
Dzięki wytrzymałym kołom, 
ekspozytor jest bardzo 
wszechstronny i z pewnością 
przyniesie w Twoim sklepie 
dużo zysku.

Nr art. Szerokość Wysokość RCD zł
9903 999 60 cm 195 cm 0,00

CZOŁÓWKA NIGHTFIGHT

Dobra latarka czołowa jest niesamowicie istotna dla wędkarzy specjalizujących 
się w połowie pstrągów. Często wyruszają nad wodę bardzo wcześnie, aby 
zająć najlepsze miejscówki jeszcze przed wschodem słońca. Przy świetle naszej 
latarki przygotowanie sprzętu będzie dużo łatwiejsze. Czołówka z serii Magic 
Trout wprost rozświetla ciemność. Latarka jest wodoodporna i posiada moc 150 
lumenów. Jej rzeczywista masa to jedynie 48 g, a kropką nad „i” jest zasięg na 
poziomie 100 metrów. Zasilanie: 3x AAA (nie dołączone)

Nr art. Waga RCD zł
8946 001 48 g 59,80

NAKLEJKA PSTRĄG

Nr art. Szerokość Wysokość RCD zł
9949 300 7,2 cm 7,2 cm 2,60

NAKLEJKA LOGO

Nr art. Szerokość Wysokość RCD zł
9949 301 7,2 cm 14,8 cm 2,60

PREZENTERY
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MT42

BLUZA Z KAPTUREM

Materiał: 100% Bawełna. Gramatura: 220 g/m²

Nr art. Rozmiar Kolor RCD zł
8988 001 S czerwony 195,00

8988 002 M czerwony 195,00

8988 003 L czerwony 195,00

8988 004 XL czerwony 195,00

8988 005 XXL czerwony 195,00

8988 006 XXXL czerwony 195,00

RĘKAWICE

Pstrągi są śliskie i łatwo mogą uwolnić się z naszego chwytu. Rękawice Magic 
Trout to poręczne rozwiązanie. Chronią one także dłonie przed mrozem w 
zimniejsze miesiące. Najważniejsze palce służące zakładaniu przynęt na haczyk 
zostały odkryte, aby zachować pełną czułość palców. Materiał: 30% PCW, 55% 
Nylon, 5% Guma, 10% Bawełna. Gramatura: 295 g/m²

Nr art. Model Kolor RCD zł
9350 001 strech czerwony 59,80

TRUCKER CZAPKA

Materiał: 100% Bawełna, Siatka 100% Poliester

Nr art. Kolor RCD zł
9788 011 czerwony/biały 42,60

CZAPKA TROUT TRUCKER CAP

Materiał: 100% Bawełna. Gramatura: 220 g/m²

Nr art. Model Kolor RCD zł
9788 095 regulowany szary brązowy 42,60
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