
Wysokiej jakości sprzęt wędkarski na karpia specjalnie na gigantyczne okazy. Wysokiej 
jakości wędki i kołowrotki, wypróbowane i przetestowane akcesoria, przynęty, którym 

nie można się oprzeć - a wszystko połączone z fajnym wizerunkiem. Radical to uosobienie 
nowoczesnego wędkarstwa karpiowego w całym tego słowa znaczeniu.
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RA2 RA3

INSIST SLOW
Najlepsze komponenty w połączeniu ze stonowaną stylistyką pozwoliły stwo-
rzyć nasz flagowy kołowrotek karpiowy. Uszczelnione, bardzo precyzyjne 
łożyska kulkowe ze stali nierdzewnej, przekładnia ślimakowa o wolnej oscy-
lacji z frezowanymi jednostkami napędowymi i uszczelnieniem, które zapo-
biega jakimkolwiek problemom nawet w wodzie morskiej nie pozostawiają 
nic do życzenia. Skok szpuli o długości 43 mm pozwala na dokładne dalekie 
rzuty, co pozwala na uzyskanie decydującego ostatniego metra.  Zwróciliśmy 
także uwagę na takie szczegóły jak metalowy klips ochronny do żyłki czy 
smukłą i lekką metalową korbkę. Uszczelniony, bardzo dobrze wyregulowa-
ny duży hamulec zapewnia wolne od zatrzymań wypuszczanie linki i jedno-
cześnie jest bardzo czuły. Dostępna jest także płytka szpula dostosowana do 
plecionek, co pozwala dostosować kołowrotek do wszelkich potrzeb. Stono-
wana stylistyka jest dyskretna i podkreśla charakter kołowrotka o wysokiej 
jakości.  Zaawansowana technologia w niepozornej obudowie!

DANE TECHNICZNE:

 · Wyważany rotor charakteryzujący się płynną pracą
 · Kompaktowy kształt obudowy
 · Wielostopniowy system hamulcowy o powiększonym rozmiarze
 · Korba o obniżonej średnicy
 · Duża rolka nawijająca z sytemem zapobiegającym skręcaniu się żyłki
 · Gruby kabłąk poprawiający wyważenie
 · Wytrzymała, wzmocniona przekładnia ślimakowa
 · Aluminiowa szpula o długim skoku Long Stroke™
 · Ślimakowy system posuwu szpuli
 · Szybki nawój
 · Bezstopniowe łożysko oporowe

Nr art. Model m / mm Przełożenie Nawój Łożyska Siła ham. Waga RCD zł
0395 080 14000 610 / 0,35 4,3:1 91 cm 7 8 kg / 18 lbs 677 g 521,00

0987 930 Szpula zap. płytka 300 / 0,35 97,00

0987 931 Szpula zap. głęboka 610 / 0,35 97,00
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RA4 RA5

BLACK SESSION BIG PIT
Łowienie średniej wielkości ryb na dużych wodach wymaga porządnych 
kołowrotków, na których można polegać. Seria Black Session zawiera 2 
kołowrotki, które są przede wszystkim niezawodne! Szczególnie wytrzymała 
przekładnia wyposażona jest w precyzyjne łożyska kulkowe rozłożone we 
właściwych miejscach, które zapewniają gładką pracę. Precyzyjny nawój linki 
umożliwia bezproblemowe, długie rzuty. Zoptymalizowaliśmy czuły hamulec 
kołowrotka, który gładko i bez hamowania wypuszcza linkę. Nadal ma on 
jednak świetną moc hamowania i spory zapas mocy. Stonowana konstrukcja 
z drewnianym uchwytem korbki dopełniają ten wysokiej jakości kołowrotek. 
Opcjonalna płytka szpula przeznaczona do plecionek pozwala na dostoso-
wanie kołowrotka do wszystkich metod nowoczesnego łowienia karpi. Jest 
to prawdziwa maszyna do ciężkich zadań, która nie musi kryć się z wyglą-
dem i łatwo sprawdzi się w ekstremalnych warunkach.

DANE TECHNICZNE:

 · Elektronicznie wyważany rotor o obniżonej wadze (LWR)
 · Kompaktowy kształt obudowy
 · Precyzyjnie regulowany przedni hamulec o dużej powierzchni roboczej
 · Korba o obniżonej średnicy
 · Duża rolka nawijająca z sytemem zapobiegającym skręcaniu się żyłki
 · Gruby kabłąk poprawiający wyważenie
 · Gładko pracująca przekładnia z precyzyjnym nawojem
 · Aluminiowa szpula
 · Ślimakowy system posuwu szpuli
 · Szybki nawój
 · Bezstopniowe łożysko oporowe

Nr art. Model m / mm Przełożenie Nawój Łożyska Siła ham. Waga RCD zł
0394 070 10000 610 / 0,30 4,8:1 89 cm 7 7,7 kg / 17 lbs 601 g 342,00

0394 080 14000 530 / 0,35 4,3:1 95 cm 7 7,7 kg / 17 lbs 760 g 380,00

0987 950 Szpula zap. płytka 300 / 0,30 86,00

0987 951 Szpula zap. głęboka 610 / 0,30 86,00

0987 960 Szpula zap. płytka 320 / 0,30 93,00

0987 961 Szpula zap. głęboka 530 / 0,35 93,00

AFTER DARK BR
Celem podczas opracowywania tego kołowrotka było nieakceptowanie 
żadnych kompromisów w segmencie tanich kołowrotków. Pomimo systemu 
wolnej szpuli o szerokim zakresie ustawień i wysokiej jakości cechach, udało 
nam się osiągnąć świetny stosunek jakości do ceny. Dzięki przemyślanemu 
rozłożeniu 4 wydajnych łożysk kulkowych, kołowrotek ten jest bardzo płynny 
i nie zacina się. Także wytrzymałość i praca są bardzo dobre. Podczas testów 
kołowrotki te zostały poddane granicznym obciążeniom i udowodniły swoją 
niezawodność. Precyzyjny hamulec i dobry nawój linki są bezkonkurencyjne 
w tym segmencie cenowym. Kołowrotek ten z pewnością dostarczy wielu 
przyjemności z holowania ryb.

DANE TECHNICZNE:

 · Grafitowy rotor
 · Kompaktowy kształt obudowy
 · Przedni hamulec wielotarczowy o dużej powierzchni roboczej
 · Precyzyjnie regulowany mechanizm wolnego biegu
 · Ergonomicznie zaprojektowany uchwyt korby zapewniający optymalny 
przekaz mocy
 · Duża rolka nawijająca z sytemem zapobiegającym skręcaniu się żyłki
 · Gruby kabłąk poprawiający wyważenie
 · Gładko pracująca przekładnia z precyzyjnym nawojem
 · Aluminiowa szpula
 · Doskonały nawój
 · Bezstopniowe łożysko oporowe

Nr art. Model m / mm Przełożenie Nawój Łożyska Siła ham. Waga RCD zł
0372 040 5000 200 / 0,30 5,1:1 64 cm 4 6,0 kg / 13 lbs 331 g 216,00

0372 050 8000 280 / 0,30 4,9:1 72 cm 4 7,2 kg / 15,50 lbs 484 g 238,00

0372 060 10000 350 / 0,30 4,9:1 72 cm 4 7,2 kg / 15,50 lbs 486 g 261,00

BIG PIT Z PRZEDNIM HAMULCEM

http://redirect.zebco-europe.biz?sku=0394070&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=0394080&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=0987950&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=0987951&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=0987960&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=0987961&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=0372040&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=0372050&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=0372060&type=google&locale=DE
https://www.zebco-europe.biz/de/haendlersuche/
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=0394070&type=gallery&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=0372040&type=gallery&locale=DE


RA6 RA7

AFTER DARK+

AFTER DARK+ Wędziska te jednocześnie zaskakują i robią wrażenie. Udało nam się zaoferować porządny blank 
z wysokomodułowego włókna węglowego uzbrojony w przelotki Fuji oraz uchwyt kołowrotka Fuji DPS za bar-
dzo atrakcyjną cenę. Wędziska są wyjątkowo smukłe i szybkie. Za pomocą tych wędzisk można łatwo uzyskać 
dalekie i precyzyjne rzuty. Wysokiej jakości wykończenie także może przyspieszyć bicie serca. Stonowana styli-
styka „Dark” dopełnia całości. Absolutnie fantastyczna wędka o niezwykłym stosunku ceny do jakości.

Nr art. Model Długość Sekcje Długość tr. Akcja Waga Typ przelotek Przelotki Uchwyt kolowrotka RCD zł
16016 300 After Dark+ 3,00 m / 10' 2 1,55 m 3,0 lbs 266 g Fuji® 5+1 Fuji DPS 279,00

16016 360 After Dark+ 3,60 m / 12' 2 1,85 m 2,75 lbs 344 g Fuji® 5+1 Fuji DPS 303,00

16016 361 After Dark+ 3,60 m / 12' 2 1,85 m 3,0 lbs 344 g Fuji® 5+1 Fuji DPS 310,00

16016 362 After Dark+ 3,60 m / 12' 3 1,25 m 3,0 lbs 321 g Fuji® 5+1 Fuji DPS 326,00

16016 390 After Dark+ 3,90 m / 13' 2 2,00 m 3,0 lbs 414 g Fuji® 6+1 Fuji DPS 342,00

AFTER DARK+ SPOD

Podobnie jak w przypadku wędzisk After Dark+, wędka do rakiety uzbrojona jest w najnowsze komponenty 
Fuji i dostępna jest w niezwykle atrakcyjnej cenie. Wędzisko bez problemu pozwala na rzuty rakietami zanę-
towymi na olbrzymie odległości. Rękojeść trej wędki różni się od innych wędzisk z serii. Dodatkowa grubość 
zapewnia pewny chwyt podczas rzutu, dzięki czemu wędkarz może łatwo naładować wędki i mieć nad nią 
kontrolę podczas rzutu. Wędzisko oferuje wszystko, co jest niezbędne, aby zanęcić rakietą zanętową nawet 
oddalone miejsca.

Nr art. Model Długość Sekcje Długość tr. Akcja Waga Typ przelotek Przelotki Uchwyt kolowrotka RCD zł
16006 363 After Dark+ Spod 3,60 m / 12' 2 1,85 m 5,5 lbs 466 g Fuji® 5+1 Fuji DPS 326,00

AFTER DARK+ TRAVELLER

Te teleskopowe wędki karpiowe nie zadziwiają tylko swoimi wymiarami transportowymi. Podobnie jak wędziska 
After Dark + wyposażone są w przelotki oraz uchwyt kołowrotka Fuji. Do tego dochodzi jeszcze konstrukcja z 
wysokomodułowego włókna węglowego, która nadaje wędce sprężystość i moment gaśnięcia, których trudno 
jest się spodziewać w wędce z tego segmentu cenowego. Półparaboliczna akcja pozwala na precyzyjne i dale-
kie rzuty. Wędziska te w żadnym razie nie są gorsze od wędzisk częściowych i z pewnością wzbudzą sensację.

Nr art. Model Długość Sekcje Długość tr. Akcja Waga Typ przelotek Przelotki Uchwyt kolowrotka RCD zł
16013 360 After Dark+ Traveller 3,60 m / 12' 7 1,20 m 2,75 lbs 314 g Fuji® 6+1 Fuji DPS 303,00

16013 390 After Dark+ Traveller 3,90 m / 13' 7 1,35 m 3,0 lbs 334 g Fuji® 6+1 Fuji DPS 350,00

KARPIÓWKI
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RA8 RA9

LONG RANGE

Mocna i szybka wędka o cienkim blanku do łowienia na dużych jeziorach i rzekach. Uzbrojona w duże, wyso-
kiej jakości przelotki, które ułatwiają dalekie rzuty. Wytrzymały, skręcany uchwyt kołowrotka bezpiecznie trzyma 
nawet duże kołowrotki typu big-pit.

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga Akcja RCD zł
16022 300 Long Range 3,00 m / 10,00 ' 2 3 lbs 1,50 m 315 g semi parabolic 566,00

16022 360 Long Range 3,60 m / 12,00 ' 2 3 lbs 1,80 m 340 g semi parabolic 643,00

16022 361 Long Range 3,60 m / 12,00 ' 2 3,5 lbs 1,80 m 346 g semi parabolic 643,00

BLACK SESSION

Otrzymanie najlepszych komponentów za rozsądną cenę normalnie oznacza obniżenie jakości blanku. Nie ma 
to jednak zastosowania w przypadku serii Black Session! Przelotki Seaguide XQG i XAT o cechach antyspląta-
niowych oraz uchwyt kołowrotka Fuji DPS z wydłużonym gwintem. Ten progresywny blank z wysokomoduło-
wego włókna węglowego z oplotem krzyżowym oferuje niezwykły zapas mocy bez uczucia kołkowatości. To 
połączenie tworzy doskonałą całość. Dzięki wyborowi przelotek blank pozostał szybki i zachował swoje świetne 
parametry. W efekcie powstał kij do dalekich, precyzyjnych rzutów, który pozwoli uniknąć spinania ryb podczas 
holu. Układ przelotek 5+1 i proste wzornictwo wzbudzają zainteresowanie i podkreślają stonowaną estetykę. 
Perfekcyjne wykończenie podkreśla jakość tej wędki.

Nr art. Model Długość Sekcje Długość tr. Akcja Waga Typ przelotek Przelotki Uchwyt kolowrotka RCD zł
16010 361 Black Session 3,60 m / 12' 2 1,85 m 3,0 lbs 394 g Seaguide 5+1 Fuji DPS 434,00

16010 362 Black Session 3,61 m / 12' 2 1,85 m 3,5 lbs 394 g Seaguide 5+1 Fuji DPS 434,00

16010 391 Black Session 3,91 m / 13' 2 2,00 m 3,5 lbs 445 g Seaguide 5+1 Fuji DPS 434,00

16010 300 Black Session 3,00 m / 10' 2 1,55 m 3,0 lbs 291 g Seaguide 5+1 Fuji DPS 434,00

INSIST

Przykuwająca uwagę z imponującymi cechami! Wędziska Insist mają półparaboliczną akcję oraz mnóstwo mocy 
w zapasie. Akcja wędki jest stabilizowana przez stały oplot z mat węglowych. Blanki nie były wygładzane, aby 
zachowały pełną moc użytych materiałów. Antysplątaniowe przelotki Seaguide doskonale pasują do wyglądu 
całej wędki i dostarczają dodatkowego zabezpieczenia podczas rzutów. Przelotka szczytowa w rozmiarze 16 
poradzi sobie także łatwo z łowieniem w zarośniętych miejscach.  Uchwyt kołowrotka Fuji TVSTS umieszczony 
został w wąskiej rękojeści z korka. Oczywiście dodaliśmy jeszcze klips na żyłkę. Krótko mówiąc wędka jest bar-
dzo lekka i oferuje bardzo dobre własności rzutowe i nie jest zbyt twarda podczas holu. Akcja wędki zapobiega 
niepożądanym spięciom ryb. Wysokiej jakości stonowana stylistyka ze skromnymi oznaczeniami oraz znakami 
firmowymi na korku i grawerze na zakończeniu wędki.

Nr art. Model Długość Sekcje C.W. Długość tr. Waga Typ przelotek Przelotki Uchwyt kolowrotka RCD zł
16025 300 Insist 3,00 m / 10 2 3,00 lbs 1,55 m 270 g Seaguide 5+1 Fuji 434,00

16025 360 Insist 3,60 m / 12 2 3,00 lbs 1,85 m 333 g Seaguide 6+1 Fuji 434,00

16025 361 Insist 3,60 m / 12 2 3,50 lbs 1,85 m 347 g Seaguide 6+1 Fuji 434,00

KARPIÓWKI
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RA10 RA11

Torby wielokrot-
nie zamykane!

BEER & BBQ KULKI PROTEINOWE

Kiedy tworzyliśmy składniki dla tych kulek polegaliśmy na wiedzy i 
doświadczeniu naszych najlepszych wędkarzy. Po rocznych testach 
ilość złowionych ryb dowiodła słuszności tych działań. Użycie pelle-
tu, który jest stosowany w hodowli karpi w połączeniu z drożdżami 
browarniczymi i białkiem drobiowym sprawia, że kulki te są nie-
zwykle skuteczne nawet w trudnych łowiskach. Przynęta zaczyna 
pracować w wodzie bardzo szybko i dlatego podobnie jak inne 
przynęty Radical może być stosowane podczas krótkich wypadów.

Nr art. Ø Zawartość RCD zł
3668 001 16 mm 1 kg 54,20

3668 002 20 mm 1 kg 54,20

Nr art. Zawartość RCD zł
3668 004 150 ml 42,60

BEER & BBQ DIP

Dip działa szybko, przywabiając ryby do stano-
wiska wędkarskiego w mgnieniu oka. Nasza 
porada: Obtocz dużą liczbę kulek proteinowych 
w Beer & BBQ Dip przed pierwszym nęceniem w 
strefie docelowej. To przyciągnie ryby do stano-
wiska wędkarskiego w mgnieniu oka.

zawiera kapsuł-
kę smakową

Nr art. Ø Zawartość RCD zł
3668 007 16 mm / 20 mm 75 g 40,00

BEER & BBQ POP UPS

Twarde kulki proteinowe pop-up, które zacho-
wują pływalność przez długi czas. Perfekcyjne 
do użycia z kulkami proteinowymi Beer & BBQ 
Boilies. W każdym pudełku znajdują się dwie 
średnice, dzięki czemu możesz być pewien, że 
zawsze dokonasz prawidłowego wyboru kulki 
pop up do warunków. Dołączona kapsułka 
smakowa poprawiająca działanie przynęt pły-
wających.

zawiera kapsuł-
kę smakową

Nr art. Ø Zawartość RCD zł
3668 005 16 mm / 20 mm 75 g 42,60

BEER & BBQ NEON POP 
UPS
Fluorescencyjne kolory idealnie nadają się do 
rozświetlenia Twoich przynęt pływających. Teraz 
dostępna jest kulka proteinowa Neon Pop-Up 
pasująca do Beer & BBQ. Kolor: neonowa poma-
rańcza.

BEER & BBQ NEON POWDER

Bardzo zmyślna opcja dania kulce proteinowej ‚drugiej skóry‘ dla dodatkowego 
przywabienia. Po prostu obtocz mokrą kulkę proteinową w proszku - i gotowe! 
Żelowa kapsuła wabi ryby swym uderzającym kolorem i intensywnym aroma-
tem.

Nr art. Zawartość RCD zł
3668 006 50 g 41,00

METHOD MARBLES

Wersja 9mm naszych znanych Radical Boilie, dedykowana połowom innych ryb 
spokojnego żeru, brzany i lina. Lub do feederowej metody

Nr art. Model Ø Zawartość Akcja RCD zł
3962 113 Beer & BBQ 9 mm 75 g tonący 28,00

KULKI PROTEINOWE

METHOD DUMBLE

Wersja Dumble 8x10mm, dedykowana połowom innych ryb spokojnego żeru, 
brzany i lina. Lub do feederowej Metody.

Nr art. Model Ø Zawartość Akcja RCD zł
3962 613 Beer & BBQ 8 mm / 10 mm 75 g tonący 28,00

Nr art. Model Zawartość RCD zł
3949 035 Beer & BBQ 100 ml 38,80

MARBLE SPRAY

Spray dzięki któremu nadamy przynęcie i zanęcie 
nutę zapachową naszych ulubionych Radical 
Boilies

NAKLEJKA

Nr art. Model Szerokość Wysokość RCD zł
9949 086 Beer & BBQ 14,5 cm 9,5 cm 1,40
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RA12 RA13

Torby wielokrot-
nie zamykane!

RED MONSTER KULKI PROTEINOWE

Kulki na trudne sytuacje nad wodą. Z jednej strony ostra mieszan-
ka wykonana z klasycznego Robin Reda z dodatkiem kawałków 
chilli i pieprzu. Z drugiej strony, połączenie zapachu monstercrab 
oraz mączki rybnej. Zastosowanie pojedynczych ziaren w zielonej 
części pozwala na swobodne wydobywanie się aromatów, a gład-
ka czerwona część wpływa na dużą stabilność w wodzie. Razem 
obie części tworzą kuszącą mieszankę, dzięki której nasi wędkarze 
złowili w wielu testach sporo dużych ryb.

Nr art. Ø Zawartość RCD zł
3667 001 16 mm 1 kg 54,20

3667 002 20 mm 1 kg 54,20

Nr art. Zawartość RCD zł
3667 004 150 ml 42,60

RED MONSTER DIP

Dip działa szybko, przywabiając ryby do stano-
wiska wędkarskiego w mgnieniu oka. Nasza 
porada: Obtocz dużą liczbę kulek proteinowych 
w Red Monster Dip przed pierwszym nęceniem 
w strefie docelowej. To przyciągnie ryby do sta-
nowiska wędkarskiego w mgnieniu oka.

zawiera kapsuł-
kę smakową

Nr art. Ø Zawartość RCD zł
3667 007 16 mm / 20 mm 75 g 40,00

RED MONSTER POP UPS

Twarde kulki proteinowe pop-up, które zacho-
wują pływalność przez długi czas. Perfekcyjne 
do użycia z kulkami proteinowymi Red Monster 
Boilies. W każdym pudełku znajdują się dwie 
średnice, dzięki czemu możesz być pewien, że 
zawsze dokonasz prawidłowego wyboru kulki 
pop up do warunków. Dołączona kapsułka 
smakowa poprawiająca działanie przynęt pły-
wających.

zawiera kapsuł-
kę smakową

Nr art. Ø Zawartość RCD zł
3667 005 16 mm / 20 mm 75 g 42,60

RED MONSTER NEON POP 
UPS
Fluorescencyjne kolory idealnie nadają się do 
rozświetlenia Twoich przynęt pływających. Teraz 
dostępna jest kulka proteinowa Neon Pop-Up 
pasująca do Red Monster. Kolor: neon zielony / 
czerwony.

RED MONSTER NEON POWDER

Bardzo zmyślna opcja dania kulce proteinowej ‚drugiej skóry‘ dla dodatkowego 
przywabienia. Po prostu obtocz mokrą kulkę proteinową w proszku - i gotowe! 
Żelowa kapsuła wabi ryby swym uderzającym kolorem i intensywnym aroma-
tem.

Nr art. Zawartość RCD zł
3667 006 50 g 41,00

METHOD MARBLES

Wersja 9mm naszych znanych Radical Boilie, dedykowana połowom innych ryb 
spokojnego żeru, brzany i lina. Lub do feederowej metody

Nr art. Model Ø Zawartość Akcja RCD zł
3962 112 Red Monster 9 mm 75 g tonący 28,00

KULKI PROTEINOWE

METHOD DUMBLE

Wersja Dumble 8x10mm, dedykowana połowom innych ryb spokojnego żeru, 
brzany i lina. Lub do feederowej Metody.

Nr art. Model Ø Zawartość Akcja RCD zł
3962 612 Red Monster 8 mm / 10 mm 75 g tonący 28,00

Nr art. Model Zawartość RCD zł
3949 034 Red Monster 100 ml 38,80

MARBLE SPRAY

Spray dzięki któremu nadamy przynęcie i zanęcie 
nutę zapachową naszych ulubionych Radical 
Boilies

NAKLEJKA

Nr art. Model Szerokość Wysokość RCD zł
9949 077 Red Monster 14,5 cm 9,5 cm 1,40
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Torby wielokrot-
nie zamykane!

PUNKY MONKEY+ KULKI PROTEINOWE

Punky Monkey + to kolejny krok w rozwoju naszych bardzo dobrze 
znanych owocowych kulek. Zostały one stworzone z poziomek i 
bananów zgodnie z ostatnimi odkryciami biologicznymi i zasadami 
żywieniowymi. Zawierają cząstki suszonych bananów oraz pokru-
szone kulki o tym samym aromacie. Karpie nie potrafią wprost się 
im oprzeć. Punky Monkey + zachęci nawet nieufne ryby we wszel-
kich trudnych sytuacjach.

Nr art. Ø Zawartość RCD zł
3963 011 16 mm 1 kg 54,20

3963 012 20 mm 1 kg 54,20

Nr art. Zawartość RCD zł
3963 004 150 ml 42,60

PUNKY MONKEY DIP

Dip działa szybko, przywabiając ryby do stano-
wiska wędkarskiego w mgnieniu oka. Nasza 
porada: Obtocz dużą liczbę kulek proteinowych 
w Punky Monkey Dip przed pierwszym nęceniem 
w strefie docelowej. To przyciągnie ryby do sta-
nowiska wędkarskiego w mgnieniu oka.

zawiera kapsuł-
kę smakową

Nr art. Ø Zawartość RCD zł
3963 007 16 mm / 20 mm 75 g 40,00

PUNKY MONKEY POP UPS

Twarda kulka proteinowa pop up długo pływa-
jąca, doskonale dopasowana do Punky Monkey 
Boilie. W każdym pudełku znajdują się dwie 
średnice, dzięki czemu możesz być pewien, że 
zawsze dokonasz prawidłowego wyboru kulki 
pop up do warunków. Dołączona kapsułka 
smakowa poprawiająca działanie przynęt pły-
wających.

zawiera kapsuł-
kę smakową

Nr art. Ø Zawartość RCD zł
3963 005 16 mm / 20 mm 75 g 42,60

PUNKY MONKEY NEON POP 
UPS
Fluorescencyjne kolory idealnie nadają się do 
rozświetlenia Twoich przynęt pływających. Teraz 
dostępna jest kulka proteinowa Neon Pop-Up 
pasująca do Punky Monkey. Kolor: Neon czer-
wony

PUNKY MONKEY NEON POWDER

Bardzo zmyślna opcja dania kulce proteinowej ‚drugiej skóry‘ dla dodatkowego 
przywabienia. Po prostu obtocz mokrą kulkę proteinową w proszku - i gotowe! 
Żelowa kapsuła wabi ryby swym uderzającym kolorem i intensywnym aroma-
tem.

Nr art. Zawartość RCD zł
3963 006 50 g 41,00

METHOD MARBLES

Wersja 9mm naszych znanych Radical Boilie, dedykowana połowom innych ryb 
spokojnego żeru, brzany i lina. Lub do feederowej metody

Nr art. Model Ø Zawartość Akcja RCD zł
3962 109 Punky Monkey 9 mm 75 g tonący 28,00

KULKI PROTEINOWE

METHOD DUMBLE

Wersja Dumble 8x10mm, dedykowana połowom innych ryb spokojnego żeru, 
brzany i lina. Lub do feederowej Metody.

Nr art. Model Ø Zawartość Akcja RCD zł
3962 609 Punky Monkey 8 mm / 10 mm 75 g tonący 28,00

Nr art. Model Zawartość RCD zł
3949 031 Punky Monkey 100 ml 38,80

MARBLE SPRAY

Spray dzięki któremu nadamy przynęcie i zanęcie 
nutę zapachową naszych ulubionych Radical 
Boilies

NAKLEJKA

Nr art. Model Szerokość Wysokość RCD zł
9949 071 Punky Monkey 14,5 cm 9,5 cm 1,40
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Torby wielokrot-
nie zamykane!

HIGHWAY TO SMELL KULKI PROTEINOWE

Oczekiwania naszych testerów wobec tych kulek były bardzo wyso-
kie i spowodowały pewnego rodzaju wyzwanie: tak dużo różnych 
owadów, jak to możliwe, wzbogacone o suszoną krew, albuminę 
jajeczną i naturalne aromaty. W efekcie powstała struktura bardzo 
chropowata, co niekoniecznie ułatwiło nam życie. Efekt jest przed 
Tobą: karpiowa przynęta marzeń, bezkonkurencyjna na europej-
skim rynku. Odpowiednia o każdej porze roku, szybko pracująca 
doskonała na krótkie zasiadki. Efekt doskonałej współpracy pro-
jektantów i testerów, dzięki którym Ty także będziesz skutecznym 
karpiarzem.

Nr art. Ø Zawartość RCD zł
3666 001 16 mm 1 kg 54,20

3666 002 20 mm 1 kg 54,20

Nr art. Zawartość RCD zł
3666 004 150 ml 42,60

HIGHWAY TO SMELL DIP

Natychmiast rozpoznawalny aromat połączony 
z rozpuszczalnością alkoholu sprawiają, że ten 
dip jest naprawdę wyjątkowy. Dip działa szybko, 
przywabiając ryby do stanowiska wędkarskiego 
w mgnieniu oka. Nasza porada: Obtocz dużą 
liczbę kulek proteinowych w Highway to Smell 
Dip przed pierwszym nęceniem w strefie docelo-
wej. To przyciągnie ryby do stanowiska wędkar-
skiego w mgnieniu oka

zawiera kapsuł-
kę smakową

Nr art. Ø Zawartość RCD zł
3666 007 16 mm / 20 mm 75 g 40,00

HIGHWAY TO SMELL POP 
UPS
Twarde kulki proteinowe pop-up, które zacho-
wują pływalność przez długi czas. Perfekcyjne 
do użycia z kulkami proteinowymi Highway to 
Smell Boilies. W każdym pudełku znajdują się 
dwie średnice, dzięki czemu możesz być pewien, 
że zawsze dokonasz prawidłowego wyboru 
kulki pop up do warunków. Dołączona kapsułka 
smakowa poprawiająca działanie przynęt pły-
wających.

zawiera kapsuł-
kę smakową

Nr art. Ø Zawartość RCD zł
3666 005 16 mm / 20 mm 75 g 42,60

HIGHWAY TO SMELL NEON 
POP UPS
Fluorescencyjne kolory idealnie nadają się do 
rozświetlenia Twoich przynęt pływających. Teraz 
dostępna jest kulka proteinowa Neon Pop-Up 
pasująca do Highway to Smell. Kolor: niebieski.

HIGHWAY TO SMELL NEON POWDER

Bardzo zmyślna opcja dania kulce proteinowej ‚drugiej skóry‘ dla dodatkowego 
przywabienia. Po prostu obtocz mokrą kulkę proteinową w proszku - i gotowe! 
Żelowa kapsuła wabi ryby swym uderzającym kolorem i intensywnym aroma-
tem.

Nr art. Zawartość RCD zł
3666 006 50 g 41,00

METHOD MARBLES

Wersja 9mm naszych znanych Radical Boilie, dedykowana połowom innych ryb 
spokojnego żeru, brzany i lina. Lub do feederowej metody

Nr art. Model Ø Zawartość Akcja RCD zł
3962 110 Highway to Smell 9 mm 75 g tonący 28,00

KULKI PROTEINOWE

METHOD DUMBLE

Wersja Dumble 8x10mm, dedykowana połowom innych ryb spokojnego żeru, 
brzany i lina. Lub do feederowej Metody.

Nr art. Model Ø Zawartość Akcja RCD zł
3962 610 Highway to Smell 8 mm / 10 mm 75 g tonący 28,00

Nr art. Model Zawartość RCD zł
3949 032 Highway to Smell 100 ml 38,80

MARBLE SPRAY

Spray dzięki któremu nadamy przynęcie i zanęcie 
nutę zapachową naszych ulubionych Radical 
Boilies

NAKLEJKA

Nr art. Model Szerokość Wysokość RCD zł
9949 073 Highway to Smell 14,5 cm 9,5 cm 1,40
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Torby wielokrot-
nie zamykane!

RASTAFARI KULKI PROTEINOWE

Któż nie słyszał o naszych żółtych kulkach Scopex z ich niemożli-
wym do pomylenia aromatem maślanym z dodatkiem wanilii? Aby 
poprawić ich atrakcyjność kulki oparto o zrównoważoną mieszan-
kę naturalnych aromatów w połączeniu z mieszanką mielonych i 
całych nasion konopi razem z prawdziwym kwasem masłowym. 
Naszym priorytetem było zrobienie kulek, które wypuszczą swój 
aromat i swoje składniki w jak najszybszy sposób i szybko zwabią 
karpia w łowisko. Osiągnięte wyniki podczas różnych testów były 
zdumiewające.

Nr art. Ø Zawartość RCD zł
3979 001 16 mm 1 kg 54,20

3979 002 20 mm 1 kg 54,20

Nr art. Zawartość RCD zł
3979 004 150 ml 42,60

RASTAFARI DIP

Natychmiast rozpoznawalny aromat połączony 
z rozpuszczalnością alkoholu sprawiają, że ten 
dip jest naprawdę wyjątkowy. Dip działa szybko, 
przywabiając ryby do stanowiska wędkarskiego 
w mgnieniu oka. Nasza porada: Obtocz dużą 
liczbę kulek proteinowych w Rastafari Dip przed 
pierwszym nęceniem w strefie docelowej. To 
przyciągnie ryby do stanowiska wędkarskiego w 
mgnieniu oka

zawiera kapsuł-
kę smakową

Nr art. Ø Zawartość RCD zł
3979 007 16 mm / 20 mm 75 g 40,00

RASTAFARI POP UPS

Twarde kulki proteinowe pop-up, które zacho-
wują pływalność przez długi czas. Perfekcyjne do 
użycia z kulkami proteinowymi Rastafari Boilies. 
W każdym pudełku znajdują się dwie średnice, 
dzięki czemu możesz być pewien, że zawsze 
dokonasz prawidłowego wyboru kulki pop up 
do warunków. Dołączona kapsułka smakowa 
poprawiająca działanie przynęt pływających.

zawiera kapsuł-
kę smakową

Nr art. Ø Zawartość RCD zł
3979 005 16 mm / 20 mm 75 g 42,60

RASTAFARI NEON POP UPS

Fluorescencyjne kolory idealnie nadają się do 
rozświetlenia Twoich przynęt pływających. Teraz 
dostępna jest kulka proteinowa Neon Pop-Up 
pasująca do Rastafari. Kolor: zielony

RASTAFARI NEON POWDER

Bardzo zmyślna opcja dania kulce proteinowej ‚drugiej skóry‘ dla dodatkowego 
przywabienia. Po prostu obtocz mokrą kulkę proteinową w proszku - i gotowe! 
Żelowa kapsuła wabi ryby swym uderzającym kolorem i intensywnym aroma-
tem.

Nr art. Zawartość RCD zł
3979 006 50 g 41,00

METHOD MARBLES

Wersja 9mm naszych znanych Radical Boilie, dedykowana połowom innych ryb 
spokojnego żeru, brzany i lina. Lub do feederowej metody

Nr art. Model Ø Zawartość Akcja RCD zł
3962 111 Rastafari 9 mm 75 g tonący 28,00

KULKI PROTEINOWE

METHOD DUMBLE

Wersja Dumble 8x10mm, dedykowana połowom innych ryb spokojnego żeru, 
brzany i lina. Lub do feederowej Metody.

Nr art. Model Ø Zawartość Akcja RCD zł
3962 611 Rastafari 8 mm / 10 mm 75 g tonący 28,00

Nr art. Model Zawartość RCD zł
3949 033 Rastafari 100 ml 38,80

MARBLE SPRAY

Spray dzięki któremu nadamy przynęcie i zanęcie 
nutę zapachową naszych ulubionych Radical 
Boilies

NAKLEJKA

Nr art. Model Szerokość Wysokość RCD zł
9949 074 Rastafari 14,5 cm 9,5 cm 1,40
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Torby wielokrot-
nie zamykane!

TIGER’S NUTS KULKI PROTEINOWE

Czarodziejski wpływ orzechów tygrysich na karpie jest powszech-
nie znany. Radical-Team opracował nową formułę tych kulek. Do 
mixu oprócz mąki z orzechów tygrysich, dodano odpowiednio 
spreparowane duże kawalki Black Tigernut. Aby zapewnić kulkom 
odpowiednio wysoki poziom protein i wysoką wartośc odżywczą 
zostały dodane całe wysuszone pasikoniki, mąka sojowa i albuminy 
białkowe. Przynęta długo utrzymuje ślad zapachowy, nawet pod-
czas długich zasiadek.

Nr art. Ø Zawartość RCD zł
3938 001 16 mm 1 kg 54,20

3938 002 20 mm 1 kg 54,20

Nr art. Zawartość RCD zł
3938 004 150 ml 42,60

TIGER'S NUTS DIP

Natychmiast rozpoznawalny aromat połączony 
z rozpuszczalnością alkoholu sprawiają, że ten 
dip jest naprawdę wyjątkowy. Dip działa szybko, 
przywabiając ryby do stanowiska wędkarskiego 
w mgnieniu oka. Nasza porada: Obtocz dużą 
liczbę kulek proteinowych w dipie Tiger Nuts 
przed pierwszym nęceniem w strefie docelowej. 
To przyciągnie ryby do stanowiska wędkarskiego 
w mgnieniu oka

zawiera kapsuł-
kę smakową

Nr art. Ø Zawartość RCD zł
3938 007 16 mm / 20 mm 75 g 40,00

TIGER'S NUTS POP UPS

Twarda kulka proteinowa pop up długo pływa-
jąca, doskonale dopasowana do Tiger's Nuts 
Boilie. W każdym pudełku znajdują się dwie 
średnice, dzięki czemu możesz być pewien, że 
zawsze dokonasz prawidłowego wyboru kulki 
pop up do warunków. Dołączona kapsułka 
smakowa poprawiająca działanie przynęt pły-
wających.

zawiera kapsuł-
kę smakową

Nr art. Ø Zawartość RCD zł
3938 005 16 mm / 20 mm 75 g 42,60

TIGER'S NUTS NEON POP 
UPS
Fluorescencyjne kolory idealnie nadają się do 
rozświetlenia Twoich przynęt pływających. Teraz 
dostępna jest kulka proteinowa Neon Pop-Up 
pasująca do Tiger's Nuts. Kolor: Neon purpu-
rowy.

TIGER'S NUTS NEON POWDER

Bardzo zmyślna opcja dania kulce proteinowej ‚drugiej skóry‘ dla dodatkowego 
przywabienia. Po prostu obtocz mokrą kulkę proteinową w proszku - i gotowe! 
Żelowa kapsuła wabi ryby swym uderzającym kolorem i intensywnym aroma-
tem.

Nr art. Zawartość RCD zł
3938 006 50 g 41,00

METHOD MARBLES

Wersja 9mm naszych znanych Radical Boilie, dedykowana połowom innych ryb 
spokojnego żeru, brzany i lina. Lub do feederowej metody

Nr art. Model Ø Zawartość Akcja RCD zł
3962 108 Tiger’s Nuts 9 mm 75 g tonący 28,00

KULKI PROTEINOWE

METHOD DUMBLE

Wersja Dumble 8x10mm, dedykowana połowom innych ryb spokojnego żeru, 
brzany i lina. Lub do feederowej Metody.

Nr art. Model Ø Zawartość Akcja RCD zł
3962 608 Tiger's Nuts 8 mm / 10 mm 75 g tonący 28,00

Nr art. Model Zawartość RCD zł
3949 030 Tiger’s Nuts 100 ml 38,80

MARBLE SPRAY

Spray dzięki któremu nadamy przynęcie i zanęcie 
nutę zapachową naszych ulubionych Radical 
Boilies

NAKLEJKA

Nr art. Model Szerokość Wysokość RCD zł
9949 024 Tiger's Nuts 14,5 cm 9,5 cm 1,40
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RA22 RA23

Torby wielokrot-
nie zamykane!

RUBBY DUBBY KULKI PROTEINOWE

Rybna, naturalna i gruboziarnista - wszystko, czego karp mógłby 
sobie życzyć! Przynęta przyszłości, ponieważ naturalność się liczy, 
a w Radical używamy wyłącznie naturalnych składników. Skutecz-
ność naszej przynęty udowadnia, że mamy rację:
• Prawdziwe kawałki ryb i krewetek dla "chrupiącego" efektu
• Prawdziwe oleje rybie dla aromatu i smaku, zamiast sztucznych 
aromatów rybnych
• Przynęta aktywuje się i natychmiast zaczyna działać w wodzie, 
ponieważ nie zawiera konserwantów
• Najwyższej jakości mączki powodują u karpia szał żerowania i 
zapewniają, że przynęta jest szybko trawiona

Nr art. Ø Zawartość RCD zł
3954 009 16 mm 1 kg 54,20

3955 009 20 mm 1 kg 54,20

Nr art. Zawartość RCD zł
3950 009 150 ml 42,60

RUBBY DUBBY DIP

Naturalne składniki to priorytet dla Rubby Dubby 
Dip. Składniki te gwarantują szybką rozpusz-
czalność w każdej temperaturze i silne wabienie 
nawet gdy ryba jest daleko. "Rybne" składniki 
sprawiają, że Rubby Dubby Boilie to przynęta na 
wszystkie pory roku, a jej przyciąganie można 
zwielokrotnić używając dipa.

zawiera kapsuł-
kę smakową

Nr art. Ø Zawartość RCD zł
3943 009 16 mm / 20 mm 75 g 40,00

RUBBY DUBBY POP UPS

Solidne przynęty pływające, nadające się do 
stosowania z gamą Radical Rubby Dubby, które 
unoszą się przez wyjątkowo długi czas. W każ-
dym pudełku znajdują się dwie średnice, dzięki 
czemu możesz być pewien, że zawsze dokonasz 
prawidłowego wyboru kulki pop up do warun-
ków. Dołączona kapsułka smakowa poprawiają-
ca działanie przynęt pływających.

zawiera kapsuł-
kę smakową

Nr art. Ø Zawartość RCD zł
3943 054 16 mm / 20 mm 75 g 42,60

RUBBY DUBBY NEON POP 
UPS
Fluorescencyjne kolory idealnie nadają się do 
rozświetlenia Twoich przynęt pływających. Teraz 
dostępna jest kulka proteinowa Neon Pop-Up 
pasująca do Rubby Dubby. Kolor: fluorescencyjny 
pomarańczowy.

RUBBY DUBBY NEON POWDER

Bardzo zmyślna opcja dania kulce proteinowej 'drugiej skóry' dla dodatkowego 
przywabienia. Po prostu obtocz mokrą kulkę proteinową w proszku - i gotowe! 
Żelowa kapsuła wabi ryby swym uderzającym kolorem i intensywnym aroma-
tem.

Nr art. Zawartość RCD zł
3949 016 50 g 41,00

METHOD MARBLES

Wersja 9mm naszych znanych Radical Boilie, dedykowana połowom innych ryb 
spokojnego żeru, brzany i lina. Lub do feederowej metody

Nr art. Model Ø Zawartość Akcja RCD zł
3962 103 Rubby Dubby 9 mm 75 g tonący 28,00

KULKI PROTEINOWE

METHOD DUMBLE

Wersja Dumble 8x10mm, dedykowana połowom innych ryb spokojnego żeru, 
brzany i lina. Lub do feederowej Metody.

Nr art. Model Ø Zawartość Akcja RCD zł
3962 603 Rubby Dubby 8 mm / 10 mm 75 g tonący 28,00

Nr art. Model Zawartość RCD zł
3949 025 Rubby Dubby 100 ml 38,80

MARBLE SPRAY

Spray dzięki któremu nadamy przynęcie i zanęcie 
nutę zapachową naszych ulubionych Radical 
Boilies

NAKLEJKA

Nr art. Model Szerokość Wysokość RCD zł
9949 015 Rubby Dubby 14,5 cm 9,5 cm 1,40
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RA24 RA25

Torby wielokrot-
nie zamykane!

YELLOW ZOMBIE KULKI PROTEINOWE

Najbardziej owocowe przyciąganie od początków kulek proteino-
wych! Przynęta przyszłości, ponieważ naturalność się liczy, a w 
Radical używamy wyłącznie naturalnych składników. Skuteczność 
naszej przynęty udowadnia, że mamy rację:
• Prawdziwe owoce dla "chrupiącego" efektu
• Słodki nektar owocowy, zamiast sztucznych słodzików
• Przynęta aktywuje się i natychmiast zaczyna działać w wodzie, 
ponieważ nie zawiera sztucznych konserwantów
• Najwyższej jakości mączki powodują u karpia rozpoczęcie żero-
wania i zapewniają, że przynęta jest szybko trawiona

Nr art. Ø Zawartość RCD zł
3954 010 16 mm 1 kg 54,20

3955 010 20 mm 1 kg 54,20

Nr art. Zawartość RCD zł
3950 010 150 ml 42,60

YELLOW ZOMBIE DIP

Nasze dipowane kulki proteinowe zapewniają, 
że nawet oddalone ryby są przywabiane do 
przynęty dzięki składnikom dipa, które idealnie 
przenikają w wodę w każdej temperaturze. 
Naturalny smak owocowy nakłania rybę do żero-
wania, zwłaszcza w miesiącach letnich. Dipowa-
ne przynęty są skuteczniejsze w przerybionych 
wodach i w trudnych warunkach!

zawiera kapsuł-
kę smakową

Nr art. Ø Zawartość RCD zł
3943 010 16 mm / 20 mm 75 g 40,00

YELLOW ZOMBIE POP UPS

Solidne przynęty pływające, nadające się do sto-
sowania z gamą Radical Yellow Zombie Range, 
które unoszą się przez wyjątkowo długi czas. 
W każdym pudełku znajdują się dwie średnice, 
dzięki czemu możesz być pewien, że zawsze 
dokonasz prawidłowego wyboru kulki pop up 
do warunków. Dołączona kapsułka smakowa 
poprawiająca działanie przynęt pływających.

zawiera kapsuł-
kę smakową

Nr art. Ø Zawartość RCD zł
3943 053 16 mm / 20 mm 75 g 42,60

YELLOW ZOMBIE NEON POP 
UPS
Fluorescencyjne kolory idealnie nadają się do 
rozświetlenia Twoich przynęt pływających. Teraz 
dostępna jest kulka proteinowa Neon Pop-Up 
pasująca do Yellow Zombie. Kolor: fluorescen-
cyjny żółty.

YELLOW ZOMBIE NEON POWDER

Bardzo zmyślna opcja dania kulce proteinowej 'drugiej skóry' dla dodatkowego 
przywabienia. Po prostu obtocz mokrą kulkę proteinową w proszku - i gotowe! 
Żelowa kapsuła wabi ryby swym uderzającym kolorem i intensywnym aroma-
tem.

Nr art. Zawartość RCD zł
3949 017 50 g 41,00

METHOD MARBLES

Wersja 9mm naszych znanych Radical Boilie, dedykowana połowom innych ryb 
spokojnego żeru, brzany i lina. Lub do feederowej metody

Nr art. Model Ø Zawartość Akcja RCD zł
3962 104 Yellow Zombie 9 mm 75 g tonący 28,00

KULKI PROTEINOWE

METHOD DUMBLE

Wersja Dumble 8x10mm, dedykowana połowom innych ryb spokojnego żeru, 
brzany i lina. Lub do feederowej Metody.

Nr art. Model Ø Zawartość Akcja RCD zł
3962 604 Yellow Zombie 8 mm / 10 mm 75 g tonący 28,00

Nr art. Model Zawartość RCD zł
3949 026 Yellow Zombie 100 ml 38,80

MARBLE SPRAY

Spray dzięki któremu nadamy przynęcie i zanęcie 
nutę zapachową naszych ulubionych Radical 
Boilies

NAKLEJKA

Nr art. Model Szerokość Wysokość RCD zł
9949 014 Yellow Zombie 14,5 cm 9,5 cm 1,40
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RA26 RA27

Torby wielokrot-
nie zamykane!

PINK TUNA KULKI PROTEINOWE

Różowa i rybna - to atrybuty naszej nowej, ekskluzywnej odmiany 
kulki proteinowej Czasami podczas testów, nasi zespołowi węd-
karze byli wprost zasypani karpiami. Czy to w południowej Francji 
w wysokich temperaturach, czy późną jesienią w Niemczech, Pink 
Tuna zaimponuje swym niesamowitym przyciąganiem w każdej 
temperaturze wody. Dlaczego tak jest? Mieszanina wysokiej jakości 
komponentów bazowych bogatych w białko jest fenomenalnie 
wzmocniona rybim posiłkiem. Uderzający kolor również zaciekawia 
karpia. Rezultat? Nieustanne buczenie wskaźnika brań! Specjalne 
kulki proteinowe na długie sesje, wysoki poziom przyciągania, 
mimo pozostawania na przyponie z włosem przez długi czas.

Nr art. Ø Zawartość RCD zł
3957 001 16 mm 1 kg 54,20

3957 002 20 mm 1 kg 54,20

Nr art. Zawartość RCD zł
3949 003 150 ml 42,60

PINK TUNA DIP

Natychmiast rozpoznawalny aromat połączony 
z rozpuszczalnością alkoholu sprawiają, że ten 
dip jest naprawdę wyjątkowy. Dip działa szybko, 
przywabiając ryby do stanowiska wędkarskiego 
w mgnieniu oka. Nasza porada: Obtocz dużą 
liczbę kulek proteinowych w Pink Tuna Dip przed 
pierwszym nęceniem w strefie docelowej. To 
przyciągnie ryby do stanowiska wędkarskiego w 
mgnieniu oka

zawiera kapsuł-
kę smakową

Nr art. Ø Zawartość RCD zł
3949 001 16 mm / 20 mm 75 g 40,00

PINK TUNA POP UPS

Twarde kulki proteinowe pop-up, które zacho-
wują pływalność przez długi czas. Perfekcyjne do 
użycia z kulkami proteinowymi Pink Tuna Boilies. 
W każdym pudełku znajdują się dwie średnice, 
dzięki czemu możesz być pewien, że zawsze 
dokonasz prawidłowego wyboru kulki pop up 
do warunków. Dołączona kapsułka smakowa 
poprawiająca działanie przynęt pływających.

zawiera kapsuł-
kę smakową

Nr art. Ø Zawartość RCD zł
3949 002 16 mm / 20 mm 75 g 42,60

PINK TUNA NEON POP UPS

Fluorescencyjne kolory idealnie nadają się do 
rozświetlenia Twoich przynęt pływających. Teraz 
dostępna jest kulka proteinowa Neon Pop-Up 
pasująca do Pink Tuna. Kolor: Neonowy różowy.

PINK TUNA NEON POWDER

Bardzo zmyślna opcja dania kulce proteinowej 'drugiej skóry' dla dodatkowego 
przywabienia. Po prostu obtocz mokrą kulkę proteinową w proszku - i gotowe! 
Żelowa kapsuła wabi ryby swym uderzającym kolorem i intensywnym aroma-
tem.

Nr art. Zawartość RCD zł
3949 019 50 g 41,00

METHOD MARBLES

Wersja 9mm naszych znanych Radical Boilie, dedykowana połowom innych ryb 
spokojnego żeru, brzany i lina. Lub do feederowej metody

Nr art. Model Ø Zawartość Akcja RCD zł
3962 105 Pink Tuna 9 mm 75 g tonący 28,00

KULKI PROTEINOWE

METHOD DUMBLE

Wersja Dumble 8x10mm, dedykowana połowom innych ryb spokojnego żeru, 
brzany i lina. Lub do feederowej Metody.

Nr art. Model Ø Zawartość Akcja RCD zł
3962 605 Pink Tuna 8 mm / 10 mm 75 g tonący 28,00

Nr art. Model Zawartość RCD zł
3949 027 Pink Tuna 100 ml 38,80

MARBLE SPRAY

Spray dzięki któremu nadamy przynęcie i zanęcie 
nutę zapachową naszych ulubionych Radical 
Boilies

NAKLEJKA

Nr art. Model Szerokość Wysokość RCD zł
9949 016 Pink Tuna 14,5 cm 9,5 cm 1,40
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RA28 RA29

Torby wielokrot-
nie zamykane!

VAMPIRE GARLIC KULKI PROTEINOWE

Czosnek przez wiele lat był absolutnym sekretem skuteczności. W 
tej kulce proteinowej połączyliśmy smak czosnku ze świeżą miętą. 
Ta kombinacja sprawia, że karpie szaleją! Tak jak w przypadku Pink 
Tuna, nasi wędkarze testowi również osiągnęli niesamowite brania 
dzięki Vampire Garlic. Ta kulka proteinowa przestraszyłaby Dra-
kulę, ale karpie ją po prostu uwielbiają! Jako bazy użyto odżywki 
białkowej, dzięki czemu osiągnęliśmy przynętę o wysokiej wartości 
odżywczej. Kulka proteinowa skusi duże okazy zarówno podczas 
krótkich sesji, jak i podczas dłuższych kampanii nęcenia.

Nr art. Ø Zawartość RCD zł
3958 001 16 mm 1 kg 54,20

3958 002 20 mm 1 kg 54,20

Nr art. Zawartość RCD zł
3949 012 150 ml 42,60

VAMPIRE GARLIC DIP

Vampire Garlic Dip jest na bazie alkoholu i 
zawiera prawdziwy czosnek i płynną miętę. 
Dip wchłania się w kulki proteinowe i pop-upy, 
uwalniając swój smak przez dłuższy czas. Alko-
hol i wynikająca z niego rozpuszczalność dipa 
sprawiają również, że jest idealny do użycia 
zimą.

zawiera kapsuł-
kę smakową

Nr art. Ø Zawartość RCD zł
3949 010 16 mm / 20 mm 75 g 40,00

VAMPIRE GARLIC POP UPS

Twarda kulka proteinowa pop up długo pływa-
jąca, doskonale dopasowana do Vampire Garlic 
Boilie. W każdym pudełku znajdują się dwie 
średnice, dzięki czemu możesz być pewien, że 
zawsze dokonasz prawidłowego wyboru kulki 
pop up do warunków. Dołączona kapsułka 
smakowa poprawiająca działanie przynęt pły-
wających.

zawiera kapsuł-
kę smakową

Nr art. Ø Zawartość RCD zł
3949 011 16 mm / 20 mm 75 g 42,60

VAMPIRE GARLIC NEON 
POP UPS
Fluorescencyjne kolory idealnie nadają się do 
rozświetlenia Twoich przynęt pływających. Teraz 
dostępna jest kulka proteinowa Neon Pop-Up 
pasująca do Vampire Garlic. Kolor: Neon white.

VAMPIRE GARLIC NEON POWDER

Bardzo zmyślna opcja dania kulce proteinowej 'drugiej skóry' dla dodatkowego 
przywabienia. Po prostu obtocz mokrą kulkę proteinową w proszku - i gotowe! 
Żelowa kapsuła wabi ryby swym uderzającym kolorem i intensywnym aroma-
tem.

Nr art. Zawartość RCD zł
3949 015 50 g 41,00

METHOD MARBLES

Wersja 9mm naszych znanych Radical Boilie, dedykowana połowom innych ryb 
spokojnego żeru, brzany i lina. Lub do feederowej metody

Nr art. Model Ø Zawartość Akcja RCD zł
3962 106 Vampire Garlic 9 mm 75 g tonący 28,00

KULKI PROTEINOWE

METHOD DUMBLE

Wersja Dumble 8x10mm, dedykowana połowom innych ryb spokojnego żeru, 
brzany i lina. Lub do feederowej Metody.

Nr art. Model Ø Zawartość Akcja RCD zł
3962 606 Vampire Garlic 8 mm / 10 mm 75 g tonący 28,00

Nr art. Model Zawartość RCD zł
3949 028 Vampire Garlic 100 ml 38,80

MARBLE SPRAY

Spray dzięki któremu nadamy przynęcie i zanęcie 
nutę zapachową naszych ulubionych Radical 
Boilies

NAKLEJKA

Nr art. Model Szerokość Wysokość RCD zł
9949 017 Vampire Garlic 14,5 cm 9,5 cm 1,40
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RA30 RA31

Torby wielokrot-
nie zamykane!

BLOODY CHICKEN KULKI PROTEINOWE

Te kulki proteinowe“niesamowite Radical Bloody ” zostały opra-
cowane podczas niezliczonych godzin prób członków zespołu 
Quantum Radical w sezonie 2009-10.  Niemiecki as karpia Ben-
jamin Gründer odegrał główną rolę w osiągnięciu perfekcyjnej 
mieszaniny składników, które pozwalają złapać dużego karpia 
europejskiego.   Składniki Radical Bloody Chicken dają natychmia-
stowy efekt dzięki szybkiemu uwolnieniu jej unikatowego zestawu 
atraktorów. W testach odkryto, że duże ryby natychmiast rozpo-
znają jej mięsny smak i nie ma potrzeby zarzucania dodatkowej 
przynęty wcześniej, czy "tresowania" ryb pod tę przynętę! Radical 
Bloody Chicken oparta jest na wysokiej jakości mieszance mięsnej, 
która wspomaga trawienie, a dzięki temu stymuluje dalsze żero-
wanie.  Przyczynia się to do jej niesamowicie wysokiego poziomu 
wabienia.  Łatwostrawna i stosunkowo szybko rozpuszczająca 
się w wodzie, ta kulka proteinowa może być używana przez cały 
rok i wrzucana w dużych ilościach bezpośrednio do wody, bez jej 
zanieczyszczania.

Nr art. Ø Zawartość RCD zł
3954 008 16 mm 1 kg 54,20

3955 008 20 mm 1 kg 54,20

Nr art. Zawartość RCD zł
3950 008 150 ml 42,60

BLOODY CHICKEN DIP

Pasujący dip do kulek proteinowych Radical 
Radical Bloody Chicken Boilies z bazą tranową. 
Wysoce efektywny aromat kurczaka i długotrwa-
ły efekt wabienia. Idealny do nadania kulkom 
proteinowym Radical Bloody Chicken Boilie 
dodatkowej mocy.

zawiera kapsuł-
kę smakową

Nr art. Ø Zawartość RCD zł
3943 008 16 mm / 20 mm 75 g 40,00

BLOODY CHICKEN POP UPS

Twarde kulki proteinowe pop-up, które zacho-
wują pływalność przez długi czas. Perfekcyjne do 
użycia z kulkami proteinowymi Radical Bloody 
Chicken Boilies. W każdym pudełku znajdują się 
dwie średnice, dzięki czemu możesz być pewien, 
że zawsze dokonasz prawidłowego wyboru 
kulki pop up do warunków. Dołączona kapsułka 
smakowa poprawiająca działanie przynęt pły-
wających.

zawiera kapsuł-
kę smakową

Nr art. Ø Zawartość RCD zł
3943 050 16 mm / 20 mm 75 g 42,60

BLOODY CHICKEN NEON 
POP UPS
Fluorescencyjne kolory idealnie nadają się do 
rozświetlenia Twoich przynęt pływających. Teraz 
dostępna jest kulka proteinowa Neon Pop-Up 
pasująca do Bloody Chicken. Kolor: fluorescen-
cyjny czerwony.

BLOODY CHICKEN NEON POWDER

Bardzo zmyślna opcja dania kulce proteinowej 'drugiej skóry' dla dodatkowego 
przywabienia. Po prostu obtocz mokrą kulkę proteinową w proszku - i gotowe! 
Żelowa kapsuła wabi ryby swym uderzającym kolorem i intensywnym aroma-
tem.

Nr art. Zawartość RCD zł
3949 018 50 g 41,00

METHOD MARBLES

Wersja 9mm naszych znanych Radical Boilie, dedykowana połowom innych ryb 
spokojnego żeru, brzany i lina. Lub do feederowej metody

Nr art. Model Ø Zawartość Akcja RCD zł
3962 107 Bloody Chicken 9 mm 75 g tonący 28,00

KULKI PROTEINOWE

METHOD DUMBLE

Wersja Dumble 8x10mm, dedykowana połowom innych ryb spokojnego żeru, 
brzany i lina. Lub do feederowej Metody.

Nr art. Model Ø Zawartość Akcja RCD zł
3962 607 Bloody Chicken 8 mm / 10 mm 75 g tonący 28,00

Nr art. Model Zawartość RCD zł
3949 029 Bloody Chicken 100 ml 38,80

MARBLE SPRAY

Spray dzięki któremu nadamy przynęcie i zanęcie 
nutę zapachową naszych ulubionych Radical 
Boilies

NAKLEJKA

Nr art. Model Szerokość Wysokość RCD zł
9949 013 Bloody Chicken 14,5 cm 9,5 cm 2,60

PREZENTER DO KULEK PROT.

Łatwa do złożenia wystawka sklepowa, wykonana z 
trwałego, zadrukowanego kartonu mieszcząca do 6 
stojących torebek z atrakcyjnej serii kulek proteinowych 
Quantum. Ogromnie zwiększa sprzedaż. Kulki proteino-
we nie są zawarte w zestawie.

Nr art. RCD zł
9963 015 38,80
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RA32 RA33

ZESTAW SIATEK PVA DO LEJKA

Siatka PVA jest bardzo wytrzymała i rozpuszcza 
się w krótkim czasie nawet przy niskich tempera-
turach wody. Występuje w kompletnym zestawie 
z siatkami w obu średnicach oraz z akcesoriami 
do napełniania jak ubijaki lub też w pojedynczych 
zestawach z siatką o jednej średnicy i odpowiedni-
mi akcesoriami.  Tuby z siatkami uzupełniającymi 
są dostępne oddzielnie. Materiał: PVA

Nr art. Długość Rozmiar RCD zł
2603 001 7 m 25 mm & 35 mm 68,40

ZESTAW SIATEK PVA DO LEJKA

Siatka PVA jest bardzo wytrzymała i rozpuszcza 
się w krótkim czasie nawet przy niskich tempera-
turach wody. Występuje w kompletnym zestawie 
z siatkami w obu średnicach oraz z akcesoriami 
do napełniania jak ubijaki lub też w pojedynczych 
zestawach z siatką o jednej średnicy i odpowied-
nimi akcesoriami. Tuby z siatkami uzupełniającymi 
są dostępne oddzielnie. Materiał: PVA

Nr art. Długość Ø RCD zł
2603 002 7 m 25 mm 40,60

2603 003 7 m 35 mm 46,60

SIATKI PVA

Te woreczki PVA są bardzo mocne i wytrzymają 
rzuty nawet na bardzo duże odległości. Czas roz-
puszczania wynosi tylko około 90 sekund nawet 
w zimnej wodzie, dzięki czemu zawartość jest 
szybko uwalniana. Dostępne w 2 wielkościach! W 
zestawie z akcesoriami do napełniania lub osobno 
jako uzupełnienie do zestawów. Materiał: PVA

Nr art. Długość Szerokość Rozmiar Ilość RCD zł
2603 006 110 mm 55 mm M 25 szt 21,60

2603 007 160 mm 85 mm L 20 szt 23,40

TAŚMA PVA

Klasyczna taśma PVA. Bardzo mocna 
i odporna na przetarcia, a jedno-
cześnie rozpuszcza się w mniej niż 
1.5 minuty nawet w zimnej wodzie. 
Materiał: PVA

Nr art. Długość Szerokość RCD zł
2603 010 20 m 16 mm 11,80

ZESTAW SIATEK 
PVA DO LEJKA

Siatka PVA jest bardzo 
wytrzymała i rozpuszcza się 
w krótkim czasie nawet przy 
niskich temperaturach wody. 
Występuje w kompletnym 
zestawie z siatkami w obu 
średnicach oraz z akcesoriami 
do napełniania jak ubijaki lub 
też w pojedynczych zestawach 
z siatką o jednej średnicy i 
odpowiednimi akcesoriami. 
Tuby z siatkami uzupełniają-
cymi są dostępne oddzielnie. 
Materiał: PVA

Nr art. Model Długość Ø RCD zł
2603 004 Zapas 10 m 25 mm 37,00

2603 005 Zapas 10 m 35 mm 41,00

SIATKI PVA

Te woreczki PVA są bardzo mocne i wytrzymają 
rzuty nawet na bardzo duże odległości. Czas roz-
puszczania wynosi tylko około 90 sekund nawet 
w zimnej wodzie, dzięki czemu zawartość jest 
szybko uwalniana. Dostępne w 2 wielkościach! W 
zestawie z akcesoriami do napełniania lub osobno 
jako uzupełnienie do zestawów. Materiał: PVA

Nr art. Model Długość Szerokość Rozmiar Ilość RCD zł
2603 008 Zapas 110 mm 55 mm M 30 szt 19,00

2603 009 Zapas 160 mm 85 mm L 20 szt 20,80

MATERIAŁY PVA

125g spool

ŻYŁKA INVISIBLE

Zielona żyłka, która praktycznie znika między roślinami w wodzie. Duża wytrzymałość na 
węzłach, wysoka odporność na przetarcia i dobra elastyczność zapewniają pewny hol karpia.

Nr art. Ø Długość Waga Kolor RCD zł
2381 030 0,30 mm 1450 m 8,0 kg / 16,5 lbs zielony 108,00

2381 035 0,35 mm 1065 m 9,1 kg / 20,1 lbs zielony 108,00

2381 040 0,40 mm 816 m 10,8 kg / 23,8 lbs zielony 108,00

ŻYŁKA SUBSTANTIL

Zielona żyłka, która praktycznie znika między roślinami w wodzie. Duża wytrzymałość 
na węzłach, wysoka odporność na przetarcia i dobra elastyczność zapewniają pewny 
hol karpia. Dzięki swojej małej rozciągliwości jest to świetna alternatywa, gdy stoso-
wanie plecionek jest zakazane.

Nr art. Ø Długość Waga Kolor RCD zł
2382 030 0,30 mm 1450 m 8,00 kg / 16,50 lbs transparent green 108,00

2382 035 0,35 mm 1065 m 9,10 kg / 20,10 lbs transparent green 108,00

2382 040 0,40 mm 816 m 10,80 kg / 23,80 lbs transparent green 108,00
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RA34 RA35

DROP BRAID

Tonąca, najwyższej jakości ośmiosplotowa plecionka. 8 włókien sprawia, że mate-
riał jest bardzo gładki i elastyczny z jednoczesnym zachowaniem odporności. Jest 
to linka o bardzo dobrych właściwościach rzutowych i stwarza małe opory na 
powiewy wiatru.

Nr art. Ø Długość Waga Kolor RCD zł
2383 025 0,25 mm 400 m 11,3 kg / 25 lbs ciemnozielony 233,00

2383 030 0,30 mm 400 m 13,0 kg / 30 lbs ciemnozielony 233,00

2383 125 0,25 mm 1200 m 11,3 kg / 25 lbs ciemnozielony 659,00

2383 130 0,30 mm 1200 m 13,0 kg / 30 lbs ciemnozielony 659,00

TOUGH LEADER

Szczególnie gładki i odporny na przetarcia mono leader o jasnozielonym kolorze. 
Posiada bardzo dobre właściwości rzutowe, które zawdzięcza swojej gładkości. Ze 
względu na specjalną strukturę molekularną jest szczególnie odporny na przetarcia 
– kamienie, drewno czy małże nie mają teraz szans!

Nr art. Ø Długość Waga Kolor RCD zł
2671 050 0,50 mm 100 m 13,6 kg / 30 lbs jasnozielony 42,60

2671 060 0,60 mm 100 m 18 kg / 40 lbs jasnozielony 42,60

FLUORO FILAMENT

Krystalicznie przezroczysty i gładki fluorocarbon. Dzięki specjalnej kompozycji udało 
nam się wyeliminować typową dla fluorocarbonu sztywność. To dlatego żyłka posia-
da bardzo dobre właściwości rzutowe i jednocześnie jest na tyle ciężka, aby perfek-
cyjnie układać się na dnie. Materiał w ogóle się nie skręca.

Nr art. Ø Długość Waga Kolor RCD zł
2672 043 0,43 mm 100 m 9 kg / 20 lbs przeźroczysty 94,20

2672 047 0,47 mm 100 m 11,3 kg / 25 lbs przeźroczysty 94,20

CHOD FILAMENT

Typowy materiał mono stworzony z myślą o zestawach typu chod rig czy stiff rig. 
W prosty sposób można go wyprostować czy zmienić jego kształt. Nie jest do tego 
potrzebne ciepło, zaś sam materiał jest absolutnie niepozorny dzięki swojemu zie-
lonemu odcieniowi.

Nr art. Ø Długość Waga Kolor RCD zł
2673 045 0,45 mm 20 m 9 kg / 20 lbs jasnozielony 32,40

LINKI
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RA36 RA37

LONGSHANK

Sprawdzony kształt Longshank w wyjątkowej jakości i ostrości. Specjalna mato-
wa powłoka zapobiega odbiciom i chroni hak. Te haczyki są nie tylko ostre - 
również pozostają ostre o wiele dłużej niż porównywalne typy.

Nr art. Rozmiar Haczyki Ilość Kolor RCD zł
4467 002 2 10 10 szt titan x 19,40

4467 004 4 10 10 szt titan x 19,40

4467 006 6 10 10 szt titan x 19,40

WIDE GAPE STRONG

Sprawdzony kształt Wide- Gape w doskonałej jakości i ostrości. Ta wersja jest 
bardziej stabilna - idealna do łowienia na wodach z wieloma przeszkodami. 
Specjalna matowa powłoka zapobiega odbiciom i chroni hak. Te haczyki są nie 
tylko ostre - również pozostają ostre o wiele dłużej niż porównywalne typy.

Nr art. Rozmiar Haczyki Ilość Kolor RCD zł
4468 002 2 10 10 szt titan x 19,40

4468 004 4 10 10 szt titan x 19,40

4468 006 6 10 10 szt titan x 19,40

WIDE GAPE

Sprawdzony kształt Wide- Gape w doskonałej jakości i ostrości. Specjalna 
matowa powłoka zapobiega odbiciom i chroni hak. Te haczyki są nie tylko ostre 
- również pozostają ostre o wiele dłużej niż porównywalne typy.

Nr art. Rozmiar Haczyki Ilość Kolor RCD zł
4484 002 2 10 10 szt titan x 19,40

4484 004 4 10 10 szt titan x 19,40

4484 006 6 10 10 szt titan x 19,40

4484 008 8 10 10 szt titan x 19,40

CONTINENTAL

Sprawdzony kształt Continental w wyjątkowej jakości i ostrości. Niezwykle 
stabilny i uniwersalny zaczep. Specjalna matowa powłoka zapobiega odbiciom i 
chroni hak. Te haczyki są nie tylko ostre - również pozostają ostre o wiele dłużej 
niż porównywalne typy.

Nr art. Rozmiar Haczyki Ilość Kolor RCD zł
4485 002 2 10 10 szt titan x 19,40

4485 004 4 10 10 szt titan x 19,40

4485 006 6 10 10 szt titan x 19,40

CHODDA

Sprawdzony kształt do zestawów chod i pop-up w doskonałej jakości i ostrości. 
Specjalna matowa powłoka zapobiega odbiciom i chroni hak. Te haczyki są nie 
tylko ostre - również pozostają ostre o wiele dłużej niż porównywalne typy.

Nr art. Rozmiar Haczyki Ilość Kolor RCD zł
4486 002 2 10 10 szt titan x 19,40

4486 004 4 10 10 szt titan x 19,40

4486 006 6 10 10 szt titan x 19,40

CURVESHANK

Sprawdzony kształt Curve w doskonałej jakości i ostrości. Ten haczyk nadaje się 
do różnych standardowych, a także do nowoczesnych i specjalistycznych zesta-
wów. Specjalna matowa powłoka zapobiega odbiciom i chroni hak. Te haczyki 
są nie tylko ostre - również pozostają ostre o wiele dłużej niż porównywalne 
typy.

Nr art. Rozmiar Haczyki Ilość Kolor RCD zł
4487 002 2 10 10 szt titan x 19,40

4487 004 4 10 10 szt titan x 19,40

4487 006 6 10 10 szt titan x 19,40

4487 008 8 10 10 szt titan x 19,40

HAKI
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RA38 RA39

KRĘTLIK Z KÓŁKIEM

Nr art. Kolor RCD zł
6269 001 mat black non reflective 11,80

KRĘTLIK

Nr art. Kolor RCD zł
6269 004 mat black non reflective 6,60

KRĘTLIK Z DUŻYM OCZKIEM

Nr art. Kolor RCD zł
6269 005 mat black non reflective 7,40

KRĘTLIK DO PVA

Nr art. Kolor RCD zł
6269 006 mat black non reflective 13,00

KRĘTLIK DO SZYBKIEJ WYMIANY

Nr art. Kolor RCD zł
6269 007 mat black non reflective 10,80

KRĘTLIK DO SZYBKIEJ WYMIANY 
Z KÓŁKIEM
Nr art. Kolor RCD zł
6269 008 mat black non reflective 14,20

KRĘTLIK Z MICRO KÓŁKIEM

Nr art. Kolor RCD zł
6269 009 mat black non reflective 11,80

KÓŁKO ŁĄCZNIKOWE

Nr art. Ø Kolor RCD zł
6269 002 3,1 mm mat black non reflective 7,80

6269 003 5,3 mm mat black non reflective 8,20

AGRAFKA DO SZYBKIEJ WYMIA-
NY
Nr art. Kolor RCD zł
6269 010 mat black non reflective 7,40

PRZYPONY

http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6269001&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6269004&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6269005&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6269006&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6269007&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6269008&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6269009&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6269002&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6269003&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6269010&type=google&locale=DE
https://www.zebco-europe.biz/de/haendlersuche/


RA40 RA41

CIĘŻAREK FLAT PEAR Z KRĘTLIKIEM

Klasyczny ciężarek o świetnych własnościach zacinania z wytrzyma-
łą powłoką. Krętliki są wystarczająco duże, aby można było zacze-
pić je na dowolnym klipsie.

Nr art. Model Waga Kolor RCD zł
6351 001 2 oz 56 g sparkled mudd 8,20

6351 002 2,5 oz 70 g sparkled mudd 9,80

6351 003 3 oz 85 g sparkled mudd 10,80

6351 004 3,5 oz 99 g sparkled mudd 10,80

6351 005 4 oz 113 g sparkled mudd 10,80

6351 006 5 oz 141 g sparkled mudd 10,80

6351 007 6 oz 170 g sparkled mudd 12,40

CIĘŻAREK PRZELOTOWY FLAT PEAR

Klasyczny ciężarek o świetnych własnościach zacinania z wytrzymałą powłoką. 
Wstawka bezpiecznie mieści standardowe krętliki używane w wędkarstwie kar-
piowym i jest zarówno wytrzymała, jak i elastyczna.

Nr art. Model Waga Kolor RCD zł
6352 001 2 oz 56 g sparkled mudd 9,80

6352 002 2,5 oz 70 g sparkled mudd 9,80

6352 003 3 oz 85 g sparkled mudd 10,80

6352 004 3,5 oz 99 g sparkled mudd 10,80

6352 005 4 oz 113 g sparkled mudd 10,80

6352 006 5 oz 141 g sparkled mudd 10,80

6352 007 6 oz 170 g sparkled mudd 12,40

CIĘŻAREK GRIPPA LEAD Z KRĘTLIKIEM

Ciężarek do łowienia na dalekich dystansach lub rzekach o silnym nurcie. Asy-
metryczna konstrukcja sprawia, że strona „chwytna” jest zawsze odwrócona 
ku dołowi. Ciężarek jest także bardzo kompaktowy, aby szybko przenosił pełny 
ciężar na ostrze haka. Krętliki są wystarczająco duże, aby można było zaczepić 
je na dowolnym klipsie.

Nr art. Model Waga Kolor RCD zł
6353 001 3,5 oz 99 g sparkled mudd 11,60

6353 002 4 oz 113 g sparkled mudd 11,60

6353 003 4,5 oz 127 g sparkled mudd 11,60

6353 004 5 oz 141 g sparkled mudd 12,40

6353 005 6 oz 170 g sparkled mudd 13,80

6353 006 7 oz 198 g sparkled mudd 16,00

6353 007 8 oz 226 g sparkled mudd 19,00

CIĘŻAREK DISTANCE LEAD Z KRĘTLIKIEM

Ciężarek do dalekich rzutów. Kształt ciężarka zapewnia mu stabilność w locie 
i chroni go także przed obracaniem się na dnie. Jest on jak najbardziej zwarty, 
aby jak najszybciej przenosił pełny ciężar na ostrze haka.  Krętliki są wystarcza-
jąco duże, aby można było zaczepić je na dowolnym klipsie.

Nr art. Model Waga Kolor RCD zł
6354 001 2,5 oz 70 g sparkled mudd 9,80

6354 002 3 oz 85 g sparkled mudd 10,80

6354 003 3,5 oz 99 g sparkled mudd 10,80

6354 004 4 oz 113 g sparkled mudd 10,80

6354 005 5 oz 141 g sparkled mudd 10,80

6354 006 6 oz 170 g sparkled mudd 12,40

CIĘŻAREK PRZELOTOWY DISTANCE LEAD

Ciężarek do dalekich rzutów. Kształt ciężarka zapewnia mu stabilność w locie 
i chroni go także przed obracaniem się na dnie. Jest on jak najbardziej zwarty, 
aby jak najszybciej przenosił pełny ciężar na ostrze haka. Wstawka bezpiecznie 
mieści standardowe krętliki używane w wędkarstwie karpiowym i jest zarówno 
wytrzymała, jak i elastyczna.

Nr art. Model Waga Kolor RCD zł
6355 001 2,5 oz 70 g sparkled mudd 9,80

6355 002 3 oz 85 g sparkled mudd 10,80

6355 003 3,5 oz 99 g sparkled mudd 10,80

6355 004 4 oz 113 g sparkled mudd 10,80

6355 005 5 oz 141 g sparkled mudd 10,80

6355 006 6 oz 170 g sparkled mudd 12,40

CIĘŻAREK FOOD BOMB LEAD Z KRĘTLIKIEM

Ciężarek do nęcenia szczególnie dobrze utrzymuje zanętę, pozostaje 
ona na nim po rzucie. Jest wystarczająco zwarty, aby zapewnić 
dobre samozacięcie.

Nr art. Model Waga Kolor RCD zł
6356 001 2 oz 56 g sparkled mudd 10,80

6356 002 2,5 oz 70 g sparkled mudd 11,60

6356 003 3 oz 85 g sparkled mudd 12,40

6356 004 4 oz 113 g sparkled mudd 13,40

CIĘŻARKI KARPIOWE
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RA42 RA43

Wydłużone działa-
nie baterii.

ZESTAW SYGNALIZATORÓW SENSONIC

Za nazwą Sensonic kryje się niezwykła czułość połączona z optymalną wytrzymałością. Zespół Radical przez wiele miesięcy pracował nad opracowaniem sygnalizatora 
odpowiedniego do każdej sytuacji nad wodą w Europie. Wodoodporne układy scalone gwarantują maksymalną funkcjonalność. Przyciski są ergonomiczne i nowocze-
śnie zaprojektowane. Czułość, głośność, ton i funkcja nocnego podświetlania są regulowane stopniowo. Sygnalizator ma wyjście na podświetlane hangery. Snag earsy 
utrzymują wędkę nawet przy silnych braniach, a mocny gwint ze stali nierdzewnej zapewnia bezpieczne mocowanie do rod poda. Zasięg do 120 metrów. Zestaw skła-
da się z trzech sygnalizatorów, centralki i sztywnego pokrowca. Zasilanie: 2x AAA (nie dołączone)

Nr art. Ilość Kolor RCD zł
6812 999 3+1 szt zielone, żółte, czerwone 1464,00

Wydłużone działa-
nie baterii.

CENTRALKA SENSONIC

Centralka sygnalizatorów Sensonic ma zasięg do 120 metrów. Głośność brania 
jest stopniowo regulowana, a wbudowane podświetlenie jest na tyle wyraźne, 
aby zorientować się szybko, na której wędce nastąpiło branie. Zasilanie: 2x AAA 
(nie dołączone)

Nr art. Szerokość Wysokość Glebok. Ilość RCD zł
6812 005 4,0 cm 9,5 cm 2,6 cm 1 szt 350,00

Wydłużone działa-
nie baterii.

SYGNALIZATOR BRAŃ SENSONIC

Za nazwą Sensonic kryje się niezwykła czułość połączona z optymalną wytrzy-
małością. Zespół Radical przez wiele miesięcy pracował nad opracowaniem 
sygnalizatora odpowiedniego do każdej sytuacji nad wodą w Europie. Wodo-
odporne układy scalone gwarantują maksymalną funkcjonalność. Przyciski są 
ergonomiczne i nowocześnie zaprojektowane. Czułość, głośność, ton i funkcja 
nocnego podświetlania są regulowane stopniowo. Sygnalizator ma wyjście na 
podświetlane hangery. Snag earsy utrzymują wędkę nawet przy silnych bra-
niach, a mocny gwint ze stali nierdzewnej zapewnia bezpieczne mocowanie do 
rod poda. Zasięg do 120 metrów. Zasilanie: 2x AAA (nie dołączone)

Nr art. Szerokość Wysokość Glebok. Ilość Kolor RCD zł
6812 001 4,8 cm 12,0 cm 2,8 cm 1 szt zielony 350,00

6812 002 4,8 cm 12,0 cm 2,8 cm 1 szt żółty 350,00

6812 003 4,8 cm 12,0 cm 2,8 cm 1 szt czerwony 350,00

6812 004 4,8 cm 12,0 cm 2,8 cm 1 szt niebieski 350,00

czerwony

czarny

zielony

białe

żółty

purpurowy

niebieski

Długość czerwony zielony żółty niebieski czarny białe purpurowy RCD zł
15 cm 6705 001 6705 002 6705 003 6705 004 6705 005 6705 006 6705 007 34,40

FREE CLIMBER + ŁAŃCUCH

Wskaźnik brań do brzegu z plastiku ABS - niezniszczalny w normalnych sytu-
acjach nad wodą. Mechanizm zwalniający linkę jest bardzo delikatny i pracuje 
równie dobrze z żyłkami jak i plecionkami.  Wyposażony w średniej grubości 
łańcuszek. Opcjonalnymi akcesoriami są łańcuszki w 2 różnych grubościach, 
wytrzymałe ramię, 2 różne dodatkowe ciężarki, stopka do montażu i ochron-
ne pokrowce. Dostępny w 7 różnych kolorach.

czerwony

czarny

zielony

białe

żółty

purpurowy

niebieski

Długość czerwony zielony żółty niebieski czarny białe purpurowy RCD zł
16 cm 6705 011 6705 012 6705 013 6705 014 6705 015 6705 016 6705 017 38,80

FREE CLIMBER + RAMIĘ

Wskaźnik brań do brzegu z plastiku ABS - niezniszczalny w normalnych sytu-
acjach nad wodą. Mechanizm zwalniający linkę jest bardzo delikatny i pracuje 
równie dobrze z żyłkami jak i plecionkami. Zestaw składa się z wytrzymałego 
ramienia, które jest odporne na działanie wiatru. Opcjonalnymi akcesoriami 
są łańcuszki w 2 różnych grubościach, wytrzymałe ramię, 2 różne dodatkowe 
ciężarki, stopka do montażu i ochronne pokrowce. Dostępny w 7 różnych 
kolorach.

SWINGERY
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RA44 RA45

PUDEŁKO NA FREE CLIMBER Z ŁAŃCUCHEM X4

Uszyty pokrowiec, który zmieści 4 sygnalizatory Free Climber wraz z łańcusz-
kiem.

Nr art. Długość Wysokość Szerokość Kolor RCD zł
6705 106 13 cm 3 - cm 12 cm czarny 49,20

PUDEŁKO NA FREE CLIMBER Z ŁAŃCUCHEM X4

Uszyty pokrowiec, który zmieści 4 sygnalizatory Free Climber wraz z ramieniem.

Nr art. Długość Wysokość Szerokość Kolor RCD zł
6705 107 23 cm 3 - cm 15 cm czarny 49,20

FREE CLIMBER RAMIĘ

Wytrzymałe ramię do naszego sygna-
lizatora Free Climber.

Nr art. Długość Kolor RCD zł
6705 102 16 cm czarny 23,40

FREE CLIMBER DOCIĄŻENIE

Ciężarki przykręcane od spodu do głowicy nasze-
go sygnalizatora brań Free Climber.

Nr art. Waga Ilość Kolor RCD zł
6705 100 3 g 3 szt czarny 15,60

6705 101 9 g 3 szt czarny 15,60

FREE CLIMBER 
ŁAŃCUCH

Wytrzymały łańcuszek do 
przykręcenia do naszego 
sygnalizatora Free Climber.

Nr art. Długość Kolor RCD zł
6705 103 15 cm czarny 16,80

FREE CLIMBER 
ŁAŃCYCH MAŁY
Cienki, lekki łańcuszek do 
przykręcenia do naszego 
sygnalizatora Free Climber.

Nr art. Długość Kolor RCD zł
6705 104 15 cm czarny 10,40

FREE CLIMBER UCHWYT

Stopka montażowa do naszego sygnalizatora Free 
Climber. Pozwala zamocować sygnalizatory Free 
Climber do różnych buzz barów i rod podów. 
Teraz nie musisz już zabierać za każdym razem 
wszystkiego osobno.

Nr art. Kolor RCD zł
6705 105 czarny 8,60

ROD POD FREESTYLE

Freestyle oznacza iść własną drogą, co często może być kluczem 
do wędkowania. Dla wędkarzy ze wzrokiem wpatrzonym w 
przyszłość, którzy dużo łowią na różnych wodach, opracowaliśmy 
naszą czworonożną podpórkę Freestyle. Podpórka równie dobrze 
nadaje się zarówno do ekstremalnego łowienia w rzece, jak i 
łowienia na duże odległości. Dzięki swym prostym, a jednocześnie 
solidnym połączeniom śrubowym, podpórka jest gotowa do pracy 
w mgnieniu oka, a składa się tak samo szybko. Prawdziwie uniwer-
salna. Materiał: Aluminium. Akcesoria: Rod Pod Bag.

Nr art. Długość Wysokość Waga RCD zł
8402 022 75 - 130 cm 40 - 64 cm 1,85 kg 345,00

AFTER DARK ROD POD

Mocny rodpod z rozkładanymi nogami i rozkładaną środkową 
ramą. Stojak doskonale sprawdzi się na dużych jeziorach, ale także 
może być używany na rzekach o średnim uciągu.

Nr art. Długość Szerokość Wysokość Waga Kolor RCD zł
8418 001 1,20 cm 85 cm 70 cm 3,5 kg czarny mat 387,00

ROD PODY
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RA46 RA47

8587 003

8587 001

8587 002

INSIST 
BANKSTICK

Wytrzymała pod-
pórka wykończona 
prostą i elegancką 
matową czernią. 
Podpórka jest tele-
skopowo rozkłada-
na, bardzo mocna i 
ma proste ostrze.

Nr art. Długość Kolor RCD zł
1898 001 40 - 62 cm czarny mat 49,20

1898 002 60 - 90 cm czarny mat 51,60

1898 003 75 - 140 cm czarny mat 54,20

INSIST BUZZER BAR STAŁY

Bardzo wytrzymałe buzz-bary na dwie wędki. Najwyż-
szej jakości aluminium i wysokiej jakości gwinty, które 
się nie wycierają.

Nr art. Długość Kolor RCD zł
8231 001 25 cm czarny mat 80,00

REGULOWANY BUZZER BAR INSIST

Bardzo mocny buzz-bar na dwie wędki. Rozkładany z obu stron do idealnego 
rozłożenia wędzisk na podpórce. Najwyższej jakości aluminium i wysokiej jako-
ści gwinty, które się nie wycierają.

Nr art. Długość Kolor RCD zł
8232 001 30 cm / 47 cm czarny mat 97,20

AFTER DARK TORBA

Mocna torba z bocznymi kieszeniami, która nie tylko pomieści sprzęt wędkarski, 
ale także ubrania i zaopatrzenie. Mocne zamki i doskonale wykończony spód 
torby. Materiał: 100% Nylon powlekany polichlorkiem

Nr art. Model Długość Szerokość Wysokość Kolor RCD zł
8585 001 medium 55 cm 35 cm 32 cm zielony 209,00

8585 002 large (duża) 59 cm 34 cm 33 cm zielony 209,00

AFTER DARK TORBA COOLING

Termoizolacyjna torba z inteligentnym systemem dwóch komór dla bezpieczne-
go przechowywania jedzenia. Materiał: 100% Nylon powlekany polichlorkiem

Nr art. Długość Szerokość Wysokość Kolor RCD zł
8586 001 34 cm 26 cm 26 cm zielony 116,00

AFTER DARK POJEMNIK NA AKCESORIA SMALL 
(MAŁY)
After Dark Accessory Pouch to niezwykle wszechstronne saszetki. Dzięki prze-
zroczystym pokrywkom, użytkownik ma wgląd w zawartość bez konieczności 
jej otwierania – to bardzo praktyczne rozwiązanie, przydatne zwłaszcza wtedy, 
kiedy używa się kilku saszetek o tym samym rozmiarze. Rozmiar S idealnie 
nadaje się do przechowywania małych przedmiotów, narzędzi, ciężarków lub 
innych akcesoriów potrzebnych na krótkiej sesji. Ze względu na kompaktowe 
wymiary, produkt nie ma przegródek. Materiał: 100% Nylon powlekany poli-
chlorkiem

Nr art. Długość Szerokość Wysokość Kolor RCD zł
8587 001 11 cm 8 cm 6,5 cm zielony 47,40

AFTER DARK POJEMNIK NA AKCESORIA MEDIUM 
(ŚREDNI)
After Dark Accessory Pouch to niezwykle wszechstronne saszetki. Dzięki prze-
zroczystym pokrywkom, użytkownik ma wgląd w zawartość bez konieczności 
jej otwierania – to bardzo praktyczne rozwiązanie, przydatne zwłaszcza wtedy, 
kiedy używa się kilku saszetek o tym samym rozmiarze. Rozmiar Rozmiar M 
został wyposażony w regulowaną przegródkę, którą można umieścić w dowol-
nym miejscu dzięki rzepom. Ta wersja wielkościowa jest idealna do przechowy-
wania niewielkich akcesoriów, narzędzi, ciężarków, czy też kulek haczykowych. 
Materiał: 100% Nylon powlekany polichlorkiem

Nr art. Długość Szerokość Wysokość Kolor RCD zł
8587 002 18 cm 13 cm 7 cm zielony 68,40

AFTER DARK POJEMNIK NA AKCESORIA LARGE 
(DUŻY)
After Dark Accessory Pouch to niezwykle wszechstronne saszetki. Dzięki prze-
zroczystym pokrywkom, użytkownik ma wgląd w zawartość bez konieczności 
jej otwierania – to bardzo praktyczne rozwiązanie, przydatne zwłaszcza wtedy, 
kiedy używa się kilku saszetek o tym samym rozmiarze. Rozmiar Rozmiar L 
został wyposażony w dwie regulowane przegródki, które można umieścić 
w dowolnym miejscu dzięki rzepom. Produkt pomieści niewielkie akcesoria, 
narzędzia, ciężarki, czy też kulki haczykowe. Materiał: 100% Nylon powlekany 
polichlorkiem

Nr art. Długość Szerokość Wysokość Kolor RCD zł
8587 003 25,5 cm 18 cm 6,5 cm zielony 85,60

COOLERY
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RA48 RA49

AFTER DARK POKROWIEC

Specjalna torba do przechowywania igieł do przynęt, materiałów przyponowych, PVA, haczy-
ków i elementów końcowych. Torba zapewnia doskonałą i pewną ochronę delikatnych i małych 
akcesoriów, które sa istotne w udanej zasiadce. Zapinany dookoła zamek oraz składane wieko 
pozwala mieć na oku zawartość. Podzielone wnętrze torby pozwala optymalnie rozmieścić 
akcesoria. Materiał: 100% Nylon powlekany polichlorkiem

Nr art. Długość Szerokość Wysokość Kolor RCD zł
8588 001 34 cm 21 cm 8 cm zielony 155,00

AFTER DARK PLECAK

Torba Ruckbag jest niezwykle wygodna do noszenia i ma także boczne kieszenie oraz gumo-
wany spód. Wspaniała torba, kiedy chcemy zabierać mało rzeczy i mieć wolne ręce. Materiał: 
100% Nylon powlekany polichlorkiem

Nr art. Długość Szerokość Wysokość Kolor RCD zł
8590 001 55 cm 41 cm 21 cm zielony 350,00

AFTER DARK POKROWIEC NA WĘDZISKA 3+2

Dobrze wypełniony pokrowiec, który pewnie chroni przed uderzeniami i bezpiecznie mieści Twoje wędki. Wyposażony w mocny pasek do noszenia. Materiał: 100% 
Nylon powlekany polichlorkiem

Nr art. Długość Szerokość Wysokość Kolor RCD zł
8591 001 1,72 m 40 cm 10 cm zielony 287,00

8591 002 2,00 m 40 cm 10 cm zielony 287,00

AFTER DARK POKROWIEC POJEDYŃCZY

Dobrze wypełniony pokrowiec, który pewnie chroni przed uderzeniami i bezpiecznie mieści Twoją wędkę. Wyposażony w mocną rączkę transportową. Materiał: 100% 
Nylon powlekany polichlorkiem

Nr art. Długość Szerokość Wysokość Kolor RCD zł
8592 001 1,72 m 10 cm 15 cm zielony 101,00

8592 002 2,00 m 10 cm 15 cm zielony 101,00

POKROWCE NA WĘDKI
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BLACK SESSION PARASOL OWALNY

Bardzo duża parasolka o popularnej konstrukcji Nubrolly. Sztycę można przykręcić z boku, więc nie przeszkadza ona, gdy siedzimy centralnie pod czaszą. Mocne, alu-
miniowe ostrze wytrzyma najbardziej ekstremalne sytuacje i jest niezniszczalne. Owalny kształt osłania tak dużo miejsca, że nawet nawet zmieści nowoczesne łóżko 
karpiowe o długości 2.1 m. Bardzo wytrzymała konstrukcja czaszy z podklejonymi szwami oraz szczególnie mocne pałąki sprawiają, że całość jest bardzo trwała. Dodat-
kowe cechy, jak 4 punkty mocujące do podłoża/odciągów w tylnej części oraz 4 adaptery do sztyc z przodu tworzą kompletny produkt. Parasol ten został skonstruowa-
ny, aby wytrzymał większość ekstremalnych sytuacji. W zestawie z 4 śledziami. Materiał: 100% Nylon powlekany polichlorkiem

Nr art. Szerokość Wysokość Glebok. Długość tr. RCD zł
9976 345 345 cm 260 cm 305 cm 180 cm 521,00

wodoodporność 5000 mm

PARASOL MEGA

Gdy liczy się czas lub gdy nie ma dość miejsca, konwencjonalny parawan-parasol nie jest zawsze najlepszym wyborem. A jednak musi być duży i odpowiednio wytrzy-
mały, aby oferować wędkarzowi odpowiednią ochronę. Radical Mega Brolly łączy te cechy. System Nubrollie, 3 m średnicy, 420D nylon, pokrycie PU, zakryte szwy, 
trzon ze stali nierdzewnej i kołek do gruntu, w komplecie ze smyczami i palikami, plus dwie gwintowane złącza do przyłączenia Storm Poles (nie są zawarte w zesta-
wie). Materiał: 100% Nylon powlekany polichlorkiem

Nr art. Ø Waga RCD zł
9975 300 3,00 m 4,7 kg 434,00

INSIST BIVVY

Niezwykle stabilny i dobrze zaprojektowany namiot. Dzięki centralnemu mocowaniu wszystkich pałąków, rama jest bardzo wytrzymała. Namiot pozostaje stabilny nie-
zależnie od kierunku wiatru. Woda skutecznie ścieka na tył namiotu i nie pozostaje na materiale. Okna z moskitiery na przodzie i z tyłu umożliwiają obieg powietrza 
bez obecności owadów. Przezroczyste okna można również zamontować z przodu. Wytrzymała i odpinana podłoga tworzy wygodne środowisko nawet na niepewnym 
gruncie lub przy brzydkiej pogodzie.  Materiał o wodoodporności 10,000 mm może poradzić sobie z nawet najmocniejszym oberwaniem chmury. Nawet na szwach 
woda nie ma szans, gdyż są one bezpiecznie podklejone taśmą. Zewnętrzna rama utrzymuje opcjonalną narzutę w pewnej odległości od głównego poszycia namiotu. 
Tworzy to izolującą warstwę powietrza, która chroni wnętrze przed kondensacją pary. Materiał: 210 D Nylon

Nr art. Długość Szerokość Wysokość RCD zł
9986 001 235 cm 300 cm 150 cm 1773,00

INSIST BIVVY NARZUTA WINTERSKIN

Materiał: 210 D Nylon

Nr art. Długość Szerokość Wysokość RCD zł
9986 002 240 cm 300 cm 150 cm 767,00

NAMIOTY
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INSIST SZTYCA

Bardzo cienka, a jednocześnie wytrzymała sztyce do podbieraka o długości 1.8 m z uniwersalną głowicą dopasowaną do każdego podbieraka.

Nr art. Długość Sekcje RCD zł
7086 180 1,80 m 1 310,00

INSIST BOAT SZTYCA

Wytrzymała, dwuczęściowa sztyca do podbieraka o długości 1.8 m z uniwersalną głowicą dopasowaną do każdego podbieraka. Ta sztyca do podbierak jest idealna do 
używania na łodzi.

Nr art. Długość Sekcje RCD zł
7086 181 1,80 m 2 350,00

INSIST SZTYCA SET

Wytrzymały i przyjazny dla ryby podbierak posiadający 
w zestawie kosz i sztycę. Podbierak ten ma ramiona o 
długości 1 m oraz sztycę mierzącą 1.8 m.

Nr art. Długość Szerokość Sekcje RCD zł
7087 001 1,80 m 100 cm 1 427,00

INSIST PODBIERAK

Wysokiej jakości podbierak wykonany z materiału, który chroni rybią warstwę 
śluzu. Podbierak ten lekko leż w dłoni dzięki zastosowaniu węglowej ramy.

Nr art. Model Szerokość Wysokość Glebok. RCD zł
7093 001 34" 85 cm 85 cm 80 cm 139,00

7093 002 44" 110 cm 110 cm 100 cm 155,00

PODBIERAK BAZINGA

Klasyczne podbieraki w kształcie trójkąta rodzą problemy, gdy próbujemy 
podebrać rybę w zielsku lub liliach wodnych, gdyż rama ulega złożeniu. Robin 
Illner opracował nowy podbierak o owalnym kształcie do łowienia z brzegu 
lub łodzi. Jego rama jest całkowicie metalowa i nie ma łączeń. Pozwala to na 
płynne i szybkie podebranie ryby wśród przeszkód. Dzięki swojemu owalnemu 
kształtowi podbierak łatwo mieści się w małej łodzi i nasi testerzy byli w stanie 
bez problemu podebrać rybę do 30 kg. Podbierak ten doskonale pasuje do 
sztyc Radical.

Nr art. Szerokość Wysokość Oczko RCD zł
7155 004 73 cm 100 cm 9 x 15 mm 130,00

AFTER DARK PŁYWAK 
DO PODBIERAKA
Wytrzymały pływak Net Safe 
utrzymuje pewnie podbierak na 
powierzchni wody. Wykonany 
według najwyższych standardów.

Nr art. Długość Szerokość Kolor Materiał RCD zł
8589 001 20 cm 5 cm zielony 100% Nylon powlekany polichlorkiem 25,40

KOSZE PODBIERAKÓW
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NAKLEJKA

Nr art. Szerokość Wysokość RCD zł
9949 079 10 cm 2,1 cm 2,60

NAKLEJKA

Nr art. Szerokość Wysokość RCD zł
9949 080 5,5 cm 5,5 cm 2,60

NAKLEJKA

Nr art. Szerokość Wysokość RCD zł
9949 078 20 cm 4,2 cm 2,60

FLAGA

Zawiera flagę, maszt, podstawkę i torbę.

Nr art. Szerokość Wysokość RCD zł
9966 053 60 cm 260 cm 767,00

PROMOCYJNE
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