
Wysokiej jakości sprzęt wędkarski stworzony z myślą o połowie największych karpi. 
Najwyższej klasy 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 pełnym tego słowa znaczeniu. 
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RA4 RA5

Insist Slow
Najlepsze komponenty w połączeniu ze stonowaną stylistyką pozwoliły stworzyć nasz 
flagowy kołowrotek karpiowy. Uszczelnione, bardzo precyzyjne łożyska kulkowe ze 
stali nierdzewnej, przekładnia ślimakowa o wolnej oscylacji z frezowanymi jednostka-
mi napędowymi i uszczelnieniem, które zapobiega jakimkolwiek problemom nawet 
w wodzie morskiej nie pozostawiają nic do życzenia. Skok szpuli o długości 43 mm 
pozwala na dokładne dalekie rzuty, dzięki czemu możemy osiągnąć te decydujące 
o sukcesie metry. Zwróciliśmy także uwagę na takie szczegóły jak metalowy klips 
ochronny do żyłki czy smukłą i lekką metalową korbkę. Uszczelniony, bardzo dobrze 
wyregulowany duży hamulec zapewnia wolne od zatrzymań wypuszczanie linki i jed-
nocześnie jest bardzo czuły. Dostępna jest także płytka szpula dostosowana do plecio-
nek, co pozwala dostosować kołowrotek do wszelkich potrzeb. Stonowana 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 539,00

0987 930 Szpula zap. płytka 300 / 0,35 101,00

0987 931 Szpula zap. głęboka 610 / 0,35 101,00

ZE STAŁĄ SZPULĄ

Insist LS-M
Mały „duży” brat kołowrotka Insist Slow! Kołowrotek ten urzeka 
bardzo małym korpusem w stosunku do nawoju szpuli. Mimo 
kompaktowej konstrukcji, kołowrotek jest bardzo wytrzymały 
i trwały. Przekładnia ślimakowa o powolnej oscylacji zapewnia 
idealne ułożenie linki, a tym samym wspaniałe możliwości rzuto-
we.  Kołowrotek LS-M działa bardzo płynnie dzięki wyposażeniu 
w uszczelnione, precyzyjne łożyska kulkowe.  Hamulec działa 
bardzo precyzyjnie i zupełnie bez zacięć. Stonowana stylistyka 
jest zgodna z linią stylistyczną Radical. Prawdziwa alternatywa dla 
tych, którzy nie potrzebują pełnowymiarowych kołowrotków typu 
big pit lub preferują kołowrotki o mniejszych rozmiarach.

DANE TECHNICZNE:

 · Elektronicznie wyważany rotor o obniżonej wadze (LWR)
 · Kompaktowy kształt obudowy
 · Wielostopniowy system hamulcowy o powiększonym rozmiarze
 · Wyważana korba
 · Rolka nawijająca zapobiegająca skręcaniu się żyłki
 · Gruby kabłąk poprawiający wyważenie
 · Wytrzymała, wzmocniona przekładnia ślimakowa
 · Aluminiowa szpula o długim skoku Long Stroke™
 · Ślimakowy system posuwu szpuli
 · Bezstopniowe łożysko oporowe
 · Klips z zabezpieczeniem żyłki

Nr art. Model m / mm Przełożenie Nawój Łożyska Siła ham. Waga RCD zł
0396 050 8000 280 / 0,35 4,6:1 90 cm 4 8 kg 582 g 445,00

0396 060 10000 350 / 0,35 4,6:1 94 cm 4 8 kg 586 g 445,00
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RA6 RA7

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 380,00

0394 080 14000 530 / 0,35 4,3:1 95 cm 7 7,7 kg / 17 lbs 760 g 423,00

0987 950 Szpula zap. płytka 300 / 0,30 80,10

0987 951 Szpula zap. głęboka 610 / 0,30 80,10

0987 960 Szpula zap. płytka 320 / 0,30 96,20

0987 961 Szpula zap. głęboka 530 / 0,35 96,20

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 225,00

0372 050 8000 280 / 0,30 4,9:1 72 cm 4 7,2 kg / 15,50 lbs 484 g 245,00

0372 060 10000 350 / 0,30 4,9:1 72 cm 4 7,2 kg / 15,50 lbs 486 g 270,00

ZE STAŁĄ SZPULĄ
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RA8 RA9

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 535,00

16025 360 Insist 3,60 m / 12' 2 3,00 lbs 1,85 m 333 g Seaguide 6+1 Fuji 535,00

16025 361 Insist 3,60 m / 12' 2 3,50 lbs 1,85 m 347 g Seaguide 6+1 Fuji 535,00

16025 391 Insist 3,90 m / 13' 2 3,50 lbs 2,00 m 420 g Seaguide 6+1 Fuji 535,00

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 450,00

16010 362 Black Session 3,60 m / 12' 2 1,85 m 3,5 lbs 394 g Seaguide 5+1 Fuji DPS 450,00

16010 391 Black Session 3,90 m / 13' 2 2,00 m 3,5 lbs 445 g Seaguide 5+1 Fuji DPS 450,00

16010 300 Black Session 3,00 m / 10' 2 1,55 m 3,0 lbs 291 g Seaguide 5+1 Fuji DPS 450,00

16010 390 Black Session 3,90 m / 13' 2 2,00 m 3,0 lbs 420 g Seaguide 5+1 Fuji DPS 450,00

KARPIÓWKI
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RA10 RA11

Long Range 2
Seria wędzisk Long Range 2 przeznaczona jest do wykonywania najbardziej dalekich rzutów. Blanki są niezwy-
kle szybkie i mają świetne walory rzutowe przy obciążeniach miedzy 140 a 160 g. Wędziska te pozostawiają 
swoich drogich konkurentów w cieniu - nasz mistrz rzutowy z zespołu Radical osiągnął tą wędką odległość 
ponad 170 m!!! Wcześnie w tym segmencie cenowym było to nie do pomyślenia. Oprócz walorów rzutowych 
wędki mają wystarczająco czułą szczytówkę, aby zapobiegała spięciom ryb podczas holu. Podczas intensywnych 
testów, zdecydowaliśmy się wybrać przelotkę prowadzącą o średnicy 40 mm, gdyż najlepiej pasowała do cech 
tego blanku. Przelotka prowadząca i inne komponenty pochodzą od firmy Seaguide, co jest świadectwem 
uznanej jakości. Rękojeść wędki jest także zaprojektowana pod kątem dalekich rzutów i zapewnia świetne ope-
rowanie wędziskiem podczas holu. Stonowane wzornictwo łączy się doskonale z matą węglową 1K i tworzy 
blank, który wygląda jak wykonany na indywidualne zlecenie. Wędka dla wędkarzy, którzy łowią na dalekich 
odległościach i tych, którzy chcą być najlepsi.

Nr art. Model Długość Sekcje Długość tr. Akcja Waga Akcja Typ przelotek Przelotki Uchwyt kolowrotka RCD zł
16023 360 Long Range 2 3,60 m / 12' 2 1,85 m 3,50 lbs 420 extra fast Seaguide 5+1 Seaguide 647,00

16023 361 Long Range 2 3,60 m / 12' 2 1,85 m 3,75 lbs 430 extra fast Seaguide 5+1 Seaguide 647,00

16023 390 Long Range 2 3,90 m / 13' 2 2,00 m 3,50 lbs 480 extra fast Seaguide 5+1 Seaguide 668,00

16023 391 Long Range 2 3,90 m / 13' 2 2,00 m 3,75 lbs 490 extra fast Seaguide 5+1 Seaguide 668,00

Short & Solid
Wędka do ekstremalnych zastosowań - praktycznie niezniszczalna! Jak sama nazwa wskazuje, Short & Solid 
to krótkie wędki, które są praktycznie niezniszczalne dzięki pełnym blankom (pełne włókno węglowe). Idealne 
wędki do łowienia ryb z łodzi lub wędziska do siłowego holu tj. na bliskiej odległości w pobliżu zaczepów. 
Blank jest bardzo mocny i swoją paraboliczną akcją może zatrzymać nawet najbardziej brutalne odjazdy. 
Wykończenie z markowymi komponentami od Seaguide nie nie pozostawia złudzeń i tworzy uniwersalny, 
wytrzymały pakiet. Bezawaryjny pakiet do ciężkich zastosowań.

Nr art. Model Długość Sekcje Długość tr. Akcja Waga Akcja Typ przelotek Przelotki Uchwyt kolowrotka RCD zł
16011 274 Short & Solid 2,74 m / 9' 2 2,00 m 3,0 lbs 330 g Parabol Seaguide 5+1 Seaguide 445,00

16011 275 Short & Solid 2,74 m / 9' 2 2,00 m 3,5 lbs 350 g Parabol Seaguide 5+1 Seaguide 445,00

KARPIÓWKI
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RA12 RA13

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 290,00

16016 360 After Dark+ 3,60 m / 12' 2 1,85 m 2,75 lbs 344 g Fuji® 5+1 Fuji DPS 314,00

16016 361 After Dark+ 3,60 m / 12' 2 1,85 m 3,0 lbs 344 g Fuji® 5+1 Fuji DPS 321,00

16016 362 After Dark+ 3,60 m / 12' 3 1,25 m 3,0 lbs 321 g Fuji® 5+1 Fuji DPS 337,00

16016 390 After Dark+ 3,90 m / 13' 2 2,00 m 3,0 lbs 414 g Fuji® 6+1 Fuji DPS 353,00

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 tej wędki różni się od innych wędzisk z serii. Dodatkowa grubość 
zapewnia pewny chwyt podczas rzutu, dzięki czemu wędkarz może łatwo załadować wędkę 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 337,00

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 trud-
no jest się spodziewać w wędce z tego segmentu cenowego. Półparaboliczna akcja pozwala na precyzyjne i 
dalekie rzuty. Wędziska te w żadnym razie nie są gorsze od wędzisk dwuczęściowych 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 314,00

16013 390 After Dark+ Traveller 3,90 m / 13' 7 1,35 m 3,0 lbs 334 g Fuji® 6+1 Fuji DPS 362,00

KARPIÓWKI
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RA14 RA15

Pineapple Zombie Kulki proteinowe

Wszyscy znają słynne ananasowe kulki! Receptura tworzenia Pineapple Zombie od lat pozostaje ta sama. Dlaczego? To proste, dzięki niej wyholowano niesamowite 
ilości ryb i nie ma powodu, aby ją zmieniać. Jednak dzięki czemu Pineapple Zombie jest taka wyjątkowa? Przede wszystkim zawiera prawdziwe cząstki owoców. Każdy 
kto słyszał magiczne hasło „NHDC“ wie, że jest to słodzik pochodzący ze skórki ananasa. Słodycz jest niesamowicie intensywna i unikalnie kremowa w smaku. Takie 
rozwiązanie wprost doprowadza karpie do szaleństwa. Jednak nie tylko owoce stanowią o sile tej przynęty. Co więcej, nie użyto żadnych sztucznych substancji słodzą-
cych, a zamiast tego przetworzono nektar ze słodkich owoców. Wszystko to sprawia, że ta przynęta jest prawdziwą bronią. Ponadto aby jeszcze bardziej udoskonalić 
Pineapple Zombie przynęta posiada żółtą barwę. Ten kolor od dekad jest niezwykle atrakcyjny dla karpi. Skąd taka siła tego koloru trudno wyjaśnić, jednak połączenie 
tych wyszstkich elementów sprawia, że mamy ogromne szanse na wspaniałe wyniki, a co za tym hole, które będziemy wspominać latami. Pineapple Zombie to przynę-
ta, która świetnie sprawdzi się zarówno podczas szybkiego wypadu nad wodę jak i przy dłuższej zasiadce, gdzie nęcimy obficie. Pineapple Zombie to przynęta na cały 
rok, w okresach gorących świetnie pracuje w połączeniu z orzechem tygrysim. Przy jednoczesnej bardzo dobrej pracy w okresie chłodniejszym, a to dzięki zastosowa-
nym składnikom, które szybko się rozpuszczają.

Nr art. Ø Zawartość RCD zł
3700 001 16 mm 1 kg 44,10

3700 002 20 mm 1 kg 44,10

Nr art. Zawartość RCD zł
3950 010 150 ml 39,80

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!

Nr art. Ø Zawartość RCD zł
3943 010 16 mm / 20 mm 50 g 39,80

Yellow Zombie Pop Ups

Solidne przynęty pływające, nadające się do sto-
sowania z gamą Radical Pineapple Zombie Ran-
ge, 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.

Nr art. Ø Zawartość RCD zł
3943 053 16 mm / 20 mm 50 g 39,80

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 Pineapple Zombie. Kolor: fluore-
scencyjny żółty.

KULKI PROTEINOWE

Yellow Zombie Neon 
Powder

Bardzo zmyślna opcja dania kulce 
proteinowej 'drugiej skóry' dla 
dodatkowego przywabienia. Po pro-
stu obtocz mokrą kulkę proteinową 
w proszku - i gotowe! Żelowa kap-
suła wabi ryby swym uderzającym 
kolorem i intensywnym aromatem.

Nr art. Zawartość RCD zł
3949 017 50 g 39,80

Nr art. Model Zawartość RCD zł
3949 026 Yellow Zombie 100 ml 39,80

Marble Spray

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

Pineapple Naklejka
Nr art. Szerokość Wysokość RCD zł
3700 010 14,5 cm 9,5 cm 1,40
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RA16 RA17

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 pelletu, 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 44,10

3668 002 20 mm 1 kg 44,10

Nr art. Zawartość RCD zł
3668 004 150 ml 39,80

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 39,80

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 39,80

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.

KULKI PROTEINOWE

Beer & BBQ Neon 
Powder

Bardzo zmyślna opcja dania kulce 
proteinowej ‚drugiej skóry‘ dla 
dodatkowego przywabienia. Po 
prostu obtocz mokrą kulkę pro-
teinową w proszku - i gotowe! 
Żelowa kapsuła wabi ryby swym 
uderzającym kolorem i intensyw-
nym aromatem.Nr art. Zawartość RCD zł

3668 006 50 g 39,80

Nr art. Model Zawartość RCD zł
3949 035 Beer & BBQ 100 ml 39,80

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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RA18 RA19

Torby wielokrot-
nie zamykane!

Red Monster Kulki proteinowe

Red Monster to przynęta, która kusi karpie podwójnie! Aromat Monster Craba w połączeniu z oryginalnym Robin Redem zwabi nawet najostrożniejsze ryby, co udo-
wodniły wspaniałe wyniki naszych testerów. Otwarta struktura przynęty pozwala na szybką dyfuzję jej składników. Jednocześnie zastosowana tutaj mieszanka pozwala 
na niezbędną stabilność kulek podczas dłuższego nęcenie. Red Monster to mieszanka, która jest pewniakiem nawet, w trudnych lub przełowionych łowiskach i doda 
pikanterii naszym zasiadkom w dosłownym tego słowa znaczeniu.

Nr art. Ø Zawartość RCD zł
3667 001 16 mm 1 kg 44,10

3667 002 20 mm 1 kg 44,10

Nr art. Zawartość RCD zł
3667 004 150 ml 39,80

Red Monster Dip

Dip działa szybko, wabiąc ryby w nasze łowisko 
w mgnieniu oka. Nasza porada: nadaj aromat 
Red Monster Dip dużej ilości kulek proteinowych 
jeszcze przed pierwszym nęceniem w strefie 
docelowej. To momentalnie przyciągnie ryby w 
Twoje stanowisko.

zawiera kapsuł-
kę smakową

Nr art. Ø Zawartość RCD zł
3667 007 16 mm / 20 mm 75 g 39,80

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 39,80

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.

KULKI PROTEINOWE

Red Monster Neon 
Powder
Bardzo zmyślna opcja dania kulce 
proteinowej ‚drugiej skóry‘ dla 
dodatkowego przywabienia. Po pro-
stu obtocz mokrą kulkę proteinową 
w proszku - i gotowe! Żelowa kap-
suła wabi ryby swym uderzającym 
kolorem i intensywnym aromatem.

Nr art. Zawartość RCD zł
3667 006 50 g 39,80

Nr art. Model Zawartość RCD zł
3949 034 Red Monster 100 ml 39,80

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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RA20 RA21

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 pokruszone kulki o tym samym aromacie. Karpie nie potrafią wprost się 
im oprzeć. Punky Monkey + zachęci nawet nieufne ryby we wszelkich trudnych sytuacjach.

Nr art. Ø Zawartość RCD zł
3963 011 16 mm 1 kg 44,10

3963 012 20 mm 1 kg 44,10

Nr art. Zawartość RCD zł
3963 004 150 ml 39,80

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 39,80

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 39,80

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

KULKI PROTEINOWE

Punky Monkey Neon 
Powder
Bardzo zmyślna opcja dania kulce 
proteinowej ‚drugiej skóry‘ dla 
dodatkowego przywabienia. Po 
prostu obtocz mokrą kulkę pro-
teinową w proszku - i gotowe! 
Żelowa kapsuła wabi ryby swym 
uderzającym kolorem i intensyw-
nym aromatem.

Nr art. Zawartość RCD zł
3963 006 50 g 39,80

Nr art. Model Zawartość RCD zł
3949 031 Punky Monkey 100 ml 39,80

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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RA22 RA23

Torby wielokrot-
nie zamykane!

Rastafari Kulki proteinowe

Któż nie słyszał o naszych żółtych kulkach Scopex z ich niemożliwym do pomylenia aromatem maślanym z dodatkiem wanilii? Aby poprawić ich atrakcyjność kulki opar-
to o zrównoważoną mieszankę 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 44,10

3979 002 20 mm 1 kg 44,10

Nr art. Zawartość RCD zł
3979 004 150 ml 39,80

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 39,80

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 39,80

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

KULKI PROTEINOWE

Rastafari Neon 
Powder
Bardzo zmyślna opcja dania kulce 
proteinowej ‚drugiej skóry‘ dla 
dodatkowego przywabienia. Po 
prostu obtocz mokrą kulkę pro-
teinową w proszku - i gotowe! 
Żelowa kapsuła wabi ryby swym 
uderzającym kolorem i intensyw-
nym aromatem.

Nr art. Zawartość RCD zł
3979 006 50 g 39,80

Nr art. Model Zawartość RCD zł
3949 033 Rastafari 100 ml 39,80

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!

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. Skuteczność 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 44,10

3955 009 20 mm 1 kg 44,10

Nr art. Zawartość RCD zł
3950 009 150 ml 39,80

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 39,80

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 39,80

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.

KULKI PROTEINOWE

Rubby Dubby Neon 
Powder
Bardzo zmyślna opcja dania kulce 
proteinowej 'drugiej skóry' dla 
dodatkowego przywabienia. Po pro-
stu obtocz mokrą kulkę proteinową 
w proszku - i gotowe! Żelowa kap-
suła wabi ryby swym uderzającym 
kolorem i intensywnym aromatem.

Nr art. Zawartość RCD zł
3949 016 50 g 39,80

Nr art. Model Zawartość RCD zł
3949 025 Rubby Dubby 100 ml 39,80

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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Torby wielokrot-
nie zamykane!

Bloody Chicken Kulki proteinowe

Te kulki proteinowe“niesamowite Radical Bloody ” zostały opracowane podczas niezliczonych godzin prób członków zespołu Quantum Radical w sezonie 2009-10.  
Niemiecki as karpia Benjamin Gründer odegrał główną rolę w osiągnięciu perfekcyjnej mieszaniny składników, które pozwalają złapać dużego karpia europejskiego.   
Składniki Radical Bloody Chicken dają natychmiastowy efekt dzięki szybkiemu uwolnieniu jej unikatowego zestawu atraktorów. W testach odkryto, że duże ryby natych-
miast rozpoznają 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 żerowanie.  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 ilo-
ściach bezpośrednio do wody, bez jej zanieczyszczania.

Nr art. Ø Zawartość RCD zł
3954 008 16 mm 1 kg 44,10

3955 008 20 mm 1 kg 44,10

Nr art. Zawartość RCD zł
3950 008 150 ml 39,80

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 39,80

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 39,80

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.

KULKI PROTEINOWE

Bloody Chicken Neon 
Powder

Bardzo zmyślna opcja dania kulce 
proteinowej 'drugiej skóry' dla 
dodatkowego przywabienia. Po pro-
stu obtocz mokrą kulkę proteinową 
w proszku - i gotowe! Żelowa kap-
suła wabi ryby swym uderzającym 
kolorem i intensywnym aromatem.

Nr art. Zawartość RCD zł
3949 018 50 g 39,80

Nr art. Model Zawartość RCD zł
3949 029 Bloody Chicken 100 ml 39,80

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 2,80

Prezenter do kulek prot.

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

Nr art. RCD zł
9963 015 36,00
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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 siat-
kami w obu średnicach oraz z akcesoriami do napełniania jak ubijaki lub też 
w pojedynczych zestawach z siatką o jednej średnicy i odpowiednimi akceso-
riami. Tuby z siatkami uzupełniającymi są dostępne oddzielnie. Materiał: PVA

Nr art. Model Długość Ø RCD zł
2603 002 7 m 25 mm 37,80

2603 003 7 m 35 mm 43,40

2603 004 Zapas 10 m 25 mm 38,40

2603 005 Zapas 10 m 35 mm 38,20

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 siat-
kami w obu średnicach oraz z akcesoriami do napełniania jak ubijaki lub też 
w pojedynczych zestawach z siatką o jednej średnicy i odpowiednimi akceso-
riami.  Tuby z siatkami uzupełniającymi są dostępne oddzielnie. Materiał: PVA

Nr art. Długość Rozmiar RCD zł
2603 001 7 m 25 mm & 35 mm 63,80

Siatki PVA

Te woreczki PVA są bardzo mocne i wytrzymają rzuty nawet na bardzo 
duże odległości. Czas rozpuszczania 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 006 110 mm 55 mm M 25 szt 22,40

2603 007 160 mm 85 mm L 20 szt 24,20

2603 008 Zapas 110 mm 55 mm M 30 szt 19,60

2603 009 Zapas 160 mm 85 mm L 20 szt 21,40

Taśma PVA

Klasyczna taśma PVA. Bardzo mocna i odporna na przetarcia, a jednocześnie 
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 13,00

Wiadro z pokrywą Camou

Klasyczne wiadro zaprojektowane w kolorach maskujących. Dla bezpieczeństwa użytkowania produkt posiada solidną metalową rączkę, zaś ta została wyposażona w 
plastikowy uchwyt. W zestawie znajduje się pokrywa, która pewnie zabezpiecza wiadro i jego zawartość, nawet podczas przewożenia płynów. Materiał: Polipropylen / 
polietylen

Nr art. Długość Szerokość Wysokość Zawartość Kolor RCD zł
8514 102 250 mm 290 mm 211 mm 10 l camou 39,20

AKCESORIA KARPIOWE

Stojak pod wiadro

Statyw Bucket Stand znacznie ułatwia życie, kiedy nęcimy rakietą zanętową. 
Doskonale mieści nasze wiadra Radical jak również większość innych spotyka-
nych na rynku. Na boku można umieścić wędkę, co eliminuje irytujące schylanie 
się podczas nęcenia.

Nr art. Szerokość Glebok. RCD zł
8402 014 280 mm 240 mm 134,00

Stojak jest  
dostarczany bez 
podpórek oraz 

wędki.

http://redirect.zebco-europe.biz?sku=2603002&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=2603003&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=2603004&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=2603005&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=2603001&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=2603006&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=2603007&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=2603008&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=2603009&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=2603010&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=8514102&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=8402014&type=google&locale=DE
https://www.zebco-europe.biz/de/haendlersuche/
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=2603002&type=gallery&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=2603001&type=gallery&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=2603010&type=gallery&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=8514102&type=gallery&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=8402014&type=gallery&locale=DE


RA30 RA31

Drop Braid

Tonąca, najwyższej jakości ośmiosplotowa plecionka. 8 włókien sprawia, że materiał 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 242,00

2383 030 0,30 mm 400 m 13,0 kg / 30 lbs ciemnozielony 242,00

2383 125 0,25 mm 1200 m 11,3 kg / 25 lbs ciemnozielony 683,00

2383 130 0,30 mm 1200 m 13,0 kg / 30 lbs ciemnozielony 683,00

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 112,00

2381 035 0,35 mm 1065 m 9,1 kg / 20,1 lbs zielony 112,00

2381 040 0,40 mm 816 m 10,8 kg / 23,8 lbs zielony 112,00

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 stosowanie 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 112,00

2382 035 0,35 mm 1065 m 9,10 kg / 20,10 lbs transparent green 112,00

2382 040 0,40 mm 816 m 10,80 kg / 23,80 lbs transparent green 112,00

LINKI

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 39,80

2671 060 0,60 mm 100 m 18 kg / 40 lbs jasnozielony 39,80

http://redirect.zebco-europe.biz?sku=2383025&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=2383030&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=2383125&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=2383130&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=2381030&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=2381035&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=2381040&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=2382030&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=2382035&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=2382040&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=2671050&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=2671060&type=google&locale=DE
https://www.zebco-europe.biz/de/haendlersuche/
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=2383025&type=gallery&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=2383025&type=video&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=2383025&type=video2&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=2381030&type=gallery&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=2381030&type=video&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=2382030&type=gallery&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=2382030&type=video&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=2382030&type=video2&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=2382030&type=video3&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=2671050&type=gallery&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=2671050&type=video&locale=DE


RA32 RA33

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 perfekcyjnie 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

Quattron Salsa

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

Nr art. Ø Długość Waga Kolor RCD zł
2611 018 0,18 mm 3000 m 2,80 kg / 6,20 lbs przez.-czerwona 176,00

2611 020 0,20 mm 3000 m 3,50 kg / 7,70 lbs przez.-czerwona 209,00

2611 022 0,22 mm 3000 m 4,50 kg / 9,90 lbs przez.-czerwona 225,00

2611 025 0,25 mm 3000 m 5,70 kg / 12,50 lbs przez.-czerwona 242,00

2611 030 0,30 mm 2901 m 7,70 kg / 17,00 lbs przez.-czerwona 209,00

2611 035 0,35 mm 2131 m 10,50 kg / 23,10 lbs przez.-czerwona 209,00

2611 040 0,40 mm 1632 m 12,50 kg / 27,60 lbs przez.-czerwona 209,00

2611 045 0,45 mm 1289 m 16,50 kg / 36,40 lbs przez.-czerwona 209,00

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 zielonemu odcieniowi.

Nr art. Ø Długość Waga Kolor RCD zł
2673 045 0,45 mm 20 m 9 kg / 20 lbs jasnozielony 33,40

LINKI

Plecionka WaryCarp

WarryCarp Link to tonąca plecionka, która idealnie łączy elastyczność i sztyw-
ność przy zachowaniu cienkich średnic. Dodatkowo kolor idealnie wtapia się w 
podwodny krajobraz, dzięki czemu nie wzbudza podejrzeń wśród ryb. Wypro-
dukowane w Niemczech!

Nr art. Model Długość Waga Kolor RCD zł
2674 025 25 20 m 11,3 kg / 25 lbs camou-olive 60,50

2674 035 35 20 m 15,8 kg / 35 lbs camou-olive 60,50

Plecionka w otulinie WaryCarp

WarryCarp Link to tonąca plecionka, która idealnie łączy elastyczność i sztyw-
ność przy zachowaniu cienkich średnic. Dodatkowo kolor idealnie wtapia się w 
podwodny krajobraz, dzięki czemu nie wzbudza podejrzeń wśród ryb. Wypro-
dukowane w Niemczech!

Nr art. Model Długość Waga Kolor RCD zł
2675 025 25 20 m 11,3 kg / 25 lbs camou-olive 69,30

2675 035 35 20 m 15,8 kg / 35 lbs camou-olive 69,30

Bezrdzeniowy leader Dropcore

Bezrdzeniowy Leader Dropcore zastępuje klasyczne leadcory. Ten materiał nie 
posiada ołowionego rdzenia ani innego dodatkowego obciążenia. Materiał jest 
wyjątkowo elastyczny i bardzo szybko tonie. Idealnie dopasowuje się do kształ-
tu dna, a ze względu na pusty środek można go zaplatać, bez zastosowania 
jakichkolwiek węzłów. W ten sposób wytrzymałość Unloaded Dropcore Leader 
jest na poziomie 100%. Specjalnie zastosowana kolorystyka nie wzbudza 
podejrzeń wśród ryb. Wyprodukowane w Niemczech!

Nr art. Długość Waga Kolor RCD zł
2676 055 10 m 24,9 kg / 55 lbs camou-olive 69,30
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RA34 RA35

Haczyki Radical - Nadzieja zamieniona w pewność

Naszym celem było stworzenie sprzętu dla każdej dziedziny nowoczesnego karpiarstwa z zachowaniem 
wysokiej jakości produktów i rozsądnej ceny – z pewnością nie jest to łatwe zadanie! Po długich i wymaga-
jących testach możemy zaprezentować idealną kombinację wytrzymałości, odporności na złamania i nie-
zwykłej ostrości. Nasze haki się nie łamią – w zamian za to pod wpływem ekstremalnych obciążeń powoli 
zaczynają się deformować, jednak nadal pozostają ostre – znacznie dłużej niż większość funkcjonujących 
na rynku. Zastosowana tutaj powłoka chroni haki przed korozją i zapobiega refleksom. Dodatkowo pozwa-
la na dużo lepszą penetrację i pewne zapięcie.

Longshank

Sprawdzony kształt Longshank w wyjątkowej 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
4467 002 2 10 10 szt titan x 20,20

4467 004 4 10 10 szt titan x 20,20

4467 006 6 10 10 szt titan x 20,20

HAKI

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 pozo-
stają ostre o wiele dłużej niż porównywalne typy.

Nr art. Rozmiar Haczyki Ilość Kolor RCD zł
4468 002 2 10 10 szt titan x 20,20

4468 004 4 10 10 szt titan x 20,20

4468 006 6 10 10 szt titan x 20,20

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 20,20

4484 004 4 10 10 szt titan x 20,20

4484 006 6 10 10 szt titan x 20,20

4484 008 8 10 10 szt titan x 20,20
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RA36 RA37

Continental

Sprawdzony kształt Continental w wyjątkowej jakości i ostrości. Niezwykle stabilny i uni-
wersalny zaczep. Specjalna matowa powłoka zapobiega odbiciom i chroni hak. Te haczy-
ki 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 20,20

4485 004 4 10 10 szt titan x 20,20

4485 006 6 10 10 szt titan x 20,20

Chodda

Sprawdzony kształt do zestawów chod i pop-up w doskonałej jakości i ostrości. Spe-
cjalna 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 20,20

4486 004 4 10 10 szt titan x 20,20

4486 006 6 10 10 szt titan x 20,20

Curveshank

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

Nr art. Rozmiar Haczyki Ilość Kolor RCD zł
4487 002 2 10 10 szt titan x 20,20

4487 004 4 10 10 szt titan x 20,20

4487 006 6 10 10 szt titan x 20,20

4487 008 8 10 10 szt titan x 20,20

HAKI
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RA38 RA39

Krętlik z kółkiem
Nr art. Kolor RCD zł
6269 001 czarny matowy bez reflesków 12,20

Krętlik
Nr art. Kolor RCD zł
6269 004 czarny matowy bez reflesków 6,80

Krętlik z dużym oczkiem
Nr art. Kolor RCD zł
6269 005 czarny matowy bez reflesków 7,60

Krętlik do PVA
Nr art. Kolor RCD zł
6269 006 czarny matowy bez reflesków 13,40

Krętlik do szybkiej wymiany
Nr art. Kolor RCD zł
6269 007 czarny matowy bez reflesków 11,20

Krętlik do szybkiej wymiany z 
kółkiem
Nr art. Kolor RCD zł
6269 008 czarny matowy bez reflesków 14,80

Krętlik z micro kółkiem
Nr art. Kolor RCD zł
6269 009 czarny matowy bez reflesków 12,20

AKCESORIA KARPIOWE

Kółko łącznikowe
Nr art. Ø Kolor RCD zł
6269 002 3,1 mm czarny matowy bez reflesków 8,20

6269 003 5,3 mm czarny matowy bez reflesków 8,60

Agrafka do szybkiej wymiany
Nr art. Kolor RCD zł
6269 010 czarny matowy bez reflesków 7,60

Kicker Short 30°

Krótka wersja Kickera - doskonale poprawia obrót 
haczyka.  Skuteczny zamiennik rurek termokur-
czliwych. Materiał ten jest całkowicie gładki, 
wytrzymały i zachowuje swój kształt. Kolor jest 
częściowo przezroczysty i dlatego doskonale 
dostosowuje się do otoczenia.

Nr art. Ilość Kolor RCD zł
6263 001 10 szt camo-green 12,60

Kicker Curve

Kicker ma kształt łukowato wygięty i służy do 
budowy przyponów typu Withy Pool i mu podob-
nych.  Wpływa na bardzo agresywny obrót haczy-
ka i pozostawia rybie nikłe szanse na uwolnienie 
się. Materiał ten jest całkowicie gładki, wytrzymały 
i zachowuje swój kształt. Kolor jest częściowo 
przezroczysty i dlatego doskonale dostosowuje się 
do otoczenia.

Nr art. Ilość Kolor RCD zł
6263 003 10 szt camo-green 13,40

Kicker Long 30°

Długa wersja Kickera - doskonale poprawia obrót 
haczyka. Skuteczny zamiennik rurek termokur-
czliwych. Materiał ten jest całkowicie gładki, 
wytrzymały i zachowuje swój kształt. Kolor jest 
częściowo przezroczysty i dlatego doskonale 
dostosowuje się do otoczenia.

Nr art. Ilość Kolor RCD zł
6263 004 10 szt camo-green 12,60
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RA40 RA41

Tail Rubber

Nasadki gumowe dopasowane do naszych bez-
piecznych klipsów. Materiał ten jest całkowicie 
gładki, wytrzymały i zachowuje swój kształt. Kolor 
jest częściowo przezroczysty i dlatego doskonale 
dostosowuje się do otoczenia.

Nr art. Ilość Kolor RCD zł
6261 001 10 szt camo-green 11,20

Silicone Tube

Miękka i jednocześnie wytrzymała rurka siliko-
nowa do stosowania w różnych zestawach. Czę-
ściowo przezroczysta powłoka pozwala wydobyć 
kolorystykę środowiska, dzięki czemu doskonale 
dopasowuje się do otoczenia i stapia się z nim.

Nr art. Długość Kolor RCD zł
6262 001 1 m przezroczysty 17,80

Shrink Tube

Rurka termokurczliwa jest łatwa do użycia i kurczy się się nawet 
przy niskich temperaturach. Po skurczeniu rurka zachowuje swój 
kształt i jest bardzo wytrzymała. Częściowo przezroczysty kolor 
pozwala rurce na doskonałą adaptację do warunków panujących w 
wodzie.

Nr art. Długość Rozmiar Ilość Kolor RCD zł
6262 002 4 cm 2,4mm - 0,8mm 10 szt camo-green 17,80

Anti Tangle Tube

Rurka antysplątaniowa dopasowana do naszych 
nasadek gumowych i centrycznych ciężarków. 
Materiał ten jest całkowicie gładki, wytrzymały 
i zachowuje swój kształt. Kolor jest częściowo 
przezroczysty i dlatego doskonale dostosowuje się 
do otoczenia.

Nr art. Długość Kolor RCD zł
6262 003 2 m camo-green 17,80

AKCESORIA KARPIOWE

Rubber Bead

Nasze gumowe koraliki nadaję się idealnie do 
wielu zastosowań i muszą znaleźć się w każdym 
pudełku z akcesoriami. Mogą być wykorzystane 
do wyważenia ledkoru i innych liderów lub też 
do wykonania na przykład Chod Rigów. Materiał 
ten jest całkowicie gładki, wytrzymały i zachowuje 
swój kształt. Kolor jest częściowo przezroczysty i 
dlatego doskonale dostosowuje się do otoczenia.

Nr art. Ilość Kolor RCD zł
6264 001 10 szt camo-green 9,00

Hook Beads

Koraliki na haczyk doskonale nadają się nakła-
dania na haczyk w celu blokowania kółeczek 
do mocowania przyponu włosowego. Idealne 
do przesuwanych kółeczek przyponowych i im 
podobnych.

Nr art. Ilość Kolor RCD zł
6264 002 20 szt camo-green 12,60

Safety Clip

Nasze bezpieczne klipsy są bardzo trwałe i wytrzymają nawet duże ciężarki. 
Dzięki kołeczkowi zabezpieczającemu krętlik może zostać doskonale dopasowa-
ny na miejscu. Można także, eliminując kołeczek, stworzyć zestaw montowany 
tylko częściowo na stałe. W połączeniu z naszymi nasadkami gumowymi, klips 
pozwala na niezawodne uwolnienie ciężarka bez ryzyka jego przypadkowego 
zgubienia.

Nr art. Ilość Kolor RCD zł
6265 001 10 szt camo-green 14,40

Chod Rig Beads and Sleeve

Zestaw nasadek i koralików do tworzenia Chod 
Rigów. Nasadka doskonale trzyma się lidera lub 
ledkora, a koraliki utrzymują nasz krętlik Big Eye 
Swivel na nasadce aż do wystąpienia brania. 
Możesz teraz stworzyć proste, ale skuteczne 
zestawy, które będą gotowe do użycia w ciągu 
kilku sekund. Materiał ten jest całkowicie gładki, 
wytrzymały i zachowuje swój kształt. Kolor jest 
częściowo przezroczysty i dlatego doskonale 
dostosowuje się do otoczenia.

Nr art. Ilość Kolor RCD zł
6265 002 5 Zestaw camo-green 17,00

Anti Tangle Sleeves M

Dostępne w dwóch wielkościach: Krótsze nasadki 
antysplątaniowe do krótszych przyponów, dłuższe 
nasadki antysplątniowe do długich przyponów. 
Dopasowane do naszych krętlików quick change 
swivels i quick-change rig swivels. Materiał ten 
jest całkowicie gładki, wytrzymały i zachowuje 
swój kształt. Kolor jest częściowo przezroczysty i 
dlatego doskonale dostosowuje się do otoczenia.

Nr art. Ilość Kolor RCD zł
6261 003 10 szt camo-green 11,20

Anti Tangle Sleeves L

Dostępne w dwóch wielkościach: Krótsze nasadki 
antysplątaniowe do krótszych przyponów, dłuższe 
nasadki antysplątniowe do długich przyponów. 
Dopasowane do naszych krętlików quick change 
swivels i quick-change rig swivels. Materiał ten 
jest całkowicie gładki, wytrzymały i zachowuje 
swój kształt. Kolor jest częściowo przezroczysty i 
dlatego doskonale dostosowuje się do otoczenia.

Nr art. Ilość Kolor RCD zł
6261 004 10 szt camo-green 11,20
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Tungsten Putty

Nasza wolframowa pasta dociążająca jest bardzo 
łatwa w nakładaniu - nawet w niskich tempe-
raturach. Doskonała do wyważania chod rigów 
lub przyponów do pop-upów lub po prostu jako 
obciążenie przyponu.

Nr art. Ilość Kolor RCD zł
6268 002 10 g dark-grey 31,20

Stopery Extender

Stoper o 3 różnych długościach. Pozwala on 
dostosować długość włosa do różnych przynęt. 
Użyty plastik ulega biodegradacji, aby chronić 
nasze wody.

Nr art. Ilość Kolor RCD zł
6267 001 3 light-brown 15,20

AKCESORIA KARPIOWE

Stoper do włosa

Mały i nie rzucający się w oczy stoper. Dzięki swo-
jemu kształtowi, stoper można łatwo stosować 
bez konieczności używania narzędzi. Użyty plastik 
ulega biodegradacji, aby chronić nasze wody.

Nr art. Ilość Kolor RCD zł
6267 002 3 light-brown 15,20

Stoper do pelletu

Stoper do peletów lub innych „miękkich” przynęt. 
Szerszy kontakt z przynętą umożliwia lepsze jej 
trzymanie niż w przypadku innych stoperów, co 
z kolei przekłada się na możliwość wykonania 
dalszych rzutów.

Nr art. Ilość Kolor RCD zł
6267 003 2 brązowy 15,20

Igła do kulek

Wyjątkowo wytrzymała igła do kulek. Wykonana ze stali nierdzewnej i 
świetnie wykończona zapewnia trwałość użytkowania. Rączka została wyko-
nana z materiałów biodegradowalnych.

Nr art. Długość Ilość Kolor RCD zł
6252 001 5,5 cm 1 pomarańczowy 13,00

Igła do przynęt

Wyjątkowo wytrzymała igła do przynęt. Wykonana ze stali nierdzewnej i 
świetnie wykończona zapewnia trwałość użytkowania. Rączka została wyko-
nana z materiałów biodegradowalnych.

Nr art. Długość Ilość Kolor RCD zł
6252 002 11 cm 1 zielony 13,00

Igła do partykuł

Wyjątkowo wytrzymała igła do partykuł. Wykonana ze stali nierdzewnej i 
świetnie wykończona zapewnia trwałość użytkowania. Rączka została wyko-
nana z materiałów biodegradowalnych.

Nr art. Długość Ilość Kolor RCD zł
6252 003 4,5 cm 1 jasnozielony 16,60

Wiertło do kulek

Wyjątkowo wytrzymałe wierło do kulek. Wykonane ze stali nierdzewnej i 
świetnie wykończone zapewnia trwałość użytkowania. Rączka została wyko-
nana z materiałów biodegradowalnych.

Nr art. Długość Ilość Kolor RCD zł
6252 005 3 cm 1 jasnopomarańczowy 16,60

Igła do leadcoru

Wyjątkowo wytrzymała igła do leadcoru. Wykonana ze stali nierdzewnej i 
świetnie wykończona zapewnia trwałość użytkowania. Rączka została wyko-
nana z materiałów biodegradowalnych.

Nr art. Długość Ilość Kolor RCD zł
6252 006 5,5 cm 1 niebieski 13,00

Semi-Fixed Rig

Zestaw do tworzenia przyponów montowanych 
częściowo na stałe. Koralik może być użyty w 
zastępstwie wstawki naszych centrycznych ciężar-
ków i całość może być montowana częściowo na 
stałe. Materiał ten jest całkowicie gładki, wytrzy-
mały i zachowuje swój kształt. Kolor jest częścio-
wo przezroczysty i dlatego doskonale dostosowuje 
się do otoczenia.

Nr art. Ilość Kolor RCD zł
6265 003 5 Zestaw camo-green 19,60

Rig Sinkers

Obciążniki Rig Sinkers wykonane z gumy i wol-
framu. Dobrze trzymają się przyponu i utrzymują 
go bezpiecznie na dnie. Nawet ostrożne ryby nie 
będą niczego podejrzewać.

Nr art. Ilość Kolor RCD zł
6268 001 30+30 szt camo-green 21,40

http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6268002&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6267001&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6267002&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6267003&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6252001&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6252002&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6252003&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6252005&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6252006&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6265003&type=google&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6268001&type=google&locale=DE
https://www.zebco-europe.biz/de/haendlersuche/
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6267001&type=gallery&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6267002&type=gallery&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6267003&type=gallery&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6252001&type=gallery&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6252002&type=gallery&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6252003&type=gallery&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6252005&type=gallery&locale=DE
http://redirect.zebco-europe.biz?sku=6252006&type=gallery&locale=DE


RA44 RA45

Ciężarek Flat Pear z krętlikiem

Klasyczny ciężarek o świetnych własnościach zacinania z wytrzymałą powłoką. 
Krętliki są wystarczająco duże, aby można było zaczepić je na dowolnym klipsie.

Nr art. Model Waga Kolor RCD zł
6351 001 2 oz 56 g sparkled mudd 10,40

6351 002 2,5 oz 70 g sparkled mudd 10,40

6351 003 3 oz 85 g sparkled mudd 11,20

6351 004 3,5 oz 99 g sparkled mudd 11,20

6351 005 4 oz 113 g sparkled mudd 11,20

6351 006 5 oz 141 g sparkled mudd 11,20

6351 007 6 oz 170 g sparkled mudd 13,00

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 10,40

6352 002 2,5 oz 70 g sparkled mudd 10,40

6352 003 3 oz 85 g sparkled mudd 11,20

6352 004 3,5 oz 99 g sparkled mudd 11,20

6352 005 4 oz 113 g sparkled mudd 11,20

6352 006 5 oz 141 g sparkled mudd 11,20

6352 007 6 oz 170 g sparkled mudd 13,00

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 12,20

6353 002 4 oz 113 g sparkled mudd 12,20

6353 003 4,5 oz 127 g sparkled mudd 12,20

6353 004 5 oz 141 g sparkled mudd 13,00

6353 005 6 oz 170 g sparkled mudd 14,40

6353 006 7 oz 198 g sparkled mudd 16,60

6353 007 8 oz 226 g sparkled mudd 19,60

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 11,20

6356 002 2,5 oz 70 g sparkled mudd 12,20

6356 003 3 oz 85 g sparkled mudd 13,00

6356 004 4 oz 113 g sparkled mudd 13,80

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 10,40

6354 002 3 oz 85 g sparkled mudd 11,20

6354 003 3,5 oz 99 g sparkled mudd 11,20

6354 004 4 oz 113 g sparkled mudd 11,20

6354 005 5 oz 141 g sparkled mudd 11,20

6354 006 6 oz 170 g sparkled mudd 13,00

CIĘŻARKI

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 10,40

6355 002 3 oz 85 g sparkled mudd 11,20

6355 003 3,5 oz 99 g sparkled mudd 11,20

6355 004 4 oz 113 g sparkled mudd 11,20

6355 005 5 oz 141 g sparkled mudd 11,20

6355 006 6 oz 170 g sparkled mudd 13,00
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czerwone

czarny

zielony

białe

żółty

purpurowy

niebieski

Długość czerwone zielony żółty niebieski czarny białe purpurowy RCD zł
15 cm 6705 001 6705 002 6705 003 6705 004 6705 005 6705 006 6705 007 35,60

Free Climber + Łańcuch

Wskaźnik brań do brzegu z plastiku ABS - niezniszczalny w normalnych sytuacjach 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 ochronne pokrowce. Dostępny w 7 różnych kolorach.

czerwone

czarny

zielony

białe

żółty

purpurowy

niebieski

Długość czerwone zielony żółty niebieski czarny białe purpurowy RCD zł
16 cm 6705 011 6705 012 6705 013 6705 014 6705 015 6705 016 6705 017 36,20

Free Climber + Ramię

Wskaźnik brań do brzegu z plastiku ABS - niezniszczalny w normalnych sytuacjach 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 róż-
nych grubościach, wytrzymałe ramię, 2 różne dodatkowe ciężarki, stopka do montażu i ochronne pokrowce. Dostępny w 7 różnych kolorach.

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 45,80

SYGNALIZATORY BRAŃ

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 45,80

Free Climber Ramię

Wytrzymałe ramię do naszego sygnalizatora Free Climber.

Nr art. Długość Kolor RCD zł
6705 102 16 cm czarny 24,20

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 16,20

6705 101 9 g 3 szt czarny 16,20

Free Climber Łańcuch

Wytrzymały łańcuszek do przykręcenia do naszego 
sygnalizatora Free Climber.

Nr art. Długość Kolor RCD zł
6705 103 15 cm czarny 17,40

Free Climber Łańcych mały

Cienki, lekki łańcuszek do przykręcenia do nasze-
go sygnalizatora Free Climber.

Nr art. Długość Kolor RCD zł
6705 104 15 cm czarny 10,80

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 9,00
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SYGNALIZATORY BRAŃ

Wydłużone działanie 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 działanie baterii.

Sygnalizator Brań Sen-
sonic
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 zapro-
jektowane. 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 bezpiecz-
ne 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 czerwone 350,00

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

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 402,00

Compact Pod

Ten rod pod oczywiście zasłużenie nosi nazwę „kompaktowego”. Po złożeniu 
w pokrowcu, zmieści się w każdej torbie lub plecaku. Doskonały dla mobilnych 
wędkarzy lub na bardzo małych stanowiskach wędkarskich.

Nr art. Długość Szerokość Wysokość RCD zł
8402 010 88 cm 33 cm 24 - cm 224,00

Rod Pod Freestyle

Freestyle oznacza iść własną drogą, co często może być kluczem do wędkowa-
nia. 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 uniwersalna. Materiał: Alumi-
nium. Akcesoria: Rod Pod Bag.

Nr art. Długość Wysokość Waga RCD zł
8402 022 75 - 130 cm 40 - 64 cm 1,85 kg 345,00
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Insist Bank-
stick
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 45,80

1898 002 60 - 90 cm czarny mat 48,10

1898 003 75 - 140 cm czarny mat 50,60

PODPÓRKI

Insist Buzzer Bar stały

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

Nr art. Długość Kolor RCD zł
8231 001 25 cm czarny mat 74,60

Regulowany Buzzer Bar Insist

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

Nr art. Długość Kolor RCD zł
8232 001 30 cm / 47 cm czarny mat 90,60

Nr art. RCD zł
1899 010 34,40

Insist Safer Bungee

Fantastyczny dodatek, który 
zabezpiecza Twoje wędki. 
Zabezpieczenie zostało zaprojek-
towane tak, aby uwolnić wędkę, 
gdy przesunie się ona do tyłu.  
Wszystkie porównywalne pro-
dukty wymagają ręcznego zwol-
nienia poprzez odłączenie wędki 
ręką.  Eliminacja tego kroku 
znacząco ułatwia cały proces.

Nr art. RCD zł
1899 011 9,80

Gentle Rodrest

Podpórka w ochronnej, twardej gumie trzyma 
bezpiecznie Twoją wędkę na rodpodzie. Nie 
uszkadza jej i nie pozostawia na wędce żadnych 
śladów.

Nr art. Szerokość RCD zł
1899 012 23 mm 44,10

Podpórka Insist

Bardzo mocna podpórka metalowa z 
plastikowym wkładem. Plastikowy wkład 
chroni rękojeść wędki i nie pozostawia na 
niej żadnych rys. Można w niej bezpiecz-
nie mocować rękojeści wędzisk o średnicy 
do 24 mm.

Nr art. RCD zł
1899 013 49,00

Uchwyt do wędki Insist

Podpórka obejmuje całkowicie wędkę 
i uwalnia ją, gdy wędka zostanie pod-
niesiona. Po zamocowaniu, bezpiecznie 
i pewnie utrzymuje wędkę - nie można 
jej ściągnąć z podpórki. Doskonała do 
niezawodnego zabezpieczenia Twojego 
wędziska, nawet gdy hamulec kołowrot-
ka jest dokręcony niemal do końca.

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 powle-
kany 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 224,00

After Dark Torba Cooling

Termoizolacyjna torba z inteligentnym systemem dwóch komór dla 
bezpiecznego 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
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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 47,70

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

After Dark Pokrowiec

Specjalna torba do przechowywania igieł do przynęt, materiałów przyponowych, PVA, haczyków 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 wnę-
trze 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 gumowany 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

TORBY

8587 003

8587 001

8587 002
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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 312,00

8591 002 2,00 m 40 cm 10 cm zielony 312,00

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

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, 
aluminiowe 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 580,00

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 450,00

POKROWCE NA WĘDKI
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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 skutecz-
nie ścieka na tył namiotu i nie pozostaje na 
materiale. Okna z moskitiery na przodzie i z 
tyłu umożliwiają obieg powietrza bez obec-
ności owadów. Przezroczyste okna można 
również zamontować z przodu. Wytrzy-
mała i odpinana podłoga tworzy wygodne 
środowisko nawet na niepewnym gruncie 
lub przy brzydkiej pogodzie.  Materiał o 
wodoodporności 10,000 mm może pora-
dzić sobie z nawet najmocniejszym obe-
rwaniem chmury. Nawet na szwach woda 
nie ma szans, gdyż są one bezpiecznie pod-
klejone 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 1836,00

Insist Bivvy Narzuta Winterskin

Zimowa narzuta stworzona z myślą o namiocie Insist. Narzuta tworzy warstwę izolacyjną, która zmniejsza kondensowanie się powietrza. Dzięki temu utrzymuje ciepło 
w namiocie i zapewnia większy komfort użytkowania. Materiał: 210 D Nylon

Nr art. Długość Szerokość Wysokość RCD zł
9986 002 240 cm 300 cm 150 cm 794,00

NAMIOTY
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AKCESORIA

Sztyca do podbieraka After Dark

Jednoczęściowa sztyca do podbieraka, która zachwyca swoim solidnym wykończeniem. Mieszanka włókien węglowych sprawia, że jest ona nie tylko lekka, ale także 
bardzo odporna na uszkodzenia. Zastosowanie jej wraz z koszem Insist pozwoli stworzyć idealny zestaw na każdą sytuację.

Nr art. Długość Sekcje RCD zł
7086 182 1,80 m 1 134,00

Sztyca do podbieraka After Dark Compact

Ten dwuczęściowy podbierak zachwyca swoim solidnym wykończeniem. Mieszanka włókien węglowych sprawia, że   jest on nie tylko lekki, ale także bardzo odporny na 
uszkodzenia.  Dwuczęściowa konstrukcja szczególnie przypadnie do gustu mobilnym wędkarzom i łowiącym z łodzi.

Nr art. Długość Sekcje RCD zł
7086 183 1,80 m 2 134,00

Insist Podbierak

Wysokiej jakości kosz do podbieraka wykonany z materiału, który chroni war-
stwę śluzu. Kosz w połączeniu ze sztycą świetnie leży w ręce dzięki zastosowa-
nej lekkiej, węglowej ramie.

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

Bluza Rough

Nasza bluza z kapturem to prawdziwy ekspert odzieży technicznej. Ciężki i gęsty materiał bawełniany nie 
jest tylko atrakcyjną cechą. Krój jest bardzo wygodny i funkcjonalny. Wykładany kołnierz, pętle na kciuki 
i dodatkowa wewnętrzna kieszeń w kieszeni typu kangur (np. na centralkę) znacząco wyróżnią ją na tle 
konkurencji. Stonowany wygląd sprawia, że doskonale wtapia się z otoczeniem większości stanowisk na 
naturalnych łowiskach. Materiał: 80% Bawełna, 20% Akyrl. Gramatura: 420 g/m²

Nr art. Rozmiar Kolor RCD zł
8801 001 M oliwkowy/brązowy 202,00

8801 002 L oliwkowy/brązowy 202,00

8801 003 XL oliwkowy/brązowy 202,00

8801 004 XXL oliwkowy/brązowy 202,00

Style Shirt

Ten T-shirt zachwyca swoim wysokim poziomem wygody noszenia. Uczucie wygody to zasługa gęsto tkane-
go materiału bawełnianego. Dyskretna grafika z przodu z pewnością skłoni każdego karpiarza do wyprawy 
nad wodę. Materiał: 100% Bawełna. Gramatura: 220 g/m²

Nr art. Rozmiar Kolor RCD zł
8802 001 M oliwkowy/brązowy 79,80

8802 002 L oliwkowy/brązowy 79,80

8802 003 XL oliwkowy/brązowy 79,80

8802 004 XXL oliwkowy/brązowy 79,80
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Naklejka
Nr art. Szerokość Wysokość RCD zł
9949 079 10 cm 2,1 cm 2,80

Naklejka
Nr art. Szerokość Wysokość RCD zł
9949 080 5,5 cm 5,5 cm 2,80

Naklejka
Nr art. Szerokość Wysokość RCD zł
9949 078 20 cm 4,2 cm 2,80

Naklejka Sketch
Nr art. Szerokość Wysokość RCD zł
9949 302 16 cm 10 cm 2,80

Flaga

Zawiera flagę, maszt, podstawkę i torbę.

Nr art. Szerokość Wysokość RCD zł
9966 053 60 cm 260 cm 794,00

AKCESORIA
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