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WITAMYWITAMY
Nie możemy uwierzyć jak szybko ten czas mija. Od chwili przedstawienia katalogu 
na 2016 rok minął kolejny rok, a już możecie zacząć przeglądać naszą ofertę na 2017. 
Katalog na rok 2017 zawiera więcej produktów niż kiedykolwiek , a wiele z nich 
to nowości dodane do naszej oferty z roku 2016. Oznacza to, że na kolejnych 
stronach zobaczycie nasze najnowsze i najlepsze produkty pogrupowane 
w licznych kategoriach - od wędzisk po kołowrotki, od pontonów po taczki 
transportowe, od namiotów po sygnalizatory elektroniczne itd. Jak zobaczycie 
jest to najbardziej wszechstronna oferta sprzętu karpiowego wytworzonego 
przez jednego producenta. 

Mimo olbrzymiej różnorodności oraz liczby produktów, wszystkie mają kilka wspólnych 
cech. Po pierwsze, co najważniejsze, zostały one zaprojektowane przez karpiarzy 
dla karpiarzy. Nasz zespół projektowy bazując na latach doświadczeń wędkarskich, 
opracował produkty, które sprawią, że Wasze łowienie z pewnością zyska. Dla 
przykładu: my nie bierzemy jakiegoś starego kołowrotka morskiego i nie wmawiamy, 
że jest to kołowrotek karpiowy, jak robi większość naszych konkurentów. Nasze 
podejście jest inne. Siadamy i projektujemy kołowrotek specjalnie przeznaczony 
do łowienia karpi. Jesteśmy bowiem przekonani, że karpiarze zasługują na 
to, aby produkty były zaprojektowane dokładnie dla nich i nie były jakimiś 
odgrzewanymi kotletami. 

Drugą wspólną cechą jest to, że każdy produkt wykonany został z najwyższej 
jakości materiałów, które spełniają określone standardy. Wszystko po to, 
abyście za Wasze ciężko zarobione pieniądze otrzymali niezwykle opłacalny 
produkt. Nasz sprzęt był intensywnie testowany przez wielu najlepszych 
wędkarzy w Europie. Kiedy weźmiecie go w ręce, to z pewnością go 
pokochacie, tak samo jak pokochał go Mark Pitchers czy Rob Hughes. 

Jak zapewne się spodziewaliście, na kolejnych stronach znajdziecie 
wiele nowych produktów. Wśród nich na szczególną uwagę 
zasługują: seria haczyków Edges, nasze pierwsza oferta obuwia, 
nowe torby i pokrowce Camolite, kołowrotki EOS 12000 i FX13, 
namioty Retreat+ i Easy Dome Maxi, fotele Camo R czy  wiele 
nowych ubrań z serii Fox Chunk...



3

@ FoxInt /FoxInternational /FoxInternational1@fox_international

Insta

FOLLOW US ON...

SPIS TREŚCI

Namioty 04-27

Łóżka i fotele 28-35

Śpiwory 36-41

Wędki 42-51

Kołowrotki 52-59

Sygnalizatory elektroniczne 60-65

Sygnalizatory mechaniczne 66-73

Statywy i podpórki 74-85

Torby i pokrowce 86-113

Taczki transportowe 114-117

Pontony 118-123

Podbieraki i maty 124-131

Przechowywanie akcesoriów 132-137

Żyłki i plecionki 138-141

Akcesoria 142-169

Odzież 170-186



4

www.foxint.com

NAMIOTYNAMIOTY
Ekspercki zespół projektowy Foxa był bardzo zapracowany w roku 2015 i 2016. 

Niestrudzenie opracowywał i testował wiele nowych namiotów, aby sprostać 

wymaganiom nowoczesnych karpiarzy w całej Europie. Pracując blisko 

z naszymi konsultantami wędkarskimi i wsłuchując się w opinie ze sklepów 

wędkarskich oraz naszych klientów na całym świecie, naszemu zespołowi 

udało się wyprodukować kilka magicznych produktów obecnych 

w niniejszym katalogu na rok 2017. 

Efektem całej tej ciężkiej pracy są liczne i znaczące zmiany w porównaniu z ubiegłoroczną 

edycją katalogu w części poświęconej namiotom. Przykładem niech będą dwie zupełnie 

nowe rodziny namiotów Retreat+ i Easy Dome Maxi. Ponadto mamy nowe namioty Refl ex 

Compact, Easy Shelter i Royale 1 Man Euro Dome. Aby zrobić miejsce na nowe produkty, 

nasze wcześniejsze serie namiotów Easy Dome i Retreat zostały wycofane, podobnie 

jak miało to miejsce z namiotami Voyager. Jednakże w naszej ofercie nadal pozostają 

sprawdzone i udane modele z roku 2016 jak Supa Brolly MK2 oraz namioty Royale. 

Niezależnie więc od tego, czy szukasz małego, lekkiego schronienia na krótkie, 

dzienne łowienie, wszechstronnego i uniwersalnego namiotu, czy też czegoś, 

co będzie wygodne na dłuższych zasiadkach, możesz być pewny, że na kolejnych 

stronach znajdziesz coś dla siebie. 

Na końcu tej części znajdziecie również szereg istotnych drobiazgów, jak stoliki 

do namiotu, lampki, maty oraz naczynia kuchenne.
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RETREAT+ 2 MAN

NOWOŚĆ Materiał Ven-Tec Rip Stop

Boczny rozpórka

Boczne otwory wentylacyjne z 
moskitierą

Wysokość 185cm

ZESTAW ZAWIERA: 
  Rozpórki boczne i w daszku

  Paski podtrzymujące

  Wytrzymałe wkręty mocujące

  Wytrzymałą podłogę

  Powiększoną torbę transportową

CUM202 Retreat+ 2 Man NOWOŚĆ zł 3,066.00

CUM204 Retreat+ 2 Man Inner Dome NOWOŚĆ zł 756.00

CUM206 Retreat+ 2 Man Bivvy & Inner Dome Package NOWOŚĆ zł 3,570.00

Wymiary wewnętrznej podłogi

  Najprawdopodobniej najbardziej zaawansowany namiot z daszkiem jaki kiedykolwiek 

wyprodukowano!

  Materiał Ven-Tech Rip Stop o wodoodporności 20000 mm 

  Idealny na długie zasiadki lub dla wędkarzy łowiących w parze

  Mocne, lekkie aluminiowe pałąki

  Płaski tył w połączeniu z poprawionymi bocznymi kątami pozwolił uzyskać maksymalną 

przestrzeń zarówno na długość jak i szerokość 

  Przerwa w konstrukcji pałąków zwiększa przestrzeń wewnątrz, ale też sprawia, że namiot jest 

mniejszy po spakowaniu

  W pełni odpinany przód

  Trzy rodzaje drzwi: z materiału poszycia, przezroczyste PVC i moskitiera

  Dwustronne zamki we wszystkich rodzajach drzwi 

  Daszek z przodu dla dodatkowej ochrony przed opadami 

  Boczne panele z moskitiery z przodu

  Tylne i boczne otwory wentylacyjne z moskitiery zwiększają przepływ powietrza

  Regulowane paski napinające po bokach

  Dwa paski podtrzymujące wędki na daszku

  Wewnętrzny namiot z siatki dla dodatkowego komfortu dostępny osobno lub też do zakupu 

w zestawie z głównym namiotem 

  Wewnętrzny namiot z siatki ma przypinaną na zamek podłogę 

  Możliwość spakowania namiotu z przymocowanym namiotem z siatki po odpięciu podłogi

  Narzuta dostępna osobno 

Paski podtrzymujące z przodu do 
dodatkowego napięcia namiotu

RETREAT+ 2 MAN EXTENDING WRAP

  Materiał Ven-Tech Rip Stop o 

wodoodporności 20000 mm 

  Ten sam zestaw drzwi, co w 

namiocie - z pełnego materiału, z 

przezroczystego PVC i moskitiery

  Otwory wentylacyjne z siatki są 

w tych samych miejscach, co 

w namiocie i poprawiają obieg 

powietrza

  W pełni odpinany przód

  Tworzy efekt drugiej warstwy, co 

redukuje kondensację pary wodnej, 

ociepla namiot zimą i schładza go 

latem

  Dwa paski mocujące do wędzisk

  Powiększa przedsionek namiotu 

poprzez poszerzenie przodu

  W zestawie podłoga przedsionka 

NOWOŚĆ

CUM203 Retreat+ 2 Man Extending Wrap NOWOŚĆ zł 1,596.00

Wymiary wraz z narzutą 
(dostępną osobno)

KONFIGURACJE

NOWOŚĆ

Drzwi z moskitierą

W pełni odpinany przód i 
wewnętrzny namiot z siatki

N
A

M
IO

TY

Przedstawione ceny to RRP (Rekomendowana cena detaliczna)

Drzwi z PCV
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RETREAT+ 1 MAN

NOWOŚĆ Materiał Ven-Tec Rip Stop

Boczne paski napinające

Paski do mocowania wędki

ZESTAW ZAWIERA: 
  Pełny system pałąków

  Wytrzymałe wkręty mocujące

  Wytrzymałą podłogę przypinaną na 

klipsy

  Powiększoną torbę transportową

CUM199 Retreat+ 1 Man NOWOŚĆ zł 2,646.00

CUM201 Retreat+ 1 Man Inner Dome NOWOŚĆ zł 588.00

CUM205 Retreat+ 1 Man Bivvy & Inner Dome Package NOWOŚĆ zł 2,940.00

  Ta wypełniona funkcjami konstrukcja to nasz najlepszy namiot jednoosobowy!

  Materiał Ven-Tech Rip Stop o wodoodporności 20000 mm 

  Mocne, lekkie aluminiowe pałąki

  Płaski tył w połączeniu z poprawionymi bocznymi kątami pozwolił uzyskać 

maksymalną przestrzeń zarówno na długość jak i szerokość 

  W pełni odpinany przód

  Trzy rodzaje drzwi: z materiału poszycia, przezroczyste PVC i moskitiera

  Dwustronne zamki we wszystkich rodzajach drzwi 

  Daszek z przodu dla dodatkowej ochrony przed opadami 

  Boczne panele z moskitiery z przodu

  Tylne otwory wentylacyjne z moskitiery zwiększają przepływ powietrza

  Regulowane paski napinające po bokach

  Dwa paski podtrzymujące wędki na daszku

  Wewnętrzny namiot z siatki dla dodatkowego komfortu dostępny osobno lub też do 

zakupu w zestawie z głównym namiotem 

  Wewnętrzny namiot z siatki ma przypinaną na zamek podłogę 

  Możliwość spakowania namiotu z przymocowanym namiotem z siatki po odpięciu 

podłogi

  Narzuta dostępna osobno

Tylne otwory wentylacyjne z 
moskitierą

RETREAT+ 1 MAN EXTENDING WRAP

  Materiał Ven-Tech Rip Stop o 

wodoodporności 20000 mm 

  Ten sam zestaw drzwi, co w 

namiocie - z pełnego materiału, z 

przezroczystego PVC i moskitiery

  Otwory wentylacyjne z siatki są 

w tych samych miejscach, co 

w namiocie i poprawiają obieg 

powietrza

  W pełni odpinany przód

  Tworzy efekt drugiej warstwy, co 

redukuje kondensację pary wodnej, 

ociepla namiot zimą i schładza go 

latem

  Powiększa przedsionek namiotu 

poprzez poszerzenie przodu

  Dwa paski mocujące do wędzisk

  W zestawie podłoga 

przedsionka 

KONFIGURACJE

NOWOŚĆ

CUM200 Retreat+ 1 Man Extending Wrap NOWOŚĆ zł 1,344.00

NOWOŚĆ

Wysokość 155cm

Wymiary wewnętrznej podłogi

Wymiary wraz z narzutą 
(dostępną osobno)

Drzwi z moskitierą

W pełni odpinany przód i 
wewnętrzny namiot z siatki

Drzwi z PCV

N
A

M
IO

TY

Przedstawione ceny to RRP (Rekomendowana cena detaliczna)
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RETREAT+ COMPACT

Drzwi otwierane od góry

Moskitiera z tyłu

Rozpórki pałąków

CUM197 Retreat+ Compact NOWOŚĆ zł 2,142.00

  Materiał Ven-Tech Rip Stop o wodoodporności 20000 mm 

  Model ten jest idealny na wąskich stanowiskach oraz dla wędkarzy, którzy zabierają 

mniejszą ilość sprzętu

  Mocne, lekkie aluminiowe pałąki

  Płaski tył w połączeniu z poprawionymi bocznymi kątami pozwolił uzyskać 

maksymalną przestrzeń zarówno na długość jak i szerokość 

  Przerwa w konstrukcji pałąków zwiększa przestrzeń wewnątrz, ale też sprawia, że 

namiot jest mniejszy po spakowaniu

  W pełni odpinany przód

  Trzy rodzaje drzwi: z materiału poszycia, przezroczyste PVC i moskitiera

  Dwustronne zamki we wszystkich rodzajach drzwi 

  Daszek z przodu dla dodatkowej ochrony przed opadami 

  Boczne panele z moskitiery z przodu

  Tylne otwory wentylacyjne z moskitiery zwiększają przepływ powietrza

  Regulowane paski napinające po bokach

  Dwa paski podtrzymujące wędki na daszku

  Narzuta dostępna osobno

Paski do mocowania wędki

RETREAT+ COMPACT SKIN

  Konstrukcja z otwartym przodem

  Materiał Ven-Tech Rip Stop o wodoodporności 20000 mm 

  Tworzy efekt drugiej warstwy, co redukuje kondensację pary 

wodnej, ociepla namiot zimą i schładza go latem

  Tylne otwory wentylacyjne z siatki są w tych samych 

miejscach, co w namiocie

  Paski do wędek na przodzie

NOWOŚĆ

CUM198 Retreat+ Compact Skin NOWOŚĆ zł 966.00

Wysokość 135cm

Wymiary wewnętrznej podłogi

NOWOŚĆ

Drzwi z moskitierą

Drzwi PVC

KONFIGURACJE

W pełni odpinany przód

ZESTAW ZAWIERA: 
  Pełny system pałąków

  Wytrzymałe wkręty mocujące

  Wytrzymałą podłogę przypinaną 

na klipsy

  Powiększoną torbę transportową

N
A

M
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Przedstawione ceny to RRP (Rekomendowana cena detaliczna)
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REFLEX COMPACT

NOWOŚĆ Materiał Ven-Tec Rip Stop

Najwyższej jakości pałąki z 
lotniczego aluminium

Boczne paski napinające

ZESTAW ZAWIERA: 
  Pełny system pałąków

  Wytrzymałe wkręty mocujące

  Wytrzymałą podłogę przypinaną 

na klipsy

  Powiększoną torbę transportową

CUM188 Refl ex Compact NOWOŚĆ zł 2,226.00

  Małe rozmiary idealnie spisują się na ciasnych stanowiskach i pozwalają wędkarzom 

zabrać mniej sprzętu 

  Lekkie pałąki z elastycznego aluminium lotniczego są idealne dla wędkarzy, którzy 

chcą zachować mobilność

  Materiał Ven-Tech Rip Stop o wodoodporności 20000 mm 

  Trzy rodzaje drzwi: z materiału poszycia, przezroczyste PVC i moskitiera

  Dwustronne zamki we wszystkich rodzajach drzwi 

  Przednie i tylne otwory wentylacyjne z moskitiery, poprawiające obieg powietrza 

  W pełni zdejmowany przedni panel, co pozwala stworzyć lekki namiot z otwartym 

przodem

  Regulowany pasek napinający, który pozwala zmniejszyć wysokość, gdy nie 

używamy przedniego panelu

  Poliestrowe paski napinające

  Regulowane punkty mocujące z przodu, co pozwala stworzyć namiot z całkowicie 

płaskim przodem

  Paski do wędek z przodu pozwalają zamocować wędki, kiedy przerzucamy zestawy 

itp.

  Wewnętrzne kieszenie z siatki na akcesoria

  Narzuta dostępna osobno 

Paski do mocowania wędki z przodu

REFLEX COMPACT SKIN

  Materiał Ven-Tech Rip Stop o wodoodporności 20000 mm 

  Nie wymaga dodatkowych wkrętów (mocowana wkrętami 

dołączonymi do namiotu), co zmniejsza wagę oraz wielkość 

bagażu

  Wystarczy przypiąć narzutę do przedniego pałąka i zaczepić 

do wkrętów namiotu za pomocą elastycznych pętelek

  Tworzy efekt dwóch warstw, przez co zmniejsza kondensację 

pary i poprawia również bilans cieplny zarówno zimą, jak i latem

NOWOŚĆ

CUM189 Refl ex Compact Skin NOWOŚĆ zł 756.00

NOWOŚĆ

Wysokość 120cm

Wymiary wewnętrznej podłogi

Drzwi z moskitierą

Drzwi PVC

KONFIGURACJE

W pełni odpinany przód

N
A

M
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TY

Przedstawione ceny to RRP (Rekomendowana cena detaliczna)
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EASY DOME® MAXI 2-MAN EURO 
Pałąki z aluminium lotniczego

Ramiona Fox Snap Lock

Tylne panele z moskitiery

CUM192 Easy Dome Maxi 2-Man Euro NOWOŚĆ zł 2,940.00

CUM195 Heavy Duty Groundsheet NOWOŚĆ zł 315.00

  Idealny dla wędkarzy, którzy łowią na długich zasiadkach i potrzebują dużej ilości 

miejsca

  Duży przedsionek i większa wysokość niż w standardowym namiocie 2 Man Maxi

  Nowa konstrukcja ramy z dodatkowym pałąkiem tworzy z tyłu namiotu płaską 

powierzchnię, co powiększa przestrzeń użytkową wewnątrz

  Dodatkowy pałąk także zwiększa stabilność 

  Otwory wentylacyjne z moskitiery z tyłu poprawiają obieg powietrza 

  Materiał wykonany w 100% z poliestru o wodoodporności 6000 mm

  W pełni odpinany przód

  Pałąki z lotniczego aluminium

  Oryginalne ramię Fox Snap Lock

  W pełni zdejmowany przedni panel

  Boczne panele z moskitiery z przodu

  Paski na wędziska

  Odpinana, wewnętrzna sypialnia z moskitiery z zaprojektowaną na nowo odpinaną 

podłogą (łatwiejszą do spakowania i wyczyszczenia)

  Dodatkowe naciągi stosowane w ekstremalnych warunkach pogodowych

  Łatwe i szybkie rozkładanie

  W zestawie drzwi z moskitiery, pełnego materiału oraz szyby PVC

  Wszystkie drzwi mają dwustronne zamki z możliwością odpinania od góry 

  W zestawie wkręty mocujące do podłoża oraz powiększony pokrowiec

Przymocowana podłoga

NOWOŚĆ

Wysokość 145cm

Wymiary wewnętrznej podłogi

Wymiary wraz z narzutą 
(dostępną osobno)

Drzwi z moskitierą

Drzwi PVC

Odpinany przód

KONFIGURACJE

Drzwi z pełnego materiału

• Maks. wysokość wewnątrz namiotu 170cm

• Wysokość z tyłu od podłogi do pałąka 154cm

• Wysokość z przodu od podłogi do pałąka 154cm

• Wysokość otwartych drzwi od podłogi do zamka 140cm

• Maksymalna szerokość otwartych drzwi 95cm

N
A

M
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Przedstawione ceny to RRP (Rekomendowana cena detaliczna)
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EASY DOME® MAXI 2-MAN
Drzwi odpinane od góry

Odciągi w zestawie

Ramiona Fox Snap Lock

CUM191 Easy Dome Maxi 2-Man NOWOŚĆ zł 2,520.00

CUM194 Heavy Duty Groundsheet NOWOŚĆ zł 273.00

  Nowa konstrukcja ramy z dodatkowym pałąkiem tworzy z tyłu namiotu płaską 

powierzchnię, co powiększa przestrzeń użytkową wewnątrz

  Dodatkowy pałąk także zwiększa stabilność 

  Otwory wentylacyjne z moskitiery z tyłu poprawiają obieg powietrza 

  Materiał wykonany w 100% z poliestru o wodoodporności 6000 mm

  W pełni odpinany przód

  Pałąki z lotniczego aluminium

  Oryginalne ramię Fox Snap Lock

  W pełni zdejmowany przedni panel

  Boczne panele z moskitiery z przodu

  Paski na wędziska

  Odpinana, wewnętrzna sypialnia z moskitiery z zaprojektowaną na nowo odpinaną 

podłogą (łatwiejszą do spakowania i wyczyszczenia)

  Dodatkowe naciągi stosowane w ekstremalnych warunkach pogodowych

  Łatwe i szybkie rozkładanie

  W zestawie drzwi z moskitiery, pełnego materiału oraz szyby PVC

  Wszystkie drzwi mają dwustronne zamki z możliwością odpinania od góry 

  W zestawie wkręty mocujące do podłoża oraz powiększony pokrowiec

  Gruba podłoga dostępna osobno 

Moskitiera z tyłu

NOWOŚĆ

Wysokość 139cm

Wymiary wewnętrznej podłogi

Wymiary wraz z narzutą 
(dostępną osobno)

Drzwi z moskitierą

Drzwi PVC

Odpinany przód

KONFIGURACJE

Drzwi z pełnego materiału

• Maks. wysokość wewnątrz namiotu 153cm

• Wysokość z tyłu od podłogi do pałąka 148cm

• Wysokość z przodu od podłogi do pałąka 148cm

• Wysokość otwartych drzwi od podłogi do zamka 132cm

• Maksymalna szerokość otwartych drzwi 93cm

N
A

M
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TY

Przedstawione ceny to RRP (Rekomendowana cena detaliczna)
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EASY DOME® MAXI 1-MAN 
Ramiona Fox Snap Lock

Tylnie otwory wentylacyjne z 
moskitierą

Paski do mocowania wędki

CUM190 Easy Dome Maxi 1-Man  NOWOŚĆ zł 2,016.00

CUM193 Heavy Duty Groundsheet NOWOŚĆ zł 218.00

  Nowa konstrukcja ramy z dodatkowym pałąkiem tworzy z tyłu namiotu płaską 

powierzchnię, co powiększa przestrzeń użytkową wewnątrz

  Dodatkowy pałąk także zwiększa stabilność 

  Otwory wentylacyjne z moskitiery z tyłu poprawiają obieg powietrza 

  Materiał wykonany w 100% z poliestru o wodoodporności 6000 mm

  W pełni odpinany przód

  Pałąki z lotniczego aluminium

  Oryginalne ramię Fox Snap Lock

  W pełni zdejmowany przedni panel

  Boczne panele z moskitiery z przodu

  Paski na wędziska

  Odpinana, wewnętrzna sypialnia z moskitiery z zaprojektowaną na nowo odpinaną 

podłogą (łatwiejszą do spakowania i wyczyszczenia)

  Dodatkowe naciągi stosowane w ekstremalnych warunkach pogodowych

  Łatwe i szybkie rozkładanie

  W zestawie drzwi z moskitiery, pełnego materiału oraz szyby PVC

  Wszystkie drzwi mają dwustronne zamki z możliwością odpinania od góry 

  W zestawie wkręty mocujące do podłoża oraz powiększony pokrowiec

  Gruba podłoga dostępna osobno 

Podłoga

NOWOŚĆ

Wysokość 124cm

Wymiary wewnętrznej podłogi

Wymiary wraz z narzutą 
(dostępną osobno)

Drzwi z moskitierą

Drzwi PVC

Odpinany przód

KONFIGURACJE

Przednie drzwi z pełnego materiału

• Maks. wysokość wewnątrz namiotu 138cm

• Wysokość z tyłu od podłogi do pałąka 134cm

• Wysokość z przodu od podłogi do pałąka 134cm

• Wysokość otwartych drzwi od podłogi do zamka 118cm

• Maksymalna szerokość otwartych drzwi 92cm

N
A

M
IO

TY

Przedstawione ceny to RRP (Rekomendowana cena detaliczna)
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ROYALE® COOK TENT STATION
Drzwi przedsionka zapewniają 
dodatkową przestrzeń

Zapinana na zamek wytrzymała 
podłoga

Naciągi w każdym rogu dla 
dodatkowej stabilności

Wysokość 220cm

CUM183 Royale Cook Tent Station zł 1,134.00

  Ogromna ilość miejsca na całe wyposażenie kuchenne oraz jedzenie na długich 

zasiadkach

  Tworzy fantastyczną przestrzeń towarzyską dla wędkarzy

  Konstrukcja stalowa

  Ten sam, oddychający, wytrzymały materiał poliestrowy o wodoodporności 5000 

mm, co w namiocie Royale XXL

  Panel z moskitiery z tyłu, poprawiający obieg powietrza

  Zapinana na zamek podłoga

  W zestawie panele przednie z materiału poszycia, przezroczystego PVC oraz 

moskitiery

  Przednie drzwi można przy użyciu dwóch długich podpórek (w zestawie) 

przekształcić w dodatkowy przedsionek

  Specjalny otwór z tyłu pozwala przeprowadzić kabel elektryczny, przewód gazowy 

do lodówek, kuchenek itp.

  Naciągi na każdym rogu oraz z przodu przedsionka dla dodatkowej stabilności 

konstrukcji

  W zestawie wytrzymałe wkręty mocujące do podłoża

  Zapakowany w wytrzymałą torbę transportową

  Materiał zewnętrzny 100% poliester

  Wodoodporność 5000 mm słupa wody

Możliwość założeniu przedniego 
panelu z moskitiery

W zestawie wytrzymała 
torba transportowa

Możliwość montażu przedniego 
panelu z PVC

Wymiary wewnętrznej podłogi

Przestrzeń przedsionka
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Przedstawione ceny to RRP (Rekomendowana cena detaliczna)
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ROYALE® XXL EURO

Wzmocniony próg przy drzwiach

Przypinana na zamek gruba 
podłoga

Boczne paski napinające

Wysokość 183cm

  Narzuta powiększa namiot XXL Euro

  Zwiększa ciepło w zimie i pomaga 

schładzać namiot latem

  Zmniejsza kondensację pary

  Tylne otwory wentylacyjne są w tych 

samych miejscach, co w namiocie

  W zestawie przednie drzwi z PVC i siatki

CUM152 Royale XXL Euro zł 3,297.00

CUM139 Royale XXL Extending Skin zł 966.00

  Wynik licznych zapytań ze strony wędkarzy kontynentalnych, którzy 

chcieli olbrzymiego namiotu z wewnętrznym namiotem z siatki 

podobnym do zastosowanego w konstrukcji Easy Dome

  Oparty o oryginalny, popularny namiot Royale XXL

  Wewnętrzny namiot z siatki zwiększa komfort i zapobiega kondensacji pary wodnej 

  Okna wentylacyjne z siatki z tyłu namiotu

  Panele z siatki na drzwiach i bocznych oknach

  Wewnętrzne kieszenie z siatki na akcesoria

  Pełny system pałąków

  Dodatkowe podpórki z przodu 

  Regulowane paski napinające po bokach

  Wzmocniony próg przy drzwiach, chroniący przed wchodzeniem 

owadów i gryzoni i utrzymujący drzwi w odpowiednim kształcie 

  Wytrzymała podłoga oraz wkręty mocujące

  Namiot zapakowany w dużą torbę transportową 

  Paski do wędek na przodzie

  Wytrzymała aluminiowa konstrukcja pałąków 

  Poszycie wykonane z odpornego na przetarcia 

poliestru o wodoodporności 5000 mm

  Wysokość: 183 cm

  Materiał zewnętrzny 100% poliester

Okna wentylacyjne z siatki z tyłu 
namiotu

Pełny panel przedni

Pełny panel z moskitiery

Drzwi z PVCWewnętrzny namiot z siatki

KONFIGURACJE

Wymiary wewnętrznej podłogi

Wymiary wraz z narzutą 
(dostępną osobno)

ROYALE® XXL EURO WRAP
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Przedstawione ceny to RRP (Rekomendowana cena detaliczna)
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ROYALE® XXL

Dodatkowa przestrzeń

Przedni panel z moskitiery

Drzwi z podwójnym zamkiem

Wysokość 183cm

  Narzuta powiększa namiot XXL Euro

  Zwiększa ciepło w zimie i pomaga 

schładzać namiot latem

  Zmniejsza kondensację pary

  Tylne otwory wentylacyjne są w tych 

samych miejscach, co w namiocie

  W zestawie przednie drzwi z PVC i siatki

CUM137 Royale XXL zł 2,016.00

CUM139 Royale XXL Extending Skin zł 966.00

  Nasz najlepiej sprzedający się namiot w całej Europie

  Pełen funkcji przydatnych podczas długich zasiadek

  Wykonany z trudnego na przetarcia materiału poliestrowego o wodoodporności 

5000 mm

  Wytrzymała aluminiowa konstrukcja pałąków pokrytych farbą proszkową w kolorze 

czarnym

  Większy panel tylny oraz dłuższe tylne pałąki powiększają przestrzeń wewnątrz 

namiotu

  Dwa paski na wędziska z przodu 

  Panel moskitiery na przednich drzwiach oraz panele moskitiery po obu stronach 

drzwi oraz z tyłu namiotu

  Zapięcia z przodu pozwalają na zwinięcie drzwi na pełną wysokość namiotu tak, jak 

gdyby były one wypięte

  Wysokiej jakości, wytrzymałe zamki

  W zestawie przypinana na klipsy wytrzymała podłoga

  W zestawie przezroczysty panel na drzwi

  Dwa punkty mocujące z przodu drzwi pozwalają na zmianę wysokości

  Punkty mocujące mają elastyczne paski napinające

  W zestawie wytrzymałe wkręty mocujące do podłoża

  Wysokość: 183 cm

  Wodoodporność 5000 mm słupa wody

Dopasowane tylnie okna

Drzwi z PVC

Pełny panel z moskitiery

Otwarty przód

KONFIGURACJE

Wymiary wewnętrznej podłogi

Wymiary wraz z narzutą 
(dostępną osobno)

ROYALE® XXL WRAP
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XXXXXXX

16

310cm

2
9

0
c

m

ROYALE® CLASSIC 2-MAN

Regulowane paski napinające 
pozwalają naciągnąć materiał

Dwa paski na wędziska z przodu 
namiotu

Dodatkową stabilność zapewniają 
regulowane rozpórki

Wysokość 165cm

  Tworzy drugą warstwę 

  Zwiększa ciepło w zimie i pomaga 

schładzać namiot latem

  Zmniejsza kondensację pary

  Pełny system pałąków i rozpórek

  Regulowane paski napinające po bokach

  Panele z moskitiery na przednich oknach i drzwiach ułatwiające przepływ powietrza

  Duże otwory wentylacyjne z tyłu, poprawiające przepływ powietrza w cieplejszych 

miesiącach

  W zestawie także okno na drzwi z PVC

  Drzwi odpinane zarówno od góry jak i od dołu

  Możliwość zwinięcia przedniego panelu, co tworzy namiot z całkowicie otwartym 

przodem

  Dwa paski na wędziska z przodu 

  W zestawie wytrzymałe wkręty mocujące do podłoża

  Namiot wykonany z wytrzymałego, oddychającego poliestru o wodoodporności 

2000 mm

  Namiot zapakowany w dużą torbę transportową

  Waga 13.6 kg (wraz z wytrzymałą podłogą i wkrętami)

  Narzuta dostępna osobno (waga 2.7 kg)

  Materiał zewnętrzny 100% poliester

  Wodoodporność 2500 mm słupa wody

W zestawie wytrzymała, gruba 
podłoga

Przód z moskitierą

Drzwi z szybą PVC

Otwarty przód

KONFIGURACJE

CUM172 Royale Classic Two Man Skin zł 588.00

CUM171 Royale Classic Two Man zł 1,638.00

Wymiary wewnętrznej podłogi

ROYALE® CLASSIC 2-MAN SKIN
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Przedstawione ceny to RRP (Rekomendowana cena detaliczna)
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ROYALE® EURO DOME 1-MAN 

Rozpórki pałąków

Wewnętrzne kieszenie z siatki

Tylne otwory wentylacyjne z 
moskitiery

Wysokość 135cm

  Namiot o tej samej konstrukcji, co uznany namiot Royale Classic 1-Man

  Dla większego komfortu zawiera wyjmowany wewnętrzny namiot 

  Po odpięciu podłóg wewnętrzną kopułę można pozostawić przypiętą

  Wielkość namiotu jest nieco większa niż namiotu Royale Classic One Man, co pozwala 

zmieścić wewnętrzną kopułę, której wymiary są prawie takie same jak namiotu 

Classic One Man

  Mocny, oddychający materiał poliestrowy o wodoodporności 2500mm

  W zestawie mocna podłoga oraz lekka, wpinana na zamek podłoga wewnętrznej 

kopuły

  Panele z moskitiery z przodu, z tyłu oraz w drzwiach ułatwiają przepływ powietrza

  Przedni panel można zrolować i uzyskujemy namiot z otwartym przodem

  Regulowane paski napinające

  W zestawie panele z przezroczystego PVC, pełnego materiału oraz moskitiery 

zapinane na podwójne zamki

  Paski na wędki po obu stronach drzwi

  W zestawie mocne wkręty mocujące, powiększona torba transportwa oraz rozpórki 

do pałąków

Regulowane paski napinające 
pozwalają naciągnąć materiał

Przód z moskitierą

Wewnętrzny namiot dla 
dodatkowego komfortu

KONFIGURACJE

CUM186 Royale Euro Dome 1-Man NOWOŚĆ zł 1,638.00

NOWOŚĆ

Wymiary wewnętrznej podłogi

Wymiary wraz z narzutą 
(dostępną osobno)

ZESTAW ZAWIERA
  Pełny system rozpórek pałąków

  Wytrzymałe wkręty mocujące

  Powiększoną torbę transportową

Drzwi otwierane od góry
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Przedstawione ceny to RRP (Rekomendowana cena detaliczna)
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ROYALE® CLASSIC

Dwa paski na wędziska z przodu 
namiotu

Regulowane paski napinające 
pozwalają naciągnąć materiał

Narzuta namiotu Classic ma w 
zestawie dwie dodatkowe rozpórki

  Tworzy drugą warstwę 

  Zwiększa ciepło w zimie i pomaga 

schładzać namiot latem

  Zmniejsza kondensację pary

  Konstrukcja namiotu z daszkiem oparta o dwa pałąki

  Przeznaczony dla początkujących i wędkarzy o mniejszym 

budżecie, którzy chcą mieć produkt Foxa 

  Pełny system pałąków i rozpórek

  Regulowane paski napinające po bokach

  Panele z moskitiery na przednich oknach i drzwiach ułatwiające przepływ powietrza

  W zestawie także okno na drzwi z PVC 

  Drzwi odpinane zarówno od góry jak i od dołu

  Możliwość zwinięcia przedniego panelu, co tworzy 

namiot z całkowicie otwartym przodem

  Dwa paski na wędziska z przodu namiotu

  W zestawie wytrzymałe wkręty mocujące do podłoża

  Namiot wykonany z wytrzymałego, oddychającego 

poliestru o wodoodporności 2500mm

  Namiot zapakowany w dużą torbę transportową

  Narzuta dostępna osobno 

  Materiał zewnętrzny 100% poliester

Pełny panel przedni

Przezroczyste drzwi

Otwarty przód

KONFIGURACJE

CUM149 Royale Classic Skin zł 399.00

CUM148 Royale Classic zł 1,008.00

Wysokość 132cm

Wymiary wewnętrznej podłogi

Wymiary wraz z narzutą 
(dostępną osobno)

ROYALE® CLASSIC SKIN
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ROYALE® 60 CALI BROLLY SYSTEM

ROYALE® 60 BROLLY

W zestawie dwie boczne sztyce 
napinające, które zwiększają 
stabilność

Żebra znajdują się o 15 cm wyżej
niż w tradycyjnym brolly

Wysokość 127cm

  Oszczędzająca miejsce konstrukcja żebrowa powiększa przestrzeń nad głową 

  Całkowicie odpinany panel przedni z bokami z moskitiery oraz 

drzwiami wyposażonymi w okno z moskitiery i PVC

  W zestawie 4 sztyce (2 sztyce boczne o długości 24 cale (61 

cm) i 2 sztyce przednie o długości 48 cali (122 cm))

  Żebra czaszy o długości 60 cali (152 cm)

  Cztery tylne żebra dotykają ziemi, co zwiększa stabilność konstrukcji

  W zestawie lekka podłoga

  Drzwi z zamkiem dwustronnym

  2 x boczne napinacze

  2 x paski na wędki

  Wykonany z odpornego na przetarcia, oddychającego nylonu

  W zestawie wytrzymałe wkręty mocujące do podłoża

  Czas rozkładania około 3 minuty

  Materiał zewnętrzny 100% poliester

  Wodoodporność 5000 mm słupa wody

  Idealna propozycja dla wędkarzy łowiących na krótkich 

zasiadkach i tych, którzy lubią być mobilni

  Oszczędzająca miejsce konstrukcja żebrowa powiększa przestrzeń nad głową 

  W zestawie 2 boczne sztyce o długości 24 cali (61 cm)

  Żebra czaszy o długości 60 cali (152 cm)

  Cztery tylne żebra dotykają ziemi, co zwiększa stabilność konstrukcji

  2 x paski na wędki

  Wykonany z odpornego na przetarcia, oddychającego nylonu

  W zestawie wytrzymałe wkręty mocujące do podłoża

  Czas rozkładania około 1 minuty

  Materiał zewnętrzny 100% poliester

  Wodoodporność 5000 mm słupa wody

PVC door

Pełny panel z moskitierą

Odpinany przód

KONFIGURACJE

CUM153 Royale 60" Brolley System zł 1,428.00

CUM154 Royale 60" Brolley zł 735.00

Dwa poręczne paski do wędek z 
przodu namiotu

Wymiary wewnętrznej podłogi

Wysokość 127cm

Wymiary wewnętrznej podłogi
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Przedstawione ceny to RRP (Rekomendowana cena detaliczna)



XXXXXXX

20

230cm

1
3

0
c

m

1 2 3 4

EASY SHELTER 

Rozpórki pałąków

Namiot można spakować z łóżkiem

Daszek daje większą ochronę

  Unikalna szybko rozkładana konstrukcja, którą można także szybko spakować

  Idealny namiot dla wędkarzy na krótkie zasiadki, którzy chcą mieć coś lekkiego i 

zajmującego mało miejsca 

  Doskonały na wąskich stanowiskach, gdzie nie mieszczą się tradycyjne namioty

  Wytrzymały materiał poliestrowy (wodoodporność 2000mm) 

  Stylowy wzór Fox Camo

  Po złożeniu mieści się w łóżku, co ułatwia transport

  Gdy drzwi są otwarte, daszek z przodu chroni przed deszczem

  Dla zwiększenia stabilności można przymocować namiot do podłoża. Idealne 

schronienie na jednodniową zasiadkę, kiedy nie zabieramy łóżka

  Przód namiotu z pełnego materiału ma trzy mocowania w pionie, które pozwalają 

zrolować panel, a po przypięciu zwiększają widoczność z namiotu 

  W zestawie zapinany na zamek przedni panel z moskitiery 

  Panel z moskitiery z tyłu, poprawiający obieg powietrza 

  Oba przednie panele mają drzwi otwierane od góry

  Mieści większość standardowych łóżek

  Paski na wędki po obu stronach drzwi

  W zestawie trzy pałąki oraz mocne wkręty

Tylne otwory wentylacyjne z 
moskitiery

CUM187 Easy Shelter Camo NOWOŚĆ zł 966.00

NOWOŚĆ

Wysokość 115cm

Wymiary wewnętrznej podłogi

SZYBKO ROZKŁADALNY...

Pełny panel przedni

Drzwi z moskitierą

KONFIGURACJE

Regulowany przód po przypięciu
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Przedstawione ceny to RRP (Rekomendowana cena detaliczna)
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TACKLE AWARDS
2016

BEST BROLLY

WINNER

CUM177 Supa 60" Supa Brolly MK2 zł 1,218.00

SUPA BROLLY™ MK2 60INS 

Mechanizm STS oszczędza miejsce 
i zwiększa przestrzeń nad głową

Otwory wentylacyjne z moskitiery 
z tyłu czaszy poprawiają przepływ 
powietrza w cieplejsze miesiące

Plastikowe zakończenie czaszy z 
gumową uszczelką

ZESTAW ZAWIERA
  Opcjonalny pałąk z włókna szklanego, który po włożeniu z przodu namiotu zwiększa jego stabilność

  2 sztyce 24 calowe (60 cm), które nie muszą być odkręcane podczas składania namiotu (przyczepia się je wewnątrz brolly)

  Pętelka do zawieszania takich przedmiotów jak choćby lampki i centralki sygnalizatorów

  Wytrzymałe wkręty mocujące

  Wytrzymałą podłogę 

  Wytrzymałą, obszerną torbą transportową z pełnym zamkiem 

  Neoprenową ochronną nasadkę 

  Nowy, grubszy materiał khaki Ventec

  Tylne otwory wentylacyjne z siatki

  Plastikowy czubek na czaszy z gumową uszczelką (opatentowany)

  Żebra czaszy o długości 60 cali (152 cm)

  Wiele punktów mocujących umożliwia regulację wysokości

  Opatentowany system napinania czaszy STS zwiększa miejsce nad głową, dzięki czemu nie uderzymy już nią o żebra!

  W pełni podklejone szwy

  Bardzo mocny i lekki stelaż z włókna szklanego o średnicy 8 mm

  Szerokie boki zapewniają dodatkową ochronę

  4 tylne żebra dotykają ziemi, co znacząco poprawia stabilność konstrukcji

  Przedni rant odwadniający - odprowadza wodę deszczową z przodu brolly

  Krótka sztyca ułatwiająca rozłożenie namiotu

  4 gwinty mocujące do sztyc

  Ochronne kapturki zabezpieczają sztyce po spakowaniu

  Paski do wędek

  Czas rozkładania: 2 minuty

  Waga: 8.5 kg wraz z wytrzymałą podłogą

  Materiał zewnętrzny 100% poliester

  Wodoodporność 6000 mm słupa wody

Wysokość 128cm

Wymiary wewnętrznej podłogi

Punkt mocujący

Narzuta i moskitiera dostępne osobno

Patrz strona 23
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ZESTAW ZAWIERA

CUM173 Supa 50" Supa Brolly MK2 zł 1,134.00

SUPA BROLLY™ MK2 50INS 

Mechanizm STS oszczędza miejsce 
i zwiększa przestrzeń nad głową

Otwory wentylacyjne z moskitiery 
z tyłu czaszy poprawiają przepływ 
powietrza w cieplejsze miesiące

Plastikowe zakończenie czaszy z 
gumową uszczelką   Opcjonalny pałąk z włókna szklanego, który po włożeniu z przodu namiotu zwiększa jego stabilność

  2 sztyce 24 calowe (60 cm), które nie muszą być odkręcane podczas składania namiotu (przyczepia się je wewnątrz brolly)

  Pętelkę do zawieszania takich przedmiotów jak choćby lampki i centralki sygnalizatorów

  Wytrzymałe wkręty mocujące

  Wytrzymałą podłogę

  Wytrzymałą, obszerną torbą transportową z pełnym zamkiem

  Neoprenową ochronną nasadkę

  Nowy, grubszy materiał khaki Ventec

  Tylnie otwory wentylacyjne z siatki

  Plastikowy czubek na czaszy z gumową uszczelką (chronioną patentem)

  Żebra czaszy o długości 50 cali (127 cm)

  Wiele punktów mocujących umożliwia regulację wysokości

  Opatentowany system napinania czaszy STS zwiększa miejsce nad głową, dzięki czemu nie uderzymy już nią o żebra!

  W pełni podklejone szwy

  Bardzo mocny i lekki stelaż z włókna szklanego o średnicy 8 mm

  Szerokie boki zapewniają dodatkową ochornę

  4 tylne żebra dotykają ziemi, co znacząco poprawia stabilność konstrukcji

  Przedni rant odwadniający - odprowadza wodę deszczową z przodu brolly

  Krótka sztyca ułatwiająca rozłożenie namiotu

  4 gwinty mocujące do sztyc

  Ochronne kapturki zabezpieczają sztyce po spakowaniu

  Paski do wędek

  Czas rozkładania: 2 minuty

  Waga: 8.3kg wraz z wytrzymałą podłogą

  Materiał zewnętrzny 100% poliester

  Wodoodporność 6000mm słupa wody

Wysokość 122cm

Wymiary wewnętrznej podłogi

Kapturek na sztycę
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Przedstawione ceny to RRP (Rekomendowana cena detaliczna)
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SUPA BROLLY™ MK2 60INS OVERWRAP 

SUPA BROLLY™ MK2 50INS OVERWRAP 

  Przedni panel z moskitiery, który można nasunąć na pałąk 

rozporowy z włókna szklanego

  W letnie miesiące chroni przed komarami i innymi owadami

  Wiele wzmocnionych punktów mocujących

  W zestawie torba transportowa

  Przedni panel z moskitiery, który można nasunąć na pałąk 

rozporowy z włókna szklanego

  W letnie miesiące chroni przed komarami i innymi owadami

  Wiele wzmocnionych punktów mocujących

  W zestawie torba transportowa

  Pozwala przekształcić 60 calową wersję Supa Brolly MK2 z otwartym przodem w 

namiot zamknięty z przodu

  Daje dodatkową ochronę podczas gorszej pogody 

  Ten sam, grubszy materiał khaki Ventec co w Supa Brolly MK2

  Trzy rodzaje drzwi: z pełnego materiału, przezroczystego PVC i moskitiery

  Boczne panele z moskitiery

  Paski do wędek

  Dwustronne, wytrzymałe zamki w drzwiach

  Wiele punktów mocujących podobnie jak ma to miejsce w Supa Brolly

  W zestawie torba transportowa

  W zestawie 14 wytrzymałych wkrętów mocujących do podłoża

  Nie pasuje do namiotu MK2 Supa Brolly System

  Pozwala przekształcić 50 calową wersję Supa Brolly MK2 z otwartym przodem w 

namiot zamknięty z przodu

  Daje dodatkową ochronę podczas gorszej pogody 

  Ten sam, grubszy materiał khaki Ventec co w Supa Brolly MK2

  Trzy rodzaje drzwi: z pełnego materiału, przezroczystego PVC i moskitiery

  Boczne panele z moskitiery

  Paski do wędek

  Dwustronne, wytrzymałe zamki w drzwiach

  Wiele punktów mocujących podobnie jak ma to miejsce w Supa Brolly

  W zestawie torba transportowa

  W zestawie 14 wytrzymałych wkrętów mocujących do podłoża

  Nie pasuje do namiotu MK2 Supa Brolly System

CUM179 Supa 60" Overwrap MK2 zł 882.00

CUM175 Supa 50" Overwrap MK2 zł 840.00

CUM180 Supa 60" Mozzy Mesh MK2 zł 273.00

CUM176 Supa 50" Mozzy Mesh MK2 zł 252.00

SUPA BROLLY™ MK2 60INS MOZZY MESH

SUPA BROLLY™ MK2 50INS MOZZY MESH

Narzuta nie zawiera brolly

Narzuta nie zawiera brolly
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Przedstawione ceny to RRP (Rekomendowana cena detaliczna)
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CUM178 Supa Brolly MK2 60ins System zł 1,932.00

SUPA BROLLY™ MK2  60 CALI SYSTEM

Oszczędzający miejsce mechanizm 
STS™ powiększa przestrzeń nad 
głową

Otwory wentylacyjne z moskitiery z 
tyłu zwiększają przepływ powietrza 
w cieplejsze miesiące

Plastikowy czubek na czaszy z 
gumową uszczelką

ZESTAW ZAWIERA
  Opcjonalny pałąk z włókna szklanego, który po 

włożeniu z przodu namiotu zwiększa jego stabilność 

i tworzy sztywny rant ułatwiający odprowadzanie 

wody na boki podczas opadów deszczu.

  2 sztyce 24 calowe (60 cm), które nie muszą być 

odkręcane podczas składania namiotu (przyczepia się 

je wewnątrz brolly) oraz 2 sztyce 36 calowe (90 cm) 

mocowane z przodu dla większej stabilności

  Trzy wersje drzwi: z pełnego materiału, 

przezroczystego PVC i moskitiery

  Pętelka do zawieszania takich przedmiotów jak 

choćby lampki i centralki sygnalizatorów

  Wytrzymałe wkręty mocujące

  Wytrzymałą podłogę 

  Wytrzymałą, obszerną torbą transportową z pełnym zamkiem 

  Neoprenową ochronną nasadkę

  Nowy, grubszy materiał khaki Ventec

  Tylne otwory wentylacyjne z siatki

  Plastikowy czubek na czaszy z gumową uszczelką (chronioną patentem)

  Żebra czaszy o długości 60 cali (152 cm)

  Odpinany przód na jeden wytrzymały zamek 10 mm

  Wiele punktów mocujących umożliwia regulację wysokości

  Opatentowany system napinania czaszy STS zwiększa miejsce nad głową, dzięki czemu 

nie uderzymy już nią o żebra!

  W pełni podklejone szwy

  Bardzo mocny i lekki stelaż z włókna szklanego o średnicy 8 mm

  Szerokie boki zapewniają dodatkową ochronę

  4 tylne żebra dotykają ziemi, co znacząco poprawia stabilność konstrukcji

  Przedni rant odwadniający - odprowadza wodę deszczową z przodu brolly

  Krótka sztyca ułatwiająca rozłożenie namiotu

  4 gwinty mocujące do sztyc

  Ochronne kapturki zabezpieczają sztyce po spakowaniu

  Paski do wędek

  Waga: 11.5 kg wraz z wytrzymałą podłogą

  Materiał zewnętrzny 100% poliester

  Wodoodporność 6000mm słupa wody

Wysokość 128cm

Wymiary wewnętrznej podłogi

W zestawie drzwi z PVC

KONFIGURACJE
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Przedstawione ceny to RRP (Rekomendowana cena detaliczna)

Pełny panel z moskitierą
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CUM174 Supa 50" Supa Brolly System MK2 zł 1,806.00

SUPA BROLLY™ MK2  50INS SYSTEM 

ZESTAW ZAWIERA
  Opcjonalny pałąk z włókna szklanego, który po włożeniu z przodu 

namiotu zwiększa jego stabilność i tworzy sztywny rant ułatwiający 

odprowadzanie wody na boki podczas opadów deszczu.

  2 sztyce 24 calowe (60 cm), które nie muszą być odkręcane podczas 

składania namiotu (przyczepia się je wewnątrz brolly) oraz 2 sztyce 

36 calowe (90 cm) mocowane z przodu dla większej stabilności

  Trzy wersje drzwi: z pełnego materiału, przezroczystego 

PVC i moskitiery

  Pętelka do zawieszania takich przedmiotów jak choćby 

lampki i centralki sygnalizatorów

  Wytrzymałe wkręty mocujące

  Wytrzymałą podłogę 

  Wytrzymałą, obszerną torbą transportową z pełnym zamkiem 

  Neoprenową ochronną nasadkę

  Nowy, grubszy materiał khaki Ventec

  Tylne otwory wentylacyjne z siatki

  Żebra czaszy o długości 50 cali (127 cm) 

  Plastikowy czubek na czaszy z gumową uszczelką (chronioną patentem)

  Odpinany przód na jeden wytrzymały zamek 10 mm

  Wiele punktów mocujących umożliwia regulację wysokości

  Opatentowany system napinania czaszy STS zwiększa miejsce nad głową, dzięki czemu 

nie uderzymy już nią o żebra!

  W pełni podklejone szwy

  Bardzo mocny i lekki stelaż z włókna szklanego o średnicy 8 mm

  Szerokie boki zapewniają dodatkową ochronę

  4 tylne żebra dotykają ziemi, co znacząco poprawia stabilność konstrukcji

  Przedni rant odwadniający - odprowadza wodę deszczową z przodu brolly

  Krótka sztyca ułatwiająca rozłożenie namiotu

  4 gwinty mocujące do sztyc

  Ochronne kapturki zabezpieczają sztyce po spakowaniu

  Paski do wędek

  Waga: 8.3kg wraz z wytrzymałą podłogą

  Materiał zewnętrzny 100% poliester

  Wodoodporność 6000mm słupa wody

Oszczędzający miejsce mechanizm 
STS™ powiększa przestrzeń nad 
głową

Plastikowy czubek na czaszy z 
gumową uszczelką

Otwory wentylacyjne z moskitiery 
z tyłu zwiększają przepływ 
powietrza w cieplejsze miesiące

Wysokość 122cm

Wymiary wewnętrznej podłogi

W zestawie drzwi z PVC

Odpinany przód

KONFIGURACJE
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Przedstawione ceny to RRP (Rekomendowana cena detaliczna)
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BIVVY TABLE

HALO® LT-136 LANTERN HALO® LT100 LANTERN

WKRĘTY S’SESSION TABLE

BIVVY/ROD MAT

WARRIOR® BIVVY TABLEROYALE® SESSION XL TABLE

  Wymiary powierzchni blatu 49 cm x 29 cm

  Ma dwie przegródki - większa mieści pudełko 

System F Box, zaś mniejsza przeznaczona jest 

na klucze, telefon, elementy przyponów itp.

  Specjalna antypoślizgowa powierzchnia 

  Nóżki regulowane do 33 cm i blokowane 

za pomocą klipsów Fox Cam Lok. 

  Duże ruchome stopki zwiększające 

stabilność na miękkim podłożu

  Wymiary powierzchni blatu 51 cm x 34 cm

  Specjalna antypoślizgowa powierzchnia 

  Nóżki regulowane do 33 cm i blokowane 

za pomocą klipsów Fox Cam Lok. 

  Duże ruchome stopki zwiększające 

stabilność na miękkim podłożu

  Zapewnia do 35 godzin świecenia (35 godzin w trybie 

niskim lub pulsacyjnym, 16 godzin w trybie wysokim)

  136 lumenów

  Wodoodporny korpus z aluminium 

  Karabińczyk do zawieszenia 

  Zielona dioda LED pomaga w znalezieniu 

lampki w ciemnościach

  Prosty włącznik pozwala ustawić wysoki, 

niski i pulsacyjny tryb pracy

  Wysokość około 13 cm (zamknięta)

  Waga 198 g (z bateriami)

  Działa na 3 baterie AA

  Działa do 38 godzin 

  100 lumenów

  Wbudowany haczyk do powieszenia

  Wysokość około 14 cm

  Waga 212.5g (z bateriami)

  Działa na 3 baterie AA

  Idealne do mocowania namiotu podczas 

łowienia na drewnianych pomostach

  Ergonomiczne uchwyty

  Wytrzymałe stalowe ostrze oraz gwint

  15 wkrętów w zestawie

  Wytrzymała konstrukcja

  Antypoślizgowy materiał 

  Neoprenowa wycieraczka 

  Mocny materiał 

  Otwory mocujące w każdym rogu

  Idealna jako mata przed drzwiami 

namiotu lub do położenia pod wędkami, 

kołowrotkami i sygnalizatorami w celu 

ochrony przed rozbryzgami wody

  Dostępna wersja Standard oraz XL

  Wymiary stolika 47 cm x 31 cm

  Mieści duże pudełko System F-Box

  Rozkładane nogi z mocowaniami Cam Lok 

  Regulacja nóg do 31 cm 

  Składana, płaska konstrukcja

  W zestawie torba transportowa

  Idealny stolik dla wędkarzy na długie zasiadki

  Składana, płaska konstrukcja

  Cztery regulowane nogi z łatwą możliwością 

ustawienia

  W zestawie ochronne przykrycie na blat

  Poręczny po złożeniu - w zestawie torba transportowa

  Wysokość Min/Maks 45-60 cm

  Wymiary powierzchni blatu 79 cm x 59 cm

CAC053 Bivvy Table zł 307.00

CAC187 Session Table zł 332.00

CEI023 Halo LT-136 Lantern zł 218.00 CEI085 Halo LT100 Lantern zł 126.00

CUM142 Platform S Pegs x 15 zł 84.00

CUM116 Bivvy/Rod Mat zł 105.00

CUM159 XL Bivvy Mat zł 155.00

CAC357 Warrior Bivvy Table zł 176.00CAC427 Royale Session XL Table zł 441.00
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Przedstawione ceny to RRP (Rekomendowana cena detaliczna)
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HALO® HT-100 FOCUS HEADLIGHT HALO® HT-26 FOCUS HEADLIGHT

PALNIK CANISTER STOVE CZAJNIK HEAT TRANSFER KETTLE WINDSHIELD

  Palnik nakręcany na pojemnik z gazem

  Iskrownik 

  Regulacja płomienia

  Waży tylko 129 g 

  Małe rozmiary 

  W zestawie torebka z siateczki i plastikowy pokrowiec 

  Technologia Heat Transfer skupia ogień z palnika na 

środku czajniczka i przyspiesza gotowanie wody

  Projekt zaczerpnięty z branży turystycznej

  Wykonany z twardego, anodyzowanego aluminium 

wyposażonego w wytrzymałą, miłą w dotyku rączkę

  Około 33% bardziej sprawny niż tradycyjny 

czajnik turystyczny, co przyspiesza 

gotowanie wody i oszczędza pieniądze!

  Dostępne wersje 0.9l i 1.5l 

  Chroni palnik przed wiatrem i poprawia pobór gazu 

  Lekka, aluminiowa konstrukcja 

  Składa się z 7 zamocowanych na zawiasach paneli

  Specjalne szpilki mocujące zwiększają 

stabilność na miękkim podłożu

  W zestawie poręczna torebka 

  Dostępne w dwóch wielkościach - Standard i XL

  100 lumenów

  Pojedynczy, elastyczny 

pasek na głowę

  Baterie montowane 

są z przodu

  Możliwość regulacji 

kąta o 90 stopni

  Białe światło LED z regulacją długości 

(światło skupione oraz rozmyte) oraz regulacja mocy

  Czujnik ruchu (użyteczny nie tylko podczas wiązania przyponów lub gotowania, 

ale także jako element bezpieczeństwa montowany na podpórce)

  Czerwona dioda LED (nie wabi tak bardzo owadów)

  Działa z trzema bateriami AAA

  Moc 26 lumenów 

jest wystarczająca 

na tyle, aby 

zawiązać przy 

niej przypon, 

poczytać książkę, 

ugotować posiłek itp.

  Bardzo długi 

czas pracy na bateriach

  Działa z dwiema bateriami AAA

  Mała, poręczna i lekka

  Pojedynczy, elastyczny pasek na głowę

  Biała dioda LED z regulacją szerokości i jasności

  Dodatkowe światła w kolorach czerwonym i zielonym, które nie wabią owadów 

  Możliwość regulacji kąta o 90 stopni

  W zestawie darmowe baterie Duracell

CCW007 Cannister Stove inc Mesh Bag/Case zł 118.00 CCW004 Windsheild inc Carry Bag zł 71.00

CCW008 XL Windshield inc Carry Bag zł 92.00

CCW005 Heat Transfer Kettle 0.9L zł 160.00

CCW006 Heat Transfer Kettle 1.5L zł 176.00

CEI129 Halo HT100 Focus Sensor Headlight zł 185.00 CEI128 Halo HT26 Focus Headlight zł 143.00

ZESTAW 3-PIECE MEDIUM COOKSET ZESTAW 4-PIECE LARGE COOKSET 

  Składa się z patelni, średniego garnka oraz czajnika o pojemności 0.9 l

  Poręczny w transporcie - garnek mieści się w patelni, a czajniczek w garnku

  Grubsza, aluminiowa ścianka niż w innych patelniach pozwoliła zastosować 

wysokiej jakości emalię, dzięki której potrawy nie przywierają

  W zestawie torebka z siateczki ze ściągaczem

  Naczynia mają składane rączki, dzięki czemu można je prosto złożyć razem

  Pasuje do pokrowca Royale 

Cookset Bag (patrz strona 107)

  Składa się z większej patelni, dużego garnka, średniego 

garnka oraz czajnika o pojemności 0.9 l

  Poręczny w transporcie - czajnik mieści 

się w średnim garnku, który mieści sę w 

dużym garnku, a ten zaś w patelni 

  Grubsza, aluminiowa ścianka niż w innych 

patelniach pozwoliła zastosować 

wysokiej jakości emalię, dzięki 

której potrawy nie przywierają

  W zestawie torebka z 

siateczki ze ściągaczem

  Naczynia mają składane 

rączki, dzięki czemu można 

je prosto złożyć razem

  Pasuje do pokrowca Royale 

Cookset Bag (patrz strona 107)

CCW001 Medium 3pc Set (non-stick pans) zł 315.00 CCW002 Large 4pc Set  (non stick pans) zł 412.00
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Przedstawione ceny to RRP (Rekomendowana cena detaliczna)
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www.foxint.com

ŁÓŻKA IŁÓŻKA I
FOTELEFOTELE
Przez ostatnie kilka lat intensywnego rozwoju naszej oferty łóżek 
postanowiliśmy w roku 2017 pozostawić wszystkie modele z roku 2016.  

Nasz zespół projektowy jest przekonany, że kompleksowa oferta łóżek jest najlepsza na 
rynku i trudna do udoskonalenia w tym momencie. Oznacza to, że wszystkie modele łóżek 
Flatliner, Flatliter MK2, łóżka z serii R Camo oraz Warrior z katalogu 2016 znajdziecie także 
tutaj. Obszarem, gdzie poszerzyliśmy naszą ofertę są fotele. Wprowadzamy serię foteli 
R Camo Recliner oraz nowy bardzo lekki fotel Duralite. Nowe produkty dołączają do już 
obecnych modeli z serii Warrior, Fx Combo, Adjusta Level i FX Super Deluxe Recliner. 
Tym samym prezentujemy jedną z najbardziej szerokich ofert foteli wędkarskich 
na rynku. Jeśli więc szukacie łóżka lub tradycyjnego fotela, możecie być pewni, że 
znajdziecie model Foxa odpowiadający dokładnie Waszym potrzebom!

Każdy produkt z oferty łóżek i foteli, który nosi nasze logo, wykonany jest 
zgodnie z określonym standardami. Przy ich produkcji wykorzystano 
najwyższej jakości materiały, a wszystkie modele poddano przez dłuższy 
czas testom polowym. Wszystko to po to, abyście wiedzieli, na co wydajecie 
Wasze pieniądze...
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FOLLOW US ON...

@ FoxInt /FoxInternational /FoxInternational1@fox_international

Insta

ŁÓŻKO FX FLATLINER >

ŁÓŻKO FX FLATLINER KINGSIZE >

ŁÓŻKO FX FLATLITER BED >
& BAG SYSTEM MK2 >

ŁÓŻKA R-SERIES CAMO >

ŁÓŻKO WARRIOR® >

FOTELE R-SERIES CAMO RECLINER >

FOTELE WARRIOR® ARM >

FOTEL FX SUPER DELUXE RECLINER >

FOTEL FX COMBO >

FOTEL DURALITE ARM >

FOTEL ADJUSTA LEVEL >
 

OFERTA FOXA
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Przedstawione ceny to RRP (Rekomendowana cena detaliczna)

ŁÓŻKO FX FLATLINER®

ŁÓŻKO FX FLATLINER® KINGSIZE

   System “Flip-Cam”, który jest bardzo ważną innowacją. Wszystkie inne łóżka po rozłożeniu 

mają wystające pokrętła regulacji, co jak wszyscy wiedzą jest bardzo niewygodne. Nie 

tylko regulują zagłówek łóżka, ale także zmniejszają szerokość materaca pod względem 

użytkowym. Teraz jednak jest to już przeszłość, gdyż pokrętła regulujące w łóżku Flatliner 

można obrócić o 180 stopni i będą one skierowane ku dołowi

  Regulacja nóg “Twist-Lok” pozwala na zmianę długości nóg jedną ręką. Wystarczy skręcić 

mechanizm na nodze, a jej dolna część się wysunie. Wtedy przekręcamy mechanizm z 

powrotem i automatycznie noga zostanie zablokowana - to nie mogło być prostsze! 

  Łóżko Flatliner ma unikalny system podwójnych zawiasów w dolnej części, który pozwala 

utworzyć przestrzeń wewnątrz łóżka po jego złożeniu. Dzięki temu otrzymuje się 

wystarczającą ilość miejsca na 3 sezonowy śpiwór, który można złożyć wraz z łóżkiem.  

W niektórych łóżkach osiąga się ten efekt wykrzywiając odpowiednio ramę w części 

górnej co poważnie zakłóca pozycję snu oraz zmniejsza komfort, gdyż nie leżymy na nim 

całkiem płasko. 

  System naciągu „Even Flow” ma kilka zalet. W wielu łóżkach stosuje się naciągi w co 

najmniej czterech długościach, podczas gdy w Flatlinerze użyto tylko dwóch, które 

zaczynają się i kończą w końcach łóżka i przechodzą także przez punkty zgięć (w 

przeciwieństwie do innych łóżek na rynku). Oznacza to, że każda część materaca 

wyposażona jest w naciąg i dlatego po położeniu się na materacu odczuwa się większą 

twardość i zwartość.

  Materac zamiast pętelek z materiału ma oczka. Oczka sprawiają, że guma po naciągnięciu 

napnie się kiedy usiądziemy na łóżku, a następnie spręży się kiedy wstaniemy. Ponadto 

oczka zostały odpowiednio rozłożone wokół materaca, aby osiągnąć maksimum 

podparcia. Umieszczone są one tak blisko nóg jak to tylko możliwe, aby zapewnić 

naprężenie materaca

  Rama została wykonana z rury aluminiowej o owalnym przekroju, dzięki czemu jest nie 

tylko wytrzymała, ale także zaskakująco lekka

  Materac z pianki o dużej gęstości pokryty jest polarem i ma aż 50 mm grubości! 

  Trzy pary nóg

  Sześć dużych stóp

  Materiał zewnętrzny: 100% Poliester, Wypełnienie: 100% Poliuretan,

  10 cm szerszy niż standardowy Flatliner dla „szerszych” wędkarzy

  O 10 cm wyższe dla większej wszechstronności na nierównym gruncie

  O 10 cm dłuższe niż pierwotny model dla wyższych wędkarzy

  Usztywnienia w środkowej i górnej części łóżka sprawiają, że materac jest twardszy i 

nie zapada się (powszechny problem wielu innych szerokich łóżek)

  Nogi w górnej części oraz nogi środkowe są rozstawione nieco dalej od siebie niż 

zazwyczaj. Eliminuje to konieczność montażu czwartej pary nóg w dolnej części i 

zmniejsza wagę łóżka

  Ponadto ta dodatkowa przestrzeń zapobiega nachodzeniu na siebie dłuższych niż 

zazwyczaj nóg podczas składania łóżka, co umożliwia jego lepsze spakowanie na 

taczce transportowej.

  Waga 15.4kg

  Materiał zewnętrzny: 100% Poliester, Wypełnienie: 100% Poliuretan,

Naciąg „Even Flow” w łóżku 
Flatliner pozwala mocniej 
naprężyć materac

Materac z pianki o dużej 
gęstości pokryty jest 
polarem i ma aż 50 mm 
grubości!

Noga „Twist-Lok” - 
wystarczy skręcić jedną ręką 
nakrętkę na nodze, aby móc 
ustawić jej długość

Większa odległość między 
stopami chroni je przed 
zachodzeniem na siebie 
podczas składania łóżka

Podwójne zawiasy w dolnej 
części. Tworzą po złożeniu 
przestrzeń, w której można 
zmieścić 3 sezonowy 
śpiwór.

Wzmocnienia od spodu w 
górnej i środkowej części 
łóżka Kingsize usztywniają 
materac i chronią przed 
jego zapadaniem

Standard Flatliner

Min wysokość 40cm

Maks wysokość 48cm

Waga 12.9kg

Kingsize Flatliner

Min wysokość 42cm

Maks wysokość 57cm

Waga 15.4kg

CBC039 FX Flatliner Bedchair zł 1,680.00

CBC041 FX Flatliner Kingsize Bedchair zł 2,184.00

REWOLUCYJNY 
SYSTEM „FLIP-CAM”

Krok pierwszy Krok drugiŁÓ
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TACKLE AWARDS
2016

BEST BEDCHAIR

HIGHLY COMMEND
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Przedstawione ceny to RRP (Rekomendowana cena detaliczna)

FX FLATLITER® BED & BAG SYSTEM MK2

CECHY ŚPIWORA FLATLITER MK2

  Głowice na podwójnym zawiasie na obu końcach łóżka eliminują potrzebą regulacji 

z boku łóżka

  Dwustronne pasy napinające znajdujące się dookoła ramy, a nie materaca pozwalają 

złożyć łóżko z zamocowanym śpiworem

  Paski z rzepami od spodu materaca do przymocowania narzut Aquos (zapewniają 

bezpieczne przykrycie łóżka narzutą bez konieczności wychodzenia, jeśli chcemy się 

dodatkowo przykryć)

  Nowa, udoskonalona gęsta pianka w materacu zwiększa komfort

  Jednoczęściowe wzmocnienia spodu łóżka w części środkowej oraz głowy 

usztywniają materac i chronią go przed zapadaniem

  Specjalny system nóżek z pojedynczymi nogami z przodu i z tyłu zwiększa stabilność 

i zmniejsza wagę. Dzięki temu pełne podparcie na obu końcach łóżka uzyskuje się za 

pomocą 6, a nie 8 nóg

  Mechanizm regulacji wysokości nóg „Twist Lok”, użyty wcześniej w łóżku Flatliner

  Duże stopki

  Dostępne dwie wielkości: Standard i Compact

  Materiał zewnętrzny 100% Poliester, Wypełnienie: 100% Poliuretan

  Śpiwór mocowany jest do łóżka za pomocą zamka na pełnej długości na krawędzi 

materaca, co zwiększa możliwość ruchu wewnątrz

  Śpiwór w dolnej połowie wyłożony jest poliestrem (zapewnia to swobodę ruchu 

wewnątrz), zaś górna połowa podbita jest polarem (zapewniającym ciepło i komfort)

  Nowe, udoskonalone wypełnienie pomaga utrzymać ciepło i jest bardziej miękkie, 

dzięki czemu lepiej przylega do ciała

  Powiększone wewnętrzne plisy na zamek, utrzymują ciepło i nie przepuszczają zimna

  Śpiwór oznaczony jest jako 3-4 sezonowy 

  Śpiwór ma wytrzymałe, 10-milimetrowe zamki 

  20% wypełnienia znajduje się w dolnej części, zaś 80% w części górnej, co chroni 

przed utratą ciepła

  Materiał zewnętrzny 100% Poliester, Wypełnienie: 100% Poliester, Podszycie: 100% 

Poliester

Podwójne zawiasy 
pozwalają na złożenie łóżka 
wraz ze śpiworem

Śpiwór mocowany jest do 
łóżka za pomocą mocnego 
zamka

Pojedyncze nogi na obu 
końcach łóżka zwiększają 
stabilność

Wytrzymałe zamki ułatwiają 
szybkie wyjście ze śpiwora

Wzmocnienie okolicy 
lędźwiowej zapobiega 
zapadaniu się materaca i 
usztywnia go

Polar w górnej części 
zapewnia ciepło, a  poliester 
w dolnej części ułatwia 
ruchy wewnątrz

Standard Flatliter

Min wysokość 40cm

Maks wysokość 50cm

Waga 13.3kg

Compact Flatliter

Min wysokość 35cm

Maks wysokość 45cm

Waga 12.6kg

Boczne paski kompresyjne 
pozwlają na kompaktowe 
złożenie łóżka i śpiwora

CBC050 Flatliter Bed & Bag System MK2 Standard zł 2,016.00

CBC051 Flatliter Bed & Bag System MK2 Compact zł 1,848.00

ŁÓ
ŻKA

 I FO
TELE



32

85cm

205cm

98cm

212cm

101cm

223cm

Przedstawione ceny to RRP (Rekomendowana cena detaliczna)
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Min wysokość 30cm

Maks wysokość 40cm

Waga 12.6kg

 

Min wysokość 36cm

Maks wysokość 46cm

Waga 13kg

 

Min wysokość 40cm

Maks wysokość 50cm

Waga 13.8kg

ŁÓŻKA R-SERIES CAMO

  Dostępne w trzech wielkościach R1 (Compact), R2 (Standard) i R3 (Kingsize)

  Płaska konstrukcja zapewnia maksymalny komfort

  Brak pokręteł pozwala w maksymalny sposób wykorzystać szerokość łóżka

  Pełne usztywnienie części środkowej uniemożliwia zapadanie się materaca

  Obszyty polarem, gruby materac 

  Na brzegach wzór Fox Camo

  Dodatkowe wypełnienie w okolicach głowy

  Podwójne zawiasy umożliwiają złożenie łóżka wraz ze śpiworem

  Boczne paski napinające ułatwiają złożenie łóżka

  Duże stopki

  6 regulowanych nóg

  Materiał zewnętrzny 100% Poliester, Wypełnienie: 100% Poliuretan

CBC054 R1 Camo Bedchair zł 798.00

CBC055 R2 Camo Bedchair zł 882.00

CBC056 R3 Camo Bedchair zł 1,008.00

Paski kompresyjne po bokach 
pozwalają ciasno spakować łóżko 
wraz ze śpiworem

Wzmocnienie w części lędźwiowej 
zapobiega zapadaniu się materaca 
i usztywnia go

Podwójne zawiasy pozwalają na 
złożenie łóżka wraz z materacem

Regulowane nogi z dużymi 
stopkami



3333
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Przedstawione ceny to RRP (Rekomendowana cena detaliczna)
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Min wysokość 33cm

Maks wysokość 40cm

Waga 9kg

Wymiary po złożeniu:
82cm x 82cm x 21cm

ŁÓŻKO WARRIOR® 6 LEG

  Łóżko przeznaczone dla początkujących i wędkarzy o mniejszym budżecie, którzy chcą mieć produkt Foxa

  Doskonały stosunek jakości do ceny

  Brak pokręteł pozwala lepiej wykorzystać szerokość łóżka

  Płaska konstrukcja przypomina łóżko domowe

  Miękki materac piankowy zwiększa komfort

  Sześć regulowanych nóg ze stopkami dopasowującymi się do nierównego terenu

  System naciągu pozwala złożyć łóżko nawet ze śpiworem

  Materiał zewnętrzny 100% Poliester, Wypełnienie: 100% Poliuretan

CBC052 Warrior 6 Leg Bedchair zł 630.00

Regulowane nogi z dużymi 
ruchomymi stopami

Wytrzymała, rozkładano na płasko 
rama

Prosty pasek kompresyjny 
zabezpiecza łóżko po złożeniu w 
czasie transportu

ZOBACZ...
Śpiwór Warrior
Patrz strona 39
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WARRIOR® 
XL ARM CHAIR

WARRIOR® 
ARM CHAIR

WARRIOR® 
COMPACT ARM CHAIR

  Naturalne zielone kolory

  Wygodne podłokietniki

  Miękkie wypełnienie

  Łatwy w składaniu

  Cztery, regulowane nogi

  Waga 5.7 kg

  Materiał zewnętrzny: 100% Poliester, Wypełnienie: 

100% Poliuretan,

  Naturalne zielone kolory

  Wygodne podłokietniki

  Miękkie wypełnienie

  Łatwy w składaniu

  Regulowane przednie nogi 

  Waga 5.4 kg

  Materiał zewnętrzny: 100% Poliester, Wypełnienie: 

100% Poliuretan,

  Małe rozmiary

  Naturalne zielone kolory

  Wygodne podłokietniki

  Miękkie wypełnienie

  Łatwy w składaniu

  Cztery, regulowane nogi

  Waga 4.8 kg

  Materiał zewnętrzny 100% Poliester, Wypełnienie 

100% Poliuretan

CBC043 Warrior XL Arm Chair zł 420.00 CBC033 Warrior Arm Chair zł 315.00 CBC044 Warrior Compact Arm Chair zł 315.00

FOTEL R1
CAMO RECLINER 

FOTEL R2
CAMO RECLINER 

FOTEL R3
CAMO RECLINER 

  Najmniejszy z trójki nowych foteli z serii R Camo Recliner

  Materac z gęstej pianki z mikro polarem 

  Dodatkowe miękkie podszycie w górnej części oparcia 

zwiększające komfort 

  Cztery regulowane nogi z dużymi ruchomymi stopkami

  Brzeg wykonany z poliestru w barwach Fox Camo 

  Blokowana rama nóg poprawiająca stabilność

  Regulowane oparcie za pomocą pokrętła

  Odporna na otarcia stalowa rama 

  Długość siedzenia: 36-43 cm

  Szerokość siedzenia: 53 cm

  Wysokość oparcia: 53 cm

  Wymiary po złożeniu: 64 cm x 57 cm x 20 cm 

  Waga: 5.5 kg

  Materiał zewnętrzny: 100% Poliester, Wypełnienie: 100% 

Poliuretan,

  Materac z gęstej pianki z mikro polarem 

  Dodatkowe miękkie podszycie w górnej części oparcia 

zwiększające komfort 

  Cztery regulowane nogi z dużymi ruchomymi stopkami

  Brzeg wykonany z poliestru w barwach Fox Camo 

  Blokowana rama nóg poprawiająca stabilność

  Regulowane oparcie za pomocą pokrętła

  Odporna na otarcia stalowa rama 

  Podłokietniki pokryte neoprenem zapewniają dodatkowy 

komfort

  Długość siedzenia: 39-47 cm

  Szerokość siedzenia: 59 cm

  Wysokość oparcia: 57 m

  Wymiary po złożeniu: 75 cm x 70 cm x 20 cm 

  Waga: 7 kg

  Materiał zewnętrzny: 100% Poliester, Wypełnienie: 100% 

Poliuretan,

  Największy z trójki nowych foteli z serii R Camo Recliner

  Brzeg wykonany z poliestru w barwach Fox Camo 

  Materac z gęstej pianki z mikro polarem 

  Cztery regulowane nogi z dużymi ruchomymi stopkami

  Blokowana rama nóg poprawiająca stabilność

  Regulowane oparcie za pomocą pokrętła

  Odporna na otarcia stalowa rama 

  Podłokietniki pokryte neoprenem zapewniają dodatkowy komfort

  Wysokie oparcie z dodatkowym wypełnieniem w okolicach głowy

  Długość siedzenia: 44-56 cm

  Szerokość siedzenia: 60 cm

  Wysokość oparcia: 73 cm

  Wymiary po złożeniu: 84 cm x 70 cm x 20 cm 

  Waga: 7.5 kg

  Materiał zewnętrzny: 100% Poliester, Wypełnienie: 100% 

Poliuretan,

CBC060 R1 Camo Chair NOWOŚĆ zł 441.00 CBC061 R2 Camo Chair NOWOŚĆ zł 588.00 CBC062 R3 Camo Chair NOWOŚĆ zł 672.00 

NOWOŚĆ NOWOŚĆ NOWOŚĆ
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FX COMBO 
CHAIR  

FOTEL DURALITE

  Wielofunkcyjna i innowacyjna konstrukcja uznana za najbardziej wszechstronny i 

wygodny fotel na rynku

  Trzy możliwości użycia w jednym! 

  Sposób 1: Ustawiony w poprzek łóżka jak tradycyjny fotel zakładany na łóżko

  Sposób 2: Ustawiony na brzegu ramy łóżka pozwala siedzieć z przodu namiotu

  Sposób 3: Ustawiony poza łóżkiem jako samodzielny niski fotel

  Regulowana tylnia noga 

  W pełni regulowane przednie nogi “Twist-Lok” 

  To samo wypełnienie z gęstej pianki obszyte polarem, które używane jest w łóżkach FX 

Flatliner

  Miękki zagłówek dla dodatkowego komfortu

  Paski napinające utrzymują fotel po złożeniu, co ułatwia transport

  Zdejmowany, miękki pasek na ramię ułatwiający transport

  Waga 5.5kg

  Materiał zewnętrzny: 100% Poliester, Wypełnienie: 100% Poliuretan,

  Mocna ale wyjątkowo lekka konstrukcja Duralite ze stopu magnezu

  Siedzenie podszyte siatką 3D oraz poliestrem zwiększa komfort i jednocześnie obniża 

całkowitą wagę

  W pełni regulowane, blokowane nogi

  Podłokietniki dla zwiększenia wygody

  Duże obracane stopki

  Nośność do 180 kg

  Wysokość: 33 – 40 cm

  Siedzenie: Głębokość 40 cm

  Wysokość oparcia: 52 cm

  Szerokość siedzenia: 47 cm

  Waży zaledwie 3.2 kg

  Materiał zewnętrzny:

100% Poliester, Wypełnienie:

100% Poliuretan,

FX SUPER 
DELUXE RECLINER 

ADJUSTA LEVEL CHAIR

  Prawdopodobnie najbardziej wygodny i funkcjonalny fotel wędkarski na rynku

  Wysokie oparcie pleców doskonale chroni głowę i zapewnia doskonały komfort

  Regulacja kąta nachylenia oparcia pozwala na dostosowanie go do właściwej pozycji

  Materac z żebrowanej pianki o dużej gęstości z mikro polarem wewnątrz oraz 

wykończony luksusowym zamszem, użytym przy łóżku Flatliner oraz fotelu 

FX Combo Chair

  Podłokietniki pokryte neoprenem zapewniają dodatkowy komfort

  4 regulowane nogi Twist Lok” z ruchomymi stopkami doskonale sprawdzają się na 

nierównym terenie

  Stalowa rama wzmacnia konstrukcję i pozwala unieść ciężar większych” wędkarzy

  Materiał zewnętrzny: 100% Poliester, Wypełnienie: 100% Poliuretan,

  Wzmocniona konstrukcja ramy (wytrzymuje 160 kg)

  Lekki i jednocześnie mocny

  Wykonany z odpornego na przetarcia materiału poliestrowego typu 600

  Ulepszone podszycie zwiększające komfort 

  Dodatkowe wypełnienie także wokół ramy 

  Paski napinające pozwalają na zabezpieczenie 

złożonego fotela podczas transportu, dzięki 

czemu jest on także łatwy do przenoszenia. 

  Unikalny projekt pozwala na regulację ustawień 

wysokości 

  Wypełniony, zdejmowany pasek transportowy 

uwalnia ręce i pozwala nieść inny sprzęt

  Materiał zewnętrzny: 100% Poliester, 

Wypełnienie: 100% Poliuretan,

CBC042 FX Combo Chair zł 525.00 

CBC059 Duralite Chair NOWOŚĆ zł 504.00 CBC040 Adjusta Level Chair zł 378.00 

CBC047 FX Super Deluxe Recliner zł 966.00 

Wymiary

Długość siedziska: 45-60cm

Wysokość oparcia: 70cm

Szerokość siedziska: 60cm

Po złożeniu: 21 x 71 x 83cm

Wymiary

Długość siedziska: 32cm

Wysokość oparcia: 52cm

Szerokość siedziska: 47cm

Po złożeniu: 14 x 54 x 72cm

NOWOŚĆ
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ŚPIWORYŚPIWORY
Ci z Was, którzy lubią łowić karpie w nocy, zazwyczaj przez jakiś czas 
muszą się przespać. Dlatego też ważne jest, aby sen był przyjemny i 
wygodny. Oczywiście wszyscy chcemy budzić się w nocy i holować 
karpie, ale jednak podczas wielu zasiadek mamy czas na dobry sen. 
Jeśli chodzi o wygodę, to należy wziąć pod uwagę dwie podstawowe 
inwestycje. Po pierwsze, łóżko, a po drugie - śpiwór. Obie rzeczy są 
równie ważne. Nie warto więc kupować topowego łóżka i kłaść na 
niego śpiwór z niskiej półki. 

Nasza oferta śpiworów przeszła ostatnio głęboką przemianę, a nasz zespół 
projektowy wysoko podniósł poprzeczkę, jeśli chodzi o jakość, funkcjonalność i 
walory użytkowe. Dzięki postępowi technologicznemu mogliśmy wyprodukować 
śpiwory, które przeniosły naszą serię śpiworów Evo na całkiem nowy poziom. 
Zastąpiliśmy ją jednak jeszcze lepszymi seriami. W efekcie powstały zupełnie 
nowe serie śpiworów ERS i VRS, które w szczegółach zostaną omówione na 
kolejnych stronach. Ponadto do naszej oferty dodaliśmy podstawowy śpiwór 
adresowany dla wędkarzy o mniejszym budżecie, którzy zamierzają łowić 
w cieplejszych miesiącach. Tym nowym produktem jest śpiwór Warrior, 
który doskonale pasuje do świetnie się sprzedającego łóżka Warrior. 

Oprócz samych śpiworów produkujemy także wiele narzut w 
ramach serii ERS i VRS oraz narzuty Aquos dopasowane do łóżek 
Flatliter MK2 Bed & Bag System. Bez względu na to, które produkty 
wybierzecie, mają one parę wspólnych cech - wykonane zostały z 
najlepszej jakości materiałów, które spełniają określone standardy 
oraz zostały zaprojektowane tak, aby użytkownik otrzymał 
bezkonkurencyjny stosunek ceny do jakości...
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FOLLOW US ON...

@ FoxInt /FoxInternational /FoxInternational1@fox_international

Insta

ŚPIWORY VRS >

ŚPIWORY ERS >

ŚPIWÓR WARRIOR >

NARZUTY VRS >

ŚPIWÓR FLATLITER MK2 COMPACT >

NARZUTY FLATLITER MK2 AQUOS >

PODUSZKI FX DELUXE >

FX HOT WATER BOTTLE >

POKROWIEC NA ŚPIWÓR >

OFERTA FOXA
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Wodoodporny 
zewnętrzny materiał 
Ven-Tec Rip Stop

Przedstawione ceny to RRP (Rekomendowana cena detaliczna)
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ŚPIWÓR VRS

ŚPIWÓR ERS

  Śpiwór bazujący na oryginalnym modelu Evo Ven-Tec All Season ale ze znaczącymi udoskonaleniami

  Wykonany z nowego, wodoodpornego materiału Ven-Tec Rip Stop

  Wypełnienie stanowią 7 rdzeniowe, puste w środku włókna pokryte 

silikonem, który utrzymuje kształt i powiększa włókna

  Składa się z 4 warstw dla zapewnienia komfortu cieplnego nawet przy najzimniejszych warunkach

  Zawiera wyjmowany śpiwór podszyty ze wszystkich stron mikro 

polarem i wypełniony 7 rdzeniowymi włóknami

  Spód i górna warstwa jest również wypełniona najwyższej 

jakości wypełnieniem z 7 rdzeniowych włókien

  Warstwa dolna podszyta poliestrem

  Podszycie z mikro polaru zapewnia niezwykły komfort i ciepło

  Cegiełkowy układ paneli pomaga w utrzymaniu ciepłego powietrza wewnątrz śpiwora

  10-milimetrowe mocne zamki nie zatną się, kiedy będziemy musieli szybko wyskoczyć ze śpiwora

  Poszerzone zewnętrzne plisy zapinane na zamek zatrzymują 

zimne powietrze na zewnątrz, a ciepłe wewnątrz

  Poszerzone wewnętrzne plisy z wypełnieniem utrzymują ciepło 

i chronią przed jego ucieczką przez zamki

  Elastyczne kaptury w górnej i dolnej części oraz elastyczny 

pasek na środku przytrzymują śpiwór w łóżku

  Zamykane na zamek kieszenie po obu stronach są doskonałe do przechowywania 

wartościowych rzeczy, jak centralka sygnalizatorów, klucze, telefon czy portfel

  Kaptur na poduszkę zatrzymuje poduszkę przed jej zsunięciem się do śpiwora

  Kieszeń na stopy - w okolicach stóp śpiwór nie ma zamka, 

dzięki czemu tworzy się ciepła kieszeń na stopy

  W zestawie worek kompresyjny

  Dostępne w trzech wielkościach VRS1 (idealny do mniejszych łóżek jak R1 Camo), 

VRS2 (przeznaczony do standardowych łóżek jak Flatliner czy R2 Camo) i VRS3 

(zaprojektowany na większe łóżka jak Kingsize Flatliner i R3 Camo)

  Materiał zewnętrzny 100% Poliester, Podbicie/Wypełnienie 100% Poliester, Podszycie 100% Poliester

  Śpiwór wykonany z nowego, wytrzymałego materiału Evo-Tec Rip Stop

  Wypełnienie stanowią 7 rdzeniowe, puste w środku włókna pokryte 

silikonem, który utrzymuje kształt i powiększa włókna

  Podszyty poliestrem spód ułatwia poruszanie się wewnątrz śpiwora

  Podszycie z mikro polaru w górnej warstwie zapewnia dodatkowy komfort i ciepło

  Cegiełkowy układ paneli pomaga w utrzymaniu ciepłego powietrza wewnątrz śpiwora

  10-milimetrowe mocne zamki nie zatną się, kiedy będziemy musieli szybko wyskoczyć ze śpiwora

  Poszerzone zewnętrzne plisy zapinane na zamek zatrzymują 

zimne powietrze na zewnątrz, a ciepłe wewnątrz

  Poszerzone wewnętrzne plisy z wypełnieniem utrzymują ciepło 

i chronią przed jego ucieczką przez zamki

  Elastyczne kaptury w górnej i dolnej części oraz elastyczny 

pasek na środku przytrzymują śpiwór w łóżku

  Zamykane na zamek kieszenie po obu stronach są doskonałe do przechowywania 

wartościowych rzeczy, jak centralka sygnalizatorów, klucze, telefon czy portfel

  Kaptur na poduszkę zatrzymuje poduszkę przed jej zsunięciem się do śpiwora

  Kieszeń na stopy - w okolicach stóp śpiwór nie ma zamka, 

dzięki czemu tworzy się ciepła kieszeń na stopy

  W zestawie worek kompresyjny

  Dostępne w trzech wielkościach ERS1 (idealny do mniejszych łóżek jak R1 Camo),

ERS2 (przeznaczony do standardowych łóżek jak Flatliner czy R2 Camo) i ERS3 

(zaprojektowany na większe łóżka jak Kingsize Flatliner i R3 Camo)

  Materiał zewnętrzny 100% Poliester, Podbicie/Wypełnienie 100% Poliester, Podszycie 100% Poliester

CSB034 ERS1 Sleeping Bag NOWOŚĆ zł  546.00

CSB035 ERS2 Sleeping Bag NOWOŚĆ zł  588.00

CSB036 ERS3 Sleeping Bag NOWOŚĆ zł  630.00

CSB037 VRS1 Sleeping Bag NOWOŚĆ zł  1,008.00

CSB038 VRS2 Sleeping Bag NOWOŚĆ zł  1,092.00

CSB039 VRS3 Sleeping Bag NOWOŚĆ zł  1,260.00

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
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ŚPIWÓR WARRIOR®

  Przeznaczony dla początkujących i wędkarzy o mniejszym 

budżecie, którzy chcą mieć produkt Fox

  Idealny do używania z łóżkiem Warrior 

  Cegiełkowy układ paneli pomaga w utrzymaniu 

ciepłego powietrza wewnątrz śpiwora

  Konstrukcja 2-3 sezonowa - idealna do używania 

późną wiosną, latem i wczesną jesienią 

  10-milimetrowe mocne zamki

  Miękki materiał poliestrowy

  Podszycie z poliestru ułatwia poruszanie się wewnątrz śpiwora

  Poszerzone zewnętrzne i wewnętrzne plisy zatrzymują 

ciepłe powietrze wewnątrz, a zimne na zewnątrz

  Elastyczne kaptury w górnej i dolnej części oraz elastyczny 

pasek na środku przytrzymują śpiwór w łóżku

  W zestawie worek kompresyjny

  Doskonały stosunek jakości do ceny

  Materiał zewnętrzny 100% Poliester, Podbicie/Wypełnienie 

100% Poliester, Podszycie 100% Poliester

CSB040 VRS1 Sleeping Bag Cover NOWOŚĆ zł 315.00

CSB041 VRS2 Sleeping Bag Cover NOWOŚĆ zł 378.00

CSB042 VRS3 Sleeping Bag Cover NOWOŚĆ zł 441.00

CSB043 Warrior Sleeping Bag NOWOŚĆ zł 315.00 

NARZUTA NA ŚPIWÓR VRS
  Wykonana z mocnego, wodoodpornego materiału Ven-Tec Rip Stop

  Wnętrze podszyte mikropolarem

  Elastyczny kaptur w dolnej części do zamocowania do łóżka

  Boczne paski z szybko odpinanymi klamrami

  Paski z rzepami po obu stronach do zamocowania od 

spodu do łóżek z serii Cam R lub Flatliter MK2

  Idealna jako wodoodporna narzuta na śpiwór ERS, zapewnia dodatkowe ciepło 

  W zestawie worek kompresyjny

  Dostępne w trzech wielkościach VRS1 (idealna do mniejszych łóżek jak R1 

Camo), VRS2 (przeznaczona do standardowych łóżek jak Flatliner czy R2 Camo) 

i VRS3 (zaprojektowana na większe łóżka jak Kingsize Flatliner i R3 Camo)

  Materiał zewnętrzny 100% Poliester, Podbicie/Wypełnienie 

100% Poliester, Podszycie 100% Poliester

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Wodoodporny 
zewnętrzny materiał 
Ven-Tec Rip Stop
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ŚPIWÓR FLATLITER® MK2 5 SEASON BAG

  Opcjonalny 5 sezonowy śpiwór na łóżko Compact Flatliter 

MK2 podczas zimowych miesięcy 

  Mocowany do łóżka Flatliter MK2 za pomocą mocnego zamka 

przyszytego dookoła brzegu materaca - wystarczy odpiąć 

standardowy śpiwór i w ciągu sekund przypiąć śpiwór 5 

sezonowy 

  Bardzo miękkie wypełnienie, które nie tylko zatrzymuje dużo 

ciepła, ale także dopasowuje się do ciała i zwiększa komfort

  Na koniec zasiadki możliwe jest złożenie śpiwora wraz z 

łóżkiem MK2 Flatliter 

  Materiał zewnętrzny 100% Poliester, Wypełnienie: 100% 

Poliester, Podszycie: 100% Poliester

CSB029 Flatliter MK2 5 Season Bag Compact zł 819.00

CSB030 Flatliter MK2 Aquos Cover Standard zł 357.00

CSB031 Flatliter MK2 Aquos Cover Compact zł 315.00

CSB032 Flatliter MK2 Thermal Aquos Cover Standard zł 588.00

CSB033 Flatliter MK2 Thermal Aquos Cover Compact zł 546.00

NARZUTA FLATLITER® MK2 AQUOS®

FLATLITER® MK2 AQUOS® THERMAL COVER 

  Lekka narzuta z miękkim w dotyku podszyciem z polaru, które zapewnia więcej 

ciepła. 

  Wodoodporna część wierzchnia

  Materiał z charakterystycznym wzorem Camo Foxa

  Powiększone wymiary pozwalają przykryć cały śpiwór, nawet gdy ktoś już w nim jest

  Pasek od strony nóg służy zamocowaniu do pojedynczej nogi

  Paski na rzepy po obu stronach pozwalają przymocować narzutę do tego boku łóżka 

Flatliter MK2, z którego się nie wychodzi

  Dostępne dla łóżek Flatliter MK2 w wersji Compact i Standard

  Po zamocowaniu można ją złożyć razem z łóżkiem

  Może być także stosowana ze śpiworami ERS

  Materiał zewnętrzny 100% Poliester: Wypełnienie 100% Poliester, Podszycie: 100% 

Poliester 

  Gruba warstwa izolacyjna z podbiciem z miękkiego polaru zapewnia dużą ilość 

dodatkowego ciepła 

  Przekształca standardowy śpiwór łóżka Flatliter MK2 w śpiwór 5 sezonowy

  Idealna w zimowe miesiące

  Wodoodporna część wierzchnia

  Materiał z charakterystycznym wzorem Camo Foxa

  Powiększone wymiary pozwalają przykryć cały śpiwór, nawet gdy ktoś już w nim jest

  Paski na rzepy po obu stronach pozwalają przymocować narzutę do boku łóżka 

Flatliter MK2, z którego się nie wychodzi

  Pasek w dolnej części pozwala przymocować narzutę do pojedynczej nogi 

  Dostępna dla łóżek Flatliter MK2 w wersji Compact oraz Standard

  Po zamocowaniu można złożyć razem z łóżkiem

  Można używać także oddzielnie, jako okrycie w cieplejszych miesiącach, kiedy nie 

jest potrzebny pełny śpiwór

  Może także być używana ze śpiworami ERS

  Materiał zewnętrzny 100% Poliester, Wypełnienie: 100% Poliester, Podszycie: 100% 

Poliester

Wodoodporny 
materiał zewnętrzny 
Ven-Tec Rip Stop

Wodoodporny 
materiał zewnętrzny 
Ven-Tec Rip Stop
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CLU259 Sleeping Bag Carryall Standard zł 155.00

CLU260 Sleeping Bag Carryall X Large zł 185.00

CLU275 FX Hot Water Bottle zł 76.00

CLU261 FX Deluxe Kingsize Pillow  zł 155.00

CLU257 FX Deluxe Pillow  zł 130.00

POKROWIEC NA ŚPIWÓR ROYALE

FX HOT WATER BOTTLE

PODUSZKI FX DELUXE

  Dostępny w dwóch wielkościach - Standard i XL (na śpiwory VRS3 i ERS3)

  Idealny do transportu śpiwora na łowisko i z powrotem

  Wzmocniony, wodoodporny materiał

  Podwójne, wytrzymałe zamki 10 mm

  Rączki z usztywnionej pianki EVA

  Wzmocnione paski napinające do mocniejszego ściśnięcia śpiwora

  Idealne rozwiązanie zapewniajace ciepło w najzimniejsze noce

  Neoprenowy środek dłużej zatrzymuje ciepło

  Przyjemny w dotyku polar na zewnątrz zwiększa komfort

  Polar z jednej strony utrzymuje ciepło w zimie

  Druga strona z bawełny daje komfort latem

  Wypełnienie można wyjąć, co ułatwia pranie

  Dostępne wersje: Deluxe Kingsize (idealna do łóżek i śpiworów kingsize) oraz Deluxe 

(do standardowych łóżek i śpiworów)

  Materiał zewnętrzny i podszycie: 100% Poliester, Wypełnienie: 100% Poliester,
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www.foxint.com

WĘDKIWĘDKI
Nasza szeroka oferta wędzisk karpiowych była tak popularna w minionych 
12 miesiącach, że nie było powodu, by ją zmieniać w roku 2017. Przeciwnie, 
została jeszcze poszerzona o nasze najtańsze wędki karpiowe, które tworzą 
nową serię EOS. Jesteśmy przekonani, że bez względu na stopień Twojego 
doświadczenia, budżetu lub umiejętności znajdziesz u nas wędkę 
karpiową, która będzie Ci doskonale pasować. W ramach sześciu różnych 
serii, znajdziecie u nas zarówno wędziska do bardzo dalekich rzutów, jak 
i wędki do łowienia tuż pod szczytówkami. 

Nasze zespoły projektantów oraz wędkarskich konsultantów poświęciły niezliczoną 
liczbę godzin opracowując i testując wszystkie wędziska z sześciu serii. Dzięki temu 
możecie być pewni, że kupując wędkę Foxa, otrzymujecie najbardziej opłacalny 
produkt. Wędziska te zostały zaprojektowane przez karpiarzy dla karpiarzy, a dzięki 
wykorzystaniu najnowszych technologii oraz materiałów stosowanych w produkcji 
wędzisk, jesteśmy pewni, że praca naszych wędzisk jest nienaganna...



43

@ FoxInt /FoxInternational /FoxInternational1@fox_international

Insta

FOLLOW US ON...

HORIZON® XTK > 

HORIZON® XT >

HORIZON® X >

TORQUE® >

WARRIOR® S >

EOS® >

ROYALE® BARBEL>

DUO-LITE® >

OFERTA FOXA
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HORIZON® XTK

16-milimetrowa przelotka 
szczytowa Fuji K

18-milimetrowy uchwyt 
kołowrotka Fuji DPS

Przelotki Fuji K na pojedynczych 
stopkach na szczytówce

CRD191 Horizon XTK 12ft 3lb zł 1,890.00

CRD186 Horizon XTK 12ft 3-5oz zł 2,058.00

CRD187 Horizon XTK 13ft 3-5oz zł 2,142.00

  Aby uzyskać najlepsze możliwości rzutowe modelami 3-5 uncjowymi, należy 

stosować ciężarki o tej gramaturze

  Modele 3-5 oz przeznaczone są do bardzo dalekich rzutów 

  Model 3 lb jest idealny przy łowieniu na średnich i bliskich odległościach oraz 

świetnie sprawdza się przy wywózce

  Przelotka prowadząca Fuji z serii K o średnicy 50 mm zmniejsza ryzyko zaplątania linki

  Przelotki Fuji K na pojedynczych stopkach na szczytówce

  Bardzo szybko powracająca szczytówka

  Czarny, 18-milimetrowy uchwyt kołowrotka Fuji DPS

  Ergonomiczny, zwężający się uchwyt na dolniku

  Dyskretna szata graficzna przypominająca wędki robione na zamówienie

  Włókno węglowe o małej zawartości żywic z oplotem 1K do dalekich rzutów

  Czarne tłoczenia i laserowo zdobione zakończenie dolnika

  Wędka 12 ft 3-5 oz (około 10% sztywniejsza niż modele XT)

  Wędka 13 ft 3-5 oz (około 5% sztywniejsza niż modele XT)

Bezpieczny dla żyłki klips

TIP & BUTT PROTECTORS
  Neoprenowe ochraniacze, w które wsuwa się szczytówkę i dolnik, aby 

zabezpieczyć wędzisko podczas transportu

  Szersza część przeznaczona na dolnik, a węższa na szczytówkę

  Zapięcie na rzepy utrzymuje bezpiecznie ochraniacz na miejscu

Wędki Horizon XTK uzbrojone są w 50-milimetrową przelotkę prowadzącą Fuji K, 
która wprowadza żyłkę w tunel, niwelując luz na żyłce, co pomaga w osiąganiu 
dalekich rzutów.

CAC553 Tip & Butt Protectors zł 46.00

Przedstawione ceny to RRP (Rekomendowana cena detaliczna)

W
ĘD

KI
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HORIZON® XT

Antysplątaniowa, czarna przelotka 
szczytowa 16 mm

Czarny uchwyt kołowrotka Fuji DPS 
18 mm

Nowe, antysplątaniowe przelotki 
Fox Slik

CRD230 Horizon XT 12ft 3-5oz zł 1,680.00

CRD231 Horizon XT 13ft 3-5oz zł 1,848.00

CRD232 Horizon XT Spod 12ft 5lb zł 1,239.00

CRD233 Horizon XT Spod 13ft 5lb zł 1,323.00

CRD234 Horizon XT Marker 12ft 4.5lb zł 1,239.00

  Wędka przeznaczona do osiągania bardzo dalekich rzutów, a jednocześnie świetnie 

sprawdza się podczas holu walecznego karpia blisko brzegu.

  W miejsce krzywej ugięcia wprowadzono symbol 3-5 oz, co oznacza, że aby 

uzyskać najlepsze parametry rzutowe, należy zastosować ciężarek o wskazanej 

wadze. 

  Antysplątaniowe przelotki Fox Slik (przelotka prowadząca 50 mm, przelotka 

szczytowa 16 mm)

  18-milimetrowy czarny uchwyt kołowrotka Fuji DPS

  Szczytowa akcja blanku wpływa na szybki powrót szczytówki i pomaga w 

osiąganiu zamierzonej odległości rzutu 

  Wędzisko idealnie pracuje podczas holu 

  Wzmocniony oplotem spigot zwiększa wytrzymałość

  Ergonomiczny, zwężający się uchwyt na dolniku

  Dyskretna szata graficzna przypominająca wędki robione na zamówienie

  Poprzeczny oplot z mat 1K wpływa na wytrzymałość wędki i jej niezwykłą lekkość 

  Podbieraki z tej serii znajdują się na stronie 130

ROD BANDS
  Poręczne opaski do spięcia 

dwóch części wędki

  Wystarczy owinąć je dookoła 

i przypiąć rzep

  Pozwalają także zabezpieczyć 

ciężarek zestawu, aby nie latał 

bezwładnie i nie uszkodził 

wędki

HORIZON® XT SPOD

  Wielokrotny zdobywca nagród

  Idealna wędka do nęcenia na ekstremalne odległości

  Ma wiele cech wędzisk do łowienia

  Dostępne modele 12 ft i 13 ft oba o krzywej ugięcia 5 lb

HORIZON® XT MARKER

  Idealne wędzisko do badania dna na każdej odległości 

  Sztywna, a jednocześnie czuła szczytówka ułatwia badania dna

  Krzywa ugięcia 4.5 lb pozwala na rzuty zestawu z markerem na tą samą odległość, 

co zestawy

  Ma wiele cech wędzisk do łowienia

  Dostępny model 12 ft 

CAC552 Rod & Lead Bands zł 38.00

Mark Bartlett 
“ Jako reprezentant Anglii 

potrzebuję najlepszego narzędzia, 

które pozwoli mi osiągnąć 

ekstremalną odległość rzutu. Seria 

Horizon XT doskonale mi pasuje, 

zwłaszcza wędka do rakiety 13ft. 

To jest po prostu zwierzę!” 

Przedstawione ceny to RRP (Rekomendowana cena detaliczna)

W
ĘD

KI
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Tom Maker
“ Byłem wielkim fanem pierwszych 

wędzisk Horizon, więc rzeczą 

naturalną było, że zmieniłem je 

na ich nową odsłonę - Horizon 

X. Cieszę się z tego bardzo, gdyż 

to doskonałe narzędzia, jeszcze 

lepsze niż pierwowzór. A ja 

myślałem, że nie można już ich 

ulepszyć!”

HORIZON® X

Antysplątaniowa przelotka 
prowadząca

Czarny uchwyt kołowrotka 
Fuji DPS 18 mm

Antysplątaniowa przelotka 
szczytowa Slik 16 mm

CRD228 Horizon X 10ft 3lb Abbreviated zł 1,050.00

CRD229 Horizon X 10ft 3.5lb Abbreviated  zł 1,092.00

CRD220 Horizon X 12ft 2.75lb Abbreviated zł 1,092.00

CRD221 Horizon X 12ft 3lb Abbreviated  zł 1,134.00

CRD224 Horizon X 12ft 3.5lb Abbreviated  zł 1,239.00

CRD227 Horizon X 13ft 3.5lb Abbreviated zł 1,281.00

CRD249 Horizon X 10ft 3lb Skinny Duplon zł 1,176.00

CRD247 Horizon X 12ft 2.75lb Skinny Duplon zł 1,239.00

CRD223 Horizon X 12ft 3lb Skinny Duplon zł 1,239.00

CRD226 Horizon X 12ft 3.5lb Skinny Duplon  zł 1,281.00

CRD248 Horizon X 12ft 2.75lb Skinny Cork zł 1,239.00

CRD222 Horizon X 12ft 3lb Skinny Cork  zł 1,239.00

CRD225 Horizon X 12ft 3.5lb Skinny Cork  zł 1,281.00

  Nasza najbardziej obszerna seria wędzisk obejmuje 13 modeli 

  Wędziska do dalekich rzutów, do średnich odległości, do łowienia przy brzegu i z 

wywózki

  Antysplątaniowe, czarne przelotki Fox Slik

  Czarny, 18-milimetrowy uchwyt kołowrotka Fuji DPS

  Poprzeczny oplot z mat 2k w dolniku oraz 1k na szczytówce sprawia, że wędki są 

bardzo lekkie i niezwykle mocne

  Blanki są lżejsze i mocniejsze niż w oryginalnych wędkach Horizon 

  Wszystkie modele (z wyjątkiem wędzisk 10 stopowych i o krzywej ugięcia 2.75 lb) 

mają przelotkę prowadzącą o średnicy 50 mm 

  Modele 10 stopowe są idealne na małe wody, do wywózki oraz stosowania z łódkami 

zanętowymi

  Dostępne różne wersje rękojeści: dzielona, wąska z Duplonu oraz wąska korkowa

Różne rodzaje rękojeści

W
ĘD

KI

Przedstawione ceny to RRP (Rekomendowana cena detaliczna)
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TORQUE®

Dwa rodzaje rękojeści

Czarny uchwyt kołowrotka Fuji DPS 
18 mm

Czarna przelotka szczytowa 
Slik 16 mm

CRD251 Torque 10ft 3lb Abbreviated zł 756.00

CRD250 Torque 12ft 2.75lb Abbreviated zł 756.00

CRD211 Torque 12ft 3lb Abbreviated zł 798.00

CRD213 Torque 12ft 3.5lb Abbreviated zł 798.00

CRD215 Torque 13ft 3.5lb Abbreviated zł 861.00

CRD246 Torque 10ft 3lb Skinny Duplon zł 798.00

CRD245 Torque 12ft 2.75lb Skinny Duplon zł 861.00

CRD212 Torque 12ft 3lb Skinny Duplon zł 861.00

CRD214 Torque 12ft 3.5lb Skinny Duplon zł 861.00

CRD216 Torque 12ft 4.5lb Marker Abbreviated Handle zł 798.00

CRD217 Torque 12ft 5.5lb Spod Abbreviated Handle zł 798.00

  Wędziska, które zapełniają lukę między wędziskami z serii Warrior S a Horizon X

  Wysokiej jakości blanki węglowe należą do najlżejszych i najmocniejszych na rynku w 

tym przedziale cenowym

  Czarny, 18-milimetrowy uchwyt kołowrotka Fuji DPS

  Czarne przelotki Fox Slik.

  50-milimetrowa przelotka prowadząca we wszystkich modelach z wyjątkiem wędzisk 

10 ft 3 lb i 12 ft 2.75 lb 

  Modele 10 stopowe są idealne na małe wody, do wywózki oraz stosowania z łódkami 

zanętowymi

  Dostępne z rękojeścią dzieloną oraz wąską z Duplonu 

  Dyskretna szata graficzna przypominająca wędki robione na zamówienie

  Dostępne także wędzisko do rakiety oraz markera

  Podbieraki z tej serii znajdują się na stronie 131

Przelotka 50mm we wszystkich modelach 
z wyjątkiem 10ft 3lb i 12ft 2.75lb

TORQUE® SPOD

  Dopasowana do serii wędzisk Torque

  Krzywa ugięcia 5.5 lb pozwala na dalekie rzuty wypełnionymi rakietami Impact Spod 

  Tej samej wysokiej jakości węglowe blanki, co w przypadku pozostałych wędzisk z tej 

serii oraz przelotka prowadząca 50 mm

  Ma wiele cech wędzisk do łowienia

TORQUE® MARKER

  Sztywna szczytówka pomaga przy badaniu dna 

  Dopasowana do serii wędzisk Torque 

  Krzywa ugięcia 4.5 lb pozwala na rzuty markerem na podobną odległość, co 

zestawy i rakieta 

  Tej samej wysokiej jakości węglowe blanki, co w przypadku pozostałych wędzisk z 

tej serii oraz przelotka prowadząca 50 mm

W
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Przedstawione ceny to RRP (Rekomendowana cena detaliczna)
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WARRIOR® S

Uchwyt kołowrotka typu 
DPS 18 mm

Dostępny także nowy, 3-częściowy 
model 12ft 3lb

Dostępne także wersje z pełną 
rękojeścią korkową CRD199 Warrior S 10ft 3lb zł 441.00

CRD200 Warrior S 10ft 3.5lb zł 441.00

CRD137 Warrior S 12ft 2.75lb zł 441.00

CRD138 Warrior S 12ft 2.75lb Full Cork zł 571.00

CRD139 Warrior S 12ft 3lb zł 441.00

CRD163 Warrior S 12ft 3lb Full Cork  zł 571.00

CRD140 Warrior S 12ft 3.5lb  zł 504.00

CRD202 Warrior S 12ft 3lb 3-Piece zł 441.00

CRD252 Warrior S50 12ft 3.5lb 50mm butt zł 546.00

CRD207 Warrior S50 12ft 3lb 50mm butt zł 504.00

CRD141 Warrior S 12ft 5.5lb Spod zł 483.00

CRD142 Warrior S 12ft 3lb Marker zł 483.00

  Legendarna seria wędzisk, które w całej Europie zdobyły wiele nagród

  Przelotki Fox Slik (przelotka prowadząca 40 mm, przelotka szczytowa 14 mm, 

przelotka prowadząca 50 mm w modelach S50)

  18-milimetrowy uchwyt kołowrotka DPS ze wzmocnionym stalowym 

kołnierzem

  Matowe, czarne dyskretne wykończenie

  Modele 10 stopowe są idealne na małe wody, do wywózki oraz stosowania z 

łódkami zanętowymi

  Dostępna pełna rękojeść korkowa w wędziskach 12 stopowych o krzywej 

2.75 lb oraz 3 lb

  Bezpieczny dla żyłki klips zaprojektowany w systemie CAD

  Szare, laserowo zdobione zakończenie dolnika

  Dostępne także trzyczęściowe wędzisko Warrior S 12 ft 3 lb

  Dostępne modele S50 - 12 ft 3 lb i 12 ft 3.5 lb 

  Podbieraki z tej serii znajdują się na stronie 131

WARRIOR® S SPOD

  Uchwyt kołowrotka DPS

  Przelotki Fox SLIK

  Doskonały stosunek jakości do ceny

  Krzywa ugięcia 5.5 lb

  Stanowi uzupełnienie pozostałych wędzisk z serii Warrior S

WARRIOR® S MARKER

  Uchwyt kołowrotka DPS oraz przelotki Fox Slik

  Specjalne oznaczenia na blanku na długości 15 cm i 30 cm do łatwej oceny 

głębokości 

  Sztywna wędka o krzywej ugięcia 3 lb pozwala na dalekie rzuty i wskazuje 

ukształtowanie dna

Ian ‘Chilly’ Chillcott
“ Cóż mogę powiedzieć więcej 

ponad to, co zostało już 

powiedziane o tej wielokrotnie 

nagradzanej serii wędzisk? Jestem 

wielkim fanem różnych wersji 

Warriorów od ponad dziesięciu lat. 

Bez wątpienia modele Warrior S 

są najlepszymi, jakie zrobił Fox!”

W
ĘD

KI

Przedstawione ceny to RRP (Rekomendowana cena detaliczna)
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XXX EOS®

18-milimetrowy uchwyt kołowrotka 
typu DPS

Wysokiej jakości blank węglowy

Przelotki SLIK

CRD254 EOS 12ft 3lb NOWOŚĆ zł 273.00

CRD255 EOS 13ft 3.5lb NOWOŚĆ zł 315.00

CRD256 EOS 12ft 3lb Telescopic NOWOŚĆ zł 273.00

  Doskonały stosunek jakości do ceny

  Idealne dla początkujących karpiarzy lub wędkarzy z 

ograniczonym budżetem, którzy ufają jakości Foxa

  Lekki blank z małą zawartością żywic

  Czarne, matowe wykończenie

  Ergonomiczny, zwężający się uchwyt na dolniku 

  18-milimetrowy uchwyt kołowrotka typu DPS

  Przelotki SLIK

  Dyskretne oznaczenia 

  Dostępne trzy modele 

  Wędka 12 ft 3 lb jest doskonała na mniejsze łowiska oraz 

do wywózki i stosowania z łódkami zanętowymi

  Model 13 ft 3.5 lb jest idealny dla wędkarzy, którzy łowią na większych wodach, gdzie 

konieczne są dalsze rzuty - także idealny do łowienia z workami PVA oraz na metodę

  Dostępny jest także model teleskopowy 12 ft 3 lb, który składa 

się do 122cm i jest wygodny podczas transportu

  Model teleskopowy oraz 12 ft 3 lb mają przelotkę prowadzącą o 

średnicy 40 mm oraz 14-milimetrową przelotkę szczytową

  Model 13 ft 3.5 lb ma przelotkę prowadzącą o średnicy 

50 mm i przelotkę szczytową 16 mm

NOWOŚĆ

Zapisz się do 
THE SYNDICATE,
aby szybciej znaleźć 
informacje o nowych 
produktach! Znajdziesz tam 
także dużo ekskluzywnych 
treści tylko dla członków - 
więcej informacji na stronie 
foxint.com!
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Przedstawione ceny to RRP (Rekomendowana cena detaliczna)
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ROYALE® BARBEL SPECIALIST RODS 

ROYALE® 13FT 1.5LB FLOAT ROD  

  Wyjątkowy stosunek jakości do ceny

  Lekki blank z małą zawartością żywic

  Przelotki Fox Slik.

  Wysokiej jakości uchwyt kołowrotka o średnicy 17 mm

  Wysokiej jakości korkowa rękojeść

  Dyskretna szata graficzna

  Czarne, matowe wykończenie oraz szare zakończenie dolnika

  Wędki o krzywej ugięcia 1.75 lb o długości 11 i 12 stóp

  Wędka o krzywej ugięcia 2.25 lb i długości 12 stóp

  Dostępna także wędka o długości 12 stóp i krzywej ugięcia 1.5 

lb z 3 uncjową szczytówką

  Dwuczęściowy blank

  Zalecana żyłka o wytrzymałości 6-10 lb

  Idealna wędka do łowienia brzan i kleni na duże spławiki w 

szybkim nurcie

  Może także służyć do połowu linów i leszczy na podnoszony 

spławik w wodach stojących 

  Długość 13 stóp pozwala podnieść żyłkę, gdy łowimy na 

większej odległości

  Głęboka akcja umożliwia kontrolę nad nawet najbardziej 

waleczną rybą

  Lekki blank z małą zawartością żywic

  Przelotki Fox Slik

  Wysokiej jakości uchwyt kołowrotka

  Wysokiej jakości korkowa rękojeść

  Dyskretna szata graficzna

  Czarne, matowe wykończenie oraz szare zakończenie dolnika

  Wyjątkowy stosunek jakości do ceny

ARD047 Royale Barbel 11' 1.75lb zł 441.00

ARD048 Royale Barbel 12' 1.75lb zł 483.00

ARD049 Royale Barbel 12' 2.25lb zł 504.00

ARD050 Royale Barbel Multi Tip 12' 1.50lb zł 588.00

ARD055 Royale 13ft 1.5lb Float Rod zł 546.00

Wayne Glossop
“ Jeśli chodzi o wędziska 

przeznaczone specjalnie dla 

nowoczesnego łowcy brzan, to na 

rynku nie ma lepszych wędzisk niż 

Foxa. Bez względu na posiadany 

budżet, możecie być pewni, 

że znajdziecie wędkę, idealnie 

spełniającą Wasze oczekiwania.”
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Przedstawione ceny to RRP (Rekomendowana cena detaliczna)



XXX

51

DUO-LITE® SPECIMEN 12FT 2.75LB

DUO-LITE® SPECIALIST TWIN TIP

DUO-LITE® MULTI-TIP

  Bardzo mocna wędka o krzwej ugięcia 2.75 i długości 12 stóp. 

Przeznaczona do łowienia w dużych rzekach lub też przy 

łowieniu brzan w rzekach o podwyższonym stanie.

  Pozwala zarzucić dużymi, ciężkimi koszyczkami zanętowymi 

lub też 8 uncjowymi ciężarkami

  Wysokomodułowy blank z mat 2k/1k 

  Zalecana żyłka główna o wytrzymałości 8-15 lb

  Wysokiej jakości korkowa rękojeść

  Uchwyt kołowrotka Fuji DPS o średnicy 18 mm

  Dwustopkowe przelotki Fox Slik 

  W zestawie dwie szczytówki o krzywej ugięcia 

1.75 i 2.25 lb

  Dostępne dwie długości 11 i 12 stóp

  Mocna konstrukcja blanku, która pozwala na kontrolę 

najmocniej walczących rzecznych ryb

  Wysokomodułowy blank z mat 2k/1k 

  Zalecana żyłka główna o wytrzymałości 8-12 lb

  Wysokiej jakości korkowa rękojeść

  Uchwyt kołowrotka Fuji DPS o średnicy 17 mm

  Dwustopkowe przelotki Fox Slik 

  12 stopowa wędka, która nadaje się idealnie do 

nowoczesnego łowienia w rzekach 

  Pełna szczytówka o krzywej ugięcia 2.25 lb jest idealna do 

wielu różnych technik łowienia w rzekach.

  W komplecie także część z drgającą szczytówką oraz 

zapasowymi szczytówkami o ciężarze wyrzutowym 4 i 6 uncji 

do łowienia brzan lub kleni

  Wysokomodułowy blank z mat 2k/1k 

  Zalecana żyłka główna o wytrzymałości 8-12 lb

  Wysokiej jakości korkowa rękojeść

  Uchwyt kołowrotka Fuji DPS o średnicy 17 mm

  Dwustopkowe przelotki Fox Slik

ARD054 Duo-Lite Specimen 12ft 2.75lb zł 840.00

ARD051 Duo-Lite FX Twin Tip 11ft 1.75/2.25lb zł 861.00

ARD052 Duo-Lite FX Twin Tip 12ft 1.75/2.25lb zł 882.00

ARD053 Duo-Lite Multi Tip 12ft 2.25lb zł 882.00

W
ĘD

KI

Przedstawione ceny to RRP (Rekomendowana cena detaliczna)
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KOŁOWROTKIKOŁOWROTKI
Jedną z największych zalet, jakie mają nasze kołowrotki w stosunku do 
konkurencyjnych rozwiązań jest fakt, że zostały zaprojektowane przez 
karpiarzy dla karpiarzy. Kiedy wielu czołowych producentów kołowrotków 
wybiera kołowrotki morskie i promuje je wśród wędkarzy karpiowych, to 
my nie postępujemy w ten sposób. Oczywiście do czasu, kiedy zaczniemy 
łowić karpie w morzu

Nasz zespół ekspertów w dziedzinie projektowania produktów oraz wędkarscy konsultanci 
pracowali niestrudzenie przez wiele lat, aby opracować ofertę kołowrotków, które pracują 
i wyglądają dokładnie tak, jak tego oczekują nowocześni karpiarze. Z każdym rokiem 
wzrasta nasza reputacja jako producenta kołowrotków, które są wytrzymałe, estetyczne 
i funkcjonalne. Rok 2017 z uwagi na wprowadzenie nowych modeli będzie naszym 
najlepszych rokiem pod tym względem. 

Jeśli chodzi o nowe produkty, to na kolejnych stronach znajdziecie nowy 
kołowrotek z rodziny FX oraz usprawnienia do już istniejących modeli z serii FX. 
Ponadto wprowadzamy dwa zupełnie nowe modele EOS, które cechują się dużą 
wytrzymałością i są wyposażonymi w wiele funkcji kołowrotkami typu big pit, 
przeznaczonymi dla wędkarzy o mniejszym budżecie. 

Na następnych stronach zobaczycie pełną ofertę kołowrotków, w której z 
pewnością znajdziecie model, najlepiej odpowiadający waszym potrzebom. 
Bez względu na to, czy chcecie łowić na bardzo dużych odległościach, czy też 
tuż pod szczytówkami, znajdziecie u nas odpowiedni kołowrotek...
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FX13

Maszynowo wytoczona aluminiowa 
rączka

Bardzo wolna oscylacja, 
zapewniająca niezwykle równy 
nawój

Mechanizm Quick Clutch oraz 
ochrona przed piaskiem

CRL071 FX13 Reel NOWOŚĆ zł 1,008.00

CRL072 FX13 - Standard Spare Spool NOWOŚĆ zł 155.00

CRL073 FX13 - Spare Shallow Spool NOWOŚĆ zł 155.00

  Większy brat naszego doskonale sprzedającego się FX11

  Olbrzymia pojemność szpuli, która doskonale sprawdza 

się przy dalekich rzutach oraz wywózce

  Maszynowo wytoczona aluminiowa rączka

  Oś ze stali nierdzewnej

  90 cm odcinek żyłki nawijany przy jednym obrocie korbką

  Bardzo wolna oscylacja, zapewniająca niezwykle równy nawój

  Korpus i rotor wykonany z polimeru wzmocnionego włóknem węglowym 

  Mechanizm Quick Clutch oraz ochrona przed piaskiem

  Minimalistyczne wzornictwo w matowej czerni z niewielkimi srebrnymi wstawkami

  Hamulec rotora

  System uniemożliwiający zakleszczenie się żyłki pod szpulą

  Precyzyjna regulacja nawoju żyłki

  Ochrona rotora

  2 klipsy do żyłki - jeden czarny, drugi srebrny

  Wyważony rotor

  Rolka nieskręcająca żyłki

  System Pro Cast na szpuli

  5 łożysk kulkowych ze stali nierdzewnej + 1 łożysko wałeczkowe

  Przełożenie: 4.3:1

  Waga: 761g

Korpus z polimeru wzmocnionego 
włóknem węglowym

NOWOŚĆ

mm m

0.33 750

0.35 650

0.37 570

0.40 500

POJEMNOŚĆ SZPULI

Szpula zapasowa 
dostępna osobno

Mauro Pitorri 
“ Jako wędkarz, który często łowi 

na bardzo dużych odległościach 

na rozległych włoskich jeziorach, 

bardzo doceniam wyjątkowość 

nowych kołowrotków FX13.  Nie 

mogę się ich nachwalić!”

Przedstawione ceny to RRP (Rekomendowana cena detaliczna)
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TACKLE AWARDS
2016

HIGHLY COMMEND
ED

BEST 
BIG-PIT REEL

FX11

Wystarczy 1.5 obrotu mechanizmu Quick 
Clutch na przejście od dokręconego 
hamulca do zwolnienia szpuli

Niezwykle precyzyjny nawój dzięki 
“wolnej oscylacji” oraz długa szpula 
zwiększają odległość rzutów

Nowa i udoskonalona, maszynowo 
wtoczona rączka aluminiowa

CRL070 FX11 Reel NOWOŚĆ zł 672.00

CRL058 FX11 - Spare Spool NOWOŚĆ zł 143.00

CRL061 FX11 - Spare Shallow Spool NOWOŚĆ zł 122.00

  Nowa maszynowo wytoczona aluminiowa rączka

  Udoskonalona przekładnia

  Bardzo wolna oscylacja, zapewniająca niezwykle równy nawój

  95 cm odcinek żyłki nawijany przy jednym obrocie korbką

  Mechanizm Quick Clutch oraz ochrona przed piaskiem

  Wytrzymały, grafitowy korpus wykończony minimalistycznie 

w matowej czerni z niewielkimi srebrnymi wstawkami

  Hamulec rotora

  System uniemożliwiający zakleszczenie się żyłki pod szpulą

  Precyzyjna regulacja nawoju żyłki

  Ochrona rotora

  2 klipsy do żyłki - jeden czarny, drugi srebrny

  Wyważony rotor

  Rolka nieskręcająca żyłki

  System Pro Cast na szpuli

  5 łożysk kulkowych ze stali nierdzewnej + 1 łożysko wałeczkowe

  Przełożenie: 4.6:1

  Waga: 590g

Lekki, kompaktowy korpus zmniejsza 
wagę do minimum, co pomaga zwiększyć 
szybkość wędki podczas rzutu

NOWOŚĆ

mm m

0.30 590

0.33 490

0.35 435

0.37 390

POJEMNOŚĆ SZPULI

Szpula zapasowa 
dostępna osobno

Zapisz się do 
THE SYNDICATE,
aby szybciej znaleźć 
informacje o nowych 
produktach! Znajdziesz tam 
także dużo ekskluzywnych 
treści tylko dla członków - 
więcej informacji na stronie 
foxint.com!

Przedstawione ceny to RRP (Rekomendowana cena detaliczna)
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TACKLE AWARDS
2016

HIGHLY COMMEND
ED

BEST 
BIG-PIT REEL

FX9

Dwa sprężynowe klipsy chronią 
żyłkę przed uszkodzeniem w 
trakcie rzutu

Nowa i udoskonalona, wycięta 
maszynowo aluminiowa rączka

Mechanizm Quick Clutch i 
niezwykle precyzyjny nawój dzięki 
wolnej oscylacji 

CRL069 FX9 Reel NOWOŚĆ zł 109.00

CRL068 FX9 - Spare Spool Standard NOWOŚĆ zł 588.00

  Nowa maszynowo wytoczona aluminiowa rączka

  Udoskonalona przekładnia

  Bardzo wolna oscylacja, zapewniająca niezwykle równy nawój

  80 cm odcinek żyłki nawijany przy jednym obrocie korbką

  Mechanizm Quick Clutch oraz ochrona przed piaskiem

  Wytrzymały, grafitowy korpus wykończony minimalistycznie 

w matowej czerni z niewielkimi srebrnymi wstawkami

  Hamulec rotora

  System uniemożliwiający zakleszczenie się żyłki pod szpulą

  Precyzyjna regulacja nawoju żyłki

  Ochrona rotora

  2 klipsy do żyłki - jeden czarny, drugi srebrny

  Wyważony rotor

  Rolka nieskręcająca żyłki

  System Pro Cast na szpuli

  5 łożysk kulkowych ze stali nierdzewnej + 1 łożysko wałeczkowe

  Przełożenie: 4.6:1

  Waga: 560g

Lekka, kompaktowa obudowa 
obniża wagę kołowrotka

NOWOŚĆ

mm m

0.30 330

0.33 310

0.35 280

0.37 220

POJEMNOŚĆ SZPULI

Szpula zapasowa 
dostępna osobno

Lewis Porter
“ Kiedy naszym celem są małe i 

średnie łowiska, to pod względem 

walorów użytkowych i ceny, 

trudno znaleźć coś lepszego niż 

kołowrotek FX9. Od paru lat mam 

komplet tych kołowrotków i nigdy 

mnie nie zawiodły.”

Przedstawione ceny to RRP (Rekomendowana cena detaliczna)
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EOS 12000

Sprężynowy klips na szpuli

Rolka nieskręcająca żyłki przy 
kabłąku

Mechanizm Quick Clutch oraz 
ochrona przed piaskiem

CRL074 EOS 12000 Reel NOWOŚĆ zł 546.00

CRL076 EOS 12000 - Spare Spool Shallow NOWOŚĆ zł 130.00

CRL077 EOS 12000 - Spare Spool Standard NOWOŚĆ zł 130.00

CRL078 EOS 12000 - Spare Spool Deep NOWOŚĆ zł 130.00

  Czarne, matowe wykończenie z dyskretnymi oznaczeniami

  Wytrzymały korpus grafitowy

  Przeznaczony do tradycyjnego łowienia lub jako kołowrotek do rakiety

  Mechanizm Quick Clutch oraz ochrona przed piaskiem

  System Pro Cast na szpuli

  Rolka nieskręcająca żyłki

  System napędowy Mesh-Tech

  System uniemożliwiający zakleszczenie się żyłki pod szpulą

  Ochrona rotora

  Sprężynowy klips na żyłkę

  System CNS

  7 łożysk kulkowych ze stali nierdzewnej + 1 łożysko wałeczkowe

  Zapasowa szpula dostępna osobno 

  Przełożenie 4.5:1

  Waga 744g

Wytrzymały korpus grafitowy

NOWOŚĆ

mm m

0.34 375

0.39 300

0.42 275

POJEMNOŚĆ SZPULI

Szpula zapasowa 
dostępna osobno

Przedstawione ceny to RRP (Rekomendowana cena detaliczna)
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EOS 12000FS

Mechanizm wolnego biegu z tyłu

Wytrzymały korpus grafitowy

Ergonomiczna rączka

  Czarna, matowa stylistyka z dyskretnymi oznaczeniami

  Mechanizm wolnego biegu z tyłu zwalnia szpulę za pomocą jednego ruchu dźwigni

  Przeznaczony do tradycyjnego łowienia oraz do wędki do markera

  Wytrzymały korpus grafitowy

  Mechanizm Quick Clutch oraz ochrona przed piaskiem

  System Pro Cast na szpuli

  Rolka nieskręcająca żyłki

  System napędowy Mesh-Tech

  System uniemożliwiający zakleszczenie się żyłki pod szpulą

  Ochrona rotora

  Sprężynowy klips na żyłkę

  System CNS

  Stylowa czarna rączka, szpula i kabłąk

  10 łożysk kulkowych ze stali nierdzewnej + 1 łożysko wałeczkowe

  Zapasowa szpula dostępna osobno 

  Waga 843g

  Przełożenie: 4.2:1

Regulowany hamulec wolnej szpuli

NOWOŚĆ

CRL075 EOS 12000FS NOWOŚĆ zł 672.00

CRL076 EOS 12000FS  - Spare Spool Shallow NOWOŚĆ zł 130.00

CRL077 EOS 12000FS  - Spare Spool Standard NOWOŚĆ zł 130.00

CRL078 EOS 12000FS  - Spare Spool Deep NOWOŚĆ zł 130.00

mm m

0.34 375

0.39 300

0.42 275

POJEMNOŚĆ SZPULI

Szpula zapasowa 
dostępna osobno

Hannes Novak
“ Jestem pod wielkim wrażeniem 

nowych kołowrotków EOS 12000, 

zwłaszcza modelu FS. Mechanizm 

wolnego biegu to duża zaleta. 

Kołowrotek ten jest szczególnie 

dobry do mojej wędki do markera. 

Dzięki niemu mogę daleko 

zarzucać zestawem z markerem.”

Przedstawione ceny to RRP (Rekomendowana cena detaliczna)
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EOS 10000

Rolka wodzika niwelująca skręcanie 
się żyłki

Łatwy w regulacji, czuły przedni 
hamulec

Mechanizm wolnego biegu z czułą 
regulacją

CRL059 EOS 10000 zł 307.00

CRL060 EOS 10000 - Spare Spool zł 84.00

  Idealny do łowienia na małych łowiskach, gdzie rzucamy poniżej 90 m

  5 łożysk kulkowych ze stali nierdzewnej

  Świetny nawój żyłki pomagający w rzutach

  Płynny hamulec

  Mechanizm wolnego biegu z tyłu zwalnia szpulę za pomocą jednego ruchu dźwigni

  Wyważony rotor

  Bezpieczny dla żyłki klips

  Przełożenie 5.5:1

  Duża rączka do pewnego chwytu

  Waga 558 g

Miękka w dotyku, ergonomiczna 
rączka

mm m

0.33 320

0.35 260

POJEMNOŚĆ SZPULI

Szpula zapasowa 
dostępna osobno

Przedstawione ceny to RRP (Rekomendowana cena detaliczna)
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www.foxint.com

SYGNALIZATORY SYGNALIZATORY 
ELEKTRONICZNEELEKTRONICZNE
Firmą, która pierwsza przychodzi na myśl, gdy poszukujemy czołowego 
producenta sygnalizatorów elektronicznych jest Fox International. To 
nie przypadek. Mamy ponad 20-letnie doświadczenie w wytwarzaniu 
sygnalizatorów elektronicznych, a dzięki naszemu zespołowi 
ekspertów z działu projektowego, sięgamy po najnowocześniejsze 
rozwiązania technologiczne. Cała ta ekspercka wiedza sprawia, że 
kupując sygnalizator Fox Micron, możesz być pewien, że jest to 
długoletnia inwestycja w produkt, który przetrwa lata i osiąga 
niespotykany nigdzie indziej stosunek jakości do ceny. 

W katalogu na rok 2017 nie wprowadzamy do naszej oferty sygnalizatorów 
elektronicznych żadnych zmian, gdyż w chwili obecnej na rynku nie ma 
produktów, które mogłyby zagrozić naszym obecnym modelom z serii NTXr i M. 
Oznacza to, że w roku 2017 po raz kolejny możecie cieszyć się licznymi modelami 
sygnalizatorów Micron z serii M oraz świetnymi sygnalizatorami NTXr, które są 
używane przez wielu najlepszych wędkarzy w całej Europie i uznane są za 
najlepsze na rynku...
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@ FoxInt /FoxInternational /FoxInternational1@fox_international

Insta

FOLLOW US ON...

MICRON® NTXR > 

CENTRALKA NTX >

MICRON® MXR+ >

MICRON® MR+ >

MICRON® MX+ & M+ >

OFERTA FOXA
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TACKLE AWARDS
2016

BEST BITE ALARM

HIGHLY COMMEND
ED

MICRON® NTXr

CEI095 Micron NTXr zł 1,092.00

CEI098 Micron NTXr 3-Rod Presentation Set zł 3,906.00

CEI099 Micron NTXr 4-Rod Presentation Set zł 4,830.00

  Rolka Tru-Run zapewnia bardzo 

dokładną sygnalizację brań

  D-Tec Sensing System (DTSS) 

eliminuje potrzebę stosowania 

kontaktronów, stosowanych w 

innych sygnalizatorach, dzięki czemu 

sygnalizator jest bardziej trwały

  Eliminowanie efektu „huśtawki”, co 

zmniejsza ilość fałszywych brań

  Odróżnianie brań do brzegu

  Wielokolorowa dioda LED z systemem 

Colour Sync

  Wysokiej jakości głośnik stożkowy 

  Regulacja głośności z trybem cichym

  Regulacja tonu 

  Inteligentna regulacja czułości 

  Gniazdo wyjścia napięcia 

  Funkcja testu zasięgu

  Współpraca z centralką NTX 

  Automatyczne podświetlenie nocne 

  Zasilany przez 2 baterie AA 

  W zestawie twarda nakładka ochronna

  Dostępne także zestawy na 3 i 4 wędki 

  W niezależnych testach uzyskała największy 

zasięg spośród dostępnych centralek na 

rynku - ponad 500 m!

  Automatyczna synchronizacja diod LED na 

górnej krawędzi i z przodu centralki 

  Wysokiej jakości głośnik stożkowy 

  Regulacja głośności z trybem cichym 

  Funkcja cicha i funkcja wibracji 

  Zasilana przez 3 baterie AA

  Wydłużona żywotność baterii

  Automatyczna synchronizacja kolorów

CEI096 Micron NTX Receiver zł 1,092.00 

*Niektóre cechy dotyczą 
wyłącznie modelu NTXr

CECHY 
SYGNALIZATORA

NTXr CENTRALKA

Wielokolorowa 
dioda LED z 
systemem Colour 
Sync

Automatyczne 
podświetlenie 
nocne

Ciche 
uruchamianie

Tru-Run™

Głośnik 
stożkowy

Regulacja 
głośności, tonu, 

czułości

D-TEC™ Sensing System (DTSS)

Jest to ściśle tajna funkcja Foxa, dzięki której sygnalizatory 
są niezawodne i wytrzymałe, przewyższając wszystkie inne 
konstrukcje na rynku. Sygnalizatory NTXr nie zawierają 
kontaktronów - które zazwyczaj są pierwszą rzeczą, która się 
psuje, gdy sygnalizator nam upadnie lub zostanie uderzony. 

Wielokolorowa dioda LED z systemem Colour Sync

Wystarczy po prostu wcisnąć przycisk, aby wybrać ulubiony kolor: 
czerwony, niebieski, zielony, turkusowy, purpurowy lub biały. Wybrany 
kolor automatycznie synchronizuje się z centralką NTX. Diody LED są 
bardzo jasne, przez co doskonale je widać także w dzień.

Ultra Long Range™ 

Sygnalizatory NTXr wysyłają bardzo silny sygnał, który pozwala na 
używanie ich w dowolnym terenie.

Łatwa synchronizacja sygnalizatorów

Wystarczy po prostu wyłączyć wszystkie sygnalizatory, 
włączyć centralkę NTX, wcisnąć przycisk synchronizacji i 
włączać sygnalizatory w odpowiedniej kolejności - to wszystko. 
Synchronizacja zakończona!

Obwody scalone

Wszystkie sygnalizatory Fox Micron pracują na najnowszych układach 
scalonych zapewniających optymalną pracę i niezawodność.     

Odporność na warunki pogodowe

Obudowa, komora baterii oraz wszystkie układy scalone 
zostały każdorazowo uszczelnione. Sygnalizatory z naklejką 
„Water Tested” przed opuszczeniem fabryki poddane zostały 
skrupulatnym testom.

Tru-Run™ 

Wytoczona komputerowo rolka jest cicha i dokładnie rejestruje 
brania.

Regulacja głośności, tonu, czułości

Trzy przednie pokrętła pozwalają na zmianę głośności, tonu i czułości. 
Dopasowanie do danej sytuacji możliwe jest dzięki ośmiostopniowym 
pokrętłom o wyraźnym przeskoku. Dodatkowo system Inteligentnej 
czułości pomaga w zmniejszeniu sygnalizacji fałszywych brań. 

Anti-Theft Alarm 

Wbudowany system, który ostrzega o wyłączeniu sygnalizatorów.

Głośnik stożkowy

Wodoodporny głośnik stożkowy wydaje najczystszy dźwięk w 
ramach całej skali tonu. Dzięki temu po ściszeniu sygnalizatora i 
oddaleniu się od niego nadal go usłyszymy.

Ciche uruchamianie   

Zgodnie z oczekiwaniami wielu czołowych wędkarzy nasze 
sygnalizatory z serii NTXr włączają się bezgłośnie, co jest 
pomocne, gdy nie chcemy być zauważeni.

Automatyczne podświetlenie nocne  

Jeśli jest to potrzebne, po zapadnięciu zmroku wbudowany 
czujnik automatycznie włącza delikatne podświetlenie nocne.

Baterie

Sygnalizatory z serii NTXr zasilane są przez dwie standardowe 
baterie AA, a centralka NTX przez trzy baterie. Układy elektroniczne 
oraz oprogramowanie wszystkich sygnalizatorów zostało 
zoptymalizowane tak, aby maksymalnie wydłużyć trwałość baterii. 

Sygnalizatory NTXr dostępne w zestawach

Przedstawione ceny to RRP (Rekomendowana cena detaliczna)
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MICRON® MXr+ ZESTAWY

  Oparte o oryginalne sygnalizatory MX+

  Wbudowana technologia nadajników I-Com

  Dostępne z niebieską, czerwoną, zieloną 

i pomarańczową diodą LED 5 mm 

  2 poziomy czułości 

  Rolka Tru-Run zapewnia bardzo 

dokładną sygnalizację brań

  Głośnik stożkowy polepsza jakość dźwięku 

  Stopniowalne pokrętło regulacji tonu 

  Stopniowalne pokrętło regulacji 

głośności 

  Gniazdo wyjścia napięcia (do 

podłączenia swingerów Illuminated)

  Gumowe podkładki pod wędkę

  D-Tec Sensing System (DTSS) 

eliminuje potrzebę stosowania 

kontaktronów, stosowanych w 

innych sygnalizatorach, dzięki czemu 

sygnalizator jest bardziej trwały

  Zasilane przez 2 baterie AAA

  Niski pobór prądu

  W zestawie twarde nakładki ochronne

  Wszystkie zestawy z niebieską diodą 

dostępne w wersjach na 2, 3 i 4 wędki 

  Dostępne zestawy na 3 wędki z diodami: 

czerwoną, pomarańczową i zieloną

  Dostępne zestawy na 4 wędki z 

diodami: czerwoną, pomarańczową, 

zieloną i niebieską

  Dostępne także pojedyncze sygnalizatory

CEI141 Micron MXr+ 2-Rod Presentation Set (Blue) zł 1,617.00

CEI142 Micron MXr+ 3-Rod Presentation Set (Blue) zł 2,058.00

CEI143 Micron MXr+ 4-Rod Presentation Set (Blue) zł 2,583.00

CEI144 Micron MXr+ Single Head Blue LED zł 546.00

CEI149 Micron MXr+ Red LED zł 546.00

CEI150 Micron MXr+ Orange LED zł 546.00

CEI151 Micron MXr+ Green LED zł 546.00 

CEI153 Micron MXr+ 3 Rod Multi Colour Set zł 2,058.00 

CEI154 Micron MXr+ 4 Rod Multi Colour Set zł 2,583.00 

  Wbudowana technologia nadajników I-Com

  Niezależnie sprawdzony zasięg powyżej 

200 m

  4 niebieskie diody LED 5 mm

  Pomarańczowa, czerwona i zielona dioda LED 

w zestawach na 3 wędki

  Pomarańczowa, czerwona, zielona i niebieska 

dioda LED w zestawach na 4 wędki

  Unikalne wzornictwo

  Regulacja głośności

  Zasilana przez 3 baterie AA

  Niski pobór prądu

  W zestawie smycz

CEI152 Micron MXr+ Receiver zł 546.00

MXr+ CENTRALKI

Sygnalizatory MXr dostępne w zestawach

MICRON® Mr+ ZESTAWY

CEI137 Micron Mr+ 2-Rod Presentation Set zł 1,050.00

CEI138 Micron Mr+ 3-Rod Presentation Set zł 1,344.00

CEI139 Micron Mr+ 4-Rod Presentation Set zł 1,722.00

CEI140 Micron Mr+ Single Head zł 399.00

  Oparte o oryginalne sygnalizatory M+

  Wbudowana technologia nadajników 

I-Com

  5-milimetrowa czerwona dioda LED 

  Stopniowalne pokrętło regulacji 

głośności 

  Rolka Tru-Run zapewnia bardzo 

dokładną sygnalizację brań

  Gniazdo wyjścia napięcia (do 

podłączenia swingerów Illuminated)

  Głośnik piezoelektryczny wydający 

czysty dźwięk 

  Gumowe podkładki pod wędkę

  Nadajnik Micro

  D-Tec Sensing System (DTSS) 

eliminuje potrzebę stosowania 

kontaktronów, stosowanych w 

innych sygnalizatorach, dzięki czemu 

sygnalizator jest bardziej trwały

  Zasilany przez 2 baterie AAA

  Niski pobór prądu

  W zestawie twarde nakładki ochronne

  Dostępne zestawy w wersjach na 2, 3 

i 4 wędki

  Dostępne także pojedyncze 

sygnalizatory

Zestawy sygnalizatorów Mr+

Przedstawione ceny to RRP (Rekomendowana cena detaliczna)
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MICRON® M+

  5-milimetrowa czerwona dioda LED 

  Stopniowalne pokrętło regulacji 

głośności 

  1 x gniazdo wyjścia napięcia

  1 x gniazdo do podłączenia nadajnika 

  Głośnik piezoelektryczny wydający 

czysty dźwięk 

  Gumowe podkładki pod wędkę

  Nadajnik Micro

  D-Tec Sensing System (DTSS) 

eliminuje potrzebę stosowania 

kontaktronów, stosowanych w 

innych sygnalizatorach, dzięki czemu 

sygnalizator jest bardziej trwały

  Zasilany przez 2 baterie AAA

  W zestawie darmowa twarda nakładka 

ochronna

CEI119 Micron M+ zł 197.00 

Czujniki w sygnalizatorze zapewniają 
natychmiastową sygnalizację brań, 
zaś gumowe podkładki w górnej 
części sygnalizatora chronię wędkę 
przed jej zsunięciem. 

Sygnalizator M+ ma głośnik 
piezoelektryczny, który pozwala 
uzyskać czysty dźwięk. Sygnalizator 
MX+ ma głośnik stożkowy wydający 
doskonale czysty dźwięk, który roznosi 
się daleko po brzegu. 

Dwa gniazda wyjściowe: jedno 
wyjście napięcia do podłączenia 
podświetlanych sygnalizatorów 
mechanicznych, drugie do podłączenia 
transmiterów TX-R Micro.

Klasyczne wzornictwo z łatwym 
w obsłudze włącznikiem i bardzo 
widocznymi 5-milimetrowymi 
diodami LED.

DARMOWA nakładka

MICRON® MX+

  5-milimetrowa niebieska dioda LED 

  2 poziomy czułości 

  Głośnik stożkowy polepsza jakość 

dźwięku 

  Stopniowalne pokrętło regulacji tonu 

  Stopniowalne pokrętło regulacji 

głośności 

  1 x gniazdo wyjścia napięcia (do 

podłączenia swingerów Illuminated)

  1 x gniazdo do podłączenia nadajnika 

  Gumowe podkładki pod wędkę

  D-Tec Sensing System (DTSS) 

eliminuje potrzebę stosowania 

kontaktronów, stosowanych w 

innych sygnalizatorach, dzięki czemu 

sygnalizator jest bardziej trwały

  Zasilany przez 2 baterie AAA

  Długa żywotność baterii

  W zestawie darmowa twarda nakładka 

ochronna

CEI120 Micron MX+ zł 281.00 

DARMOWA nakładka
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Przedstawione ceny to RRP (Rekomendowana cena detaliczna)
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MICRON 
NTXr

NTXr 
RECEIVER

MICRON 
MXr+

MICRON 
MX+

MICRON 
Mr+

MICRON 
M+

Wbudowany nadajnik ✔ ✔ ✔ - ✔ ✔

Regulacja głośności ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Regulacja tonu ✔ - ✔ ✔ - -

Intelligent™ Sensitivity
(liczba ustawień)   ✔ 8 -   ✔ 2   ✔ 2 - -

D-Tec™ Sensing System (DTSS) ✔ - ✔ ✔ ✔ ✔

Kolory diody LED (M=Wielokol., 
B=Niebieska, R=Czerwona) M M M B R R

Automatyczne podświetlenie ✔ - - - - -

Rozróżnienie brań ✔ ✔ - - - -

Gniazdo wyjścia napięcia ✔ - ✔ ✔ ✔ ✔

Gniazdo nadajnika - - - ✔ - ✔

Ostrzeżenie o niskim stanie 
baterii ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ -

AA / AAA Baterie 2x AA 3x AA 2x AAA 2x AAA 2x AAA 2x AAA

Zasięg Centralka/Sygnalizator

Głośnik stożkowy ✔ ✔ ✔ ✔ - -

Głośnik piezoelektryczny - - - - ✔ ✔

Łatwa synchronizacja ✔ ✔ - - - -

System Colour Sync ✔ ✔ - - - -

Alarm antykradzieżowy ✔ ✔ - - - -

TABELA PORÓWNAWCZA SYGNALIZATORÓW

Meik Pyka
“ Sygnalizatory elektroniczne Fox 

Micron to bez wątpienia czołowe 

produkty na rynku, które oferują 

najlepsze technologie, funkcje i 

walory użytkowe. Dlatego właśnie 

są dla mnie Numerem Jeden!”
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Przedstawione ceny to RRP (Rekomendowana cena detaliczna)
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www.foxint.com

TACKLE AWARDS
2016
WINNER

BEST BITE 
INDICATOR RANGE

SYGNALIZATORY SYGNALIZATORY 
MECHANICZNEMECHANICZNE
Minęło już 30 lat, kiedy Cliff Fox wprowadził na rynek oryginalny swinger 
Foxa. W ciągu tych trzech dekad staliśmy się ekspertami w dziedzinie 
sygnalizacji brań. Oferta produkowanych przez nas sygnalizatorów jest 
szeroka, gdyż wędkarz napotyka nad wodą wiele różnych sytuacji. 
Każda z nich wymaga zastosowania innego typu sygnalizatora, który 
będzie bardziej czuły i odpowiedni. Jeśli na przykład łowicie na 
dużej, szybko płynącej rzece, to najlepszy w tej sytuacji sygnalizator 
będzie mocno różnił się od tego, który potrzebny jest na małym, 
kameralnym jeziorze, w którym przynęty umieszcza się blisko 
brzegu.

Ze względu na popularność naszej całej oferty sygnalizatorów mechanicznych, 
nie widzieliśmy potrzeby wycofywania jakiegokolwiek produktu z oferty 
na rok 2017. Wprost przeciwnie, poszerzyliśmy naszą ofertę o purpurowe 
głowice do wszystkich naszych trzech swingerów. Ponadto oprócz 
naszych dotychczasowych swingerów, znajdziecie tutaj także szeroką 
ofertę sygnalizatorów Black Label oraz akcesoriów. Seria Black Label jest 
powszechnie uznawana za najbardziej kompletną i dobrze przemyślaną 
serię sygnalizatorów mechanicznych na rynku. Dlatego też jesteśmy 
pewni, że jeśli jeszcze nie znacie tej oferty, to z pewnością będziecie pod 
wrażeniem tego, co zobaczycie. 
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FOLLOW US ON...

BLACK LABEL™ >

MK2 ILLUMINATED SWINGER® >

MK3 SWINGER® >

MICRO SWINGER® >

OFERTA FOXA
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Sygnalizatory Black Label zostały zaprojektowane, aby uzupełnić serię podpórek Black Label. Dzięki temu 
łączą świetną stylistykę i funkcjonalność. Jedną z głównych zalet serii Black Label jest to, że kupując za 
relatywnie niską cenę zestaw hangerów, jesteśmy w stanie je modyfi kować, dopasowując je do sytuacji, z 
jaką spotykamy się nad wodą. Jest to zasługa całego systemu dodatków (C.I.S.). 

BOBBIN

SLIK® BOBBIN 

CBI033 Black Label Bobbin White zł 57.00

CBI034 Black Label Bobbin Blue zł 57.00

CBI035 Black Label Bobbin Red zł 57.00

CBI036 Black Label Bobbin Purple zł 57.00

CBI037 Black Label Bobbin Green zł 57.00

CBI038 Black Label Bobbin Gunsmoke zł 57.00

CBI080 Black Label Bobbin - Orange zł 57.00

CBI052 Black Label Powergrip Bobbin White zł 69.00

CBI053 Black Label Powergrip Bobbin Blue zł 69.00

CBI054 Black Label Powergrip Bobbin Red zł 69.00

CBI055 Black Label Powergrip Bobbin Purple zł 69.00

CBI056 Black Label Powergrip Bobbin Green zł 69.00

CBI057 Black Label Powergrip Bobbin Gunsmoke / Black Top zł 69.00

CBI083 Black Label Slik Bobbin - Orange zł 69.00

  Zawiera czarne mocowanie do podpórki Hockey Stick, 9 calowy 

sznurek z dakronu, wąską głowicę oraz klips kuleczkowy

  Wszechstronny hanger, szczególnie polecany do łowienia z luźną żyłką

  Dostępny w kolorach: zielonym, czerwonym, białym, niebieskim, 

czarnym, purpurowym i pomarańczowym

  Sznurek można dociąć do własnych potrzeb, skracając jego długość

  Łatwy do modyfikacji z wykorzystaniem elementów Black Label C.I.S

  Zawiera czarne mocowanie do podpórki Hockey Stick, 3 calowy 

łańcuszek kulkowy, wąską głowicę oraz klips Slik

  Zawiera unikalny klips Slik, który po zamocowaniu do 

żyłki zwiększa czułość sygnalizacji brań

  Klips Slik sprawia, że hanger porusza się dokładnie w momencie ruchu żyłki

  Idealne rozwiązanie przy łowieniu na średnich odległościach 

  Idealne przy łowieniu na luźne i półluźne żyłki

  Pociągnięcie żyłki sprawia, że spada ona do otworu w 

srodkowej części i następnie swobodnie się porusza 

  Łatwy do modyfikacji z wykorzystaniem elementów Black Label C.I.S

  Dostępny w kolorach: zielonym, czerwonym, białym, niebieskim, 

czarnym, purpurowym i pomarańczowym
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W ramach systemu Black Label C.I.S znajduje się wiele różnych produktów, z których każdy pozwala na 
budowanie mechanicznych sygnalizatorów brań dopasowanych do dowolnej sytuacji nad wodą. Na początku 
można kupić standardowy hanger Bobbin lub też Slik Bobbin, a następnie poddać go modyfi kacjom. Bądź 
też można zbudować od podstaw własny sygnalizator, bazując na szeregu dostępnych elementów w ramach 
systemu CIS. 

SLIK® BOBBIN CLIPS 

FAT HEAD CONVERTER 

MICRO HEAD

CBI058 Black Label Powergrip Bobbin Clip - White zł 21.00

CBI059 Black Label Powergrip Bobbin Clip - Blue zł 21.00

CBI060 Black Label Powergrip Bobbin Clip - Red zł 21.00

CBI061 Black Label Powergrip Bobbin Clip - Purple zł 21.00

CBI062 Black Label Powergrip Bobbin Clip - Green zł 21.00

CBI063 Black Label Powergrip Bobbin Clip - Black zł 21.00

CBI084 Black Label Slik Bobbin Clip - Orange zł 21.00

CBI039 Black Label Fat Head Converter White Carp zł 25.00

CBI040 Black Label Fat Head Converter Blue Carp zł 25.00

CBI041 Black Label Fat Head Converter Red Carp zł 25.00

CBI042 Black Label Fat Head Converter Purple Carp zł 25.00

CBI043 Black Label Fat Head Converter Green Carp zł 25.00

CBI044 Black Label Fat Head Converter Gunsmoke Carp zł 25.00

CBI081 Black Label Fat Head Converter - Orange zł 25.00

CBI046 Black Label Micro Head White zł 21.00

CBI047 Black Label Micro Head Blue zł 21.00

CBI048 Black Label Micro Head Red zł 21.00

CBI049 Black Label Micro Head Purple zł 21.00

CBI050 Black Label Micro Head Green zł 21.00

CBI051 Black Label Micro Head Gunsmoke zł 21.00

CBI082 Black Label Micro Head - Orange zł 21.00

  Mogą być używane do zmiany standardowego hangera 

Bobbin w Slik Bobbin dla zwiększenia czułości 

  Regulowany kołnierz ustawia ścisk klipsa w zależności od średnicy żyłki

  Pozwala także na dopasowanie w hangerach Slik Bobbins różnokolorowych głowic 

  Dostępny w kolorach: zielonym, czerwonym, białym, niebieskim, 

czarnym, purpurowym i pomarańczowym

  Pozwala na przekształcenie wąskiej głowicy w hangerach Bobbin i Slik Bobbin na większą i cięższą

  Wystarczy odkręcić klips z sygnalizatora i nasunąć grubszą głowicę 

na wąską, a następnie przykręcić klips z powrotem.

  Idealne kiedy łowimy na dalszych odległościach i przy wietrze 

  Dostępna w kolorach: zielonym, czerwonym, białym, niebieskim, czarnym, purpurowym i pomarańczowym

  Bardzo ładna, miniaturowa głowica hangera

  Ma tylko 16 mm długości

  Idealna do łowienia na luźne żyłki w niewielkiej odległości

  Pozwala na szybką zmianę hangera w 

znacznie mniejszą i lżejszą wersję 

  Dostępna w kolorach: zielonym, 

czerwonym, białym, niebieskim, 

czarnym, purpurowym i pomarańczowym

Wielkość 
rzeczywista

Wielkość 
rzeczywista
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ISOTOPES (DOSTĘPNE TYLKO W WIELKIEJ BRYTANII)   

POWER GRIP LINE CLIPS

BALL CLIP 

FAT WEIGHT 

HOCKEY STICK 

SLIM WEIGHT 

  Dzięki nim głowice hangerów świecą w ciemnościach delikatnym blaskiem

  Dostępne w dwóch rozmiarach - Standard (3 mm x 25 mm) i Micro (2 mm x 12 mm)

  Możliwe do nabycia tylko w Wielkiej Brytanii

  Zaprojektowane komputerowo klipsy do żyłki, które pewnie i bezpiecznie ją trzymają

  Żyłka umieszczona jest w małej szczelinie za ramieniem 
klipsa, więc nie ulega uszkodzeniu

  Gumowa wstawka zapobiega uszkodzeniu blanku wędki

  Dostępne w dwóch kolorach - białym i pomarańczowym

  Dostępne w dwóch wielkościach - Small i Large

  Opakowanie zawiera 3 sztuki

  Tradycyjny klips kulkowy

  Pozwala przekształcić hanger Slik Bobbin 

w wersję standardową

  Regulowany kołnierz ustawia ścisk klipsa 

w zależności od średnicy żyłki 

  Idealny w zestawie z ramieniem Springer Arm

  Pozwalają zwiększyć wagę hangerów z grubymi głowicami

  Każdy waży 15 g

  Idealne kiedy łowimy na dalszych odległościach i przy wietrze

  Opakowanie zawiera dwa obciążniki

  Odporne na uszkodzenia, czarne wykończenie 

  Doskonale współgrają z podpórkami Black Label

  Wykonany z wytrzymałego, czarnego plastikowego odlewu

  Może być używany wraz z ramieniami Black Label Springer Arm, 

Swinger Arm, sznurkiem z dakronu, oraz łańcuszkami

  Łatwa w obsłudze gwint

  Pozwalają zwiększyć wagę wąskich głowic, które 

występują w hangerach Bobbin i Slik Bobbin

  Każdy waży 5g

  Opakowanie zawiera dwa obciążniki

  Odporne na uszkodzenia, czarne wykończenie 

  Doskonale współgrają z podpórkami Black Label

CAC594 Edges Power Grip Line Clips Small x 3 - white zł 50.00

CAC595 Edges Power Grip Line Clips Small x 3 - orange zł 50.00

CAC596 Edges Power Grip Line Clips Large x 3 - white zł 50.00

CAC597 Edges Power Grip Line Clips Large x 3 - orange zł 50.00

CBI077 Black Label Ball Clip x 1 zł 21.00

CBI045 Black Label Fat Weights 15g x 2 zł 27.00

CBI072 Black Label Hockey Stick x 1 zł 21.00

CBI064 Black Label Slim Weights 5g x 2 zł 21.00

CLI006 Isotope Standard 3mm x 25mm -

CLI007 Isotope Micro 2mm x 12mm -
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SPRINGER® ARM  

DACRON CORD  

BALL CHAIN  

LINK CHAIN   

MINI SWINGER® ARM  

  Elastyczne ramię półuncjowe z włókna szklanego 

  Doskonale wskazuje brania przy naprężonych żyłkach

  Świetne przy dalekim łowieniu oraz do metody Zig Rig

  Także bardzo przydatne podczas łowienia na napięte żyłki w pobliżu zaczepów 

  Umożliwia bardzo szybką zmianę hangera w springer

  Lekki sznurek o długości 9 cali

  W razie potrzeby można go dociąć do krótszej długości

  Dzięki swojej małej wadze i elastyczności idealny do łowienia na luźne żyłki

  Dostępny w długościach 3 i 9 cali

  Czarne wykończenie współgra z całą serią Black Label

  Może być stosowany w zestawach z hangerami Slik lub tradycyjnymi

  Alternatywa dla łańcuszka kulkowego

  Dostępny w długościach 3 i 9 cali

  Czarne wykończenie współgra z całą serią Black Label

  Może być stosowany w zestawach z hangerami Slik lub tradycyjnymi

  Oparty na tradycyjnym projekcie swingera

  Przeguby na obu końcach zwiększają czułość 

  Czarne wykończenie 

  Idealny podczas wiatrów

  Doskonale współgrają z podpórkami Black Label

CBI065 Black Label Springer Arm zł 29.00

CBI071 Black Label 9" Dacron Cord zł 25.00

CBI069 Black Label 3" Ball Chain zł 25.00

CBI070 Black Label 9" Ball Chain zł 31.00

CBI067 Black Label 3" Link Chain zł 27.00

CBI068 Black Label 9" Link Chain zł 31.00

CBI066 Black Label Mini Swinger Arm zł 42.00
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MK2 ILLUMINATED SWINGER®

ZESTAWY

CSI049 MK2 Illuminated Swinger Red zł 218.00

CSI050 MK2 Illuminated Swinger Orange zł 218.00

CSI051 MK2 Illuminated Swinger Green zł 218.00

CSI052 MK2 Illuminated Swinger Blue zł 218.00

CSI053 MK2 Illuminated Swinger Black zł 218.00

CSI063 MK2 Illuminated Swinger Purple NOWOŚĆ zł 218.00

CSI054 MK2 Illuminated Swinger 3-rod Set (R,O,G) zł 756.00

CSI055 MK2 Illuminated Swinger 4-rod Set (R,O,G,Blue) zł 966.00

CSI058 MK2 Illuminated Swinger Case zł 84.00

  Matowa czarna powłoka na ramieniu i obciążniku

  Podświetlenie po podłączeniu do gniazda 

w sygnalizatorze elektronicznym 

  Mała dioda LED sygnalizuje także brania do brzegu

  Łącznik pomiędzy podpórką a sygnalizatorem Micron

  Gumowa podkładka na spodzie głowicy

  Poszerzony przód zwiększający widoczność 

  Regulowany, sprężynowy system naciągu 

  Bramkowy system mocowania żyłki

  80-gramowy przesuwany obciążnik 

  Lekka głowica z akrylu 

  Miejsce na betalight

  Dostępne w kolorze czerwonym, pomarańczowym, 

zielonym, niebieskim, czarnym i nowym - purpurowym

  Dostępne zestawy na 3 wędki (czerwony, 

pomarańczowy i zielony)

  Dostępne zestawy na 4 wędki (czerwony, 

pomarańczowy, zielony i niebieski)

  Pojemnik na swingery także dostępny osobno 

NOWOŚĆ

Dostępne w zestawach 
na 3 i 4 wędki
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MK3 SWINGER®

MICRO SWINGER®

ZESTAWY

ZESTAWY

CSI042 MK3 Swinger Red zł 155.00

CSI043 MK3 Swinger Orange zł 155.00

CSI044 MK3 Swinger Green zł 155.00

CSI045 MK3 Swinger Blue zł 155.00

CSI046 MK3 Swinger Black zł 155.00

CSI062 MK3 Swinger Purple NOWOŚĆ zł 155.00

CSI047 MK3 Swinger 3-rod Set (R,O,G) zł 546.00

CSI048 MK3 Swinger 4-rod Set (R,O,G,Blue) zł 672.00

CSI057 MK3 Swinger Case zł 84.00

CSI035 Micro Swinger Red zł 80.00

CSI036 Micro Swinger Orange zł 80.00

CSI037 Micro Swinger Green zł 80.00

CSI038 Micro Swinger Blue zł 80.00

CSI039 Micro Swinger Black zł 80.00

CSI061 Micro Swinger Purple NOWOŚĆ zł 80.00

CSI040 Micro Swinger 3-rod Set (R,O,G) zł 294.00

CSI041 Micro Swinger 4-rod Set (R,O,G,Blue) zł 399.00

CSI056 Micro Swinger Case zł 84.00

  Matowa czarna powłoka na ramieniu i obciążniku

  Łącznik pomiędzy podpórką a sygnalizatorem Micron

  Bramkowy system mocowania żyłki

  Gumowa podkładka na spodzie głowicy

  Poszerzony przód zwiększający widoczność 

  Lekka głowica z akrylu 

  Miejsce na betalight

  Przesuwany obciążnik o wadze 50 g pozwala 

na regulację naprężenia żyłki 

  Dostępne w kolorze czerwonym, pomarańczowym, 

zielonym, niebieskim, czarnym i nowym - purpurowym

  Dostępne zestawy na 3 wędki (czerwony, 

pomarańczowy i zielony)

  Dostępne zestawy na 4 wędki (czerwony, 

pomarańczowy, zielony i niebieski)

  Pojemnik na swingery także dostępny osobno

  Matowa czarna powłoka na ramieniu i obciążniku

  Lekkie ramię ze stali nierdzewnej, zwiększające 

czułość na bliskich i średnich odległościach 

  Regulowany system mocowania żyłki 

  Minimalizująca tarcie bramka na głowicy

  42-gramowy przesuwany ciężarek 

  Lekka głowica z akrylu 

  Miejsce na betalight

  Dostępne w kolorze czerwonym, pomarańczowym, 

zielonym, niebieskim, czarnym i nowym - purpurowym

  Dostępne zestawy na 3 wędki (czerwony, 

pomarańczowy i zielony)

  Dostępne zestawy na 4 wędki (czerwony, 

pomarańczowy, zielony i niebieski)

  Pojemnik na swingery także dostępny osobno

Dostępne w zestawach 
na 3 i 4 wędki

Dostępne w zestawach 
na 3 i 4 wędki
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www.foxint.com

STATYWY I STATYWY I 
PODPÓRKIPODPÓRKI
Podobnie jak w przypadku innych naszych produktów, oferta podpórek i 
statywów jest bardzo szeroka i dostosowana do wielu sytuacji nad wodą. 
Wynika to z faktu, że nasz sprzęt jest projektowany przez wędkarzy dla 
wędkarzy. Dlatego też bierzemy pod uwagę to, w jaki sposób łowi 
się karpie na całym świecie. Na kolejnych stronach znajdziecie nie 
tylko różnego rodzaju statywy na wędki przeznaczone do łowienia 
zarówno na małych jeziorach jak i największych zbiornikach 
zaporowych i rzekach, ale także podpórki i buzzbary, dla tych 
wędkarzy, którzy preferują tego typu rozwiązania. 

W ubiegłym roku wprowadziliśmy dwa nowe statywy Ranger MK2 i Horizon 
Duo do już istniejących modeli Sky, Stalker+, X-Pod i A-Pod+. Z uwagi na dużą 
popularność nowych produktów oraz starszych konstrukcji, wszystkie znajdują 
się także w katalogu na rok 2017. W chwili obecnej nasz zespół projektowy 
uważa, że modele te nie wymagają udoskonaleń i hołduje zasadzie, że jeśli 
coś nie jest zepsute, to nie wymaga naprawy.

Wszystkie nasze statywy bazują na lekkich, mocnych aluminiowych 
ramach i wyposażone są w unikalne klipsy, nakładki i gwinty, dzięki 
którym każdy produkt jest bardzo praktyczny. Oprócz naszych 
statywów na kolejnych stronach znajdziecie także szeroką ofertę 
podpórek z serii Black Label, którą w ostatnich latach wielu uznało za 
wzorcową. W ramach serii Black Label wprowadzamy w katalogu na 
rok 2017 nowy statyw Compact Pod, który od premiery w roku 2016 
stał się bardzo popularny.
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@ FoxInt /FoxInternational /FoxInternational1@fox_international

Insta

FOLLOW US ON...

SKY POD® >

RANGER® MK2 POD >

HORIZON® DUO POD >

X POD® PLUS >

STALKER+ POD® >

A-POD+TM >

AKCESORIA DO PODPÓREK >

SERIA BLACK LABELTM >

OFERTA FOXA
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SKY POD® - 3 ROD & 4 ROD

  Specjalnie zaprojektowany pod kątem niezwykłej stabilność podczas łowienia na dużych jeziorach i rzekach

  Regulacja głównej belki pozwala dostosować statyw do wszelkich standardowych wędek

  Regulowany rozstaw nóg

  Wędki można ustawić w dowolny sposób, zarówno poniżej horyzontu, jak też prawie do pionu

  Tylny buzzbar może być umieszczony wzdłuż całej długości ramy

  Rama z profilowanego aluminium oraz buzzbary zapobiegają chybotaniu się statywu

  W zestawie DARMOWY pokrowiec transportowy

  Dostępny w wersji na 3 i 4 wędki

RP3573 Sky Pod 3-Rod and Carry Bag zł 1,890.00 

RP4006 Sky Pod 4-Rod and Carry Bag zł 1,974.00

Niepowtarzalny kształt ramy Sky 
Poda jest gwarantem solidnego 
zestawu, a klipsy Cam Lok tworzą 
bezpieczny system regulacji.

Ergonomicznie zaprojektowane 
śruby pozwalają na precyzyjną 
regulacje buzzbarów.

SKY POD® BUTT CAP

RP3576 Sky Pod Butt Caps zł 48.00

WYMIARY 

DŁUGOŚĆ
od 105cm do 205cm

WYSOKOŚĆ
od 16.5cm do 94cm (krótkie nogi)
od 114cm do 192cm (długie nogi)

SZEROKOŚĆ
76cm do 140cm

(pomiędzy długimi nogami)

W zestawie DARMOWY pokrowiec

Przedstawione ceny to RRP (Rekomendowana cena detaliczna)
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RANGER® MK2 POD - 3 ROD & 4 ROD

  Jeden z najbardziej wszechstronnych statywów na wędki!

  Nowy, udoskonalony mechanizm regulacji nóg - Nie trzeba już całkowicie odkręcać 

nóg, aby zmienić ich kąt nachylenia (wystarczy 2.5 obrotu)

  Mocne nogi zmniejszają efekt „ugięcia”

  Zwiększona wszechstronność dzięki ustawieniu nóg pod 6 kątami 

  Możliwość przekształcenia standardowego rozstawienia w układ Quad Pod (tripod na czterech nogach), 

gdzie nogi z końców przesuwa się do środka głównej belki za pomocą specjalnych podkładek.

  W zestawie nogi o długości 40 cm, 45cm i 120 cm

  4 punkty mocujące z karabińczykiem do przywiązania/dociążenia statywu

  Podwójne zaciski

  Czarne rurki i rama, zwiększające stabilność

  Wszystkie połączenia gwintowane z mosiądzu (nieoksydowane)

  W zestawie pokrowiec z zamkiem na pełnej długości i dużą kieszenią z przodu

  Doskonały do każdego typu terenu i łowisk, w tym największych jezior i rzek na kontynencie

  Buzzbary na 2 wędki dostępne do kupienia osobno

CRP030 Ranger Mk2 Pod 3-Rod Kit zł 1,470.00

CRP031 Ranger Mk2 Pod 4-Rod Kit zł 1,554.00

Większa elastyczność dzięki 
ustawieniu nóg pod 6 kątami 

Podwójna, w pełni regulowana belka 
dla lepszej stabilności

Może być przekształcony w układ 
Quad Pod poprzez zsunięcie nóg z 
końców do środka

W zestawie dwie długie przednie 
nogi 120 cm do łowienia na 
dalszych odległościach

W zestawie zmieniona 
torba transportowa

WYMIARY 

DŁUGOŚĆ
od 82cm to 160cm (bez nóg)

RANGER® MKII 
2X BUZZ BARS

CRP032 Ranger Mk2 2-Rod Buzz Bars zł 176.00

Przedstawione ceny to RRP (Rekomendowana cena detaliczna)
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HORIZON® DUO POD  - 3 ROD & 4 ROD

HORIZON® DUO WYPOSAŻENIE DODATKOWE

  Konstrukcja z podwójną belką dla większej stabilności 

  Możliwość ustawienia nóg pod czterema kątami (szczytówki mogą być ustawione prawie pionowo przy dalekim łowieniu)

  Podwójne zaciski

  2 punkty mocujące z karabińczykiem do przywiązania/dociążenia statywu

  Wszystkie połączenia gwintowane z mosiądzu (nieoksydowane)

  Gumowy odbojnik chroni głowice swingera przed uszkodzeniem, kiedy odczepią się od żyłki i uderzą o statyw

  Standardowa długość nóg 33 cm i 25 cm

  Dostępne wersje na 3 oraz na 4 wędki

  Torba transportowa w standardzie - zawiera: zamek na całej długości oraz miejsce na dodatkowe nogi XL. Pokrowiec ma także paski 

do mocowania snag earsów, dzięki czemu można je odkręcić z buzzbarów i bezpiecznie przechowywać

  Buzzbary na 2 wędki dostępne oddzielnie.

  36 calowe (91 cm) nogi XL (do wysokiego 

ustawienia szczytówek wędzisk)

CRP027 Horizon Duo 3-Rod Pod zł  672.00

CRP028 Horizon Duo 4-Rod Pod zł  756.00

CRP029 Horizon Duo 2-Rod Buzz Bars zł 176.00

CRP033 Horizon Duo 36ins Legs x 2 zł 155.00

Torba transportowa ma specjalne 
miejsce na dodatkowe, długie nogi

Dzięki ustawieniu nóg w czterech 
pozycjach rodpod jest bardzo 
wszechstronny

Podwójna belka zwiększa 
stabilność i jest także regulowana

WYMIARY 

DŁUGOŚĆ
 od 92cm to 168cm (bez nóg)

W zestawie
pokrowiec
transportowy

Przedstawione ceny to RRP (Rekomendowana cena detaliczna)
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X-POD®+

A-POD+TM

STALKER® POD PLUS

  Opłacalny statyw, który jest wytrzymały, niezawodny 

i praktyczny 

  Ramiona rozkładane jak nożyczki 

  Nisko osadzony środek ciężkości oraz system 

bramkowy tworzą bardzo stabilny zestaw

  Mocowania Fox Cam Lok 

  W zestawie przednie i tylne regulowane sztyce o 

długości odpowiednio 30 i 25 cm 

  W zestawie para buzzbarów na 3 wędki Rod Lok 

  Regulowana długość

  Bardzo lekka i poręczna konstrukcja

  Statyw oparty o model Stalker Plus ale bez 

regulowanych nóg i buzzbarów na dwie wędki

  Przeznaczony dla początkujących i wędkarzy o 

mniejszym budżecie, którzy chcą mieć produkt Fox 

  Regulowana rama

  Lekka, aluminiowa rama

  Regulacja nóg w trzech pozycjach

  W zestawie buzzbary na 3 wędki

  W zestawie DARMOWY pokrowiec transportowy

  Jeden z najlepiej sprzedających się statywów w Europie

  Lekka, aluminiowa rama jest idealna zarówno dla 

stacjonarnych jak i mobilnych wędkarzy 

  Główna rama jest w pełni regulowana 

  Wszystkie cztery nogi są regulowane, co zwiększa 

wszechstronność i stabilność statywu

  W zestawie buzzbary na 2 i 3 wędki

  Trzy ustawienia nóg - na wprost, w pionie, do tyłu 

  W zestawie DARMOWY pokrowiec transportowy

W zestawie także 
buzzbary na 2 wędki

W zestawie DARMOWY 
pokrowiec transportowy

Centralna głowica łączy ramiona, które 
rozkłada się jak nożyczki

CRP022 Stalker+ Pod zł  567.00

RP3495 X Pod Plus zł  882.00

CRP023 A-Pod Plus zł  420.00 W zestawie DARMOWY pokrowiec

Łatwe w regulacji klipsy pozwalają 
na dokładne i szybkie ustawienie 
buzzbarów.

Główna belka obu statywów 
jest regulowana, co pozwala 
dostosować statyw do posiadanych 
wędek.

Przedstawione ceny to RRP (Rekomendowana cena detaliczna)
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WYMIARY  

Środkowa belka rozszerza
się od 28 cm do 40cm

Po spakowaniu całość mierzy
tylko 28 cm x 11 cm

BLACK LABELTM COMPACT POD

  Przykuwający uwagę minimalistyczny statyw, który uzupełnia serię Black Label 

  Współpracuje ze standardowymi podpórkami Black Label Cam-Lok 

  Nogi składają się do środka wokół środkowej belki, przez co jest on bardzo mały po 

spakowaniu

  Regulowane nogi statywu pozwalają na zastosowanie buzzbarów zarówno na 2 jak 

i na 3 wędki

  Środkowa belka może być także regulowana, w zależności od długości wędzisk

  Czarna, anodyzowana rama z aluminium waży tylko 650 g

  Precyzyjnie wykonany mechanizm blokady Cam-Lock

  W zestawie ochronny pokrowiec z neoprenu

CRP034 Black Label Compact Pod NOWOŚĆ zł  609.00

BLACK LABELTM 

ANGLE ADAPTOR

BLACK LABELTM

CONVERSION KIT

BLACK LABELTM

SPACERS

BLACK LABELTM

PODKŁADKI SKÓRZANE

  Wykonany z anodyzowanego aluminium

  Pozwala na zmianę kąta nachylenia sygnalizatorów 

lub buzzbarów przy prostych podpórkach

  Pomaga w sygnalizacji brań, gdy szczytówki są wysoko

  Idealny dla wędkarzy, którzy łowią na dalekich 

odległościach na dużych jeziorach, a także w rzekach

  Opakowanie wykonane w 100% z przetwarzalnego kartonu

  Zestaw przeznaczony do

przekształcenia KAŻDEGO

buzzbara Black Label

w system bramkowy

  Umożliwia współpracę

buzzbarów i podpórek

Black Label z nowym

statywem Black Label Compact

  Składa się z 4 gwintów, 2 zaślepek

i 1 imbusa

  Opakowanie wykonane w 100%

z przetwarzalnego kartonu

   Przeznaczone do podniesienia

sygnalizatorów powyżej 

buzzbarów Black Label

  Zestaw zawiera trzy sztuki

  Wykonane z grubego, czarnego,

anodyzowanego aluminium

  Pasuje do wszystkich buzzbarów Black Label

  Opakowanie wykonane w 100% z przetwarzalnego kartonu

  Dobry zakup dla tych, którzy chcą przymocować 

sygnalizatory do podpórek lub buzzbarów, albo 

też przykręcają buzzbary do podpórek. 

  Bardziej wytrzymałe niż podkładki gumowe i 

znacznie mniej podatne na zużycie

  Opakowanie zawiera cztery podkładki

  Opakowanie wykonane w 100% z 

przetwarzalnego kartonu

CBB018 Black Label Angle Adaptor zł  63.00

CBB007 Black Label Conversion Kit zł  38.00

CBB010 Black Label Spacers x 3 zł  38.00

CBB006 Black Label Leather Washers zł  20.00

NOWOŚĆ

Rozszerzenia Cam-Lock mają 
specjalne blokady, które pewnie 
utrzymują podpórki

Precyzyjnie odlana głowica 
pozwala na poręczne złożenie 
statywu

Wystarczy przymocować sztyce i 
buzzbary Black Label w systemie 
bramkowym do statywu

Przedstawione ceny to RRP (Rekomendowana cena detaliczna)
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PODPÓRKI BLACK LABEL™ CAM LOK® 

  Dostępne długości: 6 cali (15 cm), 9 cali (23 cm), 12 cali (30 cm), 18 cali (45 cm), 24 cali (60 cm) i 36 cali (90 cm)

  Mają klips Cam Lok, który mocno trzyma rozłożoną podpórkę

  Idealnie spisują się z wszystkimi buzzbarami Black Label oraz nowym statywem Black Label Compact

  Idealnie pasują do dodatkowych mocowań Stage Stand i Stabiliser. 

  Wytrzymała, anodyzowana powłoka w kolorze czarnym

  Lekkie i jednocześnie bardzo mocne

  Opakowanie wykonane w 100% z przetwarzalnego kartonu

  Dostępne długości: 9 cali (23 cm), 12 cali (30 cm), 18 cali (45 cm), 24 cali (60 cm) i 36 cali (90 cm)

  Mają klips Cam Lok, który mocno trzyma rozłożoną podpórkę

  W zestawie pręcik z rączką, ułatwiający wkręcanie podpórki w podłoże 

  Możliwość przykręcenia Buzz Barów Black Label

  Mocne, wytrzymałe i ostre ostrze Powerpoint na końcu podpórki ułatwia wbicie w twarde podłoże

  Wytrzymała, anodyzowana powłoka w kolorze czarnym

  Lekkie i jednocześnie bardzo mocne

  NIE MOŻNA używać wraz z uchwytami Black Label Stage Stand, Stabiliser lub statywem Compact 

  Opakowanie wykonane w 100% z przetwarzalnego kartonu

  W zestawie wytrzymała na przetarcie skórzana podkładka, którą montuje się 

przykracając do podpórki

  Rurka wewnętrzna jest spłaszczona z jednej strony, co zapobiega jej obracaniu 

  Regulacja długości za pomocą nakrętek z gwintem, a nie śrub 

  Możliwość zdjęcia środkowego gwintu podczas stosowania zestawu bramkowego

  Opakowanie wykonane w 100% z przetwarzalnego kartonu

  W zestawie wytrzymała na przetarcie skórzana podkładka, którą montuje się 

przykracając do podpórki

  Rurka wewnętrzna jest spłaszczona z jednej strony, co zapobiega jej obracaniu 

  Regulacja długości za pomocą nakrętek z gwintem, a nie śrub 

  Możliwość zdjęcia środkowego gwintu podczas stosowania zestawu bramkowego

  Opakowanie wykonane w 100% z przetwarzalnego kartonu

CBB001 Black Label 2-Rod Fixed (Pair) zł 176.00

CBB002 Black Label 3-Rod Fixed (Pair) zł 210.00 CBB004 Black Label 2-3-rod Adjustable Convert Buzzer Bars (Pair) zł 286.00

BLACK LABELTM 
FIXED BUZZ BARS 

BLACK LABELTM 
ADJUSTABLE BUZZ BARS  

PODPÓRKI BLACK LABEL™ CAM LOK® POWERPOINT®

CBS051 6ins/15cm  Black Label Cam Lok Bankstick zł  63.00

CBS041 9ins/23cm Black Label Cam Lok Bankstick zł 71.00

CBS042 12ins/30cm Black Label Cam Lok Bankstick zł  84.00

CBS043 18ins/45cm Black Label Cam Lok Bankstick zł 109.00

CBS044 24ins/60cm Black Label Cam Lok Bankstick zł  113.00

CBS045 36ins/90cm Black Label Cam Lok Bankstick zł  126.00

CBS046 9ins/23cm  Black Label Cam Lok Powerpoint Bankstick zł 84.00

CBS047 12ins/30cm  Black Label Cam Lok Powerpoint Bankstick zł 109.00

CBS048 18ins/45cm  Black Label Cam Lok Powerpoint Bankstick zł 122.00

CBS049 24ins/60cm  Black Label Cam Lok Powerpoint Bankstick zł 126.00

CBS050 36ins/90cm  Black Label Cam Lok Powerpoint Bankstick zł 130.00

Przedstawione ceny to RRP (Rekomendowana cena detaliczna)

STATYW
Y I PO

D
PÓ

RKI



82

TACKLE AWARDS
2016
WINNER

BEST ROD SUPPORT/
BANKWARE

  3 calowa (7.5 cm) wstawka pozwala, podczas łowienia z drewnianych pomostów, na 

ustawienie szczytówek wędzisk jak najbliżej lustra wody 

  Doskonale współpracuje z Black Label Stage Stand

  Lekkie, anodyzowane aluminium w kolorze czarnym

  Opakowanie wykonane w 100% z przetwarzalnego kartonu

  Zapobiega obracaniu się podpórki w miękkim podłożu

  Współpracuje ze wszystkimi standardowymi podpórkami Black Label (z wyjątkiem 

Powerpoint)

  Gruba śruba pewnie przytrzymuje stabilizator w podpórce i tworzy z nim całość

  Idealny na miękkie podłoże

  Opakowanie wykonane w 100% z przetwarzalnego kartonu

  Hockey Stick Plate oraz Swinger Plate są dostępne osobno

  Idealne dla wędkarzy, którzy mają już pręciki Black Label Snag Ears

  Wykonane z wytrzymałego aluminium

  Opakowanie wykonane w 100% z przetwarzalnego kartonu

  Pozwala zamocować podpórki na drewnianych pomostach 

  Gruba śruba umożliwia zabezpieczenie podpórki na miejscu

  W zestawie wkręt mocujący do drewna

  Współpracuje ze wstawką Stage Stand, standardowymi podpórkami Black Label oraz 

Cam-Lock (z wyjątkiem Powerpoint)

  Opakowanie wykonane w 100% z przetwarzalnego kartonu

CBS013 Black Label Stage Stand Insert zł 31.00

CBS011 Black Label Stabiliser zł 76.00

CBB013 Black Label Hockey Stick Plate zł 63.00

CBB015 Black Label Swinger Plate zł 67.00

CBS012 Black Label Stage Stand zł 97.00

BLACK LABELTM 
STAGE STAND INSERT

BLACK LABELTM  STABILISER

BLACK LABELTM 
SNAG EAR PLATES   

BLACK LABELTM STAGE STAND 

Przedstawione ceny to RRP (Rekomendowana cena detaliczna)
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TACKLE AWARDS
2016
WINNER

BEST ROD SUPPORT/
BANKWARE

  Mocowanie do swingera wbudowane w płytkę do pręcików snag ear, ułatwia zakładanie 

sygnalizatorów 

  Przeznaczone do montażu ze swingerami Foxa

  Pręciki można odkręcić i zabezpieczyć je podczas transportu, lub kiedy są niepotrzebne

  Guma nałożona na pręciki w górnej części chroni wędkę

  Współpracują z większością sygnalizatorów elektronicznych, zwłaszcza z Micronami serii N i M.

  Dostępne w dwóch wielkościach - standard i XL do łowienia z wysoko podniesionymi wędkami 

  Opakowanie wykonane w 100% z przetwarzalnego kartonu

CBB016 Black Label Swinger Plate Snag Ears zł 97.00

CBB017 Black Label Swinger Plate Snag Ears XL zł 105.00

BLACK LABELTM SWINGER® 
PLATE SNAG EARS  

  Mocowanie do hangera wbudowane w płytkę do pręcików 

snag ear, ułatwia zakładanie sygnalizatorów 

  Przeznaczone do montażu sygnalizatorów mechanicznych Black Label

  Pręciki można odkręcić i zabezpieczyć je podczas 

transportu, lub kiedy są niepotrzebne

  Guma nałożona na pręciki w górnej części chroni wędkę

  Współpracują z większością sygnalizatorów elektronicznych, 

zwłaszcza z Micronami serii N i M.

  Dostępne w dwóch wielkościach - standard i XL do 

łowienia z wysoko podniesionymi wędkami

  Opakowanie wykonane w 100% z przetwarzalnego kartonu

CBB011 Black Label Hockey Stick Snag Ears zł 

CBB012 Black Label Hockey Stick Snag Ears XL zł 

BLACK LABELTM HOCKEY STICK SNAG EARS 

  Doskonałe do ochrony wędzisk przed spadnięciem podczas łowienia w zaczepach 

  Pręciki można odkręcić i zabezpieczyć je podczas transportu, lub kiedy są niepotrzebne

  Guma nałożona na pręciki w górnej części chroni wędkę

  Współpracują z większością sygnalizatorów elektronicznych, zwłaszcza z Micronami serii N i M.

  Dostępne w dwóch wielkościach - standard i XL do łowienia z wysoko podniesionymi wędkami

  Opakowanie wykonane w 100% z przetwarzalnego kartonu

CBB005 Black Label Snag Ears zł 84.00

CBB008 Black Label XL Snag Ears zł 97.00

BLACK LABELTM SNAG EARS 

Przedstawione ceny to RRP (Rekomendowana cena detaliczna)
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UCHWYT DOLNIKA SURE GRIP

UCHWYT DOLNIKA UCHWYT DOLNIKA TYPU U

POD ANCHORSUCHWYT DUO GRIP

UCHWYTY DOLNIKA

CBR001 Small (abbreviated handles) zł 27.00

CBR005 Medium Skinny (Cork & Duplon handles) zł 27.00

CBR002 Large (Cork and full Duplon handles) zł 27.00
      

  Minimalistyczny kształt

  Lepiej stykają się z powierzchnią dolnika wędki niż standardowe uchwyty, 

dzięki czemu lepiej trzymają wędkę

  Dostępne w trzech wielkościach - Small dla standardowych rękojeści 

dzielonych, Medium do wąskich rękojeści korkowych i Duplonu oraz Large 

dla tradycyjnych rękojeści z korka i Duplonu

  Uchwyt z mechanizmem sprężynowym 

doskonale utrzymuje wędkę, co przydaje 

się, gdy łowimy ryby “na sztywno”

  Wystarczy włożyć dolnik wędki między 

dwa gumowe, ruchome trzpienie, a 

zostanie on zablokowany 

  Trzpienie doskonale utrzymują wędkę, nie 

uszkadzając blanku

  Uchwyt na dolnik wędki 

podobny do uchwytu “U”, ale 

wykonane z jednego odlewu.

  Małe rozmiary

  Uchwyt ten idealnie sprawdza 

się przy łowieniu w zaczepach 

  Po podniesieniu wędka łatwo 

uwalnia się z uchwytu

  Uchwyt o małych rozmiarach 

dobrze trzyma dolnik wędki

  Uchwyt ten idealnie sprawdza 

się przy łowieniu w zaczepach 

  Po podniesieniu wędka łatwo 

uwalnia się z uchwytu

  Pasują do statywów Ranger MK2, 

Horizon Duo, Stalker Plus i A-Pod

  Idealne do zamocowania statywu do 

drewnianych pomostów i platform

  Zestaw zawiera 4 stopki

  Uchwyt odlany z plastiku 

  Gumowe wstawki mocno trzymają 

wędkę, co pozwala stosować ją 

podczas łowienia w zaczepach 

  Zawiera dwa otwory na świetliki typu 

betalight

CBR004 Sure Grip Butt Grip zł 52.00

BB2692 Butt Rest zł 23.00 BB7392 Rear 'U' Rod Rest Head zł 44.00

RP5763 Pod Anchors x 4 zł 139.00BB5133 Duo  Grip Rear Rest zł 40.00

Przedstawione ceny to RRP (Rekomendowana cena detaliczna)
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Powerpoint®

Cam Lok

PODPÓRKI CAM LOK®
STORM POLE

BUZZBARY EURO NA 3 WĘDKI

  Pokryte farbą proszkową aluminiowe sztyce, które idealnie pasują do brolly Foxa

  Dostępne w czterech wielkościach 

  Wszystkie modele wydłużają się do około 175% pierwotnej długości

  Mają opatentowany mechanizm Fox Cam Lok® 

  Dostępne z ostrzem standardowym oraz gwintem Powerpoint® 

  Regulowane buzzbary na 3 wędki

  Wykonane z aluminium o średnicy 1,6 cm

  Zestaw zawiera 2 buzzbary

BB7668 3-Rod Euro Buzz Bars zł 189.00

CBS019 Cam Lok 48in (120cm) zł 97.00

CBS020 Cam Lok 36in (90cm) zł 92.00

CBS021 Cam Lok 24in (60cm) zł 84.00

CBS022 Cam Lok 16in (40cm) zł 80.00

CBS023 Powerpoint® 48in (120cm) zł 109.00

CBS024 Powerpoint® 36in (90cm) zł 105.00

CBS025 Powerpoint® 24in (60cm) zł 101.00

CBS026 Powerpoint® 16in (40cm) zł 97.00

Przedstawione ceny to RRP (Rekomendowana cena detaliczna)
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www.foxint.com

TORBY I 
POKROWCE
Bezkonkurencyjna jakość i praktyczność naszej oferty toreb i pokrowców 
sprawia, że jest ona uznawana za najlepszą na rynku. 

Nasze serie toreb i pokrowców FX i Royale są dostępne od bez mała sześciu lat. W tym 
czasie zyskały znakomitą reputację nie tylko ze względu na ich wysokiej jakości 
konstrukcję, ale także dobre przemyślenie poszczególnych produktów. W ubiegłym 
roku wprowadziliśmy do oferty Foxa trzecią serię toreb i pokrowców o nazwie 
Camolite. Seria ta stała się niezwykle popularna, co zaowocowało wprowadzeniem 
wielu nowych produktów do katalogu na rok 2017. Jest to bezpośredni efekt wielu 
zapytań i próśb naszych klientów. Podobnie jak w przypadku toreb i pokrowców z 
serii FX i Royale, jakość wykonania oraz użytych materiałów w serii Camolite jest 
bezkonkurencyjna. Produkty z tej serii od chwili wprowadzanie na rynek zyskały 
świetną reputację za doskonałe walory użytkowe. 
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FOLLOW US ON...
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SERIA FX > 

SERIA ROYALE® >

SERIA CAMOLITE >

OFERTA FOXA

Seria FX Wspólne cechy
 � Wytrzymałe i niezawodne podwójne zamki 10 mm

 � Rączki do noszenia z usztywnionej pianki EVA 

 � Paski na ramię wykonane z pianki 3D nie zsuwają się i są oddychające 

 � Wszystkie sprzączki i klamry są bardzo mocne i wytrzymałe

 � Lekki, wytrzymały i wodoodporny materiał Cordura o gęstości 1050 denierów

Seria Royale Wspólne cechy
 � Rączki do noszenia z usztywnionej pianki EVA 

 � Wytrzymałe i niezawodne podwójne zamki 10 mm

 � Regulowane paski na ramię z wyprofilowanej, grubej pianki EVA 

 � Wszystkie sprzączki i klamry są bardzo mocne i wytrzymałe

 � Odporny na przetarcia i działanie wody materiał poliestrowy o 
gęstości 1200 denierów

Seria Camolite Wspólne cechy
 � Rączki do noszenia z usztywnionej pianki EVA 

 � Wytrzymałe i niezawodne podwójne zamki 8mm

 � Wszystkie sprzączki i klamry są bardzo mocne i 
wytrzymałe

 � Odporny na przetarcia i działanie wody 
materiał poliestrowy o gęstości 5000 
denierów

 � Paski na ramię z poduszeczkami 3D   
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POKROWIEC FX HOLDALL 3 UP 2 DOWN

 � Całkowicie płaska boczna strona ułatwiająca załadunek 

 � Usztywniająca wkładka plastikowa dla dodatkowej ochrony

 � Aluminiowy pręt wzmacniający

 � Oddychający i antypoślizgowy pas na ramię wykonany w technologii 3D

 � Zamocowane na bokach i na przodzie rączki transportowe z 
usztywnionej pianki EVA ułatwiające podnoszenie i ładowanie

 � Wewnętrzna komora mieści namiot oraz sztyce i podpórki w osobnych kieszeniach

 � Główna komora na wędki mieści pięć wędek z 
przelotkami prowadzącymi o średnicy 50 mm

 � Ochronne paski z rzepami do mocowania szczytówek

 � Górny pokrowiec na kołowrotki może być wypięty i po włożeniu płaskiej wstawki 
możemy szybko przekształcić pokrowiec z wersji na 5 wędek na wersję na 3 wędki

 � Materiał zewnętrzny: 100% poliester, wypełnienie: 72% 
polietylen 28% poliuretan, podszycie 100% poliester

 � Dwa miękkie separatory oddzielają i chronią poszczególne wędki

 � Wewnętrzne paski z rzepami i gumowym uchwytami utrzymują bezpiecznie wędki

 � W bazie z separatorami umieszczono kieszenie na podpórki i buzzbary 

 � Ergonomiczny krój zwężający się w części środkowej dopasowuje się do ciała podczas 
noszenia pokrowca. Pozwala to dodatkowo na łatwe niesienie fotela lub wiadra. 

 � Rączki transportowe z usztywnionej pianki EVA po 
obu stronach ułatwiają wkładanie wędzisk

 � Odpinany pasek na ramię z poduszkami w technologii 3D

 � Dwie zewnętrzne kieszenie zapinane na zamek do przechowywania ciężarków.

 � Sztywna wkładka wzmacnia tył pokrowca i pozwala na oddzielenie kołowrotków

 � Pokrowiec mieści kołowrotki typu big pit oraz wędki z 
przelotką prowadzącą o średnicy 50 mm

 � Zewnętrzna kieszeń na podbierak 

 � Praktycznie nie zajmuje miejsca w samochodzie lub namiocie.

 � Materiał zewnętrzny 100% poliester, wypełnienie: 70% 
polietylen 30% poliuretan, podszycie 100% poliester

POKROWIEC 5 ROD SLEEVE 3 UP 2 DOWN 12FT

CLU205 FX Holdall 3 Up 2 Down 12ft zł 1,008.00

CLU231 FX Holdall 3 Up 2 Down 13t zł 1,050.00 CLU202 FX 5 Rod Sleeve 3 up 2 down 12ft zł 819.00

Holdall 3 up 2 down 12ft (dostępny także w wersji 13 ft)

Przedstawione ceny to RRP (Rekomendowana cena detaliczna)
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POKROWCE TRI SLEEVE 10FT & 12FT

 � Oprócz modelu o długości 12 stóp mamy także wersję 10 stopową 
dla tych wędkarzy, którzy preferują krótsze wędki

 � Nowa wersja 10 stopowa ma dużą kieszeń zewnętrzną 
z drabinką na przypony z pianki EVA

 � Ma wszystkie funkcje rewolucyjnego pokrowca 5 Rod 
Sleeve, ale mieści trzy gotowe wędki

 � Model 12 ft ma dwie zewnętrzne kieszenie na ciężarki, a model 10 
ft ma 1 kieszeń na ciężarki i 1 na narzędzia do przyponów

 � Miękkie, wewnętrzne separatory do pełnej ochrony wędek  

 � Wewnętrzne kieszenie na podpórki i buzzbary

 � Krój pozwala na umieszczenie wędek z przelotkami prowadzącymi 
o średnicy 50 mm oraz kołowrotkami typu big pit

 � Model 10ft mierzy 20cm(S) x 165cm(W)

 � Materiał zewnętrzny 100% poliester, wypełnienie: 60% 
polietylen 40% poliuretan, podszycie 100% poliester

 � Specjalny krój pozwala zmieścić przelotki prowadzące o średnicy 50 mm

 � Dwie rączki transportowe ze sztywnej pianki

 � Pokrowce rozpinane na podwójny zamek od strony 
wędki, co chroni żyłkę przed uszkodzeniem

 � Szczytowy odcinek o długości 15 cm nie ma zamka, dzięki czemu przed zapięciem 
wędka nie wypada z pokrowca i nie musimy się gimnastykować podczas składania

 � Część na kołowrotek mieści duże kołowrotki typu big pit

 � Pętelka na górze do zawieszenia pokrowca

 � Materiał zewnętrzny 100% poliester, wypełnienie 100% 
poliuretan, podszycie 100% poliester

POKROWCE NA JEDNĄ WĘDKĘ 10FT, 12FT & 13FT

CLU274 FX Tri Sleeve 10ft zł 571.00

CLU201 FX Tri Sleeve 12ft zł 638.00

CLU267 FX Single 10ft Jacket zł 193.00

CLU229 FX Single 12ft Jacket zł 206.00

CLU230 FX Single 13ft Jacket zł 239.00

Przedstawione ceny to RRP (Rekomendowana cena detaliczna)
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POKROWIEC QUIVER COMBO HOLDALL

 � Wewnętrzna komora mieści namiot typu brolly o czaszy 60 cali lub system z 
przodem, jak Supa Brolly lub Royale, zmieści także namiot Reflex Compact 

 � Kieszeń na spodzie oraz klipsy na zewnątrz umożliwiają przymocowanie luf

 � Zdejmowany pasek na ramię

 � Rączki z usztywnionej pianki EVA

 � 3 zewnętrzne kieszenie na podbierak, sztyce, podpórki itp.

 � Materiał zewnętrzny 100% poliester

 � Pokrowiec bazujący na nagradzanym pokrowcu Royale Brolly Carryall

 � Pokrowiec przeznaczony do przenoszenia namiotów Supa Brolly, Supa Brolly 
System, Royale Brolly, Royale Brolly System lub nowego namiotu Reflex Compact

 � Centralna komora mieści także nosidła, sztyce, statyw do kamery itp.

 � Dodatkowo mieści w zewnętrznej kieszeni nieuzbrojone wędki, pokrowce na 
jedną wędkę, pokrowce FX Tri Sleeve lub FX 5 Rod 3Up, 2 Down Sleeve

 � Podwójne, wytrzymałe zamki 10mm

 � Układ zamków ułatwia wkładanie rzeczy.

 � Zdejmowany pasek na ramię

 � Rączka z usztywnionej pianki EVA

 � Paski kompresyjne

 � Usztywniony spód z pianki EVA oraz góra

 � Materiał zewnętrzny 100% poliester

POKROWIEC BROLLY CARRYALL

CLU279 FX Quiver Combo Holdall zł 399.00 CLU278 FX Brolley Carryall zł 307.00

W zestawie brak
pokrowca na wędki 
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TORBA CARRYALL LARGE / MEDIUM

 � Odlewany spód

 � Cztery zewnętrzne kieszenie: 
- Przednia kieszeń mieści duże, podwójne pudełko F Box 
- Górna kieszeń mieści piórnik FX Stiff Rig Wallet 
- Zamykana na zamek kieszonka z przyciemnionego PVC w pokrywie 
- Każda z bocznych kieszeni ma zapinane na rzepy przednie  
   kieszonki z siatki i mieści średnie, podwójne pudełko F Box

 � Te same wspaniałe cechy jak w pozostałych torbach serii FX tj. podwójne 
zamki 10mm, rączki z usztywnionej pianki EVA i materiał Cordura

 � Zaprojektowana, aby zmieścić cały potrzebny sprzęt wędkarski, taki jak wagi, 
czołówka, materiały PVA, zapasowe ubrania, narzędzia do nęcenia itp.

 � Materiał zewnętrzny: 100% poliester. Podszycie: 100% poliester. Wypełnienie: 
100% polietylen. Spód: 100% polietylen-co-octan winylu  (EVA)

CLU221 FX Large Carryall zł 571.00

CLU245 FX Carryall Medium zł 525.00

TORBA BARROW BAG LARGE

 � Pasuje do wszystkich taczek i zwiększa ich pojemność oraz 
przestrzeń ładunkową, również na samym stanowisku. 

 � Duża pojemność głównej komory

 � Cztery zewnętrzne kieszenie z zapinanymi na rzepy kieszonkami z siateczki: 
- Duża, przednia kieszeń mieści duże, podwójne pudełko F Box 
- Mniejsza, przednia kieszeń mieści jedną dużą lub dwie małe torby FX na akcesoria 
- Boczne kieszenie mają zapinane na rzepy kieszonki z siatki  
   i każda z nich mieści duże, pojedyncze pudełko F Box 

 � Odlewany spód oraz wieko

 � Plastikowe wstawki na bokach całkowicie usztywniają konstrukcję

 � Rączki transportowe z pianki EVA po obu bokach ułatwiają podnoszenie i załadunek

 � Te same wspaniałe cechy jak w pozostałych torbach z serii 
FX tj. podwójne zamki 10 mm i materiał Cordura

 � Materiał zewnętrzny: 100% poliester. Podszycie: 100% poliester. Wypełnienie: 
96% polietylen i 4% poliuretan. Spód: 100% polietylen-co-octan winylu  (EVA) CLU198 FX Barrow Bag Large zł 966.00

CLU199 FX Barrow Bag Medium zł 861.00

TORBA BARROW BAG MEDIUM

 � Ma te same kluczowe funkcje jak torba większa, z wyjątkiem mniejszej pojemności

 � Przednia kieszeń mieści duże, podwójne pudełko F Box

 � Boczne kieszenie mają zapinane na rzepy kieszonki z siatki; jedna mieści średnie, 
podwójne pudełko F Box, a druga średnie, pojedyncze pudełko F Box

 � Trzy kieszonki z siatki zamykane na zamek wewnątrz wieka

 � Materiał zewnętrzny: 100% poliester. Podszycie: 100% poliester. Wypełnienie: 
96% polietylen i 4% poliuretan. Spód: 100% polietylen-co-octan winylu  (EVA)
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COOLER BAG SYSTEM
 � Odlewany spód

 � Główna komora wyłożona materiałem termoizolacyjnym z termicznymi plisami chroniącymi przed utratą ciepła

 � Dwie wyłożone materiałem termoizolacyjnym boczne kieszenie z plisami termicznymi

 � Górna kieszeń jest także wyłożona materiałem termoizolacyjnym i mieści dwa pojemniki na przynęty: jeden ma otwory w 
wieczku i jest przeznaczony na żywe przynęty, a drugi ma pełne wieczko i służy do przechowywania zanęt, przynęt itp.

 � Główna komora wyłożona materiałem termoizolacyjnym, łatwym do umycia

 � Główna komora mieści torby FX Coller bag w rozmiarze L i XL (CLU217 i CLU218), które są dostępne oddzielnie

 � Dwie rączki transportowe z pianki EVA oraz zdejmowany pasek na ramię wykonany w technologii 3D

 � Idealna do przechowywania zarówno jedzenia jak i przynęt

 � Łatwy do wyczyszczenia środek

 � Materiał zewnętrzny: 100% poliester. Podszycie: 100% politereftalan etylenu. Wypełnienie: 
100% polietylen. Spód: 100% polietylen-co-octan winylu  (EVA)

CLU215 FX Cooler Bag System zł 504.00

TORBY COOLER
 � Dostępne w dwóch rozmiarach - Large i XL

 � Można je używać samodzielnie lub też w połączeniu 
z torbą FX Cooler Bag System (CLU215)

 � Wyłożone materiałem izolacyjnym z wewnętrznymi plisami termicznymi na zamek

 � Te same wspaniałe cechy jak w pozostałych torbach serii FX tj. podwójne 
zamki 10mm, rączki z usztywnionej pianki EVA i materiał Cordura

 � Materiał zewnętrzny: 100% poliester. Podszycie: 100% 
politereftalan etylenu. Wypełnienie: 100% polietylen. 

CLU217 FX Large Cooler Bag zł 143.00

CLU218 FX XL Cooler Bag zł 160.00

Plisy termiczne są dłuższe niż 
zamki, co niweluje główne miejsca 
utraty ciepła

Torba Cooler Bag System ma w 
zestawie dwa gotowe pojemniki 
na przynęty. Jeden ma otwory w 
wieczku i jest przeznaczony na 
żywe przynęty, a drugi ma pełne 
wieczko i służy do przechowywania 
zanęt i przynęt itp.

TORBY DO SUSZENIA KULEK
 � Podwojne 10-milimetrowe zamki

 � Między zasiadkami można je włożyć bezpośrednio do zamrażarki

 � Gumowana siatka zapobiegająca zamarzaniu 

 � Dostępne trzy wielkości – Standard (3kg), Large (6kg) i XL (12kg)

 � Materiał zewnętrzny: 100% poliester

CLU248 FX Boilie Dry Bag std 3kg Capacity zł 71.00

CLU249 FX Boilie Dry Bag L 6 kg Capacity zł 80.00

CLU250 FX Boilie Dry Bag XL 12 kg Capacity zł 105.00

CLU217
CLU218
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PLECAK 55L

 � Pojemność głównej komory 55l

 � Pięć zewnętrznych kieszeni: 
- Przednia kieszeń mieści duże, podwójne pudełko F Box 
- Kieszeń na pokrywie mieści dokumenty i mniejsze  
  przedmioty 
- Pojedyncza kieszeń boczna mieści dużą i małą torebkę na  
   akcesoria 
-  Kieszenie z drugiej strony ułożone są jedna na drugiej. 

Kieszeń górna mieści małą torbę na akcesoria, a dolna torbę 
dużą

 � W pełni regulowane paski na ramię wyłożone od spodu 
oddychającymi i antypoślizgowymi poduszkami oraz 
podobne poduszki zamontowane na plecach. Dodatkowo 
regulowane paski biodrowe i piersiowe zwiększające komfort 
transportu

 � System nośny może być całkowicie odpięty, dzięki czemu 
otrzymujemy zupełnie płaską torbę

 � Ściągacz w górnej części głównej komory

 � Komora główna wykonana z pianki EVA

 � Płaski spód zapinany na zamek umożliwia otwieranie plecaka 
w standardowy sposób od góry lub też używanie go jak torby

 � Wszystkie kieszenie mają 2 stronne zamki pozwalające na 
otwarcie pod kątem prawie 270 stopni, dzięki czemu plecak 
może być używany jak torba transportowa

 � Odpowiednio rozmieszczone rączki transportowe z pianki EVA

 � Materiał zewnętrzny 100% poliester, Wypełnienie 75% 
polietylen 25% poliuretan, Podszycie 100% poliester

CLU206 FX 55ltr Rucksack zł 798.00

System nośny może być całkowicie 
odpięty, dzięki czemu otrzymujemy 
zupełnie płask torbę

TORBA BEDCHAIR BAG
 � Dostępna w dwóch wielkościach – Standard (do łóżek Flatliner, Warrior, R1, R2, Flatliter 
MK2 Compact i Flatliter MK2 Standard) oraz Kingsize (do łóżek Kingsize Flatliner i R3)

 � Wykonana z materiału Cordura

 � Rączki transportowe z usztywnionej pianki EVA

 � Miękki pasek na ramię

 � Wytrzymałe podwójne zamki 10 mm

 � Rozmiary pozwalają zmieścić także lekki śpiwór oraz poduszkę

 � Materiał zewnętrzny: 100 % poliester, Podszycie: 100% poliester

CLU262 FX Bedchair Bag zł 353.00

CLU263 FX Kingsize Bedchair Bag zł 399.00
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TORBY NA BUZZBARY
 � Idealne rozwiązanie do przechowywania i transportu podpórek,  
buzzbarów, sygnalizatorów i innych ważnych elementów

 � Paski z rzepami utrzymują buzzbary w jednym miejscu

 � Miękka podszewka dla maksymalnej ochrony

 � Podwójne 10mm zamki

 � Materiał zewnętrzny 100% poliester, Wypełnienie 100% polietylen  
Podszycie 100% poliester

CLU246 FX Buzz Bar Bag zł 176.00

REEL PROTECTOR POUCH
 � Wysokiej jakości wypełnienie w pełni chroni kołowrotek podczas transportu

 � Zapinana na zamek kieszonka zewnętrzna na ciężarki

 � System sprzączek pozwala spiąć razem wiele pokrowców, co zabezpiecza przed 
swobodnym ruchem w trakcie transportu

 �  Paski na rzepy utrzymujące pokrowce przy wędkach

 �  Elastyczne wykończenia chroniące żyłkę przed uszkodzeniem

 � Mieszczą wszelkie kołowrotki, w tym duże modele big pit

 � Materiał zewnętrzny 100% poliester, Wypełnienie 100% poliuretan,  
Podszycie 100% poliester

CLU222 FX Reel Protector Pouch zł 130.00

LINED BOILIE BUM BAG
 � Idealna do przechowywania kulek w pobliżu rąk podczas nęcenia procą lub  
rurą wyrzutową

 �  Idealna dla mobilnych wędkarzy, którzy łowią z marszu lub chcą zabierać mało sprzętu

 �  Termoplastyczna, wyjmowana wkładka do łatwego czyszczenia

 �  Oddychający pasek biodrowy z regulacją oraz dwiema osobnymi kieszonkami na 
drobiazgi, telefon itp

 �  Materiał zewnętrzny 100% poliester, Wypełnienie 100% polietylen Podszycie 100% 
polichlorek winylu (PVC)

CLU210 FX Lined Bolie Bum Bag zł 168.00

WYMIARY 
CLU246 - W 35cm - H 23cm - D 7cm WYMIARY 

CLU210 - W 29cm - H 13cm - D 20cm

WYMIARY 
CLU222 - 25cm x 15cm x 19cm

GLUG POT CASE
 � Cztery pojemniki typu full size z zakrętkami, które są wodoodporne i 
idealne do przechowywania przynęt lub dodatków płynnych

 � Cztery pojemniki typu half size do trzymania mniejszych ilości przynęt i dipów

 � Miękkie separatory

 � Zamykana na zamek kieszonka z przyciemnianego PVC w pokrywce

 � Dodatkowe pojemniki typu full i half size dostępne osobno

 �  Materiał zewnętrzny 100% poliester, Wypełnienie 
100% polietylen Podszycie 100% poliester

CLU214 FX Glug Pot Case (inc 4 x tinted full pots and 4 x half pots) zł 193.00

COOLER BAG SMALL
 � Pojemnik z materiału termoizolacyjnego do przechowywania przynęt

 � Wyłożony materiałem termoizolacyjnym z wewnętrznymi plisami termicznymi na 
zamek 

 � W zestawie dwa pojemniki typu full-size i cztery typu half-size wraz z zakrętkami 
wyposażonymi w uszczelki

 � Dodatkowe pojemniki na przynęty są dostępne oddzielnie

 � Materiał zewnętrzny: 100% poliester, Podszycie: 100% 
politereftalan etylenu, Wypełnienie: 100% polietylen

CLU216 FX Small Cooler Bag / 4 Glug Pots inc 2 full and 4 half pots zł 155.00

RIGID LEAD AND BITS BAG
 � Mocna, plastikowa wstawka zapobiegająca odkształcaniu

 �  Zamykana na zamek kieszonka z PVC w pokrywce

 � Rączka z usztywnionej pianki EVA

 � Pozwala przechowywać ciężarki i małe akcesoria w doskonałym porządku

 � Materiał zewnętrzny 100% poliester, Wypełnienie 100% polietylen 
Podszycie 100% poliester

CLU213 FX Rigid Lead and Bits Bag zł 168.00

WYMIARY 
CLU213 - W 26.5cm - H 8cm - D 17cm

W zestawie brak akcesoriów

Zawiera cztery 
pojemniki typu 

full-size z zakrętkami 
oraz cztery typu 

half-size

Brak kulek w 
zestawie

WYMIARY  
CLU216 - W 16.5cm  
- H 12.5cm - D 16.5cm

Brak kulek w 
zestawie
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GAS CANISTER COVER
 � Wytrzymała na przetarcia, neoprenowa konstrukcja 

 � Zamykany na zamek spód dla łatwego włożenia kartusza

 �  Wytrzymały na przetarcia spód dla większej ochrony

 � Dwa elastyczne paski po bokach - jeden na zapalniczkę, a drugi na łyżkę

 �  Mieści kartusze 500 g 

 � Materiał zewnętrzny Neopren

CLU280 FX Gas Canister Cover zł 55.00

ROD TIP PROTECTOR
 � Porządnie wykonany ochraniacz na szczytówki

 � Ostatnie 8 cm ochraniacza zostało wzmocnione

 �  Miękkie podszycie oraz pasek z rzepem utrzymujący ochraniacz poniżej przelotki 
wiodącej

 � Materiał zewnętrzny 100% poliester, Wypełnienie 100% poliuretan,  
Podszycie 100% poliester

CLU224 FX Rod Tip Protector zł 50.00

HARD SPOOL CASE
 �   Usztywniony na całej długości oraz na górze zapobiega przed przypadkowym 
zgnieceniem

 �  Podwójny zamek z szeroką wstawką ułatwia otwieranie

 �  Łatwe w czyszczeniu wnętrze pozwala utrzymać szpule kołowrotka z dala od brudu

 �  W zestawie trzy okrągłe separatory z pianki

 �  Mieści cztery szpule typu big pit 

 � Materiał zewnętrzny 100% poliester, Wypełnienie 60% polietylen 40% poliuretan, 
Podszycie 100% polichlorek winylu (PVC)

CLU223 FX Hard Spool Case Large (4 x 12000 spool cases) zł 105.00

TORBY NA AKCESORIA
 � Dostępne w trzech wielkościach - Small, Large i Slim

 � Dopasowane do zewnętrznych kieszeni większych toreb z serii FX

 � Rączki z usztywnionej pianki EVA

 � Zamykana na zamek kieszonka z przyciemnianego PVC w pokrywce

 � Podwójne 10mm zamki

 � Materiał zewnętrzny 100% poliester, Wypełnienie 100% polietylen 
Podszycie 100% poliester

CLU211 FX Accessory Bag Large zł 109.00

CLU212 FX Accessory Bag Small zł 84.00

CLU228 FX Accessory Bag Slim zł 97.00

WYMIARY 
CLU211 - W 26.5cm - H 9.5cm - D 16cm  

CLU212 - W 15cm - H 9.5cm - D 12cm  
CLU228 - W 27cm - H 9.5cm - D 9.5cm

W zestawie brak akcesoriów

WYMIARY 
CLU224 - L 39cm - W 4.5cm

W zestawie brak 
akcesoriów

WYMIARY 
CLU223 - L 34cm - Ø 9.5cm

W zestawie brak akcesoriów

PIÓRNIK STIFF RIG WALLET
 � Tablica z bardzo gęstej pianki z wyprofilowanym plastikowym mocowaniem 
do haczyków służąca przechowywaniu doskonale napiętych przyponów

 � Miękka wstawka z kieszonką z przyciemnionego PVC 
na akcesoria do konstrukcji przyponów

 � Część z oczkami segregatora z pięcioma koszulkami z PVC o pełnej 
długości oraz pięcioma koszulkami dzielonymi na akcesoria

 �  Usztywnione oba końce dla maksymalnej ochrony przyponów

 � Materiał zewnętrzny 100% poliester, Wypełnienie 
100% polietylen Podszycie 100% poliester

CLU220 FX Stiff Rig Wallet Case zł 256.00

W zestawie brak  
akcesoriów
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3 ROD HOLDALL 4 ROD HOLDALL

 � Całkowicie wyłożony miękkim wypełnieniem z dużym, 
środkowym separatorem chroniącym wędki

 � Mieści trzy złożone wędki oraz trzy niezłożone

 � Wyścielona miękkim materiałem część na kołowrotki mieści modele big pit

 � Aluminiowy pałąk usztywniający

 � Paski z rzepami z ergonomicznie zaprojektowanymi gumowymi 
zakończeniami ułatwiają mocowanie wędzisk 

 � Dwie zewnętrzne kieszenie; jedna na podpórki, druga na sztycę i podbierak itp.

 � Dostępne długości 12ft i 13ft

 � Materiał zewnętrzny 100% poliester, wypełnienie: 70% 
polietylen 30% poliuretan, podszycie 100% poliester,

 � Cechuje się tymi samymi parametrami, co wersja na 3 wędki, ale 
zaprojektowany na cztery złożone i cztery niezłożone wędki 13 stopowe

 � Całkowicie wyłożony miękkim wypełnieniem z dużym, 
środkowym separatorem chroniącym wędki

 � Wyścielona miękkim materiałem część na kołowrotki mieści modele big pit

 � Aluminiowy pałąk usztywniający

 � Paski z rzepami z ergonomicznie zaprojektowanymi gumowymi 
zakończeniami ułatwiają mocowanie wędzisk

 � Dwie zewnętrzne kieszenie; jedna na podpórki, druga na sztycę, podbierak itp.

 � Materiał zewnętrzny 100% poliester, wypełnienie: 20% 
polietylen 80% poliuretan, podszycie 100% poliester

CLU170 Royale 3-rod 12ft Holdall zł 546.00 

CLU171 Royale 3-rod 13ft Holdall zł 596.00 CLU172 Royale 4-rod 13ft Holdall zł 659.00 
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4 ROD QUIVER COMBO SINGLE JACKETS 10, 12 & 13FT

 � W zestwie trzy, wyłożone miękkim materiałem ochronne lufy

 � Wewnętrzna komora mieści 60 calowy namiot typu brolly, 
brolly system lub namiot Reflex Compact

 � Podwójne zamki ułatwiające dostęp do środka

 � Zdejmowany pasek pomaga przewozić pokrowiec na taczkach

 � Trzy zewnętrzne kieszenie mieszczą podbierak, podpórki i sztyce

 � Trzy paski kompresyjne utrzymują bezpiecznie lufy

 � Wszystkie lufy mają własne klipsy

 � Dostępne wersje 12ft i 13ft

 � Materiał zewnętrzny 100% poliester, wypełnienie: 5% 
polietylen 95% poliuretan, podszycie 100% poliester

 � Specjalny krój pozwala zmieścić wędki z przelotką prowadzącą o średnicy 50mm

 � Dwie rączki transportowe ze sztywnej pianki

 � Pokrowce rozpinane na podwójny zamek od strony 
wędki, co chroni żyłkę przed uszkodzeniem

 � Szczytowy odcinek o długości 15 cm nie ma zamka, dzięki czemu przed zapięciem 
wędka nie wypada z pokrowca i nie musimy się gimnastykować podczas składania

 � Część na kołowrotek mieści duże kołowrotki typu big pit

 � Pętelka na górze do zawieszenia pokrowca

 � Materiał zewnętrzny 100% poliester, wypełnienie 100% 
poliuretan, podszycie 100% poliester

CLU193 Royale 4-rod Quiver Combo - inc 3x 12ft Jacket zł 798.00 

CLU173 Royale 4-rod Quiver Combo - inc 3 x 13ft Jacket zł 840.00 

CLU244 Royale 10ft Rod Sleeve zł 147.00 

CLU194 Royale Single 12ft Jacket zł 164.00 

CLU174 Royale Single 13ft Jacket zł 168.00 
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TRI-SLEEVE 12 & 13FT TRI-SLEEVE 12FT 3-PIECE

 � Mieści trzy uzbrojone wędki

 � Mieści wędziska z przelotką prowadzącą 50 mm i kołowrotkami big pit

 � Idealny dla wędkarzy, którzy noszą ze sobą tylko trzy wędziska

 � Rączki z usztywnionej pianki EVA

 � Zewnętrzna kieszeń na podbierak

 � Zdejmowany pasek na ramię

 � Dostępny także nowy model 13ft

 � Materiał zewnętrzny 100% poliester

 � Mieści trzy uzbrojone wędki trzyczęściowe

 � Mieści wędziska z przelotką prowadzącą 50 mm i kołowrotkami big pit

 � Idealny dla wędkarzy, którzy noszą ze sobą tylko trzy wędziska

 � Idealny dla wędkarzy z małymi samochodami

 � Rączki z usztywnionej pianki EVA

 � Zewnętrzna kieszeń na podbierak

 � Zdejmowany pasek na ramię

 � Bardzo dobrze mieści także nowe wędziska teleskopowe EOS

 � Materiał zewnętrzny 100% poliester

CLU281 Royale 12ft Tri-Sleeve zł 374.00 

CLU294 Royale Tri Sleeve 13ft NOWOŚĆ zł 441.00 CLU296 Royale Tri Sleeve 12ft 3pc NOWOŚĆ zł 399.00 

NOWOŚĆ

Przedstawione ceny to RRP (Rekomendowana cena detaliczna)
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2 ROD SLEEVES BROLLY CARRYALL SYSTEM 

 � Mieści dwie uzbrojone wędki

 � Mieści wędziska z przelotką prowadzącą 50 mm i kołowrotkami big pit

 � Idealny dla wędkarzy, którzy używają tylko dwóch wędzisk

 � Doskonały także do przechowywania wędki do markera oraz rakiety

 � Zewnętrzna kieszeń na podbierak

 � Zdejmowany pasek na ramię

 � Dostępne modele 10 i 12 stóp

 � Materiał zewnętrzny 100% poliester

 � Pokrowiec przeznaczony do przenoszenia namiotów Supa Brolly, Supa Brolly 
System, Royale Brolly, Royale Brolly System lub nowego namiotu Reflex Compact

 � Dodatkowo mieści w zewnętrznej kieszeni nieuzbrojone wędki, pokrowce na jedną 
wędkę, pokrowce Royale 2-Rod Sleeve, FX Tri Sleeve lub FX 5 Rod 3Up, 2 Down Sleeve

 � Wykonany z materiału poliestrowego typu 1200

 � Podwójne, wytrzymałe zamki 10 mm

 � Układ zamków ułatwia wkładanie rzeczy.

 � Zdejmowany, miękki pasek na ramię

 � Rączka z usztywnionej pianki EVA

 � Paski ściągające

 � Materiał zewnętrzny 100% poliester

CLU268 Royale 12ft 2-rod Sleeve zł 353.00 

CLU269 Royale 10ft 2-rod Sleeve zł 307.00 CLU264 Royale Brolley Carryall System zł 197.00 

W zestawie nie ma 
pokrowca na wędki

Przedstawione ceny to RRP (Rekomendowana cena detaliczna)
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BARROW BAGS

CARRYALL X-LARGE

CARRYALL LARGE

CARRYALL MEDIUM

 � Dostępne w rozmiarach Compact, 
Standard oraz nowym XL 

 � Wykonane w całości z materiału 
poliestrowego typu 1200

 � Odlewany spód oraz wieko

 � Idealne do bezpiecznego 
załadunku na taczkę

 � Wytrzymałe zamki 10 mm oraz uchwyty

 � 2 zewnętrzne kieszenie po 
bokach na ważne drobiazgi

 � Wersja Compact i Standard mają 1 
zewnętrzną kieszeń na pudełko

 � Wersja XL ma 2 zewnętrzne kieszenie z 
przodu na pudełko i dodatkowe akcesoria 

 � Rączki z usztywnionej pianki EVA

 � Zdejmowany pasek na ramię

 � Materiał zewnętrzny 100% poliester

 � Olbrzymia pojemność 128l

 � Sześć kieszeni zewnętrznych:  
- Przednia kieszeń mieści duże, podwójne pudełko F Box oraz dwie torby 
na akcesoria 
- Dwie tylne kieszenie mieszczą duże, podwójne pudełko F Box 
- Duża, boczna kieszeń mieści duże, pojedyncze pudełko F Box 
- Małe, boczne kieszenie umieszczone są jedna nad drugą; mniejsza mieści 
dwie małe torby na akcesoria, zaś większa średnią torbę na akcesoria

 � Materiał zewnętrzny 100% poliester, wypełnienie 
100% polietylen, podszycie 100% poliester 

 � Pojemność 80l

 � Trzy kieszenie zewnętrzne: 
- Przednia kieszeń mieści duże, podwójne pudełko F Box oraz średnią 
torbę na akcesoria 
- Dwie boczne kieszenie mieszczą jedną dużą 
torbę na akcesoria i jedną średnią

 � Materiał zewnętrzny 100% poliester, wypełnienie 
100% polietylen, podszycie 100% poliester 

 � Pojemność 56l

 � Trzy kieszenie zewnętrzne: 
- Przednia kieszeń mieści duże, pojedyncze pudełko F Box 
- Dwie boczne kieszenie mieszczą jedną dużą 
torbę na akcesoria lub dwie średnie

 � Materiał zewnętrzny 100% poliester, wypełnienie 
100% polietylen, podszycie 100% poliester 

CLU167 Royale Carryall XL zł 374.00 

CLU168 Royale Carryall L zł 332.00 

CLU169 Royale Carryall M zł 286.00 

CLU270 Royale Barrow Bag Compact zł 399.00 

CLU271 Royale Barrow Bag Standard zł 441.00 

CLU295 Royale Barrow Bag XL NOWOŚĆ zł 643.00 

WYMIARY 
CompaCt - Lu 50Cm x La 35Cm x aL 44Cm 
Standard - Lu 60Cm x La 38Cm x aL 42Cm 
x-Large - Lu 82Cm x La 36Cm x aL 44Cm

Compact

Standard

Przedstawione ceny to RRP (Rekomendowana cena detaliczna)
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BARROW FRONT BAG

BAIT BAG

PLECAK 40L

COOLER BAG

 � Torba pasuje do przedniej poprzeczki taczek Royale i Royale XT

 � Podwójne, wytrzymałe zamki 10 mm

 � Separatory przypinane na rzepy organizują wnętrze

 � Idealne miejsce do przechowywania butli z wodą i innych ciężkich 
przedmiotów, co pozwala na przesunięcie wagi na przednie koło taczki

 � Usztywniony spód 

 � Rączka transportowa na górze

 � Materiał zewnętrzny 100% poliester, wypełnienie 100% 
polietylen, podszycie 100% poliester

 � Idealna do przechowywania w doskonałej kondycji 
mrożonych kulek lub martwych rybek

 � Może także służyć do przechowywania schłodzonego jedzenia i zimnych napojów

 � Jeden, wyjmowany, wewnętrzny pojemnik z materiału termoizolacyjnego

 � W pełni wyłożona materiałem termoizolacyjnym, łatwym do czyszczenia 

 � Trzy kieszenie zewnętrzne: 
- Przednia kieszeń mieści duże, pojedyncze pudełko F Box 
- Dwie boczne kieszenie mieszczą dużą torbę na akcesoria lub piórnik Rig Wallet

 � Zamykana na zamek kieszonka w górnej klapie

 � Materiał zewnętrzny 100% poliester, wypełnienie 100% 
polietylen, podszycie 100% polietylen

 � Idealny dla mobilnych wędkarzy lub łowiących z marszu

 � W pełni regulowane paski oraz specjalne poduszki z siatki 
3D na paskach i plecach poprawiają oddychalność

 � Główna komora o pojemności 40l

 � Cztery zewnętrzne kieszenie: 
- Przednia kieszeń mieści duże, podwójne pudełko F Box 
- Kieszeń w górnej klapie mieści średnie, podwójne pudełko F 
Box 
- Dwie boczne kieszenie mieszczą jedną dużą 
torbę na akcesoria lub trzy małe

 � W pełni regulowane paski na ramię oraz pasek biodrowy

 � Zamykana na zamek kieszonka z siateczki w górnej klapie

 � Materiał zewnętrzny 100% poliester, wypełnienie: 85% 
polietylen 15% poliuretan, podszycie 100% poliester

 � Kieszeń na wieczku plecaka Royale 40l wygodnie 
mieści średnie podwójne pudełko F-Box

 � Wyłożone materiałem termoizolacyjnym, łatwym do czyszczenia

 � Idealna do przechowywania przynęt, jedzenia i napojów podczas zasiadki

 � Rączki z usztywnionej pianki EVA

 � Podwojne 10-milimetrowe zamki

 � Materiał zewnętrzny: 100% poliester, wypełnienie: 100% 
polietylen, podszycie 100% politereftalan etylenu

CLU265 Royale Barrow Front Bag zł 197.00 

CLU189 Royale Bait Bag zł 374.00 

CLU195 Royale Rucksack - 40ltr zł 353.00 

CLU190 Royale Cooler Bag zł 244.00 

WYMIARY 
W 39cm x H 25cm x D 28cm

WYMIARY 
W 54cm x H 31cm x D 38cm

W zestawie  
brak akcesoriów

Torba Royale Bait Bag jest wyłożona 
materiałem termoizolacyjnym, 

dzięki któremu przynęty pozostaną 
dłużej świeże. Materiał ten może być 

bardzo łatwo wyczyszczony, dzięki 
czemu torba będzie znajdować 

się w doskonałym stanie.

Przedstawione ceny to RRP (Rekomendowana cena detaliczna)
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COMPACT BUCKETS

BOILIE/STALKING POUCHES

DIP BAG

 � Idealne dla mobilnych wędkarzy, którzy 
potrzebują poręcznej torby do przechowywania 
kulek, peletów, zanęt i innych przynęt

 � Dostępne w dwóch rozmiarach - Medium i Large

 � Możliwość złożenia pustej torby do małych rozmiarów

 � Wyłożone wewnątrz materiałem łatwym do czyszczenia

 � Podwójny zamek oraz zapinane na klamrę wieczko (tylko  
w wersji large) zabezpiecza zawartość i utrzymuje ją świeżą

 � Materiał zewnętrzny; 100% poliester, podszycie 
100% polichlorek winylu (PVC)

 � Idealny pojemnik do przechowywania 
pod ręką przynęt, zwłaszcza kiedy 
nęcimy procą lub rurą wyrzutową

 � Idealny dla mobilnych wędkarzy, 
którzy lubią zabierać mało sprzętu

 � Wykonany z tych samych, 
najwyższej jakości materiałów, co 
pozostałe bagaże z serii Royale

 � Poręczne kieszenie z przodu do 
przechowywania ważnych rzeczy

 � Regulowany pas biodrowy

 � Dostępny w wersji Standard oraz XL

 � Materiał zewnętrzny 100% poliester

 � Specjalnie zaprojektowana do przechowywania 
przynęt, dipów i dodatków płynnych

 � Rączka na górze z usztywnionej pianki EVA

 � Zamykana na zamek kieszonka z siateczki  
w wieczku z miejscem na igły, wiertła, stopery itp

 � W zestawie sześć pojemników Foxa z zakrętkami

 � Materiał zewnętrzny; 100% poliester, podszycie 
100% polichlorek winylu (PVC)

CLU191 Royale Compact Bucket Large zł 139.00 

CLU192 Royale Compact Bucket Medium zł 101.00 

CLU242 Royale Boilie/Stalking Pouch Standard zł 63.00 

CLU243 Royale Boilie/Stalking Pouch XL zł 84.00 

CLU177 Royale Dip Bag (inc 6 tubs) zł 147.00 

WYMIARY 
Large - aL 30Cm Ø 32Cm 

medium - aL 16Cm Ø 28Cm

WYMIARY 
W 25cm x H 12cm x D 16cm

WYMIARY 
Standard - La 29Cm x aL 20Cm x d 14Cm 
x-Large - La 35Cm x aL 26Cm x d 20Cm  

Przedstawione ceny to RRP (Rekomendowana cena detaliczna)
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POKROWIEC  
NA KOŁOWROTEK

POKROWIEC NA SZPULE

AIR DRY BAGS

 � Podwójny zamek i usztywnienia dla 
najwyższej ochrony twoich kołowrotków

 � Wersja XL mieści kołowrotki typu big pit

 � Wersja Large mieści pozostałe 
modele kołowrotków

 � Materiał zewnętrzny 100% poliester, wypełnienie 
100% polietylen, podszycie 100% poliester

 � Pokrowiec przeznaczony do przechowywania  
w doskonałej kondycji zapasowych szpul kołowrotków

 � W zestawie dwa separatory z pianki

 � Duża tuba mieści trzy szpule big 
pit, tuba średnia mieści trzy 
szpule w rozmiarze 10,000 

 � Podwójny zamek z szeroką 
wstawką ułatwia otwieranie

 � Usztywnione dla dodatkowej ochrony

 � Materiał zewnętrzny 100% poliester, 
wypełnienie: 30% polietylen 70% poliuretan, 
podszycie 100% polichlorek winylu (PVC)

 � Dostępne w wielkościach Medium i Large

 � Obie torebki zawierają DARMOWĄ torebeczkę Hookbait Air Dry Bag

 � Wzmocnione rączki transportowe

 � Ściągacz na górze

 � Materiał zewnętrzny 100% poliester

CLU175 Royale Reel Case - L zł 67.00 

CLU176 Royale Reel Case - XL zł 76.00 

CLU186 Royale Spool Tube Medium zł 63.00 

CLU187 Royale Spool Tube Large zł 71.00 

WYMIARY 
Standard - La 29Cm x aL 20Cm x d 14Cm

x-Large - La 35Cm x aL 26Cm x d 20Cm

WYMIARY 
L - La 22Cm aL 10.5Cm d 16Cm 

xL - La 24Cm aL 10.5Cm d 18Cm

CLU272 Royale Large Air Dry Bag zł 67.00 

CLU273 Royale Medium Air Dry Bag zł 63.00 

HOOKBAIT  
AIR DRY  
BAG

W zestawie  
brak akcesoriów

W zestawie  
brak akcesoriów

DARMOWA

Przedstawione ceny to RRP (Rekomendowana cena detaliczna)
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LEAD & BITS BAG

TORBA NA BUZZBARY

TORBY NA AKCESORIA

 � Wszechstronny pojemnik do przechowywania 
ciężarków, koszyczków zanętowych itp.

 � Rączka na górze z usztywnionej pianki EVA

 � Zapinana na zamek kieszonka z siateczki na akcesoria

 � Dwa usztywnione separatory przypinane na rzepy, które 
pozwalają na dopasowanie do własnych potrzeb

 � Materiał zewnętrzny 100% poliester, wypełnienie 100% 
polietylen, podszycie 100% poliester

 � Wyłożone miękkim materiałem torby doskonale chronią sygnalizatory i buzzbary

 � Zamykana na zamek kieszonka z siateczki mieści hangery i małe sygnalizatory

 � Paski z rzepami utrzymują buzzbary i zapobiegają ruchom podczas transportu

 � Dostępne wersje na 2-3 oraz na 3-4 wędki

 � Zaprojektowane tak, aby mieściły się w zewnętrznych kieszeniach placaka i toreb Royale

 � Dostępne w trzech wielkościach - Large, Medium i Small

 � Zamykana na zamek kieszonka z siateczki w górnej klapie

 � Rączka z usztywnionej pianki EVA (tylko w modelu large)

 � Materiał zewnętrzny 100% poliester

CLU178 Royale Lead and Bits Bag zł 120.00 

CLU182 Royale 2-3-rod Buzz Bar Bag zł 126.00 

CLU183 Royale 3-4-rod Buzz Bar Bag zł 168.00 

CLU179 Royale Accessory Bag - L zł 84.00 

CLU180 Royale Accessory Bag - M zł 76.00 

CLU181 Royale Accessory Bag - S zł 67.00 

WYMIARY 
2-3 Rod - W 51cm H 6cm D 23cm 

 3-4 Rod - W 80cm H 6cm D 23cm

WYMIARY 
W 22cm H 8cm D 14cm 

WYMIARY 
L - W 26.5cm H 8cm D 17cm 
M - W 22cm H 8cm D 13cm 
S - W 16cm H 8cm D 10cm

W zestawie  
brak akcesoriów

W zestawie  
brak akcesoriów

Przedstawione ceny to RRP (Rekomendowana cena detaliczna)
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POKROWIEC ALARM POUCH

SLEEPING BAG CARRYALL

BEDCHAIR BAG

 � Materiał poliestrowy o gęstym splocie

 � Wyłożony wewnątrz miękkim materiałem

 � Zamykany na ściągacz

 � Materiał zewnętrzny 100% poliester, wypełnienie 100% 
poliuretan, podszycie 100% poliester

 � Dostępny w dwóch wielkościach - Standard i XL (na śpiwory Kingsize)

 � Idealny do transportu śpiwora na łowisko i z powrotem

 � Wzmocniony, wodoodporny materiał

 � Podwójne, wytrzymałe zamki 10 mm

 � Rączki z usztywnionej pianki EVA

 � Wzmocnione paski napinające do mocniejszego ściśnięcia śpiwora

 � Materiał zewnętrzny; 100% poliester, podszycie 100% polichlorek winylu (PVC)

 � Dostępne w wersji Large (dla łóżek R1, R2, Warrior oraz Flatliner 
i Flatliter MK2) i XL (dla łóżek R3 i Kingsize Flatliner) 

 � Mieści większość łóżek dostępnych na rynku

 � Rozmiary pozwalają zmieścić także lekki śpiwór oraz poduszkę

 � Materiał zewnętrzny 100% poliester, wypełnienie 100% 
polietylen, podszycie 100% poliester

CLU255 Royale Alarm Pouch zł 42.00 

CLU259 Royale Sleeping Bag Wrap Standard zł 155.00 

CLU260 Royale Sleeping Bag Wrap XL zł 185.00 

CLU237 Royale XL Bedchair Bag zł 332.00 

CLU238 Royale Large Bedchair Bag zł 332.00 

W zestawie  
brak akcesoriów

Przedstawione ceny to RRP (Rekomendowana cena detaliczna)
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1 & 2 MAN DINNER SETS

RIG WALLET

STIFF RIG WALLET

 � Rączki z usztywnionej pianki EVA

 � Poręczne na krótkich zasiadkach

 � Zestaw 1 Man zawiera: 1 nóż ze stali nierdzewnej, 1 widelec, 1 łyżkę i 1 
łyżeczkę, 1 kwadratowy, czarny melaminowy talerz z logo Foxa, 1 zielony 
kubek, 1 korkociąg, 1 plastikową deskę do krojenia, 1 duży pojemnik 
z zakrętką, 1 mały pojemnik z zakrętką, 1 ręcznik z mikro polaru

 � Zestaw 2 Man zawiera: 2 noże ze stali nierdzewnej, 2 widelce, 2 łyżki i 2 
łyżeczki, 2 kwadratowe, czarne melaminowe talerze z logo Foxa, 2 zielone 
kubki, 1 korkociąg, 1 plastikową deskę do krojenia, 2 duże pojemniki z 
zakrętkami, 2 małe pojemniki z zakrętkami, 1 ręcznik z mikro polaru

 � Materiał zewnętrzny 100% poliester, wypełnienie 100% 
polietylen, podszycie 100% poliester

 � Idealny do przechowywania przyponów

 � Mieści się w zewnętrznych kieszeniach większych bagaży z serii Royale

 � System kółek segregatora pozwala łatwo wkładać i wyjmować koszulki

 � Mieści osiem koszulek z przezroczystego PVC: 
- Cztery z pojedynczą przegródką zapinaną na rzepy 
- Cztery z dwiema przegródkami zapinanymi na rzepy

 � Materiał zewnętrzny: 100% poliester, 
wypełnienie: 100% polietylen

 � Jedna część zawiera tabliczkę z gęstej pianki, pręt do haczyków oraz 
pinezki umożliwiające odpowiednie naprężenie przyponów

 � Oddzielna część mieści na kółkach segregatora osiem koszulek 
z przezroczystego PVC do przechowywania akcesoriów (4 z 
pojedynczą przegródką i 4 z dwiema przegródkami)

 � Zamykana na zamek kieszonka z siateczki w wieczku 

 � Materiał zewnętrzny 100% poliester, wypełnienie 100% 
polietylen, podszycie 100% poliester

CLU240 Royale 1-man Dinner Set zł 244.00 

CLU241 Royale 2-man Dinner Set zł 307.00 

CLU184 Royale Rig Wallet zł 113.00 

CLU185 Royale Stiff Rig Wallet zł 181.00 

WYMIARY 
W32.5cm x H16.5cm x D9cm  

WYMIARY 
W24cm x H6cm x D17.5cm  

Piórnik nie zawiera przyponów

W zestawie  
brak akcesoriów

Przedstawione ceny to RRP (Rekomendowana cena detaliczna)
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KUBEK ZE STALI NIERDZEWNEJKUBEK ROYALE®

POKROWCE NA NACZYNIA

COOLER FOOD BAG SYSTEM

 � Na kubku nasze słynne hasło 
– Find em, Feed em, Fox em

 � Gorące napoje pozostają 
dłużej ciepłe

 � Łatwy do wymycia

 � Plastikowy kubek w “karpiowym” zielonym 
kolorze, idealny do gorących napojów

 � Na kubku złote logo Foxa

 � Efekt wielu pytań i próśb

 � Dostępne w dwóch wielkościach: 

 � Large mieści 4-częściowy zestaw naczyń kuchennych

 � Standard mieści 3-częściowy zestaw naczyń kuchennych

 � Wzmocniony spód

 � Rączki transportowe z usztywnionej pianki EVA

 � Podwójne, wytrzymałe zamki 10 mm

 � Materiał zewnętrzny 100% poliester

 � Główna komora wyłożona materiałem termoizolacyjnym, łatwym 
w czyszczeniu. Podział 60:40 pozwala posegregować jedzenie

 � Dwie duże, wyłożone miękkim materiałem zewnętrzne 
kieszenie z podwójnymi zamkami przeznaczone na 
palnik, żywność w puszkach i akcesoria

 � Duża przednia kieszeń po otworzeniu rozkłada się i zawiera: 2 
noże ze stali nierdzewnej, 2 widelce, 2 łyżki i 2 łyżeczki, 2 
kwadratowe, czarne melaminowe talerze z logo Foxa, 
2 zielone kubki, 1 korkociąg, 1 plastikową deskę do 
krojenia, 2 duże pojemniki z zakrętkami, 2 małe 
pojemniki z zakrętkami, 1 ręcznik z mikro polaru

 � Wewnątrz miejsce na olej, ketchup i 
sosy, płyn do mycia naczyń itp. 

 � Podwójne 10mm zamki na pełnej długości

 � Zewnętrzne kieszenie zawierają: dwa 
wyjmowane, podszyte materiałem 
termoizolacyjnym pokrowce ze 
ściągaczami do przenoszenia pojemników 
z winem, wodą lub paliwem

 � Zdejmowany i regulowany pasek na ramię

 � Materiał zewnętrzny 100% poliester, 
wypełnienie 100% polietylen, 
Podszycie 100% poliester

CLU254 Stainless Black XL 400ml Mug FFF   zł 59.00 CLU252 Royale Mug zł 20.00 

CLU276 Royale Cookset Bag Standard (3pc) zł 59.00 

CLU277 Royale Cookset Bag Large (4pc) zł 63.00 

CLU235 Royale Cooler Food Bag System zł 571.00 

WYMIARY 
W24cm x H6cm x D17.5cm  

Pokrowce nie zawierają naczyń

Przedstawione ceny to RRP (Rekomendowana cena detaliczna)

TO
RBY I PO

KRO
W

CE



108

198
c

m

10
ft: 165

c
m

  / 12
ft: 192

c
m

  / 13
ft: 208

c
m

40cm 38cm

POKROWIEC 3 UP 2 DOWN ROD HOLDALL POKROWIEC TRI-SLEEVE

 � Pokrowiec oparty o wielokrotnie nagradzany pokrowiec z serii FX.

 � Mieści pięć uzbrojonych wędzisk - trzy ułożone w jedną stroną i dwie w przeciwną

 � Dostosowany do kołowrotków typu big pit oraz przelotek prowadzących o średnicy 
50 mm

 � Wyłożone, miękkie wewnętrzne separatory

 � Zewnętrzne kieszenie na ciężarki i akcesoria

 � Wzmocniony spód

 � Podwójne, wytrzymałe zamki 10mm

 � Rączki z usztywnionej pianki EVA

 � Zdejmowany pasek na ramię

 � Wykonana w 100% z materiału poliestrowego o gęstości 5000 denierów

 � Stylowy wzór Fox Camo

 � Materiał zewnętrzny: 100% poliester. Podszycie: 100% poliester.
Wypełnienie: 70% polietylen 30% poliuretan

 � Dostępny w trzech długościach - 10ft, 12ft oraz nowość 13ft

 � Mieści trzy uzbrojone wędki

 � Dostosowany do kołowrotków typu big pit oraz przelotek prowadzących o średnicy 
50 mm

 � Wyłożone, miękkie wewnętrzne separatory

 � Wzmocniony spód

 � Zewnętrzne kieszenie na ciężarki i akcesoria

 � Podwójne, wytrzymałe zamki 10mm

 � Rączki z usztywnionej pianki EVA

 � Zdejmowany pasek na ramię

 � Wykonana w 100% z materiału poliestrowego o gęstości 5000 denierów

 � Stylowy wzór Fox Camo

 � Materiał zewnętrzny: 100% poliester. Podszycie: 100% poliester.
Wypełnienie: 60% polietylen 40% poliuretan

CLU288 Camolite 3 up 2 Down  12ft zł 798.00 

CLU286 Camolite Tri-Sleeve 10ft  zł 546.00 

CLU287 Camolite Tri-Sleeve 12ft zł 672.00

CLU297 Camolite Tri-Sleeve 13ft NOWOŚĆ zł 735.00 
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Przedstawione ceny to RRP (Rekomendowana cena detaliczna)
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POKROWCE NA JEDNĄ WĘDKĘ POKROWIEC NA BROLLY 

 � Dostępne rozmiary: 10ft, 12ft i 13ft

 � Mieści jedną uzbrojoną wędkę

 � Dostosowany do kołowrotków typu big pit oraz przelotek prowadzących o średnicy 
50 mm

 � Podwójne, wytrzymałe zamki 10mm

 � Rączki z usztywnionej pianki EVA

 � Wykonana w 100% z materiału poliestrowego o gęstości 5000 denierów

 � Stylowy wzór Fox Camo

 � Materiał zewnętrzny: 100% poliester. Podszycie: 100% 
poliester.Wypełnienie: 100% poliuretan

 � Idealny do przenoszenia namiotów typu brolly z serii Royale i MK2 Supa oraz nowego 
namiotu Reflex Compact

 � Za pomocą paska można przymocować do zewnętrznej kieszeni pokrowce Camolite 
Tri Sleeve, 3 Up 2 Down lub pokrowce na jedną wędkę

 � Odlewany spód oraz wieko

 � Podwójne, wytrzymałe zamki 10mm

 � Rączki z usztywnionej pianki EVA

 � Zdejmowany pasek na ramię

 � Wykonana w 100% z materiału poliestrowego o gęstości 5000 denierów

 � Stylowy wzór Fox Camo

 � Materiał zewnętrzny: 100% poliester. Podszycie: 100% poliester. Wypełnienie: 
70% polietylen Spód: 100% polietylen-co-octan winylu (EVA)

CLU290 Camolite Single Rod Jacket 10ft zł 193.00 

CLU291 Camolite Single Rod Jacket 12ft zł 218.00 

CLU292 Camolite Single Rod Jacket 13ft zł 252.00  CLU289 Camolite Brolly Carryall zł 344.00 
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Przedstawione ceny to RRP (Rekomendowana cena detaliczna)
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TORBA BARROW BAG

TORBA LOW LEVEL CARRYALL

RUCKALL
 � Idealne uzupełnienie taczki Explorer, a specjalny panel podtrzymujący z tyłu służy do 
zamocowania torby do taczki

 � Doskonała do przechowywania sprzętu, przynęt i ubrań

 � Rączki z usztywnionej pianki EVA

 � Zdejmowany, miękki pasek na ramię

 � Zewnętrzne i wewnętrzne kieszenie z siateczki

 � Dwie zewnętrzne kieszenie zamykane na zamek na dodatkowe przedmioty

 � Specjalna wstawka z przodu ułatwiająca dostęp do najważniejszych przedmiotów

 � Wzmocniony spód oraz wieko

 � Podwójne, wytrzymałe zamki 10 mm

 � Wykonana w 100% z materiału poliestrowego o gęstości 5000 denierów

 � Stylowy wzór Fox Camo

 � Materiał zewnętrzny: 100% poliester. Podszycie: 100% poliester. Wypełnienie: 
100% polietylen, Spód: 100% polietylen-co-octan winylu (EVA)

 � Niska torba, którą można zmieścić pod łóżkiem

 � Przystosowana do przewożenia na taczce Explorer Barrow - specjalny panel z tyłu 
torby pozwala zamocować ją na przedniej ramie taczki Explorer Barrow.

 � Dwie zewnętrzne boczne kieszenie - idealne na akcesoria, jak PVA itp.

 � Zamykane na zamek kieszenie z siateczki na zewnątrz bocznych kieszeni

 � Górna kieszeń mieści duże pudełko Foxa

 � Główna komora doskonale mieści wiele rzeczy, w tym mniejsze torby Camolite 
Accessory

 � Wzmocniony, sztywny spód

 � Rączki z usztywnionej pianki EVA

 � Wygodny, zdejmowany pasek na ramię

 � Wysokiej jakości, wytrzymałe podwójne zamki

 � Wykonana w 100% z materiału poliestrowego o gęstości 5000 denierów

 � Stylowy wzór Fox Camo

 � Materiał zewnętrzny: 100% poliester. Podszycie: 100% poliester. Wypełnienie: 
100% polietylen, Spód: 100% polietylen-co-octan winylu (EVA)

 � Wyjątkowe połączenie zalet plecaka i torby w jednym

 � Wygodne, niezsuwające się paski na ramię 3D oraz podbite plecy sprawiają, że 
Ruckall jest bardzo wygodny do noszenia

 � Kiedy Ruckall leży na ziemi, jego plecy tworzą wieko

 � Wzmocniony, sztywny spód

 � Po jednej stronie na całej długości znajduje się zewnętrzna kieszeń, a po drugiej dwie 
mniejsze kieszenie - każda z nich doskonale nadaje się do przechowywania wielu 
różnych akcesoriów

 � Dwa zdejmowane paski pozwalają na zamocowanie fotela lub maty karpiowej, dzięki 
czemu mamy wolne ręce 

 � Elastyczna kieszeń wewnątrz wieka mieści pudełko na akcesoria

 � Niewielka wysokość pozwala zmieścić plecak pod łóżkiem 

 � Wysokiej jakości, wytrzymałe podwójne zamki

 � Wykonana w 100% z materiału poliestrowego o gęstości 5000 denierów

 � Stylowy wzór Fox Camo

 � Materiał zewnętrzny: 100% poliester. Podszycie: 100% poliester.
Spód: 100% polietylen-co-octan winylu (EVA)

CLU285 Camolite Barrow Bag zł  546.00 

CLU298 Camolite Low Level Carryall NOWOŚĆ zł 441.00 

CLU307 Camolite Ruckall NOWOŚĆ zł 596.00 

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
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Przedstawione ceny to RRP (Rekomendowana cena detaliczna)
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CLU299 Camolite Low Level Cool Bag NOWOŚĆ zł 504.00 

NOWOŚĆ

TORBA COOLBAG

TORBA STANDARD STORAGE BAG

TORBA LOW LEVEL COOL BAG

 � Wyłożona doskonałej jakości materiałem 
termoizolacyjnym

 � Dostępne w dwóch wielkościach - Standard i Large

 � Doskonałe do przechowywania przynęt i żywności

 � Zaprojektowana pod kątem głównej torby Under 
Barrow Bag w taczce Explorer

 � Boczne rączki ułatwiają wyjęcie jej z torby Under 
Barrow Bag w taczce Explorer

 � Podwójne, wytrzymałe zamki 8 mm

 � Wykonana w 100% z materiału poliestrowego o 
gęstości 5000 denierów

 � Stylowy wzór Fox Camo

 � Materiał zewnętrzny: 100% poliester. Podszycie: 100% 
politereftalan etylenu. Wypełnienie: 100% polietylen

 � Idealna torba do przechowywania takich rzeczy jak: 
palnik, kartusze na gaz, naczynia kuchenne

 � Zaprojektowana pod kątem głównej torby Under 
Barrow Bag w taczce Explorer

 � Boczne rączki ułatwiają wyjęcie jej z torby Under 
Barrow Bag w taczce Explorer

 � Podwójne, wytrzymałe zamki 8 mm

 � Wykonana w 100% z materiału poliestrowego o 
gęstości 5000 denierów

 � Stylowy wzór Fox Camo

 � Materiał zewnętrzny: 100% poliester. Podszycie: 
100% poliester. Wypełnienie: 100% polietylen

 � Niska torba, którą można zmieścić pod łóżkiem

 � Przystosowana do przewożenia na taczce Explorer Barrow 
- specjalny panel z tyłu torby pozwala zamocować ją na 
przedniej ramie taczki Explorer Barrow.

 � Główna komora jest wyłożona materiałem termoizolacyjnym 
i ma wyjmowany, regulowany separator - idealna do 
przechowywania przynęt i jedzenia, utrzymuje ich świeżość

 � Górna kieszeń jest również wyłożona materiałem 
termoizolacyjnym z wyjmowanym, regulowanym 
separatorem - idealna do przechowywania przynęt i jedzenia, 
utrzymuje ich świeżość

 � Wzmocniony, sztywny spód

 � Rączki z usztywnionej pianki EVA

 � Wygodny, zdejmowany pasek na ramię

 � Wysokiej jakości, wytrzymałe podwójne zamki

 � Wykonana w 100% z materiału poliestrowego o gęstości 5000 
denierów

 � Stylowy wzór Fox Camo

 � Materiał zewnętrzny: 100% poliester. Podszycie: 100% 
politereftalan etylenuWypełnienie: 100% polietylen

CLU282 Camolite Coolbag Large zł 176.00 

CLU283 Camolite Coolbag Standard zł 113.00 

CLU284 Camolite Standard Storage Bag zł 130.00 

WYMIARY 
CLU283 - Standard – L 39cm - W 18cm - H 15cm 

CLU282 - Large – L 40cm - W 30cm - H 20cm

Duża torba Coolbag ma wysokiej 
jakości podszycie termiczne

Może być wkładana i wyciągana 
przez boczną kieszeń torby taczki 
Explorer Barrow

Standardowa torba Coolbag jest 
idealna do noszenia przynęt i 
jedzenia

Idealna do przechowywania kartuszy 
gazowych i naczyń kuchennych (brak 
przedmiotów w zestawie)

WYMIARY 
CLU284 - W 39cm - H 15cm - D 18cm
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Przedstawione ceny to RRP (Rekomendowana cena detaliczna)
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TORBA BUZZ BAR BAG

ACCESSORY BAG LARGE

ACCESSORY BAG MEDIUM

ACCESSORY BAG SLIM

ACCESSORY BAG SMALL

 � Jedna strona mieści większość buzz barów na 3 wędki wraz 
z zamontowanymi sygnalizatorami i uchwytami

 � Druga ma dwie wewnętrzne kieszenie zapinane na zamek, które 
idealnie nadają się na sygnalizatory, snag earsy, centralkę itp.

 � Wypełniony separator na środku chroni buzzbary i sygnalizatory podczas transportu

 � Pokrowiec wykonany w 100% z materiału poliestrowego o gęstości 5000 denierów

 � Wysokiej jakości, wytrzymałe podwójne zamki

 � Stylowy wzór Fox Camo

 � Materiał zewnętrzny: 100% poliester, Podszycie 100% 
poliester, Wypełnienie: 100% polietylen

 � Idealna torba do przechowywania takich akcesoriów jak PVA, akcesoria Edges, 
elementy do Zig Riga i pływaki itp.

 � Przezroczyste wieczko pozwala w łatwy sposób znaleźć potrzebne rzeczy

 � Wąska, rączka do przenoszenia

 � Wysokiej jakości, wytrzymałe podwójne zamki

 � Wykonana w 100% z materiału poliestrowego o gęstości 5000 denierów

 � Stylowy wzór Fox Camo

 � Materiał zewnętrzny: 70% poliester, 30% PVC, Podszycie: 100% poliester

 � Idealna torba do przechowywania takich akcesoriów jak żyłki, akcesoria Edges, 
narzędzia itp

 � Przezroczyste wieczko pozwala w łatwy sposób znaleźć potrzebne rzeczy

 � Wąska, rączka do przenoszenia

 � Wysokiej jakości, wytrzymałe podwójne zamki

 � Wykonana w 100% z materiału poliestrowego o gęstości 5000 denierów

 � Stylowy wzór Fox Camo

 � Materiał zewnętrzny: 70% poliester, 30% PVC, Podszycie: 100% poliester

 � Idealna torba do przechowywania takich akcesoriów jak pływaki do Zig Riga, rakiety 
Impact Spod oraz akcesoria Edges

 � Przezroczyste wieczko pozwala w łatwy sposób znaleźć potrzebne rzeczy

 � Wąska, rączka do przenoszenia

 � Wysokiej jakości, wytrzymałe podwójne zamki

 � Wykonana w 100% z materiału poliestrowego o gęstości 5000 denierów

 � Stylowy wzór Fox Camo

 � Materiał zewnętrzny: 70% poliester, 30% PVC, Podszycie: 100% poliester

 � Idealna torba do przechowywania takich akcesoriów jak narzędzia do przyponów, 
akcesoria Edges i ciężarki

 � Przezroczyste wieczko pozwala w łatwy sposób znaleźć potrzebne rzeczy

 � Wąska, rączka do przenoszenia

 � Wysokiej jakości, wytrzymałe podwójne zamki

 � Wykonana w 100% z materiału poliestrowego o gęstości 5000 denierów

 � Stylowy wzór Fox Camo

 � Materiał zewnętrzny: 70% poliester, 30% PVC, Podszycie: 100% poliester 

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

CLU300 Camolite Buzz Bar Bag NOWOŚĆ zł 176.00 

CLU303 Camolite Accessory Bag Large NOWOŚĆ zł 97.00 

CLU302 Camolite Accessory Bag Medium NOWOŚĆ zł 71.00 

CLU304 Camolite Accessory Bag Slim NOWOŚĆ zł 97.00 

CLU301 Camolite Accessory Bag Small NOWOŚĆ zł 46.00 

WYMIARY 
W 16cm - H 9.5cm - L 27cm

WYMIARY 
W 24cm - H 7cm - L 35cm

WYMIARY 
W 13cm - H 9.5cm - L 16.5cm

WYMIARY 
W 9.5cm - H 9.5cm - L 27cm

WYMIARY 
W 8.5cm - H 9.5cm - L 13cm
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Przedstawione ceny to RRP (Rekomendowana cena detaliczna)
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TORBY 17LTR & 10LTR BUCKET CARRYALLS

5, 10, I 17-LITROWE WIADRA

 � Torby dopasowane do 10 i 17 litrowych wiader Fox Camo Bucket (dostępnych 
osobno, patrz niżej)

 � Wiadro w prosty sposób wsuwa się w główną część torby

 � Idealna dla mobilnych wędkarzy, którzy łowią ryby z marszu, lubią łowienie z 
powierzchni itp.

 � Dwie zewnętrzne boczne kieszenie na podstawowe akcesoria

 � Przednia kieszeń mieści średnie pudełko Foxa

 � Elastyczne pętle do zamocowania procy lub rury rzutowej

 � Gruba klapa z gładkiego materiału tworzy wygodne siedzenie

 � Wygodny, zdejmowany pasek na ramię

 � Wysokiej jakości, wytrzymałe podwójne zamki

 � Wykonana w 100% z materiału poliestrowego o gęstości 5000 denierów

 � Stylowy wzór Fox Camo

 � Materiał zewnętrzny: 100% poliester, Podszycie: 100% poliester, 
Wypełnienie: 100% poliuretan, Spód: 100% polichlorek winylu (PVC)

 � Dostępne pojemności 5, 10 i 17 litrów

 � Idealne do trzymania mieszanek do rakiety, robaków i zanęt

 � Prostokątny kształt sprawia, że lepiej nadają się do stawiania na 
taczkach transportowych niż klasyczne okrągłe wiadra

 � Łatwe w przechowywaniu i przewożeniu w samochodzie

 � Mocne metalowe rączki 

NOWOŚĆ

CLU305 Camolite 10ltr Bucket Carryall NOWOŚĆ zł 252.00 

CLU306 Camolite 17ltr Bucket Carryall NOWOŚĆ zł 298.00 

CBT005 Camo Square Bucket 5ltr zł 29.00 

CBT006 Camo Square Bucket 10ltr zł 42.00 

CBT007 Camo Square Bucket 17ltr zł 55.00 

Torby nie zawierają wiader

TO
RBY I PO
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Przedstawione ceny to RRP (Rekomendowana cena detaliczna)
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TACZKI 
TRANSPORTOWE
Gdybyśmy żyli i łowili w doskonałym świecie, wówczas przy każdym 
stanowisku każdego z odwiedzanych jezior lub rzek znajdowałoby się 
miejsce parkingowe. Niestety marzenie to nie jest rzeczywiste i dlatego 
na wielu łowiskach, aby dostać się na stanowisko, musimy długo 
maszerować od samochodu. Stąd istotnym elementem wyposażenia 
jest najwyższej jakości taczka transportowa. Pomaga ona w szybkim 
i jak najprostszym przeniesieniu naszego cennego sprzętu na i ze 
stanowiska. Wszyscy członkowie zespołu projektowego Foxa są 
doświadczonymi karpiarzami, dzięki czemu doskonale wiedzą, jak 
powinna wyglądać i jak sprawować się taczka transportowa dla 
karpiarzy. Oferta Foxa obejmuje cztery modele taczek, z których 
każda została zaprojektowana i wykonana ściśle według 
odpowiednich kryteriów. 

Popularność naszej oferty taczek transportowych w ostatnich 12 miesiącach 
sprawiła, że nasz zespół projektowy nie widział potrzeby wprowadzania 
zmian w katalogu na rok 2017. Oznacza to, że w ofercie pozostają modele 
z serii Royale, FX Low Rider oraz najlepiej się sprzedające taczki Explorer. 
Dzięki temu każdy może znaleźć taczkę Foxa odpowiadającą jego 
potrzebom.
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TACKLE AWARDS
2016

HIGHLY COMMEN
DED

BEST BARROW

EXPLORER® BARROW

 � Niepowtarzalna konstrukcja sprawia, że jest to jedna z 
najbardziej wszechstronnych taczek transportowych na 
rynku.

 � Zaprojektowana tak, aby można było łowić ryby praktycznie 
„wprost z taczki”. Jest to idealne rozwiązanie dla wędkarzy 
łowiących na krótkich zasiadkach, którzy często zmieniają 
swoje stanowiska.

 � Wysuwany przód taczki - pozwala postawić z przodu torbę 
Camolite Barrow Bag (dostępna oddzielnie) i używać taczki 
w “trybie dłuższej zasiadki”, a także przewieźć łóżko. Kiedy 
podczas łowienia nie potrzebujemy łóżka, wystarczy wsunąć 
przód taczki z powrotem i obrócić przodem samą torbę 
Barrow Bag. Dzięki temu projektowi taczka jest wyważona 
zarówno w trybie krótkich jak i długich zasiadek.

 � Ergonomiczne, zdejmowane rączki transportowe

 � Wytrzymała stalowa rama

 � System szybkiej wymiany koła z pompowaną oponą

 � Regulowane, szerokie stopki z wypustkami

 � Zajmuje niewiele miejsca po spakowaniu i mieści się do 
najmniejszych bagażników samochodowych

 � W zestawie dwa paski FX Universal Barrow Strap, które mocuje 
się do taczki za pomocą oczek na ramie

 � W zestawie torba camo do przechowywania, którą w prosty 
sposób „wpuszcza się” w środek ramy, a następnie można do 
niej zapakować sprzęt, w tym torby z serii Camolite, które są 
dostępne oddzielnie

 � Torbę do przechowywania można otworzyć z boku, dzięki 
czemu jej opróżnienie nie wymaga rozładowania samej taczki

 � W zestawie dwie kieszenie z siateczki (z dostępem z boku), 
które mieszczą się po obu stronach koła i pozwalają 
przewozić np. butelki z wodą

 � Dopasowana do serii  
toreb Camolite

FX LOW RIDER BARROW

 � Rewolucyjna konstrukcja pozwala pchać ciężar sprzętu, niż 
go dźwigać

 � Obniżone podwozie sprawia, że naładowana taczka znajduje 
się bliżej gruntu, dzięki czemu obniża się środek ciężkości oraz 
zwiększa się stabilność.

 � Wytrzymała rama ze stali o dużej odporności na rozciąganie

 � Do taczki dołączone są dwa 16 litrowe wiadra Fox Square 
Bucket umieszczone z obu stron ramy nad kołem, które 
pozwalają rozłożyć ciężar cięższych przedmiotów jak 
przynęty czy butelki z wodą dookoła koła. Zwykle wędkarze 
wieszają wiadra na rączkach, co sprawia, że taczka jest 
trudniejsza do podniesienia i mniej stabilna.

 � Pokrywki dwóch wiader tworzą z wierzchem ramy koła 
płaską platformę, która służy do umieszczenia głównej torby. 
Oznacza to, że wszystkie najcięższe przedmioty do niesienia 
znajdują się nad kołem, a tym samym zamiast ich podnosić 
po prostu je pchamy.

 � Jedyne w swoim rodzaju rączki w kształcie “łabędziej szyi” 
pozwalają na pchanie taczki na wyprostowanych ramionach 

oraz prostych nadgarstkach. Nie chcielibyście nieść swoich 
zakupów ze zwichniętym łokciem lub nadgarstkiem, 
czyż nie? Ta poprawka w projekcie znacząco wpływa na 
bezproblemowy transportu sprzętu wędkarskiego.

 � Usztywniająca poprzeczka znajdująca się między rączkami 
sprawia, że tworzą one jedność, co eliminuje wstrząsy 
podczas jazdy po trudnym terenie

 � Możliwość rozmontowania ramy w połowie pozwala 
na poręczne przechowywanie oraz transport taczki na 
stanowisko i z powrotem

 � System szybkiego demontażu koła

 � Dospawane pętle na ramie pozwalają zamontować paski 
napinające

 � Taczka zawiera 2 paski Universal Barrow Straps, które można 
regulować i bardzo prosto zakładać

 � Ruchome szerokie stopki z wypustkami, które zwiększają 
stabilność po postawieniu taczki

CTR007 FX Low Rider Barrow inc 2x 16ltr Buckets zł 966.00

Dostęp do toreb z boku 
pozwala wyjąć zawartość bez 
rozpakowywania całej taczki

Kieszenie z siatki z dostępem z 
boku idealnie mieszczą butelki z 
wodą

Torbę Camolite Barrow można 
przymocować do przedniej belki

W zestawie 2 uniwersalne paski 
mocujące

Unikalny kształt rączek pozwala 
pchać taczkę, a nie dźwigać

Szybko zdejmowane koło ułatwia 
składanie i pakowanie

CTR012 FX Explorer Barrow and Camo Lite Bag inc 2 straps & mesh bags zł 1,008.00

Przedstawione ceny to RRP (Rekomendowana cena detaliczna)
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ROYALE® CARP BARROW
 � Taczka z wieloma funkcjami i niezwykle korzystnym 
stosunkiem jakości do ceny

 � Wydłużona rama, która pomieści cały sprzęt wędkarski

 � Szybka i prosta regulacja powierzchni ładunkowej

 � System szybkiego demontażu koła

 � Znajdujące się na ramie punkty mocujące przystosowane do 
pasków FX Universal Barrow Straps

 � Ergonomiczne rączki transportowe

 � Niski profil

 � Ruchome szerokie stopki z wypustkami, które zwiększają 
stabilność po postawieniu taczki

 � Pompowana opona oraz łożyskowane koło

 � Darmowa torba mocowana do spodu taczki

 � Doskonale dopasowana do toreb Royale Barrow (patrz strona 
110)

ROYALE® XT CARP BARROW (NIEDOSTĘPNA W WIELKIEJ BRYTANII)

 � Oparta na rozwiązaniach ze standardowego modelu Royale, 
ale z dodatkowymi bokami

 � Wydłużona rama, która pomieści cały sprzęt wędkarski

 � Szybka i prosta regulacja powierzchni ładunkowej

 � Regulowane boki

 � System szybkiego demontażu koła

 � Znajdujące się na ramie punkty mocujące przystosowane do 
pasków FX Universal Barrow Straps

 � Ergonomiczne rączki transportowe

 � Niski profil

 � Ruchome szerokie stopki z wypustkami, które zwiększają 
stabilność po postawieniu taczki

 � Pompowana opona oraz łożyskowane koło

 � Darmowa torba mocowana do spodu taczki

 � Doskonale dopasowana do toreb Royale Barrow (patrz strona 
110)

CTR009 Royale Carp Barrow with Barrow Bag zł 714.00

CTR010 Royale Carp Barrow XT with Barrow Bag zł 798.00

Poręczne rozmiary po złożeniu

W zestawie pompowana opona

Przyspawane oczka mocujące 

Ergonomicznie zaprojektowane 
rączki

Przedstawione ceny to RRP (Rekomendowana cena detaliczna)
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PONTONY
Szczerze mówiąc jesteśmy miło zaskoczeni sukcesem, z jakim w ostatnich kilku 
latach wkroczyliśmy w świat pontonów wędkarskich.  Po zaprezentowaniu 
w katalogu na 2015 rok dwóch modeli mamy teraz w sumie cztery 
propozycje: FX200, FX240, FX290 i FX320. Ponadto produkujemy teraz 
modele FX200 i FX240 w naszym charakterystycznym wzorze Fox Camo 
oraz w standardowym kolorze oliwkowym. Wszystkie nasze pontony FX 
spełniają najwyższe standardy i zostały zaprojektowane tak, aby spełnić 
oczekiwania współczesnych wędkarzy. Oferta pontonów w czterech 
wielkościach pozwala dobrać ponton do każdej sytuacji. Bez względu 
na to, czy poszukujecie pontonu do nęcenia, wywózki zestawów, 
holowania ryby w zaroślach lub też po prostu łowienia z pontonu, 
możecie być pewni, że znajdziecie tutaj to, czego potrzebujecie.

Oprócz pełnej oferty pontonów, produkujemy także zaburtowe silniki elektryczne, 
które doskonale współgrają z pontonami. Pierwsze modele silników FX pojawiły 
się w katalogu na rok 2016 i zostały bardzo dobrze przyjęte. Jednakże nasz zespół 
projektowy opracował jeszcze lepsze modele, co zaowocowało udoskonalonymi 
silnikami o nazwie FX Pro. Seria FX Pro obejmuje cztery silniki o mocy 25lb, 35lb, 
45lb i 55lb. 
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FX320

Mocowanie linki cumowniczej 
z przodu

Wzmocnione punkty montażu na 
silnik itp.

CIB005 FX 320 Inflatable Boat (3.2m inc air matress floor) zł 5,040.00

CIB006 FX 320  Inflatable Boat (3.2m inc black marine ply floor) zł 5,040.00

 � Największy ponton z serii FX o długości 3.2 metry

 � Idealny do długich zasiadek dla wędkarzy, którzy lubią łowić ryby z pontonu

 � Bardzo stabilny nawet przy trudnych warunkach

 � Wytrzymały materiał w kolorze oliwkowym o grubości 0.9mm

 � Dodatkowe rączki do noszenia

 � W pełni regulowane siedzisko

 � Wzmocnienia na burtach oraz na spodzie, zwiększające ochronę

 � W zestawie czarne wiosła

 � Łopatki wioseł zakończone pod kątem prostym

 � Punkt mocujący na dziobie ze stali nierdzewnej

 � Ponton ma twardą rufę ze wzmocnionymi miejscami do przymocowania silnika i 
echosondy

 � Niezależnie pompowany kil zwiększający stabilność

 � W zestawie pompka nożna

 � Dostępne dwie wersje - jedna z niezależną, zieloną pompowaną podłogą 
(z dostępnym otworem na kil) oraz druga z niezależną podłogą panelową z 
aluminiowymi listwami

Dostępna opcja z podłogą 
pompowaną 

W pełni regulowane siedzisko

Dostępna opcja z podłogą 
panelową

W zestawie pompka nożna

Wymiary po spakowaniu: 112cm x 58cm x 32cm 
Waga: Air 49.7kg/ Ply 64kg 
Maksymalna ładowność: 560kg 
Moc silnika:  15hp 
Wielkość pompowanej  
podłogi po spakowaniu:   95 x 50 x 10cm 
Waga pompowanej podłogi: 10.2kg 
Wymiary podłogi panelowej  
po spakowaniu:  110 x 32 x 14cm 
Waga: 24.6kg

Przedstawione ceny to RRP (Rekomendowana cena detaliczna)
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Wzmocnienia na spodzie

Mocna rufa

CIB002 FX 290 Inflatable Boat (2.9m inc air matress floor) zł 4,200.00

 � Bardzo wszechstronny model, który idealnie nadaje się do takich zadań, jak wywózka 
zestawów, nęcenie, holowanie ryb, a nawet łowienie

 � Bardzo stabilny nawet przy trudnych warunkach

 � Wytrzymały materiał w kolorze oliwkowym o grubości 0.9mm

 � W zestawie pompowana zielona podłoga o długości 2.9 m

 � Dodatkowe rączki do noszenia

 � W pełni regulowane siedzisko

 � Wzmocnienia na burtach oraz na spodzie, zwiększające ochronę

 � W zestawie czarne wiosła

 � Łopatki wioseł zakończone pod kątem prostym

 � Punkt mocujący na dziobie ze stali nierdzewnej

 � Ponton ma twardą rufę ze wzmocnionymi miejscami do przymocowania silnika i 
echosondy

 � Niezależnie pompowany kil zwiększający stabilność

 � Niezależny, wytrzymały materac z łatwym dostępem do otworu kila

 � W zestawie pompka nożna

Oczko do cumowania ze stali 
nierdzewnej

Pompowana podłoga

Wzmocnione rączki transportowe

W zestawie pompka nożna

Wymiary po spakowaniu: 110cm x 58cm x 35cm 
Waga: 40kg 
Maksymalna ładowność: 510kg 
Moc silnika:  10hp

Przedstawione ceny to RRP (Rekomendowana cena detaliczna)
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FX240

CIB004 FX240 Inflatable Boat (2.0m inc slat board floor) zł 3,066.00

CIB014 FX240 Camo Hard back slat floor NOWOŚĆ zł 3,150.00

 � Niezwykle uniwersalny ponton, który doskonale spisze się do większości zadań, jak 
nęcenie, wywózka zestawów, przenoszenie stanowiska i holowanie ryb

 � Długość 2.4 m

 � Wytrzymały materiał w kolorze oliwkowym o grubości 0.9 mm

 � Dodatkowe rączki do noszenia

 � Możliwość pełnej regulacji siedziska

 � Wzmocnienia na burtach oraz na spodzie, zwiększające ochronę

 � Czarne wiosła

 � Łopatki wioseł zakończone pod kątem prostym

 � Punkt mocujący na dziobie ze stali nierdzewnej

 � Ponton ma twardą rufę ze wzmocnionymi miejscami do przymocowania silnika i 
echosondy

 � Podłoga z paneli, (którą można złożyć i spakować)

 � W zestawie pompka nożna

 � Dostępny teraz także w wersji Fox Camo

W zestawie pompka nożna

FX200

 � Najmniejszy ponton z serii FX o długości 2 m

 � Ponton ma twardą rufę ze wzmocnionymi miejscami do przymocowania silnika i 
echosondy

 � Oliwkowy materiał o grubości 0.7 mm

 � Dodatkowe rączki do noszenia

 � W pełni regulowane siedzisko

 � Wzmocnienia na burtach oraz na spodzie, zwiększające ochronę

 � W zestawie 2 dwuczęściowe, czarne wiosła

 � Punkt mocujący na dziobie ze stali nierdzewnej

 � Podłoga z paneli, (którą można złożyć i spakować)

 � W zestawie pompka nożna

 � Dostępny teraz także w wersji Fox Camo

CIB007 FX200 Inflatable Boat (2.0m inc hardback marine ply floor) zł 2,856.00

CIB013 FX200 Camo Hard back slat floor NOWOŚĆ zł 2,940.00

Podłoga panelowaWzmocniony spódWysokiej jakości dulki do wioseł

NOWOŚĆ NOWOŚĆ

Wymiary po  
spakowaniu: 105cm x 58cm x 32cm 
Waga: 32kg 

Maksymalna  
ładowność: 240kg 
Moc silnika:  5hp

Wymiary po  
spakowaniu: 110cm x 58cm x 35cm 
Waga: 22kg 

Maksymalna  
ładowność: 200kg 
Moc silnika:  2.2hp

Przedstawione ceny to RRP (Rekomendowana cena detaliczna)

PO
N

TO
N

Y



123

ZABURTOWE SILNIKI ELEKTRYCZNE FX PRO 

 � Dostępne w czterech wielkościach 25lb, 35lb, 45lb i 55lb

 � Aluminiowa kolumna

 � Szybkie zwalnianie kolumny z wieloma kątami nachylenia 

 � Wskaźnik stanu akumulatora na górze

 � Wszystkie modele 12 woltowe

 � Wzmocnione nakrętki z nylonu 

 � Śruba z poliwęglanu 

 � Aluminiowa obudowa silnika 

 � Modele 25lb i 35lb mają śruby z dwiema łopatkami

 � Modele 45lb i 55lb mają śruby z trzema łopatkami

CEN005 FX Pro 25lbs 2 Blade Prop NOWOŚĆ zł 1,008.00

CEN006 FX Pro 35lbs 2 Blade Prop NOWOŚĆ zł 1,050.00

CEN007 FX Pro 45lbs 3 Blade Prop NOWOŚĆ zł 1,176.00

CEN008 FX Pro 55lbs 3 Blade Prop NOWOŚĆ zł 1,260.00

Śruby z poliwęglanu

Wyświetlacze LED do łatwej 
oceny ustawień prędkości i stanu 
akumulatora

Łatwe w montażu śruby

NOWOŚĆ

Łatwe w obsłudze klemy

POMPKA  
ELEKTRYCZNA

 � Pompka elektryczna do pompowania i wypompowywania  
powietrza z pontonów 

 � 12 v/240 v

 � Dostępna tylko z wtyczką w standardzie europejskim

CIB003 Fox Rechargable Air Pump / Deflator 12 V / 240 V zł 252.00

Przedstawione ceny to RRP (Rekomendowana cena detaliczna)
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PODBIERAKI I 
MATY
Każdy odpowiedzialny wędkarz powinien zawsze traktować ochronę 
karpi z należytą powagą. W Foxie rozumiemy, jak istotną rzeczą jest, 
aby nasi klienci wypuszczali bezpiecznie swoją zdobycz z powrotem 
do wody. Dlatego też nasz zespół projektowy ciężko pracował, aby 
dostarczyć Wam najlepsze maty i podbieraki karpiowe dostępne na 
rynku. Chcielibyśmy namówić Was, abyście właściwie inwestowali 
w sprzęt służący ochronie karpi, gdyż pomoże to także chronić 
sport, którym będziecie mogli cieszyć się przez wiele lat.   

W tej części katalogu znajdziecie wiele różnych produktów, od mat do odhaczania 
po podbieraki, od mat do ważenia po wagi. Znajdziecie tutaj wszystko, co 
jest potrzebne do wyholowania, odhaczenia, zważenia, przechowywania, 
sfotografowania i wypuszczenia Waszej zdobyczy w najlepszej kondycji. 
Mamy kilka nowych produktów, które nie znalazły się w katalogu na rok 2016. 
Dlatego zwróćcie szczególnie uwagę na nowe składane wiadro, tripod do 
ważenia oraz nowy podbierak Warrior S...
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EASY MAT™

W zestawie poręczna torba 
transportowa

Grube wypełnienie 50 mm

Paski napinające z rzepami i 
poręczna kieszeń zapinana na 
zamek na środek odkażający...

Wymiary maty Standard:

Wymiary po rozłożeniu (wewnętrzne): 
108cm L x 50cm W x 15cm H

Wymiary po spakowaniu:  52cm L x 56cm W 
x 13cm H

Waga: 2.5kg

Wymiary maty XL:

Wymiary po rozłożeniu (wewnętrzne): 
119cm L x 66cm W x 18cm H

Wymiary po spakowaniu:  88cm L x60cm W 
x 13cm H

Waga: 3.4kg

 � Rewolucyjny projekt, który został przez wielu skopiowany, ale 
nigdy nie został ulepszony!

 � Łatwa w użyciu szybko rozkładalna konstrukcja pozwala 
rozłożyć i spakować matę w parę sekund

 � Elastyczne boki chronią Twoją zdobycz przez zsunięciem lub 
wypadnięciem z maty. W przeciwieństwie do sztywnych, 
metalowych konstrukcji innych mat elastyczna konstrukcja 
jest bezpieczna dla ryb 

 � Bardzo gruby materac (pianka o grubości 50 mm) z 

przyjaznego dla ryb materiału

 � Dostępne w dwóch wielkościach - Standard i XL

 � Obie wersje mają wzmocnione paski do noszenia

 � W zestawie torba transportowa

 � Płaska po złożeniu, dzięki czemu łatwo ją zapakować na 
taczkę transportową

Bardzo grube wypełnienie obszyte 
łatwym do czyszczenia i przyjaznym 
dla śluzy ryby materiałem 
doskonale chroni złowiony okaz

CCC033 Easy Mat Standard zł 420.00

CCC034 Easy Mat XL zł 525.00

DELUXE CARPMASTER® UNHOOKING MAT 

 � Zapewnia bezkonkurencyjne wypełnienie i ochronę 
złowionej ryby

 � Wzmocnione, wysokie boki z głębokim wypełnieniem 
chronią rybę przed wyśliźnięciem się z maty

 � Głęboki spód o grubości 80 mm

 � Materiał łatwy w czyszczeniu i przyjazny dla śluzu ryby

 � Wzmocnione paski ułatwiają lepsze rozłożenie ciężaru 
podczas niesienia ryby z wody i z powrotem

 � Rączki z usztywnionej pianki EVA

 � Zamykana na zamek kieszeń na boku do przechowywania 
środków odkażających, szczypiec lub wagi

 � Poręczna pętla do zawieszenia maty w celu jej wysuszenia

 � Wymiary: Standard D: 125 cm x S: 65 cm x W: 28 cm, XL D: 138 
cm x S: 73 cm x W: 28 cm

 � Biorąc pod uwagę grubość wypełnienia dość łatwa do 
złożenia

 � 100% Poliester

CCC029 Delux Carpmaster Cradle zł 588.00

CCC031 Deluxe Carpmaster Cradle XL zł 672.00

ŁATWA...

Przedstawione ceny to RRP (Rekomendowana cena detaliczna)
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PŁYWAJĄCE NOSIDŁO STR

 � Idealne do ważenia złowionej ryby oraz przetrzymywania 
jej przez krótki czas na okres przygotowania aparatu do 
zdjęcia (skrót STR oznacza krótki czas przetrzymywania)

 � Zbudowane na bazie pływaków o pełnej długości, do 
których przymocowany jest lekki i bezpieczny dla ryb 
materiał z miękkiego nylonu z wstawkami z siatki

 � Wstawki z siatki służą wymianie wody, dzięki 
czemu ryba pozostaje w doskonałej kondycji

 � Wymiary 124 cm długości, 39 cm 
szerokości oraz 75 cm wysokości

 � Górne panele z siatki pozwalają stale obserwować rybę

 � Zamykana na zamek z trzech stron, dzięki czemu 
nosidło może płasko leżeć na macie

 � Podwójne zamki o pełnej długości zabezpieczone są klipsem

 � Krój dostosowany do przetrzymywania 
i bezpiecznego ważenia ryby

 � Plisy na zamkach w pełni chronią rybę

 � Podwójne rączki na obu końcach dla 
bezpiecznego podnoszenia i transportu

 � Wzmocnione szwy we wszystkich istotnych miejscach

 � 3-metrowy wytrzymały sznurek w zewnętrznej kieszeni

 � W zestawie pokrowiec typu stink bag z nylonu

 � Panele z siatki pozwalają na szybki odpływ 
wody, co pomaga przy ważeniu

 � Podwójne rączki do ważenia z pętlami na środku

 � Dostępne teraz także w wersji Fox Camo

 � 100% PoliesterWstawki z siatki pozwalają na 
szybkie odprowadzenie wody, w 
celu dokładnego zważenia

Idealna do krótkotrwałego 
przetrzymywania złowionej ryby 
na czas przygotowania aparatu

CCC035 Camo STR Floatation Weigh Sling zł 340.00

CCC026 STR Weigh Sling zł 286.00

WOREK KARPIOWY ROYALE® 

 � Worek zaprojektowany, aby zapewnić maksymalną ochronę 
i bezpieczeństwo przetrzymywanego karpia.

 � Przyjazna dla ryb, miękka siatka

 � Wymiary 120 cm x 80 cm

 � Sznurek worka o długości 4.8 m 

 � Pojedynczy, bezpieczny zamek

 � Zaokrąglone rogi chronią karpia przed unieruchomieniem jego głowy

 � 100% Poliester

SAFETY CARP SACK

 � Worek zaprojektowany, aby zapewnić maksymalną ochronę 
i bezpieczeństwo przetrzymywanego karpia.

 � Wymiary 140 cm x 100 cm
 � Zewnętrzna, zapinana na zamek kieszonka mieści bardzo widoczny 
marker H (z miejscem na betalight) z 10-metrowym sznurkiem

 � Specjalnie rozwiązany system sznurowania zwiększa bezpieczeństwo 
mocowania do sztycy i zawiera 4-metrowy mocny sznur 

 � Miękka, ciemna i przyjazna dla ryb siatka 
 � Pojedynczy zamek z zapięciem na klips
 � Zaokrąglone rogi chronią karpia przed unieruchomieniem jego głowy
 � Wzmocnione rączki transportowe
 � W zestawie nylonowy pokrowiec
 � Materiał poliestrowy

CCC032 Royale Carp Sack 120x80cm zł 59.00 CCC027 Safety Carp Sack inc mini H-block zł 155.00

Dostępne w kolorze 
camo lub zielonym

Przedstawione ceny to RRP (Rekomendowana cena detaliczna)
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WEIGHING HANDLE

 � Przeznaczony do podnoszenia ryby podczas ważenia

 � Ułatwia poprawne i dokładne ważenie ryb

 � Miękka rączka zapewnia pewny i wygodny chwyt

 � Może być przykręcony do sztycy podpórki lub sztycy podbieraka

CC5084 Weighing Pole Handle  zł 84.00

DELUXE WEIGH BAR

 � Przeznaczony do podnoszenia ryby podczas ważenia

 � Karabińczyk pozwala na szybkie i łatwe zamocowanie wagi

 � Rączki do trzymania zapewniają pewny i wygodny chwyt

 � Idealny do stosowanie z nową wagą cyfrową Foxa

CC5694 Deluxe Weigh Bar zł 84.00

WAGA CYFROWA

 � Małe rozmiary

 � Bardzo prosta obsługa 

 � Łatwe w obsłudze przyciski

 � Włącznik on/off zapewnia maksymalne wykorzystanie baterii

 � Oddzielnie zalaminowane układy elektroniczne 

 � Prosty przycisk tary (0.00) - po zawieszeniu mokrej maty,  
wystarczy jeden przycisk

 � Proste przyciśnięcie przycisku kg/lb pozwala wybrać 
jednostkę pomiaru - kilogramy lub funty

 � Podświetlanie ekranu ułatwia obsługę w ciemnościach

 � Metalowe kółko na górze służy do powieszenia wagi na 
drążku, haczyku lub palcu (w przypadku małych ryb)

 � Duży hak do ważenia ułatwia zawieszenie maty

 � Wskaźnik niskiego poziomu baterii 

 � Waga do 60 kg (132 lb) z uncjową tolerancją

 � W zestawie ochronne sztywne etui

 � Działa na 2 baterie AA

CEI155 Digital Scales 60kg inc Case zł 441.00

DRĄŻEK WEIGH BAR

 � Podwójne zastosowanie 

 � Drążek składa się z 3 części - dwóch rączek oraz haczyka

 � Rączki skręca się razem, montując po środku haczyk 

 � Drążek można używać jako standardowy drążek do ważenia ryb lub też przykręcić 
do niego sztycę od podbieraka, tworząc wygodne narzędzie do ważenia

 � Wszystkie trzy części mieszczą się w neoprenowym 
pokrowcu dołączonym do zestawu

CCC036 Weigh Bar inc Case zł 122.00

Podświetlenie do używania po 
zmroku

Proste, łatwe w obsłudze przyciski
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COLLAPSIBLE WATER BUCKET 

 � Idealne do polewania zdobyczy wodą po położeniu jej na matę

 � Wykonane ze zgrzewanego PVC

 � Składane wiadro ułatwia przechowywanie

 � Sztywny rant na górze ułatwia napełnianie 

 � Pojemność 4.5 litrów

 � Odpinany sznurek o długości 1.6m z klipsem do łatwego nabierania 
wody z wysokich brzegów lub też, gdy nie możemy się schylać

 � Może także służyć przy myciu rąk, przygotowywaniu zanęty itp. 

TRIPOD DO WAŻENIA  

 � Idealnie sprawdzi się wędkarzom łowiącym samotnie lub też w 
sytuacjach, gdy ważona ryba jest bardzo duża i do dokładnego 
zważenia konieczna jest dodatkowa pomoc

 � Dwuczęściowe nogi łączone na spigot zapobiegają 
złożeniu nóg podczas ważenia dużych ryb

 � Szeroki rozstaw zwiększa stabilność

 � Wykonane z wysokiej jakości, mocnych stalowych rurek

 � W zestawie torba transportowaSkładana konstrukcja dla łatwego 
transportu

Duży hak do ważenia ułatwia 
zawieszenie maty

CCC037 Weighing Tripod NOWOŚĆ zł 197.00

NOWOŚĆ

CCC040 Collapsible Water Bucket NOWOŚĆ zł 46.00

NOWOŚĆ
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HORIZON® XT PODBIERAKI

 � Bezkompromisowa seria podbieraków karpiowych

 � Niezwykle wszechstronne

 � Unikalna konstrukcja rękojeści łączonej na spigot

 � Uzupełnia serię wędzisk Horizon XT

 � W zestawie standardowa sztyca o długości 180 cm oraz 
sztyca 90 cm idealna do podbierania z łodzi.

 � Sztyca 90 cm może być dołączona do sztycy 180 cm, dzięki 
czemu otrzymujemy sztycę o długości 270 cm do podbierania 
ryb łowionych na Zig Riga lub z wysokiego brzegu

 � Sztyca z oplotem węglowym 1k 

 � Uchwyt wykonany z japońskiej pianki

 � Czarne wykończenia

 � Trwała aluminiowa głowica z odlanym spigotem o 
długości 15 cm oraz otworem na betalight

 � Węglowe ramiona

 � Głęboka siatka jest wzmocniona na rogach. Jest 
niewiarygodnie miękka i ma ładny, zielony kolor 

 � W zestawie pokrowiec

 � Dostępne czasze z ramionami o długości 1 lub 1.2 m

CLN027 Horizon XT 42" Landing Net zł 1,050.00

CLN028 Horizon XT 46" Landing Net zł 1,092.00

Sztuca odwzorowuje blank wędzisk 
Horizon XT

Miękka siatka ze wzmocnionymi 
rogami

Wycięta maszynowo aluminiowa 
głowica

ZAPASOWA 
WZMOCNIONA SIATKA

 � Miękka zielona siatka 

 � Wzmocnione rogi

 � Pasuje zarówno do podbieraków 
Horizon XT jak i Torque

FX NET STINK SLEEVE
 � Dostępne w wersji Standard oraz XL

 � Całkowicie podklejone szwy, które zatrzymują wodę i nieprzyjemny zapach

 � Wersja Standard przeznaczona do podbieraków o czaszy 1 m, 1.2 m lub 1.3m

 � Wersja XL mieści dwa podbieraki z czaszą 1 m, 1.2 m lub 1.3m, albo jedną matę do ważenia STR Weigh Sling i podbierak

 � Oba modele mają poręczną zewnętrzną kieszeń oraz pasek na rzepy utrzymujący sztycę podbieraka lub nawet wędkę

CLN030 42" Spare Reinforced Landing Net Mesh zł 101.00

CLN031 46" Spare Reinforced Landing Net Mesh zł 126.00

CLU256 FX Net Stink Bag Sleeve zł 67.00

CLU266 FX Net Stink Bag Sleeve XL zł 105.00

3ft 6ft 9ft

OPCJE SZTYCY 
W zestawie sztyce 

90cm i 180cm
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TORQUE® PODBIERAKI

 � Podbieraki dopasowane do serii wędzisk Torque

 � Doskonały stosunek jakości do ceny

 � Jeden z najlepiej sprzedających się podbieraków na rynku 

 � Bardzo lekkie i łatwe do operowania w wodzie

 � Dostępne sztyce o długości 1.8 m i 2.4 m

 � Wersja 2.4 m ma sztycę złożoną z dwóch części, dzięki 
czemu idealnie sprawdza się podczas łowienia z łodzi 

 � Uchwyt wykonany z japońskiej pianki

 � Trwała, odlewana głowica aluminiowa 
z otworem na beta-light

 � Węglowe ramiona

 � Głęboka siatka jest wzmocniona na rogach. Jest 
niewiarygodnie miękka i ma ładny, zielony kolor 

 � W zestawie pokrowiec

 � Model o długości 1.8 m dostępny w wersji z czaszami o 
długości 1 m i 1.2 m, a wersja 2.4 m dostępna z czaszą 1 m

CLN025 Torque 42" Landing Net zł 529.00

CLN026 Torque 46" Landing Net zł 571.00

CLN032 Torque 42" 8ft 2pc zł 529.00

Wycięta maszynowo aluminiowa 
głowica

Miękka siatka ze wzmocnionymi 
rogami

ZAPASOWA 
WZMOCNIONA SIATKA

 � Miękka zielona siatka 

 � Wzmocnione rogi

 � Pasuje zarówno do podbieraków Horizon XT jak i Torque

CLN030 42" Spare Reinforced Landing Net Mesh zł 101.00

CLN031 46" Spare Reinforced Landing Net Mesh zł 126.00

WARRIOR® S PODBIERAKI

 � Uzupełnia serię wędzisk karpiowych Warror S

 � Przeznaczony dla wędkarzy o mniejszym budżecie, 
którzy chcą mieć produkt jakości Foxa 

 � Świetna jakość wykonania. Uznawany 
przez wielu ekspertów za najlepszy 
podbierak w tym przedziale cenowym

 � Plastikowa głowica mocująca Foxa

 � Niezwykle lekki

 � Czarna, matowa rękojeść węglowa z białymi napisami

 � Płytka siatka o głębokości 70 cm

 � Ramiona zakończone są pod kątem 90 stopni, 
co pomaga chronić siatkę podbieraka

 � Doskonały stosunek jakości do ceny

 � W zestawie pokrowiec

 � Dostępne z czaszami o długości 1 
m, 1.2 m oraz nową 1.3m 

 � Dostępny także podbierak Warrior S 
Compact z metrową czaszą i dwuczęściową 
sztycą o długości 1.8 m

CLN018 Warrior S 42" Landing Net zł 374.00

CLN019 Warrior S 46" Landing Net zł 420.00

CLN033 Warrior S 50" Landing Net NOWOŚĆ zł 441.00

Wysokiej jakości plastikowa 
głowica

Miękka, przyjazna dla ryb płytka 
siatka

Dostępna wersja Compact

CLN020 Warrior S 42" Spare Mesh / Cord zł 92.00

CLN021 Warrior S 46" Spare Mesh / Cord zł 105.00

CLN034 Warrior S 50" Spare Mesh / Cord NOWOŚĆ zł 109.00

SIATKA ZAPASOWA
 � Miękka czarna siatka 

 � Przeznaczona do podbieraków Warrior S
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www.foxint.com

PRZECHOWYWANIE 
AKCESORIÓW
Jesteśmy przekonani, że karpiarz jest tym lepszy, im bardziej jest 
zorganizowany. W ciągu sezonu zorganizowanie i uporządkowanie 
sprzętu oraz przyponów pozwala bardziej skutecznie łowić ryby, a dzięki 
temu na koniec roku można się pochwalić większą liczbą okazałych 
karpi.   

Wiele lat temu wprowadziliśmy oryginalne pudełka wędkarskie. W tamtych czasach 
przechowywanie sprzętu wędkarskiego było istotnym problemem, a wielu wędkarzy 
kupowało po prostu skrzynki narzędziowe w sklepach budowlanych.  W ciągu lat 
systemy przechowywania ewoluowały, stawały się coraz lepsze i doskonalsze. Tak 
powstało pudełko F-Box. Cechuje się ono gumowymi uszczelkami, przegródkami 
uniemożliwiającymi mieszania się zawartości, mocnymi zawiasami i wytrzymałymi 
zamknięciami, a także ergonomicznym wykonaniem. Oprócz serii pudełek F-Box 
w naszej ofercie znajdują się także dwa pudełka z serii Royale. Oba pudełka 
okazały się bardzo popularne wśród wędkarzy o mniejszym budżecie, którzy 
poszukują produktów o doskonałym stosunku jakości do ceny. 

Oprócz oferty pudełek na akcesoria produkujemy także liczne rozwiązania 
pomagające przechowywać przypony. Wiele z nich jest w naszej ofercie od 
lat. Bez względu zatem na rodzaj stosowanych przyponów - Zig Rigi, Chod 
Rigi, przypony do przynęt tonących lub pływających, znajdziecie w naszej 
ofercie idealne dla Was rozwiązanie. Dodatkowo w katalogu na roku 2017 
wprowadzamy nowy pojemnik o nazwie Multi Chod and Zig Bin, który 
służy do przechowywania zarówno przyponów do Chod Riga, jak i Zig 
Riga.
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CBX008 F Box Medium Box zł 164.00

CBX006 F Box Double Medium Box zł 206.00

CBX007 F Box Large Box zł 206.00

CBX005 F Box Double Large Box zł 265.00

F BOX® LARGE SINGLE

F BOX® LARGE DOUBLE

PUDEŁKA F BOX® I DELUXE F BOX

F BOX® MEDIUM SINGLE

F BOX® MEDIUM DOUBLE

 � Głęboki, duży separator x 4 

 � Głęboki, średni separator x 4 

 � Głęboki, mały separator x 8 

 � Głęboki, duży separator x 4 

 � Głęboki, średni separator x 4 

 � Głęboki, mały separator x 8 

 � Płytki, duży separator x 4 

 � Płytki, średni separator x 4 

 � Płytki, mały separator x 4

 � Głęboki, duży separator x 4 

 � Głęboki, średni separator x 3 

 � Głęboki, mały separator x 3 

 � Płytki, duży separator x 4 

 � Płytki, mały separator x 4

Pudełka F Box Deluxe to kompletne i gotowe 
rozwiązanie służące do przechowywania drobnego 
sprzętu wędkarskiego. Pudełka te zawierają różnorodne 
mniejsze pudełka F Box oraz dispensery, które pozwalają 
uporządkować nawet najdrobniejsze akcesoria wędkarskie.

Cała seria jest także w pełni dopasowana do bardzo 
popularnych toreb i pokrowców Royale i FX, dzięki czemu 
możecie być pewni, że bez trudu znajdziecie odpowiednią 
kieszeń, w której zmieszczą się Wasze pudełka. Pudełka F Box 
mają te same cechy, co pudełka F Box Deluxe. Nie zawierają jednak 
dodatkowych, małych pudełek wewnątrz, które można potem dokupić 
i indywidualnie dopasować do własnych potrzeb.

 � Głęboki, duży separator x 4 

 � Głęboki, średni separator x 3 

 � Głęboki, mały separator x 3 

Zestaw nie  
zawiera sprzętu
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CBX015 F Box 2 Compartment zł 55.00

CBX011 F Box 4 Compartment zł 55.00

CBX028 F Box 6 Compartment zł 55.00

CBX009 F Box 8 Compartment zł 55.00

CBX002 F Box Deluxe Set - Medium Double zł 336.00

CBX004 F Box Deluxe Set - Medium Single zł 239.00

CBX001 F Box Deluxe Set - Large Double zł 575.00

CBX003 F Box Deluxe Set - Large Single zł 407.00

F BOX® DELUXE LARGE SINGLE

PUDEŁECZKA Z PRZEGRÓDKAMI F BOX®

F BOX® DELUXE LARGE DOUBLE

F BOX® DELUXE MEDIUM SINGLE

F BOX® DELUXE MEDIUM DOUBLE

 � Głęboki, duży separator x 4 

 � Głęboki, mały separator x 8

 � Pudełeczko z 4 przegródkami x 1

 � Dispenser na plecionki x 5

 � Pudełeczko Flip top x 2

 � Głęboki, średni separator x 4

 � Pudełeczko z 8 przegródkami x 2

 � Pudełeczko z 2 przegródkami x 1

 � Drabinka na przypony x 2

 � Idealne do przechowywania całej masy drobnych 
elementów do budowy zestawów, w tym krętlików, 
koralików, klipsów, stoperów, obciążników, 
pozycjonerów Zig Aligna, pianek, korka itp.

 � Modułowa budowa

 � Idealnie pasują do pudełek F-Box i Royale

 � Widoczna zawartość pudełek

 � Bezpieczne zamknięcia

 � Łatwa do wyjęcia zawartość

 � Dostępne w wersjach z 8, 6, 4 i 2 przegródkami

 � Głęboki, duży separator x 4  

 � Głęboki, mały separator x 8 

 � Płytki, średni separator x 4 

 � Pudełeczko z 8 przegródkami x 2

 � Pudełeczko z 2 przegródkami x 1 

 � Płytkie pudełeczko z 4 
przegródkami x 1 

 � Drabinka na przypony x 2 

 � Głęboki, średni separator x 4

 � Płytki, duży separator x 4

 � Płytki, mały separator x 4

 � Pudełeczko z 4 przegródkami x 1

 � Płytkie pudełeczko z 8 
przegródkami x 1

 � Dispenser na plecionki x 5

 � Pudełeczko Flip top x 2

 � Głęboki, duży separator x 4  

 � Głęboki, mały separator x 3

 � Płytki, mały separator x 4 

 � Pudełeczko z 6 przegródkami x 1 

 � Płytkie pudełeczko z 8 
przegródkami x 1 

 � Dispenser na plecionki x 2 

 � Głęboki, średni separator x 3

 � Płytki, duży separator x 4

 � Pudełeczko z 8 przegródkami x 1

 � Pudełeczko z 4 przegródkami x 1

 � Płytkie pudełeczko z 4 
przegródkami x 1

 � Pudełeczko Flip top x 2

 � Głęboki, duży separator x 4 

 � Głęboki, mały separator x 3

 � Pudełeczko z 4 przegródkami x 1

 � Pudełeczko Flip top x 2

 � Głęboki, średni separator x 3

 � Pudełeczko z 8 przegródkami x 1

 � Dispenser na plecionki x 2

Pudełeczko z 8 przegródkami Pudełeczko z 4 przegródkamiPudełeczko z 6 przegródkami

Zestaw nie  
zawiera sprzętu
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CBX069 F Box Rig Case System inc 50 pins zł 160.00

CBX067 Royale Loaded Box Medium zł 176.00

CBX068 Royale Loaded Box Large zł 265.00

PIÓRNIK F BOX® RIGID RIG CASE

PUDEŁKA ROYALE® SYSTEM

 � Unikalna konstrukcja, która zapewnia maksymalne wykorzystanie przestrzeni wewnątrz

 � Dwustronna część środkowa zamocowana na zawiasie jest wyjmowana. Jest ona 
przeznaczona do przechowywania dłuższych przyponów w rodzaju  Zig Rigów lub 
przyponów do połowu z powierzchni, które po prostu zawija się jak na klasyczną drabinkę.

 � Zaokrąglone końce w części środkowej pozwalają zachować krzywiznę 
rurek termokurczliwych nakładanych na oczka haczyków.

 � Doskonale nadaje się do przechowywania szerokiego wachlarza przyponów.

 � Bardzo gęsta pianka EVA pewnie trzyma wbite szpilki.

 � Wyprofilowany zaczep na haczyki zabezpiecza przypony 
przed ześlizgiwaniem się i stykaniem ze sobą.

 � Wbudowane przegródki na szpilki (w zestawie 50 szpilek).

 � Wytłoczona linijka na wieczku, pomagająca wykonać przypony o odpowiedniej długości. 

 � Odporna na uszkodzenia obudowa z plastiku ABS.

 � Wodoodporna uszczelka gumowa.

 � Wymiary: Długość 35 cm x Szerokość 10 cm x Wysokość 7 cm

 � Dużo większa pojemność w porównaniu z innymi piórnikami o podobnych rozmiarach.

 � Zaokrąglone końce środkowej części zachowują krzywizną rurek 
termokurczliwych i pozwalają na zawinięcie przyponów  Zig Rig.

 � Doskonałe do przechowywania przyponów i akcesoriów

 � Wyjmowane separatory pozwalają na zmianę rozmiarów przegródek

 � Pudełko Medium zawiera: pudełeczko z 4 przegródkami, pudełeczko z 2 przegródkami, 4 
pudełeczka Flip Top z 4 przegródkami, drabinkę na przypony oraz dispenser na plecionki

 � Pudełko Large zawiera: pudełeczko z 8 przegródkami, pudełeczko z 2 
przegródkami, 2 pudełeczka z 4 przegródkami, 4 pudełeczka Flip Top z 4 
przegródkami, drabinkę na przypony, 2 dyspensery na plecionki

 � Stylowy zielony kolor 

 � Pasują do toreb z serii Royale, Camolite i FX

Royale Tackle 
Box Medium

Pudełko nie  
zawiera przyponów

Zaokrąglone końce środkowej 
części zachowują krzywiznę rurek 
termokurczliwych i pozwalają na 
zawinięcie przyponów  Zig Rig

Dużo większa pojemność w 
porównaniu z innymi piórnikami o 
podobnych rozmiarach

Wyprofilowane zaczepy na haczyki 
zabezpieczają przypony przed 
ześlizgiwaniem się i stykaniem ze 
sobą

Poręczne przegródki na 
nieużywane szpilki (w zestawie 50 
szpilek)
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CAC377 Steam and Store Chod/Withy Bin zł 80.00

CAC656 Edges Multi Chod and Zig Bin inc. 18 pins zł 55.00

CAC657 Edges Chod Disc Small inc  6 pins x 2 zł 17.00

CAC658 Edges Chod Disc Medium inc 6 pins x 2 zł 17.00

CAC659 Edges Chod/Zig Disc  Large inc 6 pins x 2 zł 17.00

CAC498 Zig Disc Storage System zł 111.00

POJEMNIK STEAM AND 
STORE CHOD/WITHY BIN

POJEMNIK MULTI CHOD  
& ZIG BIN 

POKROWIEC ZIG DISC 

JAK TO DZIAŁA

 � Przeznaczony do tworzenia i przechowywania przyponów typu Chod i Withy Pool

 � Specjalna tuba z zielonego plastiku, zawierająca zwijadełko oraz wieczko z gwintem

 � Zwijadełko składa się z trzech części o różnej średnicy, które 
pozwalają na wybór krzywizny o odpowiednim kącie

 � Wystarczy umieścić dany przypon na wybranej części zwijadełka i potrzymać 
go nad parą, a otrzymamy odpowiednie zakrzywienie przyponu

 � Przypony można przechowywać na zwijadełku aż do chwili, gdy będą potrzebne

 � W zestawie 20 specjalnie zaprojektowanych szpilek, które 
pozwalają utrzymać sztywne pętle przyponów w odpowiednim 
naprężeniu, aby nie straciły swojego kształtu

 � Przeznaczony do przechowywanie przyponów typu Chod Rig i Zig Rig.

 � Pomaga także przy tworzeniu przyponów typu Chod i Zig Rig.

 � W zestawie sześć dysków - po dwa każdego rozmiaru

 � Największy dysk jest idealny do przechowywania przyponów do Zig Riga, pomaga 
także w ocenie ich długości - 1 nawój to 15 cm, zatem 2 nawoje = 30cm

 � Dyski można ściągnąć z głównego trzpienia i dokupić dodatkowe, 
co pozwala dopasować pojemnik do własnych potrzeb

 � Może być także wykorzystany do wykrzywiania przyponów typu Chod Rig.

 � W zestawie 18 szpilek

 � Dyski są także dostępne osobno - po dwa dyski w opakowaniu + 6 pinezek w paczce

 � Specjalnie przeznaczony do przechowywania Zig Rigów

 � Idealny także na przypony do łowienia z powierzchni

 � Zawiera pięć wyjmowanych dysków z gęstej pianki

 � Dyski o obwodzie 30 cm można wyjmować ze 
środkowego trzpienia, dzięki czemu można za każdym 
razem zawiązać przypon  Zig Rig o idealnej długości.

 � W zestawie 20 szpilek schowanych w rączce

 � W zestawie także poręczny neoprenowy pokrowiec zapinany 
na zamek, który chroni przypony w trakcie transportu

Pudełko nie  
zawiera przyponów

Pudełko nie  
zawiera przyponów

Dyski do pojemnika  
Multi Chod & Zig Bin 
dostępne osobno

Umieść haczyk w wycięciu  
na dysku z pianki

Gdy otrzymasz już pożądaną 
długość, odetnij przypon

Nawiń teraz przypon na dysk – 
każdy nawój to 30 cm

Zawiąż na końcu pętelkę i  
przymocuj przypon szpilką
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www.foxint.com

ŻYŁKI I 
PLECIONKI
Jeśli chodzi o produkcję żyłek i plecionek dedykowanych łowieniu 
karpi, jesteśmy - trzeba to przyznać - liderami na rynku. Faktem jest, że 
nasz sprzęt jest projektowany i opracowywany przez wędkarzy dla 
wędkarzy. Jesteśmy pewni, że dbamy o każdy najdrobniejszy szczegół, 
aby nasze produkty były zaprojektowane ściśle pod kątem łowienia 
karpi. Jesteśmy przekonani, że nie jest czymś rozsądnym wydawanie 
dużych sum na drogi sprzęt wędkarski jak wędki, sygnalizatory, 
namioty, pontony czy kołowrotki i jednoczesne nawinięcie na 
nowe kołowrotki słabej jakości żyłki czy plecionki. Dlatego też, 
kiedy kupujecie żyłkę lub plecionkę z logo Foxa, możecie być 
pewni, że otrzymujecie wysokiej jakości produkt do nawinięcia 
na szpule Waszych kołowrotków

Oferta produkowanych przez nas żyłek i plecionek jest na tyle szeroka, że 
spełni praktycznie wszelkie potrzeby i oczekiwania wędkarzy. Tym samym 
znajdziecie tutaj bardzo miękkie żyłki o małej średnicy do dalekich rzutów, 
szybkotonący, niewidoczny w wodzie fluorocarbon, odporne na przetarcia 
żyłki mono, mało widoczną żyłkę do łowienia z powierzchni o neutralnej 
wyporności oraz wysokiej jakości plecionki o małym przekroju.  
Dodatkowo znajdziecie zaawansowane technicznie żyłki koniczne do 
przyponów strzałowych oraz specjalistyczne plecionki do rakiety i 
markera.  

Nowością w katalogu na rok 2017 jest nasza najlepsza żyłka 
podstawowa o nazwie Torque, która zastępuje niezwykle popularne 
żyłki Warrior XT. Ponadto wprowadzamy udoskonaloną wersję 
uznanej żyłki Exocet, która wykorzystuje naszą technologię 
kamuflażu Trans Khaki. 

Oprócz żyłek głównych i plecionek produkujemy także różnego 
rodzaju przypony specjalistyczne, zarówno strzałowe do 
dalekich rzutów, jak i chroniące przed przetarciem podczas 
łowienia w ekstremalnych warunkach.  

Jesteśmy dumni, że możemy zaoferować najlepsze żyłki, 
plecionki, fluorocarbony oraz przypony specjalistyczne 
wykonane przy zastosowaniu najnowocześniejszych 
technologii i w bardzo atrakcyjnych cenach. Mamy 
więc nadzieję, że nasza oferta Wam się spodoba...
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@ FoxInt /FoxInternational /FoxInternational1@fox_international

Insta Insta InstaInsta

FOLLOW US ON...

ŻYŁKA EXOCET™ TRANS KHAKI > 

ŻYŁKA EXOCET™ TRANS KHAKI   
TAPERED MONO > 

ŻYŁKA SOFT STEEL® CAMO >

ŻYŁKA TORQUE™ > 

ŻYŁKA SURFACE > 

ŻYŁKA ILLUSION® TRANS KHAKI > 

PRZYPONY KONICZNE TRANS KHAKI > 

ŻYŁKA SNAG > 

PLECIONKA HORIZON® > 

PLECIONKA SUBMERGE® > 

PLECIONKA EXOCET® SPOD/MARKER > 

OFERTA FOXA
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Wytrzymałość Średnica Pojemność szpuli

CML149 10lb/4.55kg 0.26mm 1000m NOWOŚĆ zł 122.00

CML150 13lb/5.90kg 0.30mm 1000m NOWOŚĆ zł 122.00

CML151 16lb/7.27kg 0.33mm 1000m NOWOŚĆ zł 122.00

CML152 18lb/8.18kg 0.35mm 1000m NOWOŚĆ zł 122.00

CML153 20lb/9.09kg 0.37mm 1000m NOWOŚĆ zł 122.00

CML154 23lb/10.45kg 0.40mm 1000m NOWOŚĆ zł 122.00

Light Camo Dark Camo Wytrzymałość Średnica Pojemność szpuli

CML132 CML136 13lb/5.90kg 0.30mm 1000m zł 139.00

CML133 CML137 16lb/7.27kg 0.33mm 1000m zł 139.00

CML134 CML138 18lb/8.18kg 0.35mm 1000m zł 139.00

CML135 CML139 20lb/9.09kg 0.37mm 1000m zł 139.00

Clear Camo Wytrzymałość Średnica Pojemność szpuli

CML065 CML062 25lb/11.3kg 0.45mm 1000m zł 59.00

CML066 CML063 35lb/15.9kg 0.50mm 1000m zł 59.00

CML067 CML064 45lb/20.4kg 0.60mm 1000m zł 59.00

CML155 Exocet Trans Khaki Tapered Leader Line 12-35lb NOWOŚĆ zł 67.00

CML156 Exocet Trans Khaki Tapered Leader Line 15-35lb NOWOŚĆ zł 67.00

CML145 Torque 0.30mm 11lb/5.00kg NOWOŚĆ zł 55.00

CML146 Torque 0.33mm 13lb/5.91kg NOWOŚĆ zł 55.00

CML147 Torque 0.35mm 16lb/7.27kg NOWOŚĆ zł 55.00

CML148 Torque 0.38mm 20lb/9.55kg NOWOŚĆ zł 55.00

CML142 Edges Soft Tapered Leaders Trans Khaki x 3 12-30lb zł 59.00

CML143 Edges Soft Tapered Leaders Trans Khaki x 3 16-35lb zł 59.00

ŻYŁKA EXOCETTM TRANS KHAKI

ŻYŁKA SOFT STEEL® CAMO 

PRZYPONY KONICZNE  
ŻYŁKA TRANS KHAKI

ŻYŁKA TORQUE®

ŻYŁKA SNAG LEADER 

ŻYŁKA KONICZNA  
EXOCET™ TRANS KHAKI 

 � Kolor Trans Khaki, który jest praktycznie 
niewidoczny w wodzie

 � Wybór numer jeden wielu czołowych 
karpiarzy w Wielkiej Brytanii i Europie

 � Mała średnica oraz miękkość sprawiają, że  
żyłka doskonale nadaje się do dalekich rzutów

 � Świetna odporność na przetarcia 
mimo małej średnicy

 � Mimo tego, że jest miękka, 
zadziwiająco dobrze tonie

 � Świetna wytrzymałość na węźle 
oraz mała pamięć kształtu

 � Nawijana na szpulach 1000 m

 � Dostępna w kolorze Light 
Camo lub Dark Camo

 � Mała rozciągliwość i duża wytrzymałość

 � Bardzo miękka o małym 
przekroju, idealna do rzutów

 � Wysoka odporność na przetarcia

 � Kolory kamuflujące sprawiają, że 
trudno ją dostrzec na dnie

 � Świetna wytrzymałość na  
węźle oraz mała pamięć  
kształtu

 � Służą do absorbowania sił wywołanych 
dalekim rzutem ciężkiego zestawu lub 
rakiety i chronią przed jego zerwaniem

 � Zwężająca się średnica sprawia, że 
używając grubego przyponu mamy 
możliwość zawiązać do głównej 
żyłki dość mały węzeł, co pomaga 
osiągać dalsze odległości

 � Kolor kamuflujący Trans Khaki

 � Mała pamięć kształtu i 
mała rozciągliwość

 � Wysoka odporność na przetarcia 

 � Na szpuli 3 przypony 
o długości 12 m

 � Dostępne wytrzymałości 
12lb-30lb (0.33mm-0.50mm) i 
16lb-35lb (0.37mm-0.57mm)

 � Mało widoczna żyłka w kolorze Trans Khaki, 
praktycznie znika na dnie oraz w toni

 � Żyłka rozpoczyna się, 8-metrowym odcinkiem o wytrzymałości  
35lb (0.50mm), a następnie na odcinku 6 metrów jej 
średnica zmniejsza się do żyłki o wytrzymałości 
12lb (0.30mm) lub 15lb (0.33mm). Potem 
następuje 300-metrowy odcinek żyłki 
o wytrzymałości 12lb lub 15lb i żyłka 
znów zwiększa swoją średnicę

 � Idealna na łowiskach, gdzie 
zakazane są przypony strzałowe

 � Doskonała do dalekich rzutów
 � Dzięki niej można wykonać 
rzuty na ponad 180 m!

 � Zwężenie żyłki z dwóch stron oznacza 
możliwość jej przewinięcia, dzięki 
czemu jest bardziej opłacalna

 � Bardzo miękka i jednocześnie 
niezwykle odporna na przetarcia

 � Świetna wytrzymałość na węźle 
oraz mała pamięć kształtu

 � Nawijana na szpulach o pojemności 300m

 � Idealna, wszechstronna żyłka mono

 � Doskonały stosunek jakości do ceny

 � Przeznaczona dla wędkarzy o mniejszym budżecie, 
którzy chcą mieć produkt jakości Foxa

 � Mało widoczny zielony kolor, który 
idealnie spisuje się w czystej wodzie

 � Wysoka odporność na przetarcia 
sprawia, że żyłka idealnie nadaje się na 
zarośnięte i pełne zaczepów łowiska

 � Mała średnica pomaga przy rzutach 

 � Wysoka wytrzymałość na węźle

 � Mała rozciągliwość oraz pamięć kształtu

 � 1000 m na szpuli

 � Dostępne rozmiary: 11lb (0.30mm), 13lb 
(0.33mm), 16lb (0.35mm) i 20lb (0.38mm)

 � Wysoka odporność na przetarcia

 � Niska rozciągliwość 

 � Idealny materiał na przypon 
wiodący do łowienia w 
miejscach z zaczepami 
i roślinnością

 � Dostępna w wersji 
Clear i Camo

 � Dostępne wytrzymałości: 
25lb (11.3kg), 35lb 
(15.9kg) i 45lb (20.4kg)
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TACKLE AWARDS
2016

BEST BRAID
MAIN LINE

HIGHLY COMMEN
DED

TACKLE AWARDS
2016

BEST FLUOROCARBON
LINE

HIGHLY COMMEN
DED

Wytrzymałość Średnica Pojemność szpuli

CML130 16lb/7.27kg 0.35mm 200m zł 122.00

CML131 19lb/8.64kg 0.39mm 200m zł 122.00

CML140 16lb/7.27kg 0.35mm 600m zł 357.00

CML141 19lb/8.64kg 0.39mm 600m zł 357.00

Wytrzymałość Średnica Pojemność szpuli

CBL008 25lb/11.3kg 0.16mm 300m zł 185.00

CBL009 25lb/11.3kg 0.16mm 600m zł 378.00

CBL010 40lb/18.1kg 0.20mm 300m zł 185.00

CBL011 40lb/18.1kg 0.20mm 600m zł 378.00

Wytrzymałość Średnica Pojemność szpuli

CML128 12lb/5.45kg 0.28mm 250m zł 50.00

CML129 15lb/6.80kg 0.30mm 250m zł 50.00

Wytrzymałość Średnica Pojemność szpuli

CBL014 35lb/15.90kg 0.20mm 300m zł 185.00

CBL015 50lb/22.73kg 0.30mm 300m zł 185.00

Wytrzymałość Średnica Pojemność szpuli

CBL012 20lb/9.07kg 0.18mm 300m zł 151.00

Wytrzymałość Średnica Pojemność szpuli

CBL013 20lb/9.07kg 0.18mm 300m zł 151.00

ŻYŁKA ILLUSION® 
TRANS KHAKI

PLECIONKA SUBMERGE™

ŻYŁKA SURFACE™ 

PLECIONKA HORIZON® SEMI BUOYANT

PLECIONKA EXOCET™ MK2 SPOD PLECIONKA EXOCET™ MK2 MARKER 

 � Najnowocześniejsza technologia 
produkcji fluorocarbonu

 � Opracowany wraz z nurkiem Robem Hughesem, 
dzięki czemu stapia się on z dnem jak i w toni 

 � Bardzo miękki do wykonywania  
płynnych rzutów oraz swobodnego  
układania się na dnie

 � Niezwykle szybko tonie
 � Mała rozciągliwość
 � Niewidoczny w wodzie
 � Wysoka odporność na przetarcia
 � Wysoka wytrzymałość na węźle 
 � Nawijany na szpulach o pojemności 200m
 � Dostępne także szpule o pojemności 600 metrów

 � Stosowana przez wielu najlepszych wędkarzy w 
Europie na najbardziej wymagających łowiskach

 � Dostępna w kolorze Dark Camo z 
wykorzystaniem technologii płynnego 
przechodzenia kolorów 

 � Szybkotonąca

 � Mała średnica i bardzo 
miękka, co ułatwia rzuty

 � Miękka plecionka swobodnie 
układa się na dnie

 � Wysoka odporność na przetarcia

 � Praktycznie nierozciągliwa

 � Idealna na zarośnięte i pełne 
zaczepów łowiska

 � Nawijana na szpulach o pojemności 300 m i 600 m

 � Przeznaczona specjalnie do 
łowienia z powierzchni

 � Neutralna pływalność 

 � Niska średnica i mała 
widoczność w wodzie

 � Niezwykle miękka, co ułatwia rzuty

 � Praktycznie niewidoczna, gdy 
leży na powierzchni wody

 � Wspaniała odporność na przetarcia 
i wysoka wytrzymałość na węźle

 � Nawijana na szpulach o 
pojemności 250m

 � Częściowo pływająca żyłka do łowienia 
na bardzo dalekie odległości. Pomaga 
utrzymać żyłkę powyżej roślin i zaczepów.

 � Ten sam kolor Dark Camo, co w 
tonącej plecionce Submerge 

 � Wysoka odporność na przetarcia 
sprawia, że żyłka idealnie nadaje się na 
zarośnięte i pełne zaczepów łowiska

 � Wysoka wytrzymałość na węźle

 � Bardzo miękka, co przekłada 
się na płynne rzuty 

 � Mała średnica pomaga osiągnąć 
zamierzoną odległość rzutu

 � Dostępne wytrzymałości: 35 lb 
(0.20 mm) i 50 lb (0.30 mm)

 � Nawijana na szpulach o pojemności 300 m

 � Jaskrawa, żółta plecionka specjalnie 
zaprojektowana do rakiety zanętowej.

 � Wysoka pływalność ułatwia 
zwijanie rakiety zanętowej

 � Praktycznie nierozciągliwa

 � Miękka plecionka o małej 
średnicy do dalekich rzutów

 � Wysoka wytrzymałość na węźle

 � Sugerujemy stosować w połączeniu 
z przyponami strzałowymi

 � Specjalnie przeznaczona do 
stosowania w zestawie do markera

 � Mało widoczny kolor zielony 
zmniejsza ryzyko spłoszenia karpia

 � Specjalnie zaprojektowana 
do badania dna

 � Wysoka pływalność 

 � Praktycznie nierozciągliwa, co pomaga 
przenosić każdy rodzaj nierówności 
dna na szczytówkę wędki

 � Miękka plecionka o małej 
średnicy do dalekich rzutów

 � Wysoka wytrzymałość na węźle

 � Sugerujemy stosować w połączeniu 
z przyponami strzałowymi

ŻYŁKI I PLECIO
N

KI

Przedstawione ceny to RRP (Rekomendowana cena detaliczna)
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AKCESORIAAKCESORIA
Z każdym mijającym rokiem nie tylko rozrasta się nasza oferta akcesoriów z serii 
Edges, ale także wzrasta jej reputacja jako produktów o bezkonkurencyjnej 
jakości, innowacyjności i doskonałych walorach użytkowych (które z 
roku na rok się poprawiają). Nasze akcesoria Edges używane są przez 
najlepszych i najbardziej skutecznych karpiarzy w całej Europie. Podobnie 
jak Ci wędkarze jesteśmy przekonani, że produkty te dają pewną 
„przewagę” nie tylko nad karpiami, ale także nad innymi wędkarzami, 
którzy nie stosują produktów z tej serii. Olbrzymim walorem przy 
projektowaniu, nie tylko akcesoriów, ale całego sprzętu wędkarskiego, 
jest wykorzystanie wędkarskich doświadczeń naszych zespołów 
projektowych i testowych. Są to produkty zaprojektowane przez 
wędkarzy dla wędkarzy, a każdy produkt z logo Edges jest 
wynikiem setek godzin spędzonych wspólnie nad wodą. W 
przeciwieństwie do części konkurencyjnych firm działających na 
rynku akcesoriów, nasz cały zespół regularnie łowi ryby i stara 
się wcielać w życie swoje obserwacje. Wszystko to po to, aby 
każdy najdrobniejszy szczegół został wzięty pod uwagę. 

W tegorocznym katalogu wprowadzamy znaczący dodatek do serii Edges, a 
mianowicie pierwszą serię haczyków Edges. Seria ta zastępuje wcześniejsze 
serie Arma Point i Kuro. Haczyki te są najmocniejszymi i najostrzejszymi 
haczykami, jakie można nabyć w sklepie wędkarskim. Projektowaniu 
tych haczyków poświęciliśmy 3 lata, dopieszczając każdy możliwy 
szczegół. Każdy pojedynczy haczyk został wykonany zgodnie z naszymi 
wytycznymi. Tym samym nie są to produkty „wyjęte z półki” jakiegoś 
producenta haczyków. Każde oczko, każde ostrze i każdy trzonek 
został dokładnie dobrany przez nasz zespół po to, aby każdy model 
działał dokładnie tak, jak powinien. To, co zobaczycie na kolejnych 
stronach jest naprawdę unikatowe. 

Oprócz obszernej serii Edges, znajdziecie także wiele innych 
akcesoriów, w szczególności materiały PVA, narzędzia do 
nęcenia, pływaki do Zig Riga, sprzęt do połowu z powierzchni, 
markery i ciężarki. Mówiąc o ciężarkach, należy wspomnieć o 
kilku nowych produktach, który pozwolą znacznie podnieść 
jakość Waszego łowienia. Warto więc zwrócić uwagę na 
ciężarki Camotex Impact Inline oraz ciężarki do markera 
Grappling...
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SERIA EDGES™ > 

CIĘŻARKI >
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PŁYWAKI > 
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EDGES™ CURVE SHANK
  Poprawiona wersja oryginalnego haczyka Arma Point SSC

  Dostosowany do przynęt tonących i neutralnie wyważonych 

  Wykorzystana technologia Arma Point 

  Ostre, proste ostrze

  Wygięte do środka oczko

  Agresywnie wygięty trzonek pomaga obrócić haczyk i mocno wbić w pysk ryby

  Antyrefleksyjna, ciemna powłoka 

  Bardzo mocne i lekkie haki z kutej stali wanadowej XC80

  Dostępne wielkości haczyków z zadziorem: 2, 4, 5, 6, 7 i 8

  Dostępne wielkości haczyków bezzadziorowych: 6 i 8

  Opakowanie zawiera 10 sztuk

EDGES™ CURVE SHORT 
  Poprawiona wersja oryginalnego haczyka Arma Point XSC

  Idealne zarówno do przynęt tonących, jak i pływających

  Wykorzystana technologia Arma Point 

  Ostre, proste ostrze

  Proste oczko

  Krótki, zakrzywiony trzonek

  Antyrefleksyjna, ciemna powłoka 

  Bardzo mocne i lekkie haki z kutej stali wanadowej XC80

  Opakowanie zawiera 10 sztuk

  Dostępne tylko w wersji z zadziorem

  Dostępne rozmiary: 2, 4, 5, 6, 7 i 8

EDGES™ CURVE MEDIUM 
  Idealne zarówno do przynęt tonących, jak i pływających

  Doskonale nadają się do popularnego przyponu 360 

  Wykorzystana technologia Arma Point 

  Ostre, proste ostrze

  Wygięte do środka oczko

  Agresywnie wygięty średniej długości trzonek pomaga obrócić haczyk i mocno wbić 

się w pysk ryby

  Antyrefleksyjna, ciemna powłoka 

  Bardzo mocne i lekkie haki z kutej stali wanadowej XC80

  Dostępne wielkości haczyków z zadziorem: 2, 4, 5, 6, 7 i 8

  Dostępne wielkości haczyków bezzadziorowych: 6 i 8

  Opakowanie zawiera 10 sztuk

EDGES™ WIDE GAPE STRAIGHT 
  Idealne zarówno do przynęt tonących, jak i pływających

  Wykorzystana technologia Arma Point 

  Długie, ostre, proste ostrze

  Agresywnie odgięte o 25 stopni do środka oczko

  Antyrefleksyjna, ciemna powłoka 

  Bardzo mocne i lekkie haki z kutej stali wanadowej XC80

  Dostępne wielkości haczyków z zadziorem: 2, 4, 5, 6, 7 i 8

  Dostępne wielkości haczyków bezzadziorowych: 6 i 8

  Opakowanie zawiera 10 sztuk

Długie i ostre proste ostrze

Haczyk Curve Medium jest idealny 
do przyponu 360

Mocna, kuta stal wanadowa XC80

Wersja z mikro zadziorem i bez 
zadziora

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
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EDGES™ WIDE GAPE BEAKED 
  Poprawiona wersja oryginalnego haczyka Arma Point SSBP

  Idealne zarówno do przynęt tonących, jak i pływających

  Wykorzystana technologia Arma Point 

  Ostre, odgięte ostrze

  Odgięte ostrze sprawia, że haczyki idealnie nadają się do przynęt tonących na 

łowiskach pokrytych żwirem

  Odgięte o 10 stopni do środka oczko

  Antyrefleksyjna, ciemna powłoka 

  Bardzo mocne i lekkie haki z kutej stali wanadowej XC80

  Dostępne wielkości haczyków z zadziorem: 2, 4, 5, 6, 7 i 8

  Dostępne wielkości haczyków bezzadziorowych: 6 i 8

  Opakowanie zawiera 10 sztuk

EDGES™ STIFF RIG BEAKED 
  Poprawiona wersja oryginalnego haczyka Arma Point SR

  Idealne do przynęt pływających i przyponów typu Chod Rig, Hinged Stiff i Multi.

  Dopasowane także do przynęt tonących na sztywnych przyponach

  Wykorzystana technologia Arma Point 

  Ostre, odgięte ostrze

  Odgięte na zewnątrz o 25 stopni oczko do zastosowania z bardzo sztywnymi żyłkami 

jak Edges Rigidity 

  Duże oczko umożliwia trzykrotne przełożenie żyłki 30lb Rigidity przy wiązaniu węzła 

bez węzła

  Antyrefleksyna, ciemna powłoka 

  Bardzo mocne i lekkie haki z kutej stali wanadowej XC80

  Dostępne wielkości haczyków z zadziorem: 2, 4, 5, 6, 7 i 8

  Dostępne wielkości haczyków bezzadziorowych: 6 i 8

  Opakowanie zawiera 10 sztuk

EDGES™ STIFF RIG STRAIGHT 

  Zaprojektowane dla tych wędkarzy, którzy wolą haczyki z prostym ostrzem

  Idealne do przynęt pływających i przyponów typu Chod Rig, Hinged Stiff i Multi.

  Dopasowane także do przynęt tonących na sztywnych przyponach

  Wykorzystana technologia Arma Point 

  Ostre, proste ostrze

  Odgięte na zewnątrz o 25 stopni oczko do zastosowania z bardzo sztywnymi żyłkami 

jak Edges Rigidity 

  Duże oczko umożliwia trzykrotne przełożenie żyłki 30lb Rigidity przy wiązaniu węzła 

bez węzła

  Antyrefleksyjna, ciemna powłoka 

  Bardzo mocne i lekkie haki z kutej stali wanadowej XC80

  Dostępne wielkości haczyków z zadziorem: 2, 4, 5, 6, 7 i 8

  Dostępne wielkości haczyków bezzadziorowych: 6 i 8

  Opakowanie zawiera 10 sztuk

HACZYKI EDGES™ ZIG & FLOATER  
  Przeznaczone do stosowania z przyponami do łowienia z powierzchni i Zig Rigami

  Można stosować je również do łowienia na przynęty tonące ze sztywnymi 

przyponami, gdy konieczne jest odchudzenie zestawu

  Wykorzystana technologia Arma Point

  Ostre, proste ostrze

  Odrobinę odgięte na zewnątrz oczko do stosowania z przyponami z żyłki 

  Antyrefleksyjna, ciemna powłoka 

  Bardzo mocne i lekkie haki z kutej stali wanadowej XC80

  Cieńszy drut w porównaniu z innymi haczykami Edges służy delikatnej prezentacji 

przynęty

  Dostępne wielkości haczyków z zadziorem: 6, 8 i 10

  Dostępne wielkości haczyków bezzadziorowych: 6, 8 i 10

  Opakowanie zawiera 10 sztuk

Długie, ostre odgięte ostrza

Odchylone na zewnętrz o 25 stopni 
oczko w modelach Stiff Rig

Modele Stiff Rig są idealne do 
przyponów typu Chod i Multi

Cieńszy drut w haczykach 
Zig & Floater

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
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A
KCESO

RIA



146

CAMOTEX™ STIFF
  Bardzo sztywna plecionka w otulinie idealna do tworzenia przyponów do

  Otulina i wewnętrzna plecionka mają kamuflujący kolor

  Przed zawiązaniem węzła zalecamy zdjęcie otuliny, gdyż materiał jest zbyt sztywny i 

otulina mogłaby uszkodzić się podczas wiązania węzła

  Ma własności antysplątaniowe

  Usztywnia się nad parą, co świetnie spisuje się w sztywnych przyponach oraz 

sztywnych częściach przyponu Hinged Stiff Rig

  Otulina łatwa do zdjęcia

  Dostępna w dwóch kolorach - Light Camo i Dark Camo

  Dostępne wytrzymałości - 15lb (6.8kg), 20lb (9kg), i 25lb (11.3kg)

  Na szpulce 20 m plecionki

CAMOTEX™ SOFT
  Bardzo miękka plecionka w otulinie idealna do tworzenia przyponów do przynęt 

tonących i pływających

  Jest tak miękka, że może być mylona z normalną plecionką bez otuliny

  Otulina i wewnętrzna plecionka mają kamuflujący kolor

  Otulina łatwa do zdjęcia

  Dostępna w dwóch kolorach - Light Camo i Dark Camo

  Dostępne wytrzymałości - 15lb (6.8kg), 20lb (9kg), i 25lb (11.3kg)

  Na szpulce 20 m plecionki

CAMOTEX™ SEMI-STIFF
  Plecionka w półsztywnej otulinie (pomiędzy Camotex Stiff a Camotex Soft)

  Idealna do przynęt tonących i przyponów typu blow back

  Otulina i wewnętrzna plecionka mają kamuflujący kolor

  Przed zawiązaniem węzła zalecamy zdjęcie otuliny, gdyż materiał jest zbyt sztywny i 

otulina mogłaby uszkodzić się podczas wiązania węzła

  Dobrze prostuje się nad parą 

  Ma własności antysplątaniowe

  Otulina łatwa do zdjęcia

  Dostępna w dwóch kolorach - Light Camo i Dark Camo

  Dostępne wytrzymałości - 15lb (6.8kg), 20lb (9kg), i 25lb (11.3kg)

  Na szpulce 20 m plecionki

CORETEX™ MATT
  Plecionka bazująca na pierwotnym Coretexie ale w udoskonalonej matowej otulinie, 

zmniejszającej odbicia światła w wodzie

  Idealna do różnorodnych przyponów

  Półsztywna otulina ma właściwości antysplątaniowe i można ją wykorzystać do 

przyponów combi-rig

  Otulina łatwa do zdjęcia

  Dostępne w kolorach Weedy Green i Gravelly Brown

  Dostępne wytrzymałości - 15lb (6.8kg), 20lb (9kg), 25lb (11.3kg) i 35lb (15.8kg)

  Na szpulce 20 m plecionki

RIGIDITY® TRANS KHAKI 
  Poprawiona wersja oryginalnego materiału Rigidity

  Cechuje się niską widocznością w wodzie dzięki kolorystyce Trans Khaki 

  Najbardziej sztywna żyłka do Chod Riga jaką widzieliśmy

  Idealna do przyponów typu Chod Rig i Hinged Stiff Rig

  Sztywny materiał utrudnia wyplucie przynęty

  Do wiązania węzłem whipping należy używać żyłki o wytrzymałości 30 lb

  Dostępne wytrzymałości 25lb (11.3kg) i 30lb (13.6kg)

  Na szpulce 30 m żyłki!

REFLEX™ CAMO
  Jedna z najlepszych plecionek przyponowych z dostępnych na rynku 

  Plecionka w kolorze kamuflującym

  Bardzo miękki materiał przyponowy idealny do stosowania z woreczkami PVA Rapide

  Tonie bez konieczności stosowania pasty obciążającej

  Dostępna w dwóch kolorach - Light Camo i Dark Camo

  Dostępne wytrzymałości - 15lb (6.8kg), 25lb (11.3kg) i 35lb (15.8kg)

  Na szpulce 20 m plecionki
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ILLUSION® TRANS KHAKI SOFT HOOKLINK  
  Udoskonalony materiał Illusion w rewolucyjnym kolorze kamuflującym Trans Khaki

  Idealny na łowiska z przezroczystą wodą

  Najbardziej niewidoczny materiał przyponowy z jakim miał do czynienia Rob Hughes

  Miękki i szybko tonący

  Wysoka odporność na przetarcia i mała rozciągliwość

  Świetna wytrzymałość na węzłach

  Idealna do różnorodnych przyponów

  Nawijana na szpulach o pojemności 50m

  Dostępne wytrzymałości: 12lb (5.45kg) i 15lb (6.8kg)

ZIG + FLOATER HOOKLINK
  Materiał przyponowy przeznaczony do łowienia z powierzchni oraz metodą Zig Rig

  Wykonany z żyłki, która ma niską średnicę i jest praktycznie niewidoczna w wodzie

  Bardzo mocna i odporna na przetarcia 

  Prawdopodobnie wybór numer jeden większości europejskich wędkarzy, łowiących z 

powierzchni i metodą Zig Rig

  Dostępne rozmiary: 9lb, 12lb i 15lb

ILLUSION® TRANS KHAKI 
FLUOROCARBON LEADER   

  Wykonany w kamuflującym kolorze Trans Khaki

  Idealny na łowiska z przezroczystą wodą

  Bardziej skuteczny materiał przyponowy

  Najbardziej niewidoczny materiał przyponowy z jakim miał do czynienia Rob Hughes

  Tonie jak cegła i jest niezwykle miękki, dzięki czemu doskonale przylega do dna i 

świetnie prezentuje przynęty

  Wysoka odporność na przetarcia i mała rozciągliwość

  Świetna wytrzymałość na węzłach

  Nawijana na szpulach o pojemności 50m

  Dostępne wytrzymałości: 20lb (9kg) i 30lb (13.6kg)

SUBMERGE™ LEAD FREE LEADER
  Doskonała alternatywa dla ledkorów i idealna na łowiskach, gdzie zakazano ich 

stosowania

  Niezwykle miękki i jednocześnie tonie jak cegła, przylegając dokładnie do dna

  Świetna odporność na przetarcia

  Łatwy do zaplatania, a pętle są bardzo mocne

  Dostępny w kolorach Weedy Green i Gravelly Brown

  Dostępna nowa wersja 60lb na łowiska z dużą ilością zaczepów

  Dostępne wytrzymałości: 30lb (13.6kg), 45lb (20.4kg) i 60lb (27.2kg)

  Na szpulce 10 metrów plecionki

CAMO LEADCORE
  Świetny materiał maskujący o dużej wytrzymałości na przetarcia

  Łatwy do zaplatania, bardzo miękki, gesty i mocny

  Plecionka w kolorze kamuflującym

  Dostępny w dwóch kolorach - Light Camo i Dark Camo

  Dostępny tylko o wytrzymałości 45lb (20.4kg)

  Dostępny w szpulach o pojemności 7 m i 25 m

ARMADILLO™
  Plecionka w kolorze kamuflującym

  Przeznaczona do robienia przyponów strzałowych

  Doskonała przy dalekich rzutach lub podczas łowienia w miejscach z zaczepami

  Dostępna w kolorze Light Camo lub Dark Camo

  Dostępna nowa wersja 65lb na łowiska z dużą ilością zaczepów

  Dostępne wytrzymałości: 30lb (13.6kg), 45lb (20.4kg) lub 65lb (29.5kg)

  Na szpulce 20 m plecionki
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LEAD CLIP 30LB SUBMERGE LEADERS + K/C KIT 
  Trzy odcinki z bezołowiowego materiału Edges 30lb Submerge o długości 75 cm

  Wszystkie trzy odcinki mają nałożone klipsy Trans Khaki z nasadkami

  W zestawie krętlik standardowy oraz Kwik Change 

  Zaplecione pętle na obu końcach umożliwiają prostą wymianę krętlika 

  Możliwość bezpośredniego zawiązania do krętlika 

gotowych przyponów

  Dostępne w kolorach Weedy Green i Gravelly Brown

30LB SUBMERGE HELI 
RIGS LEADERS + K/C KIT 

  Trzy odcinki z bezołowiowego materiału Edges 30lb 

Submerge o długości 75 cm

  Wszystkie trzy przypony wiodące mają zamocowane 

elementy zestawu helikopterowego

  Zestaw zawiera 3 x Heli Buffer Sleeves, 3 x 6mm 

Tapered Bore Bead, 3 odcinki 0.5mm Leader Silicone 

  W zestawie także 3 x Flexi Ring Swivel oraz 3 x Kwik 

Change Flexi Ring Swivel

  Zaplecione pętle na obu końcach umożliwiają prostą 

wymianę krętlika 

  Możliwość bezpośredniego zawiązania do krętlika 

gotowych przyponów

  Dostępne w kolorach Weedy Green i Gravelly Brown

LEADCORE LEADERS 
+ K/C KIT 

  Trzy odcinki ledkoru Edges Camo o długości 75 cm

  W zestawie trzy rodzaje krętlików - standardowy, z 

pierścieniem oraz agrafką Kwik Change

  Zaplecione pętle na obu końcach umożliwiają prostą 

wymianę krętlika 

  Możliwość bezpośredniego zawiązania do krętlika 

gotowych przyponów

  Dostępne w kolorze Light Camo lub Dark Camo

SUBMERGE LEADERS 
+ K/C KIT 

  Trzy odcinki z bezołowiowego materiału Edges 30lb 

Submerge o długości 75 cm

  W zestawie trzy rodzaje krętlików - standardowy, z 

pierścieniem oraz agrafką Kwik Change

  Zaplecione pętle na obu końcach umożliwiają prostą 

wymianę krętlika 

  Możliwość bezpośredniego zawiązania do krętlika 

gotowych przyponów

  Dostępne w kolorach Weedy Green i Gravelly Brown

LEADCORE HELI RIGS 
+ K/C KIT 

  Trzy odcinki ledkoru Edges Camo o długości 75 cm

  Wszystkie trzy przypony wiodące mają zamocowane 

elementy zestawu helikopterowego

  Zestaw zawiera 3 x Heli Buffer Sleeves, 3 x 6mm 

Tapered Bore Bead, 3 odcinki 0.5mm Leader Silicone 

  W zestawie także 3 x Flexi Ring

   Swivel oraz 3 x Kwik Change Flexi Ring Swivel

  Zaplecione pętle na obu końcach umożliwiają prostą 

wymianę krętlika 

  Możliwość bezpośredniego zawiązania do krętlika 

gotowych przyponów

  Dostępne w kolorze Light Camo lub Dark Camo

LEAD CLIP LEADCORE 
LEADERS + K/C KIT 

  Trzy odcinki ledkoru Edges Camo o długości 75 cm

  Wszystkie trzy odcinki mają nałożone kilpsy Trans 

Khaki z nasadkami

  W zestawie krętlik standardowy oraz Kwik Change 

  Zaplecione pętle na obu końcach umożliwiają prostą 

wymianę krętlika 

  Możliwość bezpośredniego zawiązania do krętlika 

gotowych przyponów

  Dostępne w kolorze Light Camo lub Dark Camo

LEAD CLIP TUBING 
RIGS + K/C KIT

  Trzy odcinki ledkoru Edges Camo o długości 75 cm

  W zestawie trzy rodzaje krętlików - standardowy, z 

pierścieniem oraz agrafką Kwik Change

  Zaplecione pętle na obu końcach umożliwiają prostą 

wymianę krętlika 

  Możliwość bezpośredniego zawiązania do krętlika 

gotowych przyponów

  Dostępne w kolorze Light Camo lub Dark Camo

CAC579 Lead Clip Tubing Rigs + KC Kit - Trans Khaki

CAC575 Lead Clip Leadcore Leaders + KC Kit Light Camo

CAC576 Lead Clip Leadcore Leaders + KC Kit Dark Camo

CAC573 Leadcore Heli Rigs + KC Kit Light Camo

CAC574 Leadcore Heli Rigs + KC Kit Dark Camo

CAC580 Submerge Leaders + KC Kit - Green 30lb

CAC581 Submerge Leaders + KC Kit - Brown 30lb

CAC577 Leadcore Leaders + KC Kit Light Camo

CAC578 Leadcore Leaders + KC Kit Dark Camo

CAC627 30lb Submerge Heli Rigs with Kwik Change Kit Green 

CAC628 30lb Submerge Heli Rigs with Kwik Change Kit Brown

CAC625 Lead Clip 30lb Submerge Leaders with Kwik Change Kit Green 

CAC626 Lead Clip 30lb Submerge Leaders with Kwik Change Kit Brown 
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KRĘTLIKI 
MICRO RIG  

  Idealne do mocowania przynęt w 

przyponach typu D-Rig

  Świetnie spisują się w przyponach Chod 

RIg i Hinged Stiff Rig

  Opakowanie zawiera 20 sztuk

KRĘTLIKI 
KWIK CHANGE

  Dostępne w wielkościach 7 i 10

  Pozwala na wymianę przyponu bez jego 

ponownego wiązania

  Matowe wykończenie

  Idealne do stosowania z klipsami Edges 

Safety i Slik

  Opakowanie zawiera 10 sztuk

KRĘTLIKI
  Idealne do budowy wielu różnych 

przyponów

  Matowe wykończenie

  Dostępne w dwóch wielkościach - 7 i 10

  Opakowanie zawiera 20 krętlików

  Idealne do stosowania z klipsami Edges 

Safety (rozmiar 7) i Slik (rozmiar 10)

KRĘTLIKI KWIK CHANGE 
DROP OFF INLINE

  Unikalne rozwiązanie dla wędkarzy, którzy 

chcą łowić systemem inline drop off, ale z 

możliwością szybkiej wymiany przyponu.

  Matowy krętlik w rozmiarze 7

  Opakowanie zawiera 8 sztuk

KRĘTLIKI DOUBLE RING
  Idealne dla wędkarzy, którzy łowią 

systemem inline drop off, ale chcą 

zawiązać przypon bezpośrednio do 

krętlika

  Matowy krętlik w rozmiarze 7

  Opakowanie zawiera 8 sztuk

KWIK CHANGE ‘O’ RING
  Kolejny oryginalny element serii Edges

  Przeznaczony dla wędkarzy, którzy łowią 

zestawami helikopterowymi, ale chcą łatwo 

zmieniać przypon bez jego odcinania

  Matowe wykończenie

  Opakowanie zawiera 10 sztuk

KRĘTLIKI KURO 
MICRO HOOK RING

  Idealne do mocowania przynęt w przyponach 

typu D-Rig

  Umożliwia lepszy ruch przynęty i możliwość 

obrotu o 360°

  Matowa, czarna powłoka

  Świetnie spisuje się z wieloma przyponami: 

360, Chod Rig, Hinged Stiff Rig i Multi Rig

  Opakowanie zawiera 10 sztuk

CAC538 Micro Rig Swivels x 20

CAC485 Kwik Change Swivels Size 7 x 10

CAC486 Kwik Change Swivels Size 10 x 10

CAC533 Swivels Size 7 x 20

CAC534 Swivels Size 10 x 20 CAC494 Kwik Change Swivel Size 7

CAC495 Double Ring Swivel Size 7 x 8 CAC493 Kwik Change 'O' Ring x10

CAC586 Kuro Micro Hook Ring Swivel  x 10

PVA STRIPS
  Kołeczki z PVA do systemów uwalniania 

ciężarka - Chod/Heli Buffer Sleeve, Heli Buffer 

Sleeve i Angled Drop Off Run Rig Kit

  Mały pasek z kołeczkami należy włożyć w 

otwór nasadki i odciąć

  Czas rozpuszczania zależy od temperatury 

wody

  W opakowaniu 10 pasków z kołeczkami

CPV047 PVA Strips
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           SAFETY LEAD CLIP 
   TAIL RUBBER

  Kolor Trans Khaki

  Pasują do klipsów Safety Lead Clip w rozmiarze 7

  Małe nacięcie pozwala na łatwiejsze uwolnienie 

ciężarka

  Opakowanie zawiera 10 sztuk

SAFETY LEAD CLIP
  Kolor Trans Khaki

  Pasują do niego krętliki w rozmiarze 7 

  Klips z “samo układającym” się krętlikiem, 

co oznacza, że oczko krętlika zawsze będzie 

znajdować się dokładnie w otworze klipsa

  Krętlik blokowany w klipsie za pomocą 

kołeczków

  Nacięcia na uchwycie pozwalają regulować 

mocowanie nasadki 

  Opakowanie zawiera 10 sztuk

SLIK® LEAD CLIP 
TAIL RUBBER

  Kolor Trans Khaki

  Pasują do klipsów Slik Lead Clip w rozmiarze 10

  Małe nacięcie pozwala na łatwiejsze 

uwolnienie ciężarka

  Opakowanie zawiera 10 sztuk

SLIK® SAFETY LEAD CLIP
  Kolor Trans Khaki

  Mniejszy klips do krętlików w rozmiarze 10 jest 

idealny przy delikatnych zestawach

  Klips z “samo układającym” się krętlikiem, 

co oznacza, że oczko krętlika zawsze będzie 

znajdować się dokładnie w otworze klipsa

  Krętlik blokowany w klipsie za pomocą 

kołeczków

  Brak nacięć na uchwycie sprawia, że nasadka 

będzie łatwiej się zsuwać

  Idealne na zarośnięte i pełne zaczepów łowiska, 

gdzie uwolnienie ciężarka jest bardzo ważne

  Opakowanie zawiera 10 sztuk

POWER GRIP 
LEAD CLIP KIT

  Poręczny zestaw, który zawiera wszystko, co 

potrzebne, aby stworzyć zestaw z klipsem

  Zawiera następujące elementy Edges Trans 

Khaki: Nasadki Power Grip Tail Rubber, klipsy 

Lead Clip 7 z kołeczkami, standardowe nasadki 

antysplątaniowe

  Ponadto w zestawie standardowe krętliki 7 

oraz krętliki Kwik Change Swivel 7.

  W zestawie po 5 sztuk każdego elementu

POWER GRIP NAKED 
LINE TAIL RUBBER 

  Pewniej trzymają się klipsa, do stosowania z 

większymi ciężarkami

  Delikatnie zwężająca się nasadka pozwala na 

mocowanie przyponu wiodącego z fluorocarbonu 

lub bezpośrednio żyłki głównej

  Chroni przypon przed splątaniem wokół nasadki

  Doskonałe do długich przyponów np. do Zig Riga

  Kolor kamuflujący Trans Khaki

  Pasują do klipsów w rozmiarze 7

  Opakowanie zawiera 10 sztuk

NOWOŚĆ

NAKED LINE 
TAIL RUBBERS 

  Delikatnie zwężająca się nasadka pozwala 

na mocowanie przyponu wiodącego z 

fluorocarbonu lub bezpośrednio żyłki głównej

  Chroni przypon przed splątaniem wokół nasadki

  Doskonałe do długich przyponów np. do Zig Riga

  Możliwość odcięcia przodu nasadki, co pomaga 

wypiąć ciężarek

  Kolor kamuflujący Trans Khaki

  Opakowanie zawiera 10 sztuk

POWER GRIP 
TAIL RUBBERS 

  Zaprojektowane dla tych wędkarzy, którzy 

stosują większe ciężarki i chcą mieć pewność, 

że ciężarek nie spadnie po uderzeniu o wodę, 

a jedynie wtedy, gdy utkwi w zaczepie lub 

roślinach

  Pasują z klipsem Edges Lead Clip 7

  Kolor kamuflujący Trans Khaki

  Opakowanie zawiera 10 sztuk

CAC636 Naked Line Tail Rubbers CAC637 Power Grip Tail Rubbers 

CAC638 Power Grip Lead Clip Kit CAC686 Power Grip Naked Line Tail Rubbers

CAC478 Safety Lead  Clip Tail Rubber CAC479 Slik® Lead Clips & Pegs Size 10

CAC478 Safety Lead  Clip Tail Rubber CAC477 Safety Lead Clip & Pegs Size 7
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SPEED LINKS  
  Przeznaczone do szybkiej wymiany 

przyponów

  Mogą także służyć do szybkiej wymiany 

takich elementów, jak markery czy rakiety 

zanętowe

  Dostępne w dwóch rozmiarach - standard 

i Micro

  Opakowanie zawiera 20 agrafek

HEAVY DUTY ‘O’ RING
  Przeznaczone do tworzenia zestawów 

helikopterowych i Chod Rig, gdzie 

ciężarek uwalnia się po braniu

  Matowe wykończenie

  Opakowanie zawiera 15 sztuk

TUNGSTEN 
HOOKLINK SINKERS 

  Imitują wałeczek pasty dociążającej 

nałożonej na przypon

  Doskonale pomagają dociążyć przypon 

na dnie

  Opakowanie zawiera 9 sztuk na pętelkach 

z drutu

TAPERED MAINLINE 
STOP

  Duże stopery o zwężonym kształcie do 

zakładania na żyłkę. Przy łowieniu z zestawami 

helikopterowymi lub Chod Rig można 

zastosować także 5mm wolframowy koralik

  Zwężony kształt pozwala krętlikowi przyponu 

na łatwiejsze przesunięcie koralika, co jest 

bezpieczniejsze niż tradycyjne rozwiązania

  Opakowanie zawiera 9 sztuk na pętelkach 

z drutu

5MM TUNGSTEN BEAD
  5mm koralik wykonany z wolframu

  Łatwo mieści się w stoperze Tapered 

Mainline Stop

  Opakowanie zawiera 15 sztuk

TAPERED BORE BEADS
  Dostępne wielkości 6 mm i 4 mm

  Kolor kamuflujący Trans Khaki

  Wersja 4 mm przeznaczona do ledkoru przy 

stosowaniu zestawów helikopterowych i Chod 

Rigów

  Koraliki 6 mm spisują się jako idealne nasadki 

ochronne na węzły

  Koraliki 6 mm można także umieścić na przyponie 

wiodącym lub rurce silikonowej przy konstrukcji 

zestawów helikopterowych i Chod Rigów

  Opakowanie zawiera 30 sztuk

KURO RIG RINGS 
  Idealne do konstrukcji wielu rodzajów 

przyponów, w tym typu blow back.

  Pokryte czarną, matową powłoką

  Dostępne w trzech wielkościach Small 

(2.5mm), Medium (3.2mm) i Large (3.7mm)

  Opakowanie zawiera 25 sztuk

 CAC532 Speed Links x 20 CAC496 Heavy Duty ‘O’ ring x 15

CAC585 Tungsten Hooklink Sinkers CAC492 Tapered Mainline Stoppers x 9

CAC489 Tungsten Bead 5mm x 15 CAC557 4mm Bore Beads x 30

CAC558 6mm Bore Beads x 30

CAC543 Kuro Rig Rings 2.5mm

CAC544 Kuro Rig Rings 3.2mm

CAC545 Kuro Rig Rings 3.7mm

Zapisz się do 
THE SYNDICATE 
aby szybciej znaleźć informacje 

o nowych produktach! Znajdziesz 

tam także dużo ekskluzywnych 

treści tylko dla członków - więcej 

informacji na stronie foxint.com!
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MARKER ELASTIC
  Szpulka czerwonego amortyzatora o 

długości 20 m 

  Idealny do zaznaczanie odległości na 

żyłce, co zapewnia dokładne rzuty

  Bardzo łatwy do zawiązania, pewnie 

trzyma się żyłki bez jej uszkodzenia

  Łatwe zdejmowanie z żyłki bez jej 

uszkodzenia

MAGGOT CLIPS 
  Agrafki do łatwego nakładania białych 

robaków na włos

  Wyjątkowy trójkątny kształt zabezpiecza 

przed zbijaniem się robaków

  Chemicznie ostrzone ostrze z 

antykorozyjną powłoką

  Dostępne w czterech rozmiarach: 6, 8, 

10 i 12

  Opakowanie zawiera 10 sztuk

RIG LINKS 
  Przeznaczone do zastąpienia pętli na jednym z 

końców przyponu

  Wystarczy zawiązać przypon do pierścienia Rig Link za 

pomocą węzła Grinner Knot

  Umożliwia dwukrotnie szybszą wymianę przyponu

  Ułatwiają nałożenie siatek PVA z zanętą na przypon

  Opakowanie zawiera 15 sztuk

SLIDERS 
  Stożkowe backledy nawlekane na żyłkę na płochliwe 

karpie

  Kamuflująca powłoka

  Wystarczy nawlec na żyłkę powyżej przyponu 

wiodącego

  Opakowanie zawiera 10 sztuk 

DOWN RIGGER 
BACK LEADS

  Oryginalny system backledów, które można nałożyć 

na żyłkę jedną ręką

  Dostępny w dwóch rozmiarach - 21g i 43g

  Opakowanie zawiera 3 backledy

KWIK CHANGE POP-UP WEIGHTS 
  System ciężarków do wyważania przynęt pływających

  Łatwe do zamocowania na przyponie bez jego uszkodzenia

  Obciążniki nakłada się za pomocą specjalnej rurki silikonowej, która 

znajduje się w opakowaniu

  Dostępne także w pojedynczych gramaturach BB (0.4g), AAA (0.8g), SA 

(1.2g) i Swan (1.6g)

  Dostępny także dispenser z sześcioma obciążnikami: No.4 (0.2g), No.1 (0.3g), 

BB (0.4g), AAA (0.8g), SA (1.2g) i Swan (1.6g)

CAC484 Marker Elastic 20m Red

CAC524 Maggot Clips Size 6

CAC525 Maggot Clips Size 8

CAC526 Maggot Clips Size 10

CAC527 Maggot Clips Size 12

CAC542 Rig Links x 15 CAC537 Sliders x 10

CAC312 Down Rigger Back Leads 21g x 3 Brown

CAC313 Down Rigger Back Leads 43g x 3 Brown

CAC513 Pop-Up Weights BB

CAC514 Pop-Up Weights AAA

CAC515 Pop-Up Weights SA

CAC516 Pop-Up Weights Swan

CAC518 Weights Dispenser
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MULTI PURPOSE BACKLEAD 
  Może być używany jako backlead przelotowy lub też 

jako tradycyjny backlead z klipsem

  Aby zmienić sposób mocowania wystarczy wyjąć 

wstawkę szybkiej wymiany z ciężarka i w jej miejsce 

włożyć wstawkę z klipsem, przekręcając raz wstawkę, 

co zabezpieczy ciężarek przed wypadnięciem

  Backlead został tak zaprojektowany, że kiedy utkwi w 

zaczepie, klips otworzy się i żyłka zostanie uwolniona

  Podczas korzystania z wersji przelotowej, backlead 

został tak zaprojektowany, aby nie przesuwał się zbyt 

daleko po żyłce. Dzięki temu żyłka znajdująca się 

blisko przyponu, bedzie przylegać do dna

  Idealny do dociążania żyłki do dna podczas łowienia 

ostrożnych karpi. Idealny także w miejscach, gdzie 

występuje duży ruch środków pływających - chroni 

żyłki przed zerwaniem

  Dostępne 3 wielkości - 5 g, 10 g i 15 g

  Każde opakowanie zawiera 4 ciężarki, 4 wstawki 

przelotowe i 4 wstawki z klipsami 

DROP OFF 
INLINE LEAD KIT 

  Przeznaczony do użycia z przelotowymi 

ciężarkami Foxa

  Pozwala uwolnić ciężarek podczas łowienia w 

łowiskach z zaczepami i roślinami

  W zestawie nasadka pozwalająca na zwiększenie 

siły potrzebnej do uwolnienia ciężarka

  W zestawie 5 wstawek i 5 nasadek

DROP OFF LEAD 
PLUG & PINS 

  Wystarczy umieścić zatyczkę na krętliku i 

zabezpieczyć go kołeczkiem

  Używając zestawu Edges Drop Off Inline Lead Kit 

nie trzeba odcinać połowy wstawki ciężarka 

  Wędkarze mogą w każdej chwili zmienić zestaw 

zwalniający ciężarek z powrotem na zestaw z 

ciężarkiem centrycznym

  Przeznaczony do użycia z wszystkimi 

centrycznymi ciężarkami Foxa

  Opakowanie zawiera 10 zatyczek i 10 kołeczków

  Kolor kamuflujący Trans Khaki

TUNGSTEN CHOD 
BEAD KIT

  Pozwala wędkarzom na mocowanie przyponu 

Chod Rig na żyłce lub fluorocarbonie

  Koralik utrzymuje żyłkę bardzo mocno, ale jeśli to 

potrzebne, można go przesunąć powyżej ciężarka

  Dolną nasadkę nakłada się na ciężarek i można 

ją ustawić tak, aby ciężarek uwalniał się podczas 

brania

  Po zacięciu ryby koralik zsuwa się po żyłce i 

zatrzymuje się na górze nasadki, co chroni żyłkę 

podczas holu

  Dostępna wersja mikro dla wędkarzy, którzy lubią 

finezyjne zestawy

  W zestawie 6 nasadek i 6 koralików

TUNGSTEN LINE 
GUARD BEADS 

  Przeznaczone do zakładania bezpośrednio na żyłkę

  Można mocować je wysoko na żyłce w przypadku 

stosowania przyponów do Chod Riga (po zacięciu 

ryby koralik zsuwa się do nasadki Heli Buffer Sleeve)

  W przypadku montażu zestawów helikopterowych 

można także zamocować koralik bezpośrednio na 

górze nasadki Heli Buffer Sleeve

  Poręczny zwężony koniec, w który wchodzi krętlik 

przyponu podczas holu ryby, co chroni główną żyłkę

  Zawartość wolframu pomaga w tonięciu 

  Koraliki nałożone na pętelki z drutu dla łatwego 

nałożenia na żyłkę

  Opakowanie zawiera 8 sztuk 

NOWOŚĆ

POWERGRIP® PUTTY 
  Niezwykle gęsta pasta obciążająca

  Bardzo łatwa w przygotowaniu

  Idealna do wyważania kulek 

pływających oraz obciążania 

zestawów

  Uznawana za najlepszą na rynku

ANTI BORE BAIT INSERTS
  Unikalna wstawka zabezpieczająca przynętę 

przed uszkodzeniem ze strony włosa

  Idealna do kulek i miękkich przynęt jak 

mielonka

  Podczas wielokrotnych rzutów pozostaje na 

miejscu 

  Małe nacięcia na rurce pewnie utrzymują ją 

w przynęcie

  Możliwość docinania rurki do mniejszych 

przynęt

CAC541 Powergrip Putty CAC539 Anti Bore Bait Insert

CAC488 Tungsten Chod Bead Kit x 6

CAC607 Micro Tungsten Chod Bead Kit x 6 CAC671 Tungsten Line Guard Bead x8

CAC653 Multi Purpose Backlead 5g 

CAC654 Multi Purpose Backlead 10g

CAC655 Multi Purpose Backlead 15g CAC635 Drop Off  Lead Plus & Pins 

CAC487 Drop Off  Inline Lead Kit x 5 Insert
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            HELI/CHOD 
   BUFFER SLEEVE

  Przeznaczone do zestawów Chod Rig i 

Helicopter Rig podczas łowienia z żyłką lub 

fluorocarbonem

  Krętlik przyponu mieści się w cienkiej, 

zwężającej się nasadce, która amortyzuje 

naprężenia wywołane holem karpia i chroni 

żyłkę przed uszkodzeniem jej przez krętlik

  Mały otwór na boku umożliwia budowę 

zestawu, pozwalającego uwolnić ciężarek

  Kolor Trans Khaki

  Opakowanie zawiera 6 sztuk

HELI BUFFER SLEEVE
  Nasadki służące do budowy zestawów 

helikopterowych na ledkorach lub 

plecionce Submerge

  Mały otwór na boku umożliwia budowę 

zestawu, który pozwala uwolnić ciężarek

  Kolor kamuflujący Trans Khaki

  Opakowanie zawiera 8 sztuk

TUNGSTEN 
ANTI TANGLE 

  Pomagają chronić przypon przed 

splątaniem w trakcie rzutu

  Dodatkowa waga wolframu pomaga 

sprowadzić przypon do dna

  Dostępne w dwóch rozmiarach - 

standard i Micro

  Opakowanie zawiera 8 nasadek

TRANS KHAKI ANTI 
TANGLE SLEEVES

  Kolor Trans Khaki

  Pomagają chronić przypon przed splątaniem w 

trakcie rzutu

  Wersja standard jest idealna do dowolnych 

przyponów 

  Dostępna wersja Micro do stosowania z 

woreczkami PVA 

  Wersja XL przeznaczona do stosowania z 

długimi przyponami, jak choćby do Zig Riga

  Opakowanie zawiera 25 sztuk (Micro i standard) 

lub 15 sztuk (XL)

LOADED TUNGSTEN 
RIG TUBE 

  Cztery razy cięższa niż ledkor 

  Bardzo miękka, dzięki czemu bardzo 

dobrze przylega do dna 

  Idealna na wody, gdzie ledkor jest zakazany 

  Bardzo łatwa do przewleczenia żyłki 

  W zestawie odcinek 2m

ANTI-TANGLE TUBING 
TRANS KHAKI 

  Rurka antysplątaniowa w kamuflującym 

kolorze Trans Khaki

  Idealna na wody, gdzie ledkor jest zakazany

  Dodatkowa ochrona przed przetarciami i 

splątaniem

  Nie zagraża rybom

  W zestawie odcinek 2m

RUN RING KIT 
  Prosty zestaw, który pozwala stworzyć 

zestaw przelotowy

  Duży pierścień ułatwiający ruch 

przyponu

  Wspaniale wskazuje brania 

  Składa się z 8 pierścieni, 8 koralików i 8 

x agrafek Speed Link

  Kolor kamuflujący Trans Khaki

ANGLED DROP OFF 
RUN RIG KIT 

  Oryginalny produkt, który przenosi zestawy 

przelotowe w inny wymiar

  Wygięty, duży pierścień doskonale się 

trzyma i nie powoduje wyginania się żyłki

  Umożliwia uwolnić ciężarek podczas 

łowienia w zarośniętych i pełnych 

zaczepów łowiskach

  Kolor kamuflujący Trans Khaki

  Składa się z 6 klipsów Angled Clips, 6 

nasadek stopujących oraz 6 kołeczków

CAC490 Chod/Heli Buff er Sleeves x 6 CAC584 Heli Buff er Sleeves x8

CAC630 Tungsten Anti Tangle Sleeve Micro

CAC631 Tungsten Anti Tangle Sleeve Standard 

CAC481 Anti Tangle Sleeves x 25

CAC555 Anti Tangle Sleeves Micro x 25   

CAC554 Anti Tangle Sleeves X Large x 15

CAC535 Loaded Tungsten Rig Tube CAC564 Anti Tangle Tube 2m

CAC583 Running Ring Kit CAC600 Angled Drop Off  Run Ring Kit x 6
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RUNNING SAFETY CLIP 
  Kolor kamuflujący Trans Khaki

  Służy do stworzenia doskonałego zestawu 

przelotowego 

  Kołeczek blokuje krętlik wewnątrz klipsu

  Klips został tak wyprofilowany, aby ciężarek 

wisiał prosto, zwiększając odległość rzutu

  Nasadka może być użyta zarówno z 

ledkorem jak i rurką antysplątaniową

  Opakowanie zawiera: 8 sztuk

MICRO LINE ALIGNAS
  Udoskonalona wersja bardzo popularnego 

pozycjonera Trans Khaki Line Aligna

  Idealny dla wędkarzy, którzy lubią lekkie, 

delikatne zestawy

  Eliminuje potrzebę stosowania rurek 

termokurczliwych

  Pomaga utworzyć doskonały, agresywny kąt 

zacięcia

  Dostępne w dwóch rozmiarach - do 

haczyków: 10 -7, 6 -2

  Opakowanie zawiera 10 sztuk

LINE ALIGNA 
  Znacząco ułatwia tworzenie przyponów 

typu line aligner

  Kolor kamuflujący Trans Khaki

  Wystarczy nałożyć nasadką na przypon i 

nasunąć ją na oczko haczyka 

  Tworzy bardzo agresywny kąt zacięcia, 

który utrudnia karpiowi wyplucie haczyka 

  Dwie wielkości dla różnych rozmiarów 

haczyków - -10-7 i 6-2

  Opakowanie zawiera 10 sztuk

WITHY CURVES 
  Wykrzywiona nasadka do przyponów typu 

Withy Pool Rig

  Nakładana na przypon za pomocą igły do 

ledkoru

  Kolor kamuflujący Trans Khaki 

  Niewielkie wyżłobienia na końcu nasadki służą 

nałożeniu pasty dociążającej, która ma wyważyć 

kulkę pływającą 

  Nie musimy już używać rurek termokurczliwych, 

aby stworzyć ten klasyczny przypon.

  Dwie wielkości dla różnych rozmiarów 

haczyków - 10-7 i 6-2

  Opakowanie zawiera 10 sztuk

HOOK SILICONE 
  Przeznaczone do mocowania włosa do 

trzonka haczyka w przyponach typu 

blow back.

  Kolor kamuflujący Trans Khaki

  Na szpulce odcinek 1.5m plecionki

  Dwie wielkości dla różnych rozmiarów 

haczyków - 10-7 i 6-2

LEADER SILICONE 
  Przeznaczone do stosowania z 

przyponami wiodącymi z ledkoru lub 

materiału Submerge w zestawach 

helikopterowych

  Średnica 0.5mm

  Kolor kamuflujący Trans Khaki

  W zestawie odcinek 1.5 m

TADPOLE MULTI BEAD
  Kolor Trans Khaki

  Idealne do zestawów z częściową 

blokadą do ciężarków przelotowych

  Opakowanie zawiera 10 sztuk

SILICONE SLEEVES 
  Puste rurki silikonowe o średnicy 3 mm i 

długości 25 mm

  Kolor kamuflujący Trans Khaki

  Doskonała do licznych zastosowań, np. 

jako nakładki na agrafki Speed Link

  Opakowanie zawiera 15 sztuk

CAC582 Running Safety Clips

CAC633 Micro Line Aligna 10-7 

CAC634 Micro Line Aligna 6-2

CAC560 Hook Size 6-2

CAC559 Hook Size 10-7

CAC561 Hook Size 10-7

CAC562 Hook Size 6-2

CAC567 Hook Silicone 10 - 7

CAC568 Hook Silicone 6 - 2 CAC569 0.5mm x1.5m

CAC476 Tadpole Multi Bead CAC571 Silicone Sleeves
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HAIR BRAID 
  Plecionka służąca do tworzenia bardzo miękkich 

włosów

  Dyskretny brązowy kolor

  Idealna, gdy stosujemy małe, lekkie przynęty

  Na szpulce odcinek 10 m plecionki

HOOK BEADS
  Kolor Trans Khaki, opakowanie zawiera 25 sztuk

  Idealne przy stosowaniu przyponów typu blowback, 

gdzie nie stosuje się węzła bez węzła

  Mocno trzymają się trzonka haczyka

  Dostępne w dwóch wielkościach: 7-10 i 2-6

SHRINK TUBE
  Idealne do wydłużenia trzonka haczyka w przyponach 

typu anti-eject

  Kolor Trans Khaki

  Dostępne w trzech rozmiarach: X Small (1.4-0.6mm), 

Small (1.8-0.7mm) i Medium (2.4-0.8mm) 

BAIT FLOSS 
  Materiał służący do mocowania przynęt do pierścieni i 

krętlików Mini Hook Ring Swivel

  Neutralny kolor

  Materiał w dispenserze z odcinaczem

  Na szpulce 50m plecionki

HAIR WIDGETS 
  Mocno trzymają się trzonka haczyka

  Służą do mocowania przyponu bez wiązania węzła 

bez węzła

  Wystarczy dowiązać włos do Hair Widget i umieścić w 

odpowiednim miejscu haczyka

  Kolor kamuflujący Trans Khaki

  Opakowanie zawiera 30 sztuk

BOILIE STOPS 
  Stopery ze zwężonymi końcami, ułatwiającymi 

włożenie do pętli włosa

  Małe i niewidoczne na kulce

  Kolor przezroczysty

  Dostępne w dwóch wielkościach - Micro i Standard

  200 stoperów w opakowaniu

BOILIE CAPS 
  Stopery z niewielkim haczykiem wciskanym w 

przynętę

  Niezwykle trudne do zerwania podczas żerowania 

przypadkowych gatunków

  Mała, przezroczysta czapeczka praktycznie znika w 

przynęcie

  Opakowanie zawiera 120 stoperów

PELLET PEGS 
  Stopery przeznaczone do zakładania peletów na włos

  Mało widoczny, przezroczysty kolor

  Dostępne w trzech wielkościach - 11m (180 stoperów), 

13 mm (134 stopery) i 21 mm (50 stoperów)

HAIR EXTENDING 
BOILIE PROPS

  Stopery, które pozwalają na zmianę wielkości 

przynęty bez wiązania nowego włosa 

  3 wielkości w opakowaniu - small, medium i large

  Kolor przezroczysty

CAC565 Hair Braid 10m

CAC482 Hook Bead - Size 7-10

CAC483 Hook Bead - Size 2-6

CAC474 X Small - 1.4 - 0.6

CAC475 Small - 1.8 - 0.7

CAC570 Medium - 2.4 - 0.8

CAC512 Bait Floss 50m CAC556 Hair Widgets x 30

CAC592 Boilie Stops Micro

CAC593 Boilie Stops Standard

CAC601 Boilie Caps

CAC519 11mm Pellet Pegs x 180

CAC520 13mm Pellet Pegs x 134

CAC521 21mm Pellet Pegs x 50 CAC497 Extending Boilie Prop
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FINE NEEDLE 
  Idealna igła do delikatnych przynęt, jak 

choćby ziarna

  Przeznaczona także do miękkich, małych 

kulek o średnicy 6-10 mm

  Miękki i łatwy do trzymania zielony uchwyt

HEAVY NEEDLE 
  Doskonała do twardszych przynęt, jak 

kulki i orzechy

  Miękki i łatwy do trzymania czerwony 

uchwyt

NEEDLE SET 
  Zestaw pięciu igieł, który zawiera 

wszystko, co jest potrzebne

  Zawiera igły: Stix & Stringer, Fine, Heavy, 

Gated i Splicing

GATED NEEDLE 
  Igła z zamknięciem do różnego rodzaju 

przynęt

  Także pomocna przy nakładaniu małych 

woreczków PVA na przypon

  Miękki i łatwy do trzymania żółty uchwyt

SPLICING NEEDLE 
  Cienka igła z zamknięciem do ledkoru i 

materiałów bezołowiowych

  Może być stosowana także przy nawlekaniu 

małych, miękkich i delikatnych przynęt 

  Miękki i łatwy do trzymania niebieski uchwyt

MULTI TOOL 
  Poręczny gadżet, który jest czterema narzędziami w 

jednym!

  Na jednym końcu znajduje się narzędzie do usuwania 

otuliny z plecionek w otulinie

  Po drugiej stronie znajduje się haczyk do zaciągania 

węzłów i prostowania sztywnych materiałów

  Ponadto znajduje się tam bolec do tworzenia pętli w 

przyponach D-rig

  Po drugiej stronie znajduje się grubszy bolec do 

tworzenia pętli do przyponów Chod Rig i Hinged 

Stiff Rig

STIX & STRINGER 
NEEDLE 

  Długa igła z zamknięciem

  Idealna do nawlekania kulek na nić PVA 

  Ponadto doskonała do nawlekania siatek 

PVA na przypony

1MM MICRO DRILL  
  Przeznaczone do wiercenia w przynętach bardzo 

małych otworów

  Po nawierceniu otworu w twardej przynęcie można 

włożyć igłę

  Idealne do twardych przynęt, jak orzechy, wysuszone 

kulki oraz pop-upy z korka

  Ergonomicznie zaprojektowany, widoczny uchwyt

TENSION BAR 
  Poręczne narzędzie do zaciągania pętelek

  Użyteczna także, gdy chcemy naciągnąć sztywne 

części przyponów

  Ergonomiczny uchwyt

BRAID BLADES XS 
  Ostrza wyposażone w ząbki, które łatwo tną 

takie materiały jak plecionki, nylon, sztywne żyłki, 

fluorocarbon, ledkor i plecionki w otulinie

  Ostre jak brzytwa 

  Poręczny klips pozwala je zamknąć, kiedy nie są 

używane

  Łatwo mieszczą się w pudełku F-Box

BRAID BLADES 
  Niezwykle ostre ostrza bez problemu tną plecionki

  Także świetne do cięcia fluorocarbonu, żyłek i 

materiałów na przypony strzałowe

  Jasnopomarańczowe rączki zapobiegają 

przypadkowemu zgubieniu np. w trawie

  Łatwo mieszczą się w pudełku F-Box

BAIT DRILL & CORK STICKS 
  Małe wiertło, służące przewiercaniu przynęt

  Idealne do takich przynęt jak kulki i orzechy tygrysie

  Ergonomiczny uchwyt ułatwia wiercenie

  W zestawie 5 wałeczków korkowych (6mm), do 

wkładania do przynęt, które zwiększają ich wyporność 

  Dostępne osobno są także same wałeczki korkowe 

6 mm 

CAC588 Fine Needle

CAC522 Splcing Needle

CAC590 Gated Needle

CAC589 Heavy Needle

CAC523 Stix & Stringer Needle

CAC598 Needle Set

CAC510 Tension Bar CAC591 1.5mm Nut/Pellet Drill

CAC632 1mm Micro Drill CAC563 Braid Blades

CAC587 Multi Tool CAC563 Braid Blades
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ZALETY POZYCJONERA ZIG ALIGNA™

  Lepsze zacięcie i mniejsza skłonność do wypluwania przynęty - Tworzy dużo szerszy 
kąt zacięcia niż w przypadku standardowego węzła bez węzła czy też łowienia na 
Zig Bugi (brak pianki czy kłaczków przeszkadzających wbiciu się haczyka) i zwiększa 
możliwość zacięcia ryby.

  Większa możliwość zacięcia - Nasadka Aligna sprawia, że przynęta cały czas 
umieszczona jest na środku. Wadą węzła bez węzła jest to, że na cieńszych żyłkach 
włos naturalnie zsuwa się na jedną stronę, co sprawia, że haczyk słabiej się wbija

  Możliwość stosowania bardziej wytrzymałych węzłów - Pozwala zawiązać haczyk 
do przyponu za pomocą węzłów Palomar czy Grinner, a nie węzła bez węzła. Są one 
znacznie mocniejsze i chronią przed uszkodzeniem przyponu przez oczko haczyka 
podczas holu ryby. 

  Dużo większa opłacalność - Gdy stępi się haczyk, wystarczy ściągnąć nasadkę Aligna 
na przypon i zawiązać nowy haczyk. Z kolei w przynętach typu Zig Bug stępiony 
haczyk oznacza wyrzucenie całości, co jest bardzo kosztowne. 

  Duża wszechstronność – Możesz dowolnie dobierać kolory pianek oraz nasadek 
Zig Aligna, tworząc cały wachlarz różnokolorowych przynęt, aż trafi sz na najlepsze 
rozwiązanie w danym dniu. 

  Bardzo szybkie i proste– Zmiana przynęty jest bardzo prosta, a nakładanie jest także 
szybkie, dzięki specjalnemu przyrządowi do nakładania pianki. 

  Imituje kształt wykluwającej się larwy – Większość przynęt typu Zig Bug naśladują 
owady, które nie żyją w wodzie, co w przypadku poszukiwania naturalnych imitacji 
jest bezcelowe. Kształt nasadki Zig Aligna razem z włożoną pianką naśladuje nimfę z 
cienkim, zakrzywionym odwłokiem i dużą głową. 

  Widoczna kolorystyka – Czerwony, różowy, biały i żółty to kolory, które pozwalają 
stworzyć bardzo widoczną przynętę, wyróżniającą się na dywanie zanętowym 

CAC467 Zig Aligna Kit (6 x sleeves, tool and 3 x foam)

CAC664 Zig Aligna Kit (6 x sleeves, tool and 3 x foam) NOWOŚĆ

CAC508 Zig Aligna Kit ( brown/pink/white)

CAC506 Zig Aligna Loaded Tools x 2 orange

  3 wałeczki gęstej pianki Zig Aligna – 1 x 

czerwony, 1 x żółty i 1 x czarny

  6 nasadek Zig Aligna – 2 x czerwone, 2 x żółte i 2 x czarne

  1 x przyrząd do nakładania

  3 wałeczki gęstej pianki Zig Aligna – 1 x fluo 

różowy, 1 x fluo żółty i 1 x fluo pomarańczowy

  6 nasadek Zig Aligna– 2 x fluo różowe, 2 x 

fluo żółte i 2 x fluo pomarańczowe

  1 x przyrząd do nakładania

  Dostępne w kolorach: czerwonym, żółtym, 

czarnym, różowym, białym, fluo różowym, fluo

 żółtym i fluo pomarańczowym

  3 wałeczki pianki w zestawie

  Wysoka pływalność

  Dostępne w kolorach: czerwonym, żółtym, 

czarnym, różowym, białym, fluo różowym, 

fluo żółtym i fluo pomarańczowym

  Opakowanie zawiera 8 nasadek Zig Aligna

  3 wałeczki gęstej pianki Zig Aligna – 1 

x różowy, 1 x biały i 1 x brązowy

  6 nasadek Zig Aligna – 2 x różowe, 2 x białe i 2 x brązowe

  1 x przyrząd do nakładania

  Przyrząd do nakładania pianki na pętle nasadki Zig Aligna

  Widoczny kolor pomarańczowy 

  Zestaw zawiera 2 sztuki

NOWOŚĆ

CAC471 Zig Aligna Foam x 3 red

CAC472 Zig Aligna Foam x 3 yellow

CAC473 Zig Aligna Foam x 3 black

CAC549 Zig Aligna Foam x 3 brown

CAC550 Zig Aligna Foam x 3 pink

CAC551 Zig Aligna Foam x 3 white

CAC668 Zig Aligna Foam Fluoro Orange NOWOŚĆ

CAC669 Zig Aligna Foam Fluoro Yellow NOWOŚĆ

CAC670 Zig Aligna Foam Fluoro Pink NOWOŚĆ

CAC468 Zig Aligna Sleeves x 8 red

CAC469 Zig Aligna Sleeves x 8 yellow

CAC470 Zig Aligna Sleeves x 8 black

CAC546 Zig Aligna Sleeves x 8 brown

CAC547 Zig Aligna Sleeves x 8 pink

CAC548 Zig Aligna Sleeves x 8 white

CAC665 Zig Aligna Sleeves Fluoro Orange NOWOŚĆ

CAC666 Zig Aligna Sleeves Fluoro Yellow NOWOŚĆ

CAC667 Zig Aligna Sleeves Fluoro Pink NOWOŚĆ
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ZIG ALIGNA™ KIT – CZERWONY, ŻÓŁTY I CZARNY 

ZIG ALIGNA™ KIT 
– RÓŻOWY, POMARAŃCZOWY I ŻÓŁTY  

ZIG ALIGNA™ HD FOAM 

ZIG ALIGNA™ SLEEVES 

ZIG ALIGNA™ KIT – RÓŻOWY, BIAŁY I BRĄZOWY  

ZIG ALIGNA™ LOADING TOOLS 
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CAMOTEX® CIĘŻARKI
IMPACT INLINE

FLAT PEAR SWIVEL 

INLINE FLAT PEAR 

SQUARE SWIVEL 

SQUARE INLINE 

DISTANCE SWIVEL 

  Przypon wychodzi ze środka ciężarka, aby ryba po braniu i 

naprężeniu przyponu miała kontakt z całą masą ciężarka 

  Wyjątkowy kształt pomaga wbić haczyk, co 

przyczynia się do większej liczby zacięć

  Idealny do łowienia na bliskich i średnich 

odległościach oraz z woreczkami PVA

  Otulina kamuflująca Camotex

  Dostępny w trzech wielkościach 3oz/85g, 4oz/113g i 5oz/142g

  Dzięki elementom zestawu Edges Drop Off Inline Kit 

może być także stosowany w zestawie drop off

  Niski profil

  Krętlik z dużym oczkiem

  Kamuflujące, matowe wykończenie

  Idealne na krótkie, średnie odległości

  Wyżłobienie na zewnątrz ciężarka do systemu drop off rig

  Niski profil

  Mocna, plastikowa wstawka 

  Kamuflujące, matowe wykończenie

  Idealne do krótkich i średnich odległości lub też dalekich 

rzutów podczas stosowania wewnątrz worków PVA

  Ciężarki centryczne mają mocne, plastikowe wstawki, 

do których pasują ciężarki w rozmiarze 7

  Idealne do łowienia na stokach

  Zapewnia duży opór podczas podnoszenia zestawu

  Krętlik z dużym oczkiem

  Kamuflujące, matowe wykończenie

  Idealne na krótkie, średnie odległości

  Wyżłobienie na zewnątrz ciężarka do systemu drop off rig

  Zapewnia duży opór podczas podnoszenia zestawu

  Mocna, plastikowa wstawka 

  Kamuflujące, matowe wykończenie

  Idealne do krótkich i średnich odległości lub też dalekich 

rzutów podczas stosowania wewnątrz worków PVA

  Idealny do rzutów na dalekie odległości

  Aerodynamiczny kształt

  Krętlik z dużym oczkiem

  Kamuflujące, matowe wykończenie

NOWOŚĆ

Wybita na każdym ciężarku 
gramatura

Wszystkie krętliki także pokryte 
są kamuflującą otuliną

Odporna na uszkodzenia, matowa 
otulina kamuflująca

Ciężarki centryczne mają mocne, 
plastikowe wstawki, do których 
pasują ciężarki w rozmiarze 7
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CIĘŻARKI KARPIOWE
FLAT PEAR

TRI-BOMB

PASTE BOMB

KLING ON

EXOCET™ ELEVATOR™ HORIZON®

  Pękaty kształt

  Idealne na stoki i półki na dnie

  Kształt pozwala świetnie zacinać ryby

  Ciężarki na krętliku i centryczne

  Kolor brązowy i zielony

  Doskonały wszechstronny ciężarek

  Skupiona masa zwiększa opór

  Stabilne podczas rzutu

  Ciężarki na krętliku i centryczne

  Kolor brązowy i zielony

  Idealne do stosowania z pastą lub zanętami do metody

  Pomaga to zwiększyć zainteresowanie wokół przynęty

  Większa skuteczność zacięcia niż przy 

tradycyjnych koszyczkach zanętowych

  Ciężarki na krętliku i centryczne

  Kolor brązowy i zielony

  Unikalny ciężarek Foxa

  Niski profil i wypustki doskonale utrzymują ciężarek na stokach

  Idealne w wodach bieżących oraz przy dalekiej wywózce

  Ciężarki na krętliku i centryczne

  Kolor brązowy i zielony

  Ciężarek do dalekich rzutów z 

przesuniętą do przodu masą

  Bardzo stabilny w locie

  Pozwala na rzuty ponad 200 m

  Wersja na krętliku

  Kolor brązowy i zielony

  Unikalny kształt idealny do wody płynącej

  Złożony z trzech płaszczyzn, dzięki którym 

natychmiast podnosi się z dna i szybko 

znajduje się przy powierzchni

  Wersja na krętliku

  Kolor brązowy i zielony

  Sześciokątny przekrój sprawia, że ciężarek 

jest idealny do dalekich rzutów

  Bardzo stabilny w locie

  Płaskie boki pomagają utrzymać się na dnie

  Ciężarki na krętliku i centryczne

  Kolor brązowy i zielony

Wybita na każdym ciężarku 
gramatura

Wszystkie ciężarki z krętlikiem 
mają krętliki z dużymi oczkami 
pokryte gumą

Gumowa otulina ciężarków 
nie odbija światła i ma kolor 
kamuflujący

Ciężarki centryczne mają gumowe 
wstawki, do których pasują krętliki 
w rozmiarze 7
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MARKERY EXOCET I DART 

MICRO MARKER FLOATS 

H-MARKER 

GRAPPLING MARKER LEADS 

MINI H-BLOCK MARKER 

CASTING FINGER STALL 

  Idealne markery do badania dna i odczytu głębokości 

  Wykonane z materiałów odpornych na uderzenia, 

dzięki czemu są one bardzo wytrzymałe

  Oba markery występują samodzielnie oraz w zestawach, w których znajdują się 3 

lotki, krętlik z dużym oczkiem, antysplątaniowa przedłużka oraz dodatkowy pływak

  Poduszka powietrzna zwiększa wyporność 

  Idealne markery do badania dna i odczytu głębokości 

  Doskonałe na krótkie i średnie odległości z ciężarkami do 3 oz (85g)

  Każde opakowanie zawiera markery w trzech kolorach 

- żółtym, czarnym i pomarańczowym

  Dostępny także pełny zestaw

  Przeznaczony do zaznaczenia 

miejsc podczas łowienia z łodzi

  Jasny kolor pomarańczowy 

zwiększa widoczność

  Bardzo wyporne

  Miejsca na betalighty

  Zawiera duży ciężarek, który 

pozwala zakotwiczyć marker 

w jeziorze lub rzece

  W zestawie 20-metrowy sznurek

  Wyjątkowy kształt pomaga w badaniu dna

  Ciężarek ma cztery wystające druty, które zbierają z dna 

zanieczyszczenia, roślinność oraz naturalny pokarm, 

co pomaga w dokładnej ocenie składu dna.

  Przesunięty do przodu środek ciężkości umożliwia dalsze rzuty

  Ścięty czubek lepiej przylega do dna, dzięki 

czemu plecionka przenosi więcej wibracji 

na szczytówkę wędki do markera

  Po wybraniu za pomocą klasycznego 

ciężarka interesującego miejsca, 

założenie tego ciężarka pozwoli 

przeprowadzić dokładniejsze badanie

  Opakowanie zawiera 

dwa ciężarki

  Dostępny w trzech 

wielkościach 3oz/85g, 

4oz/113g i 5oz/142g

  Zminiaturyzowana wersja Markera H dla wędkarzy, 

którzy chcą zachować większą dyskrecję 

lub używają łódek zdalnie sterowanych. 

  Jasny kolor pomarańczowy zwiększa 

widoczność

  Bardzo wyporne

  Miejsca na betalighty

  W zestawie krętlik z zapinką 

ułatwiający założenie ciężarka

  W zestawie 10-metrowy sznurek

  Zestaw zawiera 2 sztuki

  Unikalny ochraniacz na palec zarówno 

dla lewo jak i praworęcznych wędkarzy 

   Miękki materiał jest bardziej czuły 

niż tradycyjne ochraniacze ze skóry, 

co sprawdza się podczas rzutów

  Szybkoschnący materiał

CAC353 Exocet Marker Float

CAC354 Exocet Marker Float Kit 3oz

CAC355 Exocet Marker Float Kit 4oz

CAC368 Dart Marker Float

CAC369 Dart Marker Float Kit 2oz

CAC370 Dart Marker Float Kit 3oz

CAC381 Micro Marker (Supplied with 3 different coloured floats)

CAC382 Micro Marker Float Kit - 2oz/57g (Supplied with 3 different coloured floats- Lead + weed boom)

CAC424 H-block Marker

CLD229 Grappling Marker Lead 3oz (85g) x 2 NOWOŚĆ

CLD230 Grappling Marker Lead 4oz (113g) x 2 NOWOŚĆ

CLD231 Grappling Marker Lead 5oz (142g) x 2 NOWOŚĆ

CAC426 Mini H-blocks x 2 red

CAC572 Casting Finger Stall 

Dart Marker Float

NOWOŚĆ
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Wytrzymały zawias, który nie 
zostanie uszkodzony przez 
przynęty

Mechanizm sprężynowy jest 
oddzielony od reszty, co chroni 
przed przedostawaniem się przynęt

Duży, wytrzymały krętlik, 
zatopiony w lotce

Rakieta Impact Spod jest 
sprzedawana na podstawie licencji 
firmy Spomb Fishing Limited.  
SPOMB® jest zarejestrowanym 
znakiem handlowym firmy Spomb 
Fishing Limited

IMPACT SPOD

Produkt ten sprzedawany jest na licencji fi rmy Spomb® Fishing Limited i cechuje się licznymi usprawnieniami, które wyróżniają go pośród 
innych narzędzi do nęcenia na rynku. Jego kształt, przypominający łyżkę pozwala na szybkie napełnianie jedną ręką. Niepowtarzalny 
korpus oraz wieczko nie tylko umożliwiają szybkie, ale także bardzo wydajne napełnianie. Jedno napełnienie pozwala zapełnić całą komorę. 
Dzięki takiemu “napełnianiu do pełna” możemy zanęcić łowisko tak szybko, jak to jest możliwe, a ponadto rakieta jest równomiernie 
obciążona, co wpływa na jej stabilny lot. Oprócz łatwego napełniania kształt rakiety pozwala na rozproszenie przynęt na większym 
obszarze, w przeciwieństwie do narzędzi, dzięki którym nęci się bardziej punktowo. Cecha ta jest szczególnie przydatna, kiedy nęcimy 
samymi kulkami, lub też łowimy na wiele wędek w jednym, większym obszarze.

Przeglądając dostępne na rynku narzędzia do nęcania zespół produktowy firmy Fox uznał, że można 
opracować produkt, który będzie działał w nieco inny sposób. Przez trzy lata intensywnych prac 
badawczych i projektowych oraz niezliczonej liczby godzin poświęconych testowaniu, powstał Impact 
Spod Foxa. 

CAC639 Impact Spod Medium zł 67.00

CAC640 Impact Spod Large zł 76.00

Swimmapper 

Ściągnij za DARMO naszą aplikację  

Swim Mapper z iTunes lub Google 

Play i łów ryby skuteczniej niż 

kiedykolwiek! Nie zapomnij 

zarejestrować się, aby wymieniać 

się szczegółami łowisk ze swoimi 

przyjaciółmi!

Przedstawione ceny to RRP (Rekomendowana cena detaliczna)
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CPT027 Range Master Powerguard - Method pouch NOWOŚĆ zł 84.00

CPT028 Rangemaster Elastic spare and 2 x connectors NOWOŚĆ zł 29.00

CPT030 Rangemaster Method pouch spare and 2 x connectors NOWOŚĆ zł 38.00

CPT026 Range Master Powerguard - Multi pouch NOWOŚĆ zł 84.00

CPT028 Rangemaster Elastic spare and 2 x connectors NOWOŚĆ zł 29.00

CPT029 Rangemaster Multi pouch spare and 2 x connectors NOWOŚĆ zł 38.00

CPT025 Rangemaster Powergrip Catty - Method pouch NOWOŚĆ zł 71.00

CPT024 Rangemaster Powergrip Catty - Multi Pouch zł 71.00

RANGEMASTER® POWERGRIP METHOD POUCH 

RANGEMASTER® POWERGRIP MULTI POUCH

RANGEMASTER® POWERGUARD® METHOD POUCH

RANGEMASTER® POWERGUARD® MULTI POUCH

  Wykrzywiona ergonomicznie rączka zwiększa komfort i poprawia 

obsługę, zapobiegając zgięciom nadgarstka w trakcie nęcenia

  Odlany koszyczek do zanęty zapobiega zgnieceniu kuli podczas strzelania.

  Pewny gumowy uchwyt koszyczka 

  Jednoczęściowe ramię z polimerów

  Wygięta rękojeści chroni przed wykrzywieniem dłoni 

w trakcie strzelania, co poprawia dokładność 

  Wyżłobienia na palce poprawiają uchwyt i komfort

  Szerokie, elastyczne łączniki sprawiają, że naciąg 

swobodnie przechodzi między ramionami procy

  Koszyk wykonany z odpornego na przetarcia materiału

  Wykrzywiona ergonomicznie rączka zwiększa komfort i poprawia obsługę, 

zapobiegając zgięciom nadgarstka w trakcie nęcenia

  Jednoczęściowe ramię z polimerów

  Wygięta rękojeści chroni przed wykrzywieniem dłoni w trakcie strzelania, co poprawia dokładność 

  Wyżłobienia na palce poprawiają uchwyt i komfort

  Szerokie, elastyczne łączniki sprawiają, że naciąg swobodnie przechodzi między 

ramionami procy

  Głęboki, stożkowy koszyk o optymalnej pojemności i dokładności

  Koszyk wykonany z odpornego na przetarcia materiału

  Koszyk ma dodatkowy uchwyt, które łatwo można chwycić mokrymi lub zimnymi palcami

  Wielofunkcyjny koszyk jest idealny do wielu różnych przynęt - kulek, ziaren i peletów

  Wykrzywiona ergonomicznie rączka zwiększa komfort i poprawia obsługę, 

zapobiegając zgięciom nadgarstka w trakcie nęcenia

  Zawiera opatentowaną ochronę kostek dłoni

  mocowania naciągu chronią przed skręcaniem się gum 

  Odlany koszyczek do zanęty zapobiega zgnieceniu kuli podczas strzelania.

  Pewny gumowy uchwyt koszyczka 

  Jednoczęściowe ramię z polimerów

  Wygięta rękojeści chroni przed wykrzywieniem dłoni w trakcie strzelania, co poprawia 

dokładność 

  Wyżłobienia na palce poprawiają uchwyt i komfort

  Koszyk wykonany z odpornego na przetarcia materiału

  Zapasowe gumy, koszyczki oraz łączniki naciągów dostępne osobno

  Wykrzywiona ergonomicznie rączka zwiększa komfort i poprawia 

obsługę, zapobiegając zgięciom nadgarstka w trakcie nęcenia

  Zawiera opatentowaną ochronę kostek dłoni

  Mocowania naciągu chronią przed skręcaniem się gum 

  Pewny gumowy uchwyt koszyczka 

  Jednoczęściowe ramię z polimerów

  Wygięta rękojeści chroni przed wykrzywieniem dłoni w 

trakcie strzelania, co poprawia dokładność 

  Głęboki, stożkowy koszyk o optymalnej pojemności i dokładności

  Koszyk wykonany z odpornego na przetarcia materiału

  Koszyk ma antypoślizgowy uchwyt, które łatwo można chwycić mokrymi palcami

  Wielofunkcyjny koszyk jest idealny do wielu różnych przynęt - kulek, ziaren i peletów

  Zapasowe koszyczki oraz łączniki naciągów dostępne osobno

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Przedstawione ceny to RRP (Rekomendowana cena detaliczna)
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RANGEMASTER® CARBON THROWING STICKS 

CAMO SQUARE BUCKETS 

BAITING SPOON MARKER STICKS 

RANGEMASTER® PLASTIC THROWING STICKS 

  Lekka konstrukcja węglowa

  Poręczny otwór do ładowania kulek przy rękojeści, który przyspiesza dokładne nęcenie

  Zmniejsza zmęczenie ręki podczas długotrwałego nęcenia, co jest 

częste przy nęceniu rurami z plastiku lub metalu 

  Rączka ma przekrój owalny, dzięki czemu rura nie obróci się w dłoni - poprawia to celność rzutów 

  Przy właściwej obsłudze możliwe jest nęcenie na odległość ponad 150 m

  Dostępne wersje R20 (kulki do 20 mm) i R26 (kulki do 26 mm)

  W zestawie ochronny pokrowiec

  Dostępne pojemności 5, 10 i 17 litrów

  Idealne do trzymania mieszanek do rakiety, robaków i zanęt

  Prostokątny kształt sprawia, że lepiej nadają się do stawiania na 

taczkach transportowych niż klasyczne okrągłe wiadra

  Łatwe w przechowywaniu i przewożeniu w samochodzie

  Mocne metalowe rączki 

  Bardzo mocna i jednocześnie lekka łyżka

  Idealna do nęcenia różnorodnymi przynętami na 

bliskich odległościach, w tym kulkami i peletem

  W zestawie przykręcana, aluminiowa 

rękojeść z paskiem na rękę

  Idealnie nadaje się także do mieszania 

mieszanek zanętowych do rakiety

  Specjalne sztyce o długości 60 cm, 

służące przygotowaniu odpowiedniej 

długości żyłki do dokładnego rzutu

  Końcówki w kolorze jasnopomarańczowym 

z miejscem na betalighty

  Lekka, aluminiowa konstrukcja 

  Opakowanie zawiera dwie sztyce

  Przeznaczona do nęcenia kulkami na średnie i dalekie odległości 

  Wykonana z lekkiego, elastycznego i mocnego plastiku

  Maksymalna odległość rzutu na podstawie projektu CAD

  Antypoślizgowy, gumowy uchwyt

  Dostępne wersje 20mm i 26mm

CAC608 Rangermaster Carbon 20 Throwing Stick inc case zł 525.00

CAC629 Rangermaster Carbon 26 Throwing Stick inc case zł 525.00

CBT005 Camo Square Bucket 5L zł 29.00

CBT006 Camo Square Bucket 10L zł 42.00

CBT007 Camo Square Bucket 17L zł 55.00

CAC616 Marker Sticks 24" x 2 zł 52.00CAC505 Baiting Spoon & Handle zł 84.00

CAC672 Rangemaster Throwing Stick 20 NOWOŚĆ zł 97.00

CAC673 Rangemaster Throwing Stick 26 NOWOŚĆ zł 97.00

Rura rzutowa Rangemaster® Carbon 
dostarczona jest w ochronnym 

pokrowcu

NOWOŚĆ

Przedstawione ceny to RRP (Rekomendowana cena detaliczna)
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EXOCET® CONTROLLER FLOATS 

BOLT BUBBLE FLOATS 

HALO® ZIG FLOAT KIT MINI HALO® ZIG FLOAT KIT 

  Aerodynamiczny kształt pozwala nie tylko na łowienie na dalszych dystansach, ale także z większą precyzją

  Przypon wychodzi z pływaka pod pewnym kątem, dzięki czemu podczas rzutu zestaw 

zachowuje się niemal jak zestaw helikopterowy, co zmniejsza ryzyko splątania

  Pękaty kształt powoduje, że pływak nie zanurza się głęboko w momencie uderzenia o wodę

  Płaskie boki zwiększają efekt zacięcia, gdy karp napnie przypon, co poprawia samo zacięcie

  Płaskie boki sprawiają także, że żyłka nie przesuwa zbytnio pływaka po powierzchni

  Wyjmowany korpus pozwala na łatwą zmianę wielkości pływaka, a ponadto 

podczas przenoszenia wędziska nie będzie on uderzał o blank wędki

  Wyraźnie widoczne kapturki ułatwiają obserwację

  Mało widoczna, półprzezroczysta obudowa nie budzi niepokoju w wodzie

  W zestawie znajduje się standardowy krętlik i krętlik z agrafką Kwik Change 

oraz nasadka Micro Anti Tangle Sleeve do nałożenia na krętliki

  Dostępne w dwóch wielkościach - Medium i Large

  Pierwszy pływak typu kula wodna przeznaczony do 

łowienia karpi żerujących z powierzchni

  Opływowy kształt z obciążeniem z przodu pomaga w dalszych 

rzutach i zwiększa także opór, gdy ryba napnie przypon 

  Przezroczysty korpus o niskim profilu nie płoszy ryb 

  Waga kuli regulowana jest poprzez napełnienie jej wodą

  Konstrukcja przelotowa

  W zestawie dwie nakładki antysplątaniowe

  Dostępne cztery wielkości: Small, Medium, Large i X-Large

  Idealne w głębokich jeziorach, gdzie klasyczny Zig Rig nie sprawdza się 

  Przeznaczone do stosowanie z ciężarkami o wadze 3oz (85g) lub większej 

  Bardzo wyporny pływak z wytrzymałego plastiku 

  W zestawie wymienne czubki w kolorze czerwonym i czarnym

  Zestaw zawiera pływak i ramię do ciężarka z dużym oczkiem 

na krętliku, pływający koralik oraz agrafkę do ciężarka

  Zmniejszona wersja standardowego pływaka Halo Zig Float Kit

  Idealny na mniejsze wody 

  Wymienne, bardzo widoczne czubki w kolorze czerwonym i czarnym

  Idealne w głębokich jeziorach, gdzie klasyczny Zig Rig nie sprawdza się 

  Bardzo wyporny pływak z wytrzymałego plastiku 

  Zestaw zawiera pływak i ramię do ciężarka z dużym oczkiem 

na krętliku, pływający koralik oraz agrafkę do ciężarka

  Pasuje do ciężarków do 56 g

CAC614 Exocet Medium Controller Float zł 31.00

CAC615 Exocet Large Controller Float zł 31.00

CAC375 Halo Zig Float Kit zł 84.00 CAC428 Mini Halo Zig Float Kit zł 76.00

CAC160 Bolt Bubble - Small zł 52.00

CAC161 Bolt Bubble - Medium zł 52.00

CAC162 Bolt Bubble - Large zł 52.00

CAC163 Bolt Bubble - XL zł 52.00

Przedstawione ceny to RRP (Rekomendowana cena detaliczna)
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Tuńczyk

Kukurydza

Pelet

Chleb

ARMA® MESH
Jeden z najbardziej zaawansowanych 
systemów dla przynęt jakie 
kiedykolwiek wymyślono. Siatka 
Arma Mesh dostępna jest w 
odcinkach 7-metrowych na tubach 
w dwóch szerokościach Narrow (14 
mm) oraz Wide (22 mm). Dostępne 
są także warianty Fine i Heavy.

  Wytrzymałe siatki przypominają PVA, ale wykonane 

są z nylonu i NIE ROZPUSZCZAJĄ SIĘ W WODZIE! 

  Doskonałe do tworzenia alternatywnych przynęt

  W zestawie tuba oraz ubijak 

  Idealne do miękkich przynęt jak chleb, 

mięso, ser, krewetki i ciasta 

  Dobre także do zakładania większych porcji tak 

małych przynęt, jak konopie, tuńczyk z puszki, 

mini pelety, pokruszone kulki, nasączany chleb 

  Świetne także do ochrony przynęt przed 

niepożądanymi gatunkami (wersja Heavy jest 

idealna w łowiskach z dużą populacją raków)

NARROW ARMA® MESH  WIDE ARMA® MESH 
  Wąska (14mm) tuba

  Opakowanie zawiera 7 metrów

  Dostępne 7-metrowe odcinki zapasowe 

  Szeroka (22 mm) tuba

  Opakowanie zawiera 7 metrów

  Dostępne 7-metrowe odcinki zapasowe 

CPV022 Armamesh Wide 22mm Fine x 7m zł 80.00

CPV026 Armamesh Wide 22mm Fine x 7m Refill zł 63.00

CPV024 Armamesh Wide 22mm Heavy x 7m zł 80.00

CPV028 Armamesh Wide 22mm Heavy x 7m Refill zł 63.00

CPV021 Armamesh Narrow 14mm Fine x 7m zł 71.00

CPV023 Armamesh Narrow 14mm Heavy x 7m zł 71.00

CPV025 Armamesh Narrow 14mm Fine x 7m Refill zł 52.00

CPV027 Armamesh Narrow 14mm Heavy x 7m Refill zł 48.00

Przedstawione ceny to RRP (Rekomendowana cena detaliczna)
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RAPIDE™ LOAD
PVA BAG SYSTEM 

  Eliminuje potrzebę stosowania taśmy PVA do wiązania woreczków

  Użyj specjalnego narzędzia, które nie tylko pomoże napełnić woreczek PVA, ale też go zawiązać.

  Czas potrzebny na zawiązanie pełnego woreczka to mniej niż 20 sekund.

  Dostępne dwa rodzaje narzędzi do napełniania - Large i Small

  Narzędzie Large pasuje do woreczków PVA w trzech różnych wielkościach - 85mm x 140mm 

(z otworami), 75mm x 175mm (bez otworów) i 85mm x 220mm (bez otworów)

  Narzędzie Small pasuje do woreczków o dwóch rozmiarach - 55mm x 120mm i 60mm x 130mm, które mają otwory

  W zestawie narzędzie do napełniania, kołnierz mocujący, 25 woreczków PVA (20 w rozmiarze 75mm x 175mm i 85mm x 220mm)

  W zestawie poręczna, wodoodporna tuba

  Worki dodatkowe są sprzedawane oddzielnie i są oznaczone dwoma kolorami 

(różowy dla narzędzia Small, niebieski dla narzędzia Large)

  Dostępne także uzupełnienia XT, dla tych którzy potrzebują grubszych woreczków o 

dłuższym czasie rozpuszczania w głębszych łowiskach i cieplejszej wodzie 

CPV029 Rapide Load PVA Kit (inc 25 x Small Bags/Tool) zł 52.00

CPV030 Rapide Load PVA Kit (inc 25 x Medium Bags/Tool) zł 52.00

CPV031 Rapide Load PVA Kit (inc 25 x Large Bags/Tool) zł 52.00

CPV032 Rapide Load PVA Kit (inc 20 x XL Bags/Tool) zł 52.00

CPV033 Rapide Load PVA  Kit (inc 20 x XXL Bags/Tool) zł 52.00

CPV034 PVA Small Bag Refill x 25

CPV035 PVA Medium Bag Refill x 25

CPV036 PVA Large Bag Refill x 25

CPV037 PVA XL Bag Refill x 20

CPV038 PVA XXL Bag Refill x 20

CPV044 Rapide Bags XT x 25  - 60mm x 130mm 

CPV045 Rapide Bags XT x 25 - 85mm x 140mm 

CPV046 Rapide Bags XT x 20  - 75mm x 175mm 

1 Przy pomocy narzędzia systemu 
Rapide napełniamy woreczek 

PVA wybranymi przynętami.

2Następnie za pomocą narzędzia 
skręcamy górną część woreczka, 

jak to pokazano. 

3 Ostrożnie zbliżamy spód 
narzędzia do górnej części 

woreczka.

4 Obracamy teraz woreczek i 
zwilżamy jego krawędź, jak to 

pokazano.

5 Teraz nakładamy narzędzie na 
woreczek, aby zwilżony brzeg 

przykleił się do jego suchej reszty.

6 Woreczek jest już gotowy do 
rzutu, wystarczy tylko zwilżyć i 

przykleić jego rogi.

Uzupełnienia 
dostępne we 
wszystkich 
rozmiarach

Dostępne także  
woreczki XT

Przedstawione ceny to RRP (Rekomendowana cena detaliczna)
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TACKLE AWARDS
2016

BEST PVA

HIGHLY COMMEND
ED

Siatka Fine

Siatka Heavy

SIATKA PVA

WIDE
PVA MESH 

NARROW
PVA MESH 

SUPER NARROW 
PVA MESH 

PVA - wersja fi ne czy heavy? 

Siatka PVA Fine rozpuszcza się bardzo szybko, nawet 
w zimnej wodzie i pozwala na nęcenie tak małymi 
przynętami jak robaki, mikro pelety, zanęty bez obawy, 
że wypadną podczas zarzucania. Siatka Heavy 
rozpuszcza się wolniej i jest doskonała na cieplejsze 
lub głębsze wody, a także lepiej sprawdza sę 
przy dużych peletach, ziarnach i kulkach. 

Najwyższej jakości siatka PVA Foxa o długości 10m w 
tubie razem z ubijakiem kosztująca tyle, ile wielu innych 
producentów sprzętu chce za jedynie odcinek 7m.

  Szeroka (35mm ) tuba

  Opakowanie zawiera 10 metrów

  Dostępne uzupełnienia na szpulach 10m i 25m

  Wąska (25mm ) tuba

  Opakowanie zawiera 10 metrów

  Dostępne uzupełnienia na szpulach 10m i 25m

  Bardzo wąska (14mm ) tuba

  Opakowanie zawiera 10 metrów

  Dostępne uzupełnienia na szpulach 10m i 25m

CPV001 Wide Funnel System 10m Heavy Mesh zł 80.00

CPV005 Wide 10m Refill Spool Heavy Mesh zł 67.00

CPV006 Wide 25m Refill Spool Heavy Mesh zł 80.00

CPV002 Wide Funnel System 10m Fine Mesh zł 67.00

CPV009 Wide 10m Refill Spool Fine Mesh zł 80.00

CPV010 Wide 25m Refill Spool Fine Mesh zł 67.00

CPV003 Narrow Funnel System 10m Heavy Mesh zł 80.00

CPV007 Narrow 10m Refill Spool Heavy Mesh zł 59.00

CPV008 Narrow 25m Refill Spool Heavy Mesh zł 143.00

CPV004 Narrow Funnel System 10m Fine Mesh zł 71.00

CPV011 Narrow 10m Refill Spool Fine Mesh zł 59.00

CPV012 Narrow 25m Refill Spool Fine Mesh zł 143.00

CPV015 Super Narrow System 10m Heavy mesh zł 71.00

CPV017 Super Narrow 10m Refill Spool Heavy mesh zł 52.00

CPV016 Super Narrow System 10m Fine mesh zł 67.00

CPV018 Super Narrow 10m Refill Spool Fine mesh zł 52.00

  Dostępna w wersji Wide (35mm), Narrow (25mm) i Super Narrow (14mm).

  Siatka dostępna w wersji Fine i Heavy, co pozwala dostosować 

się do zmieniających się warunków oraz rozmiaru przynęt

  Wytrzymała, nie strzępiąca się tkanina wytrzyma uszkodzenia i wiązanie

  Dostępny jest także różnorodny zestaw opłacalnych uzupełnień o 

długości 10m i 25m na szpulach we wszystkich rozmiarach. Dostępne 

także nowe uzupełnienia 6 m w wersji Narrow Fine i Wide Fine.

Przedstawione ceny to RRP (Rekomendowana cena detaliczna)
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PVA MESH 6M 
UZUPEŁNIENIE

PVA STRIPS 

TAŚMA PVA

HIGH RISERS 

  W zestawie 6 m siatki

  Dostępne w wesji Fine Narrow i Fine Wide

  Doskonały stosunek jakości do ceny

  Kołeczki z PVA do systemów uwalniania 

ciężarka - Chod/Heli Buffer Sleeve, Heli Buffer 

Sleeve i Angled Drop Off Run Rig Kit

  Mały pasek z kołeczkami należy włożyć 

w otwór nasadki i odciąć

  Czas rozpuszczania zależy od temperatury wody

  W opakowaniu 10 pasków z kołeczkami

  20m x 10mm Mocnej taśmy PVA 

  10m x 5mm Cienkiej 

przezroczystej taśmy PVA

  Idealne do tworzenia łańcuszków 

z przynętami lub zawiązywania 

tradycyjnych woreczków PVA

  Biodegradowalna, nieszkodząca rybom i 

całkowicie rozpuszczalna w wodzie pianka 

  Służy idealnej prezentacji przynęty i 

nie powoduje splątań zestawu 

  Pianka utrzymuje przypon przez kilka sekund ponad 

dnem, a po rozpuszczeniu przypon delikatnie 

opada na zalegające na dnie zanieczyszczenia

  Dostępne także opakowania 

uzupełniające Jumbo Refill Pack

CPV040 Narrow Refill 6m Fine zł 29.00

CPV041 Wide Refill 6m Fine zł 29.00

CPV047 Edges PVA Strips x 10pc zł 20.00

CPV013 Wide 1 x 20m 10mm Heavy Tape Embossed zł 31.00

CPV014 Narrow 2 x 10m 5mm Clear Tape zł 31.00

CAC358 Risers Pop-up Foam zł 29.00

CPV042 High Riser Jumbo Refill zł 29.00

Przedstawione ceny to RRP (Rekomendowana cena detaliczna)
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www.foxint.com

ODZIEŻODZIEŻ
Rozmiar i potencjał rynku ubrań karpiowych stale wzrasta i coraz więcej 
sklepów w Europie zwiększa swoją ofertę i stara się ją urozmaicić. W 
ostatnich latach ubrania odegrały istotną rolę w naszym biznesie, do tego 
stopnia, że możemy się pochwalić, iż staliśmy się czołowym producentem 
karpiowych ubrań. Nasz oferta odzieży składa się z dwóch różnych serii. 
Mamy standardową kolekcję, związaną bardziej z marką Fox oraz markę 
Fox Chunk, która łączy styl wielkomiejski z praktycznością potrzebną 
nad wodą. 

Obie nasze serie ubrań dzięki postępowi w dziedzinie wytwarzania materiałów, 
zmieniającej się mody oraz potrzeb naszych klientów przeszły od roku 2016 gruntowną 
zmianę. Na kolejnych stronach znajdziecie całą nową serię naszych korporacyjnych 
ubrań Black and Orange oraz wiele dodatkowych produktów z serii Fox Chunk, w 
tym nasze pierwsze obuwie, nowe okulary przeciwsłoneczne, czapki zimowe, bluzy 
z kapturem, joggery, t-shirty. Ponadto oferujemy także techniczne ubrania, jak 
popularną serię wodoodpornej odzieży 10K Hydro, czy też niezwykle ciepłą odzież 
Sherpa-Tec.
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@ FoxInt /FoxInternational /FoxInternational1@fox_international

Insta

FOLLOW US ON...

 FOX CHUNK >

BLACK AND ORANGE >

CZAPKI >

OKULARY PRZECIWSŁONECZNE >

OFERTA FOXA
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  Wytrzymałe podeszwy Vibram

  Wodoodporny materiał Hydro Guard

  Ocieplenie 3m Thinsulate 

  Wygodny krój

  Wzmocniona część na palce

  Wzmocniona pięta ułatwiająca szybkie zdejmowanie

  Języki „Fold and Fix” można po złożeniu przymocować, dzięki czemu łatwiej można włożyć stopy w buty podczas brania

  Dostępne rozmiary: 7(41), 8(42), 9(43), 10(44), 11(45) i 12(46)

Dostępne rozmiary: 7 (41), 8 (42), 9 (43), 10 (44), 11 (45), 12 (46) NOWOŚĆ zł 357.00

  Wytrzymałe podeszwy Vibram

  Wodoodporny materiał Hydro Guard

  Ocieplenie 3m Thinsulate 

  Wygodny krój

  Ochrona kostki

  Wzmocniona część na palce

  Wzmocniona pięta ułatwiająca szybkie zdejmowanie

  Języki „Fold and Fix” można po złożeniu przymocować, dzięki czemu łatwiej można włożyć stopy w buty podczas brania

  Dostępne rozmiary: 7(41), 8(42), 9(43), 10(44), 11(45) i 12(46)

Dostępne rozmiary: 7 (41), 8 (42), 9 (43), 10 (44), 11 (45), 12 (46) NOWOŚĆ zł 399.00

Język „Fold and Fix” ułatwia 
zakładanie

Wytrzymałe podeszwy Vibram

Wodoodporny materiał Hydro 
Guard

Język „Fold and Fix” ułatwia 
zakładanie

Wytrzymałe podeszwy Vibram

Wzmocniony przód

EXPLORER HIGH BOOTS 

EXPLORER SHOES

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Przedstawione ceny to RRP (Rekomendowana cena detaliczna)
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  Połączenie stylu i funkcjonalności

  Mocne podeszwy 

  Wodoodporny materiał

  Materiał z charakterystycznym wzorem Camo Foxa

  Wygodny krój

  Wzmocniona część na palce

  Wzmocniona pięta ułatwiająca szybkie zdejmowanie

  Języki „Fold and Fix” można po złożeniu przymocować, dzięki czemu łatwiej można włożyć stopy w buty podczas brania

  Dostępne rozmiary: 7(41), 8(42), 9(43), 10(44), 11(45) i 12(46)

Dostępne rozmiary: 7 (41), 8 (42), 9 (43), 10 (44), 11 (45), 12 (46) NOWOŚĆ zł 315.00

  Połączenie stylu i funkcjonalności

  Mocne podeszwy 

  Wodoodporny materiał

  Materiał z charakterystycznym wzorem Camo Foxa

  Ochrona kostki

  Wygodny krój

  Wzmocniona część na palce

  Wzmocniona pięta ułatwiająca szybkie zdejmowanie

  Języki „Fold and Fix” można po złożeniu przymocować, dzięki czemu łatwiej można włożyć stopy w buty podczas brania

  Dostępne rozmiary: 7(41), 8(42), 9(43), 10(44), 11(45) i 12(46)

Dostępne rozmiary: 7 (41), 8 (42), 9 (43), 10 (44), 11 (45), 12 (46) NOWOŚĆ zł 357.00

Język „Fold and Fix” ułatwia 
zakładanie

Wodoodporny materiał Fox Camo

Wzmocniona pięta ułatwia 
zdejmowanie

Język „Fold and Fix” ułatwia 
zakładanie

Wzmocniony przód

Wzmocniona pięta ułatwia 
zdejmowanie

CAMO MID BOOTS 

CAMO TRAINERS

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Przedstawione ceny to RRP (Rekomendowana cena detaliczna)
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SHERPA-TEC JACKET 

  Zaprojektowana do ochrony przed warunkami 

atmosferycznymi

  Wykonana według najwyższych standardów 

przy zastosowaniu najnowszych technologii i 

materiałów

  System dwuwarstwowy wykorzystuje 

wodoodporny laminat poliestrowy z 

termoizolacyjnymi własnościami polaru Sherpa

  Zewnętrzny materiał stanowi w 100% poliestrowy 

laminat z termoplastycznym poliuretanem 

  Wszystkie wewnętrzny szwy zostały całkowicie 

podklejone, aby chronić przed przedostawaniem 

się wody

  Wodoodporność 5,000 mm słupa wody

  Oddychalność 3,000 g/m2

  Gruby, wodoodporny zamek YKK z przodu z 

wewnętrzną antyczepliwą plisą

  Wytrzymałe zamki YKK

  Odpinany kołnierz z w pełni regulowanym 

sztywnym daszkiem

  Podwójne ściągacze w pasie i na spodzie

  Regulowane na rzepy mankiety

  2 wewnętrzne i 2 zewnętrzne kieszenie zapinane 

na zamek

  Dostępne rozmiary: S/M/L/XL/XXL/XXXL

  Zaprojektowane do ochrony przed warunkami 

atmosferycznymi

  Wykonane według najwyższych standardów przy 

zastosowaniu najnowszych technologii i materiałów

  System dwuwarstwowy wykorzystuje wodoodporny laminat 

poliestrowy z termoizolacyjnymi własnościami polaru Sherpa

  Zewnętrzny materiał stanowi w 100% poliestrowy laminat z 

termoplastycznym poliuretanem 

  Wszystkie wewnętrzny szwy zostały całkowicie podklejone, 

aby chronić przed przedostawaniem się wody

  100% poliestrowy laminat z termoplastycznym poliuretanem 

oraz termoizolacyjnymi własnościami podszycia z polaru 

Sherpa

  Wodoodporność 5,000 mm słupa wody 

  Oddychalność 3,000 g/m2

  Gruby, wodoodporny zamek YKK z przodu z wewnętrzną 

antyczepliwą plisą

  Wytrzymałe zamki YKK

  Wodoodporne zamki YKK do połowy nogawki z wewnętrzną 

zaszewką

  Regulowane na rzepy nogawki

  Elastyczny pas

  Wypełnione nakolanniki

  Regulowane szelki

  Zapinane na rzepy kieszenie

  Ocieplane kieszenie na ręce

  Dostępne rozmiary: S/M/L/XL/XXL/XXXL

Dostępne rozmiary: S/M/L/XL/XXL/XXXL NOWOŚĆ zł 672.00

Dostępne rozmiary: S/M/L/XL/XXL/XXXL NOWOŚĆ zł 630.00

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Konstrukcja dwuwarstwowa dla 
optymalnego rozprowadzania 
ciepła

Podszewka z polaru Sherpa 
ociepla i poprawia komfortt

Wytrzymałe zmaki YKK o 
doskonałych walorach użytkowych

Ta sama podszewka z polaru Sherpa co 
w kurtce zapewnia ciepło i komfort

Wypełnione nakolanniki dla 
dodatkowej ochrony

Regulowane na rzepy nogawki z 
wodoodpornymi zamkami YKK

SHERPA-TEC SALOPETTES 

Przedstawione ceny to RRP (Rekomendowana cena detaliczna)
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10K HYDRO JACKET 

  Nasze najbardziej zaawansowane i techniczne 

ubrania wodoodporne

  Kurtka o długości 3/4 wykonana w konstrukcji 3 

warstwowej 

  Hydrofobowa, wodoodporna warstwa zewnętrzna 

z oddychającą membraną w środku

  Wszystkie wewnętrzny szwy zostały całkowicie 

podklejone, aby chronić przed przedostawaniem 

się wody

  Wodoodporność 10,000 mm słupa wody

  Oddychalność 3,000 g/m2

  Wodoodporny przedni zamek YKK z wewnętrzną 

zaszewką oraz ochroną brody

  Wodoodporne zamki YKK

  W pełni regulowany kaptur z usztywnionym 

daszkiem

  Zintegrowany kołnierz z miękkim podszyciem

  Podwójne ściągacze na spodzie kurtki

  Regulowane na rzepy mankiety

  Wykończone neoprenem mankiety

  Ściągacz w pasie

  Stylowy wzór Fox Camo

  Dostępne rozmiary: S/M/L/XL/XXL/XXXL

  Nasze najbardziej zaawansowane i techniczne ubrania 

wodoodporne

  Podobnie jak kurtka spodnie wykorzystują konstrukcję 3 

warstwową 

  Hydrofobowa, wodoodporna warstwa zewnętrzna z 

oddychającą membraną w środku

  Wszystkie wewnętrzny szwy zostały całkowicie podklejone, 

aby chronić przed przedostawaniem się wody

  Wodoodporność 10,000 mm słupa wody

  Oddychalność 3,000 g/m2

  Konstrukcja 3 warstwowa

  Wodoodporny zamek YKK z przodu z wewnętrzną zaszewką 

  Wodoodporne zamki YKK

  Kolor Khaki

  Regulowane na rzepy nogawki

  Zapinane na rzepy kieszenie

  Wodoodporne zamki YKK do połowy nogawki z wewnętrzną 

zaszewką

  Kieszenie podszyte ocieplaczami na dłonie

  Elastyczny pas

  Wypełnione nakolanniki

  Regulowane szelki

  Dostępne rozmiary: S/M/L/XL/XXL/XXXL

Dostępne rozmiary: S/M/L/XL/XXL/XXXL NOWOŚĆ zł 882.00

Dostępne rozmiary: S/M/L/XL/XXL/XXXL NOWOŚĆ zł 756.00

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Trzywarstwowa konstrukcja o 
najlepszych walorach użytkowych

Regulowane na rzepy mankiety 
chronią przed przedostawaniem 
się wody

Wszystkie wewnętrzne 
szwy zostały poklejone i 
zabezpieczone przed wodą

Najwyższej jakości wodoodporne 
zamki YKK

Wodoodporne zamki YKK do połowy 
nogawki z zaszewką zapinaną na rzepy

Wszystkie wewnętrzne szwy zostały 
podklejone i zabezpieczone przed 
wodą

10K HYDRO SALOPETTES 

Przedstawione ceny to RRP (Rekomendowana cena detaliczna)
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  Dwuczęściowy, lekki, wodoodporny kombinezon, który składa się z kurtki i spodni

  Idealny jako zewnętrzna warstwa nakładana na ubranie w każdej porze roku

  Kurtka i spodnie mają wodoodporność 10,000 mm słupa wody

  Kurtka i spodnie cechują się oddychalnością 3,000 g/m2

  Lekka konstrukcja 3-warstwowa obu ubrań

  Kurtka i spodnie spakowane są w osobne pokrowce

  Zwijany i regulowany kaptur w kurtce

  Wodoodporne zamki w kurtce

  Częściowo elastyczne mankiety w kurtce regulowane na rzepy

  Kurtka ma podwójny ściągacz na spodzie 

  Zewnętrzna warstwa wykonana w 100% z poliestru

  Środkowa warstwa wykonana w 100% z termoplastycznego poliuretanu

  Wewnętrzna warstwa z siateczki wykonana w 100% z poliestru

  Zamykane na zamek kieszenie w spodniach

  Wodoodporne zamki do połowy nogawki w spodniach

  Dostępne rozmiary: S/M/L/XL/XXL/XXXL

Dostępne rozmiary: S/M/L/XL/XXL/XXXL NOWOŚĆ zł 630.00

NOWOŚĆ

Kurtka z regulowanym 
kapturem

Regulacja pasa w spodniach

Wszystkie wewnętrzne szwy 
zostały podklejone

Oba ubrania mieszczą się 
we własnych specjalnych 
kieszeniach

Wodoodporne zamki Wodoodporny materiał

AQUOS RAIN SUIT  

Przedstawione ceny to RRP (Rekomendowana cena detaliczna)
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PUFFA SHIELD 
JACKET 

PUFFA SHIELD 
GILET 

WIND BLOCKER 
HOODED JACKET 

MEDIUM KNIT 
CARDIGAN

BODY 
WARMER 

  Obcisły krój

  Wypełnienie z 

nieprzetworzonego 

poliestru 

  Elastyczny kaptur oraz 

mankiety

  Pikowany przód i tył

  Zapinana na zamek 

kieszenie po bokach i 

na piersi

  Plisa na pełnej 

długości zamka

  Podniesiony kołnierz 

chroni przed opadami 

atmosferycznymi

  Niezwykle ciepła i 

wygodna w zakładaniu

  Materiał zewnętrzny: 

100% poliester taffeta, 

podszycie: 100% poliester taffeta, wypełnienie: 100% Poliester

  W kapturze znajdują się 

metalowe kółeczka ze 

ściągaczem

  Podszycie z mikro polaru 

zapewnia dodatkowy komfort 

i ciepło 

  Również kieszenie są podszyte 

ciepłym mikropolarem

  Marmurkowy wzór

  Wysokiej jakości, wytrzymałe 

zamki

  Dostępne są także spodnie w 

tym samym fasonie

  Materiał zewnętrzny 80% 

bawełna, 20% Poliester, 

podszycie: 100% Poliester

  Warstwa rozpraszająca wodę

  Membrana chroniąca przed 

wiatrem

  Ściągacze w kołnierzu i na dole

  Wysokiej jakości, wytrzymałe 

zamki

  Kieszeń na piersi na drobiazgi

  Dyskretne logo

  Materiał zewnętrzny 100% 

Poliester

  Obcisły krój

  Wypełnienie z nieprzetworzonego 

poliestru 

  Pikowany przód i tył

  Zapinana na zamek kieszenie po bokach 

i na piersi

  Plisa na pełnej długości zamka

  Podniesiony kołnierz chroni przed 

opadami atmosferycznymi 

  Niezwykle ciepła i wygodna w 

zakładaniu

  Materiał zewnętrzny: 100% poliester 

taffeta, podszycie: 100% poliester 

taffeta, wypełnienie: 100% Poliester

  Bluza z pełnym zamkiem 

  Wykonana ze specjalnej mieszanki 

tkanych włókien

  Idealny dla wędkarzy, którzy preferują 

styl  „old school”

  Kieszenie zapinane na zamek z  wyraźnie 

kontrastującymi wstawkami

  Oddychający materiał, zapobiegający 

gromadzeniu się potu

  Obcisły krój

  Wysoki kołnierz, chroniący przed 

przewianiem

  Wysokiej jakości, wytrzymałe zamki

  Dyskretne logo

  Materiał zewnętrzny 100% Poliester

  Niezwykłe ciepły i wygodne do zakładania

  Wykonany z odpornego na przetarcia nylonu

  Pikowanie zwiększa komfort

  Wewnętrzna kieszeń ochronna

  Podbity specjalną mieszanką izolujących 

włókien poliestrowych 

  Wysokiej jakości, wytrzymałe zamki

  Docieplająca plisa ochronna na zamek 

  Dyskretne logo

  Materiał zewnętrzny: 100% nylon z 

powłoką z akrylu, Podszycie: 100% poliester, 

wypełnienie: 100% Poliester

Dostępne rozmiary: S/M/L/XL/XXL/XXXL zł 441.00

Dostępne rozmiary: S/M/L/XL/XXL/XXXL zł 504.00

Dostępne rozmiary: S/M/XL/XXL zł 504.00

Dostępne rozmiary: S/M/L/XL/XXL zł 273.00

Dostępne rozmiary: S/M/L/XL/XXL/XXXL zł 344.00

Dostępne rozmiary: S zł 441.00

HEAVY 
HOODY

Przedstawione ceny to RRP (Rekomendowana cena detaliczna)
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CAMO BODY 
HOODY 

LIGHTWEIGHT ZIPPED 
HOODY KHAKI

CAMO APPLIQUE 
HOODY 

  Kaptur ze 

ściągaczem

  Elastyczne 

mankiety i 

spód 

  Środkowy 

zamek 

na całej 

długości 

  Dyskretne 

oznaczenia

  Kieszenie z 

przodu

  Materiał: 80% 

bawełna, 20% 

poliester

  Dostępne rozmiary: 

S/M/L/XL/XXL/XXXL

  Łaty na ramionach i łokciach

  Kaptur ze ściągaczem

  Elastyczne mankiety i 

spód 

  Dyskretne oznaczenia

  Materiał: 50% 

bawełna, 50% 

poliester

  Dostępne rozmiary: 

S/M/L/XL/XXL/

XXXL

  Bluza w szarym kolorze z 

dyskretnym, czarnym logo Fox 

Chunk na piersi

  Elastyczny dół oraz rękawy

  Gruby ściągacz w kapturze

  Kieszeń z przodu 

  Dyskretna metka przy 

brzegu

  Wygodny krój

  80% bawełna, 20% 

poliester   

  Bluza w kolorze 

burgundowym z 

dyskretnym, szarym 

logo Fox Chunk na piersi

  Elastyczny dół oraz rękawy

  Gruby ściągacz w kapturze

  Kieszeń z przodu 

  Dyskretna metka przy 

brzegu

  Wygodny krój

  80% bawełna, 20% 

poliester  

  Kaptur ze ściągaczem

  Elastyczne mankiety 

i spód 

  Logo Chunk i Fox 

Camo w poprzek 

klatki piersiowej

  Kieszeń z 

przodu

  Materiał: 80% 

bawełna, 20% 

poliester

  Dostępne rozmiary: 

S/M/L/XL/XXL/XXXL

Dostępne rozmiary: S/M/L/XL/XXL/XXXL zł 298.00 Dostępne rozmiary: S/M/L/XL/XXL/XXXL zł 298.00

Dostępne rozmiary: S/M/L/XL/XXL/XXXL zł 298.00

NOWOŚĆ NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Dostępne rozmiary: S/M/L/XL/XXL/XXXL NOWOŚĆ zł 298.00

Dostępne rozmiary: S/M/L/XL/XXL/XXXL NOWOŚĆ zł 130.00

Dostępne rozmiary: S/M/L/XL/XXL/XXXL NOWOŚĆ zł 298.00

RIBBED HOODY 
KHAKI

RIBBED HOODY 
BURGUNDY

RIBBED 
HOODY GREY

  Bluza w kolorze khaki z 

dyskretnym logo Fox Chunk 

na piersi

  Elastyczny dół oraz rękawy

  Gruby ściągacz w kapturze

  Kieszeń z przodu 

  Dyskretna metka przy brzegu

  Wygodny krój

  80% bawełna, 20% poliester  

Przedstawione ceny to RRP (Rekomendowana cena detaliczna)
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LIGHTWEIGHT 
JOGGERS KHAKI 

HEAVY TWILL 
CARGO PANTS

HEAVY JOGGERS 

RIBBED 
JOGGERS
KHAKI

RIBBED 
JOGGERS
GREY

  Ściągacz w pasie

  Elastyczne zakończenia nogawek

  Dyskretne oznaczenia

  Materiał: 50% bawełna, 50% poliester

  Dostępne rozmiary: S/M/L/XL/XXL/XXXL

  Kolor Khaki

  Guzik, zamek i szlufki w pasie

  Dwie przednie kieszenie

  Dwie zapinane na guzik kieszenie z boku 

  Dwie kieszenie z tyłu

  Pomarańczowe logo Fox Chunk

  100% bawełna

  Dopasowane do bluzy Heavy Hoody z wieloma 

podobnymi cechami

  Gruby ściągacz w pasie

  Elastyczne zakończenia nogawek

  Również kieszenie są podszyte ciepłym mikropolarem

  Marmurkowy wzór

  Wysokiej jakości, wytrzymałe zamki

  Tylnia kieszeń

  Materiał zewnętrzny 80% bawełna, 20% poliester, 

podszycie: 100% poliester

  Lekkie spodnie 

dresowe typu 

rurkowego

  Kolor khaki z 

brązowym pasem

  Dyskretne loga Fox 

Chunk

  Gruby ściągacz w pasie

  Żebrowane zakończenia nogawek

  Dwie zamykane na zamek kieszenie z przodu 

  Niezapinana kieszeń z tyłu

  Elastyczny pas oraz końce nogawek

  Wygodny krój

  80% bawełna, 20% poliester  

  Lekkie spodnie 

dresowe typu 

rurkowego

  Kolor szary 

  Dyskretne loga Fox 

Chunk

  Gruby ściągacz w 

pasie

  Żebrowane zakończenia nogawek

  Dwie zamykane na zamek kieszenie z przodu 

  Niezapinana kieszeń z tyłu

  Elastyczny pas oraz końce nogawek

  Wygodny krój

  80% bawełna, 20% poliester  

Dostępne rozmiary: S/M/L/XL/XXL/XXXL zł 193.00 Dostępne rozmiary: S/M/L/XL/XXL/XXXL zł 193.00

LIGHTWEIGHT 
CARGO SHORTS

  Wzór Camo Foxa

  Lekkie bojówki

  Idealne na lato

  Guzik, zamek i szlufki w pasie

  Dwie przednie kieszenie

  Dwie zapinane na guzik kieszenie 

z boku 

  Dwie kieszenie z tyłu

  100% bawełna

Dostępne rozmiary: S/M/L/XL/XXL/XXXL zł 298.00 Dostępne rozmiary: S/M/L/XL/XXL/XXXL zł 252.00

Dostępne rozmiary: S/M/L/XL/XXL/XXXL zł 147.00

NOWOŚĆ

Dostępne rozmiary: S/M/L/XL/XXL/XXXL NOWOŚĆ zł 130.00

Przedstawione ceny to RRP (Rekomendowana cena detaliczna)
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LONG SLEEVE ZIPPED
TOP KHAKI/CAMO 

CREW 
SWEATSHIRT 

STONEWASH POLO KHAKI  

CREW POUCH SWEATSHIRT
GREEN MARL  

STONEWASH MARL 
T-SHIRT OLIVE  

STONEWASH T-SHIRT KHAKI  

  Dyskretne oznaczenia

  Rękawy w kolorze Camo, 

korpus w kolorze Khaki

  Materiał: 100% 

bawełna

  Dostępne 

rozmiary: 

S/M/L/XL/XXL/

XXXL

  Wąski kołnierz

  Marmurkowy ścieg

  Kieszeń z przodu

  Dyskretne 

oznaczenia

  Materiał: 100% 

bawełna

  Dostępne 

rozmiary: 

S/M/L/XL/

XXL/XXXL

  Dyskretne oznaczenia

  Kieszeń na piersi 

  Materiał: 100% bawełna

  Dostępne rozmiary: 

S/M/L/XL/XXL/

XXXL

  Wąski kołnierz

  Elastyczne mankiety i 

spód 

  Dyskretne oznaczenia

  Kieszeń z przodu

  Materiał: 80% 

bawełna, 20% 

poliester

  Dostępne 

rozmiary: 

S/M/L/XL/

XXL/XXXL

  Wąski kołnierz

  Marmurkowy ścieg

  Logo Fox Chunk z 

przodu

  Materiał: 60% 

bawełna, 40% 

poliester

  Dostępne rozmiary: 

S/M/L/XL/XXL/XXXL

  Stylowy krój 

  Materiał: 100% bawełna

  Dostępne rozmiary: 

S/M/L/XL/XXL/XXXL

Dostępne rozmiary: S/M/L/XL/XXL/XXXL NOWOŚĆ zł 122.00

Dostępne rozmiary: M/L/XL/XXL NOWOŚĆ zł 197.00

Dostępne rozmiary: S/M/L/XL/XXL/XXXL NOWOŚĆ zł 122.00

Dostępne rozmiary: S/M/L/XL/XXL/XXXL NOWOŚĆ zł 197.00

Dostępne rozmiary: S/M/L/XL/XXL/XXXL NOWOŚĆ zł 97.00

Dostępne rozmiary: S/M/L/XL/XXL/XXXL NOWOŚĆ zł 97.00

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆNOWOŚĆ

Przedstawione ceny to RRP (Rekomendowana cena detaliczna)
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CAMO/KHAKI 
T SHIRT 

BURGUNDY/ORANGE 
T SHIRT 

KHAKI 
POLO 

CAMO POCKET 
T SHIRT 

BLACK/GREY 
T SHIRT 

BURGUNDY/ORANGE POLO,
GREY POLO

  Wykonana z wysokiej 

jakości bawełny

  Materiał z 

charakterystycznym 

wzorem Camo 

Foxa

  Przód i tył 

we wzór Camo, 

rękawy i barki w kolorze 

khaki 

  Pomarańczowe logo Fox 

Chunk na piersi

  Dyskretna metka przy 

brzegu

  Wygodny krój

  100% bawełna 

  Wykonana z wysokiej jakości 

bawełny

  Koszulka w kolorze 

burgundowym 

z dużym, 

pomarańczowym 

logo Fox Chunk z 

przodu

  Dyskretna metka przy brzegu

  Wygodny krój

  100% bawełna 

  Wykonana z wysokiej jakości 

bawełny

  Koszula w kolorze 

Khaki z małym, 

pomarańczowym 

logo Fox Chunk na 

kieszonce na piersi

  Zaszewki Camo na 

kieszonce i brzegu

  Dyskretna metka przy brzegu

  Wygodny krój

  80% bawełna, 20% poliester 

  Wykonana z wysokiej jakości 

bawełny

  Materiał z 

charakterystycznym 

wzorem Camo Foxa

  Kolor Khaki

  Kieszonka na piersi ze 

wzorem Camo 

  Brzegi Camo na rękawach i dole

  Dyskretna metka przy brzegu

  Wygodny krój

  100% bawełna

  Wykonana z wysokiej jakości 

bawełny

  Koszulka w kolorze szarym z 

czarnymi rękawami i dużym, 

czarnym logo Fox Chunk 

z przodu

  Dyskretna metka przy 

brzegu

  Wygodny krój

  100% bawełna 

  Wykonana z wysokiej

jakości bawełny

  Koszule w kolorze 

burgundowym

z małym,

pomarańczowym

logo Fox Chunk na

piersi lub w kolorze

szarym z małym,

czarnym logo Fox Chunk 

  Dyskretna metka

przy brzegu

  Wygodny krój

  80% bawełna,

20% Poliester 

Dostępne rozmiary: S/M/XL/XXL/XXXL zł 122.00

Dostępne rozmiary: S/M/L/XL/XXL/XXXL zł 97.00

Dostępne rozmiary: S/M/L/XL/XXL/XXXL zł 101.00

Dostępne rozmiary: S/M/L/XL/XXL zł 122.00

Dostępne rozmiary: S/M/L/XXL/XXXL zł 97.00

Dostępne rozmiary: S/M/L/XL/XXL/XXXL zł 101.00

Przedstawione ceny to RRP (Rekomendowana cena detaliczna)
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50% akryl, 50% poliester 50% akryl, 50% poliester50% akryl, 50% poliester

100% akryl 100% akryl

100% akryl

100% akryl 50% akryl, 50% poliester (100% bawełna) (100% bawełna)

CPR764 Camo Heavy Knit Beanie  NOWOŚĆCPR761 Burgundy/Black Marl Beanie NOWOŚĆCPR759 Orange/Black Marl Beanie NOWOŚĆ

CPR765 Camo Heavy Knit Bobble NOWOŚĆ CPR763 Burgundy/Black Bobble NOWOŚĆ

CPR760 Grey/Black Marl Beanie NOWOŚĆ

CPR766 Grey Peaked Beanie NOWOŚĆ CPR767 Khaki Peaked Beanie NOWOŚĆ CPR607 Khaki Bucket Hat CPR608 Camo Bucket Hat

100% akryl Materiał zewnętrzny 100% akryl, 
podszycie 100% poliester)

(80% bawełna, 20% poliester)

(100% bawełna)

(60% bawełna, 40% poliester)

(100% bawełna)

(35% akryl, 60% bawełna, 5% wełna)

(70% akryl, 20% bawełna, 10% wełna)

(85% akryl, 15% wełna)

(80% bawełna, 20% poliester)

CPR762 Grey/Black Bobble NOWOŚĆ CPR507 Heavy Knit Bobble Hat

CPR599 Camo Mesh Back 

CPR603 Khaki Cord 

CPR600 Camo Solid Back 

CPR604 Khaki Twill 

CPR601 Grey/Burg/Orange 

CPR605 Grey/Burg Snapback 

CPR602 Grey/Burg Twill 

CPR606 Khaki/Camo Cuban 

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
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ODZIEŻ WARSTWOWA - JAK TO DZIAŁA...

Warstwa podstawowa - 
zakładana bezpośrednio na 
skórę w celu odprowadzenia 
wilgoci i poprawy komfortu.

Warstwa środkowa - 
zapewnia izolację termiczną, 
pomaga zatrzymać ciepło 
i wyprowadza wilgoć na 
kolejną warstwę.

Warstwa zewnętrzna 
– może to być wiele 

różnych ubrań, które 
zapewnią ochronę i 

wyprowadzą wilgoć z 
warstwy środkowej.

BASE LAYER

MID LAYER COMFORT SET 

  Idealny zestaw do zakładania pod spód ubrań, zapewniający świetną ochroną 

termiczną

  Składa się z bluzy i spodni

  Doskonały do spania

  Szybkoschnący i oddychający materiał

  Odprowadza wilgoć

  Może być także wykorzystany jako lekkie ubranie wierzchnie

  Krótki zamek w bluzie

  100% poliester

  Przeznaczone do zakładania na wierzch kompletu bielizny Chunk Base Layer Set

  Zestaw dwuczęściowy złożony z bluzy i spodni

  Zwiększa ochronę termiczną

  Może być także noszony jako lekkie okrycie wierzchnie

  Świetny podczas noclegu w bardzo zimne noce

  Szybkoschnący

  Ukryta, zamykana na zamek kieszeń

  Odprowadza wilgoć

  Krótki zamek w bluzie

  100% poliester

Dostępne rozmiary: S/L/XXL/XXXL zł 344.00

Dostępne rozmiary: S/M/L/XL/XXL/XXXL zł 193.00

Przedstawione ceny to RRP (Rekomendowana cena detaliczna)
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BLACK & ORANGE 
HEAVY LINED JOGGERS   

BLACK & ORANGE 
JOGGERS   

  Wewnętrzne podszycie dla dodatkowego ocieplenia

  Elastyczny pas ze ściągaczem

  Kieszenie zapinane na zamek

  Elastyczne zakończenia nogawek

  20% poliester, 80% bawełna

  Podszycie 100% poliester

  Dostępne rozmiary:

S/M/L/XL/XXL/XXXL

  Elastyczny pas ze ściągaczem

  Kieszenie zapinane na zamek

  Elastyczne zakończenia nogawek

  20% poliester, 80% bawełna

  Dostępne rozmiary:

S/M/L/XL/XXL/XXXL

Dostępne rozmiary: S/M/L/XL/XXL/XXXL NOWOŚĆ zł 273.00 Dostępne rozmiary: S/M/L/XL/XXL/XXXL NOWOŚĆ zł 176.00 

NOWOŚĆ NOWOŚĆ

BLACK & ORANGE 
POLO SHIRT 

BLACK &  ORANGE 
T-SHIRT 

  Pomarańczowe brzegi na rękawach

  Kołnierzyk zapinany na guziki

  Logo Fox na piersi

  20% poliester, 80% bawełna

  Dostępne rozmiary:

S/M/L/XL/XXL/XXXL

  Pomarańczowe brzegi na rękawach

  Logo Fox na piersi

  100% bawełna

  Dostępne rozmiary: S/M/L/XL/XXL/XXXL

Dostępne rozmiary: S/M/L/XL/XXL/XXXL NOWOŚĆ zł 109.00 Dostępne rozmiary: S/M/L/XL/XXL/XXXL NOWOŚĆ zł 84.00

NOWOŚĆ NOWOŚĆ

Przedstawione ceny to RRP (Rekomendowana cena detaliczna)
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BLACK & ORANGE
HEAVY LINED HOODY  

BLACK & ORANGE
SOFT SHELL JACKET 

BLACK & ORANGE 
SOFT SHELL HOODY 

BLACK & ORANGE 
HOODY 

  Wewnętrzne podszycie dla 

dodatkowe ocieplenia

  Łatwo rozpinany zamek 

  Ściągany kaptur

  Elastyczny pas

  Kieszeń na środku

  20% poliester, 80% bawełna

  Podszycie 100% poliester

  Dostępne rozmiary:

S/M/L/XL/XXL/XXXL

  Zamek z przodu na całej 

długości 

  Kieszeń na telefon

  Ściągacz w pasie

  Kieszenie zapinane na zamek

  Elastyczne mankiety na rzepy

  Ściągany kaptur

  96% poliester, 4% elastan

  Podszycie 100% poliester

  Dostępne rozmiary: S/M/L/

XL/XXL/XXXL

  Zamek z przodu na całej długości 

  Kieszeń na telefon

  Elastyczny pas

  Elastyczne mankiety

  Ściągany kaptur

  96% poliester, 4% elastan

  Podszycie 100% poliester

  Dostępne rozmiary:

S/M/L/XL/XXL/XXXL

  Wewnętrzne podszycie dla dodatkowe ocieplenia

  Łatwo rozpinany zamek 

  Ściągany kaptur

  Elastyczny pas

  Kieszeń na środku

  20% poliester, 80% bawełna

  Podszycie 100% poliester

  Dostępne rozmiary: S/M/L/XL/XXL/XXXL

Dostępne rozmiary: S/M/L/XL/XXL/XXXL NOWOŚĆ zł 315.00

Dostępne rozmiary: S/M/L/XL/XXL/XXXL NOWOŚĆ zł 357.00

Dostępne rozmiary: S/M/L/XL/XXL/XXXL NOWOŚĆ zł 315.00

Dostępne rozmiary: S/M/L/XL/XXL/XXXL NOWOŚĆ zł 273.00

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Przedstawione ceny to RRP (Rekomendowana cena detaliczna)
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CSN038

CSN037

CSN031

CSN034

CSN035

CSN036

AVIUS SUNGLASSES 

  Najwyższy stopień ochrony oczu przed szkodliwym działaniem 

promieni UV

  Zmniejsza poświatę z powierzchni wody,

co pomaga w lepszej obserwacji

  Polaryzacyjne szkła TAC

  Odporne na zarysowania 

  Ochrona UV400

  W zestawie szmatka do czyszczenia

  W zestawie ochronny futerał z EVA

  Dostępne w wersji z oprawkami Brown Fade i brązowymi szkłami lub 

oprawkami Charcoal Trans i szarymi szkłami

OKULARY 
PRZECIWSŁONECZNE XT4

VARIO™ SUNGLASSES

  Odporne na zarysowania szkła polaryzacyjne TAC

  Chronią oczy przed szkodliwym promieniowaniem UV

  Wytrzymałe oprawki

  W zestawie szmatka do czyszczenia oraz twardy futerał

  Wybór między szkłami w kolorze brązowym lub szarym

  Wybór między oprawkami w kolorach: czarnym z 

pomarańczowym i brązowym z zielonym

  Odporne na zarysowania szkła polaryzacyjne TAC

  Chronią oczy przed szkodliwym promieniowaniem UV

  Wytrzymałe oprawki

  W zestawie szmatka do czyszczenia oraz twardy futerał

  W zestawie trzy rodzaje szkieł - zielone, szare i brązowe 

  Wybór między oprawkami w kolorach: czarnym

z pomarańczowym i brązowym z zielonym

CSN031 XT4 Sunglasses black/orange frame with brown lens zł 105.00

CSN032 XT4 Sunglasses black/orange frame with grey lens zł 105.00

CSN033 XT4 Sunglasses green/brown frame with brown lens zł 105.00

CSN034 XT4 Sunglasses green/brown frame with grey lens zł 105.00

CSN035 Vario Sunglasses Black/Orange zł 202.00

CSN036 Vario Sunglasses Green/Brown zł 202.00

CSN037 Avius Charcoal Trans Frame/Grey Lens NOWOŚĆ zł 130.00

CSN038 Avius Brown Fade Frame/Brown Gradient Lens NOWOŚĆ zł 130.00 

NOWOŚĆ
W zestawie ochronny 

futerał i szmatka do 
czyszczenia

Gumowane noski dla lepszego 
komfortu

Odporne na zarysowania szkła z 
ochroną UV400

Przedstawione ceny to RRP (Rekomendowana cena detaliczna)

O
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Aplikacja Swim Mapper została tak zaprojektowana, by pomóc Ci łowić ryby 
bardziej skutecznie i dokładnie niż kiedykolwiek wcześniej! 
 
Jest to pierwsza aplikacja na świecie, którą stworzono specjalnie, by pomóc 
wędkarzowi w oznaczaniu i zapisywaniu szczegółów dotyczących każdego 
łowiska, na którym łowi  - jeziora, rzeki czy kanału. Za pomocą serii zdjęć i  
ikon, Swim Mapper pozwala oznaczyć wybrane miejsca określonymi  
symbolami i ustalić odpowiednie między nimi odległości. Dzięki temu  
będziesz mógł powrócić na wcześniej „oznaczone” łowisko i w ciągu paru  
minut łowić dokładnie w tych samych miejscach! 
 
Więcej informacji dotyczące aplikacji Swim Mapper znajdziesz na  
stronie www.swimmapper.com

Markery można opisać istotnymi dla danego 
miejsca informacjami

ŚCIĄGNIJ 
ZA DARMO 

DZISIAJ!

AAA350

PL

Czy chciałbyś otrzymywać ekskluzywne treści, jak: dostęp do części naszej strony zarezerwowanej 
tylko dla członków, newslettery, czy też obejrzeć odcinki The Challange przed innymi?

Czy chciałbyś także brać udział w specjalnych konkursach, aby wygrać nasze najnowsze 
produkty?

Jeśli Twoja odpowiedź brzmi TAK, to zapisz się do The Syndicate już dzisiaj!

Więcej informacji na stronie foxint.com. 
Usługa dostępna obecnie w języku angielskim i niemieckim. 

DOŁĄCZ DZISIAJ!




