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Witamy w przewodniku Szkoła Mistrzów Matrix. Wraz z naszymi konsultantami z Wielkiej Brytanii
i Europy przedstawiamy Wam ich porady, techniki oraz sekrety wygrywania zawodów wędkarskich. 
Na kolejnych stronach znajdziecie wszystko, co jest potrzebne do skutecznego łowienia feederem, 
tyczką, wędką spławikową oraz sposoby przygotowania przynęt. Pokażemy Wam metody, które 
pomogły naszym konsultantom wygrać w kilku największych zawodach wędkarskich i również takie, 
które gwarantują, że złowicie więcej ryb. Jest to także przewodnik po nowych produktach, pełen 
fantastycznych nowych propozycji marki Matrix. Jednym słowem każdy znajdzie tu coś dla siebie.

WITAMY

||| WITAMY
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KOSZYCZKI 
NA KARPIE 

NA RYNKU JEST WIELE KOSZYKÓW ZANĘTOWYCH. W JAKI
WIĘC SPOSÓB WYBRAĆ WŁAŚCIWY KOSZYK DO ŁOWIENIA NA
ŁOWISKACH KOMERCYJNYCH? POPROSILIŚMY ZWYCIĘZCĘ
ZAWODÓW FISHOMANIA ANDY’EGO GELDARTA O PEŁNE 
OMÓWIENIE SPOSOBÓW ŁOWIENIA KARPI NA FEEDER. 

SYSTEM MATRIX EVOLUTION POZWALA W CIĄGU KILKU SEKUND ZMIENIĆ RODZAJ KOSZYCZKA  

1. Koszyk do peletów Matrix. 
Wewnątrz koszyka ukryty jest 
gumowy koralik Rubber Quick 
Bead.

2. Zdejmij nasadkę z trzonka 
koszyka i wyjmij żyłkę przez 
szczelinę.

3. Przełóż gumowy koralik 
przez otwór znajdujący się na 
spodzie koszyka.

4. Teraz wyciągnij przypon 
z haczykiem przez ten sam 
otwór - uważaj, aby haczyk się 
nie zaczepił.

||| DOBÓR WŁAŚCIWEGO KOSZYKA ZANĘTOWEGO
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Open Method Feeder Hooped Method Feeder Power Grip Method Feeder Pellet Feeder Straight Lead

5. Przełóż haczyk i gumowy 
koralik Quick Bead przez otwór 
w spodzie koszyka.

6. Umieść żyłkę w szczelinie 
znajdującej się po drugiej 
stronie trzonka koszyka.

7. Nasuń nasadkę na trzonek 
tak, aby żyłka weszła do 
środka.

8. Koszyk do Metody In-Line 
jest teraz gotowy do nałożenia 
zanęty za pomocą foremki.

Dobór właściwego koszyka zanętowego 
nie jest trudny. Jeśli tylko rozumiemy, 
do czego służy każdy z nich, możemy 
wykorzystać je do naszych potrzeb. 
Głównymi rodzajami koszyków, które 
stosuję łowiąc karpie na łowiskach 
komercyjnych są koszyki do Metody oraz 
peletów. Dodatkowo stosuję również inną 
technikę, w której wykorzystuję prosty 
ciężarek.
 
DOBÓR KOSZYKA
Na początku przyjrzyjmy się koszykom do 
Metody. Mogą one się nieco różnić, ale ich 
głównym zadaniem jest zaprezentowanie 
na dnie zgrabnego kopczyka z zanętą wraz z 
umieszczoną na środku przynętą z haczykiem. 
Lubię porównywać koszyk do Metody do 
pułapki na myszy. Jeśli tylko karpie będą 
żerować, jest szansa, że jakiś da się złapać.
Skoro jednak zadaniem wszystkich 
koszyczków jest zastawienie pułapki, dlaczego 
się tak różnią? Istotą koszyka do Metody jest 
sprowadzenie przynęty w dokładnie wybrane 
miejsce i jak najskuteczniejsze łowienie ryb w 
danym łowisku. Oto mój szybki przegląd tego, 
w jaki sposób stosować każde z możliwych 
rozwiązań: koszyk do Metody, koszyk do 
peletów oraz ciężarek.
1) Otwarty koszyk do Metody: Jest to 
doskonałe rozwiązanie do łowienia na 
płytkiej wodzie i na małych odległościach. 
Otwarta przestrzeń koszyka ułatwia szybkie 
osypywanie się zanęty i odsłonięcie przynęty. 

2) Żeberkowany koszyk do Metody: Ten typ 
koszyka stosuję najczęściej. Żeberka pomagają 
w lepszym trzymaniu się peletów i zanęty 
w koszyczku. Jest to idealne rozwiązanie na 
głębsze łowiska, przy dalszych rzutach lub też 
w sytuacjach, kiedy długo czekamy na brania.
3) Koszyk do Metody Power Grip:  Jeśli 
zamierzamy łowić na dalekich odległościach 
lub w bardzo głębokich łowiskach, to trudno 
jest zastąpić ten typ koszyczka czymś innym. 
Koszyczek mocno trzyma zanętę i dostarcza ja 
na dno za każdym rzutem.
4) Koszyk do peletów: Koszyka do peletów 
używam najczęściej zimą, kiedy chcę 
zmniejszyć ilość zanęty w łowisku. Jednakże i 
latem zdarzają się chwile, gdy koszyk do peletu 
okazuje się najlepszy. Dzieje się tak wówczas, 
kiedy łowiąc na koszyk do Metody mam 
zbyt dużo otarć ryb o żyłkę. Z uwagi na to, że 
koszyk do peletu pozwala lepiej kontrolować 
uwalnianie się przynęt, łowienie na koszyk do 
peletów często powoduje mniej pustych brań 
i więcej zaciętych ryb. 

5) Prosty ciężarek: Zawsze doradzam 
regularne nęcenie peletem miejsc na otwartej 
wodzie w bliskiej odległości. Po zanęceniu 
zarzucam w to miejsce zestaw z ciężarkiem lub 
koszykiem. Usytuowane bliżej brzegu łowisko 
często przynosi większą, bonusową rybę i 
jednocześnie pozwala na uspokojenie sytuacji 
w głównym miejscu łowienia. 

SYSTEM QUICK CHANGE
W niektórych sytuacjach wykorzystuję system 
Matrix Evolution ułatwiający szybką wymianę 
na koszyczek do peletów. Jest to niezwykle 
proste, dzięki czemu nie marnujemy czasu 
na odcinanie i powtórne wiązanie zestawu. 
Ten sam system można także łączyć z klipsem 
Matrix Lead Clip, kiedy chcemy założyć sam 
ciężarek.
 

SYSTEM MATRIX EVOLUTION POZWALA W CIĄGU KILKU SEKUND ZMIENIĆ RODZAJ KOSZYCZKA  
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 W łowieniu
na łowiskach
komercyjnych
niezwykle ważna jest 
wiedza o
tym, gdzie zarzucić
koszyk.

“

GDZIE RZUCAĆ
W łowieniu na łowiskach komercyjnych 
niezwykle ważną rzeczą jest wiedza o tym, 
gdzie zarzucić koszyk zanętowy. Wiele 
stanowisk na łowiskach komercyjnych wygląda 
podobnie, co ułatwia nieco sprawę. Jednym z 
takich oczywistych miejsc, gdzie zawsze warto 
zarzucić zestaw, są wyspy. Wyspy stanowią 
naturalną kryjówkę ryb i doskonale nadają się 
do rozpoczęcia łowienia. Na początku warto 
zrobić kilka próbnych rzutów, które pozwolą 
ocenić głębokość łowiska. Jeśli okaże się, 
że jest tam bardzo płytko, należy sprawdzić 
miejsce metr od brzegu, gdzie powinno być 
nieco więcej wody. 

Jeśli jednak nie mamy żadnej wyspy, a 
łowisko nie jest zbyt szerokie, wtedy warto 
rzucać pod drugi brzeg lub też w okolice 
gotowych stanowisk – platform. Wszyscy 
wiemy, że wszelkie platformy stanowią 

świetną kryjówkę ryb. Kiedy łowimy feederem, 
nie możemy ich ignorować. Nie wolno 
także ignorować brzegu, na którym sami 
się znajdujemy. Zestaw położony blisko 
brzegu może czasami przynieść ogromną 
rybę. Łowienie blisko brzegu eliminuje także 
podcięcie znajdujących się w pobliżu ryb, co 
zdarza się przy łowieniu tyczką.

Łowiąc na otwartej wodzie mamy dwa 
wyjścia. Na dużych otwartych wodach 
rzucamy zestawem z ciężarkiem, badamy dno 
i szukamy żwirowego lub też dość twardego 
podłoża. Po twardym dnie duży ciężarek 
będzie można ściągać dość łatwo. Przy 
prowadzeniu po kamieniach będzie się odbijał, 
a w przypadku mułu, zacznie się zapadać. 

Z kolei na łowiskach poddanych silnej presji, 
świetnym miejscem może się okazać obszar 
znajdujący się za linią, na której najczęściej łowi 
się tyczkami.

||| DOBÓR WŁAŚCIWEGO KOSZYKA ZANĘTOWEGO   

DOBÓR PRZYNĘT
Dobór właściwej przynęty to ostatni element 
tej feederowej układanki. Istnieje wiele metod 
mocowania przynęt, ale ja najczęściej wybieram 
zestaw włosowy. Wyjątkiem jest łowienie na 
martwe białe robaki. Białe robaki to jedyna 
przynęta, którą zakładam bezpośrednio na 
haczyk. Na początku łowienia zawsze zaczynam 
od peletu, który zakładam na gumkę. Staram 
się mieć ze sobą pelety o różnych średnicach. 
Warto wypróbować kilka z nich, aby znaleźć 
najbardziej pasujące do danego łowiska. Kolejną 
moją ulubioną przynętą są kulki, które montuję 
za pomocą wkrętów Boillie Spike. W ciężkie 
dni zakładam ziarno kukurydzy, które blokuję 
stoperem Super Stop lub kulkę neutralnie 
wyważoną, którą montuję znów na gumce. 
Świetnym rozwiązaniem jest stosowanie 
gumowego koralika do szybkiej wymiany 
Rubber Quick Bead. Pozwala on na wymianę w 
ciągu kilku sekund całego przyponu z przynętą. 

NAJLEPSZE 
PRZYNĘTY  

PELET - NA GUMCE

KULKA - Z WKRĘTEM

KUKURYDZA - SUPER STOP

POP-UP - NA GUMCE
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MOJA FEEDEROWA TAJEMNICA
Jeśli ktoś zapytałby mnie, jaka jest moja 
największa tajemnica dotycząca łowienia 
feederem, powiedziałbym, że są to kulki 
pływające. Dopiero kiedy ich spróbujecie, 
przekonacie się, jak skuteczna może to 
być przynęta. Nie polegam na niej w stu 
procentach, ale karpiarze od lat stosują kulki 
pływające, a niektórzy z nich spędzili lata 
na studiowaniu zagadnień związanych z 
żywieniem ryb. Jeśli łowią oni na pop-upy, to 
wszystko przemawia za tym, że i wędkarze 
wyczynowi mogą wykorzystać tę przynętę. 
Podzielę się z wami jedną radą, zgodnie z 
którą małe zmiany mogą przynieść istotne 
różnice. Dzięki koralikowi Quick Bead mogę 
szybko zmieniać przypony o różnej długości. 
Czasami różnicę w braniach na kulki pop-up 
widać po zmianie przyponu z 5cm na 10 cm. 
W jednym przypadku nie złowimy nic, a w 
drugim będziemy mieć brania za każdym 
razem. Odkryłem, że kulki w jasnych kolorach 
o średnicy 6 mm lub 8 mm idealnie pasują do 
haczyka w rozmiarze 16. 

CAŁOROCZNA METODA
Łowienie z koszykiem zanętowym może być 
fantastyczną metodą przez cały rok. Latem, 
kiedy ryby intensywnie żerują, łowienie 
feederem pozwala złowić dużą liczbę ryb. 
Zimą, zmniejszenie ilości zanęty oraz liczby 
wykonywanych rzutów pozwala w niektóre 
dni złowić rybę, gdy inne metody zawiodą. 
Jeśli właściwie dobierzemy koszyk zanętowy 
do panujących warunków i dopasujemy 
właściwą przynętę, będziemy mogli cieszyć się 
wspaniałym łowieniem.
 

PRZYPONY DO POPUPÓW  
Kiedy łowimy na przynęty pływające warto 
spróbować przyponów o różnej długości

HACZYKI I 
PRZYPONY  

Standardowy zestaw 
haczyków i przyponów 

włosowych Andy’ego 
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IDŹ NA 
CAŁOŚĆ
MÓWIĄC O ŁOWIENIU NA DALSZYCH ODLEGŁOŚCIACH, 
ZALEDWIE KILKU WĘDKARZY MOGŁOBY SIĘ POCHWALIĆ 
WIĘKSZYMI OSIĄGNIĘCIAMI OD CZŁONKA NIEMIECKIEJ KADRY 
NARODOWEJ THORSTENA KÜSTERSA. REGULARNIE ŁOWI ON 
NA ODLEGŁOŚCIACH PRZEKRACZAJĄCYCH 80M. CO CIEKAWE, 
NIE TYLKO ŁOWI BARDZO DUŻO RYB, ALE TAKŻE ROBI TO 
Z ŁATWOŚCIĄ. PRZYPATRZYMY SIĘ JEGO SPOSOBOM, ABY 
DOWIEDZIEĆ SIĘ, JAK ŁOWIĆ NA DUŻYCH DYSTANSACH.  

||| FEEDER NA DALEKICH ODLEGŁOŚCIACH   
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DUŻY KOŁOWROTEK
Duży kołowrotek, jak choćby Horizon 6000 z 
nawiniętą plecionką to doskonałe narzędzie 
do łowienia na większych odległościach.  
Dzięki niemu można dalej zarzucać, a 
sygnalizacja brań jest dużo lepsza.

KOSZYCZKI I HACZYKI
Do łowienia na dużych odległościach stosuj 
koszyczek z obciążeniem w jego spodzie. 
Pozwoli on na dalsze i bardziej dokładne rzuty.
Haczyki Matrix SW Feeder są doskonałe do 
dalekiego łowienia leszczy na naturalne 
przynęty. 

Jeśli dobierzemy odpowiedni sprzęt, 
to łowienie feederem na większych 
odległościach może być proste. Jeśli 
jednak źle dobierzemy sprzęt, łowienie 
będzie zupełnie niemożliwe. Jest to ten 
rodzaj łowienia z koszyczkiem zanętowym, 
gdzie natychmiast wychodzą wszelkie 
słabości zestawu. Każda próba złowienia 
ryb na daleko zanęconym miejscu, może 
być wówczas niezwykle frustrująca. 

NIEZBĘDNY SPRZĘT
Najbardziej istotnymi narzędziami dla 
wędkarza łowiącego feederem  na większych 
odległościach są wędka i kołowrotek. 
Potrzebna jest wędka, która będzie działać 
jak katapulta i jednocześnie mieć na tyle 
dużą moc w blanku, aby umożliwić celne 
rzuty koszyczkiem zanętowym. Ja używam 
4m wędziska Horizon Feeder z kołowrotkiem 
Horizon 6000, który ma powiększoną szpulę, 
mieszczącą wystarczającą ilość linki, aby 
zarzucić zestaw na  pożądaną odległość. 
Mniejszy kołowrotek, np. w rozmiarze 4000 
jest doskonały do łowienie blisko brzegu, ale 
naprawdę ogranicza nas, gdy chcemy zarzucić 
zestaw dalej. 
Jeśli chcemy łowić daleko, potrzebujemy 
odpowiedniej plecionki, gdyż znacząco 
pomaga ona w sygnalizacji brań. Jeśli 
stosujemy przypon strzałowy, w moim 
przypadku z żyłki Carpmaster Mono 0.23mm, 
musimy być pewni całego zestawu i włożyć 
nieco wysiłku w sam rzut.

AKCESORIA DO DALEKICH 
RZUTÓW
Kiedy przejdziemy w dół zestawu, zauważycie, 
że jestem wielkim fanem akcesoriów Horizon. 
Zostały one specjalnie zaprojektowane 
do łowienia na dalszych odległościach. 
Nasadki ochronne Horizon Protector Sleeves 
wraz z krętlikami tworzą zgrabny zestaw, 
który musi wytrzymać silne rzuty. Dobór 
odpowiedniego koszyka zanętowego również 
wymaga dobrego zastanowienia. Koszyczki 
z obciążnikiem w spodzie doskonale latają, a 
dokładność rzutu jest niezwykle ważna przy 
łowieniu na dużych odległościach. 

DZIAŁANIE
Dzisiaj moim celem są leszcze oraz krąpie, 
dlatego moja zanęta jest dość słodka, a 
koszyczek napełniam również siekanymi 
dżdżownicami i kasterami, które są najlepszymi 
przynętami na leszcze. Aby utrzymać brania, 
dwa kastery na haczyku zmieniam na kanapkę 
kastera z robakiem. Na początku łowienia mam 
kilka mniejszych ryb i okonia. Potem leszcze 

znajdują moje przynęty, co w efekcie daje serię 
większych ryb. Kończę łowienie z wynikiem 
około 18 kg. Wszystkie moje ryby zostały 
złowione na około 80 metrach, czyli odległości 
poza zasięgiem większości wędkarzy. Dowodzi 
to, że jeśli uda się Wam łowić tak daleko, 
nagroda będzie jedynie kwestią czasu. 

PROTECTOR SLEEVE
Nasadki ochronne Horizon Protector 
Sleeve są bardzo zgrabne i zmniejszają 
ryzyko splątania się zestawu poprzez 
odsunięcie przyponu od koszyczka.

ABY ODNIEŚĆ SUKCES, STOSUJ PROSTE ROZWIĄZANIA   

NAJLEPSZA ZANĘTA LESZCZOWA
Słodka zanęta z dżdżownicami i kasterami 
w koszyczku to zawsze dobry wybór 
podczas łowienia leszczy.

SPRÓBUJ KANAPEK
Leszcze uwielbiają kanapki, więc warto 
eksperymentować, które połączenie przynęt 
okaże się najlepsze. Aby sprowokować większe 
ryby, spróbuj połączyć robaka z kasterem. 

NAJLEPSZY 
SPRZĘT

Wędka  
Horizon 4m

Kołowrotek
Horizon 6000

Linka główna
Plecionka 

Submerge

Koszyczek
Horizon

Przypon 
Power Micron

Haczyk
SW Feeder
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POTRZEBA 
SZYBKOŚCI
JEŚLI CHCEMY ZA POMOCĄ FEEDERA ZBUDOWAĆ WYNIK 
MAŁYMI RYBAMI, MUSIMY ZŁOWIĆ ICH JAK NAJWIĘCEJ I TAK 
SZYBKO, JAK TO TYLKO MOŻLIWE. UDALIŚMY SIĘ DO FRANCJI 
PO MISTRZOWSKĄ LEKCJĘ POŁOWU MAŁYCH RYB, KTÓREJ 
UDZIELIŁ NAM CZŁONEK FRANCUSKIEJ KADRY NARODOWEJ 
YOANN HOUSSAIS. YOANN STARAŁ SIĘ ROBIĆ WSZYSTKO JAK 
NAJSZYBCIEJ…

 Istotną rzeczą przy 
łowieniu małych ryb jest 
wejście w odpowiedni 
rytm - rzut, hol, 
donęcanie, ponowny 
rzut. 

“
||| SZYBKIE ŁOWIENIE FEEDEREM   
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>Wiele osób traktuje łowienie feederem jako 
technikę połowu dużych ryb. Jednakże 
metoda ta doskonale nadaje się także 
do połowu dużej ilości płoci i krąpi. W 
takim wypadku niezwykle ważną rzeczą 
jest wysoka skuteczność. W idealnym 
scenariuszu, każdy rzut powinien kończyć 
się rybą. Łatwo się mówi, ale znacznie 
trudniej to zrealizować.

NIE ZARZUCAJ ZBYT DALEKO
Jeśli zamierzamy złowić szybko dużo ryb, 
ważne jest, aby nie łowić ich zbyt daleko. 
Według mnie na większości łowisk odległość 
w okolicach 25 m jest idealna. Taka odległość 
pozwala także na łowienie dość krótką wędką 
o miękkiej akcji, która nie tylko będzie dobrze 
sygnalizowała brania, ale także uchroni przed 
utratą ryby w trakcie holu.

SPRZĘT I TAKTYKA
Lubię mieć na kołowrotku plecionkę o 
średnicy 0.08mm. Ponieważ nie jest ona 
rozciągliwa, łatwo sygnalizuje delikatne 
brania i pozwala na wyholowanie każdej ryby. 
Zapewne zauważyliście, że elementy mojego 
zestawu są dość lekkie. Stosuję przypony 
z żyłki Power Micron o średnicy 0.115mm. 
Średnica taka jest złotym środkiem między 
fi nezją a wytrzymałością, która jest potrzebna 
podczas całodziennego łowienia. 

Podczas szybkiego łowienia ważną rzeczą 
jest także dobór odpowiedniego koszyczka. 
Na początku łowienia zaczynam od dużego 
otwartego koszyczka i wykonuję 5 do 
10 szybkich rzutów, aby zanęcić łowisko. 

Następnie zakładam koszyczek Matrix Domed 
Cage Feeder, który umożliwia zanęcenie sporą 
ilością różnych przynęt. Mogą to być białe 
robaki, kastery a nawet jokers. Wszystko w 
zależności od tego, jak będą reagować ryby. 
Zaletą tych koszyczków jest to, że można 
napełniać je jedną ręką i nie musimy przez to 
odkładać wędki. 

PRZYNĘTY
Lubię zmieniać moje przynęty, zaczynając 
od pęczków ochotek, po większe przynęty, 
jak kanapka kastera z białym robakiem lub 
kawałkiem dżdżownicy. Są to dość 
wytrzymałe przynęty, które 
pozwalają złowić kilka ryb, 
zanim konieczna będzie ich 
zmiana.  

WEJDŹ W RYTM
Istotną rzeczą przy łowieniu 
małych ryb jest wejście w 
odpowiedni rytm - rzut, hol, 
donęcanie, ponowny rzut. Przy 
odpowiednim wyczuciu możliwe 
jest łowienie nawet dwóch lub trzech 
ryb na minutę. 
Dzisiaj po wstępnym nęceniu złowiłem kilka 
małych płotek i krąpi, a następnie weszły mi 
większe krąpie i nawet bonusowy leszcz.  Na 
początku nęciłem białymi robakami, a potem 
zmieniłem je na kastery, które przyniosły mi 
większe ryby.
Po złowieniu ponad 150 ryb w kilka godzin, 
wyraźnie widać, że w trakcie łowienie małych ryb 
feederem szybkość ma zasadnicze znaczenie.

NAPEŁNIANIE JEDNĄ RĘKĄ
Koszyczki Matrix Domed Cage 
Feeder można napełniać jedną ręką. 
Przyspiesza to łowienie i pozwala 
zachować właściwy rytm.

SZYBKIE NAPEŁNIANIE 

NAJLEPSZY 
SPRZĘT

Wędka  
Legend Slim

Kołowrotek
Aquos 5000

Linka główna
Plecionka 

0.08mm

Koszyczek
Domed Cage

Przypon 
Power Micron

Haczyk
Matrix 

All Round
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Łowienie na spławik z koszyczkiem 
zanętowym to fantastyczna metoda, 
szczególnie latem.  Zachowuje ona 
możliwości prezentacji przynęty podobne 
do Metody, ale jednocześnie umożliwia 
łowienie ryb na płytkiej wodzie. Jak wiemy, 
latem ryby potrzebują dużej ilości zanęty. 
Przy projektowaniu spławika Bagging 
Pencil Waggler braliśmy pod uwagę 
wszystkie wspomniane czynniki. Nowy 
spławik jest zbliżony do wcześniejszego 
spławika Impact Bagging Waggler, ale jest 
większy. Dzięki powiększeniu spławika 
możliwe jest nęcenie łowiska większą 
ilością zanęty, co przekłada się na większą 
liczbę złowionych ryb.

WSZECHSTRONNE NĘCENIE
Korpus spławika ma kształt ołówka. Dzięki 
zwiększonej pływalności, spławik równoważy 
dużą kulę zanętową. Oprócz dodatkowej 
pływalności, poprawiono także zdolności 
samozacinania.   

Ze spławikiem można stosować zanętę 
lub miękkie pelety, ale ja wolę stosować 
zanętę. Zanętą mogę w różny sposób 
oblepiać koszyczek, co wpływa na różne 
typy prezentacji zestawu. Jeśli założę zanętę 
tak, aby jedynie trzymała się koszyczka, 
wówczas po zarzuceniu zestawu, gdy koszyk 
uderzy o powierzchnię wody, zanęta szybko 
sie rozpadnie. Jest to idealne rozwiązanie, 
gdy chcemy mieć szybko brania. Jeśli chcę 
poczekać na brania, nakładam dużą ilość 
zanęty i mocno ją ściskam.  Dzięki temu zanęta 
wolniej się rozpada, a powoli wydobywające 
się cząstki opadają na dno i nęcą ryby. 

BAGGING 
WAGGLER

WPROWADZONY W UBIEGŁYM ROKU SPŁAWIK 
IMPACT BAGGING WAGGLER OKAZAŁ SIĘ WIELKIM 

SUKCESEM. DLATEGO ZDECYDOWALIŚMY SIĘ 
GO JESZCZE ULEPSZYĆ I POWIĘKSZYĆ! WARREN 

MARTIN WYJAŚNIA, JAK TO ZROBILIŚMY.

Do łowienia na spławik Bagging Waggler 
możecie stosować zanętę lub miękkie 
pelety. Jako przynęty spróbujcie użyć 
peletu o średnicy 8 mm. 

||| KARPIE NA SPŁAWIK 
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Możecie zmieniać długość przyponu w 
zależności od tego, gdzie żerują ryby. 
Zacznijcie od przyponów w przedziale 
7.5 do 15 cm i dostosujcie je do 
żerujących ryb.

PRZYPONY I PRZYNĘTY
Stosuję prosty zestaw. Aby zamocować 
spławik do żyłki używam mocowania do 
spławików pellet waggler.. Obciążone spławiki 
nie potrzebują śrucin na żyłce.  Następnie 
dowiązuję przypon, którego długość zależy 
od głębokości, na której żerują ryby. Jeśli ryby 
żerują rzeczywiście agresywnie, łowię na krótki 
przypon o długości 7,5 cm. Jeśli z kolei ryby 
żerują głębiej, łowię na przypon o długości 15 
cm i zmieniam głębokość, przesuwając łącznik 
mocowania do pelet waglerów w górę żyłki.

Odkryłem, że 8mm pelet jest fantastyczną 
przynętą, która doskonale prezentuje się w 
chmurze zanęty.  Warto spróbować także 
alternatywnych przynęt, jak jaskrawe, kolorowe 
kulki proteinowe lub duże pęczki martwych 
białych robaków barwionych na czerwono. 

ŁOWIENIE
Ponieważ spławik jest bardzo wyporny, w 
momencie rozpadania zanęty, będzie się 
stopniowo podnosił w wodzie. Kiedy ujrzymy 
szary korpus spławika jest to oczywisty znak, 
że koszyczek jest pusty. Zanim ściągnę zestaw 
i zarzucę go ponownie, czekam jeszcze około 
minuty. Stałe zarzucanie i nęcenie ryb, wabi je 
w łowisko.

Ataki ryb na kulę z zanętą powodują bardzo 
dużo uderzeń w spławik. Warto pamiętać, że 
w tego typu sytuacjach nie należy zacinać. 
Podobnie jak ma to miejsce w wypadku 
feedera, warto odczekać do momentu, gdy 
szczytówka mocno się wygnie, co jest znakiem 
zacięcia ryby.

Łowienie na spławik Bagging Waggler jest 
naprawdę czymś fantastycznym. Połączenie 
spławika i koszyczka zanętowego w jednym 
to świetne rozwiązanie. Jeśli jeszcze nie 
próbowaliście tej metody, powinna się ona 
znaleźć na Waszej liście rzeczy do zrobienia. 

NAPEŁNIJ KOSZYCZEK
Umieść małą porcję zanęty na środku dłoni 
i połóż na niej koszyczek.

NAPEŁNIANIE SPŁAWIKA ZANĘTĄ 

ŚCIŚNIJ ZANĘTĘ
Dodaj nieco zanęty na górę koszyczka i 
ściśnij zanętę wokół niego.

GOTOWE DO RZUTU
Tak powinna wyglądać uformowana 
zanęta. Nie przeciążaj spławika, kula zanęty 
powinna mieć wielkość małego jajka.

NAJLEPSZY 
SPRZĘT

Wędka  
Pellet Master 11’

Kołowrotek
Aquos 4000

Linka główna
Carpmaster 6lb

Spławik
Bagging Pencil 

Waggler

Przypon 
 Power Micron

Haczyk
Carp Rigger
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||| ŁOWIMY TAM, GDZIE SĄ RYBY    

 W środku lata karpie często 
szukają odrobiny schronienia. Takim 
schronieniem są różne przeszkody, 
jak trzcinowiska, zwisające gałęzie czy 
lilie. Mogą one okazać się niezwykle 
łownymi miejscami

“

ZACZEPY 
I PŁYCIZNY
WIĘKSZOŚĆ RYB TRAKTUJE RÓŻNORODNE PRZESZKODY WODNE JAK BEZPIECZNĄ, WOLNĄ 
OD NIEBEZPIECZEŃSTW I WĘDKARZY, PRZYSTAŃ. NAWET, JEŚLI JAKIŚ WĘDKARZ PRÓBUJE TAM 
SWOICH SIŁ, TO SZYBKO SIĘ FRUSTRUJE I ODCHODZI Z KWITKIEM. CHYBA, ŻE JEST NIM TAK SŁYNNY 
WĘDKARZ, JAK MARK POLLARD.
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PŁYTKIE ŁOWIENIE
Łowienie na małej głębokości zmniejsza 
ilość błędnych zacięć ryb, a krótki odcinek 
żyłki powyżej haczyka sprawia, że ryba 
sama się zacina.

GRUBY AMORTYZATOR
Gruby, pusty amortyzator jest doskonały 
do łowienia w zaczepach.  Warto skracać 
amortyzator, kontrolując holowaną rybę, 
ale niezbyt mocno.

NĘCENIE PELETAMI
Stale nęć kilkoma peletami, aby zwabić 
ryby. Balkon siedziska utrzymuje tyczkę i 
pozwala ją lepiej kontrolować. 

... JEDYNYM PROBLEMEM ŁOWIENIA RYB W ZACZEPACH JEST ZACIĘCIE, A NASTĘPNIE POPRAWNY HOL   

W środku lata karpie, podobnie jak my, 
często szukają odrobiny cienia. Takim 
schronieniem są różne wodne przeszkody, 
jak trzcinowiska, zwisające gałęzie czy lilie. 
Mogą one okazać się niezwykle rybnymi 
miejscami. Jedynym problemem łowienia 
ryb w zaczepach jest zacięcie, a następnie 
poprawny hol. 

NIE ŁÓW ZBYT GŁĘBOKO
Jednym z większych błędów jakie popełniają 
wędkarze, którzy łowią w pobliżu zaczepów 
jest zbyt głębokie łowienie. Oczywiście, ryby 
znajdują się w zaczepach, ale zwykle pływają 
w połowie wody. Łowiąc z dna często źle 
zacinamy ryby, co jak wiemy kończy się nawet 
dwukrotnie dłuższym holem. Kiedy ryba 
nurkuje w zaczep, wędkarz nawet nie zdaje 
sobie sprawy, że mogła zostać źle zacięta.

Dzisiaj łowię naprzeciwko kępy lilii, pod 
którą pływa wiele ryb. Zamierzam łowić na 
głębokości zaledwie piętnastu centymetrów. 
Kiedy łowię tak płytko, mam nadzieję, że każda 
ryba zostanie poprawnie zacięta w pysk. Dzięki 
temu przy użyciu rozsądnego sprzętu będę 
mógł wyholować każdą rybę. 

SOLIDNY SPRZĘT
Stosuję całkiem mocną żyłkę główną o 
średnicy 0.185 mm, na końcu której wiążę 
haczyk Carp Rigger w rozmiarze 16 z lateksową 
gumką. Gumka ta idealnie utrzymuje pelet o 
średnicy 6mm. Większy pelet bardzo dobrze 
prezentuje się na tle mniejszych peletów 
zanętowych. Przy łowieniu w zaczepach 
niezwykle ważną sprawą jest właściwy dobór 
amortyzatora. Wolę stosować wentyle, ale 
o większym przekroju w rozmiarze 14. Taki 
zestaw jest dla mnie wystarczający, aby 
zatrzymać rybę i wyprowadzić ją z zaczepu. 
Warto w tym miejscu jednak pamiętać, że 
kiedy ryba znajdzie się już poza zaczepem, nie 
należy jej szybko holować. Trzeba dać jej czas 
i holować tak samo, jakbyśmy mieli lżejszy 
zestaw. 

NĘCENIE I UDERZANIE
Nęcenie jest bardzo ważną sprawą podczas 
łowienia na małej głębokości. Lubię regularnie 
nęcić 8-12 peletami, gdyż zauważyłem, że 
ryby wabi sam dźwięk wpadającego peletu. 
Następnie na parę minut przestaję nęcić i 
uderzam szczytówką o powierzchnię wody, 
naśladując dźwięk wpadającego peletu. Być 
może wydaje się to trudną sztuką, ale dość 
łatwo można to zrobić wykorzystując balkon 
siedziska. 

SKOK ADRENALINY
Łowienie z bardzo krótkim odcinkiem żyłki 
pomiędzy spławikiem a szczytówką dostarcza 
niesamowitych przeżyć, gdyż większość brań 
jest widoczna na przyginającej się szczytówce, 
która wskazuje, że ryba sama się zacięła. Po 
zacięciu poziom adrenaliny skacze, gdyż 
musimy jak najszybciej odciągnąć rybę z 
zaczepu. 

Warto pamiętać, że nawet kiedy łowimy 
w pobliżu zaczepów, możemy wyholować 
praktycznie każdą rybę. Moje rady pomogą 
Wam nie tylko zaciąć więcej ryb, ale także 
zwiększyć ilość udanych holi.

PRZYNĘTA 
6 mm pelet na gumce jest idealny do 
łowienia w zaczepach. Aby założyć pelet 
na gumkę, używaj narzędzia Bait Bander.

NAJLEPSZY 
SPRZĘT

Tyczka  
Nemesis 16m

Amortyzator
Stay Fresh 

Hollow

Spławik
Mark Pollard 

MP7

Przypon 
 Power Micron

Haczyk
Carp Rigger
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||| ŁOWIENIE PRZY BRZEGU  

NA KARPIOWYCH ŁOWISKACH KOMERCYJNYCH NIGDY NIE 
WOLNO POMIJAĆ ŁOWIENIA PRZY BRZEGU. CAMERON CROSS TO 
MŁODY, ALE NIEZWYKLE PEWNY SIEBIE WĘDKARZ. POPROSILIŚMY 
GO, ABY NAPEŁNIŁ SWOJE SIATKI, UŻYWAJĄC TYCZKI O 
DŁUGOŚCI ZALEDWIE 4.5M. 

 ŁOWIENIE BLISKO 
BRZEGU

NAJLEPSZY 
SPRZĘT

Tyczka  
Torque Carp 
Margin 4.5m

Żyłka
Power Micron 

Haczyk
Carp Bagger
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Jestem wędkarzem wyczynowym i kocham 
wyzwania. Wyzwanie, przed którym stoję 
jest ekscytujące, ale nie sądzę aby było 
trudne. Latem ryby potrzebują dużej 
ilości pokarmu i w jego poszukiwaniu 
przypływają pod sam brzeg. Dość często 
zdarza się, że spokojnie żerują blisko 
brzegu. Takie zdecydowane żerowanie 
okazuje się zgubne i ryby są łatwe do 
złowienia. Do łowienia otrzymałem 4.5m 
tyczkę Torque Carp Margin. Wydaje się ona 
być krótka, ale uważam, że jest to idealna 
długość do łowienia blisko brzegu.

WSZECHSTRONNE NĘCENIE
Dla mnie istotą łowienia przy brzegu jest 
wykorzystanie dobrego żerowania ryb.  Ryby 
żerują bez obaw zazwyczaj tam, gdzie znajduje 
się pokarm. Jeśli będziemy je nęcić blisko, będą 
żerować blisko. Jeśli będziemy nęcić na 16m, 
tam też będą żerowały. Jedynym przypadkiem, 
kiedy łowię długą tyczką pod drugim 
brzegiem jest występowanie jakichś przeszkód, 
gdzie chronią się ryby, jak duże drzewa, czy 

trzcinowiska. Jednakże najczęściej karpie, jeśli 
tylko je tam zanęcimy, przypłyną pod nasze nogi.

MOCNY ZESTAW  
Mój typowy zestaw do łowienia z brzegu 
zamontowałem do pustego w środku 
amortyzatora w rozmiarze 14 oraz systemu 
puller. Zestaw zbudowany jest z mocnego 
spławika 0.3g wyważonego kilkoma śrucinami. 
Żyłka główna o średnicy 0.18mm oraz haczyk 
Carp Bagger w rozmiarze 14.

CZYSZCZENIE ŁOWISKA
Chcąc łowić jak najbliżej brzegu na płytkiej 
wodzie, zakasałem rękawy i oczyściłem miejsce z 
wyrastających trzcin.

Łowię z dużym kubkiem zanętowym Matrix 
Soft Toss Pot i nęcę miejsce martwymi białymi 
robakami i zanętą.  Jest to moja ulubiona 
kombinacja podczas łowienia przy brzegu i tylko 
parę ryb może jej się oprzeć. Mam także przy 
sobie nieco dżdżownic. Odkryłem, że podczas 
łowienia przy brzegu cały robak może być 
doskonałą przynętą.

ŁOWIENIE
Nie mija dużo czasu, gdy Cameron ma 
pierwsze branie. W zaledwie 15 minut 
pierwsza ryba znalazła się w siatce. Potem 
złowił jeszcze kilka sztuk, w tym parę dużych 
karpi pełnołuskich. Ważną rzeczą jest nęcenie 
kubkiem z robakami po każdej złowionej rybie. 
Pomaga to w utrzymaniu ryb w łowisku. W 
trakcie 3 godzinnego łowienia Cameron nie 
łowi tylko karpi, ale także klenie, liny a nawet 
parę brzan. Po podniesieniu siatek okazuje 
się, że złowił dobrze ponad 34 kilogramy. 
Choć łowił blisko, udowodnił, że nie wolno 
odpuszczać łowienia przy brzegu. 

OCZYŚĆ SWOJE ŁOWISKO
Karpie żerują bardzo blisko brzegu, 
dlatego warto usunąć wszelkie przeszkody, 
aby ułatwić sobie łowienie.

PORADY WARTE ZAPAMIĘTANIA

NĘCENIE PRZY BRZEGU
Możesz zanęcić łowisko dużą ilością przynęt 
i czekać na brania, ale dużo lepszym 
rozwiązaniem jest częste nęcenie małymi 
porcjami.  

NAJLEPSZA PRZYNĘTA
Świetną kombinacją do łowienia przy 
brzegu jest zanęta i martwe białe robaki.  
Na haczyk zakładaj pęczek martwych 
białych robaków. 

NAJLEPSZY 
SPRZĘT

Tyczka  
Torque Carp 
Margin 4.5m

Żyłka
Power Micron 

Haczyk
Carp Bagger

Oto dowód na to, 
że krótka tyczka i 
właściwa metoda 

przynoszą 
wyniki.
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||| SUKCES NA ZAWODACH

LES THOMPSON UWAŻANY JEST ZA JEDNEGO Z NAJLEPSZYCH 
WĘDKARZY W WIELKIEJ BRYTANII I MA NA SWOIM KONCIE 
WIELE ZWYCIĘSTW W ZAWODACH. POSTANOWILIŚMY PODDAĆ 
ZWYCIĘZCĘ ZAWODÓW „MATCH THIS” PEWNEMU TESTOWI. 
DOŁĄCZYLIŚMY DO NIEGO NA ŁOWISKU BOLDING POOLS I 
ZACZĘLIŚMY PODGLĄDAĆ JEGO POCZYNANIA NA ZAWODACH, 
ABY DOWIEDZIEĆ SIĘ, W CZYM TKWI JEGO SUKCES. 

ZAWODY
Z BLISKA

11:00 O 11 Les wkłada rękę do pojemnika i losuje 
stanowisko 45 na zbiorniku Sycamore. Niespecjalnie 
podoba mu się to miejsce. Zawody są rozdzielone 
na dwa zbiorniki, więc marnie widzi swoje szanse.

11:15: Kiedy Les ustawił już swoje siedzisko, 
pierwszą rzeczą jest przygotowanie przynęt. Na 
swojej bocznej tacce ustawia białe robaki, kastery, 
słodką kukurydzę, 4mm pelety, pelety mikro 
oraz nieco 4 i 6 mm peletów haczykowych typu 
ekspander. 

11:45: Aby być gotowym na każdą sytuację Les 
przygotowuje różne zestawy, wszystkie mają 
przypony z żyłki Power Micron o średnicy 0.135mm. 
Zestaw na płytką wodę zakończony jest haczykiem 
Carp Bagger w rozmiarze 18 z gumką. Zestawy 
do połowu z dna i przy brzegu zakończone są 
haczykiem Carp Bagger w rozmiarze 16 i będą 
służyć do połowu na różne przynęty. 
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ZAWODY
Z BLISKA

12:30: Na zestaw na płytką wodą nie ma brań, ale 
wstawienie zestawu do łowienia z dna przynosi 
efekt.  Ryba szybko znajduje się w podbieraku, więc 
pierwsze punkty już są. Les ma nadzieję, że wkrótce 
pojawią się kolejne brania. 

12:01: Po rozpoczęciu zawodów Les nęci swoje 
miejsca. Na 13 metrze nęci z kubka peletem i 
kukurydzą, bliżej na 6 m nęci kasterami z ręki, tak 
samo bliższe stanowisko przy brzegu.  Z kolei dalsze 
stanowisko przy brzegu nęci dużym kubkiem z mikro 
peletami i białymi robakami.

12:15: Mimo wyraźnych oznak żerowania Les nie 
ma brań. Prawdopodobnie ryby podniosły się wyżej, 
więc wyciąga swój zestaw na płytką wodę. Regularnie 
strzela 3-4 peletami, w nadziei na zwabienie paru 
karpi, które w większej ilości krążą przy powierzchni. 

13:03: Ponieważ łowisko okazuje się dużo 
trudniejsze niż się tego spodziewał, Les decyduje 
się na zmianę zestawu.  Przechodzi z haczyka w 
rozmiarze 16 na 18 i zmienia także przypon na 
wykonany z żyłki 0.115mm. 

12:45: Ryby krążą po całym zbiorniku, ale tylko kilka 
z nich żeruje. Les ponownie nęci swoje miejsca przy 
brzegu, mając nadzieję, że kilka z tych ryb zatrzyma 
się i zacznie żerować.

12:53: Kolejna ryba z dna z 13 metrów. Les nęci 
peletami za pomocą małego kubeczka na końcu 
tyczki, ale łowi na pojedyncze ziarno kukurydzy. Ten 
grubasek ważył 1.5 kg, co daje w sumie 2 kg pod 
koniec pierwszej godziny. 
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||| SUKCES NA ZAWODACH

13:22: Aby to sprawdzić i zwabić mniejsze ryby Les 
nęci większą ilością przynęt 13 metr i zaczyna po raz 
pierwszy łowić przy brzegu.

13:09: Choć była to drobna zmiana, to przynosi 
szybki efekt. Waleczny karp agresywnie uciekał, ale 
na szczęście Les wygrywa tę walkę. 

13:21: Brania są rzadkie, ale ryby nadal żerują. Zmiana 
na białego robaka przynosi niewielką rybę. Czyżby to 
żerowanie tych małych ryb w mule było przyczyną 
stałego bąblowania?

13:44: Zaczyna nęcić kasterami z ręki bliższe 
miejsce przy brzegu. Nęcenie za pomocą małego 
kubka na tyczce pomaga skoncentrować ryby na 
małym obszarze.

13:29: Branie! Nie jest to duża ryba, ale dobry znak. 
Niestety to jest jego jedyna ryba z dalszego miejsca 
przy brzegu, więc trzeba coś zmienić.  

14:36: Les długo czekał na branie, ale przejście na 
bliższe miejsce przy brzegu dało w ciągu paru minut 
kolejną rybę. 

14:03: W ciągu intensywnych 15 minut Les łowi 3 
ryby, co znacznie zwiększa całkowitą wagę. Jeden z 
karpi był jak dotychczas jego największą rybą.

14:12: W miejscu znajdującym się bliżej przy brzegu 
nadal nie ma wyników, ale sprawdzenie miejsca na 
13 metrach z przodu przyniosło rybę, a zaraz po niej 
kolejną. 

14:45: Mając kolejną rybę w siatce Les wie już jak 
ma łowić. W każdym miejscu zanim ustawały brania 
złowił maksymalnie tylko 2 ryby.  Widocznie jest to 
dzień, kiedy stale trzeba zmieniać miejsce łowienia. 
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16:03: Wydaje się, że wydarzenie to nie wpłynęło 
na żerowanie ryb i Les wkrótce holuje kolejną rybę 
spod brzegu. Zaczęły się pojawiać nieco większe 
sztuki.

15:23: Trudno nazwać te brania szybkimi, ale częsta 
zmiana miejsc i utrzymywanie stale napiętej żyłki 
pozwoliło budować niezły wynik. Na całym łowisku 
warunki są trudne, więc wynik Lesa może być 
całkiem przyzwoity. 

15:49: Katastrofa! Podczas łowienia długim 
zestawem jakieś głodne łabędzie wpłynęły w 
miejsca przy brzegu i zaczęły wyjadać zanętę. Czy 
wystraszy to ryby, czy ponowne zanęcenie zwabi je 
z powrotem?

16:49: Pod koniec zawodów Les nadal łowi ładne 
ryby, w tym tego pięknego lustrzenia, który wziął na 
dwa białe robaki. 

16:28: Zmiana miejsc daje niezłe rezultaty, ale nagle 
Les traci dużą rybę zaciętą przy brzegu i na jego 
twarzy wyraźnie widać rozgoryczenie.

17:38: Les jest zadowolony z wagi - 30,8 kg. Ale czy 
to wystarczy, aby wygrać całe zawody?

17:00: Czas zawodów dobiega końca, a Les walczy 
jeszcze z wściekłym karpiem na końcu swojej 13 
metrowej tyczki.

17:04: Ostatni karp jest już w siatce i Les ocenia swój 
wynik na około 30 kg. Pomaga mu w tym specjalny 
licznik Matrix Fish Clicker, którym zliczał wszystkie 
złowione ryby.   

18:10: Les ze swoją nagrodą! Jego wynik wystarczył 
do zajęcia 3 miejsca na tym zbiorniku i 4 w całych 
zawodach. Taki wynik dowodzi, że dzień był trudny, 
ale słabe losowanie nie przeszkodziło w zajęciu 
wysokiego miejsca. Stała zmiana miejsc łowienia 
pozwoliła osiągnąć dobry wynik. 
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|||USTAWIENIA SIEDZISK

AKCESORIA DO SIEDZISK 3D ZMIENIŁY NASZE DOTYCHCZASOWE PRZYZWYCZAJENIA, CO W EFEKCIE POZWALA 
NA BARDZIEJ SKUTECZNE ŁOWIENIE.  POPROSILIŚMY LEE WRIGHTA O WYBÓR ELEMENTÓW Z NASZEJ BOGATEJ 
OFERTY, KTÓRE BĘDĄ SIĘ SKŁADAĆ NA IDEALNY DLA NIEGO ZESTAW DO ŁOWIENIA TYCZKĄ. W SKŁAD ZESTAWU 
WCHODZI PANORAMICZNY BALKON, KTÓRY UMOŻLIWIA IDEALNE UŁOŻENIE TYCZKI W ZAKRESIE 180 STOPNI. 
PODPÓRKI OCHRONNE ORAZ SKARPETA NA TYCZKĘ SĄ NIEZWYKLE WAŻNE, ABY OCHRONIĆ WĘDKĘ PRZED 
USZKODZENIAMI. PONADTO LEE WYBRAŁ BOCZNĄ TACKĘ NA 6 PUDEŁEK NA PRZYNĘTY. TACKA JEST NA TYLE 
DUŻA, ŻE MIEŚCI WSZYSTKO, CZEGO WĘDKARZ WYCZYNOWY POTRZEBUJE. 

GREEN STROP TEXT XXXXXXXXXXXXXX

SIEDZISKO DO TYCZKI 

LEE WRIGHT

GRZEBIEŃ NA TOPY SNAGFREE
KOD  GMB032

ALUMINIOWA TACKA BOCZNA
KOD  GMB025 

PANORAMICZNY BALKON 3D
KOD  GMB066 

SKARPETA DO TYCZKI
KOD  GLN024

PODPÓRKA OCHRONNA 3D
KOD  GMB055
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ŁOWIENIE FEEDEREM CZĘSTO 
WYMAGA OD WĘDKARZA PEŁNEJ 
KONCENTRACJI PRZEZ DŁUŻSZY 
OKRES CZASU. CZĘSTO CZEKA 
ON DŁUGO AŻ RYB PRZYPŁYNĄ. 
Z TEGO TEŻ WZGLĘDU WAŻNE 
JEST, ABY MIEĆ WSZYSTKO POD 
RĘKĄ I POŚWIĘCIĆ ŁOWIENIU JAK 
NAJWIĘCEJ CZASU. STANOWISKO 

REPREZENTANTA ANGLII JAMIEGO HARRISONA SKŁADA 
SIĘ ZE SZTYWNEJ BOCZNEJ TACKI, DZIĘKI KTÓREJ 
NIE TYLKO MA ON POD RĘKĄ SWOJE PRZYNĘTY, ALE 
TEŻ OSŁANIA ONA PRZYNĘTY PRZED WARUNKAMI 
ATMOSFERYCZNYMI. PODPÓRKI MEGA FEEDER ORAZ 
TYLNA EVA POZWALAJĄ W SPOSÓB ELASTYCZNY 
UŁOŻYĆ WĘDZISKO NIEZALEŻNIE OD ŁOWISKA,
A POJEMNIK NA ZANĘTĘ UŁATWIA STAŁE NĘCENIE.  

SIEDZISKO DO FEEDERA

JAMIE HARRISON

SZTYWNA BOCZNA TACKA 3D
KOD  GMB108

POJEMNIK NA ZANĘTĘ 3D
KOD  GMB057

PODPÓRKA DO FEEDERA
KOD  GAC206

PODPÓRKA 3D MEGA FEEDER
KOD  GMB074

PODPÓRKA TYLNA EVA 3D
KOD  GMB078

UCHWYT PARASOLA 3D
KOD  GMB068
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LES THOMPSON 

||| SZKOŁA MISTRZÓW MATRIX

P O
SPECJALNY TOP Z BOCZNYM OTWOREM ZNACZNIE 
POPRAWIA KONTROLĘ NAD ZACIĘTĄ RYBĄ, ALE NIE JEST 
ON KONIECZNY.  DZIĘKI KORKOWI O NAZWIE „PULL BUNG” 
MOŻNA UZYSKAĆ TO SAMO  Z NIEWIELKIMI JEDYNIE 
RÓŻNICAMI.  OTO SZYBKA INSTRUKCJA MONTAŻU 
AMORTYZATORA Z TAKIM KORKIEM. 

AMORTYZATOR  W  TYCZCE
POWIEDZIANO MI, ŻE 
POWINIENEM ŁOWIĆ Z TOPEM 
WYPOSAŻONYM W BOCZNYM 
OTWÓR DO AMORTYZATORA. JA 
TAKIEGO NIE MAM. CZY ISTNIEJE 
JAKIŚ SPOSÓB NA POPRAWĘ 
KONTROLI NAD RYBĄ, ALE BEZ 
SPECJALNEGO TOPA?

2. Przy zakładaniu grubych 
amortyzatorów warto całkowicie 
usunąć szczytówkę z topu

3. Dobieramy wewnętrzną tuleją 
tefl onową pasującą do górnej 
średnicy segmentu

5. Odcinamy część segmentu tam, 
gdzie został on zaznaczony. Jeśli 
jednak nie jesteśmy tego pewni, 
odcinamy nieco krótszy odcinek

6. Szlifujemy końcówkę segmentu 
papierem ściernym, aby usunąć 
nierówne krawędzi

8. Jeśli tuleja jest dobrze 
spasowana, to nie trzeba stosować 
kleju

9. Aby stworzyć top typu puller 
należy posiadać korek Pull Bung

11. Aby odpowiednio dociąć korek 
przesuwamy linię cięcia o 5 mm 
powyżej narysowanej linii

12. Ostrożnie przycinamy korek. 
Obracamy korek, aby nie uciąć go 
krzywo

1. Konieczny sprzęt 4. Jeśli jest ona jednak zbyt duża, 
wówczas przykładamy ją do 
segmentu tyczki, aby dopasować 
średnicę

7. Teraz tuleja tefl onowa powinna 
już pasować

10. Wkładamy korek do dolnej 
części topu i zaznaczamy miejsce, 
w którym styka się z segmentem 
tyczki

14. Przycinamy rurkę 15. Zdejmujemy plastikowy 
korek ochronny z odciętej rurki i 
umieszczamy go na rurce z korkiem 
Pull Bung

13. Wkładamy korek do tyczki 
i zaznaczamy na wystającej 
rurce punkt, w którym rurka ma 
wystawać poza top

16. Korek Pull Bung jest teraz 
idealnie dopasowany
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AMORTYZATOR  W  TYCZCE

17. Idealna długość, na którą 
powinna wystawać rurka poza top 
to 50 mm

18. Przeciągamy teraz elastyczny 
drut, zaczynając od szczytówki topa

20. Przeciągamy amortyzator 
przez top

21. Przeprowadzamy drut przez 
korek Pull Bung

23. Na końcu amortyzatora od 
strony szczytówki wiążemy mały 
węzeł 

24. Na amortyzatorze mocujemy 
łącznik dakronowy, przekładając 
go przez siebie tuż poniżej węzła i 
zaciągamy go

19. Mocujemy amortyzator do 
drutu

22. Wkładamy korek w top i 
przeciągamy przez niego także 
amortyzator

25. Odcinamy amortyzator tuż za 
węzłem

27. Aby zablokować amortyzator 
poniżej korka, należy zamocować 
koralik

28. Nasuwamy koralik na drut do 
przewlekania

26. Nasuwamy koralik łącznika 
dakronowego na węzeł

30. Wiążemy pętlę poniżej koralika 31. Odcinamy końce amortyzatora29. Nasuwamy koralik na 
amortyzator

32. Przy pociąganiu łącznika 
dakronowego, amortyzator 
powinien być nieco naprężony

PULL BUNG

AMORTYZATOR
PUSTY W 
ŚRODKU

ŁĄCZNIK DAKRONOWY
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P O ZNAM TEN PROBLEM, GDYŻ PELETY 
DOSTĘPNE NA ŁOWISKACH MOGĄ 
SIĘ RÓŻNIĆ. JA PRZYGOTOWUJĘ 
SWOJE PELETY ZGODNIE Z TZW. 
REGUŁĄ 30...

ANDY GELDART

1. Nasyp pelety do pojemnika 2. Wlej wodę, aby całkowicie 
przykryła pelety

3. Odstaw je na 30 sekund 4. Przesyp pelety do podbieraka o 
drobnych oczkach

5. Zostaw je na 30 sekund aż 
obciekną

6. Wsyp z powrotem do pojemnika 
na przynęty

7. Odczekaj 30 minut 8. Oto idealne, miękkie i klejące 
pelety

PRZYGOTOWANIE PELETU
REGULARNIE ŁOWIĘ RYBY NA METODĘ NA WIELU 
RÓŻNYCH ŁOWISKACH KOMERCYJNYCH. NA KILKU Z 
NICH DOZWOLONE JEST STOSOWANIE WYŁĄCZNIE 
PELETÓW DOSTĘPNYCH NA MIEJSCU. W JAKI SPOSÓB 
PRZYGOTOWAĆ TAKIE PELETY DO KOSZYCZKA, 
ABY ZA KAŻDYM RAZEM MIAŁY ONE WŁAŚCIWĄ 
KONSYSTENCJĘ? 

P
O OCZYWIŚCIE, JEST TO MOŻLIWE I ROBIĘ TAK CZĘSTO 

STOSUJĄC TEN SAM PRZYPON DO RÓŻNYCH 
PRZYNĘT. WSZYSTKIE MIĘKKIE PRZYNĘTY ZAKŁADAM 
BEZPOŚREDNIO NA HACZYK, ALE KIEDY CHCĘ UŻYĆ 
TWARDEGO PELETU, KORZYSTAM Z POZYCJONERA 
BAIT ALIGNER. DZIĘKI NIEMU PRZYNĘTĘ MOŻNA 
SZYBKO ZAŁOŻYĆ Z TYŁU HACZYKA. A KIEDY CHCEMY 
ŁOWIĆ NA MIĘKKIE PRZYNĘTY, WYSTARCZY GO ZDJĄĆ. CAMERON CROSS

SZYBKA ZMIANA
CZY MOŻNA W SZYBKI SPOSÓB ZMIENIĆ TAKIE 
PRZYNĘTY JAK BIAŁE ROBAKI CZY DŻDŻOWNICE 
NA TWARDY PELET BEZ KONIECZNOŚCI WYMIANY 
CAŁEGO PRZYPONU?

||| SZKOŁA MISTRZÓW MATRIX

Matrix Fishing Guide 2016_P18-27.indd   26 06/09/2016   10:36:22



27

ZAWSZE ZAKŁADAŁEM PRZYNĘTY BEZPOŚREDNIO 
NA HACZYK. BYŁY TO DŻDŻOWNICE, KASTERY I BIAŁE 
ROBAKI. OSTATNIO KTOŚ POWIEDZIAŁ MI, ABYM 
SPRÓBOWAŁ ZAŁOŻYĆ PELET NA GUMCE, ALE NIE 
JESTEM PEWIEN JAK TO ZROBIĆ?

P O ZAKŁADANIE PELETU NA GUMCE 
JEST NIEZWYKLE PROSTE. 
GUMKĘ MOŻNA PRZYMOCOWAĆ 
BEZPOŚREDNIO DO HACZYKA, 
ALE NAJBARDZIEJ SKUTECZNE 
JEST SKORZYSTANIE Z PRZYPONU 
WŁOSOWEGO.

MARK POLLARD

1. Nie trzeba bać się stosowania 
mocnych haczyków i żyłek

2. Zawiąż gumkę do końca 
przyponu przy użyciu węzła 
ósemkowego

3. Przełóż żyłkę od tyłu przez 
oczko haczyka

4. Przeciągnij przypon przez 
oczko aż gumka znajdzie się w 
dolnej części kolanka haczyka

5. Owiń żyłką trzonek haczyka 
10-12 razy

ZAKŁADANIE PELETÓW

6. Przełóż żyłkę raz jeszcze od tyłu 
przez oczko haczyka

7. Zaciągnij węzeł i mamy idealny 
przypon gotowy do założenia peletu

8. Włóż 6mm pelet w gumkę za 
pomocą narzędzia Pellet Bander

9. Wyciągnij narzędzie Pellet 
Bander i już można łowić kolejną 
rybę

Matrix ma w 
swojej ofercie 
także gotowe 

przypony z 
zawiązanymi 

gumkami

Dzięki narzędziu Matrix Pellet Bander zakładanie 
peletów na gumki jest bardzo proste
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||| NOWE PRODUKTY 2016
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Przez ostatnie kilka miesięcy ciężko pracowaliśmy 
nad wieloma nowymi produktami, które znajdziecie 
na kolejnych stronach. Od razu z pewnością zwrócicie 
uwagę na nową kolorystykę Matrix. Wszystkie produkty 
zyskały charakterystyczny sznyt, a w całej ofercie 
zauważycie elementy w nowym, limonkowym kolorze. 
Niezwykle popularna seria siedzisk Superbox została 
udoskonalona i poprawiona. Ubrania Matrix nie tylko 
są stylowe, ale także pozwalają na wygodne łowienie.  
Także fantastycznie wyglądają torby i pokrowce z nowej, 
funkcjonalnej serii Ethos Pro. Wszystkie nowe produkty 
Matrix, które znajdziecie na kolejnych stronach 
cechują się nie tylko niepowtarzalnym stylem, ale mają 
doskonałe walory użytkowe. 

NOWE 
PRODUKTY  2016
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||| MATRIX SUPERBOX 36

SUPERBOX 36 
 •  Nogi o średnicy 36 mm z rozkładanymi 

teleskopowo 25 mm rurkami wewnętrznymi

 •  Lekka aluminiowa rama wykończona 
w kolorze limonkowym

 •  W zestawie odpinany, wygodny pasek na ramię

 •  Konstrukcja wykorzystująca 
popularne szuflady Matrix

 •  Zwiększona przestrzeń między 
platformą na stopy a szufladami

 •  Stylowa, nowa tylna płyta

 •  Nieodkształcalna platforma na stopy 

 •  Zestaw obejmuje: 1 x Głęboka szuflada 1 x 
Głęboka kaseta 90mm i 1 x Wieko transportowe

 •  Obracane stopki o dużej średnicy zwiększają 
stabilność na nierównym podłożu

 •  Zintegrowana platforma na stopy wsuwana 
pod siedzenie, co ułatwia transport

 •  Mocowania Snag-Free

 •  Miękkie siedzenie z wbudowaną poziomicą

 •  Gwint do przykręcenia akcesoriów 
w górnej części nogi 

 •  Rama z siedzeniem dostępna także osobno

 •  RAMA SZARA. KOD-GMB116.  €649.99 

 •  RAMA ZIELONA. KOD-GMB115.  €649.99

Siedziska wyczynowe Matrix uznane są za najlepsze na rynku, a teraz stały 
się jeszcze lepsze. Flagowym modelem oferty jest udoskonalony Superbox 
36. Z kolei siedziska F25 i P25 oferują doskonały stosunek ceny do jakości z 
zachowaniem wszechstronnej modularnej budowy.  

Przedstawione ceny to RRP (Rekomendowana cena detaliczna)
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SIEDZISKO DO FEEDERA      
 •  Składana konstrukcja ułatwiająca transport

 •  Obracane siedzenie pomaga w 
zarzucaniu i łowieniu

 •  Podbite siedzenie i oparcie

 •  Stylowa tylna płyta

 •  Może być zamocowane na dowolnym 
siedzisku Matrix z systemem modułowym

 •  KOD-GMB117.  €139.99

SUPERBOX 25  
 •  Lekka, aluminiowa rama z anodyzowanym, 

szarym wykończeniem 

 •  25 milimetrowe, okrągłe teleskopowe nogi 

 •  Konstrukcja wykorzystująca popularne szuflady Matrix

 •  W zestawie odpinany, wygodny pasek na ramię

 •  Stylowa, nowa tylna płyta

 •  Nieodkształcalna platforma na stopy 

 •  Zestaw obejmuje: 1 x Głęboka szuflada,
1 x Głęboka kaseta 90mm i 1 x Wieko transportowe

 •  Duże, regulowane stopki zwiększające 
stabilność na nierównym podłożu

 •  Zintegrowana platforma na stopy wsuwana 
pod siedzenie, co ułatwia transport

 •  Mocowania Snag-Free

 •  Miękkie siedzisko z wbudowaną poziomicą

 •  Rama z siedzeniem dostępna także osobno

 •  Rama szara. KOD-GMB119.  €429.99  

||| SIEDZISKA MATRIX

Przedstawione ceny to RRP (Rekomendowana cena detaliczna)
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SIEDZISKO F25  
 •  Lekka, aluminiowa rama typu H z 

anodyzowanym, szarym wykończeniem 

 •  25 milimetrowe, okrągłe teleskopowe nogi 

 •  Konstrukcja wykorzystująca 
popularne szuflady Matrix

 •  W zestawie odpinany, wygodny pasek na ramię

 •  Nieodkształcalna platforma na stopy 

 •  Zestaw obejmuje: 1 x Głęboka kaseta i 
1 x Kaseta 90mm

 •  Regulowane stopy stabilizujące 
siedzisko na nierównym gruncie

 •  Zintegrowana platforma na stopy wsuwana 
pod siedzenie, co ułatwia transport

 •  Mocowania Snag-Free

 •  Miękkie siedzisko z wbudowaną poziomicą

 •  KOD-GMB114.  €319.99

SIEDZISKO P25    
 •  Lekka, aluminiowa rama typu H z 

anodyzowanym, szarym wykończeniem 

 •   25 milimetrowe, okrągłe teleskopowe nogi 

 •  Konstrukcja wykorzystująca 
popularne szuflady Matrix

 •  W zestawie odpinany, wygodny pasek na ramię

 •  Nieodkształcalna platforma na stopy 

 •  Zestaw obejmuje: 1 x NOWA Szuflada przednia, 
1 x Głęboka szuflada, 1 x Płytka kaseta, 
1 x Tacka Z Drabinkami

 •  Regulowane stopy stabilizujące 
siedzisko na nierównym podłożu

 •  Zintegrowana platforma na stopy wsuwana 
pod siedzenie, co ułatwia transport

 •  Mocowania Snag-Free

 •  Miękkie siedzisko z wbudowaną poziomicą

 •  KOD-GMB113.  €379.99

Przedstawione ceny to RRP (Rekomendowana cena detaliczna)

Matrix Fishing Guide 2016_P28-37.indd   33 06/09/2016   12:04:17



34

Oprócz udoskonalonych i nowych modeli siedzisk 
wprowadzamy także więcej nowych akcesoriów. 
W naszej ofercie pojawia się oczekiwany system 
przednich szufl ad.  Wprowadzamy także wkładki 
do głębokiej szufl ady, tackę na przynęty oraz 
podpórkę na tyczkę i podbierak.

||| AKCESORIA DO SIEDZISK

BOCZNA TACKA Z OSŁONĄ 3D
 •  Uniwersalny system mocowań 3D pozwala na montaż 

do nóg o średnicy 25mm 30mm i 36mm

 •  W zestawie dwie teleskopowe nogi, stabilizujące tackę

 •  Regulowane wieko może być zablokowane w dowolnej pozycji

 •  Boczna tacka o głębokości 9cm mieści głębokie pudełka na przynęty

 •  Twoje przynęty będą chronione przed deszczem i słońcem

 •  Na czas transportu wieko można zamknąć

 •  Duże wymiary 580mm x 490mm

 •  KOD-GMB108. €139.99
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32mm

PODPÓRKA DO TYCZKI      
 •  Większa średnica utrzymuje segmenty tyczki

 •  Miękka część wewnętrzna chroni segmenty tyczki

 •  Gwint mocujący

 •  Może także służyć jako podpórka pod wędkę lub 
podbierak

 •  KOD-GAC348

ŻÓŁTE WSTAWKI 3D
 •  Uzupełnienie serii mocowań 3D o możliwość 

mocowania do nóg o średnicy 32mm

 •  KOD-GMB111

SYSTEM PRZEDNICH SZUFLAD
 •  Kaseta z 2 wysuwanymi do przodu szufladami w ramach 

modułowego systemu do siedzisk Matrix

 •  Każda szuflada ma 3 przegródki, które ułatwiają przechowywanie sprzętu

 •  Oprócz przednich szuflad system obejmuje płytką kasetę 
na dodatkowy sprzęt. Można ją przekształcić w tackę na 
zestawy za pomocą kompletu drabinek z tacką Matrix

 •  Szuflady są zabezpieczone przed wpływem czynników atmosferycznych 

 •  Wymiary szuflady 140mm x 250mm 

 •   KOD-GMB112. €94.99

WKŁADKI DO GŁĘBOKIEJ 
SZUFLADY
 •  Dopasowane wkładki do głębokiej szuflady, 

ułatwiają przechowywanie

 •  Opakowanie zawiera 1 duża i 1 małą wkładkę

 •  KOD-GMB120

GŁĘBOKA SZUFLADA Z WKŁADKAMI
 •  Głęboka szuflada pasuje do wszystkich siedzisk z systemem 

modułowym Matrix z wyjątkiem siedziska FD Compact

 •  Może być montowana z lewej lub prawej strony

 •  Głębokość szuflady 50 mm

 •  Zawiera 2 wkładki, które ułatwiają przechowywanie sprzętu

 •  KOD-GMB118. €94.99

Przedstawione ceny to RRP (Rekomendowana cena detaliczna)

Matrix Fishing Guide 2016_P28-37.indd   35 06/09/2016   12:04:46



36

®

||| FOTELE DO FEEDERA | KOŁOWROTEK HORIZON

FOTEL ETHOS® 

DELUXE ACCESSORY 
 •  Ekskluzywny fotel z grubym wypełnieniem

 •  Przeznaczony do łowienia na spławik i feeder

 •  Lekka, aluminiowo-stalowa konstrukcja

 •  Aluminiowe nogi o średnicy 25mm pozwalają na 
montaż wszystkich akcesoriów 3D

 •  Wyjmowane przedłużki nóg z tyłu

 •  Kieszeń na przedłużki nóg

 •  Składa się płasko, co ułatwia transport

 •  W zestawie pasek do noszenia

 •  Materiał zewnętrzny 100% poliester 

 •  Wypełnienie: 100% poliuretan 

 •  Wysokie oparcie dla dodatkowego komfortu

 •  KOD-GBC002.  €139.99

FOTEL ETHOS®  
ACCESSORY CHAIR  
 •  Przeznaczony do łowienia na spławik i feeder

 •  Lekka, aluminiowo-stalowa konstrukcja

 •  Niskie oparcie ułatwia zarzucanie i nie krępuje ruchów

 •  Aluminiowe nogi o średnicy 25mm pozwalają na 
montaż wszystkich akcesoriów 3D

 •  Składa się płasko, co ułatwia transport

 •  W zestawie pasek do noszenia

 •  Waga 4.9 kg

 •  Materiał zewnętrzny 100% poliester 

 •  Wypełnienie: 100% poliuretan 

 •  KOD-GBC001.  €84.99

Fotele z oferty Matrix zostały udoskonalone i poprawione, dzięki czemu 
są doskonałym połączeniem wygody i praktycznych wędkarskich 
cech. Otrzymały one stylistykę Matrix oraz dodatkowe funkcje, w tym 
wyjmowane przedłużki nóg w fotelu Deluxe Accessory.

Przedstawione ceny to RRP (Rekomendowana cena detaliczna)
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®

HORIZON 6000
 •  5 łożysk kulkowych ze stali nierdzewnej

 •  Przełożenie 4.6:1

 •  Mechanizm przekładni Mesh-Tech

 •  Wąska rączka

 •  Mikro regulacja nawoju żyłki

 •  Klipsy na szpuli w kolorze srebrnym i niebieskim

 •  Rolka zabezpieczająca przed skręcaniem się żyłki

 •  Przedni hamulec i ochrona przeciwpyłowa

 •  System ochrony przed zakleszczeniem żyłki

 •  Ochrona żyłki na rotorze.

 •  Powiększona szpula

 •  Wolna oscylacja

 •  Przeznaczone do dalekiego łowienia

•  KOD-GRL013.  €159.99

Przedstawione ceny to RRP (Rekomendowana cena detaliczna)

Nowy Horizon 6000 to idealny kołowrotek do łowienia na 
średnich i dalszych dystansach. Jego unikalna konstrukcja 
wykorzystuje najlepsze rozwiązania wykorzystywane przy 
dalekich rzutach. Połączenie powiększonej szpuli i wolnej 
oscylacji pozwala osiągać odległości, o jakich wcześniej 
można było tylko marzyć. 

Matrix Fishing Guide 2016_P28-37.indd   37 06/09/2016   12:05:18



38

55cm 64cm

67cm

67cm

47
cm 52
cm

43
cm

67
cm

36cm 40cm

38cm

21cm

Torby i pokrowce Ethos dzięki jakości wykonania i 
wytrzymałości miały świetną reputację.  Zrobiliśmy 
jednak jeszcze jeden krok i wprowadzamy obecnie serię 
toreb i pokrowców Ethos Pro. Wiele produktów tej serii 
ma teraz ochronne, sztywne spody oraz najwyższej 
jakości, mocne szwy i zamki. Nowa seria toreb i 
pokrowców ma wiele świetnych funkcji, jak S.M.S
(Smart Mark System) oraz ulepszone wzornictwo.

TORBA ETHOS® PRO 
NET & ACCESSORY      
 •  Dwie główne komory na akcesoria do 

siedzisk, sprzęt i przynęty

 •  Zewnętrzna kieszeń zapinana na zamek na 
kosze podbieraków, sita i boczne tacki

 •  Dodatkowa kieszeń na siatkę z otworami 

 •  Rączki transportowe i regulowany pasek na ramię

 •  Wszystkie składniki spinane razem klipsem

 •  Materiał zewnętrzny: 100% Poliester. 
Podszycie: 60% Polietylen, 40% Poliuretan

 •  Wypełnienie: 100% Poliuretan

 •  Spód: 100% Polichlorek winylu (PVC)

•  KOD  GLU074.  €84.99

TORBY ETHOS® PRO CARRYALL 55L I 65L      
 •  Klasyczna torby wyczynowe

 •  Główna komora mieści sprzęt, akcesoria do siedzisk i przynęty

 •  Zewnętrzna kieszeń zapinana na zamek na 
kosze podbieraków, sita i boczne tacki

 •  2 boczne kieszenie na dodatkowe rzeczy

 •  Dodatkowa kieszeń na siatkę z otworami

 •  Rączki transportowe i regulowany pasek na ramię

 •  Materiał zewnętrzny: 100% Poliester. 
Podszycie: 60% Polietylen, 40% Poliuretan

 •   Wypełnienie: 100% Poliuretan

 •  Spód: 100% Polichlorek winylu (PVC)

•  55L KOD  GLU075.  €64.99

•  65L KOD  GLU076.  €74.99

TORBA ETHOS® PRO
EVA STINK BAG       
 •  Wodoodporny materiał EVA

 •  Góra zamykana na zamek

 •  Podklejone szwy chronią przed wyciekiem wody

 •  Mieści trzy siatki 3m

 •  Miejsce także na kosze podbieraków

 •  Spód torby ma podwojoną grubość 
dla dodatkowej ochrony

 •  Regulowany, podbity pasek na 
ramię i rączki transportowe

 •   100% PVC

 •  CODE - GLU079.  €41.99

||| TORBY I POKROWCE ETHOS® PRO

Przedstawione ceny to RRP (Rekomendowana cena detaliczna)
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TORBA ETHOS® PRO
TACKLE & BAIT CARRYALL          
 •  Wypełniona całkowicie materiałem termoizolującym dla 

zapewnienia dobrej kondycji przynęt zarówno latem jak i zimą

 •  Dwie zewnętrzne kieszenie z zamkami

 •  Rączki transportowe i regulowany pasek na ramię

 •  Mocny ochronny spód dla zwiększenia wytrzymałości 

 •  Materiał zewnętrzny: 100% Poliester. Podszycie: 100% politeraftalan etylenu

 •  Wypełnienie: 60% Polietylen, 40% Poliuretan

 •   Spód:  100% Etylen-co-octan winylu (EVA)

•  KOD  GLU073.  €64.99

TORBA ETHOS® PRO 
BAIT BAG   
 •  Wypełniona całkowicie materiałem termoizolującym dla zapewnienia dobrej 

kondycji przynęt zarówno latem jak i zimą

 •  Dodatkowa zewnętrzna kieszeń

 •  Rączki transportowe i regulowany pasek na ramię

 •  Mocny ochronny spód dla zwiększenia wytrzymałości

 •  Torba mieści wygodnie 8 dużych pudełek na przynęty 3.3 pinty

 •  Materiał zewnętrzny: 100% Poliester. 
Podszycie: 60% Politeraftalan etylenu, 40% Poliester

 •  Wypełnienie: 55% Polietylen, 45% Poliuretan

 •  Spód: 100% Polichlorek winylu (PVC)

•  KOD  GLU077.  €59.99 

TORBA ETHOS® PRO 
JUMBO ROLLER & ACCESSORY            
 •  Torba o dużej pojemności do przenoszenia rolek, 

podpórek i dużych akcesoriów do siedzisk

 •  Mocny ochronny spód dla zwiększenia wytrzymałości

 •  Wszystkie składniki spinane razem klipsem

 •  Rączki transportowe i regulowany pasek na ramię

 •  Materiał zewnętrzny: 100% Poliester. 
Podszycie: 55% Poliester i 45% PVC

 •  Wypełnienie: 95% Polietylen, 5% Poliuretan

 •  Spód: 100% Polichlorek winylu (PVC)

•  KOD  GLU078.  €104.99

Przedstawione ceny to RRP (Rekomendowana cena detaliczna)
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||| TORBY I POKROWCE ETHOS® PRO

POKROWCE ETHOS® PRO 
2 ROD STIFF   
 •  Dostępne w dwóch długościach - 1.75m i 1.95m

 •  Mieszczą wygodnie 2 gotowe wędki z kołowrotkami

 •  Wbudowana ochronna sztywna wstawka

 •  System pomiaru długości S.M.S (Smart Mark System)

 •  W zestawie 2 sztyce pomiarowe

 •  Wewnętrzna kieszeń na sztyce pomiarowe

 •  Wewnętrzne paski z rzepami do bezpiecznego 
mocowania wędzisk

 •  Regulowany, podbity pasek na ramię i rączki transportowe

 •  Materiał zewnętrzny: 100% Poliester. Podszycie: 100% 
Poliester

 •  Wypełnienie: 90% Polietylen, 10% Poliuretan

 •  Spód: 100% Polichlorek winylu (PVC)

 •  GLU086 Długość 195cm x Szerokość 17cm x 
Głębokość 20cm

 •  GLU087 Długość 175cm x Szerokość 17cm x 
Głębokość 20cm

•  KOD  GLU086.  €84.99

•  KOD  GLU087.  €74.99

POKROWCE ETHOS® PRO 
4 ROD STIFF  
 •  Dostępne w dwóch długościach - 1.75m i 1.95m

 •  Mieszczą wygodnie 4 gotowe wędki z kołowrotkami

 •   Wbudowana ochronna sztywna wstawka

 •  System pomiaru długości S.M.S (Smart Mark System)

 •  W zestawie 2 sztyce pomiarowe

 •  Wewnętrzna kieszeń na sztyce pomiarowe

 •  Wewnętrzne paski z rzepami do bezpiecznego 
mocowania wędzisk

 •  Regulowany, podbity pasek na ramię i rączki transportowe

 •  Materiał zewnętrzny: 100% Poliester.
Podszycie: 100% Poliester

 •  Wypełnienie: 90% Polietylen, 10% Poliuretan

 •  Spód: 100% Polichlorek winylu (PVC)

 •  GLU084 Długość 195cm x Szerokość 34cm x 
Głębokość 22cm

 •  GLU085 Długość 175cm x Szerokość 34cm x 
Głębokość 22cm

•  KOD  GLU084.  €119.99

•  KOD  GLU085.  €104.99

POKROWIEC ETHOS® PRO 
5 ROD RUCK SLEEVE 1.85M 
 •  Mieści wygodnie 5 gotowych wędek z kołowrotkami

 •  System pomiaru długości S.M.S (Smart Mark System)

 •  W zestawie 2 sztyce pomiarowe

 •  Zewnętrzna kieszeń na sztyce pomiarowe

 •  Wewnętrzne paski z rzepami do bezpiecznego 
mocowania wędzisk

 •  Zamek na całej długości

 •  Rączka transportowa

 •  Podwójne, podbite i regulowane paski na ramię 
pozwalają nosić pokrowiec jak plecak

 •  Materiał zewnętrzny: 100% Poliester. Podszycie: 100% 
Poliester

 •  Wypełnienie: 100% Polietylen

 •  Spód: 100% Polichlorek winylu (PVC)

 •  Długość 185cm x Szerokość 48cm x Głębokość 22cm

•  KOD  GLU070.  €119.99

Przedstawione ceny to RRP (Rekomendowana cena detaliczna)
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POKROWCE NA WĘDKI
ETHOS® PRO  
• Tradycyjne pokrowce na wędki o płaskim przekroju, idealnie 

nadają się do przewożenia na taczkach transportowych

 •  Duży pokrowiec mieści 10 tub, a średni - 8 tub

 •  System pomiaru długości S.M.S (Smart Mark System)

 •  W zestawie 2 sztyce pomiarowe

 •  Dwie zewnętrzne kieszenie na parasol, podpórki, podpórki 
do feedera oraz sztyce pomiarowe

 •  Długie zamki ułatwiają dostęp do kieszeni

 •  Regulowany, podbity pasek na ramię i rączki transportowe

 •  Materiał zewnętrzny: 100% Poliester. 
Podszycie: 100% Poliester

 •  Wypełnienie: 85% Polietylen, 15% Poliuretan

 •  Spód: 100% Polichlorek winylu (PVC)

 •  Medium GLU071 Długość 195cm x Szerokość 30cm x 
Głębokość 30cm

 •  Large GLU072 Długość 195cm x Szerokość 30cm x
Głębokość 38cm

•  KOD  GLU071.  €84.99

•  KOD  GLU072.  €104.99

POKROWIEC NA SZCZYTÓWKI 
DO FEEDERA ETHOS® PRO 
 •  Twarda konstrukcja chroniąca szczytówki

 •  Zamknięcie na zamek ułatwia dostęp

 •  Mieści szczytówki do 80 cm

 •  Materiał zewnętrzny: 100% Poliester.

 •  Wypełnienie: 100% Polietylen

 •  Długość 84cm x Szerokość 8cm x Głębokość 4cm

•  KOD  GLU088.  €19.99

TORBY NA AKCESORIA ETHOS® PRO 
 •  Przeznaczone do przechowywania akcesoriów i koszyczków

 •  Przezroczyste wieko ułatwia ocenę zawartości

 •  Rączka transportowa EVA 

 •  Wieczko: 100% PVC, Materiał: 100% Poliester. Podszycie: 100% Poliester

 •  Wypełnienie: 100% Poliuretan

 •  Dostępne w dwóch wielkościach:

•  Small Długość 16cm x Szerokość 13cm x
Wysokość 8cm

 •  Medium Długość 30cm x Szerokość 13cm x
Wysokość 8cm

•  SMALL KOD  GLU080.  €11.99

•  MEDIUM KOD  GLU081.  €13.99

SZTYWNA TORBA NA AKCESORIA
ETHOS® PRO 
 •  Przeznaczone do przechowywania akcesoriów i 

koszyczków

 •  Przezroczyste wieko ułatwia ocenę zawartości

 •  Rączka transportowa EVA 

 •  W zestawie wyjmowana wstawka

 •  Wieczko: 100% PVC. Materiał: 100% Poliester. 
Podszycie: 100% Poliester. 

 •  Wypełnienie: 100% Poliuretan

 •  Długość 24cm x Szerokość 16cm x Wysokość 11cm

•  KOD  GLU082.  €19.99

DUŻY POJEMNIK
ETHOS® PRO     
 •  Mieści dużą ilość koszyczków 

zanętowych lub akcesoriów

 •  Przezroczyste wieko ułatwia ocenę zawartości

 •  Rączki transportowe EVA   

 •  W zestawie 2 duże pudełka „Stack & Store”

 •  Wzmocniony spód dla większej wytrzymałości

 •  Wieczko: 100% PVC. 
Materiał: 100% Poliester. Podszycie: 100% Poliester

 •  Wypełnienie: 100% Poliuretan

 •  CODE -GLU083.  €41.99 

Przedstawione ceny to RRP (Rekomendowana cena detaliczna)
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POJEMNIKI EVA NA ZANĘTĘ
ETHOS® PRO 
 •  Wodoodporny materiał EVA

 •  Dostępne w 2 wielkościach 5L i 10L

 •  Całkowicie szczelne, co zabezpiecza przed 
wydostaniem się przynęt

 •  Sztywny górny rant

 •  100% EVA

•  5L KOD  GLU063.  €10.99

•  10L KOD  GLU064.  €13.99

POJEMNIKI EVA NA ZANĘTY Z
WIECZKAMI I RĄCZKAMI ETHOS® PRO 
 •  Wodoodporny materiał EVA

 •  Dostępne w 4 wielkościach 10L, 17L, 20L i 44L

 •  Całkowicie szczelne, co zabezpiecza przed wydostaniem się przynęt

 •  Zamykane na zamek wieczko do bezpiecznego przechowywania przynęt

 •  Wersja 44 litrowa mieści wiadro do zanęty Matrix 

 •  Rączki transportowe EVA  

 •  100% EVA

ZESTAW POJEMNIKÓW
ETHOS® PRO 
 •  Wodoodporny materiał EVA

 •  W zestawie 4 pojemniki z EVA: 1pt, 2pt, 3pt i 7pt

 •  Przezroczyste wieko ułatwia ocenę zawartości

 •  Rączka transportowa

 •  Zamknięcie na zamek chroni przed 
wysypaniem zawartości

 •  Mieści się w bocznej tacce z osłoną

 •  100% EVA

•  KOD  GLU069.  €41.99

SIATKI KARPIOWA 3M I 4M
 •  Mocna, przyjazna dla ryb karpiowa siatka

 •  Wytrzymałe obręcze z poliwęglanu

 •  Pełna ochrona obręczy przed przetarciem

 •  Możliwość mocowania w dwóch miejscach

 •  Obręcze - 50 cm x 40 cm

 •  Dostępne w 2 wielkościach 3m i 4m

 •  100% Poliester

•  3m KOD  GLN054.  €74.99   4m KOD  GLN055.  €84.99 

||| TORBY I POKROWCE ETHOS® PRO | TYCZKA MARGIN | PODBIERAKI

•  10L KOD  GLU065.  €17.99

•  17L KOD  GLU066.  €18.99

•  20L KOD  GLU067.  €19.99 

•  44L KOD  GLU068.  €25.99

WSZYSTKIE SIATKI MAJĄ 
MOŻLIWOŚĆ MOCOWANIA W 
DWÓCH MIEJSCACH 

CZARNE SIATKI MAJĄ 
OCHRONNĄ POWŁOKĘ NA 
OBRĘCZACH
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PODBIERAK CARP  
 •  Przyjazna dla ryb miękka siatka

 •  Mocna obręcz i głowica mocująca

 •  Ułatwiający podbieranie kształt

 •  100% Poliester

 •  Dostępny w 2 wielkościach

 •   KOD  GLN044.  50cm x 40cm

•  KOD  GLN045.  55cm x 45cm

PODBIERAK SILVER    
 •  Przyjazna dla ryb miękka siatka

 •  Większa powierzchnia siatki przyspiesza podbieranie

 •  Mocna obręcz i głowica mocująca

 •  100% Poliester

 •  Dostępny w 2 wielkościach: 

•  KOD  GLN048.  45cm x 35cm

•  KOD  GLN049.  50cm x 40cm

PODBIERAK FINE MESH      
 •  Siatka o bardzo drobnych oczkach

 •  Lekka obręcz

 •  Mocna głowica mocująca

 •  Idealny przy łowieniu na przypony włosowe
i przynęty na gumkach

 •  100% Poliester

 •  Dostępny w 2 wielkościach: 

•  KOD  GLN050.  45cm x 35cm

•  KOD  GLN051.  50cm x 40cm

PODBIERAK SUPA LITE
FREEFLOW®  
 •  Antyzaczepowa siatka free flow

 •  Lekka obręcz

 •  Mocna głowica mocująca

 •  Szybkoschnący

 •  Idealny do stosowania z haczykami z zadziorem

 •  100% Polietylen

 •  Dostępny w 2 wielkościach: 

•  KOD  GLN042.  45cm x 35cm

•  KOD  GLN043.  50cm x 40cm

PODBIERAK GUMOWY     
 •  Przyjazna dla ryb gumowa siatka

 •  Mocna obręcz i głowica mocująca

 •  Szybkoschnący

 •  100% Poliester

 •  Dostępny w 2 wielkościach: 

•  KOD  GLN046.  45cm x 35cm

•  KOD  GLN047. 50cm x 40cm

SIATKA RZECZNA 4M
 •  Mocna siatka ułatwiająca przepływ wody o 6mm oczkach

 •  Wytrzymałe obręcze z poliwęglanu

 •  Pełna ochrona obręczy przed przetarciem

 •  Możliwość mocowania w dwóch miejscach

 •  Obręcze - 50 cm x 40 cm

 •  100% Poliester

•  KOD  GLN053.  €84.99

SIATKA COMPACT 2.5M
 •  Małe rozmiary pozwalają na stosowania z wieloma siatkami lub 

służą przetrzymywaniu małych ryb

 •  Mocna, przyjazna dla ryb karpiowa siatka

 •  Wytrzymałe obręcze z poliwęglanu

 •  Pełna ochrona obręczy przed przetarciem 

 •  Możliwość mocowania w dwóch miejscach

 •  Obręcze - 45cm x 35cm

 •  100% Poliester

•  KOD  GLN052.  €64.99

Nowa seria koszy do 
podbieraków Matrix pozwala 
dobrać odpowiedni model 
do każdej metody. Oprócz 
nowych podbieraków oraz 
siatek do przechowywania 
ryb warto zwrócić uwagę 
na nową kompaktową 
siatkę, która jest idealna w 
sytuacjach, gdy konieczne jest 
posiadanie wielu siatek.

Przedstawione ceny to RRP (Rekomendowana cena detaliczna)
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||| UBRANIA

KOSZULA POLO CZARNY / SZARY 
 •  100% Bawełna

 •  Modny krój

 •  Logo z przodu i z tyłu

 •  Dostępne w sześciu rozmiarach S, M, L, XL, XXL, XXXL

•  €25.99

KOSZULA POLO NIEBIESKI / SZARY   
 •  100% Bawełna

 •  Modny krój

 •  Logo z przodu i z tyłu

 •  Dostępne w sześciu rozmiarach S, M, L, XL, XXL, XXXL

•  €25.99

KURTKA SOFTSHELL  
 •  96% Poliester, 4% Elastan. Podszycie 100% Poliester

 •  Kieszeń na telefon

 •  Ściągacz na spodzie

 •  Kieszenie z zamkami    

 •  Elastyczne mankiety zapinane na rzepy

 •  Łatwo rozpinane zamki

 •  Kaptur ze ściągaczem

 •  Dostępne w sześciu rozmiarach S, M, L, XL, XXL, XXXL

•  €84.99

BLUZA Z KAPTUREM SOFTSHELL    
 •  96% Poliester, 4% Elastan. Podszycie 100% Poliester

 •  Kieszeń na telefon

 •  Elastyczny spód i mankiety

 •  Łatwo rozpinane zamki

 •  Kaptur ze ściągaczem

 •  Kieszenie z zamkami   

 •  Dostępne w sześciu rozmiarach S, M, L, XL, XXL, XXXL

•  €74.99

POLAROWA BLUZA Z KAPTUREM      
 •  80% Bawełna, 20% Poliester. 

Podszycie: 100% Poliester

 •  Podszycie z polaru doskonale sprawdza się zimą

 •  Łatwo rozpinane zamki

 •  Kaptur ze ściągaczem

 •  Elastyczny spód

 •  Kieszeń na środku

 •  Dostępne w sześciu rozmiarach S, M, L, XL, XXL, XXXL

•  €74.99

Nowa oferta ubrań Matrix łączy
w sobie modny krój z 
funkcjonalnością. Mając na uwadze 
potrzeb nowoczesnego wędkarza, 
starannie przemyślano każdy 
szczegół, w tym kieszenie zapinane 
na zamek w spodniach, czy kieszeń 
na telefon w softshellach.  Dostępne 
są także dwa style ubrań, więc każdy 
znajdzie tu coś dla siebie. 

CZAPKA SUREFIT SZARY/LIMONKOWY  
 •  53% Wiskoza, 43% Bawełna, Pozostałe włókna 4%

•   KOD - GRP145. €17.99

DASZEK SUREFIT SZARY/LIMONKOWY        
 •  53% Wiskoza, 43% Bawełna, Pozostałe włókna 4%

•  KOD - GRP146.  €16.99

CZAPKA SUREFIT NIEBIESKI/SZARY   
 •  53% Wiskoza, 43% Bawełna, Pozostałe włókna 4%

•  KOD - GRP147.  €17.99

Przedstawione ceny to RRP (Rekomendowana cena detaliczna)
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BLUZA Z KAPTUREM
CZARNY / SZARY  
 •  Modny krój

 •  80% Bawełna 20% Poliester

 •  Kaptur ze ściągaczem

 •  Kieszeń na środku

 •  Elastyczne mankiety i spód

 •  Dostępne w sześciu rozmiarach S, M, L, XL, XXL, XXXL

•  €59.99

BLUZA Z KAPTUREM
NIEBIESKI / SZARY  
 •  Modny krój

 •  80% Bawełna 20% Poliester

 •  Kaptur ze ściągaczem

 •  Kieszeń na środku

 •  Elastyczne mankiety i spód

 •  Dostępne w sześciu rozmiarach S, M, L, XL, XXL, XXXL

•  €59.99

JOGGERSY RELAXED FIT CZARNY  
 •  Zapewniają komfort podczas łowienia

 •  Elastyczny pas ze ściągaczem 

 •  Elastyczne końce nogawek

 •  80% Bawełna 20% Poliester

 •  Kieszenie z zamkami   

 •  Dostępne w sześciu rozmiarach S, M, L, XL, XXL, XXXL

•  €41.99

JOGGERSY SLIM FIT SZARY  
 •  Nowoczesny obcisły krój

 •  Elastyczny pas ze ściągaczem 

 •  Elastyczne końce nogawek

 •  80% Bawełna 20% Poliester

 •  Kieszenie z zamkami   

 •  Dostępne w sześciu rozmiarach S, M, L, XL, XXL, XXXL

•  €41.99

TSHIRT CZARNY / SZARY   
 •  100% Bawełna

 •  Okrągły kołnierz

 •  Nowy krój

 •  Dostępne w sześciu rozmiarach S, M, L, XL, XXL, XXXL

•  €19.99

TSHIRT NIEBIESKI / SZARY   
 •  100% Bawełna

 •  Okrągły kołnierz

 •  Nowy krój

 •  Dostępne w sześciu rozmiarach S, M, L, XL, XXL, XXXL

•  €19.99

BEJSBOLÓWKA CZARNY/NIEBIESKI        
•  53% Wiskoza, 43% Bawełna, Pozostałe włókna 4%

•  KOD - GRP148.  €15.99

BEJSBOLÓWKA SZARY/LIMONKOWY   
 •  53% Wiskoza, 43% Bawełna, Pozostałe włókna 4%

•  KOD - GRP149.  €15.99

Przedstawione ceny to RRP (Rekomendowana cena detaliczna)
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IMPACT PENCIL BAGGING WAGGLER 
 •  Dostępny w dwóch wielkościach, 10g Medium i 15g Large.

 •  Bardzo widoczny

 •  Regulowana wyporność

 •  Zdejmowany koszyczek

 •   Idealny do łowienia na płytkiej wodzie lub
w pobliżu wysp. 

 •  Dodatkowa pływalność pomaga w samozacięciu

 •  Doskonały, gdy chcemy zanęcić większą 
porcją przynęt

•  CODE-Med.  GAC345

•  CODE-Large.  GAC346

KOSZYCZKI DOMED CAGE
 •  Idealny koszyk do nęcenia dużą ilością przynęt, w tym pociętymi robakami i kasterami.

 •  Sztywny łącznik na krętliku zapobiega splątaniom

 •  Swobodny przepływ wody szybko uwalnia przynęty

 •  Idealny do nęcenia dużą ilością przynęt

 •  Może być szybko i skutecznie napełniony jedną ręką

 •  Dostępny w rozmiarze Small (20g, 30g, 40g) i Medium (20g, 30g, 40g, 50g)

KOSZYCZEK EVOLUTION®
POWER GRIP METHOD 
 •  Power Grip doskonale sprawdza się przy łowieniu na 

większych odległościach lub w głębszej wodzie

 •  Zdejmowana nasadka i przecięcie na żyłkę pozwala na 
szybką wymianę

 •  Zalecamy stosować wraz z łącznikiem Matrix Rubber 
Quick Bead.

 •  Pasuje do foremki Squeeze and Feed.

 •  Dostępny w rozmiarze Medium (22g, 30g, 40g)
i Large (45g, 30g, 60g, 50g)

KOSZYCZEK
MINI SWIVEL CAGE
 •  Małe rozmiary idealne do łowienia w łowiskach 

naturalnych i komercyjnych

 •  Sztywny łącznik na krętliku chroni
przed splątaniem

 •  Dostępny w trzech wielkościach 18g, 23g, 30g

Nęcenie odgrywa w wędkarstwie ogromną rolę, dlatego też aby za 
każdym razem dobrze zanęcić łowisko, wprowadzamy kilka nowych serii 
koszyczków zanętowych. Niezwykle duży sukces odniósł koszyczek Dome 
Feeder, a spławik Bagging Pencil bardzo skutecznie przeniósł łowienie 
na Metodę w wyższe partie wody. Niezależnie od łowionych przez Ciebie 
ryb oraz stosowanych technik wędkarskich, znajdziesz tutaj koszyczki, 
odpowiadające Twoim potrzebom.

||| SPŁAWIKI | KOSZYCZKI | PRZECHOWYWANIE PRZYNĘT | LICZNIK RYB

Przedstawione ceny to RRP (Rekomendowana cena detaliczna)
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FISH CLICKER   
 •  Służy liczeniu złowionych ryb lub kontroli ich wagi

 •  Możliwość cofnięcia wartości
w przypadku pomyłki

 •  Można trzymać go w ręku lub
przymocować do siatki lub innego elementu 
wyposażenia

•  CODE-GAC347

PUDEŁKA NA PRZYNĘTY Z PEŁNYM 
WIECZKIEM SZARY/LIMONKOWY 
 •  Pełne wieczko do przechowywania płynów

 •  Częściowo przezroczyste wieczko
ułatwia szybką ocenę zawartości

 •  Plastik odporny na uderzenia

 •  Gumowa uszczelka dokładnie
przylega do pudełka

 •  Dostępne w 4 wielkościach 1.1pt, 2.2pt, 3.3pt,
1ltr Compact

•  CODE-GBT016.  1.1pt

•  CODE-GBT017.  2.2pt

•  CODE-GBT018.  3.3pt

•  CODE-GBT019.  1 Ltr Compact

PUDEŁKA NA PRZYNĘTY SZARY/
LIMONKOWY
 •  Wieczko z perforacją utrzymuje

żywotność przynęt

 •  Częściowo przezroczyste wieczko
ułatwia szybką ocenę zawartości

 •  Plastik odporny na uderzenia

 •  Gumowa uszczelka dokładnie
przylega do pudełka

 •  Dostępne w 3 wielkościach 1.1pt, 2.2pt, 3.3pt 

•  CODE-GBT013.  1.1pt

•  CODE-GBT014.  2.2pt

•  CODE-GBT015.  3.3pt

TACKA NA PRZYNĘTY
 •  Mieści 4 pudełka na przynęty

 •  Wstawki umożliwiają przechowywanie
drobnego sprzętu

 •  Dodatkowa wkładka umożliwia włożenie 
pudełek na przynęty 1.1pt

 •  Gwint mocujący 

 •  2 pełne wstawki, 2 małe wkładki

 •  CODE-GMB121. €19.99

Przedstawione ceny to RRP (Rekomendowana cena detaliczna)
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