
BAGAŻE

TOREBKI WYMIENNE 
Z RZEPEM
Mocowanie rzepem w torebkach strunowych uła-
twia wymianę w przypadku uszkodzenia, zużycia 
lub potrzeby posiadania kilku zestawów. W ofercie 
3 wielkości zestawów, w każdym zestawie 5 torebek 
wykonanych z bardzo mocnej, przezroczystej folii.

90-18-1518

18 cm

15
 cm

90-18-1821

21 cm

18
 cm

90-18-1610

16
 cm

10 cm

USZTYWNIANE POKROWCE 
NA WĘDKI Z KOŁOWROTKAMI
Dwukomorowe, pojemne, usztywnione pokrow-
ce z miękką przegrodą, przygotowane 
do spakowania 4 zestawów spinnin-
gowych.
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91-02-130 – długość: 130 cm
91-02-145 – długość: 145 cm

91-02-155 – długość: 155 cm
91-02-165 – długość: 165 cm

91-01-155 – długość: 155 cm
91-01-165 – długość: 165 cm

TRÓJKOMOROWE POKROWCE NA WĘDKI
Pomieszczą kilka kompletnych zestawów wędzisk wraz z koło-
wrotkami. Wędki są od siebie oddzielone solidnymi 
przegrodami, co zapobiega ich uszko-
dzeniu. Po obu stronach kie-
szenie.

Waga pokrowca 155 cm: 2100 g.

Waga pokrowca 130 cm: 1302 g.

Seria DGN
Torby i pokrowce DRAGON-DGN uszyto z bardzo mocnego, nieprzemakalnego nylonu typu Oxford 2600 o poczwórnej 
gęstości, wzmocnionego Cordurą. We wszystkich torbach i pokrowcach DRAGON-DGN zastosowano mocne i wyjątko-
wo trwałe zamki japońskiej firmy YKK.
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TORBA NA KOŁOWROTKI
Torba z ruchomymi, miękkimi przegród-
kami, do pakowania kołowrotków i szpul 
zapasowych. Od wewnętrznej strony po-
krywy dodatkowe kieszonki na akcesoria.

91-07-002

szer./gł./wys.: 37 x 14 x 26 cm
waga: 672 g

NERKA
Uniwersalna, funkcjonalna 
nerka na ryby i na co dzień.

91-14-000

szer./gł./wys.: 
35 x 11 x 12 cm

waga: 160 g

91-14-002

szer./gł./wys.: 
62 x 10 x 16 cm

waga: 350 g

PAS BIODROWY 
Z WYMIENNYMI 
TOREBKAMI
Doskonała propozycja dla 
wędkujących z zarośniętych 
brzegów, a także spinningi-
stów i muszkarzy zabiera-
jących na łowisko niewiele 
ekwipunku.

TORBA PODRÓŻNA
Pakowna, prawie 80-litrowa torba po-
dróżna, z dużą komorą główną i trzema 
kieszeniami zewnętrznymi.

91-08-008

szer./gł./wys.: 
65 x 40 x 34 cm

waga: 1200 g

91-04-115 – długość: 115 cm
91-04-130 – długość: 130 cm
91-04-145 – długość: 145 cm
91-04-155 – długość: 155 cm

DWUKOMOROWE POKROWCE 
NA WĘDKI Z KOŁOWROTKAMI
Bardzo pojemne pokrowce dwukomorowe, ide-
alne do ciężkich zestawów z większymi koło-
wrotkami.

Waga pokrowca 130 cm: 1460 g.

DWUKOMOROWE 
POKROWCE NA WĘDKI
Pakowne, dwukomorowe pokrowce na 
wędki, zmieszczą nawet do 8 spinnin-
gów. Dodatkowe zewnętrzne kie-
szenie na akcesoria.

Waga pokrowca 130 cm: 1200 g.

91-03-115 – długość: 115 cm
91-03-130 – długość: 130 cm
91-03-145 – długość: 145 cm
91-03-155 – długość: 155 cm
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TORBA SPINNINGOWA
Średniej wielkości torba spinningowa, 
wyposażona w komplet płaskich pu-
dełek na sztuczne przynęty.

91-09-007

szer./gł./wys.: 
49 x 27 x 20 cm

waga: 525 g

CHLEBAK
Pewne zapięcie na szeroki rzep umożliwia 
szybki dostęp do środka torby. Torba posia-
da cztery obszerne, zamykane na zamek kie-
szenie.

szer./gł./wys.: 
42 x 15 x 25 cm

waga: 505 g

91-11-002

PLECAK OBRACANY TYPU „BAG”
Zaprojektowany tak, by nie ograniczając ruchów zapewnił wędkarzowi zabranie nie-
zbędnych akcesoriów oraz gwarantował dostęp do zawartości w sposób łatwy i bły-
skawiczny – Bag przesuwa się z pleców na pierś jednym ruchem ręki.

szer./gł./wys.: 
21 x 12 x 28 cm

waga: 252 g

91-12-009

TORBA SPINNINGOWA
Torba przeznaczona do zabiera-
nia na łódkę dużej ilości przynęt 
sztucznych. Wyposażona w komplet 
dobranych wielkością pudełek oraz 
w sztywną pokrywę górną.

91-09-009

szer./gł./wys.: 
56 x 35 x 37 cm

waga: 1170 g

91-09-008

szer./gł./wys.: 
33 x 25 x 21 cm

waga: 450 g

TORBA SPINNINGOWA
Najmniejsza w kolekcji DGN torba 
spinningowa, z kompletem pudełek.

CHLEBAK Z MOCOWANIEM BIODROWYM
Poręczny chlebak spinningowy z zapięciami na zatrzaski. Przednia, płaska kieszeń, na 
bokach siatkowa otwarta kieszeń na napój i siatkowa kieszeń zamknięta. Pas umożli-
wiający zapięcie torby na biodrach.

szer./gł./wys.: 
50 x 15 x 25 cm

waga: 666 g

91-11-000
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POKROWIEC NA KOŁOWROTEK
Miękki materiał w środku doskonale chroni kołowrotek przed urazami mechanicznymi. 

szer./gł./wys.: 17 x 10 x 14 cm
waga: 89 g

91-05-001

szer./gł./wys.: 
22 x 7 x 22 cm

waga: 245 g

91-18-003

POKROWIEC NA 
PRZYPONY SPINNINGOWE
Wyposażony w mocne torebki ze strunowym 
zamknięciem. Oprócz tego zastosowania pokro-
wiec polecamy też do przechowywania przynęt 
spinningowych, zwłaszcza miękkich.

PRZYBORNIK 
NA AKCESORIA 
Z PUDEŁKIEM
Przybornik na szybki wypad 
nad dobrze znaną wodę. Pu-
dełko na przynęty, torebki 
stronowe na przypony i inne 
drobiazgi, kieszeń zewnętrz-
na na dokumenty.

szer./gł./wys.: 
23,5 x 12 x 17,5 cm
waga bez pudełka: 

316 g

91-18-009

COVER NA ECHOSONDĘ
Świetnie przemyślany cover na echosondę w rozmiarze ekranu do 7 cali. Miękkie za-
bezpieczenia i ochrona przed zachlapywaniem.

91-40-001

szer./gł./wys.: 
27 x 25 x 30 cm

waga: 985 g

KAMIZELKA TECHNICZNA TECH PACK

szer./wys.: 
50 x 57 cm
waga: 765 g

91-13-004

Prawdziwy kombajn w swojej dziedzinie. 20 kie-
szeni, w tym dwie bardzo pojemne, na większe 
pudełka, dwa wyciągane karabińczyki.

KAMIZELKA TECHNICZNA TECH PACK

szer./wys.: 
60 x 57 cm
waga: 885 g

91-13-001

Rozbudowana kamizelka techniczna z kilkuna-
stoma kieszeniami, wyciąganym karabińczy-
kiem i sztywnym pokrowcem na okulary.
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NERKA
Uniwersalna, funkcjonalna nerka na 
ryby i na co dzień.

PAS BIODROWY
Wyposażony w regulowany pasek 
z mocnymi klamrami, szeroki pas zna-
komicie układający się na biodrach, 2 
kieszenie siatkowe, 3 obszerne kiesze-
nie w części centralnej pasa.
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Seria STREET FISHING
Plecaki, torby i pokrowce Dragon Street Fishing stworzono z myślą o wędkujących 
w terenie miejskim oraz uczestniczących w popularnych zawodach o tym charak-
terze. Uszyto je z bardzo mocnego materiału i wyposażono w trwałe wykończenie 
i praktyczne dodatki.

98-14-000

szer./gł./wys.: 35 x 11 x 12 cm
waga: 177 g

CHLEBAK Z MOCOWANIEM BIODROWYM
Poręczny chlebak spinningowy z zapięciami na zatrzaski. Przednia, płaska kieszeń, na 
bokach siatkowa otwarta kieszeń na napój i siatkowa kieszeń zamknięta. Pas umożli-
wiający zapięcie torby na biodrach.

szer./gł./wys.: 47 x 17 x 29 cm
waga: 713 g98-11-000

CHLEBAK Z MOCOWANIEM BIODROWYM
Rozbudowany, pakowny chlebak 
z miękkimi patkami do wpinania przy-
nęt oraz usztywnianym schowkiem 
na okulary.

szer./gł./wys.: 
68 x 18 x 25 cm

waga: 700 g

98-11-009

CHLEBAK
Pewne zapięcie na szeroki rzep umożliwia szybki dostęp do środka torby. Torba po-
siada cztery obszerne, zamykane na zamek kieszenie.

szer./gł./wys.: 42 x 15 x 25 cm
waga: 575 g

98-11-002

szer./gł./wys.: 56 x 10 x 20 cm
waga: 350 g

98-14-001

szer./gł./wys.: 21 x 12 x 28 cm
waga: 400 g

98-12-009

PLECAK OBRACANY TYPU „BAG”
Zaprojektowany tak, by nie ograniczając ruchów za-
pewnił wędkarzowi zabranie niezbędnych akce-
soriów oraz gwarantował dostęp do zawartości 
w sposób łatwy i błyskawiczny – Bag przesuwa 
się z pleców na pierś jednym ruchem ręki.

98-02-130,  długość: 130 cm,  waga: 1490 g
98-02-145,  długość: 145 cm

TRÓJKOMOROWE POKROWCE NA WĘDKI
Pomieszczą kilka kompletnych zestawów wędzisk wraz z koło-
wrotkami. Wędki są od siebie oddzielone solidnymi 
przegrodami, co zapobiezga ich uszkodzeniu. Po 
obu stronach wyposażone w dwie 
starannie uszy-
te kiesze-
nie, idealnie 
mieszczące 
podbieraki.
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POKROWIEC NA KOŁOWROTEK
Miękki materiał w środku doskonale chroni kołowrotek przed urazami mechanicznymi. 

szer./gł./wys.: 
17 x 10 x 14 cm

waga: 97 g

98-05-001
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KAMIZELKA TECHNICZNA CHEST PACK
Najbardziej kompaktowy model kamizelko-plecaka w tej serii, wyposażony w kilka 
różnej wielkości kieszonek.

98-15-009

szer./wys.: 38 x 50 cm
waga: 728 g

KAMIZELKA TECHNICZNA CHEST PACK

szer./wys.: 41 x 50 cm
waga: 700 g

98-15-008

Rozwiązanie łączące funkcjonalność 
kamizelki i plecaka, z przewagą więk-
szych kieszeni. 

KAMIZELKA TECHNICZNA TECH VEST

szer./wys.: 50 x 50 cm
waga: 726 g

98-13-009

Lekka, ale pakowna kamizelka techniczna, umożli-
wiająca zabranie sporej ilości przynęt i akcesoriów

KAMIZELKA TECHNICZNA TECH PACK 
Z WYMIENNYMI TOREBKAMI
Uszyta z bardzo mocnego materiału i sprawdzonych komponentów gwarantuje bez-
awaryjne działanie przez kilka sezonów. Nowoczesne rozwiązania dużych komór oraz 

98-13-003

szer./wys.: 50 x 54 cm
waga: 1320 g

kieszeni z patką czynią z tej kamizelki niezbęd-
ne wyposażenie każdego spinningisty cenią-
cego komfort i wysoką jakość.

KAMIZELKA TECHNICZNA TECH PACK 
Z WYMIENNYMI TOREBKAMI

Kamizelka jest przeznaczona dla wędkarzy zabierają-
cych bardzo mało wyposażenia oraz dla wędkujących 
w upalne dni. Pozbawiona klasycznej części plecowej, 
którą zastąpiły wygodne regulowane szelki oraz „kar-
czek” i trójkąt lędźwiowy.

szer./wys.: 46 x 50 cm
waga: 720 g

98-13-005
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Seria G.P. CONCEPT
Serię Dragon G.P. CONCEPT wykonano z nieprzemakalnego nylonu typu Oxford 2600 o poczwórnej gęstości i wzmoc-
nionego Cordurą. Kieszenie i komory główne zaopatrzono w niezawodne zamki YKK. Zastosowano trwałe i estetyczne 
komponenty, solidne szwy. Część produktów wyposażonych jest w wymienne przyborniki (znane z serii Team Dragon 
X-SYSTEM). To 2 torby spinningowe, plecak oraz torba podróżna. Sam przybornik, dołączany za pomocą pasków i nap 
do toreb i plecaka, można dokupić także oddzielnie. Jest on wyposażony w funkcjonalne torebki strunowe (w 3 wielko-
ściach, łatwe do wymiany) oraz wewnętrzne kieszonki z zamkami. 

DOŁĄCZNY PRZYBORNIK 
Z WYMIENNYMI TOREBKAMI

USZTYWNIANE POKROWCE NA WĘDKI 
Z KOŁOWROTKAMI

TORBY SPINNINGOWE M, L, XL
Trzy torby przeznaczone głównie do zabierania na łódkę dużej ilości przynęt sztucz-
nych. Wyposażone w komplet dobranych wielkością pudełek oraz w sztywne pokry-
wy górne. Dwa mniejsze egzemplarze mają też wymienne przyborniki.

torba z pudełkami i dołączanym przybornikiem

POKROWIEC JEDNOKOMOROWY NA KOŁOWROTEK
Miękki materiał w środku doskonale chroni kołowrotek przed urazami mechanicznymi.

szer./gł./wys.: 17 x 15 x 10 cm
waga: 83 g

94-05-001

TORBA PODRÓŻNA XXL
Określenie XXL nabiera tu nowego wymiaru, jeśli chodzi o torby podróżne. Ten mo-
del to prawie 120 litrów pojemności, wliczając w to wszystkie kieszenie zewnętrzne. 
Idealna na długie wyjazdy zagraniczne. 94-08-009

szer./gł./wys.: 73 x 48 x 35 cm
waga: 1790 g

szer./gł./wys.: 47 x 30 x 24 cm
waga: 1120 g

M  94-09-021

torba z pudełkami 
i dołączanym przybornikiem

szer./gł./wys.: 59 x 33 x 27 cm 
waga: 1460 g

L  94-09-020

szer./gł./wys.: 
50 x 40 x 33 cm 

waga: 1494 g

XL  94-09-009

szer./gł./wys.: 
25 x 6 x 20 cm

waga: 260 g
94-18-020

Dwukomorowe, pojemne, usztywnio-
ne pokrowce z miękką przegrodą, przy-
gotowane do spakowania 4 zestawów 
spinningowych.

Waga pokrowca 130 cm: 1900 g.

94-01-115 – długość: 115 cm
94-01-130 – długość: 130 cm
94-01-145 – długość: 145 cm

TORBA PODRÓŻNA 
Z DOŁĄCZANYMI PRZYBORNIKAMI
Wyjątkowa torba podróżna, o łącznej pojemności ponad 60 litrów, na bagaż podręcz-
ny i zarazem pełniąca rolę magazynu z drobnymi akcesoriami i przynętami sztucz-
nymi, dzięki dołączonym czterem wymiennym przybornikom.

94-08-020
szer./gł./wys.: 70 x 35 x 33 cm

waga: 1520 g
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SZTYWNE POKROWCE NA WĘDZISKA
Smukłe i lekkie, usztywniane pokrowce na wędziska ze szkieletem wykonanym z PCV. 
Z zewnątrz pokryte syntetycznym materiałem w stylu „wooven carbon”. Mieszczą 
4–6 wędzisk spinningowych, 3–4 wędziska matchowe, feedery czy karpiówki. Ide-
alne do samochodu czy do przechowywania wędzisk zapasowych w bakiście. Wy-
posażone w wygodny uchwyt oraz regulowany pasek. 

91-07-105 – dł.: 105 cm 
91-07-120 – dł.: 120 cm 
91-07-135 – dł.: 135 cm 
91-07-150 – dł.: 150 cm 

91-07-120
91-07-165 – dł.: 165 cm 
91-07-185 – dł.: 185 cm 
91-07-200 – dł.: 200 cm

WODOSZCZELNE ETUI NA TELEFON
Pewne zabezpieczenie telefonu w czasie wędkowania 
w deszczowy dzień czy podczas głębokiego brodzenia. 
Etui wykonane jest z materiału dającego pełną gwarancję 
nieprzemakalności. Po włożeniu aparatu od góry zaciskane 
jest specjalnym systemem z pokrętłem. Materiał pozwala ob-
sługiwać ekran dotykowy. Oferowane jest w dwóch rozmia-
rach: M (94-000-001) o wymiarach (szer./wys.): 9,5 x 14,5 cm 
oraz L (94-000-002) o wymiarach (szer./wys.): 9,5 x 16,5 cm.

POJEMNIKI WODOODPORNE
Wodoodporne pojemniki Dragon pozwolą zabezpieczyć narażone na za-
moczenie rzeczy na łodzi, na plaży czy na gruntowej zasiadce. Wykonane są 
z mocnego, całkowicie nieprzemakalnego materiału PVC.
Dwa największe z pojemników mają wzmocnione, całkowicie sztywne ścianki i so-
lidną pokrywę. Wewnątrz dodatkowe wyposażenie stanowi plastikowa półka z prze-
gródkami (94-05-004) lub płaski zbiornik, z przeźroczystą pokrywą, zamykany na za-
mek błyskawiczny (94-05-003). Pozostałe pojemniki wykonane są z takiego same-

M (94-05-002) (dł./gł./wys.): 
40 x 27 x 25 cm

L (94-05-003)
(dł./gł./wys.): 43 x 29 x 31 cm

go tworzywa, ale o mniejszej grubości, tak, 
aby można je było złożyć w bagażu i wy-
korzystać dopiero na łowisku. W razie ko-
nieczności nadają się także do wymiesza-
nia zanęty. Wszystkie pojemnik bardzo ła-
two umyć, żaden rodzaj zabrudzeń nie 
przylega do ich ścianek. Olbrzymią zale-
tą takich pojemników jest możliwość po-
stawienia ich na dnie łodzi, kiedy zbierze 
się w niej woda przy ulewnym deszczu. 
W takiej sytuacji dno pojemnika w 100% za-
bezpiecza przed zamoknięciem schowane 
w nim rzeczy.

L (94-05-004)
(dł./gł./wys.): 45 x 30 x 30 cm

COVER NA ECHOSONDĘ
Dobrze przemyślany cover na echosondę w rozmiarze ekranu do 7 cali. Miękkie za-
bezpieczenia i ochrona przed zachlapywaniem.

PUDEŁKA NA PRZYNĘTY
Oferowane w dwóch wielkościach (dł./gł./wys.): 36 x 22,3 x 4,8 cm (68-00-001) 
oraz 27,5 x 18 x 4,3 cm (68-00-002).

PLECAK Z PUDEŁKAMI 
I DOŁĄCZANYM PRZYBORNIKIEM

94-12-020

szer./gł./wys.: 
36 x 21 x 42 cm

waga bez 
pudełek: 

660 g

Świetnie leżący plecak z wygodnymi, szerokimi szel-
kami. Dzielona komora gówna, cztery pudełka i wy-
mienny przybornik w komplecie.

NEOPRENOWY POKROWIEC NA KOŁOWROTEK
Doskonale sprawdza się podczas transportu wędziska uzbrojonego w kołowrotek 
wielkości 20–40. Dodatkowa kieszonka na korbkę.

szer./wys.: 
19 x 16 cm
waga: 100 g

91-06-003
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94-40-000

szer./gł./wys.: 27 x 25 x 30 cm
waga: 930 g


