
ODZIEŻ

KAMIZELKI WĘDKARSKIE
Kamizelka to obowiązkowy element ubioru wędkarza 
i to praktycznie we wszystkich metodach wędkowania. 
Zanim wybierzemy odpowiedni model dla siebie, war-
to przyjrzeć się kilku szczegółom, takim jak krój, rodzaj 
materiału, ułożenie i wielkość kieszeni czy jakość zasto-
sowanych zamków.
W kamizelkach Dragona zastosowaliśmy specjalny rodzaj tkaniny o nazwie Nylon 
Taslan Fabric™, która poza właściwościami odprowadzania wilgoci ma kilka 
nieocenionych zalet. Jest bardzo lekka, łatwa w czyszczeniu, a co najważniejsze 
– bardzo odporna na przetarcia. W dolnych, najczęściej używanych kieszeniach 
na pudełka zastosowaliśmy podwójne zamki dwukierunkowe. Funkcjonalnym 
dodatkiem są karabińczyki na sprężynowych linkach, które służą do zaczepienia 
peana, obcinaczek lub miarki.

KA-03
v   krój: bardzo krótki 

(od barków 
do dołu 40 cm);

v    kolor: zielony;
v   materiał: Nylon TF™;
v   wewnętrzna siatka 

transmisyjna;
v   8 kieszeni;
v   duża kieszeń na plecach;
v   2 karabińczyki na akcesoria;
v   odpinana patka z gąbki na 

przynęty sztuczne i muchy;
v   podwójne zamki 

dwukierunkowe w dolnych 
kieszeniach;

v   wygodny kołnierz typu stójka;
v   siatkowa, przewiewna część 

tylna;
v   idealna kamizelka do 

brodzenia.

 Indeks rozmiar waga [g]
 KA-03-002 M 304
 KA-03-003 L 323
 KA-03-004 XL 329
 KA-03-005 XXL 349
 KA-03-006 3XL 352

 Indeks rozmiar waga [g]
 KA-20-002 M 352
 KA-20-003 L 397
 KA-20-004 XL 401
 KA-20-005 XXL 405
 KA-20-006 3XL 410

KA-20
v   krój: średni;
v   kolor: zielony;
v   materiał: 

Nylon TF™;
v   wewnętrzna stro-

na pokryta siatką 
transmisyjną;

v   10 kieszeni, 
w tym wewnętrz-
na na dokumen-
ty lub telefon;

v   duża kieszeń na 
plecach;

v   2 karabińczyki na akcesoria;
v   obszerne dolne kieszenie na pudełka z przynętami;
v   otwory wentylacyjne w dolnych kieszeniach;
v   podwójne zamki dwukierunkowe w dolnych 

kieszeniach;
v   siatkowa, przewiewna część szyjna i barkowa;
v   kamizelka doskonała na upalne dni.
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 Indeks rozmiar waga [g]
 KA-04-002 M 338
 KA-04-003 L 345
 KA-04-004 XL 356
 KA-04-005 XXL 
 KA-04-006 3XL 370

KA-04
v   krój: krótki;
v   kolor: zielony;
v   materiał: Nylon TF™;
v   wewnętrzna siatka transmisyjna;
v   13 kieszeni, w tym wewnętrzna 

na dokumenty lub telefon;
v   2 karabińczyki na akcesoria;
v   odpinana patka z gąbki na przynęty 

sztuczne i wełniana, zamykana 
patka na sztuczne muchy;

 

v   podwójne zamki dwukierunkowe 
w dolnych kieszeniach;

v   wygodny kołnierz typu stójka;
v   siatkowa, przewiewna część 

barkowa i tylna.
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 Indeks rozmiar waga [g]
 KA-22-002 M 370
 KA-22-003 L 383
 KA-22-004 XL 389
 KA-22-005 XXL 395
 KA-22-006 3XL 405

KA-22
v   krój: średni;
v   kolor: zielony;
v   materiał: Nylon TF™;
v   siatka transmisyjna na plecach;
v   10 kieszeni, w tym wewnętrzna 

na dokumenty lub telefon;
v   duża kieszeń na plecach;
v   2 karabińczyki na akcesoria;
v   otwory wentylacyjne w górnych 

i dolnych kieszeniach;
v   podwójne zamki 

dwukierunkowe w dolnych 
kieszeniach;

v   wygodny kołnierz typu stójka.

 Indeks rozmiar waga [g]
 KA-21-002 M 493
 KA-21-003 L 507
 KA-21-004 XL 531
 KA-21-005 XXL 533
 KA-21-006 3XL 540

KA-21
v   krój: średni;
v   kolor: ciemnozielony; 
v   materiał: Nylon TF™ + neopren;
v   12 kieszeni, w tym wewnętrzna 

na dokumenty lub telefon;
v   część barkowa podszyta neoprenem;
v   neoprenowe ogrzewacze do rąk;
v   odpinany tył;
v   2 karabińczyki na akcesoria;
v   otwory wentylacyjne w górnych 

i dolnych kieszeniach;
v   podwójne zamki dwukierunkowe 

w dolnych kieszeniach;
v   kamizelka polecana na chłodniejsze 

pory roku.
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T-SHIRTY oddychające
Nowoczesny, slimowany krój, z raglanowymi rękawkami, dzięki któremu t-shit idealnie do-
pasowuje się do sylwetki, zarówno męskiej, jak i kobiecej. Zastosowanie włókien coolmax 
(wynalezionych przez firmę DuPont) dało efekt w postaci świetnej oddychalności i elastycz-
ności materiału (UPF 40+), co z kolei przekłada się na bardzo wysoki komfort użytkowania.
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TABELA ROZMIARÓW 
T-shirty typu raglan, poliester, Coolmax

C

D
A

B

 Motyw kolor indeks
 rozmiar

     S M L XL XXL 3XL
 szczupak white TS-40- 01 02 03 04 05 06
 szczupak black TS-41- 01 02 03 04 05 06
 okoń white TS-42- 01 02 03 04 05 06
 okoń black TS-43- 01 02 03 04 05 06
 sandacz white TS-44- 01 02 03 04 05 06
 sandacz black TS-45- 01 02 03 04 05 06
 sum white TS-46- 01 02 03 04 05 06
 sum black TS-47- 01 02 03 04 05 06
 pstrąg white TS-48- 01 02 03 04 05 06
 pstrąg black TS-49- 01 02 03 04 05 06

TS-40-.... 
szczupak

TS-43-.... 
okoń

TS-40-.... 
szczupak 

tył

TS-41-.... 
szczupak 

tył

TS-41-.... 
szczupak

TS-44-.... 
sandacz

TS-45-.... 
sandacz

TS-46-.... 
sum

TS-48-.... 
pstrąg

TS-49-.... 
pstrąg

TS-47-.... 
sumTS-42-.... 

okoń
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T-SHIRTY bawełniane
Koszulki dostępne w kolorze czarnym i oliwkowym. 
Wysokiej klasy bawełna 210 g/m2, trwały nadruk.

BLUZY 
Z KAPTUREM
Bardzo wygodne bluzy, uszyte z grubej bawełny. 
Świetne na jesienne wyprawy pod kurtkę wodo-
odporną. Wygodny kaptur, wyposażony w ścią-
gacze. Dwie kieszenie dolne. Wewnętrzna stro-
na pokryta fleecem, materiałem bardzo miłym 
w bezpośrednim kontakcie z ciałem. Kolor czarny.

 Motyw kolor indeks
 rozmiar

     S M L XL XXL
 szczupak olive TS-60- 01 02 03 04 05
 szczupak black TS-61- 01 02 03 04 05
 okoń olive TS-62- 01 02 03 04 05
 okoń black TS-63- 01 02 03 04 05
 sandacz olive TS-64- 01 02 03 04 05
 sandacz black TS-65- 01 02 03 04 05
 sum olive TS-66- 01 02 03 04 05
 sum black TS-67- 01 02 03 04 05

 Motyw indeks
 rozmiar

   S M L XL XXL
 szczupak BL-60- 01 02 03 04 05
 okoń BL-62- 01 02 03 04 05
 sandacz BL-64- 01 02 03 04 05
 sum BL-66- 01 02 03 04 05
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TS-65-.... 
sandacz

TS-62-.... 
okoń

TS-61-.... 
szczupak
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M
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L

70 cm
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XL

70 cm
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57 cm

XXL

TABELA ROZMIARÓW 
Bluzy wędkarskie, bawełniane

C

E A

B

C
D

A
B

67 cm

49 cm

51 cm

18 cm

S

71 cm

50 cm

53 cm

19 cm

M

74 cm

53 cm

56 cm

20 cm

L

74 cm

58 cm

60 cm

21 cm

XL

74 cm

60 cm

61 cm

22 cm

XXL

TABELA ROZMIARÓW 
T-shirty, bawełniane, oliwkowe i czarne

C

D
A

B

BL-64-.... 
sandacz

BL-66-.... 
sum

BL-62-.... 
okoń

BL-60-.... 
szczupak

TS-66-.... 
sum
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T-SHIRTY bawełniane Dragon HM
Elegancki krój i kolorystyka, uszyte z najwyższej klasy bawełny 210 g. 
Dostępne w sprzedaży w sklepach wędkarskich, a dla nabywców nowych wędzisk 
hand-made HM62X to prezent od Dragona!

BLUZY WĘDKARSKIE
Lekkie koszule wędkarskie z długim rękawem, z logo Dragon DGN. Elegancki, jasno-
szary kolor. Materiał: oddychający poliester.
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 Indeks rozmiar
 BL-51-01 S
 BL-51-02 M
 BL-51-03 L
 BL-51-04 XL
 BL-51-05 XXL
 BL-51-06 3XL
 BL-51-06 4XL

C
E

A
B

68 cm

50 cm

51 cm

52 cm

S

70 cm

52 cm

53 cm

55 cm

M

72 cm

55 cm

55 cm

55 cm

L

75 cm

57 cm

57 cm

57 cm

XL

77 cm

58 cm

60 cm

57 cm

XXL

78 cm

61 cm

62 cm

60 cm

3XL

82 cm

62 cm

64 cm

60 cm

4XL

TABELA ROZMIARÓW 
Koszule wędkarskie/zawodnicze, poliester

C

E A

B

C
E

A
B

68 cm

50 cm

51 cm

52 cm

S

70 cm

52 cm

53 cm

55 cm

M

72 cm

55 cm

55 cm

55 cm

L

75 cm

57 cm

57 cm

57 cm

XL

77 cm

58 cm

60 cm

57 cm

XXL

78 cm

61 cm

62 cm

60 cm

3XL

82 cm

62 cm

64 cm

60 cm

4XL

TABELA ROZMIARÓW 
Koszule wędkarskie/zawodnicze, poliester

C

E A

B

BLUZY ZAWODNICZE
Lekkie koszule zawodnicze z długim rękawem. Nowoczesna kolorystyka. Materiał: 
oddychający poliester.

 Indeks rozmiar
 BL-50-01 S
 BL-50-02 M
 BL-50-03 L
 BL-50-04 XL
 BL-50-05 XXL
 BL-50-06 3XL
 BL-50-07 4XL

C
D

A
B

69 cm

51 cm

53 cm

18 cm

S

71 cm

54 cm

56 cm

19 cm

M

73 cm

56 cm

58 cm

20 cm

L

76 cm

58 cm

59 cm

20 cm

XL

78 cm

59 cm

60 cm

21 cm

XXL

79 cm

63 cm

64 cm

22 cm

3XL

TABELA ROZMIARÓW 
T-shirty HM Rods, bawełniane, granatowe

C

D
A

B
 Indeks rozmiar
 TS-50-01 S
 TS-50-02 M
 TS-50-03 L
 TS-50-04 XL
 TS-50-05 XXL
 TS-50-06 3XL

SKARPETKI z wędkarskimi motywami
Skarpetki wykonane są z lekkiej mieszanki wełny, poliamidu i elastanu. Znakomicie 
odprowadzają pot oraz zapewniają odpowiedni ucisk poprawiający krążenie krwi. 
Nadają się zarówno jako skarpetki do codziennego użytkowania, jak i w chłodniej-
sze dni. Całkowicie wolne od szwów skarpetki gwarantują pełną wygodę, nie powo-
dując ucisku i otarć nawet najdelikatniejszych stóp. Doskonałe na wędkarski prezent! 
Rozmiary: S (36–39), M (40–43), L (44–46).

Nowość

 Indeks rozmiar
 SK-01-01 S
 SK-01-02 M
 SK-01-03 L

 Indeks rozmiar
 SK-02-01 S
 SK-02-02 M
 SK-02-03 L
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CZAPKI i KAPELUSZE Wstawka z siatkiCzapka w rozmiarach M i LM/L

Czapka z tkaniny 
heavy cotton.

90-003-02

Czapki typu baseball w kolorach kamufla-
żowych, pełne lub z siatką w tylniej części.

90-018-03
M/L

Czapka o najmodniejszym kroju tzw. 
patrolówki, wykonana z mocnego je-
ansu.

Letnia czapka oddychająca z mate-
riału idealnie dopasowującego się 
do kształtu głowy.

90-011-01

Supernowoczesna czapka 
z wodoodpornego materiału.

90-009-02
M/L

Miękka czapka jesienno zimowa, uszyta z elastycznej tkaniny, dająca kilka możliwo-
ści stylizacji.

Czapki zimowe
Czapki zimowe na lżejsze warunki i na każde mrozy. Modele wykonane z polaru, 
windstoppera i tradycyjna „papacha”.

90-094-01

Czapka na tropikalne upały, okrywająca 
szyję i uszy, chroniąc przed oparzeniami. 
Odpinana osłona szyi.
90-016-01

90-097-01

90-095-01
M/L

90-090-01

90-091-01

90-092-02

90-001-03

90-000-06

90-000-04
M/L

90-000-05
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90-060-01

90-062-01
M/L

90-061-02
M/L

Kapelusze
Przewiewne kapelusze na let-
nie upały i klasyczne, eleganc-
kie modele dla zwolenników 
tego typu nakrycia głowy.

COMFORT MATCH

OutLIVEOutLIVE™

1. OutLIVE absorbs excess heat.
2. Stored heat is released to the body when needed.
3. The result is comfortable microclimate.              

How OutLIVE COMFORT MATCH works

Outside
environment

Outside 
Thermocules

Microclimate

90-093-05

Czapka OutLIVE beanie
Bardzo ciepła czapka typu beanie, uszyta z dzianiny akrylowej z membraną OutLIVE, 
utrzymującą komfortowy mikroklimat naszego ciała. Membrana OutLIVE jest w sta-
nie absorbować ciepło wydzielane przez człowieka i oddawać je do ponownego 
wykorzystania wtedy, kiedy temperatura pod nią spada. Łączy tą cechę ze znakomi-
tą oddychalnością. Krój krótki, polecany do noszenia bez zawijania dolnej krawędzi.

EasySTRETCH™

Highly breathable

Spreads and evaporates

Sweat picked up o� skin

4-way stretch

COMFORT MATCH

90-093-01

Czapka 
EasySTRETCH beanie
Lekka czapka typu beanie, uszyta z ela-
stycznego materiału EasySTRETCH (4-way 
Stretch Technology) o bardzo wysokiej od-
dychalności. Krój długi, do zawijania dolnej 
krawędzi, ale z możliwością noszenia czapki 
również luźno nasuniętej na głowę.

KEEPS THE SUN OFF & KEEPS YOU COOL

www.firmadragon.eu

UV HIG
H
 P

R
P

TECTION

POLIESTER  100%
30°C

IMPORTER: Design Fishing Sp. z o.o.,  ul. Szubińska 2, Kruszyn Krajeński
86-005 Białe Błota, Polska,  www.firmadragon.eu    Kraj pochodzenia: Chiny

Art. Nr  BF-04-01
SZCZUPAK / PIKE

KOMINY
Lekkie, elastyczne kominy na każdą pogodę. Wykonane z przyjemnej w dotyku tka-
niny, wszystkie szwy płaskie. W słoneczne dni chronią przed promieniowaniem UV 

BF-02-01 BF-03-01

BF-04-01

a kiedy jest chłodniej poprawiają szczel-
ność kołnierza kurtki, izolując od niskiej 
temperatury czy wiatru.
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RĘKAWICE
Rękawice neoprenowe z materiałem antypoślizgowym
v   odwijany kciuk i palec wskazujący;
v   doskonała ochrona w temp. od –10°C 

do +5°C;
v   dzięki specjalnemu antypoślizgowe-

mu wykończeniu wewnętrznej stro-
ny ułatwiają podebranie ryby ręką;

v   szybko wysychają po przemoczeniu;
v   regulacja obwodu na nadgarstku;
v   kolor: zielono-czarne.

Rękawice 
polarowo-neoprenowe
v   odsłaniają kciuk, palec wskazu-

jący i środkowy;
v   doskonała ochrona w tempera-

turach od –5°C do +5°C;
v   komfortowy krój, ciasno 

przylegające 
do dłoni, polecane aktywnym 
spinningistom;

v   kolor: brązowo-czarne.
RE-05-002

RE-02-007

RE-01-005

Rękawice neoprenowe
v   obcięte na wszystkich palcach;
v   doskonałe przy jesiennych chłodach;
v   nie nasiąkają wodą;
v   kolory: czerwono–czarne, niebiesko–czarne, czarne.

RE-01-008RE-01-006

Rękawice 
polarowo-nubukowe
v   odsłonięte wszystkie palce;
v   doskonała ochrona; 

w temperaturach 
od –5°C do +5°C;

v   wygodny krój, dodatkowy 
ściągacz 
wywijany na nadgarstkach;

v   kolor: brązowo-czarne.
RE-06-002

Rękawice polarowe z materiałem antypoślizgowym

RE-04-002

RE-01-001

Rękawiczki antypoślizgowe
v   obcięte na kciuku, palcu wskazującym i środkowym;
v   dokonałe przy jesiennych chłodach;
v   szybko wysychają po 

przemoczeniu;
v   dzięki specjalnemu 

antypoślizgowemu 
pokryciu na 
wewnętrznej stronie 
ułatwiają podebranie ryby 
ręką;

v   kolory: czerwono–czarne, 
szaro–czarne.

RE-01-003

Rękawice neoprenowe
v   odsłaniają kciuk, palec wskazują-

cy i środkowy;
v   doskonała ochrona w tempera-

turach od –5°C do +5°C;
v   delikatny neopren o grubości 

2 mm zapewniający ochronę ter-
miczną bez zmniejszenia komfortu 
łowienia, wnętrze wykończone spe-
cjanym materiałem dodatkowo kumu-
lującym ciepło;

v   szybko wysychają po przemoczeniu;
v  regulacja obwodu na nadgarstku;
v  kolor: czarne.

Rękawice neoprenowe z materiałem antypoślizgowym
v   odwijany kciuk, palec wskazujący 

i środkowy;
v   doskonała ochrona w temp. od –5°C 

do +5°C;
v   dzięki specjalnemu antypoślizgowe-

mu wykończeniu wewnętrznej stro-
ny ułatwiają podebranie ryby ręką;

v   szybko wysychają po przemoczeniu;
v   regulacja obwodu na nadgarstku;
v   kolor: czarno-czerwone. RE-02-008

RE-09-008

v   odsłonięte cztery palce, z dużą 
nakładką umożliwiającą ich zakrycie 
w niższej temperaturze, z odwijanym 
kciukiem;

v   doskonała ochrona w temperaturach 
od –15°C do 0°C;

v   miękkie, antypoślizgowe 
wykończenie  
wewnętrznej strony;

v   regulacja obwodu na nadgarstku;
v   kolor: brązowo-czarne.



OKULARY
Nowoczesny kształt oprawek, doskonałe własności pola-
ryzacyjne, filtr UV i gwarantowana jakość. Każdy model 
świetnie zatrzymuje refleksy świetlne poprawiając w ten 
sposób widzenie podwodnych przeszkód, a niekiedy po-
magając zauważyć rybę żerującą w płytkiej wodzie. Można 
w nich łowić w każdych warunkach pogodowych. 

Rozjaśniające okulary polaryzacyjne 
w metalowo-kompozytowych oprawkach

51-37-003

Wysokiej klasy metalowe oprawki i no-
woczesne, rozjaśniające obraz soczew-
ki polaryzacyjne to wyznacznik jakości 
tych produktów.

51-36-002

Rozjaśniające okulary 
polaryzacyjne

Okulary polaryzacyjne w kompozytowych oprawkach

50-35-000

Ściereczka 
do okularów
Ściereczka 
z mikrowłókien 
do czyszczenia 
okularów – 
nie uszkadza 
powierzchni 
soczewek.

Okulary z najnowszym typem so-
czewki polaryzacyjnej z jednocze-
snym efektem rozjaśniania i wy-
ostrzania obrazu.
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Okulary pływające

51-38-002

Odzież

51-36-007

51-36-006

51-36-010

51-36-013

51-36-015


