
SKRZYNKI I PUDEŁKA

BM-9000
Wyraźnie większe pudło o konstrukcji bardzo zbliżonej do BM-7000. Wykonane z wy-
sokoudarowego kopolimeru, co gwarantuje wysoką wytrzymałość na urazy mecha-
niczne typu rozciąganie (istotne przy załadunku komory) oraz nacisk i uderzenie. Zna-
komicie sprawdza się w roli siedziska.
Podstawowe cechy BM-9000: pojemność 35 litrów  v  swobodne otwieranie obu-
stronne pokrywy jedną dłonią, a po otwarciu blokada w pozycji 90°  v  wielofunk-
cyjny uchwyt boczny  v  wodoszczelność górniej pokrywy po zamknięciu  v  spód 
pudła pokryty antypoślizgową mieszanką gumy.
Kompatybilność z pudełkami:
3 szt. VS-3043NDD i 2 szt. VS-3020NS;    5 szt. VS-3043ND i 2 szt. VS-3020NS

BM-9000RD

BM-7000
Duże pudło, a jednocześnie siedzisko, wykonane z tzw. wysokoudarowego kopo-
limeru, czyli mówiąc prościej – materiału o bardzo dużej odporności na wszelkie 
urazy mechaniczne, takie jak uderzenie, upadek z wysokości, gwałtowny nacisk itp. 
Wytrzyma obciążenie statyczne ponad 400 kg a dopuszczalny udźwig uchwytu to 
znacznie ponad 100 kg.
Podstawowe cechy BM-7000:  pojemność: 28 litrów  v  dopasowane do ułożenia 
mniejszych pudełek Meiho-Versus: 3 szt. VS-3043NDD, 5 szt. VS-3043ND i VS-3043ND-2 
lub 9 szt. VS-3020ND  v  otwieranie górnej pokrywy z obu stron, po otwarciu bloka-
da w pozycji 90°, zmniejszająca ryzyko uszkodzenia zawiasu  v  całkowita wodosz-
czelność górnej pokrywy po zamknięciu  v  spód pudła pokrywany antypoślizgo-
wą mieszanką gumy.

szer./gł./wys.: 
47,5 x 33,5 x 32 cm

BM-7000BL BM-7000BU

Wodoszczelny organizer BM-185
Do skrzynek BM-9000 i BM-7000.
Poręczna skrzynka, która może być stosowana jako idealnie dopasowany organizer 
do większych pudeł, ale także jako samodzielny pojemnik na różne akcesoria. Jest 
całkowicie zabezpieczona przed dostępem wody i ma bardzo kompaktowe rozmia-
ry w stosunku do pakowności. Przegrody są wyjmowane, z wieloma możliwościami 
konfiguracji wnętrza. Pokrywa i zamknięcie wykonane z tworzywa ABS, główny kon-
tener i rączka z tzw.wysokoudarowego kopolimeru. W komplecie 3 przegrody i ze-
staw 4 antypoślizgowych wkładek z gumy.

szer./gł./wys.: 
27,2 x 18,2 x 20 cm

BM-9000BL VS-7055
Skrzynki na akcesoria i pudełka, wykonane z materiału o bardzo dużej odporności 
na wszelkie urazy mechaniczne, takie jak uderzenie, upadek z wysokości, gwałtow-
ny nacisk itp. (tzw. wysokoudarowy kopolimer).
Podstawowe cechy:  dopasowane do ułożenia mniejszych pudełek Meiho-Versus: 
4 szt. VS-3010ND i VS-3010NDM  v  łatwe otwieranie górnej pokrywy, po otwarciu 

szer./gł./wys.: 
31,3 x 23,3 x 22,2 cm

blokada w pozycji 90°, zmniejszająca ryzyko 
uszkodzenia zawiasu  v  całkowita wodosz-
czelność górnej pokrywy po zamknięciu. 

Japonia
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„Do produkcji wykorzystujemy wyłącznie najwyższej ja-
kości, wysokoudarowe tworzywa sztuczne o podwyższo-
nej odporności na uszkodzenia i odkształcenia. Wszystkie 
trzpienie i zawiasy są wykonane z nierdzewnych metali, 
dzięki czemu nasze produkty mogą być wykorzystywane 
zarówno w wodzie słodkiej, jak i słonej. Zarówno na eta-
pie projektowania, produkcji, jak i doboru materiałów nie 
uznajemy i nie będziemy uznawać żadnych kompromisów”.

To słowa właścicieli firmy MEIHO, do której należy marka VERSUS. 
Zdaniem wielu wędkarzy to najlepsze pudełka na świecie, słynące ze swojej prak-
tyczności i długowieczności. Wiele modeli posiada opatentowane rozwiązania, ta-
kie jak np. system zamykania pudełka jedną ręką „One-Hand” czy uszczelki wodo-
odporne „O-Ring”.

szer./gł./wys.: 
54 x 34 x 35 cm



Skrzynki i pudełka

VS-7090N, VS-7080N, VS-7070N, VS-7055N
Skrzynki dopasowane konstrukcją wewnętrzną do pakowania wielu mniejszych pudełek Versus i Meiho. Wykonane z materia-
łu o bardzo dużej odporności na wszelkie urazy mechaniczne. Nowa, bardziej klasyczna kolorystyka, niż ta oferowana w serii BM.

Antypoślizgowe wykończenie uchwytu. Kompatybilne ze stojakami do wędzisk.

ORICON DRINKHOLDER
Wygodny uchwyt na napoje, kolejny element 
oferty akcesoriów dopasowanych do skrzynek 
z serii BM i VS.

BM-280RD

Nowość

BM-5000
Pudło dla wędkarzy ceniących sobie kompaktowe rozmiary zarówno pojemnika jak 
i siedziska. Poza mniejszymi rozmiarami, pudło w niczym nie odbiega od bliźnia-
czych konstrukcji z serii BM, a więc oferuje bardzo wysoką wytrzymałość na urazy me-
chaniczne różnego typu, jak uderzenie, uciskanie, zgniatanie, rozciąganie oraz kom-
patybilność z mniejszymi pudełkami. Wykonane z wysokoudarowego kopolimeru.
Podstawowe cechy BM-5000: pojemność 20 litrów  v  swobodne otwieranie obu-
stronne pokrywy jedną dłonią a po otwarciu blokada w pozycji 90°  v  wielofunkcyj-
ny uchwyt boczny  v  wodoszczelność górniej pokrywy po zamknięciu,  v  spód pu-
dła pokryty antypoślizgową mieszanką gumy.
Kompatybilność z pudełkami: 5 szt. VS-3020ND i 2 szt. VS-3010ND.

BM-5000BL

BM-5000OG

szer./gł./wys.: 
44 x 29,3 x 29,3 cm

Nowość
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ROD STAND BM-280 i BM-300L
Przydatny na łowisku stojak na wędkę, mocowany dwoma stalowymi śrubami do 
pudła. Posiada 3-stopniową regulacje wysokości. Łatwy i szybki montaż. Funkcjo-
nalność potwierdzona na lodzie, lądzie i pokładzie łódki.
Podstawowe cechy Rod Stand BM-280: 3-poziomowa regulacja wysokości  v  re-
gulowana podstawka stabilizująca  v  bardzo trwały materiał  v  wykonana ze spe-
cjalnego tworzywa głowica podtrzymująca kołowrotek nie niszczy lakieru kołowrotka  
v  do pudła można zamontować 2 stojaki  v  kompatybilne z pudłami BM-9000, BM-
7000 i BM-5000, (seria BM-300L także z modelami VS-7055 oraz VW-2055).

BM-280BU

BM-300LRD

BM-300LBL

BM-300LOR

BM-300LBU

szer./gł./wys.: 
6,5 x 7 x 33 cm

szer./gł./wys.: 
6,5 x 7 x 31,6 cm

szer./gł./wys.: 
9,8 x 9,3 x 10 cm

szer./gł./wys.: 
44 x 293,3 x 29,3 cm

VS-7090N VS-7080N
szer./gł./wys.: 

37,5 x 29,3 x 27,5 cm

VS-7070N
szer./gł./wys.: 

43,4 x 23,3 x 28 cm

VS-7055N
szer./gł./wys.: 

31,3 x 23,3 x 23,1 cm



Skrzynki i pudełka

VS-8050   Król jest tylko jeden
Absolutny top wśród skrzynek wędkarskich. Tu wszystko jest doskonałe: kon-
strukcja, design, wytrzymałość, trwałość, pakowność. To prawdziwy król skrzy-
nek wędkarskich, który sprosta najcięższym wyzwaniom.
Główna komora posiada dwie przegrody z możliwością dowolnej konfiguracji dzięki 
ośmiu wymiennym ściankom. Cztery ruchome przegrody są użebrowane. Po usunię-
ciu przegród w komorze głównej zmieścimy aż 7 pudełek typu „L” + 2 pudełka „820” 
+ 1 pudełko „4060”. To optymalna konfiguracja doskonale wykorzystująca całą po-
wierzchnię. Pod komorą główną znajdują się cztery szuflady przeznaczone na przy-
nęty sztuczne z możliwością konfiguracji przegródek. Szufladę można łatwo zastą-
pić pudłami „3045”. Komora szuflad jest zabezpieczona przednim panelem z poliwę-
glanu, który po otwarciu chowa się w podłodze skrzynki. Na samej górze znajdziemy 
jeszcze dodatkowy pojemnik na mniejsze akcesoria. Skrzynia jest wzmocniona bocz-
nymi listwami z aluminium i może służyć jako siedzenie. Na spodzie znajdziemy an-
typoślizgowe nóżki utrzymujące skrzynię w miejscu nawet na mokrej powierzchni. 
Możliwość zapięcia paska transportowego na bocznych uchwytach.
Szer./gł./wys.: 54,2 x 30 x 39,7 cm.

BM-3010D. Organizer do pudeł serii BM-5000, VS-7080/7070/7055, VW-2055. 
szer./gł./wys.: 20,5 x 6 x 11,5 cm.
BM-3010. Organizer do pudeł serii BM-5000, VS-7080/7070/7055, VW-2055. 
szer./gł./wys.: 20,5 x 4,5 x 11,5 cm.

INNER STOCKER BM-S, BM-L
Wygodne organizery do ustawiania lub wieszania dużych przynęt w skrzyniach z serii 
BM, od spodu powierzchnia antypoślizgowa, zapewniająca dobre ustawienie organi-
zera również bezpośrednio na pokładzie łodzi po wyjęciu go ze skrzynki.
Przegródki można wyjmować a całość jest bardzo łatwo umyć i wysuszyć. Większy 
model L pasuje do skrzynek BM-9000 i BM-7000 a mniejszy, oznaczony rozmiarem 
M do skrzynek BM-5000, VS-7055, VW-2055.

BM-5000

BM-7000

BM-L

BM-S

szer./gł./wys.: 
22,5 x 16,8 x 

15,8 cm

szer./gł./wys.: 
27 x 17,8 x 

16,4 cm

BM-3010D
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BM-3020D, BM-3020, BM-3010D, BM-3010
Przegrody z wysokoudarowego poliwęglanu, pozwalające jeszcze bardzie wykorzy-
stać przestrzeń w pudłąch z serii BM, VS i VW.

BM-3020D. 
Organizer do pudeł serii 
BM-9000/7000/5000, 
VS-7080/7070. 
szer./gł./wys.: 
25,5 x 6 x 14,5 cm.

BM-3020. 
Organizer do pudeł serii 
BM-9000/7000/5000, 
VS-7080/7070. 
szer./gł./wys.: 
25,5 x 4,5 x 14,5 cm. BM-3020D



Skrzynki i pudełka

VS-3080BP   Zdobywca nagród i wędkarskich serc
Wielokrotnie nagradzane pudło, zachwycające każdego wędkarza, który weź-
mie je do ręki. Wszystkich  zalet nie da się opisać słowami. Musisz sam wypró-
bować je na łowisku, żeby przekonać się, z czym masz do czynienia.
Ta dwukomorowa skrzynka została stworzona byś wszystkie przynęty i niezbędne 
akcesoria miał zawsze pod ręką. Górna, nieco płytsza komora jest zabezpieczona po-
krywą z mocnego poliwęglanu. Dzięki wielu wymiennym przegródkom daje niemal 
nieograniczoną możliwość organizacji. Pod pokrywą znajdują się otwory wentylacyj-
ne przyspieszające suszenie przynęt. Dolna, głęboka na 12 cm komora pozwala na 
przechowywanie większego sprzętu. Znajdziemy tutaj także użebrowane i wyjmo-
wane przegrody, służące jako wieszaki do najczęściej używanych przynęt. Po zde-
montowaniu przegród możemy wypełnić komorę mniejszymi, kompatybilnymi pu-
dełkami w konfiguracji: 4 pudełka „LL” + 2 pudełka „820” + 1 pudełko „4060” lub 7 
pudełek „820” + 1 pudełko „4060”. Na bokach skrzynki znajdziemy uchwyty mogą-
ce służyć jako wieszaki do przynęt i pozwalające przymocować ją do relingu łodzi 
podczas szybkiego pływania. Opatentowany, pięciopunktowy system zamykania ko-
mór plus rączka, która po podniesieniu blokuje klapę dają 100% gwarancję, że nawet 
mocno obciążone pudło nie otworzy nam się podczas przenoszenia. Mocny, duży 
uchwyt i gumowe, antypoślizgowe nóżki dopełniają całości. Model „3080” można 
stawiać w dwóch pozycjach.  Szer./gł./wys.: 48 x 18,6 x 35,6 cm.

VS-3030, VS-3040, VS-3045
Trzy bardzo popularne i lubiane przez wędkarzy pudełka będące świetnym kompromisem pomiędzy pojemnością a rozmiarem. Modele „3030” i „3040” zmieścimy w plecaku lub 
torbie spinningowej typu chlebak. Cztery podłużne przegrody plus kilkanaście ścianek regulacyjnych pozwalają na indywidualną organizację pudełek. Największy model ozna-

VS-3030
szer./gł./wys.: 

28,6 x 19,5 x 4,7 cm

VS-3040
szer./gł./wys.: 

33 x 22,1 x 5 cm

VS-3045
szer./gł./wys.: 

41 x 26,4 x 4,3 cm

VS-3070   Pudło dla łowców okazów
Duże, dwukomorowe pudło spinningowe oferowane w atrakcyjnej cenie. Górna, 
płytsza komora posiada trzy długie, stałe przegrody i trzy krótsze, plus kilkanaście 
ruchomych ścianek regulacyjnych. W dolnej części znajdują się trzy stałe przegrody 
i duża komora z pięcioma ściankami regulacyjnymi. Model „3070” będzie doskona-
łym wyborem do przechowywania dużych i średnich woblerów i gum w większych 
rozmiarach. Cztery opatentowane zatrzaski wykonane z bardzo trwałego i mocnego 
tworzywa stanowią pełne zabezpieczenie dla cennych przynęt. Pod pokrywą znaj-
dują się otwory wentylacyjne.
Szer./gł./wys.: 38 x 12 x 27 cm.

VS-3078   Lider sprzedaży i funkcjonalności
Model VS-3078 to hit sprzedaży w segmencie większych pudeł. Według wielu wędkarzy sta-
nowi on najlepszy kompromis pomiędzy optymalnym rozmiarem, funkcjonalnością i ceną.
W górnej komorze zamykanej białym panelem znajdziemy trzy sta-
łe przegrody i kilkanaście ścianek regulacyjnych. Otwory wentyla-
cyjne umiejscowione pod pokrywą przyspieszają suszenie przynęt. 
Dolna, głęboka na 12 cm komora, ma trzy stałe przegrody z pięcio-
ma ściankami regulacyjnymi. Po zdemontowaniu ścianek mamy już 
sporo miejsca do wykorzystania na przykład do przechowywania ko-
łowrotków. Dolną komorę można także wypełnić mniejszymi pudeł-
kami. Idealna konfiguracja to: 2 pudełka „820” + 1 pudełko „4060” + 
3 pudełka „L”. Na bokach skrzynki znajdują się uchwyty pozwalające 
przypiąć ją do relingu lub uchwytu na łodzi. Na dnie znajdują się du-
że, antypoślizgowe nóżki. Pięciopunktowy system zamknięcia plus 
opatentowana rączka, która po podniesieniu zabezpiecza skrzynkę 
przed otwarciem to standard w tej grupie skrzynek Versusa.  Możli-
wość stawiania w dwóch pozycjach.
Szer./gł./wys.: 43 x 18,6 x 29,5.

czony „3045” polecamy wędka-
rzom łowiącym z łodzi. Zmieści 
się w większej torbie spinningo-
wej. Pudło to jest kompatybilne 
ze skrzynią „8050” i można nim 
zastąpić każdą z czterech szu-
flad. Model „3045” jest do-
stępny w kolorze ciem-
noszarym lub w opcji 
transparentnej.

1452023 2023



Skrzynki i pudełka

VS-3020 NDDM
szer./gł./wys.: 25,5 x 19 x 6 cm

VS-3020  (NS, ND, NDM, NDDM)
Cztery kompaktowe pudełka różniące się głębokością i rozmieszczeniem przegró-
dek. Doskonała propozycja zarówno dla wędkarzy łowiących z łodzi, jak i z brzegu. 
Pudełka sprawdzą się przy przechowywaniu małych i średnich przynęt sztucznych. 
Najgłębszy model (NDDM) będzie idealny do przechowywania woblerów do 16 cm 
długości, natomiast najpłytszy (NS) do najmniejszych gum, popularnych „papro-
chów”. Wyróżnikiem serii są wzmocnione ścianki regulacyjne z opatentowanym sys-
temem mocowania typu „Y”, z możliwością ustawiania co 3,2 mm. Seria posiada za-
mknięcia typu „One Hand”. Wszystkie trzy pudełka są oferowane w kolorze ciemno-
szarym lub transparentnym.

VS-3020 ND
szer./gł./wys.: 

25,5 x 19 x 4 cm

VS-3020 NS
szer./gł./wys.: 

25,5 x 19 x 2,8 cm

VS-3020 NDM
szer./gł./wys.: 25,5 x 19 x 4 cm

SYSTEMEM MOCOWANIA TYPU „Y”
VS-3043  (ND, ND-2, NDD)
Seria bardzo pojemnych pudeł, które zmieszczą się w średniej wielkości torbie lub 
plecaku. Modele ND i ND-2 to niemal bliźniacze pudełka, różniące się tylko rozmiesz-
czeniem przegród. Możliwość ustawienia ścianki co 0,5 cm daje niemal nieograniczo-
ne możliwości konfiguracji wnętrza. Model oznaczony NDD to pudło o zwiększonej 
głębokości (8 cm). Będzie doskonałym wyborem do przechowywania dużych i śred-
nich woblerów. Pudła z serii „3043” mają wygodne i pewne zapięcia typu „One Hand” 
pozwalające na otwieranie i zamykanie pudła jedną ręką. Wszystkie pudła są dostęp-
ne w kolorze ciemnoszarym lub w opcji transparentnej.

VS-3043 ND
szer./gł./wys.: 35,6 x 23 x 5 cm

VS-3043 ND-2
szer./gł./wys.: 35,6 x 23 x 5 cm

VS-3043 NDD
szer./gł./wys.: 35,6 x 23 x 8,2 cm

szer./gł./wys.: 
27,5 x 18,7 x 4,3 cm VS-3037ND

VS-3038ND

VS-3038ND, VS-3037ND
Dwa nieco zróżnicowane wewnętrznym rozkładem ścianek pudełka wzbogacają ofer-
tę popularnje serii VS. Posiadają wygodne i pewne zapięcia typu „One Hand” (otwie-
ranie i zamykanie jedną ręką). Pudełko VS-3037ND oferuje 6 przedziałów w ułożeniu 
poprzecznym. Przeznaczone do przechowywania raczej smukłych przynęt twardych 
i miękkich o długości całkowitej do 18 cm, idealne do woblerów używanych do łowie-
nia większości ryb drapieżnych, średnich ripperów na szczupaki i sandacze. Pudełko 
VS-3038ND to 4 komory ułożone podłużnie. Głównie przeznaczone do przechowy-
wania praktycznie każdego rodzaju przynęty o szerokości do 6 cm i długości nawet 
27 cm. W obu pudełkach długość komór można regulować przegródkami co 5 mm.

Rozmiar pudełek umożliwia przenosze-
nie ich w torbie typu chlebak lub pleca-
ku, doskonale sprawdzają się podczas 
wędkowania z łodzi. Każde pudełko wy-
posażono w uchwyt do linki zabezpie-
czającej przed utratą pudełka w wodzie.
Oba pudełka dostępne są w kolorze 
ciemnoszarym lub w opcji transpa-
rentnej.
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Skrzynki i pudełka

VS-3010 NDM
szer./gł./wys.: 

20,5 x 14,5 x 4 cm

VS-3010 NS
szer./gł./wys.: 

20,5 x 14,5 x 2,8 cm

VS-3010 ND
szer./gł./wys.: 

20,5 x 14,5 x 4 cm

VS-3010  (NS, ND, NDM)
Seria pudełek o kształcie bliźniaczym do „3020”, ale w mniejszym wydaniu. Rozmiar 
205x145 mm pozwala na noszenie pudełek w kieszeniach kamizelki lub kurtki węd-
karskiej. Wnętrza można dowolnie przystosować do przechowywania średnich i ma-
łych gum, woblerów i błystek. W komplecie otrzymujemy wzmocnione przegródki 
typu ”Y” i system zmykania jedną ręką „One Hand”. Wszystkie trzy pudełka są ofero-
wane w kolorze ciemnoszarym lub transparentnym.

VS-820 NDM
szer./gł./wys.: 

23,3 x 12,7 x 3,4 cm

VS-820 ND
szer./gł./wys.: 

23,3 x 12,7 x 3,4 cm

VS-820  (ND, NDM)
Chyba najbardziej lubiane przez spinningistów pudełka na przynęty sztuczne, ce-
nione za optymalną wielkość, trwałość i wygodę użytkowania. Zmieścimy je w więk-
szych kieszeniach kamizelki lub kurtki, a także w bocznych kieszeniach spodni typu 
„bojówki”. Do wybory mamy dwa modele o identycznych rozmiarach, ale różniące 
się organizacją przegródek. System zamykania „One Hand” plus wzmocnione prze-
gródki typu „Y” to dodatkowe atuty tego modelu. Pudełka są kompatybilne z ze skrzy-
niami: „8050”, „3080” i „3078”.

VS-4060

szer./gł./wys.: 
18,5 x 14,5 x 12,3 cm

Niewielka skrzyneczka z górnym uchwytem. Dwie regulowane, użebrowane prze-
grody pozwalają na pionowe przechowywanie średnich przynęt. Po zdjęciu prze-
gród otrzymujemy uniwersalne pudełko mogące służyć 
np. do przechowywania przynęt gumowych w worecz-
kach strunowych. Zamknięcie ty-
pu „One-Hand”.
Pudełko jest 
kompatybil-
ne z ze skrzy-
niami: „8050”, 
„3080” i „3078”.

REVERSIBLE 250V, 180V, V145
Rosnąca popularność 
twitchingu jako meto-
dy połowu ryb drapież-
nych spotkała się z szyb-
ką reakcją f irmy VER-
SUS a do polskiej ofer-
ty wybraliśmy trzy mo-
dele dwustronnych pu-
dełek, kształtami prze-
gródek odpowiadający-
mi specyfice przynęt do 
tej metody.

250V
szer./gł./wys.: 

25,5 x 19 x 6 cm

145
szer./gł./wys.: 

20,6 x17 
x 4,4 cm

180V
szer./gł./wys.: 

20,5 x14,5 
x 5 cm

TAKOEGI STOCKER L
Jednostronne pudełko średniej wielkości, przeznaczone raczej do smukłych, niezbyt 
dużych przynęt twitchingowych.

szer./gł./wys.: 
25,5 x 19 x 4 cm
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CLEAR CASE C-800NS
„Clear Case” wyróżnia się przezroczystą pokrywą wykonaną z mocnego poliwęgla-
nu i zwiększoną ilością wymiennych przegródek. W modelu 800NS mamy do dys-
pozycji 24 przegródki. Daje to nieograniczone możliwości organizacji przestrzeni pu-
dełka i dopasowania do indywidualnych potrzeb. O zawartość dbają zamknięcia ty-

LIGHT GAME J
Pudełko na mikroprzynęty. Doskonały pomysł dla 
wędkarzy łowiących na małe i bardzo małe przy-
nęty – pudełeczko wielkości dłoni, o grubości 
niespełna 2 cm. Lekkie i poręczne, pasuje 
do każdej kamizelki, kurtki i każdej kie-
szeni. Możliwość podziału na aż 18 prze-
gródek.

szer./gł./wys.: 
20,5 x 14,5 x 2,8 cm

M
szer./gł./wys.: 

16,1 x 9,1 x 3,1 cm

L
szer./gł./wys.: 

18,6 x 10,3 x 3,4 cm

SLIT FORM CASE  (M, L)
Dwa niewielkie pudełka posiadające 
zamiast przegródek specjalną, bardzo 
wytrzymałą piankę z nacięciami. Pole-
camy je do przechowywania sztucz-
nych much, mormyszek, jigów czy ma-
łych obrotówek. 

SYSTEM NACIĘĆ PIANKI

pu „One Hand”. Model „800NS” to bardzo płytkie pu-
dełko, które polecamy spinningistom do przechowy-
wania „paprochów”. W kieszeni klasycznej kamizel-
ki wędkarskiej zmieścimy nawet dwa takie pudełka.

szer./gł./wys.: 
20,5 x 14,5 x 4,0 cm

3010 W1

RUNGUN CASE 3010 (W, W1)
Niezwykle przydatne na łowisku pudełka dwustronne, z odmiennym systemem prze-
chowywania przynęt. Jak zwykle, posiadają wygodne i pewne zapięcia typu „One 
Hand”. Pudełka przeznaczone są do przechowywania małych przynęt jak obrotów-
ki nr 0–2, woblerki, rippery i twistery, blaszki podlodowe, a także drobne akcesoria. 
W komorze z pianką można przechowywać sztuczne muchy, małe jigi, małe obro-
tówki oraz mormyszki.
Rungun Case 3010-W (kolor biały):  strona A i B: cztery podłużne komory z moż-
liwością dowolnego podziału przegródkami.
Rungun Case 3010-W1 (kolor czerwony):  strona A: cztery podłużne komory z moż-
liwością dowolnego podziału przegródkami, strona B: wyłożona bardzo mocną pian-
ką z nacięciami.

3010 W

SYSTEM TRAY CASE HD
Pudełko o dużej funkcjonalności ułatwiające przenoszenie przynęt o zróżnicowa-
nej wielkości, mieści się w plecaku, torbie typu chlebak. Wygodne w użyciu na łodzi. 
Wyposażone w wygodne i pewne zapięcie typu „One Hand” umożliwiające szyb-
kie i łatwe otwieranie i zamykanie jedną ręką. Pudełko wyposażone jest w wyjmo-
waną tackę, która pełni rolę pojemnika na przynęty z możliwością regulacji przegró-
dek. Główna komora pudełka przeznaczona jest na nieco większe przynęty, posiada 
2 regulowane przegródki. Tacka posiada 8 przegródek z możliwością regulacji. Pu-
dełko ma też zaczep, do którego można przywiązać linkę chroniącą je wraz z zawar-
tością przed utratą w wodzie.

szer./gł./wys.: 
11,9 x 6,0 x 17,8 cm
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FB-4
szer./gł./wys.: 

9,5 x 6,8 x 1,8 cm

FB-6
szer./gł./wys.: 

8,5 x 6,2 x 1,4 cm

FB-8
szer./gł./wys.: 

8,6 x 6,4 x 1,3 cm

FB-11
szer./gł./wys.: 

8,7 x 6,0 x 2,0 cm

FB  (4, 8, 11)
Seria małych, bardzo precyzyjnie wykonanych pudełeczek służących do przecho-
wywania haczyków i drobnych akcesoriów jak: koraliki, krętliki, agrafki i stopery. Nie-
zbędne wyposażenie zarówno spinningisty, jak i wędkarza spławikowo-gruntowego. 

LURE CASE  (SS, S, M, L, LL, HD, 3L)
Siedem transparentnych pudełek różnej wielkości o stałych przegródkach (z wyjąt-
kiem modelu SS i HD o wymiennych ściankach) umiejscowionych w poprzek. Pu-
dełka mają bardzo uniwersalne zastosowanie od przechowywania drobnych akceso-
riów po średnie przynęty spinningowe. Kompatybilne ze skrzynkami „8050”, „3080” 

LC 3L
szer./gł./wys.: 

27,5 x 13,1 x 4,5 cm

LC L
szer./gł./wys.: 

18,6 x 10,3 x 3,1 cm

LC LL
szer./gł./wys.: 

21,4 x 11,8 x 4,5 cm

LC M
szer./gł./wys.: 

16,1 x 9,1 x 3,1 cm

LC S
szer./gł./wys.: 

13,8 x 7,7 x 3,1 cm

LC SS
szer./gł./wys.: 

10,3 x 7,3 x 2,3 cm

LC HD
szer./gł./wys.: 

17,8 x 12 x 6 cm

i „3078”. Model HD ma zwiększoną pojem-
ność, dzięki wysokości 6 cm.

LURE GAME CASE J
Niewielkie pudełko na sztuczne przynęty, kompatybilne ze skrzynkami VS-7070 i VA-
7055.

szer./gł./wys.: 
17,5 x 10,5 x 1,8 cm

TACKLE CASE L
Bardzo ekonomiczne, ale jednocześnie praktyczne pudełeko o rozmaitym zastoso-
waniu. Dwupiętrową konstrukcję z możliwością demontażu górnego korytka. Pole-
camy je do przechowywania drobnego sprzętu spławikowo-gruntowego typu cię-
żarki, koszyki, dzwoneczki, rurki i spławiki.

WC S

VS-802

szer./gł./wys.: 
13,8 x 7,7 x 3,1 cm

szer./gł./wys.: 
25,5 x 13,5 x 6,0 cm

WC M

VS-804

szer./gł./wys.: 
16,1 x 9,1 x 3,1 cm

WC L

VS-806

szer./gł./wys.: 
18,6 x 10,3 x 3,1 cm

WC LL

VS-808

szer./gł./wys.: 
21,4 x 11,8 x 4,5 cm

WORM CASE  (S, M, L, LL) 
FLY CASE  (SS, S, M, L, HD, LL)
Dwie serie uniwersalnych pudełek w kilku rozmiarach o kształcie identycznym jak 
„Lure Case”, ale z przegrodami umiejscowionymi wzdłuż i z możliwością regulacji 
ścianek. Seria Worm Case jest dostępna w dwóch kolorach: ciemnoszarym i trans-
parentnym. Obydwie serie pudełek są kompatybilne ze skrzynkami „8050”, „3080” 
i „3078”. Model HD ma zwiększoną pojemność, dzięki wysokości 6 cm.

Worm Case

Fly Case

FC L
szer./gł./wys.: 

18,6 x 10,3 x 3,1 cm

FC LL
szer./gł./wys.: 

21,4 x 11,8 x 4,5 cm

FC M
szer./gł./wys.: 

16,1 x 9,1 x 3,1 cm

FC S
szer./gł./wys.: 

13,8 x 7,7 x 3,1 cm

FC SS
szer./gł./wys.: 

10,3 x 7,3 x 2,3 cm

FC HD
szer./gł./wys.: 

17,8 x 12 x 6 cm
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BAIT BOX BM-S
Najmniejszy, jednokomorowy pojemnik do przechowywania żywych przynęt, kom-
patybilny z systemem skrzynek serii BM.

szer./gł./wys.: 10 x 9 x 6 cm

WATER GUARD 

Seria specjalistycznych pojemników w 100% zabezpie-
czonych przed dostępem wody i wykonanych z tworzy-
wa o podwyższonej wytrzymałości.

USZCZELKA TYPU „O-RING”
Opatentowany system zamykania wykorzystujący specjal-
ną uszczelkę „O-Ring” gwarantuje, że najcenniejsze przed-
mioty nie ulegną zniszczeniu podczas deszczu lub po ochla-
paniu pudła wodą. 

Water Guard 800
Pudełko, które dzięki optymalnej wielkości pomieści portfel, telefon, kluczyki lub 
kompaktowy aparat fotograficzny. Może także służyć jako apteczka. Czteropunkto-
wy system zamknięcia plus uszczelka „O-Ring” gwarantują, że zawartość zawsze po-
zostanie sucha. Na wyposażeniu trzy regulowane przegrody.
Szer./gł./wys.: 20,5 x 14,5 x 6,0 cm.

BAIT COOLER 204
Specjalistyczny, szczelny pojemnik z coolerem przeznaczony do przechowywania 
przynęt naturalnych takich jak białe czy czerwone robaki. Możliwość zamocowania 
na pasku lub na szyi. Ścianki pojemnika są wypełnione materiałem izolacyjnym, a do-

Szer./gł./wys.: 
18,2 x 11,8 x 9,2 cm

METHOD
FEEDER

QUATRO CASE J
Pudełko na różnego rodzaju drobne akcesoria, kompatybilne ze skrzynkami VS-7070 
i VA-7055.

szer./gł./wys.: 
17,5 x 10,5 x 1,8 cm

datkowo w komplecie otrzymujemy wore-
czek z wkładem chłodzącym wielokrotnego 
użytku, który przed użyciem należy zamro-
zić. Bardzo użyteczny podczas wędkowania 
w nocy będzie także uchwyt do mocowa-
nia świetlika. Pojemnik „Bait Cooler” poleca-
my wyczynowcom startującym w zawo-
dach. Dzięki niemu nawet w naj-
większe upały przynęta będzie 
świeża i atrakcyjna.

EVA BAIT BOX BM-L
Średni pojemnik do przechowywania żywych przynęt, wyposażony w przegródkę 
dzielącą komorę główną na dwie części. Kompatybilny z systemem skrzynek serii BM.

szer./gł./wys.: 15 x 12 x 8 cm
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VS-F671 FLY, VS-F651 FLY
Dwa specjalistyczne, wodoodporne pudełka przeznaczone do przechowywania much, różniące się jedynie wielkością. Zrobione z bardzo wytrzymałego tworzywa ABS, wy-
posażone w solidne zawiasy i wodoszczelne zamknięcie z silikonową uszczelką na całej długości. Obudowa karbowana w celu polepszenia chwytności mokrą dłonią. Każde 
pudełko wyłożono specjalną, sprężystą i trwałą pianką, w której znajdują się szczeliny służące mocowaniu muchy. Pudełko VS-F671 FLY posiada po każdej stronie 60 gniazd 
na nieco większe muchy, pudełko VS-F651 FLY – 84 gniazda na mniejsze muchy z każdej strony.

VS-F671 FLY
szer./gł./wys.: 

19,8 x 11,5 x 4,5 cm

szer./gł./wys.: 
12,7 x 9,3 x 4,0 cm

VS-F651 FLY

Water Guard 18
Podłużne, bardzo praktyczne pudełko o dużych możliwościach. Górna część z trze-
ma przegrodami jest demontowalna. Otrzymujemy wtedy przestrzeń, która pomie-
ści i zabezpieczy najcenniejsze przedmioty. Pudełko może także służyć jako chlebak. 
Zamknięcie typu „One-Touch”.  Szer./gł./wys.: 21,0 x 12,0 x 6,4 cm.

Water Guard 36
Kompaktowe, ale pojemne pudełko, wyposażone w trzy wyjmowane ścianki, dzielą-
ce powierzchnię na sześć przegród. Po ich usunięciu zmieścimy ekran echosondy lub 
średniej wielkości aparat fotograficzny, port-
fel i telefon. Wygodna rączka transportowa.
Szer./gł./wys.: 21,8 x 17,3 x 10,8 cm.

Water Guard 108
Niewielka skrzynka w 100% zabezpieczona przed dostępem wody. W poliwęglano-
wej  pokrywie znajduje się pojemnik na drobne akcesoria. Główną komorę można 
podzielić na dwie mniejsze dzięki ruchomej ściance. Wyjmowane korytko umiejsco-
wione na górze posiada regulowane przegrody. Skrzynka będzie idealna do prze-
chowywania zapasowych kołowrotków, żyłek i plecionek. Zmieścimy tutaj także apa-
rat typu lustrzanka, który będzie bezpieczny nawet podczas najgorszej pogody. Wy-

szer./gł./wys.: 
41,4 x 21,9 x 20,0 cm

godna rączka i pewne zamknięcie to do-
datkowe atuty skrzynki „108”.
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WG i WG-1
Niewielkie, wodoszczelne (WATER GUARD) pudełka na małe przynęty. Dwustronne.

WG
szer./gł./wys.: 

17,5 x 10,5 x 4,3 cm

WG-1
szer./gł./wys.: 

17,5 x 10,5 x 4,3 cm

WG-1 (czerwone, pokrywy przezroczyste) – jedna strona z wieloma małymi prze-
gródkami, druga z pianką umożliwiającą wbijanie ostrza haka lub kotwiczki, idealna 
np.do przynęt podlodowych.WG (niebieskie, pokrywy przezroczyste) – przegrody po obu stronach, wkładki róż-

nych wielkości umożliwiające wiele wariantów organizacji wnętrza.
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OKULARY
Okulary z serii Master Angler RHINOLENS™
Poliwęglanowe soczewki AcuTInt® zapewniają całkowitą ochronę przed uszkodzeniem w przypadku np. uderzenia wy-
rwanej z zaczepu przynęt. W praktyce są one nie do uszkodzenia. Dają perfekcyjną polaryzację i ochronę przed promie-
niowaniem UV, są odporne na zarysowanie ostrzem haka. W komplecie miękki woreczek z mikrofibry.

Ochronne etui na okulary
Eleganckie, usztywniane etui na okulary. Model 7603 wykona-
ny jest z miękkiej siatki 3D i zapinany na rzep a model 7607 po-
kryty tkaniną typu Oxford i zapinany na zamek. Oba wyposażo-
ne są w karabińczyk.

FLYING FISHERMAN  to jedna z najbardziej rozpoznawalnych marek 
okularóws wędkarskich na rynku amerykańskim. Oferta pochodzącej z Florydy fir-
my nie ogranicza się jednak tylko do nich. To także znakomite kominy, bluzy czy 
rękawiczki do wędkowania w ciepłym klimacie, wykonane ze znakomitych mate-
riałów i zapewniające ochronę przed promieniowaniem UV.

 Indeks model oprawek kolor oprawek kolor soczewek
 7305BSB CALI black smoke-blue mirror
 7315BV DOWN SEA matte black vermillion
 7320BSB RIP CURRENT matte black smoke-blue mirror
 7354GS CHORDATA matte crystal gray smoke
 7372BAG CAY SAL matte black amber-green mirror
 7382CSB MOROCCO crystal smoke-blue mirror
 7391BSB TRITON matte black smoke-blue mirror
 7397BS CAREEN gloss black smoke

7603  pomarańczowe 7607  czarny

7305BSB 7391BSB

7397BS
7315BV

7320BSB

7354GS

7372BAG

7382CSB

U.S.A.
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Okulary z serii Action Angler TRIACETATE
Soczewki w technologii AcuTInt® zapewniają dają perfekcyjną polaryzację i ochronę przed promieniowaniem UV, są odporne na zarysowanie ostrzem haka.

KOMINY
Kominy SUNBANDIT® 
Protective PRO SERIES

SB1200P
bluewater camo

SB125P
graywater camo

Materiał 4 Way Stretch (rozciągający 
się w każdym kierunku), zapewniają-
cy ochronę przed promieniowaniem 
UV na poziomie UPF50+, oddychający, 
szybko odprowadzający wilgoć. Krój 
z wydłużoną i poszerzoną dolną czę-
ścią dla lepszej ochrony.

7706BSB

7867BAG

7874SSB

7793BS

7793BS

7822BSB

7865BS

7874RCS

7877GSB

7712BA

7719CA

7729MS

7739GAG

7760GSB

7717WAG

7721CSB

7735BS

7756BSS

7789GS

7812BY

7828NS

 Indeks model oprawek kolor oprawek kolor soczewek
 7706BSB FREELINE matte black smoke blue mirror
 7712BA SAND BANK matte black amber
 7717WAG RAZOR matte white amber-green mirror
 7719CA BUCHANAN matte camo amber
 7721CSB COVE crystal smoke-blue mirror
 7729MS TAILER matte moss green smoke
 7735BS CABO black smoke-blue mirror
 7739GAG CARICO matte gray amber-green mirror
 7756BSS SLACK TIDE black smoke-silver mirror
 7760GSB ROLLER crystal gunmetal smoke-blue mirror
 7789GS SAN JOSE gunmetal smoke
 7793BS BRISTOL matte black smoke
 7812BY MAVERICK matte black yellow-amber
 7822BSB TEASER matte black smoke-blue mirror
 7828NS DRIFT matte crystal navy smoke
 7865BS KEY LARGO matte black smoke
 7867BAG BALEEN matte black amber-green mirror
 7874RCS CREW rose gold copper-silver mirror
 7874SSB CREW silver smoke-blue mirror
 7877GSB LAST CAST granite smoke-blue mirror
 7879BSB STREAMER matte black smoke-blue mirror
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BLUZY
Wszystkie bluzy Flying Fisherman uszyte są w 100% z mikro poliestru o właści-
wościach antybakteryjnych, zapewniającego ochronę przed promieniowaniem 
UV na poziomie UPF50+, oddychającego, szybko odprowadzającego wilgoć. 
Kołnierz, zakończenia rękawów i dół wzmocnione są podwójnym przeszyciem.

Bluzy Performance 
BUILT FOR THE WATER

Kominy SUNBANDIT® Protective

 Indeks rozmiar kolor
 TL1414AM M aqua
 TL1414AL L aqua
 TL1414AXL XL aqua
 TL1414AXXL XXL aqua

Bluzy z kapturem Performance PIRATE SKULL

 Indeks rozmiar kolor
 TL1417BS S blue mist
 TL1417BM M blue mist
 TL1417BL L blue mist
 TL1417BXL XL blue mist
 TL1417BXXL XXL blue mist

Bluzy z kapturem 
Performance BUILT FOR THE WATER

 Indeks rozmiar kolor
 TL1415MS S mint
 TL1415MM M mint
 TL1415ML L mint
 TL1415MXL XL mint
 TL1415MXXL XXL mint

 Indeks rozmiar kolor
 TL1415SS S silver
 TL1415SM M silver
 TL1415SL L silver
 TL1415SXL XL silver
 TL1415SXXL XXL silver

SB1634 SB1641

SB1662 SB1664 SB1673 SB1694

SB1700 SB1706 SB1708 SB1714

SB1715 SB1720 SB1722 SB1730

 Indeks kolor
 SB1634 bass
 SB1641 redfish tail
 SB1662 pirate skull
 SB1664 black & blue logo
 SB1673 fish scales
 SB1694 sublime paisley
 SB1700 camo
 SB1706 stormy gray
 SB1708 ocean blue
 SB1714 tactical white
 SB1715 navy
 SB1720 redfish skin
 SB1722 rainbow trout
 SB1730 digi camo
 SB1736 blue digi camo
 SB1810 water camo  Jason Mathias Signature Series
 SB3002 hi-vis green  Safety

Materiał zapewniający ochronę przed pro-
mieniowaniem UV na poziomie UPF30, od-
dychający, szybko odprowadzający wilgoć.

SB1736 SB3002SB1810

 Indeks rozmiar kolor
 TL1417GS S gray
 TL1417GM M gray
 TL1417GL L gray
 TL1417GXL XL gray
 TL1417GXXL XXL gray
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 Indeks seria typ kolor zapięcie
 H1740 Logo Twill   moss hook & loop back
 H1741 Logo Twill   stone hook & loop back
 H1760 Trucker siatka tuna realtree camo snap back
 H1771 Water Camo Trucker siatka bue/gray  
 H1780 American Original Flatbill prosty daszek, siatka gray snap back
 H1787 Bass Patch Trucker siatka camo snap back

RĘKAWICZKI

CZAPKI HEADGEAR

Rękawiczki SUNBANDIT® Protective PRO SERIES
Materiał 4 Way Stretch (rozciągający się w każdym kierunku), zapewniający ochronę 
przed promieniowaniem UV na poziomie UPF50+, oddychający, szybko odprowa-
dzający wilgoć. Silikonowy nadruk na wewnętrznej stronie, wydłużona część chro-
niąca nadgarstek.

Bluzy Performance MAHI SKIN

Bluzy Performance REDFISH SKIN

Damskie bluzy Performance 
WOMEN’S TEE

H1740

H1760

H1780

H1741

H1771

H1787

 Indeks rozmiar kolor
 G2205-L/XL L/XL gray water
 G2205-S/M S/M gray water

 Indeks rozmiar kolor
 G2210-L/XL L/XL bahama blue
 G2210-S/M S/M bahama blue

 Indeks rozmiar kolor
 TL1422AS S aqua
 TL1422AM M aqua
 TL1422AL L aqua
 TL1422AXL XL aqua
 TL1422AXXL XXL aqua

 Indeks rozmiar kolor
 TL1419AM M aluminum
 TL1419AL L aluminum
 TL1419AXL XL aluminum
 TL1419AXXL XXL aluminum

 Indeks rozmiar kolor
 TL1418WM M white
 TL1418WL L white
 TL1418WXL XL white
 TL1418WXXL XXL white

 Indeks rozmiar kolor
 TL1419SM M sand
 TL1419SL L sand
 TL1419SXL XL sand
 TL1419SXXL XXL sand

 Indeks rozmiar kolor
 TL1422YS S pale yellow
 TL1422YM M pale yellow
 TL1422YL L pale yellow
 TL1422YXL XL pale yellow
 TL1422YXXL XXL pale yellow



WOBLERY

OS PR

OMEGA
W modelu Omega połączono kształt korpusu Penal-
ty Targeta ze sterem wzorowanym na modelu Charlie, 
uzyskując bardzo ciekawie pracujący wobler w dwóch 
długościach: 37 oraz 47 mm. Głównym założeniem przy 
projektowaniu Omegi było stworzenie uniwersalnej, 
niewielkiej przynęty dedykowanej łowieniu jazi, kleni, 
okoni oraz pstrągów. Wobler podobnie jak inne mode-
le ze sterem jest pływający. Pracuje drobno, z dużą czę-
stotliwością i niezbyt szeroką amplitudą wychyleń. Po-
cienienie części ogonowej oraz wyraźnie spłaszczony 
korpus, pozwoliły uzyskać wyraźne migotanie, bardzo 
pożądane w tego typu przynęcie.

CHARLIE
FishTank Charlie to bardzo ciekawa konstrukcja oparta na klasycznym kształcie (spłasz-
czone boki, wąski ogon) oraz sterze typu DR (DEEP RUNNER), dzięki któremu pracu-
je w bardzo ciekawy sposób. Akcja Charliego jest mocna, wyraźnie wyczuwalna na 
szczytówce, ale same wychylenia są niezbyt szerokie. Dodatkowo wobler bardzo ład-
nie lusterkuje i jest pływający, dzięki czemu możemy obławiać nim trudne miejsców-
ki w nieco bardziej kontrolowany sposób. Mocny i wytrzymały ster, w którym zato-
piono oczko do podczepiania agrafki, odbija przynętę od podwodnych zawad, zato-
pionych gałęzi i leżących na dnie kamieni, dzięki czemu nie musimy obawiać 
się o jego uszkodzenie czy ugrzęźnięcie przynęty w zaczepie. Charlie to bar-
dzo uniwersalna przynęta przeznaczona do obławiania głębszych partii 
łowisk, takich jak rzeczne rynny czy np. jeziorowe dołki. Najmniejszy 
model o dł 5 cm (gł. pracy do ok. 1 m) idealnie sprawdza się przy ło-

   rozmiar głębokość
 Indeks typ [cm / g] nurkowania [m]

 CH5F-BD floating 5 / 5 do 1.0
 CH5F-OS floating 5 / 5 
 CH5F-PR floating 5 / 5 
 CH7F-BD floating 7 / 11 do 1.5
 CH7F-OS floating 7 / 11 
 CH7F-PR floating 7 / 11 
 CH9F-BD floating 9 / 19 do 2.5
 CH9F-OS floating 9 / 19 
 CH9F-PR floating 9 / 19 

Black & Dust (BD),  
Olive Shadow (OS),  
Parrot (PR)

Woblery  FISHTANK  to bardzo nowatorskie przynęty wykonane niespotykaną dotąd techniką, a ich projektantem 
i twórcą jest sam Radek Zaworski – kiedyś współtwórca i współwłaściciel firmy Salmo, odpowiedzialny w niej za wdra-
żanie do produkcji wykonywanych ręcznie prototypów, z zachowaniem jakości i skuteczności przynęt hand-made. Te-
sterami i jednocześnie osobami rozwijającymi wraz z producentem ofertę są nasi teamowicze.

BD

wieniu pstrągów, kleni, okoni i brzan, natomiast 
większe modele 7 cm (gł. pracy 1–1,5 m) oraz 9 
cm (gł. pracy 2–2,5 m) polecamy przy łowieniu 
sandaczy, szczupaków, dużych okoni i sumów. 
Fish Tank Charlie w największym rozmiarze to 
bardzo uniwersalny wobler, który swoje zale-
ty pokazuje zarówno w wodach stojących jak 
i płynących. Jego praca jest mocna, wyraźnie 
wyczuwalna na szczytówce. Ma on cechy ja-
kich nie ma większość podobnych woblerów 

i łączy mocną ogonową pracę z wyraźnym lusterkowaniem. Solidna budowa oraz 
dobrej jakości kotwice to atrybuty, które czynią z tego crankbaita uniwersalną i wie-
lozadaniową broń, sprawdzającą się w połowie niemal wszystkich drapieżników.

CH5F-BD

CH7F-OS

CH9F-PR

O47F-GR

O37F-SD

GR

SD

   rozmiar głębokość
 Indeks typ [cm / g] nurkowania [m]

 O37F-BRS floating 3.7 / 3.3 do 0.8
 O37F-GR floating 3.7 / 3.3 
 O37F-GS floating 3.7 / 3.3 
 O37F-SD floating 3.7 / 3.3 
 O37F-WS floating 3.7 / 3.3 
 O37F-YS floating 3.7 / 3.3 
 O37F-BRS floating 4.7 / 5.4 do 1.2
 O37F-GR floating 4.7 /5.4 
 O37F-GS floating 4.7 / 5.4 
 O37F-SD floating 4.7 / 5.4 
 O37F-WS floating 4.7 / 5.4 
 O37F-YS floating 4.7 / 5.4 

Nowość

Nowość

Nowość

Nowość

Nowość

Nowość

Nowość

Nowość

BRS
Nowość

GS
Nowość

WS
Nowość

YS
Nowość
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Polska

Brown & Stripes (BRS), Gold & Red (GR), Green & Stripes (GS), 
Stardust (SD), White & Stripes (WS), Yellow & Stripes (YS)



Woblery

B

B

OP R SG

RG

G

S Y

PBS SL Y

PT9S-Y

ST9S-G

PT7S-P

ST7S-S

PT5S-B

PT5S-RG

STEEL TARGET
Ten wobler-glider to doskonałość w swojej prostocie, 
a jego prowadzenie jest proste i intuicyjne, dlatego na-
wet początkujący wędkarz wykorzysta w pełni jej po-
tencjał. Atrakcyjną pracę Steel Targeta można uzyskać 
zarówno rytmicznym podszarpywaniem, dłuższymi po-
ciągnięciami szczytówką wędki, jak i jednostajnym lub 
zmiennym zwijaniem linki. Nawet podczas swobodne-
go opadu przynęta „kolebie” się na boki, prowokując 
drapieżniki do ataku. Dzięki unikalnemu kształtowi i od-
powiedniemu wyważeniu, przy krótkich pociągnięciach 
szczytówki i pozostawieniu wabika na moment bez zwi-
jania linki, ST potrafi skręcić o ponad 180 stopni, co do-
skonale wabi nawet mało aktywne ryby. Piękne połą-
czenia kolorystyczne, składające się z warstw i unika-
towa struktura (cecha charakterystyczna również dla 
pozostałych modeli) sprawiają, że powierzchnia ST posiada niezwykłą głębię. W połącze-
niu z perfekcyjnym wykończeniem i mocnymi kotwicami oraz kółkami łącznikowymi uzy-
skujemy dużo satysfakcji i – co najważniejsze – skuteczności podczas wypraw wędkarskich.

DELTA
Delta to klasyczny, podłużny wobler, imitujący niewielką ukleję, płoć lub okonia. Jest bocz-
nie spłaszczony, a w tylnej części wyraźnie się zwęża. Dzięki takiej konstrukcji po-
łączonej z dużą wypornością (wszystkie modele Delty są pływające) udało się 
uzyskać bardzo naturalną, stonowaną, ale nadal dobrze wyczuwalną pra-
cę, którą możemy określić jako „X”, ale o niezbyt szerokiej amplitudzie wy-
chyleń. Dodatkowo Delta przepięknie się kolebie, a przy szybszym podcią-
gnięciu potrafi lekko odjechać na bok. Dzięki odpowiedniemu wyważeniu 
przynęta bardzo naturalnie zachowuje się w wodzie, zwłaszcza w rzecz-
nym nurcie. Reaguje praktycznie na każdą przeszkodę, zmianę prędkości 
przepływu wody czy np. podczas nagłego zatrzymania na napiętej lince. 
Wytrzymały ster na pewno nie uszkodzi się na kamiennych rafach czy 
dennych żwirowisk, a dodatkowo „odbija” przynętę od zaczepów. Nie-
wątpliwym atutem Delty są również jej właściwości rzutowe, a same od-
ległości, na jakie można ją posłać, naprawdę mogą zaskoczyć. Mniejszy 
model o długości 6 cm to bardzo uniwersalny wobler. Świetnie sprawdza 
się przy połowie pstrągów, okoni, kleni, a nawet dużych jazi. Bardzo do-
brze reagują na niego bolenie, zwłaszcza podczas łowienia na tzw. „sto-
pa”. Większe modele, 9 cm i 12 cm, polecamy zdecydowanie na płytkie, 
mocno zarośnięte łowiska szczupakowe, ale przede wszystkim do łowie-
nia nocnych sandaczy – zarówno na rzekach, jak i zbiornikach ze stojącą 
wodą. Prowadząc je nieco szybciej możemy z powodzeniem przeszuki-
wać toń, a przy uniesionej szczytówce i częstych zatrzymaniach jeste-
śmy w stanie bez problemu utrzymać wabik przy powierzchniowych 
warstwach wody, co, jak wiadomo, jeśli chodzi o łowienie sandaczy, czę-
sto bywa wręcz niesamowicie skuteczne.

Blue (B), Green (G), 
Red & Grey (RG),  
Shadow (S), Yellow (Y)

   rozmiar głębokość
 Indeks typ [cm / g] nurkowania [m]

 ST5S-B sinking 5 / 7 0.5–1.0
 ST5S-G sinking 5 / 7 
 ST5S-RG sinking 5 / 7 
 ST5S-S sinking 5 / 7 
 ST5S-Y sinking 5 / 7 
 ST7S-B sinking 7 / 19 do 1.5
 ST7S-G sinking 7 / 19 
 ST7S-RG sinking 7 / 19 
 ST7S-S sinking 7 / 19 
 ST7S-Y sinking 7 / 19 
 ST9S-B sinking 9 / 45 do 2.5
 ST9S-G sinking 9 / 45 
 ST9S-RG sinking 9 / 45 
 ST9S-S sinking 9 / 45 
 ST9S-Y sinking 9 / 45 

PENALTY TARGET
Na pierwszy rzut oka jest to popularna ostatnimi cza-
sy woblerocykada. Oczywiście, takie było główne za-
łożenie podczas projektowania tego modelu, ale tyl-
ko w kwestii możliwości rzutowych oraz penetrowa-
nia głębszych partii wody. To, co odróżnia Penalty Tar-
geta od większości woblerów tego typu, to komplet-
nie nieszablonowa praca oraz niestandardowa kon-
strukcja, która tak naprawdę stanowi o wyjątkowości 
tej przynęty. Stosunkowo wyporny materiał w połą-
czeniu ze znacznym przeciążeniem oraz małym ste-
rem z przodu wywołuje tutaj swoistą „walkę praw fizy-
ki”, której wynikiem jest właśnie wyjątkowa akcja. Wo-
bler pracuje drobno, wyraźnie wibrując, ale ma ten-
dencję do odskoków i dłuższych odjazdów na boki. 
Zdarza mu się również na chwilę „stracić” pracę, że-
by w ułamku sekundy do niej wrócić, ale akcentując to lekkim odskokiem lub mignięciem 
któregoś z boczków. Model 5 cm o wadze 6 g to idealna propozycja dla miłośników łowie-
nia okoni i boleni. Większe modele z pewnością sprawdzą się przy połowie dużych bole-
ni, szczupaków, sandaczy i sumów. Ich waga (7 cm -16 g, 9 cm – 37 g) pozwoli bez proble-
mu dosięgnąć żerujące ryby, nawet jeżeli te zajmą odległe stanowiska.

Blue (B), 
Blue String (BS), 
Pink (P), 
Striped Lemon (SL), 
Yellow (Y)

D12F-FB

FB

D9F-R

O

D6F-OP

   rozmiar głębokość
 Indeks typ [cm / g] nurkowania [m]

 D6F-FB floating 6 / 4.3 do 0.7
 D6F-O floating 6 / 4.3 
 D6F-OP floating 6 / 4.3 
 D6F-R floating 6 / 4.3 
 D6F-SG floating 6 / 4.3 
 D9F-FB floating 9 / 10 do 0.7
 D9F-O floating 9 / 10 
 D9F-OP floating 9 / 10 
 D9F-R floating 9 / 10 
 D9F-SG floating 9 / 10 
 D12F-FB floating 12 / 19 do 1.0
 D12F-O floating 12 / 19 
 D12F-OP floating 12 / 19 
 D12F-R floating 12 / 19 
 D12F-SG floating 12 / 19 

   rozmiar głębokość
 Indeks typ [cm / g] nurkowania [m]

 PT5S-B sinking 5 / 6 0.5–1.0
 PT5S-BS sinking 5 / 6 
 PT5S-P sinking 5 / 6 
 PT5S-SL sinking 5 / 6 
 PT5S-Y sinking 5 / 6 
 PT7S-B sinking 7 / 16 do 1.5
 PT7S-BS sinking 7 / 16 
 PT7S-P sinking 7 / 16 
 PT7S-SL sinking 7 / 16 
 PT7S-Y sinking 7 / 16 
 PT9S-B sinking 9 / 37 do 2.5
 PT9S-BS sinking 9 / 37 
 PT9S-P sinking 9 / 37 
 PT9S-SL sinking 9 / 37 
 PT9S-Y sinking 9 / 37

Fresh Blue (FB),  
Olive (O), 
Orange Panther (OP), 
Red (R), 
Striped Green (SG)
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