
akcesoria
Akcesoria Rapala® to olbrzymi dział profesjonal-
nych produktów, z którymi powinien się zapo-
znać każdy nowoczesny wędkarz.. Wykonane ze 
skandynawską precyzją, w nowoczesnym stylu, 
wprowadzają powiew świeżości, jednocześnie 
zachowując pełne właściwości praktyczne oraz 
komfort użytkowania.

Przemysław Kowalski, tester Rapala
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odzieŻ

•	  Lekka kurtka i spodnie chroniące przed wiatrem  
i deszczem

•	 Komplet mieści się w małym woreczku

•	 Wodo- i wiatroodporny
•	 Posiada doczepiany kaptur 
•	 Elastyczne mankiety na rękawach i nogawkach

a

Model Rozmiary Kolory

RULRS S-XXXL stalowy / szary

ultralekki 
zestaw przeciwdeszczowy

a a

•	 Oddychająca kurtka wiatro- i wodoodporna
•	  3-warstwowy materiał z wodoodpornymi su-

wakami
•	 Punkty zaczepów akcesoriów wędkarskich
•	  Wielofunkcyjna kieszeń z magnetycznym lub 

wodoodpornym zapięciem na suwak
•	 Wykończenie digi-camo
•	 Wodoodporność – 8 000 mm
•	 Przewiewność 3 000 g/m2

Model Rozmiary Kolory

RTWJG S–XXL szary / digi-camo

tactics wading  
Jacket

Tomasz Kurnik, konsultant Rapala

rapala70



odzieŻ

tactics wading  
Jacket

Model zaprojektowany specjalnie dla wędkujących 
pań. Lekkie (ważą około 500 g), wytrzymałe, wodo-
odporne i wodoszczelne, chronią przed zimnem 
(do -30°C). Wykonane z lekkiego i przyjemnego  
w dotyku materiału EVA, wyposażone w ocieplaną, 
wyjmowaną wkładkę.

Model Rozmiary Kolory

RSL 34–40 czarny

a

Lekkie (ważą ok. 500 g), wytrzymałe, wodoodpor-
ne i wodoszczelne, chronią przed zimnem nawet  
w ekstremalnie niskich temperaturach (do -30°C). 
Wykonane z lekkiego i przyjemnego w dotyku ma-
teriału EVA, wyposażone w ocieplaną, wyjmowaną 
wkładkę. Model średniej wysokości.

Model Rozmiary Kolory

RSM 39–47 czarny

a

Lekkie (ważą ok. 500 g), wytrzymałe, wodoodpor-
ne i wodoszczelne, chronią przed zimnem nawet  
w ekstremalnie niskich temperaturach (do -30°C). 
Wykonane z lekkiego i przyjemnego w dotyku ma-
teriału EVA, wyposażone w ocieplaną, wyjmowaną 
wkładkę. Model krótki.

Model Rozmiary Kolory

RSS 41–47 czarny

mediumlady

kalosze rapala sportsman's

short

czapka 
z bluetooth

beJsbolówka 
z diodami led

Czapka z grubej i ciepłej dzianiny z funkcją Bluetooth 
do słuchania muzyki i prowadzenia rozmów w try-
bie głośnomówiącym.
•	 Głośniki stereo i wbudowany mikrofon
•	 4-godzinny czas pracy baterii w ciągłym użyciu
•	 Odległość transmisji ok. 10 m

Model Rozmiary Kolory

RBTB-1 uniwersalny szary

a

•	 Nowy, wędkarski wzór camo
•	 5 diod LED wmontowanych w daszek
•	 Jeden uniwersalny rozmiar

Model Rozmiary Kolory

RLEDH uniwersalny camo

a

•	  Dopasowana czapka z wygodną, mikropolarową 
wyściółką

•	 Stylowy, nowoczesny wędkarski wzór 
•	 Dwie warstwy doskonale chroniące przed zimnem

Model Rozmiary Kolory

RRB-BG uniwersalny czarny / lure camo

czapka 
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odzieŻ

Dokładnie dopasowane rękawice neoprenowe. 
Specjalna powłoka tytanowa, którą wyściełane 
są w środku, odbija zimno i wiatr oraz utrzymuje  
ciepłotę ciała wewnątrz rękawicy. Bardzo cienkie 
pokrycie neoprenowe (0,5 mm) oraz odsłonięte  
do połowy kciuk, palec wskazujący i środkowy  
ułatwiają zręczne operowanie palcami. Zapinane  
na rzepy ściągacze na nadgarstkach skutecznie  
zatrzymują ciepło.

Model Rozmiary Kolory

24403-1 M, L, XL czarny

a

Wykonane z miłego w dotyku, komfortowego mate-
riału. Odporne na wiatr. Oddychające. Wewnętrzna 
strona rękawic pokryta jest sztuczną skórą Amara, 
co zapewnia pewny chwyt.

Model Rozmiary Kolory

24407-1 M, L, XL szary / czarny

a

Letnie rękawice wędkarskie wykonane z oddy-
chającego materiału z filtrem przeciwsłonecznym  
SPF 25. Cienki, wypukły poliester na wierzchu, 
delikatna skóra Amara od spodu. Dwa modele:  
z palcami i bez palców.

Model Rozmiary Kolory

24410-1 (bez palców) M, L, XL czerwony / czarny

24412-1 (z palcami) M, L, XL czerwony / czarny

rĘkawice 
polarowe amara

letnie rĘkawice 
wĘdkarskie

rĘkawice 
titanium

kamizelka dc-1

kamizelka 
tactics guide

•	 Model z nowej serii digi-camo
•	 Łatwo dostępne kieszenie zapinane na magnes
•	  Praktyczne, wielofunkcyjne wewnętrzne  

i zewnętrzne kieszenie zapinane na suwak
•	 Komfortowy, wyściełany kołnierz i podszewka

Model Rozmiary Kolory

RTFVG S–XXL szary / digi-camo

a

•	 Nowoczesny wzór kamizelki idealny dla spinningisty
•	 Strategicznie umiejscowione kieszenie
•	 4-stopniowa regulacja 
•	  Praktyczne ramiączka ułatwiające rozłożenie 

ciężaru
•	 Tylna siatkowa kieszeń 
•	 Mocowania na akcesoria

Model Rozmiary Kolory

RTGV S–XXL szary / digi-camo

a

•	 Wytrzymała tkanina zewnętrzna
•	 Izolacja 3M Thinsulate 
•	 Dwie kieszenie: piersiowa i wewnętrzna
•	 100% oddychająca i wiatroodporna

Model Rozmiary Kolory

RIV M–XXXL czarny

kamizelka
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odzieŻ /  plecaki,  
torby, kamizelki

Neoprenowe rękawice ze wzmocnieniami na palce 
zapewniają maksimum komfortu. Wyprofilowane, 
zagięte palce ułatwiają dobry chwyt, a wstawki 
z syntetycznej skóry Amara na bokach palców 
zmniejszają objętość rękawic. Wykonane z wyso-
kiej jakości dwumilimetrowego neoprenu, utrzy-
mują dłonie w cieple nawet podczas chłodnych dni.

Model Rozmiary Kolory

24405-2 M, L, XL szary

•	 Komfortowe i bardzo wygodne
•	 Izolacja 40 g 3 M Thinsulate™
•	 Wodoodporne i oddychające
•	  Wnętrze rękawicy wykonane z karbowanej gumy 

zwiększa przyczepność 
•	 Mankiet z neoprenu

Model Rozmiary Kolory

RSG M, L, XL czarny

a

•	  Wodoodporny i oddychający materiał (stretch) 
zapewnia łatwość poruszania palcami w niskich 
temperaturach

•	  Wnętrze rękawicy wykonane z karbowanej gumy 
zwiększa przyczepność 

•	 Mankiet zapinany na praktyczny rzep
•	  Nowoczesna grafika na zewnętrznej stronie

Model Rozmiary Kolory

RPG M, L, XL oliwkowy / czarny

rĘkawice 
beaufort

rĘkawice 
ze stretchu

rĘkawice 
ze stretchu

•	 Kamizelka z wbudowanym plecakiem
•	 Duża kieszeń przednia na przynęty
•	 Kieszeń na cążki
•	 Kieszeń z klapą na telefon
•	 Wiele kieszeni i punktów mocowania
•	 Mocowania na wędki z obu stron
•	 Plecak z możliwością włożenia pojemnika na wodę
•	 Elementy siatkowane zapewniają wygodę
•	 Cztery punkty regulacji

Model Wymiary Kolory

RUVP jeden rozmiar digi-camo / czarny

a

•	 Rewolucyjne rozwiązanie dla nowoczesnych wędkarzy
•	 Dwie główne komory w rozmiarze pudełka Plano 3600
•	 Szybko i łatwo można przełożyć ją z pleców na przód 
•	 Obie przegródki otwierają się jak tacki na dwie strony
•	 Wewnętrzna siatkowana kieszonka
•	 Dodatkowa przegródka na większe akcesoria
•	 Doczepiany zaczep na akcesoria
•	 Łatwo dostępna kieszonka na pasku naramiennym
•	 Regulowany pasek naramienny

Model Wymiary Kolory

RUCSB 31 cm x 23 cm x 11 cm digi-camo / czarny

a

•	 Pojemność 20 l
•	  Główna kieszeń mieści pudełko na przynęty  

rozmiaru 3700 
•	  Wewnętrzna wyściełana kieszeń pomieści laptopa 14” 

lub pudełko model 3600
•	 Kieszeń na szczypce wędkarskie
•	 Twarda kieszeń z EVA na okulary przeciwsłoneczne 
•	 Zewnętrzne punkty mocowania akcesoriów
•	 Mocowania na wędki z obu stron 

Model Wymiary Kolory

RUMB 36 cm x 29 cm x 18 cm digi-camo / czarny

torba na ramiĘ 
urban

kamizelka  
urban

sak urban

rapala 73



plecaki, torby, 
kamizelki

Ulepszona wersja klasycznego saka. Pojemność 
głównej przegrody można łatwo powiększyć za po-
mocą doczepianej kieszeni. Wewnętrzną przegrodę 
wyposażono w specjalną, gumowaną kieszeń, a do-
datkowa wodoodporna kieszeń do przechowywa-
nia elektroniki zaopatrzona została w przezroczysty 
panel. W komplecie dwa pudełka rozmiar 3600.

Model Wymiary Kolory

46034-1 31 cm x 23 cm x 13-16 cm zielony / czarny

46035-1 (Magnum) 42 cm x 28 cm x 13-16 cm zielony / czarny

a

Rewolucyjnie zaprojektowany sak dla aktywnych 
wędkarzy. Posiada dwie główne, przedzielone ko-
mory, do których idealnie pasują pudełka wędkar-
skie rozmiar 3600. Otwiera się do przodu, tworząc 
poziomą płaszczyznę, na której jak na tacy trzymasz 
wszystkie potrzebne Ci w danej chwili przynęty. 
Niebywale pojemny. Wyposażony w pasek na ra-
mię z dodatkową wkładką, spiralny ściągacz, kółka-
-uchwyty D-Ring oraz zapinaną na suwak kieszeń  
z przodu i z tyłu oraz kieszeń na szczypce.

Model Wymiary Kolory

46006-1 31 cm x 23 cm x 11 cm zielony / czarny

a

Wersja XL podstawowego modelu saka. Mieści 
większe pudełka wędkarskie rozmiar 3700. Klapa 
po otwarciu do przodu tworzy poziomą płasz-
czyznę, na której jak na tacy znajdą się wszystkie  
potrzebne Ci w danej chwili przynęty. Niebywale 
pojemna. Wyposażona w pasek na ramię z dodat-
kową wkładką, spiralny ściągacz, kółka-uchwyty 
D-Ring oraz zapinaną na suwak kieszeń z przodu 
i z tyłu oraz kieszeń na szczypce. W zestawie dwa  
pudełka wędkarskie model 3700.

Model Wymiary Kolory

46006-LK 42 cm x 28 cm x 11 cm zielony / czarny

uniwersalny 
sak

uniwersalny 
sak magnum

uniwersalny 
sak pro

•	 Miękki sak, kieszeń w klapie
•	  Główna kieszeń mieści pudełko na przynęty 

rozmiaru 3600 
•	  Zapinana na suwak, wyściełana tylna kieszeń 

pomieści tablet 10”
•	 Kieszeń na szczypce wędkarskie
•	 Twarda kieszeń z EVA na okulary przeciwsłoneczne 
•	 Mocowanie na wędkę 
•	 Wiele kieszeni i punktów mocowania 

Model Wymiary Kolory

RUSB 40 cm x 28 cm x 14 cm digi-camo / czarny

a

•	 Plecak o pojemności 25 l z odpinanym pasem
•	 Wiele przegródek wewnątrz 
•	  Tylna kieszeń zapinana na suwak pomieści  

laptop 14” lub pojemnik na wodę 
•	 Twarda kieszeń na okulary przeciwsłoneczne 
•	 Zewnętrzne punkty mocowania akcesoriów
•	 Mocowania na wędki z obu stron 
•	 Regulowany pasek – można używać go osobno

Model Wymiary Kolory

RUBP 40 cm x 32 cm x 20 cm digi-camo / czarny

a

•	 Kompaktowy przybornik na przynęty 
•	  Główna kieszeń mieści pudełko na przynęty 

rozmiaru 3500
•	 Kieszeń na szczypce wędkarskie 
•	 Twarda kieszeń z EVA na okulary przeciwsłoneczne 
•	 Mocowania na wędki z obu stron
•	 Zewnętrzne punkty mocowania akcesoriów
•	 Stabilizujący położenie pasek wokół uda

Model Wymiary Kolory

RUHP 36 cm x 36 cm x 15 cm digi-camo / czarny

torba urban 
na biodro

plecak urban

torba typu 
nerka urban
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plecaki, torby, 
kamizelki

Sak z wbudowanym, wodoodpornym plecakiem. 
Bardzo wygodny i ergonomiczny pasek . Wewnętrz-
ne przegrody. Zapinane na suwaki boczne kiesze-
nie. W zestawie jedno pudełko rozmiar 3600.

Model Wymiary Kolory

46039-1 31 cm x 22 cm x 13 cm zielony / czarny
a

Świetny sposób na przechowywanie sprzętu pod-
czas przebywania na łódce. Zaczep boczny. Regu-
lowane przegrody wewnętrzne i kieszenie. 4 ażu-
rowane kieszenie do suszenia ekwipunku. Szlufki 
typu D-loop.

Model Wymiary Kolory

46038-1 31 cm x 23 cm x 16 cm zielony / czarny

a

sak  
hybrydowy

przybornik 
na akcesoria

torba  
na przynĘty

wodoodporny 
plecak

Plecak 50-litrowy. Wewnątrz wyjmowane kieszenie 
o wymiarach 15x20 cm. Wyściełany tył. Możliwość 
doczepiania dodatkowego sprzętu.

Model Wymiary Kolory

46022-1 41 x 60 x 19 cm czarny / czerwony

a

Wodoodporna torba na sprzęt elektroniczny i war-
tościowe przedmioty. Po zwinięciu górnej części 
można ją zapiąć na paski z klamrami.

Model Rozmiary Kolory

46024-1 uniwersalny czarny / czerwony

a

Pod zamykanym na suwak wieczkiem znajduje się 
16 specjalnych przegródek na przynęty. Zamykana 
na suwak przednia kieszeń z siatkowaną przegród-
ką. Wytłoczone logo Rapala® na wieku.

Model Wymiary Kolory

46028-1 18 cm x 19 cm x 14 cm zielony / czarny

wodoodporna 
torba na gadŻety
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plecaki, torby, 
kamizelki

a

Lekka i przestronna torba pomieści cztery pudełka 
wędkarskie rozmiar 3600. Duża na tyle, by zmieścić 
wszelkie potrzebne akcesoria, lecz na tyle lekka, aby 
nie ciążyła w czasie marszu w poszukiwaniu spraw-
dzonych miejscówek. Specjalne dno z wytłaczanym 
logiem Rapala® chroni przed wodą. Wykonana  
z wodoodpornego materiału 600D. Pasek na ramię. 
Jedno pudełko rozmiar 3600 w komplecie.

Model Wymiary Kolory

46017-1 30 cm x 22 cm x 25 cm zielony / czarny

a

Ogromna torba, która pomieści cały Twój wędkarski 
dobytek. Zaprojektowana tak, aby łatwo można było ją 
transportować. Przegródki na suwak stanowią doskona-
łą barierę przed wilgocią i brudem, a siatkowe pokrycie 
wieczka zapewnia dobrą wentylację. Wysuwana rączka 
oraz kółka ułatwiają transport. Mocne uchwyty na gó-
rze oraz zdejmowany pasek na ramię. Na górze znajduje 
się pojemna kieszeń z zapięciem na rzep i siatkowym 
zabezpieczeniem. Boczne kieszenie na suwaki. Duży 
otwór na wierzchu, zaopatrzony w podwójne ściągacze. 
Dół torby wyposażony został w zapinaną na suwak siat-
kową kieszeń do przenoszenia mokrego sprzętu.

Model Wymiary Kolory

46003-1 70 cm x 39 cm x 35 cm zielony / czarny

torba na dŻigi

lekka torba 
na przynĘty

Wersja limitowana pomieści w sobie 8 pudełek węd-
karskich rozmiar 3700 – to przestrzeń wystarczająca 
dla najbardziej wymagających wędkarzy. Specjalne 
dno z wyprofilowanym logiem Rapala® chroni 
sprzęt, nawet jeśli postawisz torbę na mokrym dnie 
łodzi. Wielozadaniowe kieszenie na przedzie oraz 
dodatkowe kieszenie na akcesoria na zewnątrz.  
Kółka D-Ring przydatne do zaczepienia akcesoriów.  
Mocne uchwyty, wzmocnienia na pasku. Trzy  
pudełka wędkarskie rozmiar 3700 w komplecie.

Model Wymiary Kolory

46015-1 54 cm x 39 cm x 32 cm zielony / czarny

a

Doskonała, uniwersalna torba na sprzęt o pojem-
ności czterech pudełek wędkarskich rozmiar 3700.  
Wykonana z wodoodpornego materiału 600D, któ-
ry zabezpiecza Twój dobytek przed wilgocią. Spe-
cjalne dno z wytłaczanym logiem Rapala® chroni 
przed wodą. Wewnątrz znajduje się regulowana 
przegroda zapinana na rzepy i dużo dodatkowych 
kieszeni. Dwa pudełka rozmiar 3700 w komplecie.

Model Wymiary Kolory

46016-1 50 cm x 26 cm x 30 cm zielony / czarny

a

Mieści 6 ułożonych poziomo pudełek model 3700 
(w zestawie), tak aby przynęty dżigowe pozosta-
wały w idealnym porządku. Duża klapa przednia 
otwiera się, a za nią znajdują się plastikowe, prze-
zroczyste kieszenie. Magnetyczny zaczep utrzymuje 
klapę otwartą. Małe, siatkowane kieszenie. Główna 
przegroda wyłożona materiałem wodoodpornym. 
Dno, z wytłoczonym logo Rapala®, wykonane  
z termicznego i wodoodpornego materiału EVA.

Model Wymiary Kolory

46025-1 50 cm x 32,5 cm x 26 cm zielony / czarny

torba magnum torba  
na przynĘty

torba na  
kółkach
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plecaki, torby, 
kamizelki

Połączenie plecaka oraz tradycyjnej torby na sprzęt 
to idealne weekendowe combo. Dzięki suwakowi, 
dwustronnym zaczepom oraz wzmocnieniu na 
ramionach całość jest bardzo wygodna w użytko-
waniu. Góra – łatwy dostęp do kieszeni głównej  
i przedniej dzięki systemowi podwójnych suwaków. 
Paski ze wzmocnieniami oraz kółka D-Ring. Po odłą-
czeniu torby może służyć jako idealny plecak do 
codziennego użytku.

a

Dół – główna kieszeń o pojemności 4 pudełek 
wędkarskich rozmiar 3600. Wewnętrzna, prze-
zroczysta pokrywa. Zdejmowany pasek na ramię. 
Przednia kieszeń otwiera się całkowicie, dając  
dostęp do dwóch wewnętrznych kieszeni typu  
„organizer” i jednej zabezpieczonej siatką.

Model Rozmiary Kolory

46002-1 31 cm x 67 cm x 26 cm zielony / czarny

a

Poręczna torba na pasku typu nerka z łatwym do-
stępem do dużej kieszeni, w której możesz trzymać 
potrzebne Ci przedmioty. 

Model Rozmiary Kolory

46036-2 40 cm x 30 cm x 14 cm szary / czarny

torba combo 3w1

Praktyczna torba na ramię w atrakcyjnej kolorystyce. 
Idealna dla aktywnych i nowoczesnych wędkarzy. 

Model Wymiary Kolory

RJUMB 35 cm x 21cm x 13cm jungle camo

a

Torba typu nerka to idealne rozwiązanie dla aktyw-
nych wędkarzy, którzy lubią trzymać wszystkie po-
trzebne akcesoria wędkarskie przy sobie.

Model Wymiary Kolory

RJUHP 32 cm x 21cm x 13 cm jungle camo

a

Praktyczny plecak w nowoczesnej kolorystyce. Do-
skonale pomieści zasadniczy ekwipunek wędkarski.

Model Wymiary Kolory

RJUBP 30 cm x 41 cm x 18 cm jungle camo

torba  
na pasku

torba   
na ramiĘ Jungle

torba typu 
nerka Jungle

plecak Jungle

nowość nowość

nowość
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plecaki, torby, 
kamizelki

Duża kieszeń główna, przepastna kieszeń przed-
nia oraz kilka małych kieszeni wewnętrznych.  
Wykonana z twardego, wodoodpornego mate-
riału. Regulowany pasek na ramię. Zdejmowana  
wyściółka z PVC wokół głównej kieszeni.

Model Wymiary Kolory

46012-2 40 cm x 30 cm x 21 cm szary / czarny

a

Idealna torba na wypady wędkarskie. Posiada zapię-
cie oraz regulowany pasek na ramię, dzięki któremu 
Twoje ręce pozostaną wolne. Wyjmowana wkładka 
z PVC wewnątrz. Trzy dodatkowe kieszenie przezna-
czone do przechowywania narzędzi i akcesoriów.

Model Wymiary Kolory

46008-2 34 cm x 28 cm x 15 cm szary / czarny

a

Pojemna i praktyczna torba wędkarska. Główna ko-
mora wyposażona w wyjmowaną wkładkę z PVC, 
dwie przednie kieszenie zabezpieczone dwustron-
nym zapięciem klamrowym. Wodoodporna. Regu-
lowany pasek na ramię.

Model Wymiary Kolory

46010-2 36 cm x 30 cm x 11 cm szary / czarny

torba  
sportsman's 12

torba  
sportsman's 13

torba  
na przynĘty 
sportsman's 31

Doskonały przykład połączenia funkcjonalności  
i pakowności. Poręczny, lekki, wyposażony w jedną 
główną i dwie mniejsze kieszenie zapinane na suwaki 
oraz zapięcia na wędki dzięki czemu ręce pozostają 
wolne. Wodoodporny. Dodatkowe punkty zaczepu 
dla akcesoriów.

Model Wymiary Kolory

46007-2 74 cm x 14 cm x 11 cm szary / czarny
a

Lekki plecak z profilowaną, przepuszczającą powie-
trze częścią tylną. Posiada ergonomiczne i wygodne 
wkładki naramienne oraz wiele kieszeni mieszczą-
cych ekwipunek. Plecak pomieści w sobie dwa pu-
dełka typu 3700.

Model Wymiary Kolory

46013-2 24 cm x 38 cm x 16 cm beżowy / czarny

a

Wodoodporne tworzywo ochroni Twój sprzęt pod-
czas dalekich wypraw wędkarskich. Regulowane 
kółkami D-ring paski na ramionach oraz wyściełane 
podparcie dla pleców zapewnią komfort podczas 
całego dnia noszenia. Ściągacze na bokach zabez-
pieczą ładunek.

Model Wymiary Kolory

46014-2 35 cm x 45 cm x 19 cm szary / czarny

plecak 
sportsman's 25

pas sportsman's 10

plecak 
sportsman's 16

rapala78



okulary

Dostępne w zestawie z twardym etui, paskiem oraz ściereczką z mikrofibry do przecierania. Zgodne z europejskim standardem EN1836.

kolekcJa visiongear® urban

Nowoczesny design, najlepsza optyka i funkcjonal-
ne wykonanie. Okulary z serii URBAN dla nowocze-
snego wędkarza.

a

Najważniejsze cechy:

•	 Polaryzacyjne szkła ochronne UV
•	 Wiele kolorów szkieł z lustrzanym wykończeniem
•	 Lekka i wytrzymała ramka

a
Parametry:

Model Kolor oprawki Kolor szkieł

UVG-282A matte blue / orange ocean blue mirror

UVG-287A matte black / red cherry red mirror

UVG-293A matte black / urban 
camo jungle green mirror

 uvg-282a   uvg-287a   uvg-293a  

  
Dostępne w zestawie z twardym etui, paskiem oraz ściereczką z mikrofibry do przecierania. Zgodne z europejskim standardem EN1836.

kolekcJa visiongear® sportsman's

 rvg-008a   rvg-008b   rvg-008c  

  
 rvg-008p - fotochromatyczne   rvg-036c   

  
  
 

floater

Najważniejsze cechy:

•	 Nietonące
•	 Bardzo lekkie
•	 Oprawka z plastiku TR90
•	 Dwa rodzaje polaryzowanych szkieł
•	 Gumowe noski
•	 Gumowe końcówki zauszników

a

Parametry:

Model Kolor oprawki Kolor szkieł

RVG-008A połyskliwy szary metallic szary

RVG-008B połyskliwy szylkretowy brązowy

RVG-008C połyskliwy czarny szary

a

Model Kolor oprawki Kolor szkieł

RVG-008P połyskliwy czarny żółty

RVG-036C połyskliwy metallic szary
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Przemysław Kowalski, tester Rapala

Najważniejsze cechy:

sportsman's magnum
•	 Lekkie, polaryzacyjne szkła TAC
•	 Powiększone boki oprawki
•	  Antypoślizgowe noski i formowane końcówki 

zauszników

sportsman's 3d wrap
•	  Gumowe, poliwęglanowe i formowane boki 

oprawek
•	 Wyjmowane zabezpieczenie przed odblaskami

a

Parametry:

Model Kolor oprawki Kolor szkieł

RVG-006A szary mat szary G15

RVG-006B połyskliwy szylkretowy brązowy

RVG-006C połyskliwy czarny metallic szary

RVG-202A czarny z paskami szary

RVG-202B brązowy z paskami brązowy

RVG-032A szary mat szary G15

a
Model Kolor oprawki Kolor szkieł

RVG-032C czarny mat szary

RVG-236A biały / niebieski niebieski

RVG-236B biały / czerwony czerwony

kolekcJa visiongear® sportsman's

 rvg-006a   rvg-006b   rvg-006c  

  
 rvg-202a   rvg-202b   rvg-032a  

  
 rvg-032c   rvg-236a   rvg-236b  

  

magnum

Dostępne w zestawie z twardym etui, paskiem oraz ściereczką z mikrofibry do przecierania.  
Zgodne z europejskim standardem EN1836.
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okulary
Najważniejsze cechy:

•	 Lekkie i wytrzymałe
•	 Specjalnie projektowane zauszniki
•	 Fleksy
•	 Różne kolory szkieł 
•	 Gumowane noski
•	 Gumowane końcówki zauszników

a

Parametry:

Model Kolor oprawki Kolor szkieł

RVG-001AS czarny mat szary G15

RVG-001BS szylkretowy brązowy

RVG-001C czarny mat żółty

RVG-002A szary mat-metallic szary G15

RVG-002B czarny mat-metallic brązowy

a
Model Kolor oprawki Kolor szkieł

RVG-002P czarny żółty

RVG-004A perłowo-szary mat szary G15

RVG-004B bursztynowy mat bursztynowy

RVG-004C niebieski mat żółty

kolekcJa visiongear® sportsman's

 rvg-001as   rvg-001bs   rvg-001c  

  

 rvg-002a   rvg-002b   rvg-002p - fotochromowe  

  

 rvg-004a   rvg-004b   rvg-004c  

  

Dostępne w zestawie z twardym etui, paskiem oraz ściereczką z mikrofibry do przecierania. Zgodne z europejskim standardem EN1836.

nietonĄca smycz

Najważniejsze cechy:

•	 Gumowy pierścień łączący
•	 Uniwersalny rozmiar

a

•	 Materiał nietonący EVA
•	 Regulowana długość

a

Parametry:

Model Opis

RVG-093A nietonąca smycz
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 rvg-022e   rvg-022f   rvg-026d  

  

 rvg-026f   rvg-031a   rvg-031c  

  

 rvg-203b   rvg-206a   rvg-206b  

  

 rvg-232a   rvg-232c   rvg-221a  

  

kolekcJa visiongear® sportsman's

mirror

Najważniejsze cechy:

•	 Powłoka odblaskowa na szkłach
•	 Odczepiane boczne panele wentylacyjne
•	  Odczepiany panel czołowy chroniący  

przed odblaskami 
•	 Antypoślizgowe noski i zauszniki
•	 Regulowane końcówki skroniowe
•	 Smycz z klipsem

a

Parametry:

Model Kolor oprawki Kolor szkieł

RVG-022E szary niebieski lustrzanka

RVG-022F szylkretowy zielony lustrzanka

RVG-026D szary niebieski lustrzanka

RVG-026F szylkretowy zielony lustrzanka

RVG-031A czarny mat srebrny lustrzanka

RVG-031C niebieski mat niebieski lustrzanka

a

Model Kolor oprawki Kolor szkieł

RVG-203B szylkretowy mat srebrny lustrzanka

RVG-206A czarny mat niebieski szary

RVG-206B szylkretowy mat srebrny lustrzanka

RVG-232A grafitowy mat srebrny

RVG-232C szary mat srebrny

RVG-221A czarny / biały srebrny

Dostępne w zestawie z twardym etui, paskiem oraz ściereczką z mikrofibry do przecierania. Zgodne z europejskim standardem EN1836Dostępne w zestawie z twardym etui, paskiem oraz ściereczką z mikrofibry do przecierania. Zgodne z europejskim standardem EN1836.
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Sum 230 cm złowiony przez naszego konsultanta, Tomka Kurnika na wobler Rapala Deep Tail Dancer 11cm uzbrojony w kotwice VMC 7560.
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noŻe

fish 'n fillet® knives

Nowy, skandynawski design. Brązowa, laminowana 
rękojeść, ostrze ze stali nierdzewnej. Szara rękojeść 
oraz ostrze pokryte teflonem. Pochewka z prawdzi-
wej skóry na zatrzask.

a

Najważniejsze cechy:

•	  Rękojeść: profilowana, plastikowa, miękkie pokrycie
•	 Ostrze: stal nierdzewna
•	 Pochewka: nylonowa z plastikową wstawką

a

Parametry:

Model Długość rączki Długość ostrza

PRFGL6 12 cm 15 cm

PRFBL6 12 cm 15 cm

presentation® fillet laminates

Ta seria to zestaw czterech noży w różnych rozmia-
rach, każdy do innego zadania. Klasyczna, wyprofi-
lowana rękojeść podtrzymująca ostrze ze skandy-
nawskiej stali nierdzewnej. Rękojeść z brzozy oraz 
pochewka z lapońskiej skóry. W zestawie praktyczna 
i łatwa w obsłudze ostrzałka.

a

Najważniejsze cechy:

•	 Rękojeść: wzmacniana, lakierowana brzoza
•	 Ostrze: ręcznie kuta europejska stal nierdzewna
•	 Futerał: prawdziwa, wytłaczana ozdobnie skóra

a

Parametry:

Model Długość rączki Długość ostrza

FNF4 10 cm 10 cm

FNF6 13 cm 15 cm

FNF7 13 cm 19 cm

FNF9 13 cm 23 cm
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Supercienkie ostrze gwarantuje doskonałą gięt-
kość i elastyczność. Teflonowe pokrycie ułatwia 
filetowanie. Superostra stal nierdzewna, wbudo-
wana w solidną rękojeść. Wykończenia z polerowa-
nego mosiądzu. Skórzana pochewka.

a

Najważniejsze cechy:

•	 Rękojeść: wzmacniana, wypalana brzoza
•	 Ostrze: ręcznie kuta, europejska stal nierdzewna
•	 Futerał: prawdziwa, wytłaczana ozdobnie skóra

a
Parametry:

Model Długość rączki Długość ostrza

FNFSF4 10 cm 10 cm

FNFSF6 13 cm 15 cm

FNFSF7 13 cm 19 cm

Słynne giętkie noże Rapala® z antypoślizgowym 
pokryciem rękojeści. Bezpieczna osłonka na palec 
chroni przed jego ześlizgnięciem podczas filetowa-
nia. Model BP906SH1 posiada teflonowe ostrze.
W zestawie osełka.

a

Najważniejsze cechy:

•	 Rękojeść: plastikowa, karbowana
•	 Ostrze: ręcznie kuta, europejska stal nierdzewna
•	 Pochewka: profilowana skóra wołu

a

Parametry:

Model Długość rączki Długość ostrza

BP704SH1 10 cm 10 cm

BP706SH1 12 cm 15 cm

BP707SH1 13 cm 19 cm

BP709SH1 13 cm 23 cm

BP906SH1 12 cm 15 cm

fish 'n fillet® superflex knives

soft grip® fillet knives

Wygodna rękojeść dopasowana do dłoni. Chropowa-
ta powierzchnia zapewnia pewny chwyt i zapobiega 
wyślizgiwaniu się noża z dłoni. Supercienkie ośmio-
calowe ostrze, imitujące kształtem noże używane 
przez rybaków, „zeszlifowane” przez lata ostrzenia. 
Bardzo giętki i mocny. W zestawie ostrzałka.

a

Najważniejsze cechy:

•	 Rękojeść: plastikowa, karbowana
•	 Ostrze: ręcznie kuta, europejska stal nierdzewna
•	 Pochewka: profilowana skóra wołu

a

Parametry:

Model Długość rączki Długość ostrza

BP708SH1 13 cm 20 cm

finn thinn® fillet knife
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Smukłe, giętkie ostrze ze stali nierdzewnej o dosko-
nałej wytrzymałości i ostrości. Gładka, jednorod-
na konstrukcja rękojeści zapewnia pewny chwyt.  
W komplecie pochewka.

a

Najważniejsze cechy:

•	 Rękojeść: żywica profilowana
•	 Ostrze: ręcznie kuta stal nierdzewna
•	 Pochewka: łatwa do czyszczenia, otwarta

a
Parametry:

Model Długość rączki Długość ostrza

BMFK5 12 cm 13 cm

BMFK7 12 cm 18 cm

Ostrze zostało wykute ze stopu węgla, molibdenu  
i chromu, dzięki czemu posiada wszelkie zalety stali 
nierdzewnej i „pracuje jak skalpel”. Stopniowo pro-
filowane ostrze tnie niezawodnie na całej powierz- 
chni tnącej. Wygodna, dopasowana do dłoni ręko-
jeść.

a

Najważniejsze cechy:

•	 Rękojeść: czarna, profilowana
•	 Ostrze: ręcznie kuta, europejska stal nierdzewna
•	 Pochewka: skóra wołu

a

Parametry:

Model Długość rączki Długość ostrza

404 10 cm 10 cm

406 12 cm 15 cm

407 12 cm 19 cm

black medallion™ fillet knife

presentation® fillet knives

Nóż EZ GLIDE Fillet o ostrzu pokrytym PTFE jest do-
skonałym narzędziem do wielu czynności wykony-
wanych na obozowisku wędkarskim. 

a

Najważniejsze cechy:

•	 Rękojeść: termoplastik
•	 Pochewka: łatwa do czyszczenia

a

Parametry:

Model Długość rączki Długość ostrza

REZ7 12 cm 18 cm

ez  glide™ fillet
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Antypoślizgowa, wyprofilowana rączka, bezpieczna 
osłonka na palec. Ostrze ze stali nierdzewnej. Uni-
wersalna pochewka chroni ostrze oraz użytkownika. 
Wbudowana ostrzałka ułatwia ostrzenie bezpośred-
nio „na polu walki”. 

a

Najważniejsze cechy:

•	 Rękojeść: czarny plastik
•	 Pochewka: sztywna z wbudowaną osełką

a
Parametry:

Model Długość rączki Długość ostrza

BP134SH 10 cm 10 cm

BP136SH 12 cm 15 cm

deluxe falcon fillet

Modelowana, komfortowa rączka. Nierdzewna 
stal chirurgiczna chowa się w rączkę, zapewniając  
wygodę i bezpieczeństwo. Bezpieczny zatrzask. 

a

Najważniejsze cechy:

•	 Rękojeść: modelowana
•	 Ostrze: stal nierdzewna

a

Parametry:

Model Długość rączki Długość ostrza

BP405F 15 cm 12,5 cm

fishing / camping folding knife

Twarda rączka z profilowanego plastiku z teksturo-
wanymi wykończeniami zapewnia doskonałą przy-
czepność. Duży jelec zabezpieczy dłoń w trakcie 

a

operowania śliskimi materiałami. Ostrze ze stali 
nierdzewnej jest doskonale giętkie i pozwoli nawet 
na najcieńsze filetowanie.

a

Parametry:

Model Długość rączki Długość ostrza

126SP 12 cm 15 cm

124BX 12 cm 10 cm

128BX 12 cm 20 cm

promotional
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Proste, krótkie ostrze z superostrej, nierdzewnej sta-
li idealnie nadaje się do wszelkich prac związanych 
z przygotowywaniem zestawu. Pochewka może 
być przytroczona do paska.

a

Najważniejsze cechy:

•	  Rękojeść: profilowana, plastikowa, miękkie  
pokrycie

•	 Ostrze: stal nierdzewna
•	 Pochewka: nylonowa z plastikową wstawką

a

Parametry:

Model Długość rączki Długość ostrza

SNP4 13 cm 10 cm

Wytrawiane ostrze z nierdzewnej stali pokryte szarą 
warstwą teflonową. Łatwo otwierany jedną ręką, za-
bezpieczony zatrzaskiem. Zawiera zestaw narzędzi: 
przecinak do żyłki, pochwę oraz trok.

a

Najważniejsze cechy:

•	 Ostrze: nierdzewna stal pokryta teflonem
•	 Rękojeść: komfortowy uchwyt TPE

a
Parametry:

Model Długość rączki Długość ostrza

SFS 10,5 cm 7,5 cm

SFM 12 cm 8,5 cm

sportsman's knife

folding fishing knife

Miękki uchwyt oraz ciężkie ostrze ułatwiają cięcie. 
Ząbki na górnej części doskonale radzą sobie z prze-
cinaniem kości czy sprawianiem ryb.

a

Najważniejsze cechy:

•	 Rękojeść: żywica profilowana
•	 Pochewka: profilowana skóra wołu

a

Parametry:

Model Długość rączki Długość ostrza

BP175 13 cm 12 cm

rapala® fishing knife
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Rapala Fish Camp Fillet wyposażony jest w ostre, 
wykonane z nierdzewnej stali, ostrze idealnie na-
dające się do wszelkich zadań podczas zasiadki.

a

Najważniejsze cechy:

•	 Rękojeść: profilowana, plastikowa 
•	  Ostrze: ręcznie kute ostrze z europejskiej 

stali nierdzewnej
•	 Pochewka: łatwa do czyszczenia, z zatrzaskiem

a

Parametry:

Model Długość rączki Długość ostrza

FNC6 10 cm 15 cm

Wielozadaniowy nóż z częściowo ząbkowanym  
ostrzem ze stali nierdzewnej w łatwej do czysz-
czenia pochewce. Profilowana rączka wyposażona  
w otwór na smycz.

a

Najważniejsze cechy:

•	 Rękojeść: profilowana, plastikowa 
•	  Ostrze: ręcznie kute ostrze z europejskiej 

stali nierdzewnej
•	 Pochewka: łatwa do czyszczenia, z zatrzaskiem

a

Parametry:

Model Długość rączki Długość ostrza

RUK4 12 cm 10 cm

fish camp fillet

fisherman's utility knife

Nóż do filetowania RCD ma osadzone w rękojeści na 
pełną długość, sprężyste ostrze o ręcznie profilowa-
nej zbieżności, wykonane z polerowanej japońskiej 
stali nierdzewnej, idealne do filetowania i usuwania 
żeber. Ergonomiczna, antypoślizgowa rękojeść ma 
bezpieczny chwyt i zgrubienie dla ochrony palców. 
Profesjonalna, twarda pochwa zabezpieczająca nóż.

a

Parametry:

Model Długość rączki Długość ostrza

RCDFN6 13 cm 15 cm

a

nóŻ do filetowania
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Najłatwiejszy sposób na utrzymanie śliskiej ryby 
podczas filetowania. Przyszpila rybę do deski, uła-
twiając pracę.

a

Najważniejsze cechy:

•	 Rękojeść: czarna, plastikowa, profilowana
•	 Widelec: stal nierdzewna

a
Parametry:

Model Długość rączki Długość ostrza

RFF2 10 cm 7 cm

Łatwa w użyciu osełka. Ceramiczne kółka podtrzy-
mują nóż pod odpowiednim kątem. Pojedyncze 
osełki są również dostępne w opakowaniu zbior-
czym.

a

Parametry:

Model Opis

RMKS podwójna osełka

SH2 podwójna osełka (cienka i gruba)

a

fille t fork

osełki

Tomasz Kurnik , konsultant Rapala
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wagi

Mieszcząca się w dłoni waga cyfrowa RCD może za-
pamiętać do 8 wyników ważenia. Czytelny monitor 
LCD pokazuje minimalną, maksymalną i całkowitą 
masę spośród zapisanych w pamięci wyników.  
Skala w kg i funtach. Miękka powłoka obudowy  
zapewnia pewne trzymanie wagi w ręku. Wbudo-
wany otwieracz do butelek. 

Model Opis

RCDDS25 25 kg

a

Waga mechaniczna z trwałą sprężyną ze stali nie-
rdzewnej, hakiem i uchwytem. Aluminiowa, ano-
dowana obudowa. Komfortowa, miękka rękojeść 
zapewnia bezpieczne ważenie. Skala w kg i w fun-
tach. Suwany znacznik pokazuje maksymalny wy-
nik ważenia. W rękojeści wbudowany otwieracz do 
butelek.

Model Opis

RCDTS11 11 kg

a

12-kg waga mechaniczna z czytelnym cyferblatem. 
Szorstka obudowa zapewnia bezpieczny chwyt na-
wet podczas ważenia dużej ryby. Mocny, nierdzew-
ny hak.

Model Opis

RCDCS12 waga zegarowa 12 kg

waga 
kompaktowa

Duże cyfry ułatwiają odczytywanie nawet ze zdjęć. 
Do użycia nie potrzeba baterii.

Model Opis

RMWS-25 waga tubowa do 11 kg

RMWS-50 waga tubowa do 22 kg

a

Łatwość i wygoda ważenia oraz zapisywania poło-
wów. 8 opcji wyświetlania wagi – całkowita waga 
zdobyczy jest wyświetlana przez cały czas. Łatwa  
w obsłudze. Wyposażona w oświetlenie nocne.

Model Opis

RCTDS50 waga cyfrowa z ekranem dotykowym  
do 25 kg

a

waga 
cyfrowa

waga 
zegarowa 
12 kg

waga  
analogowa

waga 
analogowa
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seria rcd

szczypce 

Zastrzeżony patent Rapala® – magnetyczna „spręży-
na” wbudowana poniżej osi obrotu szczęk składa się 
z dwóch odpychających się magnesów, które otwie-
rają szczęki, co ułatwia operowanie szczypcami  
jedną ręką. W przeciwieństwie do zwykłej sprężyny, 
„sprężyna” magnetyczna nie łamie się i nie traci siły. 
Ergonomiczne, wygodne rękojeści oblane tworzy-
wem. Mocne, czernione, ząbkowane szczęki ze stali  
nierdzewnej dają pewny zacisk.

a
Model Długość

RCDMP4 10 cm

RCDMP6 18 cm

RCDMP8 20 cm

magnetyczne  
szczypce

Szczypczyki ze sprężyną, którymi łatwo opero-
wać w grubych rękawicach, nawet z jednym pal-
cem. Ząbkowane szczęki, blokowane zapadką  
w końcach rękojeści, gwarantują bezpieczny zacisk.  
Zaostrzone u nasady krawędzie szczęk wykonanych 
z trwałej, nierdzewnej stali pełnią rolę nożyczek. 
Szczypczykami operuje się wygodnie również bez 
rękawic, np. latem. 

Model Opis

RCDMF szczypce

a

Praktyczne nożyczki z mechanizmem sprężyno-
wym do obsługi jedną ręką. Idealnie ostre i precy-
zyjnie tnące każdy rodzaj linki wędkarskiej.

Model Długość

RCDPLS 13 cm

a

Pływający aerator włącza się automatycznie po 
włożeniu do wody. Ma kompaktowe wymiary i no-
woczesny wygląd. Napowietrza wodę z dużą wydaj-
nością (1,5 l/min), co pozwala utrzymać rybki przy-
nętowe przy życiu przez dłuższy czas. Trzy baterie 
typu C wystarczają na 18 h pracy w trybie ciągłym 
albo 36 h w trybie przerywanym, z 15- minutowymi 
przerwami.

Model Opis

RCDFA pływający napowietrzacz

pływajĄcy 
aerator

noŻyczki 
do linek

nowość

nowość

nowość

magnetyczna
sprężyna
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seria rcd

Mocny magnetyczny klips z karabińczykiem, ide-
alny do mocowania podbieraka, dużego narzędzia 
lub innych akcesoriów do kurtki wędkarskiej lub 
kamizelki. Magnesy trzymające narzędzie łatwo 
rozłączyć jednym pociągnięciem ręki. Równie łatwe 
i szybkie jest ponowne połączenie magnesów.

a

Model Opis

RCDMR magnetyczny klips

RCDMRR magnetyczny klips / czerwony

RCDMRB magnetyczny klips / niebieski

a

Specjalne narzędzie spinningisty do zdejmowania 
małych kółeczek łącznikowych bez ryzyka ich roz-
gięcia. Wykonane ze sprężystej stali nierdzewnej, 
zapewniającej długotrwałe użytkowanie. Lekkie,  
ergonomiczne, łatwe w użyciu. Drugi koniec szczyp-
czyków ma formę otwieracza do butelek. 

Model Opis

RCDMSR szczypczyki do małych kółek łącznikowych

osełka do 
noŻy

obcinacz  
do linek

magnetyczny  
klips

szczypczyki do  
małych kółek  
łĄcznikowych

Miarka taśmowa samoczynnie zwijana za pomocą 
sprężyny, wygodna w użyciu i przechowywaniu. 
Zakres pomiarowy 150 cm, podziałka 1 cm, duże, 
czytelne liczby, co 10 cm jaśniejsze znaczniki. Jest 
odporna na wodę i światło słoneczne (UV), ma an-
tyodblaskową powierzchnię, więc jest dobrze wi-
doczna na zdjęciach z rybą, nawet z użyciem flesza.

Model Opis

RCDRR150 miara taśmowa

a

Ostrzenie noży tą osełką jest łatwe i składa się  
z dwóch etapów. Najpierw stępiony nóż ostrzy się 
zgrubnie w czarnych płytkach ściernych. W drugim 
etapie następuje ostrzenie wykańczające w białych 
płytkach i nóż staje się ostry jak brzytwa. Uchwyt  
z tworzywa zapewnia bezpieczne ostrzenie. 

Model Opis

RCDKS osełka do noży

a

Ostre, szlifowane szczęki obcinacza z łatwością 
przecinają zarówno żyłkę, jak i plecionkę. Trwały,  
bo wykonany ze stali nierdzewnej obcinacz ma  
ergonomiczny, zakrzywiony profil i jest wygodny  
w użyciu. Drugi koniec obcinacza ma formę  
otwieracza do butelek.

Model Opis

RCDMC obcinacz do linek

miarka  
taŚmowa

nowość nowość
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seria odporna
na słonĄ wodĘ

szczypce 
28 cm

Pozwalają łatwo odhaczać głęboko połkniętą przy-
nętę. Wykonane ze stali węglowej i niklowane, za-
bezpieczone przed korozją na lata. Wyposażone  
w boczne ostrza do cięcia stalowych linek i haków. 
Rękojeści oblane jasnym tworzywem chronią dłoń 
podczas uwalniania Twojej ulubionej Rapali z prze-
pastnego pyska ryby.

Model Długość Opis

SACP11 28 cm szczypce
a

Zaprojektowane na lata niezawodnej pracy, wy-
konane z wytrzymałej stali węglowej i niklowane. 
Mają rękojeści oblane jasnym tworzywem i sprę-
żynę dwupłytkową otwierającą szczęki, dzięki 
czemu są łatwe i wygodne w użyciu. Wyposażone  
w zaciskacz do śrucin, boczne ostrza tnące i szczeliny  
do ustawiania uszek woblerów.  

Model Długość Opis

SACP6 16 cm Salt Angler's Pliers

SACP8 22 cm Salt Angler's Pliers

a

Bezpiecznie chwyta rybę, eliminując możliwość 
zranienia jej lub wędkarza. Doskonały do używa-
nia jedną ręką. Mechanizm łatwego uwalniania.  
Odporny na rdzę, wytrzymały i łatwy w czyszczeniu. 
Nie tonie, a dzięki smyczy będzie zawsze pod ręką. 
Może być doczepiony do wagi. Dwa rozmiary:  
15 i 23 cm. 

Model Opis

RFFG6 nietonący chwytak 15 cm

RFFG9 nietonący chwytak 23 cm

szczypce 16 i 22 cm

Siła nacisku szczęk większa o 60% oraz powiększo-
ne rękojeści umożliwiają łatwe, wygodne przecina-
nie dużych haków oraz metalowych linek. Niklowa 
powłoka na stali węglowej stanowi dobrą ochronę 
przed korozją. 

Model Długość Opis

SADLC8 20 cm szczypce tnące przegubowe 
boczne 20 cm

a

Zagięty profil szczęki przyspiesza wymianę kółek 
łącznikowych i haków. Mocna sprężyna otwierająca 
szczęki ułatwia pracę jedną ręką.

Model Długość Opis

SAHDSRP 16 cm szczypce do dużych kółek 
łącznikowych

a

Specjalnie zaprojektowane ząbkowane ostrze 
tnące przytrzymuje nawet najgrubszą plecionkę  
i przecina ją z łatwością, bez poślizgu. Nożyczki  
są wykonane ze stali nierdzewnej i mają wygodne, 
powiększone otwory na palce.

Model Opis

SRLS nierdzewne nożyczki do plecionki

nierdzewne 
noŻyczki  
do plecionki

szczypce tnĄce  
przegubowe 
boczne 20 cm

szczypce do 
duŻych kółek  
łĄcznikowych

nietonĄcy 
chwytak
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narzĘdzia

Chwytaki pozwalają na bezpieczne obchodzenie 
się z zębiastymi drapieżnikami. Łatwy w operowa-
niu przy użyciu jednej ręki – model 9-calowy obsłu-
giwany palcem wskazującym, 6-calowy – kciukiem. 
Anodowane aluminium jest lekkie i wytrzyma-
łe. Profilowana rączka ułatwia posługiwanie się.  
Zatrzask ze stali nierdzewnej sprawdzi się w słonej 
i słodkiej wodzie.

Model Opis

APFG6 Aluma-Pro Gripper 15 cm

APFG9 Aluma-Pro Gripper 23 cm

a

Konstrukcja z wytrzymałej stali nierdzewnej, co za-
bezpiecza ją przed korozją. Na dużym i łatwym do 
odczytania wyświetlaczu wagi pokazane zostaną 
wyniki – w funtach, uncjach lub kilogramach (w za-
leżności od preferencji). Konstrukcja jest odporna na 
działanie wody morskiej i słodkiej. Będzie działać do 
600 godzin na 2 bateriach AAA, do czego przyczynia 
się funkcja automatycznego wyłączenia po 2 minu-
tach bezczynności.

Model Opis

DFG50 chwytak z cyfrową wagą do 25 kg

a

Szybko i łatwo podnieś swoją zdobycz jedną ręką. 
Otwórz jej paszczę, wprowadź chwytak i sprawdź 
wynik na czytelnym cyferblacie. Mechanizm szyb-
kiego uwalniania wyswobodzi przeciwnika i pozwo-
li mu walczyć innego dnia. Części metalowe są wy-
konane z odpornego na korozję aluminium, dzięki 
czemu sprzęt będzie służył przez lata. Miękka rączka 
ułatwia komfortowe korzystanie, a smycz dopilnuje, 
żeby w wodzie wylądowała tylko ryba. Waga poda-
wana również w funtach.

Model Opis

MFG25 chwytak z mechaniczną wagą do 25 kg

Niewielka i wygodna ostrzałka wykonana z drobno-
ziarnistej aluminy (tlenek glinu). Pasek na szyję.

Model Opis

RHKS-1 osełka do haków

a

Rozkładany system trzymaków może pomieścić 
wiele wędek o różnych rozmiarach. Podstawka  
eliminuje możliwość uszkodzenia wędki. 

Model Opis

PGRH-6 stojak na wędkę

a

chwytak 
z cyfrowĄ wagĄ

chwytak 
z mechanicznĄ 
wagĄ

aluma-pro  
gripper

osełka  
do haków

uchwyt 
na wĘdkĘ
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Idealne do przecinania przyponów, plecionek oraz 
haków, rozwierania kółek łącznikowych i dostra-
jania woblerów. Pasek na rękę. Najwyższej jakości 
konstrukcja z nierdzewnej stali będzie służyła Ci 
przez długie lata. Wyjątkowe rozwiązania niespoty-
kane w innych modelach.

Model Opis

RCPC6 zakrzywione szczypce o długości 16,5 cm

a

Szczypce do przecinania przyponów, plecionek 
oraz rozwierania kółek łącznikowych i dostrajania 
woblerów. Sprężyna ułatwiająca operowanie narzę-
dziem. Wyjątkowe, niespotykane w innych mode-
lach, rozwiązania.

Model Opis

RSSP6 szczypce o długości 16 cm

RSSP8 szczypce o długości 22 cm

a

Poręczne, z wąską końcówką, idealnie mieszczą się 
w kieszeni. Sprężyna ułatwia obsługę jedną ręką,  
a miękka, antypoślizgowa okładzina na rączce daje 
pewny uchwyt.

Model Opis

RCP6 kombinerki wędkarskie 16 cm

RCP8 kombinerki wędkarskie 22 cm

szczypce 
wĘdkarskie  
ze stali  
nierdzewneJ

szczypce 
wĘdkarskie 

zakrzywione 
szczypce 
wĘdkarskie

noŻyczki

a

Umożliwiają uchwycenie i przytrzymanie plecionki, 
a ząbkowany brzeg powierzchni ułatwia jej przecię-
cie. Poszerzony otwór na kciuk. Konstrukcja ze stali 
nierdzewnej.

Model Opis

RLS nożyczki

a

Wieloczynnościowe, praktyczne narzędzie. Zawie-
ra otwieracz do butelek, dziadka do orzechów, 
obieraczkę do warzyw. Ostrza proste i ząbkowane. 
Rozkłada się na dwie części. Wytrzymała konstruk-
cja wykonana ze stali nierdzewnej. Duże, wygodne 
oczka w rączce nożyczek. 

Model Opis

RFGS nożyce wędkarskie

noŻyce 
wĘdkarskie
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Pozwoli Ci na łatwą i szybką wymianę kotwic w 
przynętach. Specjalnie formowane i antypoślizgo-
we rączki.

Model Opis

RMSP rozwieracz do kółek
a

Cążki, narzędzie do strojenia przynęt, haczyk do 
rozwiązywania supłów oraz nożyk. Opcjonalnie  
dostępne w opakowaniach po 36 sztuk.

Model Opis

RFC-1 cążki wędkarskie & Trok

a

rozwieracz 
do kółek 
łĄcznikowych

Cichy, mocny aerator. Działa na baterie dwukomór-
kowe (brak w komplecie). Wąż 60 cm.

Model Opis

RAERTR-C aerator na baterie

a

Wyważona, nieduże rozmiary.  Aktywuje się w wo-
dzie. Wewnętrzny przełącznik ON/OFF. Pracuje do 
60 godzin (2 baterie AA). 15 m plastikowej linki. 
Waga 170 g.

Model Opis

RLMB bojka markerowa

a

aerator 
na baterie

obcinacz 
do linek

boJa 
markerowa
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Kombinerki wędkarskie i nożyczki.

Model Opis

RTC-6SPLS kombinerki wędkarskie i nożyczki

a

Szczypce wędkarskie 16 cm, obcinacz Rapala, jig 
buster, ostrzałka do haków.

Model Opis

RTC-6PCHS zestaw wędkarski

a

Szczypce z nierdzewnej stali 22 cm oraz nóż Soft 
Grip Fillet 15 cm z pochewką.

Model Opis

RPLR8-706 zestaw z nożem do filetowania

combo pack fillet-tool 
combo 

szczypce 
wĘdkarskie 

zestaw 
akcesoriów

a

Ten zestaw jest gotowy do użycia w każdej chwili 
dzięki funkcjonalnemu paskowi zawieszanemu na 
szyi. Zawiera obcinacz wędkarski, ostrzałkę oraz jig 
buster.

Model Opis

RCLP-1 zestaw obcinaczy

a

Jednorodna konstrukcja z ciężkiego mosiądzu  
oraz antypoślizgowa rączka.

Model Opis

RFP-18 obuch

obuch
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zestaw narzĘdzi

Szczypce wędkarskie 16 cm, nóż do filetowania  
Falcon Fillet z pochewką oraz obcinacz Rapala®.

Model Opis

RTC-6P136C zestaw wędkarski

a

Mierzące 16 cm szczypce wędkarskie, kleszcze 
14 cm, nóż do filetowania z pochewką, obcinacz, 
pochewka na narzędzia i trok na szyję.

Model Opis

BP136PFS zestaw wędkarski

a

Szczypce z nierdzewnej stali 22 cm, kleszcze z nie-
rdzewnej stali 14 cm, pochewka. Idealny zestaw  
dla każdego wędkarza.

Model Opis

RTC-1 zestaw narzędzi

combo pack

Nóż do filetowania 12,5 cm wraz osełką. Łatwa do 
czyszczenia deska do filetowania. DVD z instrukcją, 
jak filetować ryby.

Model Opis

BP405K1 zestaw biwakowy

a

11 kg waga mechaniczna wraz z 15 cm nożem Soft 
Grip z pochewką. 

Model Opis

RMWS1-706 zestaw: waga i nóż do filetowania

a

Noże do filetowania 15 i 10 cm wraz z pochewką. 
Osełka oraz płyta DVD z instrukcją, jak filetować 
ryby.

Model Opis

BP7074 zestaw noży z miękkim uchwytem

weigh & fillet 
combo

soft grip fillet 
combo

fish / camp fillet 
knife combo
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podbieraki

Konstrukcja z czarnego, anodyzowanego alumi-
nium. Gumowana siatka. Miękka rączka. Elastyczne 
mocowanie. 

Model Długość rączki Długość siatki Wielk. obręczy

RNFSHN-S 20 cm 50 cm 35 cm

a

Konstrukcja z czarnego, anodyzowanego alumi-
nium. Gumowana siatka. Miękka rączka. Elastyczna 
smycz. Nietonący.

Model Długość rączki Długość siatki Wielk. obręczy

RNFSHN-M 20 cm 50 cm 45 cm

a

Konstrukcja z czarnego, anodyzowanego alumi-
nium. Gumowana siatka. Wbudowany klips na pa-
sek. Łatwy w obsłudze zatrzask. Miękka rączka.

Model Długość rączki Długość siatki Wielk. obręczy

RNFN-L 75 cm 50 cm 50/50/50 cm

JednorĘczny 
podbierak

składany 
podbierak xl

krótki podbierak

składany 
podbierak

podbieraki 
pro guide

Konstrukcja z czarnego, anodyzowanego alumi-
nium. Gumowana siatka. Wbudowany klips na pa-
sek. Miękka rączka teleskopowa.

Model Długość rączki Długość siatki Wielk. obręczy

RNTFN-L 85-125 cm 50 cm 50/50/50 cm

a

Konstrukcja z czarnego, anodyzowanego alumi-
nium. Gumowana siatka. Regulowana i zamykana 
na zatrzask miękka rączka. 

Model Długość rączki Długość siatki Wielk. obręczy

RNPGN-L 120 cm 90 cm 60 cm

RNPGN-M 100 cm 85 cm 50 cm

a

Konstrukcja z czarnego, anodyzowanego alumi-
nium. Gumowana siatka. Miękki uchwyt. Teleskopo-
wa rączka z blokującym zatrzaskiem
Quick Lock.

Model Długość rączki Długość siatki Wielk. obręczy

RNPGN-XL 160 cm 60 cm 70 cm

teleskopowy 
podbierak
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zestawy 
hurtowe

noŻyce  
wĘdkarskie

Ceramiczne osełki.

Model Ilość

RSHD-1 36 sztuk

a

Kombinerki ze stali węglanowej. 

Model Ilość

RPLD-1 12 sztuk

a

Przydatne dla każdego wędkarza. 

Model Ilość

RCD-2 36 sztuk

Model Ilość

126BX 36 sztuk

a
Dwuczęściowe nożyce z szerokimi rączkami. 

Model Ilość

RFGS-B 18 sztuk

a

Idealne do ucinania plecionek i żyłek.

Model Ilość

RSD-1 32 sztuki

kombinerki 
wĘdkarskie

obcinacz do linekosełka 
dwustopniowa

noŻyczki  
do linek

noŻe  
do filetowania
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