
przynĘty
Storm™ nazywany jest młodszym bratem Rapali. 
Młodszym, czyli odważniejszym, bardziej ko-
lorowym i bezkompromisowym. Takie właśnie  
są przynęty Storm™ – gumy, woblery i systemy  
do zbrojenia.

Tomasz Kurnik, konsultant Rapala, Storm, Sufix
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Woblery

 950   951   952  

  
 953   954   955  

  
 956   957  

 

Najważniejsze cechy:

•	  Kształt steru zapewnia dużą czułość przynęty  
na zmiany prędkości prowadzenia

•	  Ruchome oczko mocujące podczas prowadzenia 
ustawia przynętę zawsze na wprost, zapobiegając 
wykładaniu się jej na boki

a

•	 Wbudowany system kulek zwiększających zasięg
•	 Efektywna grzechotka
•	 Kotwice VMC® Black Nickel

a
Parametry:

Model Długość Waga Gł. pracy

ARM11 11 cm 17 g 0,6 m

arashi® rattling minnoW

Najważniejsze cechy:

•	  Kształt steru zapewnia dużą czułość przynęty  
na zmiany prędkości prowadzenia 

•	  Ruchome oczko mocujące podczas prowadzenia 
ustawia przynętę zawsze na wprost, zapobiegając 
wykładaniu się jej na boki

•	 Żywa akcja

a

•	  Kwadratowy ster zapobiega wchodzeniu przynęty 
w zaczepy

•	 Duża wyporność
•	  Idealna do łowienia w trudnych warunkach, 

również w kamieniach
•	 Kotwice VMC® Black Nickel

a

Parametry:

Model Długość Waga Gł. pracy

ASQ303 5,5 cm 14 g 1 m

arashi® silent square

 612   680   682  

  
 686   868   871  

  
 872   874  
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Woblery

Najważniejsze cechy:

•	  Kształt steru zapewnia dużą czułość przynęty  
na zmiany prędkości prowadzenia

•	  Ruchome oczko mocujące podczas prowadzenia 
ustawia przynętę zawsze na wprost, zapobiegając 
wykładaniu się jej na boki

•	 Efektywna grzechotka

a

•	  Wyjątkowo skuteczna przy dużych prędkościach 
prowadzenia

•	 Wbudowany system kulek zwiększających zasięg
•	  Umiarkowanie agresywna akcja z tendencją  

do zamiatania ogonem
•	 Kotwice VMC® Black Nickel

a
Parametry:

Model Długość Waga Gł. pracy

ADP10 6 cm 16 g 3,3 m

ADP18 7 cm 22 g 5,5 m

ADP25 9 cm 32 g 7,6 m

arashi® rattling Deep

 612   680   682  

  
 686   868   871  

  
 872   874   859  

  
 875  

Najważniejsze cechy:

•	  Kształt steru zapewnia dużą czułość przynęty  
na zmiany prędkości prowadzenia

•	  Ruchome oczko mocujące podczas prowadzenia 
ustawia przynętę zawsze na wprost, zapobiegając 
wykładaniu się jej na boki

a

•	 Wbudowany system kulek zwiększających zasięg
•	 Efektywna grzechotka
•	 Kotwice VMC® Black Nickel
•	 Gęsta, lusterkująca akcja

a

Parametry:

Model Długość Waga Gł. pracy

AFT07 5,5 cm 12,5 g 2,3 m

arashi® rattling flat

 612   680   682  

  
 686   868   871  

  
 872   874  
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Woblery
Najważniejsze cechy:

•	  Doskonały wobler zarówno do spinningu,  
jak i trollingu

•	 Wykonany z odpornego na uszkodzenia tworzywa

a

•	 Model 11 cm posiada grzechotkę
•	  W modelu 11 cm kotwice VMC® Black Nickel, 

w modelu 15 cm nierdzewne kotwice VMC®

a
Parametry:

Model Długość Waga Gł. pracy

DTH11 11 cm 28 g 3–5,6 m

DTH15 15 cm 60 g 6–9 m

Deep thunDer®

 333   375   396  

  
 429   452   454  

  
 455   456   457  

  
 497   519   650  

  
 660   804   994  

  

Najważniejsze cechy:

•	  Wykończenie transparentne, malowane  
lub połyskujące

•	 Wąska akcja
•	 Dobrze sprawdza się przy twitchingu

a

•	 Pływający, posiada dużą wyporność
•	 Wbudowany system kulek zwiększających zasięg
•	 Kotwice VMC® Black Nickel

a

Parametry:

Model Długość Waga Gł. pracy

SRM95F 9,5 cm 11 g 0,6 m

bcg-Black Orange Lightning; biw-Sardine; clcd-Clear Candy; 
clphc-Clear Pink Head Chartreuse; hrh-Holo Red Head; inc-Inakko; 
sfco-Pearl Chartreuse; uvglo-UV Glow Orange Belly

 bcg   biw   clcd  

  
 clphc   hrh   inc  

  
 sfco   uvglo  

 

so-run minnoW
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miĘkkie 
przynĘty

 bh   bk   gr  

  
 gt   p  

 

Najważniejsze cechy:

•	 Uzbrojona przynęta miękka
•	 Wbudowana komora z głośną grzechotką

a

•	   Spokojna akcja korpusu z ostro zamiatającym 
ogonem

a
Parametry:

Model Długość Waga

KNM05 13 cm 46 g

KNM07 18 cm 67 g

bh-Blue Herring; bk-Bleak; gr-Green Roach; p-Perch; 
gT-Green Tiger;

knock'r minnoW

 bro   ft   gzsd  

  
 p   pk   rt  

  

Najważniejsze cechy:

•	 Gumowobler z łamanym korpusem
•	 Trzepoczący ogonek
•	  Korpus wykonany z wytrzymałego, miękkiego 

tworzywa

a

•	 Uzbrojony w czerwone kotwice VMC®
•	 Wtopione w korpus holograficzne listwy
•	 Holograficzne oko WildEye
•	 Poliwęglanowy ster

a

Parametry:

Model Długość Waga

KSM04 10 cm 11 g

KSM06 15 cm 38 g

bro-Bleeding Roach; fT-Fire Tiger; gzsd-Gizzard Shad Roach; 
p-Perch; pk-Pike; rT-Rainbow Trout

kickin' minnoW
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miĘkkie 
przynĘty

 ayu   cd   hmu  

  

 pd   prl   rcw  

  

 srd  

Najważniejsze cechy:

•	  Miękka przynęta z wymiennym korpusem idealnie 
dopasowanym do główki

•	 Kształt główki przeznaczony do trollingu

a

•	  Skuteczność potwierdzona przy pionowym  
dżigowaniu na skandynawskich łowiskach

•	  Agresywna praca ogona prowokuje drapieżniki 
z dużej odległości

a
Parametry:

Model Długość Waga

SJSD55 15 cm 50 g

SJSD65 17 cm 80 g

ayu-Ayu; cd-Chartreuse Demon; hmu-Holographic Mullet;  
pd-Pearl Demon; prl-Pearl; rcw-Red Craw; srd-Sardine

ultra shaD

Najważniejsze cechy:

•	  Rybka jak żywa. Realistyczny kształt ogona,  
naturalnie zachowujący się, łamany korpus  
i trójwymiarowe oko to niezawodna recepta  
na przyczajonego drapieżnika

•	  Powoli tonąca przynęta, którą można skutecznie 
poprowadzić nad dywanem zanurzonej roślinności

•	 Uzbrojone w kotwice VMC®

a

Parametry:

Model Długość Waga

LKSD04 10 cm 14 g

LKSD05 12 cm 25 g

bg-Bluegill; bro-Bleeding Roach; csd-Chartreuse Shad;  
glf-Goldfish; gs-Gold Shiner; os-Olive Shiner

a

Model Długość Waga

LKSD06 15 cm 40 g

live kickin' shaD

 bg   bro    csd  

  
 gs   glf   os  
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miĘkkie 
przynĘty

Najważniejsze cechy:

•	 Naturalistyczna imitacja okonia
•	  Łamany korpus z naturalnym ogonem daje się 

prowadzić jak żywy okoń

a

•	 Trójwymiarowe oko 
•	 Uzbrojone w kotwice VMC® Black Nickel

a
Parametry:

Model Długość Waga

LKPH03P 7 cm 9 g

LKPH04P 10 cm 16 g

p-Perch

live kickin' perch

WilD eye® live series

Najważniejsze cechy:

•	  Kolorystyka i kształt korpusu idealnie  
odwzorowuje wygląd naturalnej rybki 

•	  Wbudowane elementy holograficzne  
oraz trówymiarowe oko WildEye

•	  Uzbrojone w najlepszej jakości haki i kotwice 
VMC® z grotem wykonanym w technologii  
Needle Point

Parametry:

Model Długość Waga

WLPE02 6 cm 10 g

WLPE03 8 cm 18 g

WLPE04 10 cm 29 g

a

Model Długość Waga

WLPK04 10 cm 15 g

WLPK05 12 cm 25 g

WLPK06 14 cm 38 g

a

Model Długość Waga

WLRO02 6 cm 10 g

WLRO03 8 cm 15 g

WLRO04 10 cm 25 g

obp-Orange Belly Perch; fp-Fire Perch; p-Perch; fpk-Fire Pike;  
pk-Pike; sro-Silver Roach; ro-Roach

 obp   fp   p  

  

 fpk   pk  

 

 sro   ro  

 

live perch

live pike

live roach

storm 129



miĘkkie 
przynĘty

live kickin' pike

Najważniejsze cechy:

•	  Trójelementowy korpus z trójwymiarowym okiem 
przy umiejętnym prowadzeniu jest dla drapieżnika 
praktycznie nie do odróżnienia od prawdziwego 
szczupaczka

a

•	 Przysmak naszych kaczodziobych kanibali
•	 Uzbrojone w kotwice VMC® Black Nickel

a
Parametry:

Model Długość Waga

LKPK04PK 10 cm 10 g

LKPK05PK 14 cm 20 g

pk-Pike

Robert Taszarek, konsultant Rapala, Storm
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miĘkkie 
przynĘty

360°gt searchbait™

Rzucaj, jak chcesz, a złowisz wszędzie! Rewolucyjna 
przynęta Storm 360°GT Searchbait jest idealna 
dla każdego! Nic nie musisz kombinować! Wystar-
czy, że zarzucisz, a ona zrobi za Ciebie całą robotę. 
Składa się z główki i miękkiego korpusu. Zwarty 
ruch korpusu skupiony na pracy wzdłuż osi do 
złudzenia przypomina żywą rybkę przemykającą 
wśród podwodnych labiryntów roślin i toni wodnej. 
Te unikalne walory pracy przynęty zadecydowały  
o wyjątkowej skuteczności Storm 360°GT Searchbait.

a

Kuszenie drapieżników do brań stało się teraz o wiele 
prostsze. Wystarczy prowadzić przynętę równo-
miernie z drobnymi zatrzymaniami, aby drapieżne 
ryby chętnie ją atakowały. Dzięki przynęcie STORM 
360°GT złowienie szczupaków i okoni stanie się 
dużo łatwiejsze. Wszechstronne testy tej przynęty 
już to potwierdziły!

a

Parametry:

Model Długość Waga Opis

SBM35-18J 9 cm 8,5 g 1 główka / 3 korpusy

SBM45-14WJ 11 cm 18 g 1 główka / 3 korpusy

SBM55-38WJ 14 cm 34 g 1 główka / 3 korpusy

ci-Chartreuse Ice; ga-Gaga; gd-Gold Digger; h-Herring;  
hdi-Houdini; ho-Hot Olive; lc-Limetreuse; ls-Lewd Shrimp; 
md-Medic; mrl-Marilyn; pi-Pearl Ice; sgh-Smokin Ghost;  
smT-Smelt; so-Sunset; Tb-Tru Blue; vT-Volunteer; wb-Wannabe

 ci   ga   gd  

  
 h   hdi   ho  

  
 lc   ls   md  

  
 mrl   pi   sgh  

  
 smt   so    tb  

  
 vt   wb
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przynĘty

so-run joker shaD

 as   ca   cc  

  
 dc   p   pb  

  
 pw   ss  

 

Najważniejsze cechy:

•	   Klasyczny kształt rippera
•	  Przynęta dedykowana do łowienia płytko,  

jak i głęboko
•	  Charakter pracy ogona można zmienić, 

odrywając podporę stopki ogona

a

•	   Guma dedykowana do łowienia szczupaków, 
sandaczy, okoni

•	 Bardzo wyrazista praca całej gumy

a

Parametry:

Model Dł. korpusu Głęb. pracy Waga

SSRJS04 10 cm zmienna 7 g

as-Arkansas Shiner; ca-Clear Ayu; cc-Clear Chertreuse; dc-Dirty 
Chartreuse; p-Perch; pb-Pro Blue; pw-Pro White; ss-Silver Shiner

Najważniejsze cechy:

•	  Wąski ogonek z łopatką uwydatnia kolebiącą  
akcję przynęty

•	  Przystosowany do zbrojenia zarówno główkami 
dżigowymi, jak i hakami offsetowymi

a

•	  Polecany do różnych technik spinningowych 
(vertical, drop shot, dżerk, opad i inne), do łowienia 
szczupaków, sandaczy, dużych okoni, troci  
i pstrągów

a
Parametry:

Model Długość Waga

SSRSS04 10 cm 9,5 g

SSRSS05 12,5 cm 14 g

 ds   gs   la  

  

 lm   lt   pw  

  

 pmsd   psd   ss  

  

so-run superu shaD

storm132



miĘkkie 
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 gs   la   lc  

  
 lm   ls   lt  

  
 pmsd   psd   so  

   
 ss

Najważniejsze cechy:

•	  Delikatny kształt białej ryby
•	  Nacięcia na spodzie i górze powodują, że korpus 

odchyla się przy braniu, zapewniając doskonałą 
penetrację haka

•	 Karbowany ogonek zapewnia dodatkowe drgania

a

•	  Idealny do pionowego dżigowania przy szybkim 
prowadzeniu

•	  Przystosowany do zbrojenia zarówno główkami 
dżigowymi, jak i hakami offsetowymi

a
Parametry:

Model Długość Waga

SSRST04 10 cm 4 g

so-run spike tail

Najważniejsze cechy:

•	 Ulepszony kształt korpusu
•	  Płetwa na końcu ogonka wzmacnia jego ruch 

obrotowy w lewo i prawo nawet przy bardzo 
małych prędkościach prowadzenia

•	  Żebrowanie ogonka powoduje dodatkowe 
wibracje

a

•	  Akcja łącząca kołysanie boczne korpusu  
z wirowaniem ogonka

•	  Szczelina w tylnej części powoduje, że korpus 
składa się w momencie brania, co zwiększa szansę 
na zacięcie ryby 

•	  Doskonały do prowadzenia wolnym lub średnim 
tempem

a

Parametry:

Model Długość Waga

SSRHG03 7,5 cm 3,5 g

SSRHG04 10 cm 7,5 g

so-run hypno grub

 gs
 

 la
 

 lc
 

  

 lm
 

 ls
 

 lt
 

  

 pmsd
 

 psd
 

 so
 

  

 ss
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 ds   gs   la  

  
 lm   lt   pw  

  
 pmsd   psd   ss  

  

so-run Makan Minnow

Najważniejsze cechy:

•	 Korpus w kształcie rybki, ogonek w formie łopatki 
•	 Mocne kołysanie boczne z szeroką pracą ogonka
•	  Bardziej dynamiczna akcja przy większych  

prędkościach

a

•	  Karbowany korpus z teksturą generuje  
dodatkowe wibracje

•	 Idealny do szybkiego i wolnego prowadzenia

a
Parametry:

Model Dł. korpusu Głęb. pracy Waga

SSRMM03 7,5 cm zmienna 3,5 g

SSRMM04 10 cm zmienna 4,7 g

 as   bg   ca   cc  

   
 cp   dc   dw   ec  

   
 fg   lc   mo   p  

   
 pb   pw   so   ss  

   

so-run joker vert

Najważniejsze cechy:

•	    Kszatałt przynęty został zaprojektowany specjalnie 
do łowienia wertykalnego

•	  Falujący na całej długości korpus gumy doskonale 
wabi ostrożne drapieżniki, upodobniając się przy 
tym do żywych rybek

•	  Konstrukcja ogonka przypomina kształt płetwy, 
dzięki czemu całość doskonale faluje

a

•	  Jeśli chcemy, aby ruch był bardziej wyrazisty  
to wystarczy delikatnie odrywać cienką błonkę 
pomiędzy ramieniami ogonka

•	  Przy łowieniu wertykalnym przynęta prowokuje 
sandacze, szczupaki i okonie

a

Parametry:

Model Dł. korpusu Głęb. pracy Waga

SSRJV05 12,5 cm zmienna 9 g

SSRJV06 15 cm zmienna 16 g

SSRJV09 23 cm zmienna 39 g

as-Arkansas Shiner; bg-Black N Gold; ca-Clear Ayu; cc-Clear 
Chertreuse; cp-Clear Pink; dc-Dirty Chartreuse; dw-Dirty 
White; Ec-Electric Chicken; fg-Fluorescent Green; fT-Fire Tiger; 
lc-Limetreuse; mo-Motor Oil; p-Perch; pb-Pro Blue; pw-Pro White; 
so-Sunset; ss-Silver Shiner

miĘkkie 
przynĘty
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 bps   bw   dgw  

  

 mo   pa   piv  

  

spLit taiL seeker sHaD

Najważniejsze cechy:

•	 Wolno tonący / neutralny 
•	  Rozdwojony, zakręcony ogon pracuje nawet przy 

najwolniejszym prowadzeniu 
•	  Ekstremalne kołysanie boczne przy każdej  

prędkości prowadzenia 

a

•	 Wewnętrzna komora wypornościowa z grzechotką
•	  System I-Bolt – dobre zamocowanie  

holograficznych oczu 
•	 Uzbrojenie – hak i kotwica VMC.

a
Parametry:

Model Dł. korpusu Głęb. pracy Waga

STSS08 20 cm 1 m 80 g

R.i.P.  SeekeR JeRk

 bps   cow   dgw  

  

 grtu   od   p  

  

 pk   rfsh   

  

Najważniejsze cechy:

•	   R.I.P. Seeker Jerk łączy w sobie zalety twardego 
korpusu z naturalną akcją miękkiej przynęty. Jego 
miękki, dołączony ogonek drażni drapieżniki, pod-
czas gdy wewnętrzna komora wypornościowa  
z grzechotką wabi dźwiękiem oraz steruje opadem, 

a

  co pozwala zarówno na płytkie, jak i na głębokie 
prowadzenie 

•	  Ogonek połączony przegubowo z korpusem wy-
wołuje mocne drgania wody, co doskonale działa 
na bardziej agresywne ryby

a

Parametry:

Model Dł. korpusu Głęb. pracy Waga

RSJ08 20 cm 0,5–1m 80 g

nowość

miĘkkie 
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 bps   cow   cruc  

  

 gmo   fbb   pk  

  

 pu   rfsh   

  

R.i.P.  Roach

Najważniejsze cechy:

•	  Ta naturalnej wielkości imitacja płoci została 
zaprojektowana tak, aby była możliwie podobna 
do żywej ryby, włącznie z charakterystyczną 
płetwą ogonową, wykonaną w różnych kolorach 

•	  R.I.P. Roach doskonale pracuje w opadzie, mocno 
machając ogonem

a

•	  Prowadź ją powoli, aby pracował sam ogonek, 
albo przyspiesz, aby nadać akcję całej przynęcie

•	  Do płoci R.I.P doskonale pasują dozbrojki Multi-
Depth Screw System lub każdy inny systemik z 
dwoma kotwicami, umożliwiający prowadzenie 
przynęty na różnych głębokościach

a
Parametry:

Model Dł. korpusu Głęb. pracy Waga

RROHO08 21 cm zmienna 127 g

 cd   hsd   mu  

  

 p   pk  

 

wildeye SeekeR Shad

Najważniejsze cechy:

•	 Wolno tonący 
•	  Uzbrojony w najwyższej jakości hak  

i kotwicę VMC® 
•	 Holograficzna folia odblaskowa 

a

•	  System I-Bolt – dobre zamocowanie 
holograficznych oczu WildEye 

•	 Wewnętrzna komora z grzechotką 
•	 Mocny korpus z miękkiego PVC

a

Parametry:

Model Dł. korpusu Głęb. pracy Waga

WSKS06 15 cm 1 m 46 g

nowość

miĘkkie 
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wildeye Giant Minnow

 bkpk   bsd   gt  

  

 hmu   mk   od  

  

 rcw   uvpf  

 

Najważniejsze cechy:

•	  W zestawie 1 główka dżigowa i 2 miękkie korpusy  
w kształcie ryby 

•	  Wytrzymały, miękki ripper z mocno pracującym 
ogonem

•	  Imitująca łuskę, odblaskowa folia holograficzna na 
główce dżigowej i wewnątrz korpusu

a

•	  Holograficzne oczy WildEye 
•	  Opływowy kształt, dobry do łowienia w silnym 

prądzie 
•	 Uzbrojony przyponem z kotwicą 
•	  3 uszka do różnych systemów mocowania  

i zbrojenia przynęty

a
Parametry:

Model Długość Głęb. pracy Waga

WGJM09 23 cm zmienna 280 g

WGJM11 28 cm zmienna 398 g

wildeye Giant Shad

Najważniejsze cechy:

•	 Występuje w dwóch rozmiarach
•	 Wykończenie z holograficznej odbłyskowej folii

a

Parametry:

Model Długość Waga

WGJSD07 18 cm 264 g

WGJSD09 23 cm 385 g

WGJSD12 30 cm 510 g

a

 bgs   bkpk   bsd  

  
 gt   mk   plk  

  
 rtc   uvpf  
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zestaWy 
Do zbrojenia

miĘkkie 
przynĘty

R.i.P.  rigger

Najważniejsze cechy:

•	   Kompletny systemik do zbrojenia dużych gum 
scalony z dużą kolorową główką, do której są 
przyczepione

•	 Dwie kotwice zamontowane na jednej stalce
•	  Korkociąg z drutu do wkręcania w gumową 

przynętę oraz dwa uszka do mocowania agrafki  
z przyponem

a

•	  Zapięcie za pierwsze uszko powoduje, że uzbrojona 
guma idzie w wodzie stosunkowo płytko, a zapięcie 
za drugie, dalsze uszko, sprawia, że przynęta 
schodzi głębiej

•	  Idealny system do obławiania płytkich mie-
jscówek, gdyż całość, pomimo wagi, tone wolno

a

Parametry:

Model Dł. korpusu Głęb. pracy Waga

RIPR05 15 cm zmienna 27 g

br-Brown Red; bs-Blue Silver; cb-Chartreuse Black; rb-Red Black

 br   bs   cb  

  
 rb  

 bro   gr   np  

  
 p   pcd   pd  

  
 prl   rhe  

 

Najważniejsze cechy:

•	  Nieuzbrojona przynęta miękka przeznaczona  
do połowu dużych drapieżników

•	 Wbudowana komora z grzechotką

a

•	  Nierówności na korpusie potęgują emisję fali 
hydroakustycznej

•	 Ostro pracujący ogon w kształcie kopyta

a
Parametry:

Model Długość Waga

RSD06 16 cm 44 g

RSD08 20 cm 73 g

bro-Bleeding Roach; gr-Green Roach; np-Nature Pike; p-Perch; 
pcd-Pearl Chartreuse Demon; pd-Pearl Demon; prl-Pearl;  
rhE-Rusty Herring

R.i.P.  shaD
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zestaWy 
Do zbrojenia

miĘkkie 
przynĘty

Najważniejsze cechy:

•	  Systemik do zbrojenia miękkich przynęt 
wyposażony w 3 rodzaje ciężarków o zróżnicow-
anej gramaturze (w komplecie)

a

•	   Zawiera: 
- 2 śruby 
- 3 różne wagowo ciężarki 
-  zestaw z powlekanego drutu wyposażony  

w 2 kotwice VMC® 2/0 Black Nikel

a

Parametry:

Model Dł. korpusu Głęb. pracy Waga Materiał

RMDSSL 14 cm zmienna 5,10,15 g ołów

RMDSSH 14 cm zmienna 15, 20, 25 g ołów

R.i.P.  multi-Depth screW system

 bcg   bps   bro   bw   cf  

    
 dgw   fp   gf   gr   if  

    
 lf   mo   np   refd   rhe  

    
 sf   p          

 

Najważniejsze cechy:

•	  Nieuzbrojona, miękka guma na duże drapieżniki 
•	  Ogromny, zakręcony ogon dobrze eksponuje 

przynętę w wodzie 
•	  Mocne kołysanie boczne korpusu połączone z 

ruchami wirowymi ogona 

a

•	   Karbowany korpus z teksturą generuje dodatkowe 
wibracje 

•	  Wybór uzbrojenia przynęty spośród różnych 
główek dżigowych i dozbrojek należy do Ciebie

a
Parametry:

Model Długość Głęb. pracy Waga

RCT06 20 cm zmienna 62 g

bcg-Brown Clear Gold; bps-Blue Pearl Silver; bro-Nature Pike;  
bw-Blue White; cf-Cherry Flash; dgw-Dark Grey White;   
fp-Fire Perch; gf-Golden Flash; gr-Green Roach; if-Ice Flash;  
lf-Lime Flash; mo-Motor Oil; np- Nature Pike; rEfd-Red Frost 
Demon; rhE-Rusty Herring; sf-Sapphire Flash; p-Perch

r.i.p. curly tail

R.I.P. RIGGER

IdEalnIE PasujE do 
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