
quick dome

Najważniejsze cechy:

•	  Szybki montaż
•	 Dwuosobowy
•	 Materiał 210DPU 5000
•	 W kolorze khaki
•	 Boczna wentylacja

a
•	 Duże wejście
•	 Wzmacniana podłoga
•	 Moskitiera
•	 Lekki
•	 Pokrowiec

a

Parametry:

Kod Wymiary (cm) Waga (kg)

143400360 280 x 140 x 250 6,0

Najważniejsze cechy:

•	  Stabilny i łatwy w montażu
•	 Lekki i wygodny w transporcie
•	 Idealny na krótkie zasiadki
•	 Na 1 osobę – pomieści duże łóżko (265 x 135 x 205 cm) 

a

•	 Wentylowany przez 2 okna i moskitierę
•	 Dostarczany w torbie z Cordura 600D
•	 Dach khaki 210D PU 5000 mm
•	 Podłoga z PVC

a

Parametry:

Kod Wymiary (cm) Waga (kg)

ACC540003 265 x 135 x 205 8,8

Namioty

classic bivvy

1 40
cm

280 cm

250
cm

TENT-258
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Zestaw Rod pod  
+ sygNaliZatoRy  
+ haNgeRy  
+ uchwyty do wędek

Zestaw dla początkującego karpiarza który nie 
dysponuje dużym zasobem gotówki:
•	 1 rod pod
•	 3 tylne uchwyty na wędki
•	 3 sygnalizatory brań
•	 3 hangery na łańcuszkach
•	 w komplecie torba transportowa

a

Parametry:

Kod Waga (kg)

ACC370003 3

lekki Rod pod maxi

Najważniejsze cechy:

•	  Niezwykle lekki i stabilny stojak typu tripod
•	 Wygodna regulacja nóg
•	 Nogi teleskopowe

a

•	  Może być używany w wersji z trzema lub czterema 
wędkami

•	 Sprzedawany z futerałem

a

Parametry:

Kod Liczba wędek Waga (kg)

ACC370017 3/4 3,2

TORBA TRANSPORTOWA

Obrót o 360°

Obrót o 360°

Pochylenie 
przód/tył

Pochylenie 
przód/tył

tRipody

nowość
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Rod pod sessioN

lekki Rod pod 
sessioN

TORBA TRANSPORTOWA

TORBA TRANSPORTOWA

Obrót o 360°

Pochylenie 
przód/tył

tRipody
Obrót o 360°

Pochylenie 
przód/tył

Najważniejsze cechy:

•	  Ultralekki i niezwykle stabilny stojak dzięki  
3 nogom. 

•	  Wyposażony w 5 gwintów z przodu i z tyłu do 
odkładania 3 lub 4 wędek w zależności od potrzeb. 

•	  Możliwość podłączenia centralki do jednego  
z pozostałych miejsc. 

•	  Jego średnia wielkość sprawia, że idealnie spraw-
dzi się na różnych łowiskach.

a

•	  Możliwość ustawienia wędzisk ku górze lub 
pochylenia do wody

•	 Nogi teleskopowe (regulowane od 40 do 57 cm)
•	 Sprzedawany z futerałem (77 x 21 x 11 cm)

a

Parametry:

Kod Liczba wędek Waga (kg)

ACC370018 3/4 3

Najważniejsze cechy:

•	  Dzięki 3 nogom jest to ultralekki i niezwykle 
stabilny stojak

•	  Jego średnia wielkość sprawia, że idealnie 
sprawdza się na różnych łowiskach

a

•	   Możliwość ustawienia wędzisk ku górze lub 
pochylenia do wody

•	  Możliwość obrotu górnej części o 360°

a

Parametry:

Kod Liczba wędek Waga (kg)

ACC370019 3/4 2,7
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alumiNiowy  Rod pod Na 4 wędki

Najważniejsze cechy:

•	  Aluminiowy, kompaktowy stojak na 4 wędki
•	 Ultra lekki – tylko 1,7 kg
•	 Na 4 nogach, niezwykle stabilny
•	 Może być używany na 2 lub 4 wędki
•	 W komplecie torba transportowa

a

Parametry:

Kod Liczba wędek Waga (kg)

ACC370020 2/4 1,7

TORBA TRANSPORTOWA

Rod pod stable

TORBA TRANSPORTOWA

Rod pody

Najważniejsze cechy:

•	  Stojak przeznaczony na 2 lub 3 wędziska
•	 Stabilny i lekki
•	  Regulowana rama i teleskopowe nogi pozwalają 

dostosować się do warunków wędkarskich
•	  Niewielkie rozmiary i szybka konfiguracja sprawia-

ją, że możemy go zabrać wszędzie

a

•	  Dostarczany w wytrzymałej torbie do przenoszenia
•	  Regulowana środkowa rama zapewnia stabilność
•	  Nogi teleskopowe
•	 Mały rozmiar po złożeniu
•	 Waga: 1,7 kg

a

Parametry:

Kod Liczba wędek Waga (kg)

ACC370021 2/3 1,7
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eco Rod pod

gumowy butt gRip 
cZaRNy i fluo

Świecący uchwyt 
dolNika 

uchwyt 
dolNika 

TORBA TRANSPORTOWA

Najważniejsze cechy:

•	  Dostępne 2 kolory: czarny oraz fluo (widoczny  
w nocy)

•	  Wykonane z gumy odpornej na warunki  
atmosferyczne

•	  Bardzo dobrze zabezpieczają wędzisko przed 
zsunięciem oraz podczas brania

Parametry:

Kod Kolor Ilość

ACC370023 czarny 1

ACC370024 fluorescencyjny 1

a

Najważniejsze cechy:

•	  Plastikowy uchwyt dolnika w wersji fluo (widoczny 
w nocy)

•	 Dobrze trzyma wędzisko
•	  Wewnętrzne wkładki gumowe dla lepszego  

trzymania wędziska

Parametry:

Kod Ilość

ACC370015 1

a

Najważniejsze cechy:

•	 Czarny, plastikowy uchwyt dolnika  
•	 Dobrze trzyma wędzisko
•	  Wewnętrzne wkładki gumowe dla lepszego  

trzymania wędziska

Parametry:

Kod Ilość

ACC370016 1

Rod pody,
akcesoRia

Najważniejsze cechy:

•	  Stojak eco rod pod  jest lekki, praktyczny, 
oszczędzający przestrzeń i bardzo szybki  
w konfiguracji

•	 Regulowane nóżki i buzz bary
•	  Stojak eco jest dostarczany z mocną torbą do 

przenoszenia

a

•	 Regulowana belka środkowa
•	  Nogi teleskopowe
•	 Bardzo mały rozmiar po złożeniu
•	 Dostarczany w torbie transportowej
•	 Waga: 0,9 kg

a

Parametry:

Kod Liczba wędek Waga (kg)

ACC370022 2/3 0,9
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podpóRka - stoRm pole

Najważniejsze cechy:

•	  Mocne podpórki z możliwością wkręcenia  
w podłoże

•	 Teleskopowe
•	 4 Długości
•	 Dłuższe mogą służyć jako sztyce do brolki

a

Parametry:

Kod Wymiary (cm) Ilość

ACC370025 40–60 1

ACC370009 60-90 1

ACC370010 75–120 1

ACC370026 100–200 1

podpóRki,
akcesoRia

Zestaw classic caRp:  
podpóRki  
+ sygNaliZatoR  
+ haNgeR  
+ uchwyt wędki

Najważniejsze cechy:

•	  Zestaw zawiera 2 teleskopowe  podpórki typu 
storm

•	 Hanger na łańcuszku
•	 Sygnalizator elektroniczny

a

•	 Tylne widełki do odkładania wędki
•	  Idealny stosunek jakości do ceny

a

Parametry:

Kod

ACC490020
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100 cm

180 cm

80 cm

podbieRak kaRpiowy luxe

podbieRak kaRpiowy

Najważniejsze cechy:

•	 Wzmocniona sztyca
•	 Mocne kompozytowe ramiona
•	 Wytrzymały trójnik do ramion

a

•	  Miękka siatka kosza podbieraka dla ochrony 
podbieranych ryb

•	 W zestawie pokrowiec

a

Kod

ACC 180 001

Najważniejsze cechy:

•	  Sztyca podbieraka oraz ramiona kosza wykonane  
z włókna szklanego

a

•	 Mocny podbierak w dobrej cenie

a

Kod

ACC 180 000

Najważniejsze cechy:

•	  Praktyczny pływak do podbierka
•	 Łatwy do założenia

a

•	  Ułatwia podbieranie holowanej ryby, gdy jesteśmy 
sami na łowisku

a

Parametry:

Kod

ACC 010 021

pływak do podbieRaka

107 cm

180 cm

100 cm

akcesoRia
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palec ochRoNNy 
do RZucaNia

Najważniejsze cechy:

•	  Jednopalczasta rękawica do rzucania wyposażona 
w specjalny wycięty wzór, Carp Spirit

•	  Wykonano ją z cienkiego i elastycznego neoprenu, 
dzięki czemu jest wyjątkowo wygodna w noszeniu

a

•	  Materiał zawiera ultra-syntetyczną skórę, która 
pozwala wędkarzowi na doskonałe „czucie” pod-
czas rzucania, jednocześnie zabezpieczając dłoń 
podczas ekstremalnych odległości

•	 Doskonale ochrania palec podczas rzutu.

a

Parametry:

Kod

ACC010050

miesZek do Nęcenia kulami  
Za pomocą spod

Najważniejsze cechy:

•	  Przeznaczony do kul z zanęty oraz klejonych 
peletów lub ziaren

a

Parametry:

Kod

ACC010049

a

Najważniejsze cechy:

•	 Rura zanętowa z aluminium
 
Parametry:

Kod Średnica kulki zanętowej (mm)

ACC010043 16–20

ACC010044 21–25

a a

Najważniejsze cechy:

•	  Rura zanętowa z PVC
 
Parametry:

Kod Średnica kulki zanętowej (mm)

142400360 16–20

142500360 26–30

RuRa Zanętowa  
Z alumiNium

RuRa Zanętowa  
Z pvc

NaRZędZia,
akcesoRia
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65 cm

120 cm

Najważniejsze cechy:

•	  Duża mata pełniąca dwie funkcje: maty  
do odhaczania ryb oraz worka do ważenia

•	 Wypełniona pianką dla lepszej ochrony ryb

a

•	  Podkładka pod kolana
•	 Wyposażona w paski do powieszenia na wadze

a

Parametry:

Kod Waga (kg)

ACC 070 000 0,93

wielofuNkcyjNa mata 
kaRpiowa

120 cm

80 cm

woRek pvc do ważenia Ryb

Najważniejsze cechy:

•	  Bezpieczny worek do ważenia ryb 
•	  Wyposażony w uszy zakończone metalowymi 

pierścieniami do założenia na wagę

a

•	 Dwa pałąki usztywniające
•	 Składany na połowę, co ułatwia transport
•	 W komplecie pokrowiec do transportu

a

Parametry:

Kod Waga (kg)

ACC 070 003 0,60

Najważniejsze cechy:

•	  Torba przeznaczona do ważenia i przechowywania 
ryby w komfortowych warunkach

•	  Szerokie boki, wykonane z przewiewnego mate-
riału, zapewniają dobry przepływ wody

•	 Suwak pozwala na całkowite otwarcie torby

a

•	  Wyposażona w pływaki utrzymujące torbę na 
powierzchni

•	 Dostarczana w torbie transportowej z uchwytem

a

Parametry:

Kod Wymiary (cm)

ACC070007 120 x 65

toRba do ważenia  
i pRZechowywaNia Ryb

akcesoRia
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60 cm

100 cm

65 cm

115 cm

Najważniejsze cechy:

•	  Wytrzymały worek do ważenia ryb
•	 Wyposażony w linki do powieszenia na wadze
•	 Wykonany z siatki bezpiecznej dla ryb

a

•	  Pokrowiec z materiału 500D
•	 Wymiary 110 x 50 cm

a
Parametry:

Kod

143 900 360

Najważniejsze cechy:

•	  Worek do przechowywania złowionych ryb
•	 Z materiału bezpiecznego dla ryb

a

•	  Zawiązywany 
•	 Pokrowiec z materiału 500D

a

Parametry:

Kod

144 000 360

woRek do pRZechowywaNia Ryb

woRek do 
ważenia Ryb

mała mata  
kaRpiowa

więksZa mata  
kaRpiowa

Najważniejsze cechy:

•	  Wykonana z PVC
•	 Składana na 3 
•	 Wymiary 100 x 60 cm
•	 Idealna na krótkie zasiadki
•	 Do odhaczania małych i średnich ryb
•	 Łatwa w transporcie
•	 Mocowana do podłoża za pomocą szpilek

Parametry:

Kod Waga (kg) Wymiary (cm)

144200360 0,9 100 x 60

a a

Najważniejsze cechy:

•	  Wykonana z PVC
•	 Składana na 3 
•	 Wymiary 115 x 65 cm
•	 Idealna na krótkie zasiadki
•	 Do odhaczana średnich i większych ryb
•	 Łatwa w transporcie
•	 Mocowana do podłoża za pomocą szpilek

Parametry:

Kod Wymiary (cm)

ACC070002 115 x 65

akcesoRia
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Zestaw kaRpiowy  
Z beZpiecZNym klipsem x1 

Najważniejsze cechy:

•	  Kompletny zestaw karpiowy z bezpiecznym 
klipsem

•	 Długość lead core'u 100 cm
•	 Ciężarek typu trilob do dalekich rzutów
•	 Bezpieczny klips
•	 Krętlik dopasowany do klipsa
•	 Klasyczny węzeł bez wezła zakończony pętelką
•	 Dostępny w dwóch wersjach ciężarka

a

Parametry:

Kod Waga (lbs) Rozmiar haka

Zestaw z bezpiecznym klipsem 70 g

ACC 090 002 25 2

ACC 090 003 25 4

ACC 090 004 25 6

a

Kod Waga (lbs) Rozmiar haka

Zestaw z bezpiecznym klipsem 90 g

ACC 090 006 25 2

ACC 090 007 25 4

ACC 090 008 25 6

Najważniejsze cechy:

•	  Zestaw helikopterowy do dalekich rzutów 
•	 Uniemożliwia splątanie się zestawu
•	 W wersji z ciężarkiem 70 lub 90 g
•	  Przypon zastosowany w zestawie – klasyczny,  

z miękkiej plecionki

a

Parametry:

Kod Waga (lbs) Rozmiar haka

Zestaw Helikopterowy 70 g

ACC 010 003 25 2

ACC 010 004 25 4

Zestaw Helikopterowy 90 g

ACC 010 005 25 2

ACC 010 006 25 4

a

Zestaw helikopteRowy x3 

pRZypoNy

Jacek Świętek, konsultant Carp Spirit
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Zestaw kaRpiowy - iN liNe Rig x2 

Najważniejsze cechy:

•	  Kompletny zestaw karpiowy z ciężarkiem  
centrycznym

•	 Długość lead core'u 100 cm
•	 Ciężarek centryczny
•	 Krętlik dopasowany do klipsa
•	 Klasyczny węzeł bez węzła zakończony pętelką
•	 Dostępny w dwóch wersjach ciężarka

a

Parametry:

Kod Waga (lbs) Rozmiar haka

Zestaw In Line 70 g

154 700 361 25 4

154 800 361 25 6

a

Kod Waga (lbs) Rozmiar haka

Zestaw In Line 90 g

155 100 361 25 4

155 200 361 25 6

Zestaw pRZypoNów kaRpiowych  
Z włosem x2 

Najważniejsze cechy:

•	  Zestaw dwóch klasycznych przyponów  
karpiowych z włosem wykonanych z plecionki

a

Parametry:

Kod Waga (lbs) Rozmiar haka

155 300 361 25 1

155 400 361 25 2

155 500 361 25 4

a

Kod Waga (lbs) Rozmiar haka

155 600 361 25 6

ACC 090 000 25 8

pRZypoNy

Najważniejsze cechy:

•	  Dwa przypony w komplecie
•	  Klasyczny przypon sztywny, wykonany 

na fluorokearbonie
•	 Trudny do pozbycia się przez rybę

a

Parametry:

Kod Waga (lbs) Rozmiar haka

157 300 361 25 2

157 400 361 25 4

157 500 361 25 6

ACC 090 009 25 8

a

Zestaw pRZypoNów  
Na fluoRokaRboNie x2
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Zestaw sygNaliZatoRów 
csc 1 x3

swiNgeR multi led

Najważniejsze cechy:

•	  Funkcja oświetlenia nocnego: naciśnij przycisk 
„t”, aby włączyć światło nocne. Gdy czujka jest 
włączona, naciśnij przycisk „t”. Aby wyłączyć świa-
tło nocne, gdy czujka jest włączona, przytrzymaj 
przycisk „s” i ponownie naciśnij przycisk „t”

•	  Funkcja automatycznego testowania zasięgu 
detektora

•	  Wykrywanie niskiego poziomu naładowania 
baterii: gdy baterie są słabe, sygnalizator ostrzega 
użytkownika krótkim sygnałem dźwiękowym

•	 Zasięg czujnika: ok. 100 metrów (zasięg zależy od 
warunków otoczenia)

a

•	  Sygnalizator wymaga 1 baterii 9 V (brak w zesta-
wie)

•	  Ręczny przełącznik zasilania i regulacja głośności:
        1. Włączanie (naciśnij i przytrzymaj przez 2 

sekundy)
      2. Głośność (5 poziomów)
      3.  Wyłączanie (naciśnij i przytrzymaj przez  

2 sekundy)
•	 Kontrola tonu (4 poziomy) i kontrola czułości
•	 Mocny, wodoodporny głośnik
•	 Antypoślizgowa wkładka pod wędkę

a

Parametry:

Kod Ilość

ACC490019 1

Najważniejsze cechy:

•	  Swinger  z kolorowymi, wymiennymi soczewkami 
led, dzięki którym można dopasować kolor głowi-
cy swingera  do koloru diody sygnalizatora

•	  6 wymiennych kolorów soczewek led: niebieski, 
żółty, fioletowy, zielony i czerwony

•	 Głowica odlewana z abs
•	 Ultrajasna dioda led

a

•	   Regulowany naciąg poprzez przesuwany ciężarek 
na ramieniu

•	 Kulkowy uchwyt żyłki
•	 Szybkozłączki montowane pod sygnalizatorem
•	 Nie wymagają  baterii, zasilane przez sygnalizator
•	 Wtyczka 2,5 mm jack
•	 Dostępne pojedynczo lub w zestawie 4 szt.

a

Parametry:

Kod Ilość szt.

ACC490031 1

ACC490032 4

6 różnokolorowych nakładek Dostępny w zestawie 4 szt.

sygNaliZatoRy
Zawartość opakowania:
 - 3 × sygnalizator CSC  

(niebieski, czerwony, zielony)
- 1 praktyczny futerał
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Zestaw haNgeRów Z RamieNiem

Zestaw 3 kolorów

haNgeRy łańcuchowe

Najważniejsze cechy:

•	  Zestaw 3 hangerów 
•	 Kolory: czerwony, żółty, niebieski

a

Parametry:

Kod Kolor

ACC490002 czerwony, żółty, niebieski  
      

Najważniejsze cechy:

•	  Wysokiej jakości hangery na łańcuchu
•	  Lekkie głowice z kulkowym mocowaniem żyłki
•	  Łańcuchy odporne na rdzę i inne warunki  

atmosferyczne 
•	  Płaska konstrukcja łańcucha zapobiega bujaniu 

na wietrze
•	 Dostępne w zestawie lub pojedynczo

a

Parametry:

Kod Kolor Ilość szt.

ACC490034 niebieski  1

ACC490035 czerwony  1

ACC490036 zielony  1

ACC490037 żółty  1

ACC490033 niebieski, czerwony,     
zielony, żółty                  

4

sygNaliZatoRy
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miękkie  
haNgeRy

Najważniejsze cechy:

•	 Regulowane mocowanie żyłki
•	  Dostępne w 4 kolorach: niebieskim, czerwonym, 

zielonym i żółtym
•	  Dostępne również w zestawie 3 kolorów: niebieski, 

czerwony i żółty

a

Parametry:

Kod Kolor Ilość szt.

143000360 niebieski  1

156100361 czerwony  1

156200361 zielony  1

156000361 żółty  1

ACC490001 niebieski, czerwony,     
żółty                                

3

a

Zestaw 3 kolorów

Zestaw RegulowaNych haNgeRów

Najważniejsze cechy:

•	  Wyposażone w elastyczny łańcuch zapewniający 
maksymalną czułość oraz metalowy klips do linki  
z regulacją zacisku

•	  Dostępny w zestawach (pokrowiec ochronny  
w komplecie) lub pojedynczo

•	  4 różne kolory diod led: niebieski, czerwony, 
zielony i żółty

a

Parametry:

Kod Kolor

138700360  niebieski

138400360  czerwony

138600360  zielony

138500360  żółty

138900360      
Zestaw – czerwony, żółty, zielony, niebieski

a

sygNaliZatoRy,
akcesoRia

 Katarzyna Kozłowska,
Carp Spirit  VMC Dynamite Team
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ŚpiwóR
90 cm

210 cm

Najważniejsze cechy:

•	 Ciepły i wygodny śpiwór
•	 Nylonowa podszewka
•	 Wymiary 210 x 90 cm

a

Parametry:

Kod Wymiary (cm) Waga (kg)

ACC010009 210 x 90 1,3

łóżko Na 6 Nogach

74 cm

201 cm

akcesoRia

Najważniejsze cechy:

•	  6 teleskopowych nóg
•	 Duże stopki
•	 Sprawdzona konstrukcja
•	 Klipsy bezpieczeństwa

a

•	 Stalowa rama
•	 Pikowana tkanina 500D
•	 Maksymalne obciążenie 125 kg

a

Parametry:

Kod Wymiary (cm) Waga (kg)

147500360 201 x 74 9,8
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fotel 
wyŚciełany

fotel składany

40cm70cm

45cm

45cm

80cm

toRba  
Na Ramię

30 cm

23 cm

42 cm

Najważniejsze cechy:

•	 Torba z materiału  500D
•	 Wyposażona w 3 boczne kieszenie
•	  Wyposażona w Podwójne uchwyty i jeden pasek 

na ramię

Parametry:

Kod Wymiary (cm) Waga (kg)

ACC070006 42 x 30 x 23 1

a

Najważniejsze cechy:

•	 Wersja z podłokietnikiem
•	 Stalowa rama
•	 4 nóżki teleskopowe
•	 Duże stopy
•	 Klipy bezpieczeństwa
•	 Pikowana tkanina 500D
•	 Maksymalne obciążenie 100 kg

Parametry:

Kod Wymiary (cm) Waga (kg)

ACC520009 70 x 48 x 40 5,5

fotel  
Z podłokietnikami

48 cm

40 cm

70 cm

46cm

85cm

Najważniejsze cechy:

•	  Praktyczne siedzisko
•	 Kompaktowa konstrukcja
•	 Dostarczany z torbą do przenoszenia

Parametry:

Kod Wymiary (cm) Waga (kg)

ACC520012 80 x 45 x 45 4,0

a

Najważniejsze cechy:

•	 Stalowa rama
•	 4 nóżki teleskopowe
•	 Duże stopy
•	 Klipy bezpieczeństwa
•	 Pikowana tkanina 500D
•	 Maksymalne obciążenie 100 kg

Parametry:

Kod Wymiary (cm) Waga (kg)

ACC520010 70 x 48 x 40 4,0

a

Najważniejsze cechy:

•	 Krzesło w wersji comfort z podłokietnikiem
•	 Stalowa rama
•	 4 nóżki teleskopowe
•	 Duże stopy
•	 Klipy bezpieczeństwa
•	 Pikowana tkanina 500D z dużymi krawędziami
•	 Maksymalne obciążenie 100 kg

Parametry:

Kod Wymiary (cm) Waga (kg)

ACC520008 85 x 51 x 46 6,5

akcesoRia

51cm

48cm

wyŚciełany fotel  
Z podłokietnikami
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składana kołyska

Najważniejsze cechy:

•	  Maksymalna ochrona podczas ważenia  
lub robienia zdjęć

•	 Lekka i kompaktowa składana konstrukcja
•	 Waga 4,9 kg

a

Parametry:

Kod Wymiary (cm) Waga (kg)

ACC070006 100 x 60 4,9

60 cm

100 cm

waga 25 kg Z pokRowcem

Najważniejsze cechy:

•	  Pokrowiec do przenoszenia wyposażony  
w 2 haczyki

•	 Jest dokładnie skalibrowana na każde 100 g

a
Parametry:

Kod

ACC010002

212 cm

38
 c

m

pokRowiec 

212 cm

38
 c

m

Najważniejsze cechy:

•	 Pokrowiec z materiału cordura 500D
•	 Pikowany
•	 Duże kieszenie na kołowrotki typu big pit
•	 Kieszenie na sygnalizatory elektroniczne
•	 Kieszeń na parasol
•	  Kieszeń na podbierak, podpórki lub stojak na 

wędki
•	 Mieści 4 uzbojone wędziska 
•	 Na wędki 13" 2-elementowe

Parametry:

Kod Wędki Wymiary (cm) Waga (kg)

144400360 4 Wędki 13' 212 x 38 2,69

  

Najważniejsze cechy:

•	 Pokrowiec z materiału cordura 500D
•	 Pikowany
•	 Duże kieszenie na kołowrotki typu big pit
•	 Kieszenie na sygnalizatory elektroniczne
•	 Kieszeń na parasol
•	  Kieszeń na podbierak, podpórki lub stojak na wędki
•	 Mieści 4 uzbojone wędziska 
•	 Dostępny na wędki 13" 2-elementowe
•	 Wersja na 3 lub 4 wędki

Parametry:

Kod Wędki Wymiary (cm) Waga (kg)

144500360 4 Wędki 13' 212 x 38 2,0

147600360 3 Wędki 13' 212 x 30 2,2

akcesoRia

wyŚciełany pokRowiec  
Na wędki

carp spirit classic 325


