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Fishing Professional
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dokładnie skomponowanych zanęt, przeznaczonych dla wszystkich
entuzjast
entuzjastów
tów wędkarstwa spławikowego,
sp
gruntowego i karpiowego. Opracowanie mieszanek z tej
seriiii ssta
stanowiło
tanowiło nie lada wyz
wyzwanie. Z dobrej jakości komponentów powstała seria skutecznych zanęt,
przystępn
jednak w cenach przystępnych
dla większości wędkarzy. Charakteryzuje się ona konsystencją,
smakiem i intensywnym aromatem
arom
dobranym do łowisk i upodobań konkretnych gatunków ryb.
Zanęty te można mieszać ze sobą, wzbogacać komponentami oraz atraktorami.
Seria tych zanęt oferowana
ofe
f rowana jest w opakowaniach 1000g i 3000g.
WODA STOJĄCA Uniwersalna zanęta przeznaczona do nęceni
W
nęcenia w wodach stojących i
wol płynących. Silny aromat i dobrany smak skutecznie przyciąga wszystkie gatunki ryb
wolno
rodz karpiowatych. Dobre wyniki osiąga się łącząc tą zanętę z LESZCZEM NATURE.
z rodziny

WODA PŁYNĄCA Mocno klejąca i ciężka zanęta przygotowana do stosowania w
wodach bieżących o wyraźnym uciągu. Bardzo mocny aromat i zawartość dużej ilości
kolorowych cząstek pieczywa ﬂuo skutecznie przyciąga i zatrzymuje w łowisku ryby
różnych gatunków żyjących w rzekach. Zanęta wymaga dociążenia gliną lub żwirem,
a na szybkie uciągi również doklejenia klejem.
LIN ZIELONY Bardzo skuteczna mieszanka na liny o wyjątkowym, zielonym kolorze.
Szczególnie wyrośnięte egzemplarze, słynące z dużej ostrożności często omijają plamę w
kolorach tradycyjnych zanęt. Mieszanka charakteryzuje się małą spoistością i niezbyt wielkim
ciężarem co umożliwia stosowanie jej nawet na mulistym dnie.
FEEDER (DO KOSZYCZKA) Lekka i słabo klejąca mieszanka przygotowana do nęcenia z
użyciem koszyków lub spirali zanętowych. Odpowiedni skład zanęty wzbudza zainteresowanie
wyrośniętych egzemplarzy różnych gatunków ryb karpiowatych. Zanęta najbardziej skuteczna jest
w połączeniu z mieszankami ukierunkowanymi na konkretne gatunki, takie jak ; karp, leszcz, lin.
SUPER FEEDER HEAVY (DO KOSZYCZKA) Ciężka i słodka zanęta przeznaczona do
nęcenia
we wszystkich rodzajach wód. Mocny orzechowy zapach wabi wszystkie ryby spokojnego żeru,
szczególnie te które pobierają pokarm z dna. Aby uskutecznić mieszankę można łączyć ją z
zanętami ukierunkowanymi na poszczególne gatunki ryb np: płoć, leszcz, karp…
RYBA Mieszanka przygotowana specjalnie na łowiska komercyjne. Ciemno brązowy kolor
nie odstrasza ostrożnych ryb, a rybny zapach skutecznie wabi ryby.
Na łowiskach komercyjnych skuteczna jest przez cały rok, a w pozostałych wodach najlepiej
stosować ją wiosną i jesienią.
MARCEPAN Żółto-brązowa zanęta o wyraźnym i przyjemnym aromacie
migdałowym. Średnia granulacja umożliwia znęcenie i zatrzymanie w łowisku ryb
różnej wielkości, bez ryzyka przekarmienia. Przyjemny smak i aromat sprawia, że
zanęta jest atrakcyjna dla wielu gatunków ryb, takich jak: liny, karpie, duże płocie,
leszcze, klenie.
LESZCZ

Żółto-brązowa mieszanka przeznaczona na leszcze różnej wielkości o bardzo
wyraźnym, miłym aromacie . Średnia moc wiążąca pozwala na dostosowanie
tej zanęty do różnych warunków na łowisku. Zanęta zawiera dużą część słodkich i kolorowych
składników tak uwielbianych przez leszcze różnych rozmiarów.

SUPER LESZCZ

Ciemno brązowa zanęta o średniej granulacji z dużą zawartością słodkich
i aromatycznych składników. Przystosowana do nęcenia leszczy w płynących i wolno płynących
wodach. W jeziorach skuteczna jest w połączeniu z Wodą Stojącą Nature,
Copro Melassą i atrktorem Leszcz.
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Seria zawodniczych zanęt, które powstały w oparciu o wiedzę i doświadczenie nabyte przez
długie lata startów w zawodach wędkarskich najwyższej rangi. Receptury zanęt tej serii zostały
skomponowane przez Mistrza Europy i Wicemistrza Świata oraz Mistrza Polski Zbyszka
Milewskiego. Najwyższej jakości składniki użyte do produkcji tych zanęt, odpowiednio
dobrany aromat, smak i granulacja, gwarantują znakomite rezultaty podczas zawodów
wędkarskich oraz podczas rekreacyjnych połowów. Zanęty te zostały tak opracowane, że nie
wymagają wzbogacania dodatkowymi komponentami oprócz melasy w płynie.
Seria PLATINUM oferowana jest w opakowaniach 1000g.

PŁOĆ Bardzo dokładnie opracowana zanęta do stosowania przy połowie
płoci. Wyważone proporcje składników pobudzających, pracujących i
przyśpieszających trawienie sprawiają, że ta mieszanka szybko przyciąga ryby i
utrzymuje je długo w łowisku. Zanęta jest skuteczna w połączeniu z ziemią lub
gliną o ciemnych barwach.

PŁOĆ DUŻA Brązowa średnioziarnista zanęta z dużą zawartością mocno
pracujących, tłustych cząstek. Mieszanka wykazuje swoją wysoką skuteczność
szczególnie w wodach gdzie obok mniejszych ryb występują średnie i duże
okazy płoci. Na wody bieżące jest efektywna w połączeniu z RZEKĄ PLATINUM,
a wwodach stojących z JEZIOREM PLATINUM.
PŁOĆ BLACK Brązowo-czarna, drobnoziarnista zanęta przygotowana do
łowienia płoci w trudnych i wymagających łowiskach. Ziołowo-korzenny aromat
i niska wartość odżywcza sprawia, że mieszanka sprawdza się w przeciągu
całego sezonu szczególnie tam, gdzie perfekcyjne i umiarkowane nęcenie
decyduje o sukcesach.
PŁOĆ KRĄP LESZCZ Wysokiej jakości, klasyczna zanęta, ukazująca
swoje walory podczas zawodów wędkarskich, jak również w łowiskach o silnej
presji. Dzięki swojej uniwersalności jest skuteczna na różne gatunki ryb. Łącząc tą
mieszankę z gliną i ewentualnie z innymi zanętami można ją dostosować do
różnych typów łowisk.

KANAŁ Bardzo ciemna i średnio klejąca zanęta przeznaczona na kanały i
wolno płynące rzeki. Jej skład został dobrany do łowiska, gdzie występują płocie,
leszcze i krąpie. Przy umiarkowanym nęceniu sprawdza się w uboższych wodach
i przy obﬁtym w wodach o bogatym rybostanie.
JEZIORO Zanęta ukierunkowana na wody stojące, gdzie występują
mieszane gatunki ryb różnej wielkości. Mała spoistość powoduje szybkie
wymywanie, a w przypadku nie dowilżenia rozpada się już w toni. Połączona
z zanętą połciową daje świetne rezultaty przy łowieniu dużych płoci, a
zmieszana z leszczem przy połowie w wodach, gdzie dominują leszcze.
GRAND PRIX Brązowa, dość ciężka i słabo klejąca zanęta opracowana
na głębsze wody stojące i wolno płynące rzeki i kanały. Dość duża zawartość
pożywnych składników aromatyzowanych sprawia, że mieszanka jest bardzo
skuteczna na duże ryby wszystkich gatunków karpiowatych. Najlepsze
rezultaty przy użyciu tej wyjątkowej mieszanki, można osiągnąć od kwietnia

LIGHT Lekka i drobno zmielona zanęta, nieząstapiona przy połowie uklei i innych
ryb karpiowatych. Lekko nawilżona, rozpada sie pod powierzchnią wody, skutecznie
gromadząc ryby. Przemoczona, dosć szybko opada głębiej, wytwarzając po drodze
smugę wabiącą ryby w różnych warstwach wody. Zanętą ''Light'' można skutecznie
nęcić drobne ryby praktycznie w każdych warunkach.
BIG FISH Żółta zanęta o grubej granulacji z dodatkiem
pieczywa ﬂuo skuteczna na duże ryby karpiowate. Po nawilżeniu
staje się kleista i powoli uwalnia cząstki zawarte w kulach
zanętowych. W pełni sezonu bardzo skuteczna w rzekach i
łowiskach o bogatym rybostanie.
RZEKA Doskonała zanęta na rzeki. Składniki klejące, pieczywo ﬂuo,
cięższe komponenty do wabienia dużych ryb sprawiają, że mieszanka
sprawdza się we wszystkich wodach płynących. Odpowiednio dobranymi
proporcjami gliny wiążącej i płynnej melasy można dostosować zanętę na
dowolną rzekę do łowienia leszczy, jazi, kleni, płoci i krąpi.
JAŹ KLEŃ Mocno klejąca zanęta do nęcenia kleni, jazi
iinnych ryb karpiowatych występujących w rzekach. Może być
użyta samodzielnie, jak również w połączeniu z innymi
zanętami dopasowanymi do charakteru łowiska. Bardzo dobre
wyniki daje połączenie tej zanęty z mieszankami płociowymi.
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LESZCZ Wyjątkowo skuteczna zanęta o brązowo-żółtej barwie i średniej
granulacji przeznaczona donęcenia leszczy we wszystkich rodzajach wód. Nie
zaleca się wzbogacania tej mieszanki dodatkowymi komponentami z wyjątkiem
płynnej melasy. Mieszanka ta sprawdziła się wielokrotnie podczas zawodów
wędkarskich.

LESZCZ DUŻY Jasnożółta, mocno klejąca mieszanka przeznaczona do nęcenia
leszczy. Słodki smak i intensywny aromat zapewnia znakomite efekty podczas połowów
w ciepłych porach roku. Na wodach stojących najlepszą skuteczność zanęta ta wykazuje
w połączeniu z JEZIOREM PLATINUM, a w rzekach z RZEKĄ PLATINUM.

LESZCZ RZEKA Jasnożółta, mocno klejąca mieszanka przeznaczona do nęcenia
leszczy. Słodki smak i intensywny aromat zapewnia znakomite efekty podczas połowów
w ciepłych porach roku. Na wodach stojących najlepszą skuteczność zanęta ta
wykazuje w połączeniu z JEZIOREM PLATINUM, a w rzekach z RZEKĄ PLATINUM.

FEEDER RZEKA Bardzo słodka, jasnej barwy zanęta o mocnym owocowym zapachu,
wabiąca i utrzymująca ryby, które żerują w silnym nurcie. Składniki tej zanęty zostały tak, aby
można było nęcić nią zarówno w podajniku, jak i bezpośrednio do wody. Skuteczna,
szczególnie gdy w łowisku występują jazie, klenie, krąpie i leszcze.

FEEDER JEZIORO Mocny karmelowy aromat, duża ilość pracujących składników oraz ich
różnorodność zapewniają, że mieszanka ta jest skuteczna na wszystkich stojących wodach
różnej wielkości. Wabi wszystkie ryby spokojnego żeru. Może być używana do podawania
koszyczkiem zanętowym, jak i również do nęcenia głównego.

Do produkcji tej zanęty użyto dużej ilości różnorodnych składników,
które szczególnie upodobały sobie leszcze.
Skuteczna przez cały rok w łowiskach gdzie występują leszcze z różny roczników a zwłaszcza
tam, gdzie trudno o większe egzemplarze. Potraﬁ przyciągnąć ryby nawet z dużej odległości

CHAMPION CANAL Zawodnicza zanęta przygotowana specjalnie na wody sojące i wolno
płynące. Sprawdza się na trudnych łowiskach o silnej presji i łowiskach o niezbyt bogatym rybostanie.
Słonosłodki smak sprawia że ryby się szybko nienasycają i długo utrzymują się w nęconym łowisku.
Specjalne składniki sprawiają, że mieszanka ta wyróżnia się na tle innych. Najlepiej sprawdza się w
ciepłych porach roku.
CHAMPION RIVER Brązowa, średnioziarnista zanęta z dużą zawartością
słodkich i mocno klejących składników. Mieszanka ta została
wzbogacona egzotycznymi składnikami co sprawia że jest niezwykle skuteczna
zwłaszcza podczas zawodów wędkarskich oraz na łowiskach o dużej presji.
CHAMPION BREAM Słodka leszczowa zanęta do stosowania zarówno w rzekach,
kanałach jak i wodach stojących. Zawiera dużo składników bogatych w białko. Wabi
szczególnie duże egzemplarze. Egzotyczne składniki utrzymują ryby długo w zanęcie.
Szczególnie skuteczna jest w połączeniu z Rzeką Platinum.
CHAMPION ROACH Mocno sprażone, idealnie dobrane składniki sprawiają, że
zanęta ta jest niezwykle skuteczna na wszystkich łowiskach (woda stojąca, kanały oraz
rzeki). Duże ilości nasion oleistych nadają zanęcie specyﬁczny aromat oraz sprawiają że
zanęta jest mocno pracująca. Szczególnie skuteczna w połączeniu z Champion Canal.
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ARACHID GRILLOWANY
Grillowane i mielone orzechy ziemne do nęcenia
dużych i średnich ryb.
Zastosowanie 5 - 10%.

PIECZYWO CZERWONE
PI
Kolorowe pieczywo, najbardziej skuteczne w
Kol
zanętach rzecznych i leszczowych.
Zastosowanie 5 - 15%

COCO BELGE
Rozpraszający, przyspieszający trawienie składnik
zanęt płociowych, niezbędny w okresach słabego
żerowania. Zastosowanie 5 - 15%

COPRA MELASSE
Kopra nasączona melasą cukrową
to znakomity, klejący składnik zanęt
na leszcze, jazie, klenie i duże płocie.
Zastosowanie 10 - 25%

ARACHID BRUNE
Dość grubo zmielona i prażona mączka z orzechów ziemnych
do zastosowania w zanętach pracujących przy dnie. Posiada
właściwości klejące, ze względu na niewielki ciężar może być
użyta nawet na mulistym dnie. Zastosowanie 5 - 10%

EPICEINE ŻÓŁTE
Żółte, specyﬁczne pieczywo przygotowane
specjalnie do zastosowania w zanętach na
leszcze i karpie.Zastosowanie 10 -30%

KONOPIE PRAŻONE
Charakterystyczny, mocno pracujący dodatek do zanęt
płociowych
o specyﬁcznym zapachu.
Zastosowanie 5 - 15%

KONOPIE ZIARNO
Ziarna konopi po wcześniejszym namoczeniu i
ugotowaniu nadają się jako dodatek do zanęt
płociowych, mogą również być stosowane jako przynęta.

KLEJ DO ZANĘT
Uniwersalny klej do zanęt, o słodkim smaku i przyjemnym
aromacie.
Oferowany w opakowaniu 1000gr.
Zastosowanie 10- 40%

KLEJ EXTRA RZEKA
Specjalny, bardzo ciężki klej do zanęt, przeznaczony na
rzeki o dużej głębokości i szybkim uciągu wody.
Zastosowanie 10 -30%

NUSS SUPER
Prażona mączka na bazie orzechów
laskowych, skuteczna na karpie, liny
i duże płocie.
Zastosowanie 5 - 10%

SWEETEX

-

Super słodki dodatek do glin i zanęt.
Pobudza ryby do intensywnego żerownia, zwłaszcza większe
egzemplarze. Można go dodawać do zanęty i gliny pod
postacią proszku oraz rozpuszczony w wodzie. Nadaje się do
słodzenia przynęt roślinnych, jak i również białych robaków.

GUMA ARABSKA
Produkt o dużej sile wiązania, przeznaczony szczególnie do
klejenia białych robaków. Czyste, lekko wilgotne białe robaki
panierowane odpowiednią ilością gumy arabskiej, umożliwiają
bardzo efektywne nęcenie intensywnie żerujących ryb
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N-PMFSR30 - Podpórka MF Star ”R”(30cm)

N-P
N-PMFSLS
- Podpórka MF Star Smal
N-PMFSLM - Podpórka Mf Star Medium
N-P

N-PMFS30 - Podpórka MF Star (30cm)

EͲd<ZϭϮͲ'ƌǌĞďŝĞŷŶĂƚŽƉǇͲϭϮƉŽǌ͘ǌďůŽŬĂĚČ
N-PMFSR50 - Podpórka MF Star ”R”(50cm)

N-PMFS50
(50cm)
N-P
50 - Podpórka
Podpórk
Podp
órkaa MF
MF Star
Star (5
(50cm
0cm))

EͲd<ZϴͲ'ƌǌĞďŝĞŷŶĂƚŽƉǇͲϴƉŽǌ͘

N-LRE - Podpórka Eco

N-MFE01
Podpórka MF EVA I

FE02
N-MFE02
Podpórka MF EVA II
N-BGSL
Nasadka Fluo

N-LREV - Podpórka Eco V

N-LRES
Podpórka Eco Strike

EͲd<ZϴͲ'ƌǌĞďŝĞŷŶĂƚŽƉǇͲϴƉŽǌ͘ǌďůŽŬĂĚČ
EͲd<Z&>ϴͲ'ƌǌĞďŝĞŷŶĂƚŽƉǇͲϴƉŽǌ͘ŶĂŶŽŐħ

N-BGSBL
Nasadka Black Large
N-BGSB
Nasadka Black
EͲ'EdϳϯϲͲ'ƌǌĞďŝĞŷŶĂƚŽƉǇͲϳƉŽǌ͘ŶĂŶŽŐħϯϲ
EͲd<ZϭϮͲ'ƌǌĞďŝĞŷŶĂƚŽƉǇͲϭϮƉŽǌ͘

N-GPU
'ųŽǁŝĐĂWŽĚƉſƌŬŝ
„U”

N-GPV
'ųŽǁŝĐĂWŽĚƉſƌŬŝ
„V”
EͲ&ϬϮͲhĐŚǁǇƚǌEĞŽƉŽƌĞŶĞŵŽƵďůĞ;ϯϬǆϱĐŵͿ
EͲ&Ϭ
ϬϮͲhĐŚǁǇƚǌEĞŽƉŽƌĞŶĞŵŽƵďůĞ;ϯϬǆϱĐŵͿ
Ϭ

EͲ&ϯϲͲhĐŚǁǇƚ>ǌEĞŽƉŽƌĞŶĞŵϯϲ

EͲ&ͲhĐŚǁǇƚ>ǌEĞŽƉŽƌĞŶĞŵ;ϮϮнϰĐŵͿ
EͲ&ͲhĐŚǁǇƚ
Ǉƚ>ǌEĞŽƉ
ĞŽƉŽƌĞŶĞŵ;Ϯ
;ϮϮнϰĐŵͿ
ĐŵͿ
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N-ULIQA2020 Uchwyt L IQ adapter
D36 (20+20cm)

EͲ^ͲhĐŚǁǇƚ<ƌſƚŬŝ;ϮϬнϴĐŵͿ

N-UIQ - Uchwyt UNIWERSALNY IQ D36

EͲ>ͲhĐŚǁǇƚųƵŐŝ;ϯϬнϴĐŵͿ

EͲh^/YϮϬͲhĐŚǁǇƚĚŽƐŝĂƚŬŝϯϲ
IQ ADAPTER (20cm)

EͲh^/YϭϬͲhĐŚǁǇƚŽ^ŝĂƚŬŝ/Y;ϭϬĐŵͿ

N-UDSLIQ25 - Uchwyt L IQ D36 (25cm)

EͲEͲhĐŚǁǇƚŽ^ŝĂƚŬŝ;ϭϬĐŵͿ
EͲh^/YϮϬͲhĐŚǁǇƚŽ^ŝĂƚŬŝ/Y;ϮϬĐŵͿ
EͲEͲhĐŚǁǇƚŽ^ŝĂƚŬŝϯϲ;ϭϬĐŵͿ
EͲh^>/YϭϱͲhĐŚǁǇƚ>/Yϯϲ;ϭϱĐŵͿ

N-ADIQ - Adapter IQ

EͲh>/YϭϬͲhĐŚǁǇƚ>WdZϯϲ;ϭϬнϴĐŵͿ

EͲ>ϯϲͲhĐŚǁǇƚ>Bh'/ϯϲ;ϮϱнϱĐŵͿ
EͲ^ϯϲͲhĐŚǁǇƚ><ZMd</ϯϲ;ϭϱнϱĐŵͿ

EͲ>ͲĂůŬŽŶŽ<ŽƐǌĂϯϬ
EͲhEDϯϲͲhĐŚǁǇƚEĂDŝƐŬħ/Yϯϲ;ϭϬĐŵͿ

EͲWZZͲhĐŚǁǇƚZŽůŬČϯϬ

EͲhhϯϬͲhĐŚǁǇƚhŶŝǁĞƌƐĂůŶǇ
(30cm) + Sztyca

N-URHWA - Uchwyt Do
WĂƌĂƐŽůĂZĞŐƵůŽǁĂŶǇ
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EͲWZͲ,ĂŬŽtħĚŬŝϯϬ
ĂŬ tħĚŬŝϯϬ

N-BWB - Miska z Uchwytem

N-MN30 - Miska 30cm

EͲ,t/YͲ,ĂŬŽtħĚŬŝ/Yϯϲ

N-KSM - Kuweta z Sitem M

N-KSL - Kuweta z Sitem L

EͲWZZEͲ,ĂŬŽtħĚŬŝǌEĞŽƉƌĞŶĞŵϯϬ

26,5cm

32,0cm

ϮϯϲͲ
Ϯϯ
ϲͲ,Ă
,ĂŬ
ŬŽt
ŽtħĚŬ
ħĚŬŝǌ
ŝǌEĞ
EĞŽƉƌĞŶĞŵ
ŵϯϲ
ϯϲ
EͲ&ϬϮϯϲͲ,ĂŬŽtħĚŬŝǌEĞŽƉƌĞŶĞŵϯϲ

EͲ'ͲWŽũĞŵŶŝŬEĂEŽŐħϯϬ
N-TMP - Tripod Match Pro
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N-SIT362 - Sito 36cm/2mm
N-SIT363 - Sito 36cm/3mm
N-SIT364 - Sito 36cm/4mm
N-SIT365 - Sito 36cm/5mm
N-SIT392 - Sito 39cm/2mm
N-SIT393 - Sito 39cm/3mm
N-SIT394 - Sito 39cm/4mm
N-SIT395 - Sito 39cm/5mm
N-SIT442 - Sito 44cm/2mm
N-SIT443 - Sito 44cm/3mm
N-SIT444 - Sito 44cm/4mm
N-SIT445 - Sito 44cm/5mm

Portfel na Przypony Szyty

EͲWZ^ͲWƌŽĐĂWƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂů^ƚƌŽŶŐ
N-CAEXRB - Proca Expert RB (guma)
N-CAEXMS - Proca Expert MS (siatka)

N-CSM - Proca Super Match

EͲ^D
EͲ^DͲWƌŽĐĂ^ƵƉĞƌŝŽƌDĞĚŝƵŵ
EͲ^D
EͲ^^ͲWƌŽĐĂ^ƵƉĞƌŝŽƌ^ƚƌŽŶŐ
EͲWZDͲWƌŽĐĂWƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůDĞĚŝƵŵ

EͲKͲWƌŽĐĂŽŵƉĞƟƟŽŶ
KͲWƌŽ

EͲ^dWƌŽĐĂ^ƚĂŶĚĂƌĚ

N-ELCA3 - Guma Do Procy 3mm
N-ELCA4 - Guma Do Procy 4mm
N-ELCA45 - Guma Do Procy 4,5mm
N-ELCA5 - Guma Do Procy 5mm
N-ELCA6 - Guma Do Procy 6mm
N-ELCA7 - Guma Do Procy 7mm
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EͲ^/^tϬϱͲtħǏǇŬ^ŝůŝŬŽŶŽǁǇϭϬϬĐŵTϬ͕Ϭϱŵŵ
EͲ^/^tϬϳͲtħǏǇŬ^ŝůŝŬŽŶŽǁǇϭϬϬĐŵTϬ͕Ϭϳŵŵ
EͲ^/^tϭϬͲtħǏǇŬ^ŝůŝŬŽŶŽǁǇϭϬϬĐŵTϭ͕ϬϬŵŵ
EͲ^/^tϭϮͲtħǏǇŬ^ŝůŝŬŽŶŽǁǇϭϬϬĐŵTϭ͕ϮϬŵŵ
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N-FLADM Adapter do
^ƉųĂǁŝŬĂDĂƚĐŚ

N-FLAD ĚĂƉƚĞƌĚŽ^ƉųĂǁŝŬĂ

N-FLADII ĚĂƉƚĞƌĚŽ^ƉųĂǁŝŬĂ//

EͲ'EϮϬͲ'ƌƵŶƚŽŵŝĞƌǌϮϬŐƌ
EͲDDͲ<ůŝƉƐEĂZŽďĂŬŝD
EͲ'EϰϬͲ'ƌƵŶƚŽŵŝĞƌǌϰϬŐƌ
ůŝƉƐE
ůŝƉ
EͲD^Ͳ<ůŝƉƐEĂƌŽďĂŬŝ^

EͲD^ͲtŬƌħƚĚŽ
WƌǌǇŶħƚǌKĐǌŬŝĞŵ

EͲd^Ͳ
<ŽŷĐſǁŬĂDŽŶƚĂǏŽǁĂ

EͲWK'Ͳ<ŽƐǌǇĐǌĞŬĚŽ
WƌŽĐǇ'ƌŽƵŶĚĂŝƚ

EͲE^dͲĞƐƚĂǁ/ŐŝĞųǆĞĐƵƟǀĞ

EͲ^WDͲ^ǌƚǇĐĂĚŽ
WĂƌĂƐŽůĂDĞƚĂů

EͲ^&y>Ͳ^ƚŽƉĞƌǇ&ůƵŽy>

EͲZ^KͲ<ƌħƚůŝŬ
ŝĂŵŽŶĚ;h<ϴͿͲϭϬƐǌƚ

EͲ^ͲĂŝƚĂŶĚƐ^;ϭϬƐǌƚͿ
EͲ>ͲĂŝƚĂŶĚƐ>;ϭϬƐǌƚͿ

N-BSP ^ƚŽƉĞƌǇĚŽWĞůůĞƚƵ

EͲWKZͲ<ŽƐǌǇĐǌĞŬ
ĚŽWƌŽĐǇZ

EͲ^E^/ŐųĂŽ<ƵůĞŬ

EͲ^WtͲ^ǌƚǇĐĂĚŽ
WĂƌĂƐŽůĂtŬƌħĐĂŶĂ

EͲZ^,Ͳ<ƌħƚůŝŬŽ
^ǌǇďŬŝĞŐŽDŽŶƚĂǏƵ

EͲEDͲĂŝƚƐĂŶĚƐEĞǁD
EͲE^ͲĂŝƚƐĂŶĚƐEĞǁ^

EͲ^Ͳ^ƚŽƉĞƌǇŽ<ƵůĞŬ

EͲWK^KͲ<ŽƐǌǇĐǌĞŬ
ĚŽWƌŽĐǇ^ŽŌ

EͲDDͲDĂƌŬĞƌDƵůƟĐŽůŽƌ

EͲ^sͲ^ƚŽƉĞƌǇŽ<ƵůĞŬs

EͲWKD^Ͳ<ŽƐǌǇĐǌĞŬ
ĚŽWƌŽĐǇǌD^

N-FM - MARKER H

EͲ^ϴͲĞƐƚĂǁƑůĞĚǌŝϴƐǌƚ

EͲ'^yy>Ͳ^ƚŽƉĞƌǇ'ƵŵŽǁĞy>

EͲ,ϭϱͲ/ŐųĂĚŽďƌŽũĞŶŝĂ
DĂƌƚǁĞũZǇďŬŝ
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EͲ>dZͲEĂƐĂĚŬĂ
DŽŶƚĂǏŽǁĂdĂŝůZƵďďĞƌͲϭϬƐǌƚ

EͲ^E&Ͳ_ůĞĚǍĚŽEĂŵŝŽƚƵ&ůƵŽ

EͲ^&yy>Ͳ^ƚŽƉĞƌǇ&ůƵŽyy>

EͲ^h^/^d^Ͳ^ƚŽƉĞƌǇ^ŝůŝŬŽŶŽǁĞ^
EͲ^h^/^dDͲ^ƚŽƉĞƌǇ^ŝůŝŬŽŶŽǁĞD
EͲ^h^/^d>Ͳ^ƚŽƉĞƌǇ^ŝůŝŬŽŶŽǁĞ>

EͲZ^Ͳ<Z%d>/<
;h<ϴͿͲϭϬƐǌƚ

EͲW'ͲZŽǌǁŝĞƌĂĐǌ

EͲZtͲZǌĞƉĚŽtħĚŬŝ

EͲWKDͲ<ŽƐǌǇĐǌĞŬ
ĚŽWƌŽĐǇDĞƐŚ

EͲ,Ͳ,ĂŶŐĞƌǆĞĐƵƟǀĞůƵ
EͲ,'Ͳ,ĂŶŐĞƌǆĞĐƵƟǀĞ'ƌĞĞŶ
EͲ,KͲ,ĂŶŐĞƌǆĞĐƵƟǀĞKƌĂŶŐĞ

EͲWͲWƌǌǇǏČĚŽ
ĂŬųĂĚĂŶŝĂWĞůůĞƚƵ

N-SV - Podpórka
dpórka Vario

EͲͲƵǌǌď
EͲͲƵǌǌďĂƌǆĞĐƵƟǀĞϰϬͲϲϬĐŵ
ǌǌď ǆĞĐƵƟ
ĐƵƟ ϰϬͲ
ϰϬͲϲϬĐ
ϲϬĐ

N-BP140 - Podpórka Pro 140cm
N-BP180 - Podpórka Pro 180cm

EͲ^KͲ^ǌĐǌǇƉĐĞĚŽKųŽǁŝƵ
EͲ^ϭϯϱͲWŽĚƉſƌŬĂǆĞĐƵƟǀĞϭϯϱĐŵ
EͲ^ϵϬͲWŽĚƉſƌŬĂǆĞĐƵƟǀĞϵϬĐŵ

N-F13 - Szczypce Proste 13cm
N-F15 - Szczypce Proste 15cm

N-HRGR02 - Przypon Karpiowy Gripper No 2
N-HRGR04 - Przypon Karpiowy Gripper No 4
N-HRGR06 - Przypon Karpiowy Gripper No 6
N-HRGR08 - Przypon Karpiowy Gripper No 8

N-HRCL02 - Przypon Karpiowy Classic No 2
N-HRCL04 - Przypon Karpiowy Classic No 4
N-HRCL06 - Przypon Karpiowy Classic No 6
N-HRCL08 - Przypon Karpiowy Classic No 8

N-LSCS - System Karpiowy Safety Clip
N-LLRS - System Karpiowy Loop w. Ring
-

N-CRSG - System Karpiowy Chod Rig
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Uni

Antena - Plastikowa
Kill - Węglowy

KOD
N-UN200
N-UN250
N-UN300
N-UN400
N-UN500
N-UN600
N-UN800
N-UN910
N-UN912
N-UN915

gr
2,00
2,50
3,00
4,50
5,00
6,00
8,00
10,00
12,00
15,00
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KOD
SPU1020
SPU1030
SPU1040
SPU1050
SPU1060
SPU1080
SPU1100

gr
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
0,80
1,00

KOD
SPJ1050
SPJ1075
SPJ1125
SPJ1200
SPJ10250
SPJ1300

gr
0,50
0,75
1,25
2,00
2,50
3,00

KOD
ROZ
N-5000BN20 20
N-5000BN18 18
N-5000BN16 16
N-5000BN14 14
N-5000BN12 12
N-5000BN10 10
N-5000BN08 08
N-5000BN06 06
N-5000BN04 04

KOD
N-911BR16
N-911BR14
N-911BR12
N-911BR10

ROZ
16
14
12
10

KOD
N-CHGD14
N-CHGD12
N-CHGD10
N-CHGD08
N-CHGD06

ROZ
14
12
10
08
06

ROZ
18
16
14
12
10
08
06
04

KOD
N-310BR22
N-310BR20

ROZ
22
20

N-310BR18
N-310BR16
N-310BR14
N-310BR12
N-310BR10
N-310BR08

18
16
14
12
10
08

KOD
N-300BN20
N-300BN18
N-300BN16
N-300BN14
N-300BN12
N-300BN10
N-300BN08
N-300BN06

ROZ
20
18
16
14
12
10
08
06

KOD
N-600BN18
N-600BN16
N-600BN14
N-600BN12
N-600BN10
N-600BN08
N-600BN06
N-600BN04

KOD
N-9570N19
N-9570N18
N-9570N16
N-9570N14
N-9570N12
N-9570N10
N-9570N08

ROZ
19
18
16
14
12
10
08

KOD
ROZ
N-9570BN22 22
N-9570BN20 20
N-9570BN18 18
N-9570BN16 16
N-9570BN14 14
N-9570BN12 12
N-9570BN10 10
N-9570BN08 08

KOD
ROZ
N-H210BR22 22
N-H210BR20 20
N-H210BR18 18
N-H210BR16 16
N-H210BR14 14
N-H210BR12 12
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Niwa S.C.
ul. Daszyńskiego 16/5
68-219 Tuplice
Sprzedaż hurtowa:
tel: 795 407 680 tel: 68 371 10 17
e-mail: niwaﬁshing@gmail.com
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Sprzedaż detaliczna:
tel: 502 365 023
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