Zanęty
Zanęty KLUBOWE
Sukcesy członków Team Dragon skłoniły nas do wprowadzenia do
oferty produktów stosowanych na co dzień przez zawodników. Teraz receptury, które pozwalają osiągać doskonałe wyniki na najwyższym poziomie rywalizacji sportowej stają się dostępne dla wszystkich wędkarzy!
7 CECH PROFESJONALNEJ ZANĘTY
v szybkie wabienie ryb znajdujących się w pobliżu łowiska;
v długie utrzymywanie już zainteresowanych zanętą ryb w polu nęcenia;
v powtarzalność składu i jakości na przestrzeni długiego czasu;
v dostosowanie do wybranego, specyficznego łowiska;
v dostosowanie do konkretnej metody połowu;
v świeżość użytych komponentów;
v duża koncentracja wartościowych składników.
Koncentrat WANILIA
Koncentrat waniliowy stosowany przez Klub DraWANILIA
400
gon na wszystkich łowiskach, w których ten zapach
przynosi dobre efekty. Praktycznie zawsze doskonale sprawdza się jako zapach wabiący leszcze, jazie,
karpie, karasie, krąpie i wiele innych gatunków ryb.
Oparty wyłącznie na wanilii naturalnej w sproszkowanej formie, bez jakichkolwiek chemicznych imitacji tego aromatu.
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Koncentrat SUPER LOCK
Legendarna receptura, do której bazę stworzył W.R.
Kremkus, dziś funkcjonująca w kształcie dopracowanym przez członków naszego Klubu. To właśnie ta
zanęta wielokrotnie pozwoliła osiągnąć niesamowite wyniki (powyżej 20 kg w jednej, trzygodzinnej turze) w zawodach GPx rozgrywanych na Warcie. Oferowany koncentrat można z powodzeniem rozrabiać
nawet w proporcji 1:2 (1 kg koncentratu na 2 kg innych składników) z komponentami zanętowymi takimi jak tarta, wyprażana bułka, biszkopt, kaszka kukurydziana itp.
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Grupa komponentów smakowo – zapachowych przeznaczonych do samodzielnego wzbogacania zanęt wędkarskich.
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TEAM DRAGON
Najnowsze zanęty zawodnicze: Special Leszcz, Special Płoć oraz Ukleja Red i Yellow to efekt ścisłej współpracy naszej firmy z czołówką polskich wędkarzy spławikowców. Testowane przez ponad rok na różnego rodzaju zawodach, w tym na Mistrzostwach Polski i na zawodach z cyklu Grand Prix, przyczyniły się do odniesienia kilku spektakularnych sukcesów.
W skład zanęt wchodzą tylko produkty naturalne najwyższej jakości a proces ich obróbki jest poddany ścisłej kontroli na każdym etapie wytwarzania. Zanęt Team Dragon
używać można na każdego typu łowiskach, szczególnie
na tych poddanych silnej presji wędkarskiej.
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Indeks
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Special PŁOĆ
1000
Special LESZCZ
1000
UKLEJA Yellow
1000
UKLEJA Red
1000

Special Płoć

Special Leszcz

KOMPONENTY KLUBOWE

WAGA NETTO: 450

RZEKA
Podstawowa zanęta klubowa stosowana w większości imprez Grand Prix, doskonale sprawdzająca
się w rzekach i kanałach. Świetnie wabi ryby, długo utrzymuje je w zanęconym miejscu i, co widać
po wynikach naszych zawodników, zwykle wygrywa bezpośrednią rywalizację z konkurencyjnymi zanętami stosowanym przez innych łowiących w zawodach.
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KLEJ SUPER MOCNY
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Art. Nr 00-10-32-3

formowania
Składnik wiążący. Do
płynące
kul zanętowych na wody
0–15%.
o silnym uciągu. Max.
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Klej
Super Mocny

Pieczywo
Fluo Czerwone

Mieszanka
Piernikowa

Pieczywo
Fluo Żółte

KLEJ SUPER MOCNY (00-10-31-05-1000) – składnik wiążący o słodkim smaku
i aromacie. Przeznaczony na rzeki o średnim i silnym uciągu. Bogaty w cukry i proteiny. Zastosowanie: 10 – 40% całkowitej masy zanęty. Opakowanie: 450 g.
MIESZANKA PIERNIKOWA (00-10-32-10-0500) – składnik smakowo-zapachowy o charakterystycznym miodowo-korzennym aromacie. Świetny do zanęt na
duże płocie, leszcze i liny. Znaczna zawartość cukrów i ziół. Komponent silnie klejący. Zastosowanie: 5 – 10% całkowitej masy zanęty na wody stojące i do 30% na wody bieżące. Opakowanie: 400 g.
PIECZYWO FLUO CZERWONE (00-10-32-11-0500) – doskonały komponent
wabiący w kolorze czerwonym. Polecany do zanęt leszczowych i rzecznych. Skutecznie wabi jazie, klenie, płocie i karpie. Zastosowanie: 5 – 15% całkowitej masy zanęty. Opakowanie: 500 g.
PIECZYWO FLUO ŻÓŁTE (00-10-32-12-0500) – doskonały komponent wabiący
w kolorze żółtym. Polecany do zanęt leszczowych i rzecznych. Skutecznie wabi jazie,
klenie, płocie i karpie. Zastosowanie: 5 – 15% całkowitej masy zanęty. Opak.: 500 g.
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