Zanęty
Zanęty QUATTRO
Dragon QUATTRO to klasyczne, efektywne mieszanki zanętowe, przeznaczone do codziennego wędkowania. Każda z nich zawiera optymalną dawkę komponentów smakowo–zapachowych i regulujących, dzięki czemu wzmagają efekt wabienia i utrzymywania ryb w zasięgu wędki.
Sprawdzają się jako gotowy produkt oraz jako komponent własnej mieszanki. Można je
wzbogacać niewielką ilością atraktorów, komponentów lub przynęt roślinnych i zwierzęcych. W łowisku z uciągiem zalecamy zwiększyć spoistość zanęty i dociążyć (gliną, żwirem).

Indeks
00-00-08-60-0750
00-00-08-60-5000
00-00-08-61-0750
00-00-08-61-5000
00-00-08-62-0750
00-00-08-62-5000
00-00-08-63-0750
00-00-08-63-5000
00-00-08-64-0750
00-00-08-64-5000
00-00-08-65-0750
00-00-08-65-5000
00-00-08-66-0750
00-00-08-66-5000
00-00-08-67-0750
00-00-08-67-5000
00-00-08-68-0750
00-00-08-68-5000
00-00-08-69-0750
00-00-08-69-5000

nazwa
waga [g]
Baza Jezioro
750
Baza Jezioro
5000
Baza Rzeka
750
Baza Rzeka
5000
Płoć Anyżowa
750
Płoć Anyżowa
5000
Leszcz Piernikowy
750
Leszcz Piernikowy
5000
Leszcz Ciastkowy
750
Leszcz Ciastkowy
5000
Karp Malina-Scopex
750
Karp Malina-Scopex
5000
Lin-Karaś Kozieradka-Wanilia 750
Lin-Karaś Kozieradka-Wanilia 5000
Płoć Kolendra
750
Płoć Kolendra
5000
Karp Ryba-Śliwka
750
Karp Ryba-Śliwka
5000
Lin-Karaś Czerwony Robak
750
Lin-Karaś Czerwony Robak
5000

Baza Jezioro

Leszcz Ciastkowy

Płoć Kolendra

Baza Rzeka

BAZA JEZIORO, BAZA RZEKA. Zanęty bazowe, przeznaczone do połowu w wodach stojących i bieżących, zawierające najwyższej jakości składniki
klejące, tłuszczowe i uwalniające. Charakteryzują się delikatną nutą zapachową
(baza jezioro – waniliową, baza rzeka – śmietankową). W zależności od wymagań poszczególnych łowisk i gatunków ryb do baz można dodawać mieszanki
smakowo–zapachowe, atraktory i inne komponenty.
PŁOĆ ANYŻOWA. Lekka zanęta o zapachu anyżu i słodko–słonym smaku,
której bazę stanowi drobne pieczywo cukiernicze z dodatkiem nasion roślin
oleistych i substancji uwalniających. Poszczególne frakcje aktywują się stopniowo, w postaci unoszącego się słupa, co decyduje o utrzymaniu płoci w łowisku.

5 kg!

LESZCZ PIERNIKOWY, LESZCZ CIASTKOWY. Zanęty o średniej
frakcji, oparte na wyrobach cukierniczych i wzbogacone kompozycjami zapachowymi: piernikową oraz ciastek maślano–korzennych. Zawierają optymalny
poziom substancji klejących, odpowiedzialnych za etapowe uwalnianie cząstek,
które opadając na dno, tworzą atrakcyjny dywan zanętowy.
KARP MALINA - SCOPEX. Aromatyczna, słodka zanęta z zawartością
grubej i średniej frakcji oraz dużą dawką protein, bogata w składniki o wysokiej
wartości odżywczej. Posiada intensywny zapach malinowy z delikatną nutą scopexu. Wabi karpie ze znacznych odległości i długo utrzymuje je w polu nęcenia.

LIN-KARAŚ
CZERWONY ROBAK

0,75 kg

LIN - KARAŚ KOZIERADKA - WANILIA. Zanęta o średniej frakcji,
przeznaczona do połowu lina, karasia i innych ryb żerujących przy dnie. Dominują w niej zapachy kozieradki i wanilii, czyli mieszanka uwielbiana przez karasie i liny. Zawiera odpowiednio dobrany zestaw składników energetycznych,
proteinowych i mineralnych.

Art. Nr 00-00-08-69-0750

Płoć Anyżowa

Karp Malina-Scopex

Karp Ryba-Śliwka

Leszcz Piernikowy

Lin-Karaś Kozieradka-Wanilia

Lin-Karaś Czerwony Robak

Nowość PŁOĆ KOLENDRA. Zanęta drobnej frakcji, aromatyczna, w której
główną nutą zapachową jest kolendra. Skutecznie wabi w łowisko płocie, ale
uniwersalność ziół pozwala na zatrzymanie w łowisku żerujących innych gatunków ryb spokojnego żeru. Ciemniejszy kolor mieszanki umożliwia zastosowanie tej mieszanki w łowiskach o dużej presji wędkarskiej.
Nowość KARP RYBA-ŚLIWKA. Zanęta dedykowana przy połowach większych okazów ryb karpiowatych, zwłaszcza karpi. Słodki zapach śliwki został przełamany mocnych zapachem rybnym. Połączenie tych dwóch zapachów sprawdzi się zarówno podczas wędkowania komercyjnego jak i w łowiskach dzikich.
Zanęta grubszej frakcji, skutecznie utrzymuje ryby w łowisku, nie powodując
uczucia sytości.
Nowość LIN-KARAŚ CZERWONY ROBAK. Aromatyczna mieszanka o zapachu robaków, wabiąca skutecznie liny oraz karasie. Zanęta średniej frakcji, która świetnie utrzymuje ryby w łowisku, pobudzając je do aktywnego żerowania.
Przeznaczona do połowu w wodach stojących i wolno płynących. Zawiera wyszukane składniki odżywcze, które wabią ryby z dużych odległości.

Zanęty zimowe EXPRESS
Zanęty zimowe Express powstały z myślą
o połowach w chłodnych porach roku.
Skomponowane na bazie mało sycących składników
o drobnej granulacji, redukujących możliwość przekarmienia. Długo utrzymują ryby w miejscu nęcenia,
ponieważ zawierają dodatek substancji regulujących,
podnoszących aktywność żerowania. Wzbogacone
precyzyjnie dobranymi kompozycjami zapachowymi,
preferowanymi przez ryby w miesiącach zimowych.
Do nęcenia można użyć zarówno zaIndeks
nęty suchej, podawanej w małych
00-00-08-06-0750
ilościach lub po jej uprzednim na00-00-08-07-0750
moczeniu. Wilgotną zanętę należy
00-00-08-08-0750
wrzucać do wody w postaci niewiel00-00-08-09-0750
00-00-08-10-0750
kich kulek lub w formie rozrzedzo00-00-08-11-0750
nej, tworzącej słup zawiesiny. W ce00-00-08-12-0750
lu poprawienia skuteczności, zanę00-00-08-13-0750
tę można wymieszać z jokersem lub
00-00-08-14-0750
ochotką haczykową.
00-00-08-15-0750

210
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PŁOĆ ARNA
CZ

0,75 kg

Art. 00-00-08-11-07

50

SERIA: ZP
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Uniwersalna Żółta

nazwa
waga [g]
Zimowa Uniwersalna Żółta
750
Zimowa Płoć
750
Zimowa Leszcz
750
Zimowa Uniwersalna Czarna
750
Zimowa Płoć Ochotka Czerwona
750
Zimowa Płoć Ochotka Czarna
750
Zimowa Płoć Ochotka Zielona
750
Zimowa Leszcz Ochotka Czerwony 750
Zimowa Leszcz Ochotka Czarny
750
Zimowa Leszcz Ochotka Żółty
750

Płoć

Leszcz

Uniwersalna Czarna

Płoć Ochotka Czerwona

Płoć Ochotka Czarna

Płoć Ochotka Zielona

Leszcz Ochotka Czerwony

Leszcz Ochotka Czarny

Leszcz Ochotka Żółty
2018

