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BINE AŢI VENIT!

Bine aţi venit!
Vă urăm un călduros bun venit în paginile noului nostru catalog Fox 2016. Oferta 
noastră pentru acest sezon este cea mai vastă pe care am lansat-o vreodată, 
cuprinzând nu mai puţin de 252 pagini! De asemenea, am produs acest catalog 
în nu mai puţin de 11 limbi diferite, consecinţă a creșterii în popularitate a 
produselor Fox în Europa. Sperăm să vă bucuraţi de prezentările produselor pe 
care le veţi întâlni în paginile următoare și suntem convinși că vă vor impresiona 
în mod plăcut multe dintre noile lansări prezente în catalogul acestui sezon.

Fiecare produs prezentat în următoarele 250+ pagini împărtășește trei lucruri în comun 
cu celelalte - în primul rând, toate au fost proiectate de către pescari pentru pescari, 
ceea ce garantează că satisfac nevoile pescarilor întocmai cum aceștia au nevoie. În al 
doilea rând, toate au fost construite folosind cele mai bune materiale, la cele mai înalte 
standarde, pentru a ne asigura că atunci când achiziţionaţi un produs care poartă logo-ul 
Fox veţi obţine o valoare imbatabilă raportată la preţ. În cele din urmă, fi ecare articol 
a fost supus unor perioade extinse de cercetare, dezvoltare și testare, iar asta pentru a 
ne asigura că produsul fi nit respectă standardele și nevoile oricărui pescar modern. 

Datorită popularităţii de care s-au bucurat citatele și recomandărilor venite din surse 
terţe prezentate în cataloagele ultimelor trei sezoane, am decis să includem încă o 
dată aceste informaţii și în catalogul pentru 2016. Aceste surse includ comentarii ale 
revistelor de profi l, precum și feedback-ul venit prin intermediul site-urilor sociale, 
cum ar fi  Facebook, Instagram, Twitter și You Tube. Putem spune despre produsele 
noastre că sunt foarte bune? Desigur că putem, pentru că le producem, știm ce 
materiale și tehnologii folosim, credem în ele și în potenţialul acestora, însă, cu 
toate acestea, preferăm mai degrabă să transmitem părerile editorilor de reviste, 
ale pescarilor profesioniști și, desigur, ale clienţilor noștri, cei care au încercat și 
testat deja echipamentele noastre. Suntem de părere că aceste opinii independente 
sunt mult mai valoroase și vă pot motiva mai mult în a face o astfel de achiziţie.

După cum vă așteptaţi, există o întreagă serie de noi produse în interiorul catalogului 
2016, alături de o bună parte de produse Fox care sunt prezente în gama noastră 
de ani de zile. Unele dintre noile completări peste care probabil v-ar plăcea să vă 
aruncaţi un ochi includ noua mulinetă FX9, rod-pod-urile Horizon Duo și Ranger MK2, 
noile cântare digitale, întreaga serie nouă de bagajerie „Camolite”, revoluţionarul 
cărucior Explorer, noul și mult așteptatul Impact Spod, completările de barci FX și a 
motoarelor electrice, noile Supa Brolly MK2, cele trei noi game de paturi, adăugările 
la gama de îmbrăcăminte Fox Chunk, completările seriei de alarme MXr +, plus 
întreaga paletă de noi accesorii din gama Edge, iar asta doar pentru a numi câteva...

Sperăm că într-adevăr produsele pe care le veţi vedea în catalog vă vor fi  pe 
plac, și vă invităm să ne împărtășiţi feedback-ul dvs., bun sau mai puţin bun, la 
diversele expoziţii de pescuit la care vom participa în Europa și, desigur, prin 
intermediul paginilor noastre de Facebook, Instagram, You Tube și Twitter.

Lewis Porter, Group Marketing Manager

CÂȘTIGĂ premii Fox
în valoare de £50!
Dacă la interiorul catalogului am folosit un citat venit prin intermediul Facebook, Instagram, Twitter 
sau You Tube, puteţi solicita un pachet de accesorii Edge în valoare de 50£ GRATUIT! Pur și simplu 
ne trimiteţi un mesaj privat pe Facebook sau un tweet pe Twitter pentru vă revendica premiul!
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LANSETE

Lansete
Am operat câteva modificări în gama de lansete dedicate pescuitului la crap din 
catalogul sezonului trecut, în special în cazul modelelor Horizon XT, Horizon și Ranger 
XTS, toate aceste game fiind înlocuite cu propuneri noi, modernizate. Recentele 
completări, combinate cu modelele Warrior S și Orizont XTK ne-au asigurat acoperirea 
tuturor situațiilor de pescuit și absolut orice buget disponibil. Urmând acest concept 
și pe parcursul sezonului trecut, suntem încântați să spunem că lansetele de crap 
Fox nu au fost niciodată mai populare. De fapt, tocmai datorită acestei popularități 
câștigate, toată gama de lansete își va găsi din nou locul în catalogul sezonului 2016, 
adăugând totuși câteva modele noi și eliminând o serie de modele mai puțin populare.

Echipele noastre de proiectare și consultanţă au petrecut nenumărate ore în procesul de 
dezvoltare și testare pentru toate cele cinci game de lansete, astfel încât, indiferent de tipul 
de lac pe care urmează să pescuiţi sau bugetul disponibil, ar trebui să găsiţi cu ușurinţă 
o lansetă în oferta noastră care să bifeze toate cerinţele impuse. Blancurile lansetelor 
Fox benefi ciază de tehnologie de ultimă generaţie, asigurând performanţă crescută și 
durabilitate în timp. Dar aceste lansete nu au fost construite doar pentru a dura, ci și pentru 
a performa atât în privinţa lansărilor precise și la distanţă cât și în privinţa plăcerii drilului.

04_15_Rods_East.indd   4 16/12/2015   14:55:48
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¾ Torque®

¾ Warrior® S

GAMA DE 

LANSETE FOX
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HORIZON® XTK 
Încă de la lansarea sa în urmă cu trei ani, Horizon XTK s-a impus ca una dintre cele mai bune 
lansete de crap din gama premium. Modelele XTK 3-5oz sunt lansete extrem de apreciate, 
care produc tipul de performanţă pe care l-aţi aștepta de la unele cu preţ cel puţin dublu. 
XTK are inele Fuji K-Series (inclusiv cel de plecare de 50mm), special concepute pentru a 
reduce posibilitatea formării perucilor și pentru ghidarea foarte rapidă și precisă a fi rului 
prin inele, asta însemnând lanseuri mai lungi. Deși iniţial lansetele XTK au fost proiectate ca 
instrumente de lansări la distanţe considerabile, volumul mare de cereri din zona pescarilor 
de barcă și a celor care preferă pescuitul pe apă mici ne-a încurajat să producem și un 
model mai ușor, un “all-roud”, o versiune de 3lb adăugată în ofertă noastră anul trecut.

CARACTERISTICI
  Inel de plecare de 50mm Fuji K-Series

  Inele cu un singur picior pe secțiunea de vârf - Fuji K-Series 

  Viteză rapidă de recuperare a vârfului

 Mandrină Fuji DPS, neagră, 18mm

  Designul elementelor grafice lasă impresia unei lansete 
personalizată (custom build)

 Mâner conic, cu formă ergonomică

  Carbon 1k, cu conținut scăzut de rășină, pentru 
îmbunătățirea distanțelor în lansare

  Capac negru gravat cu laser pe segmentul de bază

  12ft 3-5oz (aprox. 10% mai rigid decât XT.

  13ft 3-5oz (aprox. 5% mai rigid decât XT)

Horizon XTK dispune de inel de plecare Fuji K-Series, de 50mm, ce ghidează rapid fi rul în linie 
dreaptă, previne eventualele peruci și ajută în câștigarea de distanţă în lansare.

Inel de 16mm Fuji K

Mandrină Fuji DPS,18mm.

Inele cu un singur picior pe 
secţiunea de vârf - Fuji K-Series

Clips pentru fi rul principal
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HORIZON® XTK

*RRP

CRD191 Horizon XTK 12ft 3lb €449.99

CRD186 Horizon XTK 12ft 3-5oz €489.99

CRD187 Horizon XTK 13ft 3-5oz €509.99

      *RRP - Pret recomandat de vanzare

04_15_Rods_East.indd   6 16/12/2015   14:56:11
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HORIZON® XT

LA
N

SE
TE

HORIZON® XT 
Datorită progreselor mari ale tehnologiei de carbon am putut să aducem la viaţă o nouă 
și îmbunătăţită Horizon XT pentru sezonul 2015, care a dus într-adevăr performanţele 
modelului iniţial la un nivel cu totul nou! Horizon XT are un blanc extrem de rapid, cu 
o viteză excelentă de recuperare a vârfului, ceea ce însemnă că nu mai pierdeţi metri 
valoroși în lansare din cauza balansului pe vârf. Am construit blancul din carbon diagonal 
1k, care permite lasetelor să fi e foarte puternice și, în același timp, remarcabil de ușoare, 
ajutând astfel pescarul în atingerea performanţelor maxime în lansare. În plus, puterea 
blancului este completată de ranforsările spigotului și schimbările cosmetice elegante 
care includ o serie de accesorii negre. Gamă de lansete cuprinde variante de 12ft 3-5oz și 
13ft 3-5oz, ceea ce înseamnă că pentru a obţine cele mai bune performanţe de lansare, 
vă recomandăm să utilizaţi plumbi de cel puţin 3 oz (85 g) și nu mai grei de 5 oz (140 g).

CARACTERISTICI
  Inele Fox Slik, negre, anti-încurcare (inelul de plecare de 
50mm și cel de vârf de 16mm).

 Mandrină Fuji DPS, neagră, 18mm.

  Viteză rapidă de recuperare a vârfului.

  Acțiune surpinzător de plăcută în dril.

 Mâner conic, cu formă ergonomică.

  Designul elementelor grafice lasă impresia unei lansete 
personalizată (custom buid).

  Carbon 1k, cu conținut scăzut de rășină, pentru 
îmbunătățirea distanțelor în lansare.

  Gamă de mincioguri complementare disponibilă – Vezi 
paginile destinate categoriei.

Inel de varf negru, anti-încurcare, 16mm

Mandrină Fuji DPS, neagră, 18mm

Inele Fox Slik, negre, anti-încurcare

HORIZON® XT SPOD

Întocmai ca și originalul Horizon XT spod, care a câștigat multiple premii în categoria sa, 
suntem convinși că și acest nou model îmbunătăţit, care a fost lansat în catalogul 2015, va 
deveni în scurt timp unul extrem de apreciat, asta datorită performanţelor sale de neegalat. 
Disponibil atât în variante de 12ft (3,60m) și 13ft (3,90m) și cu un test de curbură de 5lb, 
acest spod vă va permite să trimiteţi nada la distanţe cu adevărat extreme!

HORIZON® XT MARKER

Lanseta Horizon XT Marker are testul de curbură de 4.5lb, caracteristică care 
vă ajută să vă asiguraţi că puteţi arunca marker-ul la aceiași distanţă la care 
puteţi arunca monturile și nada. Ca bonus, un vârf atât de rigid vine „la pachet” 
cu o sensibilitate crescută foarte mult, ceea ce înseamnă că veţi simţi mult 
mai multă informaţie în blanc vizavi ceea ce se întâmplă pe substrat.
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*RRP

CRD230 Horizon XT 12ft 3-5oz €399.99

CRD231 Horizon XT 13ft 3-5oz €439.99

*RRP

CRD232 Horizon XT Spod 12ft 5lb €294.99

CRD233 Horizon XT Spod 13ft 5lb €314.99

*RRP

CRD234 Horizon XT Marker 12ft 4.5lb €294.99

      *RRP - Pret recomandat de vanzare

04_15_Rods_East.indd   8 16/12/2015   14:56:36
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HORIZON® X
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HORIZON® X
Horizon X a fost lansat ca un înlocuitor direct pentru lansetele noastre originale Horizon, 
care și-au câștigat cu adevărat o reputaţie fenomenală în cursul anilor în care le-am 
vândut. Acum, datorită progreselor tehnologiei din industria de carbon am fost capabili 
să ducem originalul Horizon la nivelul următor și astfel a luat naștere Horizon X.

Horizon X este cea mai cuprinzătoare gamă de lansete de crap, cu nu mai puţin de 14 modele 
disponibile. În cadrul familiei Horizon X veţi găsi trei opţiuni diferite de mâner, plus lungimi 
de 10ft (3m), 12ft (3,60m) și 13ft (3,90m) disponibile, în timp ce puteţi alege dintre teste de 
curbură de la 2,25lb, pentru pescuitul de urmărire și ape mici, până la rigidele beţe de 3,5lb, 
care sunt unelte perfecte pentru lansări extreme și pescuit la distanţă cu saci de PVA. Există 
trei noi modele pentru sezonul 2016. Unul de 3lb și 10ft, un al doilea de 12ft și 2.75lb cu 
mâner îmbrăcat în Duplon, și un al treilea cu test de curbură de 2.75lb și 12ft, cu mâner subţire 
îmbrăcat în plută. Toate modelele au împletitură de carbon diagonal 2k pe segmentul de 
bază, și împletitură de carbon 1k pe vârf, ceea ce le face extrem de ușoare dar incredibil de 
puternice, oferind tipul de performanţă de care orice pescar modern de crap are nevoie.

CARACTERISTICI
  Inele Fox Slik, negre, anti-încurcare.

 Mandrină Fuji DPS, neagră, 18mm.

  Împletitură de carbon diagonal 2k pe segmentul de bază, 
și împletitură de carbon 1k pe vârf.

  Blancurile sunt mai ușoare și mai puternice decât la 
modelele originale Horizon.

  Toate modelele (cu excepția celor de 10 ft, 2.25lb și 2.75lb) 
dispun standard de inel de plecare de 50mm.

  Varianta de 2.25lb/12 ft este perfectă pentru o serie de 
aplicații „stalking”

  Disponibile în variante cu mânere subțiri, abreviate, 
îmbrăcate în Duplon sau plută.

Inele Fox Slik, negre, anti-încurcare

Mandrină Fuji DPS, neagră, 18mm

Inel de varf negru, anti-încurcare, 16mm

Opţiuni diferite de mâner
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      *RRP - Pret recomandat de vanzare

*RRP

CRD228 Horizon X 10ft 3lb Abbreviated €249.99

CRD229 Horizon X 10ft 3.5lb Abbreviated  €259.99

CRD220 Horizon X 12ft 2.75lb Abbreviated €259.99

CRD221 Horizon X 12ft 3lb Abbreviated  €269.99

CRD224 Horizon X 12ft 3.5lb Abbreviated  €294.99

CRD227 Horizon X 13ft 3.5lb Abbreviated €304.99

CRD249 Horizon X 10ft 3lb Skinny Duplon NOU €279.99

CRD247 Horizon X 12ft 2.75lb Skinny Duplon NOU €294.99

CRD219 Horizon X 12ft 2.25lb Skinny Duplon  €259.99

CRD223 Horizon X 12ft 3lb Skinny Duplon €294.99

CRD226 Horizon X 12ft 3.5lb Skinny Duplon  €304.99

CRD248 Horizon X 12ft 2.75lb Skinny Cork NOU €294.99

CRD218 Horizon X 12ft 2.25lb Skinny Cork €259.99

CRD222 Horizon X 12ft 3lb Skinny Cork  €294.99

CRD225 Horizon X 12ft 3.5lb Skinny Cork  €304.99

04_15_Rods_East.indd   10 16/12/2015   14:56:58
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TORQUE®
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TORQUE®

Gama de lansete Torque completează spaţiul dintre gama noastră de bază, Warrior S, și cea 
superioară, Horizon. Primite foarte bine de către pescari, în ultimele 12 luni s-au dovedit mult 
mai populare decât am fi  putut vreodată spera. Blancul lansetelor Torque benefi ciază de o 
construcţie din carbon de înaltă calitate, fapt ce ne-a permis să producem una dintre cele mai 
puternice și mai ușoare lansete pe care le-am făcut vreodată în această categorie preţ. Întocmai 
ca și în cazul gamei mai scumpe, Horizon, veţi observa că toate modelele din gama Torque sunt 
dotate cu elemente cosmetice care le conferă un aer „custom built”, lucru pentru pentru care 
probabil mai toţi prietenii tăi de pescuit te vor invidia. În gama Torque puteţi alege lansete fi e 
cu mâner abreviat (scurt), fi e varianta ceva mai „Carpy” cum ar fi  cele subţiri din Duplon. Aceste 
opţiuni sunt disponibile pentru cele patru noi modele din gama pentru 2016: 10ft (3m) cu test de 
curbură de 3lb și 12ft (3,60m) cu test de curbură de 2.75lb (valabile cu ambele variante de mâner).

Doua optiuni de maner disponibile

Mandrină Fuji DPS, neagră, 18mm

Inel de varf negru, anti-încurcare, 16mm

CARACTERISTICI
 Mandrină Fuji DPS, neagră, 18mm.

  Inele Fox Slik, negre.

  Inel de plecare de 50mm.

  Disponibile cu mâner abreviat sau îmbrăcat în Duplon.

  Lansete de spod și marker complementare disponibile.

  Gamă de mincioguri complementare disponibilă 
– Vezi paginile destinate categoriei.

TORQUE® SPOD

Lanseta de spod Torque are test de curbură de 5.5lb și este stilizată în așa fel încât să se potrivească perfect cu restul 
lansetelor din gama cu același nume. Având blancul construit din același carbon de calitate superioară ca și restul lansetelor 
din gamă, spodul Torque este instrumentul perfect pentru lansarea de rachete, catapulte și spomburi grele către orizont.

TORQUE® MARKER

Cu un test de curbură de 4.5lb, lanseta de marcaj Torque este super-rigidă, proiectată pentru a se potrivi perfect cu restul 
lansetelor din gamă. Testul de curbură de 4.5 lb vă permite să aruncaţi pluta de marcaj la aceleași distanţe unde reușiţi să 
vă plasaţi monturile și nadele. De asemenea, rigiditatea pronunţată conferă un grad superior de transmitere a informaţiei 
prin blancul lansetei, ceea ce ajută la identifi carea mult mai facilă a denivelărilor de pe substrat în timpul sondării apei.
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      *RRP - Pret recomandat de vanzare

*RRP

CRD251 Torque 10ft 3lb Abbreviated NOU €169.99

CRD250 Torque 12ft 2.75lb Abbreviated NOU €169.99

CRD211 Torque 12ft 3lb Abbreviated €179.99

CRD213 Torque 12ft 3.5lb Abbreviated €179.99

CRD215 Torque 13ft 3.5lb Abbreviated €194.99

CRD246 Torque 10ft 3lb Skinny Duplon NOU €179.99

CRD245 Torque 12ft 2.75lb Skinny Duplon NOU €194.99

CRD212 Torque 12ft 3lb Skinny Duplon €194.99

CRD214 Torque 12ft 3.5lb Skinny Duplon €194.99

*RRP

CRD217 Torque Spod 12ft 5.5lb €179.99

*RRP

CRD216 Torque Marker 12ft 4.5lb €179.99

04_15_Rods_East.indd   12 16/12/2015   14:57:22
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WARRIOR® S

WARRIOR® S
Gama Warrior S a câștigat nenumărate premii în Europa și este considerată ca 
fi ind una dintre cele mai bune și populare game de lansete de crap “entry level” 
din piaţă. Gama Warrior S este deja foarte cuprinzătoare, iar pentru sezonul 
2016 am adăugat modelul 12ft/3.5lb Warrior S50, care, așa cum sugerează și 
numele este un Warrior care benefi ciază de inel de plecare de 50 mm.

Dacă vă bazaţi pe un buget restrâns, dar doriţi să achiziţionaţi cele mai bune lasete în 
raport cu banii pe care-i aveţi disponibili, nu puteţi da greș cu legendara gamă Warrior S.

Mandrină de tip DPS de 18mm

disponibil în varianta din 3 segmente

Mâner de plută disponibil pe 
variantele cu test de curbură

LA
N

SE
TE

CARACTERISTICI
  Inele Fox Slik, negre (configurație 40-14 mm, inel de 
pornire de 50 mm disponibil pe modele S50).

 Mandrină de tip DPS de 18mm întărită cu inel din oțel.

  Culoare negru-mat, finisaje minimaliste.

 Mâner de plută disponibil pe variantele cu test de curbură 
2.75lb și 3lb.

  Clips de linie prietenos cu firul – proiectat CAD.

  Capace gravate cu laser.

 Modelul 12ft/3lb Warrior S, disponibil, de asemenea, 
în varianta din 3 segmente.

  Gamă de mincioguri complementară disponibilă – 
Vezi paginile destinate categoriei.

WARRIOR® S MARKER

Acest model de marker benefi ciază de toate avantajele și eleganţa gamei Warrior S și oferă un raport calitate-
preţ de neegalat. Are test de curbură de 3lb, care vă permite să aruncaţi pluta de marcaj la distanţe apreciabile 
și, în același timp, vă ajută să simţiţi fi ecare mic detaliu de pe substratul lacului atunci când sondaţi apa.

 Mandrină de tip DPS și Inele Fox Slik.

 Marcaje matisate la 6in (15cm) și 12in (30cm) pentru aflarea precisă a adâncimii.

  Testul de curbură de 3lb permite lansări lungi și transmiterea precisă a topografiei substratului.

WARRIOR® S SPOD

Warrior S spod este o lansetă impresionantă, care are un test de curbură de 5.5lb și care 
este capabilă să arunce rachete și spomb-uri încărcate la distanţe de peste 130 m.

 Mandrină de tip DPS.

  Inele Fox Slik.

  Raport excelent calitate-preț.

  Test de curbură de 5.5lb.

  Se potrivește perfect cu restul lansetelor din gama Warrior S.

      *RRP - Pret recomandat de vanzare

*RRP

CRD199 Warrior S 10ft 3lb €104.99

CRD200 Warrior S 10ft 3.5lb €104.99

CRD137 Warrior S 12ft 2.75lb €104.99

CRD138 Warrior S 12ft 2.75lb Full Cork €135.99

CRD139 Warrior S 12ft 3lb €104.99

CRD163 Warrior S 12ft 3lb Full Cork  €135.99

CRD140 Warrior S 12ft 3.5lb  €119.99

CRD202 Warrior S 12ft 3lb 3-Piece €104.99

CRD252 Warrior S50 12ft 3.5lb 50mm butt NOU €129.99

CRD207 Warrior S50 12ft 3lb 50mm butt €119.99

*RRP

CRD142 Warrior S 12ft 3lb Marker €114.99

*RRP

CRD141 Warrior S 12ft 5.5lb Spod €114.99

04_15_Rods_East.indd   14 16/12/2015   14:57:45
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Mulinete
Cu fiecare an care trece, reputația noastră crește constant în ceea ce privește producerea 
mulinetelor care excelează în fiabilitate, estetică, funcționalitate și performanțe. 
Mulinetele Fox oferă  astăzi a alternativă foarte realistă la producătorii mai consacrați, 
foarte mulți experți din domeniu apreciind faptul că ne consultăm foarte mult cu 
pescari de crap înainte de a proiecta mulinetele noastre special destinate pescarilor 
de crap, mai degrabă decât să folosind non-pescari pentru a încerca să convertim 
mulinete de pescuit marin în unelte pe care pescarii de crap le vor cumpăra.

În � ecare an, gama noastră de mulinete devine mai mare și mai puternică și 
toate modelele din 2015, cum ar �  12000XT, 12000S, 12000FS, EOS 10000 și FX11 
vor rămâne în oferta noastră și în sezonul 2016. În plus, am lansat acum un frate 
mai mic al celebrei FX11, uimitoarea FX9, care are deja toate atributele pentru a 
deveni una dintre cele mai vândute mulinete de crap ale anului ce vine!

De-a lungul acestei oferte cuprinzătoare suntem absolut siguri că veți găsi mulineta ideală, 
potrivită să acopere toate nevoile tipului de pescuit pe care-l practicați. Fie că sunteți în 
căutarea unei mulinete pentru aruncări la distanțe extreme, sau a uneia cu capacitate mare de 
înmagazinare a � rului pe tambur pentru un pescuit plantat din barcă, sau poate, din contră, 
căutați un un model mic și compact potrivit pentru așa numitul pescuit de tip “stalking” (furișat) 
în locuri mai puțin accesibile dar cu potențial mare în ceea ce privește găzduirea crapilor, 
suntem siguri că în paginile următoare veți găsi un model care va bifa toate criteriile cerute.
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GAMA DE

MULINETE FOX 
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FX9
În urma incredibilului succes al mulinetei Fox FX11, am produs acum o versiune cu dimensiuni 
reduse pentru a răspunde cerințelor a mii de pescari din întreaga Europă, care au îndrăgit aspectul și 
performanța lui FX11, dar vroiau ceva mai mic, mai potrivit pentru locuri mai intime, pentru ape unde nu 
este necesar pescuitul la distanțe foarte mari - rezultatul a fost acestă uluitoare mulinetă botezată FX9.

FX9 bene� ciază de toate caracteristicile fratelui mai mare, dar cu un corp mult 
mai compact și tambur ceva mai mic, care o face unealta perfectă pentru lansete 
mai scurte și mai ușoare, ideale atunci când se pescuiește în locuri mai mici, mai 
înguste sau în situații în care nu va �  nevoie de lanseuri mai mari de 100 m.

FX9

CARACTERISTICILE INCLUD
  Oscilație super-lentă pentru o așezare impecabilă a firului pe tambur.

  80 cm de linie recuperată la o tură completă de manivelă.

  Frână rapidă cu protecție la pătrunderea nisipului.

  Rezistentă la uzură, corp din grafit, cu aspect mat, negru, minimalist 
și ornamente discrete argintii.

  Frână rotor.

  Sistem anti-backlash (anti-peruci).

  Așezare micrometrică a firului.

  Protecție la fir a rotorului.

 Mâner subțire, negru.

  2 clipsuri de fixare a liniei - unul negru, unul argintiu.

  Sistem CNS.

  Rotor cu profil echilibrat.

  Galet anti-răsucire.

  Sistem de transmisie Mesh-Tech.

 Margine a tamburului optimizată pentru frecare minimă.

  Livrată cu tambur de rezervă standard.

  5 rulmenți inoxidabili cu bile de oțel + 1 rulment la galet.

  Cântărește doar 560 g!

  Raport recuperare 4.6:1

Livrată cu tambur 
de rezervă
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Oscilație lentă și așezare impresionantă 
a � rului pe tambur, ceea ce oferă 
performațe remarcabile în lansare

Frână rapidă cu o cursă totală de 1,5 
ture de la tambur liber la blocaj total

Corpul ușor și compact reduce din 
greutatea ansamblului lansetă-mulinetă

NOU

*RRP

CRL067 FX9 NOU €189.99

CRL068 FX9 Tambur de rezervă NOU €25.99

      *RRP = Preţ recomandat de vanzare
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E
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FX11

FX11
Mulineta FX11 a reprezentat rezultatul a peste doi ani de cercetare, dezvoltare și testare și, 
imediat după lansarea sa, a devenit instant un fenomen! Uimitoare, îmbrăcând un negru mat, 
FX11 dispune de oscilație super-lentă pentru o așezare impecabilă a � rului, care, atunci când 
este cuplată cu tamburul de distanță permite aruncări la distanțe absolut uimitoare, maximizând 
astfel potențialul de aruncare al pescarului. În plus, alături de oscilația super-lentă, tamburul 
este gestionat de o frână rapidă frontală (Quick Clutch), care, cu doar o tură și jumătate de 
rotație a reglajului vă permite să strângeți la maxim tamburul în vederea unei aruncări, sau 
să-l eliberați su� cient în timpul drilului sau când este necesar un pescuit cu frâna slabă.

CARACTERISTICILE INCLUD
  Oscilație super-lentă pentru o așezare impecabilă a firului pe tambur.

  95 cm de linie recuperată la o tură completă de manivelă.

  Frână rapidă cu protecție la pătrunderea nisipului.

  Rezistentă la uzură, corp din grafit, cu aspect mat, negru, minimalist și 
ornamente discrete argintii.

  Frână rotor.

  Sistem anti-backlash (anti-peruci).

  Așezare micrometrică a firului.

  Protecție la fir a rotorului.

 Mâner subțire, negru.

  2 clipsuri de fixare a liniei - unul negru, unul argintiu.

  Sistem CNS.

  Rotor cu profil echilibrat.

  Galet anti-răsucire.

  Sistem de transmisie Mesh-Tech.

 Margine a tamburului optimizată pentru frecare minimă.

  Livrată cu tambur de rezervă standard.

  5 rulmenți inoxidabili cu bile de oțel + 1 rulment la galet.

  Cântărește doar 590 g!

  Raport recuperare 4.6: 1

Oscilație lentă și așezare impresionantă 
a � rului pe tambur, ceea ce oferă 
performațe remarcabile în lansare

Frână rapidă cu o cursă de 1,5 ture 
de la tambur liber la blocaj total

Corpul ușor și compact reduce din 
greutatea ansamblului lansetă-mulinetă

Livrată cu tambur 
de rezervă
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      *RRP = Preţ recomandat de vanzare

*RRP

CRL057 FX11 €209.99

CRL058 FX11 Tambur de rezervă €33.99

CRL061 FX11 Tambur de rezervă puţin adânc €28.99
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12000 XT

12000 XT
Uimitoarea 12000 XT dispune de un corp ușor, nuanțat într-un negru mat foarte elegant, 
cu rotor și capace laterale din magneziu, ceea ce o face nu numai incredibil de ușoară 
(doar 670 g), dar și foarte puternică și extrem de rezistentă în timp. În anii care au trecut 
de la lansarea inițială, XT a avut un cuvânt greu de spus în rândul pescarilor de crap 
care și-au dorit o mulinetă cu performanțe de top, dar care, în același timp, să îmbrace 
și un design elegant, plăcut ochiului! Dacă sunteți în căutarea unei mulinete excelente 
pentru aruncări extreme către orizont sau a uneia perfecte pentru pescuit plantat la 
distanțe considerabile, atunci 12000XT este categoric o variantă de luat în calcul.

CARACTERISTICILE INCLUD
  Oscilație super-lentă pentru o așezare impecabilă a firului pe tambur.

  Frână frontală rapidă cu protecție la pătrunderea nisipului.

 Marginea tamburului optimizată pentru frecare minimă.

  Galet anti-răsucire.

  Sistem de transmisie Mesh-Tech.

  Sistem anti-backlash (anti-peruci).

  Protecție la fir a rotorului.

  Clips de fixare prietenos cu firul.

  Sistem CNS.

 Mâner ultra-subțire, negru.

  Raport recuperare: 4.5: 1

  15 rulmenți inoxidabili + 1 rulment la galet.

  tambur de rezervă adânc, potrivit pentru
pescuitul pe apele continentale.
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Mâner Ultra Slim, negru, care  se 
pliază rapid pentru transport facil

Oscilație lentă și așezare impresionantă 
a � rului pe tambur, ceea ce oferă 
performațe remarcabile în lansare

Corpul Slim, robust, construit 
din magneziu reduce greutatea 
și crește rezistența
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      *RRP = Preţ recomandat de vanzare
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*RRP

CRL051 12000XT €369.99

CRL054 Spare Shallow Spool €49.99

CRL055 Spare Standard Spool €49.99

CRL056 Spare Continental Spool €49.99

Livrată cu tambur 
de rezervă
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12000 S

12000 S
Surprinzătoarea 12000S ar putea �  descrisă ca o versiune simpli� cată a variantei de top din 
aceiași gamă 12000 XT, dar cu aspectul și caracteristicile pe care le are poate �  ușor confundată 
cu o mulinetă mult mai scumpă! Nuanțată într-un elegant gri închis (gunsmoke) și construită din 
gra� t, la pachet cu o serie de caracteristici de calitate superioară, cum ar �  frâna frontală rapidă și 
sistemul anti-backlash, 12000S reprezintă o investiție perfectă pentru orice nou venit în pescuitul 
la crap sau pentru pescarii care se bazează pe un buget restrâns. Cântărind doar 700 g, 12000S 
are o frână rapidă frontală (Quick Clutch) cu care este incredibil de ușor de lucrat și reglat.

CARACTERISTICILE INCLUD
  Frână frontală rapidă cu protecție la pătrunderea nisipului.

 Marginea tamburului optimizată pentru frecare minimă.

  Galet anti-răsucire.

  Sistem de transmisie Mesh-Tech.

  Sistem anti-backlash (anti-peruci).

  Protecție la fir a rotorului.

  Clips de fixare prietenos cu firul.

  Sistem CNS.

  Raport de recuperare: 4.5 : 1

  13 rulmenți inoxidabili + 1 rulment la galet.

  tambur de rezervă adânc, potrivit pentru
pescuitul pe apele continentale.

Clipsul prevăzut cu arc previne 
eventualele daune ale � rului 
care pot apărea la lansare

Galet prevăzut cu rulment și cu 
design special, care reduce formarea 
eventualelor răsuciri ale � rului

Frână rapidă cu o cursă de 1,5 ture 
de la tambur liber la blocaj total

Livrată cu tambur 
de rezervă
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      *RRP = Preţ recomandat de vanzare

*RRP

CRL052 12000 S €199.99
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12000 FS, EOS 10000

12000 FS
Pentru pescarii care preferă mulinetele echipate cu sistem “Free Spool” (tambur liber), 12000FS 
reprezintă o alegere foarte potrivită având în vedere și excelentul raport calitate/preţ. Cel mai 
bine se poate descrie ca un adevărat cal de povară, FS având un corp rezistent, construit din grafi t, 
plus facilitatea Free Spool (de unde și numele). Plasat în partea din spate a mulinetei, sistemul 
Free Spool este o caracteristică incredibil de utilă, deoarece dezactivează rapid frâna principală 
pentru a permite derularea facilă a liniei principale atunci când un crap preia momeala și fuge 
încercând să se elibereze de cârlig. Această funcţie face din FS o variantă excelentă chiar și atunci 
când sunteţi în căutarea unei mulinete perfecte pentru sondarea cu ajutorul marker-ului.

CARACTERISTICILE INCLUD
  Frână frontală rapidă cu protecţie la pătrunderea nisipului.

 Marginea tamburului optimizată pentru frecare minimă.

  Galet anti-răsucire.

  Sistem de transmisie Mesh-Tech.

  Sistem anti-backlash (anti-peruci).

  Protecţie la fir a rotorului.

  Clips de fixare prietenos cu firul

  Sistem CNS

  braţ mâner, tabur și pick de culoare negră și foarte stilizate

  Raport recuperare: 4.2: 1

  16 rulmenţi inoxidabili + 1 rulment la galet

  tambur de rezervă adânc, potrivit pentru
pescuitul pe apele continentale.

  Cântărește 835 g.

Frâna frontală se reglează foarte 
facil, în doar 1,5 ture, de la blocaj 
complet la tambur liber

Galet prevăzut cu rulment și cu 
design special, care reduce formarea 
eventualelor răsuciri ale fi rului

Sistemul “Free Spool” este 
complementat de reglaj 
fi n și foarte senzitiv

Livrată cu tambur 
de rezervă
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      *RRP = Preț recomandat de vanzare

*RRP

CRL053 12000 FS €259.99
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EOS 10000

Lansată în catalogul nostru pentru sezonul 2015, mulineta EOS 10000 a atras rapid 
atenția pescarilor. Și nu s-a bucurat de succes numai în Marea Britanie ci în întreaga 
Europă! EOS bene� ciază de un aspect izbitor de reușit, asta și datorită � nisajului negru 
total, accesorizat cu elemente minimale de gra� că. Mulineta oferă o alternativă de 
dimensiuni reduse la variantele mai mari, cum ar �  12000XT sau FX11 și este ideală 
pentru pescuit în locuri mici, înguste, greu de accesat sau în pescuitul de urmărire, așa 
numitul pescuit de tip “stalking”. De asemenea, EOS 10000 este foarte potrivită când 
distanțele de pescuit nu depășesc frecvent 90 m. EOS bene� ciază de sistemul “Free 
Spool” (tambur liber), o facilitate care permite peștelui să ia � r imediat după ce a înghițit 
momeala, ca mai apoi, printr-o simplă acționare a sistemului (se poate face automat 
prin rotirea a manivelei), pescarul să cupleze frâna și să-și înceapă drilul cu peștele.

CAPACITATE FIR

mm
lb/kg

m

0.33
12

320

0.35
15

260

CARACTERISTICILE INCLUD
  5 rulmenți inoxidabili.

  Așezare excelentă a firului pe tambur, care ajută în lansări.

  Frână fină și uniformă.

  Sistem Free Spool (tambur liber).

  Greutate - 558 g.

  Rotor cu profil echilibrat.

  Clips de fixare prietenos cu firul.

  Raport de recuperare 5.5 : 1

 Mâner mare pentru putere suplimentară
Sistemul “Free Spool” este 

prevăzut cu reglaj � n

C
A

RA
C

TERISTICILE

Galet anti-răsucire

Frână frontală senzitivă, 
extrem de ușor de reglat

Tambur de rezervă 
disponibil separat

*RRP

CRL059 EOS 10000 €72.99

CRL060 EOS 10000 tambur de schimb €19.99

M
ULINETE
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AVERTIZORI

Avertizori
Când vine vorba de producerea celui mai potrivit design al avertizorilor de pescuit la 
crap din piața este destul de dificil să identifici o altă companie decât Fox. Poate că sună 
ca o declarație curajoasă, dar cu mai bine de 20 de ani de experiență în manufacturarea 
de avertizori dedicați pescuitului la crap și având de partea lor testimonialele unora 
dintre cei mai buni pescari din lume care folosesc , este o declarație pe care suntem 
foarte încrezători să o facem. În timp ce mulți alți producători au rămas în loc de 
ani de zile, noi am ținut pasul cu progresele în tehnologie, asigurându-ne că atunci 
când cumpărați un set de avertizori marca Fox, îi veți primiți pe cei mai buni.

Gama noastră de avertizori pentru 2016 cuprinde o serie de modele Micron M, plus 
vârful de gamă, Micron NTXr. În urmă cu doi ani am lansat Mr+ și ceva mai complexul 
MXr+, ambele modele fi ind echipate cu emiţătoare și staţie. Ambele game rămân 
pentru 2016, însă familia MXr + a crescut cu un număr de opţiuni de culoare.

28_37_Bite Alarms_East.indd   28 16/12/2015   15:25:29



29

AVERTIZORI
¾ Micron ® NTXr

 
NTX Receiver

¾ Micron ® MXr+

¾ Micron ® Mr+

¾ Micron ® MX+ and M+

GAMA
FOX
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MICRON®  NTXr, NTX RECEIVER
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MICRON® NTXr

Compatibil cu staţia NTX, premiatul Micron NTXr este crema cremelor atunci când vine 
vorba de indicarea trăsăturilor și oferă performanţe de neegalat în totalitate. Acesta este plin 
de caracteristici inovatoare, inclusiv unicul nostru D-Tec Sensing System (DTSS), sistemul 
inteligent de detecţie a trăsăturii. Cu o serie de caracteristici precum revoluţionarul volum 
precis, tonuri și reglaj de sensibilitate, durata de viaţă a bateriei masiv îmbunătăţită, LED-
uri multicolore, sistemul nostru de sincronizare a culorilor și cu o rază incredibil de lungă de 
recepţie a semnalului emis, pur și simplu nu există un sistem de avertizori mai bun pe piaţă.

MICRON® NTX RECEIVER

În testele independente derulate de revistele de specialitate, staţia noastră simplu de utilizat, 
fi abilă, ergonomică, economică și de încredere a înregistrat o distanţă de recepţie a semnalului de 
până la 500 m, distanţă cu mult mai mare decât toate celelalte alarme și staţii testate la momentul 
respectiv! Deși nu vă recomandăm să vă îndepărtaţi la 500 m de lansete, asta înseamnă că indiferent 
de condiţiile meteorologice sau de conformaţia malului, atunci când mergeţi “pe mâna” NTXr-
urilor puteţi fi  siguri că aveţi de partea dumneavoastră cel mai puternic semnal din câte există!

CARACTERISTICI

CARACTERISTICI

  Rolă Tru-Run pentru detectarea celor mai fine trăsături

  D-Tec Sensing System (DTSS) pentru durabilitate.

  Sistemul See-Saw Elimination pentru reducerea indicațiilor false.

  Sistem de indicare a trăsăturii diferit pentru RUN și DROPBACK.

  LED multicolor.

  Difuzor connic  de calitate înaltă.

  Controlul volumului cu modul silențios.

  Controlul tonalității.

  Control inteligent de sensibilitate.

 Mufă externă de alimentare.

  Test de perimetru.

  Compatibil cu receptorul NTX.

  Lumină de noapte automată.

  Funcționează cu 2 x baterii AA.

  Livrat cu carcasă de protecție.

  Sincronizare automată a ledurilor

  Difuzor conic de înaltă calitate

  Comutator On-off cu volum și opțiune 
“tăcut”.

  Opțiuni Silențios / Vibrații.

  Funcționează cu 3 x baterii AA

  Durată de viață extra-lungă a bateriei.

  Înregistrarea automată a culorilor 
avertizorilor.

SETURI DE 
PREZENTARE NTXr

Seturile de prezentare NTXr sunt 
disponibile în variante de 3 și 4 avertizori 

plus staţie, și oferă tot ce ai nevoie pentru 
un set complet de top, toate livrate într-o 

carcasă de protecţie pentru transportul în 
condiţii de siguranţă. Seturile de avertizori 

oferă o economie considerabilă în 
comparaţie cu achiziţionarea elementelor 

individuale separat.

      *RRP - Pret recomandat de vanzare

*RRP

CEI095 Micron NTXr €259.99

CEI098 Micron NTXr 3-Rod Presentation Set €929.99

CEI099 Micron NTXr 4-Rod Presentation Set €1,149.99

*RRP

CEI096 Micron NTX Receiver €259.99
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SISTEMUL D-TEC™ SENSING (DTSS)
Această caracteristică Fox top-secretă conferă avertizorilor fi abilitate 
și durabilitate, depășind toţi concurenţii ceilalţi din piaţă. Alarmele 
NTXr nu includ vechea pastilă din sticlă cu lamele metalice, principala 
cauza a defectării senzorilor atunci când erau loviţi sau scăpaţi pe jos.

LED-URIMULTI-COLORE CU COLOUR SYNC
Pur și simplu apăsaţi un buton de selecţie a culorii preferate: roșu, 
albastru, verde, cian, violet sau alb. Indiferent de culoare selectată, 
aceasta se sincronizează automat cu receptorul NTX. LED-urile sunt 
foarte luminoase și oferă o excelentă vizibilitate chiar și în lumina zilei.

ULTRA LONG RANGE™ 
NTXr are un semnal care acoperă o rază extrem de mare, 
ceea ce înseamnă că îl puteţi folosi cu încredere, indiferent 
de confi guraţia terenului și a vadului pescuit.

ÎNREGISTRARE FACILĂ MICRON 
Pur și simplu opriţi toţi avertizorii Micron, porniţi receptorul 
NTX, apăsaţi butonul de sincronizare și apoi porniţi alarmele 
în ordinea dorită - Asta e, sincronizare completă!

CIRCUITE DIGITALE 
Toţi avertizorii Micron Fox sunt echipaţi cu cele mai recente 
circuitele digitale pentru performanţă și fi abilitate optime.  

LUMINĂ DE NOAPTE AUTOMATĂ
Dacă este necesar, un senzor încorporat va 
activa automat o lumina de noapte discretă 
atunci când nivelul de lumină se diminuează.

START-UP SILENȚIOS  
Cerut de mulţi pescari de top, NTXr 
dispune de un start-up tăcut pentru situaţii 
de pescuit care implică multă liniște.

BATERIE 
Alarme NTXr sunt alimentate de două 
baterii AA standard, și receptor NTX cu trei. 
Electronica și software-ul care echipează 
toate alarmele sunt optimizate pentru a 
maximiza durata de viaţă a bateriei.

IMPERMEABILITATE
Corpul, compartimentul bateriei și fi ecare buton sunt sigilate 
individual, iar cele care afi șează eticheta Water Tested 
au fost testate riguros înainte de a părăsi fabrica.

TRU-RUN™ 
O rola care permite detectarea celor mai fi ne mușcături.

VOLUM, TON, SENSIBILITATE
Trei butoane frontale vă permit să reglaţi volumul, tonul și sensibilitatea 
pentru a acoperii toate situaţiile, iar cele opt nivele de setări permit ajustări 
foarte fi ne. Cuplat cu funcţia noastră See-Saw Elimination, sensibilitatea 
inteligentă ajută considerabil la reducerea indicaţiilor false.

ALARMĂ ANTI-FURT 
Am construit un sistem care vă notifi că în cazul 
în care avertizorii dvs. sunt opriţi.

DIFUZOR CONIC
Un difuzor impermeabil care oferă un 
sunet foarte strident indiferent de tonul 
pe care-l alegeţi. Chiar dacă volumul 
este ajustat la nivel redus, puteţi totuși 
să auziţi avertizarea de la distanţă.

Leduri multi-colore 
cu Colour Sync

Lumină de 
noapte automată

Start-Up 
silențios

Tru-Run™

Difuzor conic

Volum, Ton, 
Sensibilitate

*  Unele caracteristici se regasesc 
doar in modelul NTXR. 

CARACTERISTICI A
VERTIZORI
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MICRON®  MXr+

Aclamatul set de prezentare MXr+ este la bază extrem de popularul 
nostru MX+, dar cu avantajul adăugării unui emiţătorilor la interior 
care permit emisia și recepţia semnalului! Avertizorii MXr+ au foarte 
multe funcţii în comun cu modelul Mr+, cum ar fi  rezistenţa la 
intemperii, sigilarea completă împotriva umezelii, circuite digitale 
de calitate, avertizare nivel scăzut al bateriei, sistem de detectare a 
trăsăturii D-Tec, rolă “Tru Run”, volum reglabil, mufă de alimentare 
externă. De asemenea, veţi găsi reglaje de ton și un control Dual 
Step al sensibilităţii, permiţându-vă să setaţi avertizorul mai mult 
sau mai puţin sensibil, în funcţie de situaţia cerută. MXr+ dispun, de 
asemenea, de difuzor conic pentru sunet de calitate îmbunătăţită. 
Ca și în cazul receptorului Mr+, semnalul emis de avertizori a fost 
înregistrat pe o rază de peste 200 m în testele efectuate. Dar, din 
nou, reamintim că nu recomandăm pescarilor să stea la o asemenea 
distanţă de lansete. Puterea semnalului este atât de mare pentru a 
putea face faţa indiferent de condiţiile meteo sau de confi guraţia 
malului. Disponibil iniţial numai cu un led albastru de 5mm, suntem 
încântaţi să vă anunţăm că acum puteţi achiziţiona avertizorii MXr 
+ în culorile: roșu, portocaliu și verde. De asemenea, există un 
nou set de trei lansete disponibil, care conţine avertizori cu leduri 
în cele trei noi culori, plus un set de patru lansete care conţine 
avertizori cu leduri în culorile: roșu, portocaliu, verde și albastru.

Seturi de prezentare 
MXr disponibile

CARACTERISTICI AVERTIZORI
  Tehnologie I-Com Transmitter.

  LED de 5mm disponibili în variante albastru, roșu, verde și portocaliu.

  2 nivele de sensibilitate.

  Difuzor conic pentru sunet de calitate îmbunătățită.

  Buton ergonomic de reglare ton.

  Buton ergonomic de reglare a volumului.

 Mufă externă de alimentare (pentru utilizarea cu indicatori iluminați).

  Inserții de cauciuc pe urechi.

  Sistem D-Tec Sensing (DTSS).

  Funcționează cu 2 x baterii AAA.

  Avertizare nivel scăzut al bateriei.

  Carcase dure de protecție furnizate.

  Toate seturile albastre disponibile în variante pentru 2, 3 și 4 lansete.

  Culorile roșu, portocaliu și verde disponibile la setul de trei posturi.

  Culorile roșu, portocaliu, verde și albastru disponibile la setul de 
patru posturi.

  Avertizori independenți disponibili, de asemenea, separat.

CARACTERISTICI STAȚIE
  Tehnologie Built-in I-Com Transmitter

  4 x LED-uri albastre de 5mm pe toate 
seturile albastre.

  Roșu, portocaliu și leduri verzi pe seturile 
de 3 posturi.

  Leduri roșu, portocaliu, verde și albastru 
pe setul de patru posturi.

  Design care permite poziționare verticală.

  Volum reglabil.

  Funcționează cu 3 x baterii AA.

  Atenționare nivel scăzut al bateriei.

  Lanyard furnizat.

SETURI DE PREZENTARE MICRON®MXr+

OPȚIUNI COLOUR

NOU

AV
ER

TI
ZO

RI

      *RRP - Pret recomandat de vanzare

*RRP

CEI141 Micron MXr+ 2-Rod Presentation Set (Albastru) €384.99

CEI142 Micron MXr+ 3-Rod Presentation Set (Albastru) €489.99

CEI143 Micron MXr+ 4-Rod Presentation Set (Albastru) €614.99

CEI144 Micron MXr+ Single Head Albastru LED €129.99

CEI149 MXr+ Roșu LED NOU €129.99

CEI150 MXr+ Portocaliu LED NOU €129.99

CEI151 MXr+ Verde LED NOU €129.99

CEI152 MXr+ Staţie NOU €129.99

CEI153 MXr+ 3 Lansete  Multi Colour Set (Roșu/Portocaliu/Verde) NOU €489.99

CEI154 MXr+ 4 Lansete  Multi Colour Set (Albastru/Roșu/Portocaliu/Verde) NOU €614.99
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MICRON®  Mr+

SETURI DE 
PREZENTARE Mr+

Seturile de prezentare Mr+ sunt disponibile 
în variante de 2,3 și 4 avertizori.

CARACTERISTICI AVERTIZORI
  Tehnologie I-Com Transmitter.

  LED-uri de 5mm de culoare roșie.

  Buton de reglare a volumului.

 Mufă de alimentare (pentru utilizarea cu swingere iluminate).

  Difuzor piezo pentru sunet clar.

  Inserții de cauciuc pe urechi.

 Micro Transmitter.

  Sistem D-Tec Sensing (DTSS).

  Funcționează cu 2 x baterii AAA.

  Avertizare nivel baterie scăzut.

  Carcase rigide furnizate.

  Disponibili în seturi de prezentare de 2, 3 și 4 lansete.

  Avertizori, de asemenea, disponibili separat.

CARACTERISTICI STAȚIE
  Tehnologie I-Com Transmitter.

  4 x LED-uri roșii de 5mm.

  Design care permite poziționare verticală.

  Volum reglabil.

  Funcționează cu 3 x baterii AA.

  Avertizare nivel scăzut al bateriei.

  Lanyard furnizat.

Mr+ este un adevărat set de avertizori entry level care a luat piaţa 
de alarmelor pe nepregătite atunci când a fost lansat la sfârșitul 
anului 2013! Mr+ dispune de o carcasă sigilată și rezistentă la 
intemperii, împreună cu circuite digitale de calitate superioară. 
De asemenea, este echipat cu sistemul nostru unic de detectare 
a trăsăturilor D-Tec Sensing System și performanta rolă “Tru Run”, 
care se regăsește și pe avertizorii din gama superioară, seria N. 
Veţi găsi o mufă de alimentare în partea din spate a alarmei, 
care permite conectarea unui swinger iluminat. De asemenea, 
avertizorul are atenţionare de baterie descărcată (necesită 2 
baterii AAA), un difuzor Piezo și volum cu control reglabil. Datorită 
tehnologiei I-Com Transmitter Technology, Mr+ are propria 
staţie dedicată, protejată în caz de intemperii, sigilată, cu circuite 
digitale de calitate superioară. De asemenea, staţia avertizează 
atunci când bateria are un nivel scăzut (funcţionează cu 3 baterii 
x AA). Staţia MR+ este foarte ușor de sincronizat cu avertizorii, 
iar în teste a recepţionat semnalul acestora la peste 200m. Chiar 
dacă noi nu recomandăm să staţi atât de departe de lansete, 
puteţi totuși să vă bazaţi pe puternicul semnal al avertizorilor 
indiferent de confi guraţia malului sau a vadurilor pescuite.

SETURI DE PREZENTARE MICRON®Mr+

      *RRP - Pret recomandat de vanzare

*RRP

CEI137 Micron Mr+ 2-Rod Presentation Set €249.99

CEI138 Micron Mr+ 3-Rod Presentation Set €319.99

CEI139 Micron Mr+ 4-Rod Presentation Set €409.99

CEI140 Micron Mr+ Single Head €94.99
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MICRON®  M+, MICRON®  MX+
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CARACTERISTICI SERIA MICRON® M+ & MX+

Având la dispoziţie tehnologia inovatoare dezvoltată pentru seria de alarme N, 
ne-am gândit că am putea strecura ceva îmbunătăţiri și în gama noastră de avertizori 
Micron M+. Astfel, am reușit să “ambalăm” seria noastă M+ cu caracteristici de top, 
dar i-am menţinut în același timp la un preţ incredibil în raport cu calitatea livrată. 
În acest fel, orice pescar îi poate achiziţiona, indiferent de bugetul alocat.

MICRON® M+

Micron M+ a fost proiectat cu tehnologia electronică 
îmbunătăţită, pentru a maximiza durata de viaţă a bateriei 
și este alarma perfectă pentru un pescar începător sau 
pentru cei care dispun de bugete mai “înguste”.

CARACTERISTICI
  LED-uri de 5mm de culoare roșie.

  Buton ergonomic de reglare a volumului.

  1 x mufă externă de alimentare.

  1 x mufă externă pentru transmițător.

  Difuzor piezo pentru sunet clar.

  Inserții de cauciuc pe urechi

  Compatibil cu TX-R

 Micro Transmitter

  Sistem D-Tec Sensing (DTSS)

  Funcționează cu 2 x baterii AAA

  Carcase de protecție furnizate

CARACTERISTICI
  LED de 5mm albastru.

  2 nivele de sensibilitate.

  Difuzor conic pentru un sunet 
de calitate îmbunătățit.

  Buton ergonomic de reglare ton.

  Buton ergonomic de reglare a volumului.

  1 x mufă externă de alimentare (pentru 
utilizarea cu indicatori iluminați).

  1 x mufă externă pentru transmițător 
(pentru utilizare cu emițătoare TX-R).

  Inserții de cauciuc pe urechi.

  Compatibil cu stația TX-R Micro Transmitter.

  Sistem D-Tec Sensing (DTSS).

  Funcționează cu 2 x baterii AAA.

  Viață lungă a bateriei.

  Carcasă solidă furnizată.

MICRON® MX+

Ceva mai avansatul MX+ este dotat cu caracteristici pe care te-ai 
aștepta să le găsești la un avertizor de două ori mai scump. Dacă 
trebuie să distribui un buget restrâns, dar dorești o alarmă de calitate 
și nu ai nevoie de staţie, atunci MX+ ar trebui să fi e alegerea ta!

M+ are un difuzor piezo pentru redarea 
clară a prezentărilor. MX+ are difuzor 
conic pentru un sunet super-clar.

Senzorii noștri garantează detectarea 
instantă a trăsăturii, iar inserţiile 
de cauciuc de pe “urechi” elimină 
alunecarea accidentală a lansetei.

Două ieșiri pentru accesorii: una pentru 
utilizarea împreună cu indicatorii 
iluminaţi, iar cealaltă ieșire pentru 
atașarea unui emiţător pentru utilizarea 
cu împreună cu staţia R-TX Micro.

Stil Clasic Micron, ușor de utilizat, cu 
comutator frontal de pornire / oprire și 
leduri de 5mm cu vizibilitate ridicată.
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MICRON® M
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      *RRP - Pret recomandat de vanzare

*RRP

CEI119 Micron M+ €46.99

*RRP

CEI120 Micron MX+ €66.99
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      *RRP 

€46.99

€259.99

€259.99

€94.99

€66.99

€129.99
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INDICATORI VIZUALI

Indicatori 
Vizuali

Indicatorii vizuali sunt un instrument esențial în pescuitul la crap și vă asigura că nu ratați 
nicio trăsătură atunci când peștii pleacă cu montura. Indicatorii vin într-o mare varietate 
de modele, iar aici, la Fox, producem o gamă foarte largă, tocmai pentru a ne asigura 
că indiferent de situația de pescuit în care vă aflați vă puteți maximiza întotdeauna 
șansele de a vedea chiar și cele mai fine trăsături. Acum mai bine de 25 de ani, Cliff 
Fox a prezentat pescarilor originalul Swinger Fox, iar acest produs încă se mai fabrică, 
chiar dacă acum îmbracă forme mai noi, mai moderne. De fapt, recent am oferit un 
facelift modelelor Micro, MK3 și MK2 iluminate, astfel încât acestea sunt toate acum 
disponibile într-un frumos finisaj negru mat, atât brațele cât și greutățile indicatorilor

. În plus, alături de cele clasice, acum oferim și o gamă extinsă care poartă distincţia “Negru Label”, 
care include hangere clasice, swingere de tip “springer” și mini swingere. Modelul original de 
swinger Fox a fost un produs care a schimbat peste noapte modul în care pescari obișnuiau să 
pescuiască și, mai important, a schimbat modul în care pescarii percepeau indicarea unei trăsături. 
În paginile următoare veţi găsi una dintre cele mai complete game de indicatori existentă pe 
piaţă, astfel dacă doriţi să pescuiţi cu fi re slabe sau cu ele tensionate la maxim, în margini sau 
la distanţe considerabile, suntem siguri că veţi găsi un model care vi se potrivește perfect.
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¾ Negru Label TM

¾ Euro Swinger® Mk2

¾ Mk3 Swinger®

¾ Micro Swinger®

GAMA 
FOX
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BLACK LABEL™, CIS - CUSTOM INDICATOR SYSTEM

INDICATORUL SLIK® 
  Este prevăzut cu talpa de prindere neagră, compatibil cu seria de accesorii pentru indicatori Fox Black Label, lanț negru, din bile, 
lung de 7 cm și cap de prindere cu clips Slik.

  Prevăzut cu sistemul nostru unic de fixare pe firul de pescuit care permite o acuratețe maximă în ceea ce privește redarea fidelă a trăsăturilor.

  Clipsul Slik Clip asigură mișcarea bobinei de îndată ce există o mișcare la capătul liniei de pescuit.

  Ideal pentru utilizarea în pescuitul la distanțe mici și medii.

  Perfect pentru pescuit marginal, cu firul neîntins (slack line), sau semi-întins.

  În cazul unei trăsături, clipsul va elibera automat firul, permițând peștelui să ia fir de pe tambur dar, în același timp, sistemul special 
dezvoltat de noi elimină riscul blocării capului de indicator în rola senzorului și eliberarea firului din clips.

  Poate fi ușor customizat folosind accesoriile Black Label CSI.

 Disponibil în verde, roșu, alb, albastru, Negru mat (negru mat), mov și portocaliu.

INDICATOR CLASIC
  Este prevăzut cu talpă de prindere compatibilă cu seria de accesorii pentru 
indicatori Fox Black Label, coardă din Dacron de 22cm, cap din material 
plastic și clips de prindere.

  Un excelent indicator all-round, foarte eficient pentru pescuit marginal, 
cu firul neîntins (slack line).

 Disponibil în verde, roșu, alb, albastru, Negru mat (negru mat), mov și portocaliu.

  Coarda poate fi ajustată la dimensiunea dorită.

  Poate fi ușor customizat folosind accesoriile Black Label CSI.

INDICATORI BLACK LABEL™

Indicatorii Black Label au fost concepuţi pentru a completa gama noastră de suporturi din gama Black Label și, într-adevăr, mixul este unul 
care combină stilul cu funcţionalitatea. Unul dintre principalele benefi cii ale gamei Black Label este că puteţi achiziţiona un set de indicatori 
pentru un preţ relativ scăzut și apoi să le personalizaţi pentru a se potrivi situaţiei de pescuit cu care vă confruntaţi prin utilizarea sistemul 
nostru Custom Indicator System (CIS).

      *RRP - Pret recomandat de vanzare

*RRP

CBI033 Black Label Bobbin Alb €12.49

CBI034 Black Label Bobbin Albastru €12.49

CBI035 Black Label Bobbin Roșu €12.49

CBI036 Black Label Bobbin Mov €12.49

CBI037 Black Label Bobbin Verde €12.49

CBI038 Black Label Bobbin Negru mat €12.49

CBI080 Black Label Bobbin Portocaliu €12.49

*RRP

CBI052 Black Label Slik Bobbin Alb €14.99

CBI053 Black Label Slik Bobbin Albastru €14.99

CBI054 Black Label SlikBobbin Roșu €14.99

CBI055 Black Label Slik Bobbin Mov €14.99

CBI056 Black Label Slik Bobbin Verde €14.99

CBI057 Black Label Slik Bobbin Negru mat €14.99

CBI083 Black Label Slik Bobbin Portocaliu €14.99
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INDICATORI 

VIZUALI

SISTEMUL DE INDICATORI PERSONALIZAȚI (C.I.S)
Seria de produse disponibile sub semnul Black Label C.I.S. a fost proiectată pentru 
a vă permite să creaţi indicatorul fi nal care se potrivește situaţiei de pescuit cu vă 
confruntaţi, indiferent de situaţiile date. Puteţi cumpăra pur și simplu un indicator 
standard sau un model Slik, ca mai apoi să le puteţi personaliza sau, alternativ, dacă 
preferaţi, să vă construiţi propriul indicator la zero, consultând panoul cu accesorii CSI.

CAPETE SLIK®CLIPS 
  Pot fi folosite pentru a converti un indicator Black 
Label standard într-unul de tip Slik, pentru o mai mare 
sensibilitate.

  Prevăzute cu sistem de ajustare a tensiunii clipsului în 
funcție de diametrul firului.

 De asemenea, vă permit să personalizarea indicatorilor 
cu diferite capete de culoare.

 Disponibil în verde, roșu, alb, albastru, negru, violet și 
portocaliu.

CAP FAT CONVERTER 
  Permite transformarea capului indicatorului într-unul greu și mai mare.

  Pur și simplu deșurubați clipsul indicatorului, glisați capul Fat Cconverter peste 
cel subțire, apoi înșurubați clipsul înapoi!

  Perfect atunci când se pescuiește la distanțe mari sau în condiții de vânt.

 Disponibil în verde, roșu, alb, albastru, Negru mat (negru mat), mov și portocaliu.

CAP MICRO  
  Cap indicator miniatură.

 Măsoară doar 16mm.

  Foarte eficient pentru pescuit marginal, cu firul neîntins (slack 
line).

  Vă permite să converti indicatorii standard și Slik în variante 
mult mai mici, mai ușoare, și asta în doar câteva secunde.

 Disponibil în verde, roșu, alb, albastru, Negru mat (negru mat), 
mov și portocaliu.

CUM FUNCTIONEAZA ...

Marime
la scara

Marime
la scara

*RRP

CBI058 Black Label Slik Clip Alb €4.49

CBI059 Black Label Slik Clip Albastru €4.49

CBI060 Black Label Slik Clip Roșu €4.49

CBI061 Black Label Slik Clip Mov €4.49

CBI062 Black Label Slik Clip Verde €4.49

CBI063 Black Label Slik Clip Negru €4.49

CBI084 Black Label Slik Clip Portocaliu €4.49

*RRP

CBI039 Black Label Fat Head Converter Alb €5.29

CBI040 Black Label Fat Head Converter Albastru €5.29

CBI041 Black Label Fat Head Converter Roșu €5.29

CBI042 Black Label Fat Head Converter Mov €5.29

CBI043 Black Label Fat Head Converter Verde €5.29

CBI044 Black Label Fat Head Converter Negru mat €5.29

CBI081 Black Label Fat Head Converter Portocaliu €5.29

*RRP

CBI046 Black Label Micro Head Alb €4.49

CBI047 Black Label Micro Head Albastru €4.49

CBI048 Black Label Micro Head Roșu €4.49

CBI049 Black Label Micro Head Mov €4.49

CBI050 Black Label Micro Head Verde €4.49

CBI051 Black Label Micro Head Negru mat €4.49

CBI082 Black Label Micro Head Portocaliu €4.49
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GREUTATE SLIM 
  Vă permite să adăugați greutate capetelor indicatorilor.

  Fiecare cântărește 5g.

 Două greutăți furnizate la pachet.

  Rezistente la uzură, finisaj anodizat negru.

  Completează gama de suporturi Black Label.

GREUTATE FAT 
  Vă permite să adăugați greutate capetele indicatorilor atunci când utilizați 
convertorii Fat Converter.

  Cântăresc 15g fiecare.

  Perfecte pentru pescuit la distanțe mari și în condiții de vânt.

 Două greutăți furnizate la pachet.

  Rezistente la uzură, finisaj anodizat negru.

  Completează gama de suporturi Black Label.

IZOTOPI (DISPONIBIL NUMAI ÎN MAREA BRITANIE)   
  Permit capului indicatorului să lumineze subtil în întuneric.

 Disponibil în două dimensiuni - Standard (3mm x 25mm) și Micro (2mm x 12mm).

 Disponibil doar în 
Marea Britanie.

BALL CLIP 
 Design clasic de tip ball clip.

  Vă permite să convertiți capul 
indicatorului într-un standard.

  Prevăzut cu sistem de ajustare a tensiunii 
clipsului în funcție de diametrul firului.

  Ideal pentru utilizarea împreună cu 
tijele flexibile Springer Arm

TALPĂ DE PRINDERE HOCKEY STICK 
  Construcție solidă, rezistent la uzură, turnat din plastic negru.

  Poate fi folosit împreună tijele flexibile Black Label Springer Arm, Swinger Arm, 
coardă din Dacron, lanțul din bile sau lanțul simplu.

  Filet ușor de utilizat.

CLIPSURI DE LINIE POWER GRIP 
  Proiectate pe calculator în CAD, clipsurile de linie rețin firul în siguranță, fără a 
provoca daune.

  Firul stă într-un mic locaș dedicat, format chiar între brațul clipsului și blancul 
lansetei, astfel că nu este deteriorat.

 O peliculă din cauciuc previne deteriorarea blancului.

 Disponibil în două culori - alb și portocaliu.

 Disponibil în două dimensiuni - mici și mari

  Trei clipsuri la pachet.

      *RRP - Pret recomandat de vanzare

*RRP

CBI064 Black Label Slim Weight 5g x 2 €4.49

*RRP

CBI045 Black Label Fat Weight 15g x 2 €5.99

*RRP

CBI077 Black Label Ball Clip €4.49

*RRP

CBI072 Black Label Hockey Stick €4.49

*RRP

CAC594 Black Label Power Grip Line Clip Mic Alb €11.99

CAC595 Black Label Power Grip Line Clip Mic Portocaliu €11.99

CAC596 Black Label Power Grip Line Clip Mare Alb €11.99

CAC597 Black Label Power Grip Line Clip Mare Portocaliu €11.99

CLI006 Isotope Standard 3mm x 25mm

CLI007 Isotope Micro 2mm x 12mm
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TIJELE FLEXIBILE SPRINGER® ARM  
  Braț din fibră de sticlă, care tensionat aplică o tensiune pe fir comparabilă 
cu o greutate de 15g.

 Oferă indicație de neegalat atunci când se pescuiește cu firele tensionate.

  Perfect pentru pescuitul la distanțe mari și în pescuitul cu monturi Zig Rig.

 De asemenea, foarte util atunci când se pescuiește în agățături, cu frâna 
strânsă și cu firele tensionate.

  Permit capului de indicator să fie convertit în indicator de tip Springer 
în câteva secunde.

BRAȚ MINI SWINGER®  
  Urmează designul tradițional de tip Swinger.

  Puncte pivotante la ambele capete pentru sensibilitate 
suplimentară.

  Finisaj negru, anodizat.

  Ideal pentru condiții de vânt.

  Completează gama de suporturi Black Label.

COARDĂ DIN DACRON  
  Coardă ușoară, care măsoară 22cm.

  Poate fi ajustată la dimensiunea dorită.

  Ideală pentru pescuitul cu fire slabe, datorită supleții și greutății reduse.

LANȚ CU BILE  
 Disponibil în lungimi de 7 și 22cm.

  Finisaj negru anodizat pentru a completa gama de suporturi Black Label.

  Poate fi folosit împreună cu oricare model de indicatori din gamă.

LANȚ CU ZALE  
  Alternativa la lanțul cu bile dacă preferați aspectul clasic cu zale.

 Disponibil în lungimi de 7 și 22cm.

  Finisaj negru anodizat, pentru a completa gama de suporturi Black Label.

  Poate fi folosit împreună cu oricare model de indicatori din gamă.

*RRP

CBI065 Black Label Springer Arm €6.29

*RRP

CBI066 Black Label Mini Swinger Arm €8.99

*RRP

CBI071 Black Label 9ins Dacron Cord €5.49

*RRP

CBI069 Black Label 3ins Ball Chain €5.49

CBI070 Black Label 9ins Ball Chain €6.99

*RRP

CBI067 Black Label 3ins Link Chain €5.79

CBI068 Black Label 9ins Link Chain €6.99
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SWINGER® MK3, SWINGER® CASES
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SWINGER® MK3 
 Noul negru mat, strat de protecție anodizat pe braț și pe greutate.

  Tălpi de fixare optimizate.

  Sistem fix de prindere a firului.

  Amortizoare de cauciuc de pe partea de jos a capului indicator.

  Cap indicator mai lat pentru creșterea vizibilității.

  Cap din material acrilic reactiv la lumină.

  Slot pentru izotopi.

  Greutate de de 50g ajustabilă.

 Disponibil în roșu, portocaliu, verde, albastru sau negru.

  Set de prezentare pentru 3 lansete disponibil (roșu, portocaliu și verde).

  Set de prezentare pentru 4 lansete disponibil (roșu, portocaliu, verde și albastru).

  Valigetă de transport, de asemenea, disponibilă separat.

PREZENTARE SETURI

Disponibil in seturi pentru 3 si 4 lansete.

NOU

      *RRP - Pret recomandat de vanzare

*RRP

CSI042 MK3 Swinger Roșu NOU €36.99

CSI043 MK3 Swinger Portocaliu NOU €36.99

CSI044 MK3 Swinger Verde NOU €36.99

CSI045 MK3 Swinger Albastru NOU €36.99

CSI046 MK3 Swinger Negru NOU €36.99

CSI047 MK3 Swinger Set 3 lansete (Roșu, Portocaliu și Verde) NOU €129.99

CSI048 MK3 Swinger Set 4 lansete (Roșu, Portocaliu, Verde și Albastru) NOU €159.99

CSI057 MK3 Valigetă Swinger NOU €19.99
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SWINGER® MK2 ILUMINAT, SWINGER® MICRO
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SWINGER® MK2 ILUMINAT
 Noul negru mat, strat de protecție 
anodizat pe braț și pe greutate.

  Luminează atunci când este conectat la avertizori 
dotați cu mufă externă de alimentare.

  Roșuă întocmai semnalul luminos primit de la avertizor, 
astfel încât să indice corect și trăsăturile de tip “drop back”.

  Tălpi de fixare optimizate.

  Amortizoare de cauciuc de pe partea 
de jos a capului indicator.

  Cap indicator mai lat pentru creșterea vizibilității.

  Sistemul de tensionare reglabil .

  Sistem fix de prindere a firului.

  Greutate de 80g cu poziție ajustabilă.

  Cap din material acrilic reactiv la lumină.

  Slot pentru izotopi.

 Disponibil în roșu, portocaliu, verde, albastru sau negru.

  Set de prezentare pentru 3 lansete 
disponibil (roșu, portocaliu și verde).

  Set de prezentare pentru 4 lansete disponibil 
(roșu, portocaliu, verde și albastru).

  Valigetă de transport, de asemenea, 
disponibilă separat.

PREZENTARE SETURI

Disponibil in seturi pentru 3 si 4 lansete.

NOU

      *RRP - Pret recomandat de vanzare

*RRP

CSI049 MK2 Swinger Iluminat Reda NOU €51.99

CSI050 MK2 Swinger Iluminat Portocaliu NOU €51.99

CSI051 MK2 Swinger Iluminat  Verde NOU €51.99

CSI052 MK2 Swinger Iluminat  Albastru NOU €51.99

CSI053 MK2 Swinger Iluminat  Negru NOU €51.99

CSI054 MK2 Swinger Iluminat Set 3 lansete  (Reda, Portocaliu si Verde) NOU €169.99

CSI055 MK2 Swinger Iluminat Set 4 lansete  (Reda, Portocaliu, Verde si Albastru) NOU €209.99

CSI058 MK2 Valigetă Swinger Iluminat NOU €19.99
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MICRO SWINGER® 
 Noul negru mat, strat de protecție anodizat pe braț și pe greutate.

  Braț compact din oțel inoxidabil pentru o mai mare sensibilitate la distanțe mici și medii.

  Clips linie reglabil.

  Sistem ajustabil de prindere a firului.

  Greutate de 42g ajustabilă.

  Cap din material acrilic reactiv la lumină.

  Slot pentru izotopi.

 Disponibil în roșu, portocaliu, verde, albastru sau negru.

  Set de prezentare pentru 3 lansete disponibil (roșu, portocaliu și verde).

  Set de prezentare pentru 4 lansete disponibil (roșu, portocaliu, verde și albastru).

  Valigetă de transport, de asemenea, disponibilă separat.

INDICATORI 

VIZUALI

NOU

PREZENTARE SETURI

Disponibil in seturi pentru 3 si 4 lansete.

*RRP

CSI035 Micro Swinger Roșu NOU €18.99

CSI036 Micro Swinger Portocaliu NOU €18.99

CSI037 Micro Swinger Verde NOU €18.99

CSI038 Micro Swinger Albastru NOU €18.99

CSI039 Micro Swinger Negru NOU €18.99

CSI040 Micro Swinger Iluminat Set 3 lansete  (Roșu, Portocaliu si Verde) NOU €69.99

CSI041 Micro Swinger Iluminat Set 4 lansete (Roșu, Portocaliu, Verde si Albastru) NOU €94.99

CSI056 Valigetă  Micro Swinger NOU €19.99
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Suporturi 
Pentru Lansete 

Atunci când vine vorba de proiectarea și fabricarea de rod pod-uri, a altor tipuri de 
suporturi pentru lansete și de produse conexe există o companie care apare instant în 
mintea tuturor pescarilor de pe tot globul. Compania este, desigur, Fox International 
și asocierea este făcută pe bună dreptate, atâta vreme cât suntem lideri în design și 
inovație de mai mulți ani decât ne putem aminti, în ceea ce privește suporturile de 
lansete. Construite la standarde extrem de ridicate și ținând seama de nevoile și dorințele 
utilizatorului final, rod pod-urile Fox dispun de o serie de inovații și caracteristici patentate.

În timp ce modele precum Sky Pod, Stalker+, A-pod+ și X-Pod rămân și în ofertă și în 
sezonul 2016, modelele originale Horizon și Ranger au fost înlocuite cu noul Horizon Duo 
și Ranger MK2. Ambele noi completări au devenit deja foarte populare încă de la intrarea 
lor în magazine în urmă cu doar câteva luni și suntem siguri că, dacă nu le-aţi văzut încă, 
veţi fi  foarte impresionaţi atunci când le veţi găsi prezentările în paginile următoare.

Toate rod pod-urile noastre sunt bazate pe cadre ușoare, puternice, din aluminiu și 
sunt dotate cu came unice, capete și fi lete precise, ceea ce face ca fi ecare suport să 
fi e foarte practic pentru utilizare. În plus, faţă de gama noastră de rod pod-uri, această 
secţiune găzduiește, de asemenea, o gamă foarte largă de elemente marca Black 
Label, care, în ultimii ani, s-a impus ca gamă de top în rândurile pescarilor. 

În paginile următoare, veţi găsi o selecţie largă de produse care acoperă 
cerinţele pescarilor de crap pe întregul spectru, de la cei care pescuiesc în lacuri 
mari, continentale, până la cei care preferă locaţii mai miniaturale. 

SUPORTURI PENTRU LANSETE 

48_65_Rod Support_East.indd   48 16/12/2015   16:01:50



49

¾ Sky Pod®

¾ Ranger® MK2 Pod

¾  Horizon® Duo Pod

¾  X Pod® Plus

¾ Stalker+ Pod®

¾ A-Pod+ TM

¾ Accesorii pentru suporturi de lansete

¾ Gama Black Label

 

SUPORTURI

PENTRU
LANSETE 

GAMA
FOX 
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SKY POD® - 3 & 4 LANSETE
Sky Pod a fost proiectat special pentru a oferi o stabilitate incredibilă atunci când se pescuiește pe 
lacuri continentale mari și râuri cu debit puternic. Calităţile acestui produs sunt atât de puternice, 
încât indiferent cât de extrem va fi  terenul de pe vadul pescuit, indiferent cât de puternici și 
cât de repede vor curge curenţii râului sau cât de nefavorabile vor fi  condiţiile meteorologice, 
lansetele vor fi  în siguranţă și nu vor „pleca” nicăieri atunci când sunt așezate pe un Sky Pod!

Sky Pod-ul poate fi  reglat atât sub planul orizontal, cât și aproape vertical cu solul, 
în timp ce buzzbarul din spate pot fi  poziţionat de-a lungul lungimii rod pod-
ului, oferind lansetelor dvs. o înălţime maximă. Disponibil în versiunile de 3 sau 4 
lansete, acest rod pod oferă stabilitate uimitoare și versatilitate incredibilă!

CARACTERISTICILE INCLUD

Lungimea corpului reglabilă pentru a se 
potrivi toate lungimile de lansete.

Șuruburile cu cap striat și design 
ergonomic permit ajustarea exactă a 
buzzbarilor.

C
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Furnizat cu geantă 
de transport 

gratuită.
DIMENSIUNILE SKY POD

Lungime de la  105cm la 205cm
Inaltime de la  16.5cm la 94cm (picioarele scurte) 
 114cm la 192cm (picioarele lungi)
Latime 76cm la 140cm ( intre picioarele lungi)

  Lungimea corpului reglabilă pentru a 
se potrivi toate lungimile de lansete.

 Deschidere reglabilă a picioarelor. 

  Lansetele pot fi poziționate 
atât sub plan orizontal, cât și 
aproape vertical cu solul.

  Buzzbarul din spate poate fi 
poziționat de-a lungul axului 
central al rod pod-ului.

  Corpul și buzzbarii din aluminiu 
profilat sunt garanția că 
ansamblul nu se va clătina.

  Livrat cu geantă de 
transport GRATUITĂ.

 Disponibil în versiunile 
de 3 sau 4 lansete.

SKY POD®

BUZZBARI DE REZERVĂ PENTRU SKY POD®
Buzzbari de rezervă pentru pentru ambele modele
de Sky Pod, de 3 sau 4 lansete.
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RP3577

*RRP

RP3573 Sky Pod 3-Rod and Carry Bag €449.99

RP4006 Sky Pod 4-Rod and Carry Bag €469.99

RP3577 Sky Pod Anchors x 4 €33.49

*RRP

RP3574 Sky Pod 3-Rod Buzz Bars €40.84

RP3575 Sky Pod 4-Rod Buzz Bars €48.19

RP3576 Sky Pod Butt Caps €10.49

      *RRP - Pret recomandat de vanzare
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CARACTERISTICILE INCLUD
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  Un nou și îmbunătăţit mecanism de blocare a picioarelor 
- Nu este necesar să deșurubaţi complet picioarele 
pentru a schimba unghiul (doar 2,5 rotaţii sunt necesare).

  Picioarele puternice elimină balansul. 

  Picioarele au acum 6 poziţii (modelul 
anterior avea doar 3).

  Permite transformarea în Quadpod, mutând 
picioarele de la fiecare capăt la mijlocul cadrului. 

  Picioare mai lungi standard - 40cm, 45cm și 120cm.

  4 x puncte de ancorare cu greutăţi 
dotate cu sistem Karabiner.

  Cadru cu 2 bare pentru stabilitate.

 Noi tuburi negre și cadrul suplimentar pentru stabilitate. 

  Toate fitingurile și filetele sunt din 
alama (elimină oxidarea).

  Livrat cu geantă de transport model nou, dotată cu 
fermoar pe toată lungimea și cu buzunar frontal generos.

  Perfect pentru toate tipurile de terenuri și 
conformaţii de vaduri, inclusiv pentru cele 
mai mari lacuri și râuri europene.

 Disponibil separat buzzbari de 2 posturi.

Picioarele au acum 6 poziţii.

Cadru cu 2 bare pentru stabilitate care este 
complet ajustabil.

Permite transformarea în Quadpod, 
mutând picioarele de la fi ecare capăt la 
mijlocul cadrului.

Livrat cu doua picioare foarte lungi de 
120cm pentru partea din fata,ajuta in 
pescuitul la distante extreme.

RANGER® MK2 POD  3 ROD & 4 ROD
Extrem de popular, modelul original Ranger a fost în gama noastră pentru mai mulţi ani. Cu toate 
acestea, datorită evoluţiei materialelor a și a procesului de producţie, suntem acum în măsură să vă 
oferim noul și îmbunătăţitul Ranger MK2. MK2 este disponibil în versiuni de 3 și 4 lansete și benefi ciază 
de multe dintre marile caracteristici ale modelului original Ranger, dar cu avantajul unei serii de 
îmbunătăţiri suplimentare, care fac din acest rod pod unul dintre cele mai versatile pe care le-am 
produs vreodată!

RANGER® MK2 POD

NOU

*RRP

CRP030 Ranger MK2 3-Lansete NOU €349.99
CRP031 Ranger MK2 4-Lansete NOU €369.99
CRP032 Ranger MK2 2-Rod Buzz Bars €38.99

      *RRP - Pret recomandat de vanzare
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Livrat cu geantă de
transport model nou.

DIMENSIUNILE RANGER MK2 

Lungime de la 82cm la 160cm (fara picioare)

2-Rod Buzz Bars
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HORIZON® DUO POD  3 ROD & 4 ROD
Noua versiune a rod pod-ului Horizon Duo benefi ciază de îmbunătăţiri majore faţă de varianta 
anterioară. Ca formă, este mai apropiat de modelul lider de piaţă Stalker+, însă o versiune mai mare a 
acestuia. Este foarte stabil, dar, de asemenea, foarte versatil și perfect pentru pescarii care doresc să 
pescuiască atât în Marea Britanie, cât și în străinătate. 

CARACTERISTICILE INCLUD
  Cadru cu 2 bare pentru stabilitate.

  Patru unghiuri de poziţionare a picioarelor 
(permite lansetelor o poziţie aproape verticală 
pentru un pescuit la mare distanţă).

  Sistem nou de “pârghii duble”.

  2 x puncte de ancorare cu greutăţi 
dotate cu sistem Karabiner.

  Toate accesoriile filetate sunt din 
alamă (nu permite oxidarea).

 

  Protecţie de cauciuc în partea frontală a rod pod-ului 
pentru a proteja capul indicatoarelor vizuale odată ce 
acestea se desprind de firul de pescuit și lovesc suportul. 

 Dimensiuni standard ale picioarelor: 33 și 25 cm. 

  Versiuni de 3 și 4 lansete.

  Geantă de transport inclusă și prevăzută cu fermoar 
pe toată lungimea și cu spaţiu de depozitare 
pentru picioare suplimentare XL. De asemenea, 
geanta are și găici de prindere a snag arm-urilor 
(urechi pentru pescuit în agăţătură), astfel încât 
să le puteţi deșuruba și fixa în siguranţă. 
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Geantă de transport are un spatiu special 
de depozitare pentru picioarele lungi.

Cele patru unghiuri de pozitionare a 
picioarelor il fac foarte versatil.

Cadru cu 2 bare pentru stabilitate, 
deasemenea reglabile.

DIMENSIUNILE DUO POD 

Lungime de la 92cm la 168cm ( fara picioare)

HORIZON® DUO DOTĂRI OPŢIONALE
Buzzbari de 2 lansete disponibili separat.

Picioare XL de 90 cm (pentru a permite stilul Euro “tips up”)

HORIZON DUO POD

Geantă de transport inclusă.

NOU

*RRP

CRP027 Horizon Duo 3-Lansete NOU €159.99
CRP028 Horizon Duo 4-Lansete NOU €169.99

*RRP

CRP029 Horizon Duo 2- Buzzbari 2 posturi €38.99
CRP033 Horizon Duo 2x picioare 36in (91cm) €36.99

      *RRP - Pret recomandat de vanzare
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Buzz Bar pentru 
doua lansete 
inclus.

Furnizat cu geantă de transport 
gratuită.

STALKER® POD PLUS
STALKER + a devenit unul dintre cele mai bine vândute rod pod-uri din Europa, mii de pescari 
apreciind construcţia robustă a acestuia combinată cu o serie de caracteristici practice. Corpul 
din aluminiu vopsit negru este foarte ușor, ceea ce face ca Stalker Plus să fi e soluţia ideală pentru 
pentru un pescuit mobil, dar și pentru partide statice. Corpul principal central este complet 
reglabil, permiţându-vă să-l setaţi la lungimea care potrivește cel mai bine cu tipul lansetelor, 
în timp ce cele patru picioare extensibile conferă stabilitate ansamblului, chiar și pe teren 
accidentat. În plus, picioarele pot fi  de asemenea poziţionate în trei unghiuri diferite. Înainte; 
pentru poziţionarea lansetelor aproape de pământ. Central; pentru o poziţie standard a rod pod-
ului. Spate; pentru ridicare vârfurilor lansetelor atunci când se pescuiește în zone difi cile.

Foarte ușor de ajustat pe înălţime, poziţia 
buzzbarilor poate fi  schimbată extrem de 
rapid și sigur.

Corpul principal poate fi  extins pentru a se 
potrivi diferitelor lungimi ale lansetelor sau 
condiţiilor întâlnite pe vad.

Trei poziţii diferite de reglaj a picioarelor - 
înainte, central și înapoi pentru a se potrivi 
preferinţelor dumneavoastră.

  Cadru ușor, din aluminiu. 

  Corp și picioare extensibile. 

  Livrat cu buzzbari atât pentru două cât și pentru trei lansete.

  Picioare reglabile în trei poziţii - înainte, central și spate.

  Furnizat cu geantă de transport gratuită.

CARACTERISTICILE INCLUD
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Stalker+  Buzz Bar de 3 lansete

STALKER® POD PLUS, X POD® PLUS, APOD PLUS

*RRP

CRP022 Stalker+ Pod €134.99

      *RRP - Pret recomandat de vanzare
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X-POD® PLUS
X Pod Plus este un rod pod foarte accesibil, robust, fi abil și practic. Cele patru picioare sunt conectate 
printr-o nucă centrală, se deschid ușor și rapid în forma de „X” și sunt asigurate cu sistemul Fox Cam Lok. 
Ușor, compact și facil de confi gurat, acest rod pod este ideal pentru un pescuit în mișcare.

CARACTERISTICILE INCLUD

O nucă centrală unește picioarele, care 
se deschid în formă de „foarfecă” pentru 
asamblare rapidă.

A-POD PLUS™

Fantasticul A-Pod Plus se bazează pe același design ca Stalker Plus, 
dar nu dispune de picioare care se extind și nu este livrat cu set de 
buzzbari pentru două posturi. Astfel, pentru preţul său credem cu tărie 
că nu există nici o altă alternativă mai bună pe piaţă și recomandăm 
varianta A-Pod Plus oricărui nou venit în lumea pescuitului la crap care 
dorește să benefi cieze de un ajutor de calitate superioară, produse 
funcţionale, fără a face însă o investiţie uriașă.

  Corp extensibil.

  Cadru ușor, din aluminiu. 

  Picioare reglabile în trei poziții. 

  Livrat cu buzzbari pentru 3 lansete.

  Furnizat cu geantă de transport gratuită.

Furnizat cu geantă de transport 
gratuită.

CARACTERISTICILE INCLUD

 Deschidere rapidă de tipul „foarfecă”. 

  Centru de greutate coborât oferă stabilitate sporită.

  Accesorii Fox Cam Lok.

  Prevăzut cu picheți reglabili față și 
spate de 30 și, respectiv, 25 cm.

  Include o pereche de buzzbari de 3 posturi.

  Lungime reglabilă.

 Design ultra ușor și compact.

*RRP

RP3495 X-Pod Plus €199.99

*RRP

CRP023 A-Pod Plus €99.99

SUPORTURI

PENTRU
LANSETE 
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BUTT RESTS, BANK STICKS, BUZZ BARS  SUPORTURI, PICHETI, BUZZ BARI

SUPORT DE SPATE CU 
PRINDERE SIGURĂ
Acest cap de prindere cu arc este proiectat 
special pentru situaţiile în care trebuie să 
pescuiţi cu frâna strânsă și previne ca lanseta 
dvs. să nu fi e smulsă de pe suport în timpul 
trăsăturii. Pur și plasaţi lanseta între cele două 
capete rotative de cauciuc, iar acestea vor 
bloca mânerul în poziţie. Capetele vor prinde 
perfect lanseta și nu vor deteriora blancul.

SUPORT BUTT REST 
Similar cu suportul nostru de 
spate “U”, Butt Rest este o versiune 
turnată dintr-o singură bucată.

SUPORTUL DE SPATE “U”
Suport de spate compact, care fi xează în 
siguranţă mânerul lansetei. Priza strânsă 
este ideală pentru pescuitul în agăţături, dar 
eliberează cu ușurinţă lanseta atunci când o 
ridicaţi din suport.

SUPORT DE SPATE 
În ciuda dimensiunilor mici, pentru a permite 
o prindere mai fermă sunt în contact cu o 
suprafaţă mult mai mare a mânerului lansetei 
decât multe alte suporturi semnate de alte 
companii. Dimensiunea Small (mic) este ideală 
pentru orice diametru standard de blanc, în 
timp ce Medium (mediu) este proiectat pentru 
utilizarea cu mânerele noastre subţiri de plută și 
Duplon, iar varianta Large (mare) este perfectă 
pentru mânerele tradiţionale de plută și 
Duplon, înclusiv pentru cele de tip „full Duplon”.

SUPORT ROD LOK
Un suport unic, care prinde lanseta în 
siguranţă, dar o eliberează ușor atunci când 
o ridicaţi.

SUPORT DUO GRIP 
Suport turnat dintr-o singură bucată, 
accesorizat cu inserţii de cauciuc care permit 
blocarea lansetei în suport atunci când 
pescuiţi cu frâna strânsă. Prevăzut cu două 
sloturi pentru betalight.

SUPORT FRONTAL
Acest suport are o fantă centrală adâncă, care 
permite trecerea liberă a fi rului. De asemenea, 
are inserţii de cauciuc care previn alunecarea 
lansetei din suport. Prevăzut cu un slot 
pentru betalight.

*RRP

BB2692 Butt Rest €4.79

*RRP

CBR004 Sure Grip Butt Grip €11.49

*RRP

BB7392 Rear 'U' Rod Rest Head €9.49

*RRP

BB7086 Rod Lok €14.99

*RRP

BB5133 Duo  Grip Rear Rest €8.49

*RRP

CBR001 Small (abbreviated handles) €5.79
CBR005 Medium Skinny (Cork & Duplon handles) €5.79
CBR002 Large (Cork and full Duplon handles) €5.79

      

*RRP

BB4049 Frontrunner Rod Rest Head €7.49
BB6211 Mini Frontrunner Rod Rest Head €7.49

      *RRP - Pret recomandat de vanzare
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PICHEȚI CAM LOK® STORM POLE
Picheţi din aluminiu, ideali pentru utilizarea împreună cu corturile și umbrelele Fox. O 
serie de patru dimensiuni disponibilă, toate modelele fi ind extensibile la aproximativ 
175% din lungimea lor iniţială.
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PICHEȚI EURO CAM LOK®
Identici în diametru cu modelele Cam Lok Storm Pole, acești picheţi sunt dotaţi cu 
un ghidaj care permite stabilirea rapidă a unghiului avertizorilor și a suporturilor 
de spate. Toate modelele sunt extensibile și dotate cu mecanismul Fox Cam Lok.

   Disponibili cu Cam Lok® sau PowerPoint®.

   Disponibili cu Cam Lok® 
sau PowerPoint®.

Cam Action
Bankstick

Euro
Bankstick

PICHEȚI CAM LOK®
Mai subţiri în diametru decât modelul Euro, 
acești picheţi ultra-lungi extensibili sunt 
echipaţi cu un fi let standard 3/8” BSF.

EURO BUZZBARI 3 LANSETE
  Buzzbari extensibil pentru 3 posturi.

  Fabricat din aluminiu 5/8”. 

  Livrat în pereche.

Asigura o capacitate superioara pentru 
insurubarea in pamant.

Picheti sunt disponibili in variantele Cam 
Lok® sau Powerpoint pentru a penetra 
orice tip de sol.

 Disponibil în trei lungimi și cu Cam Lok® sau PowerPoint®

Storm
Pole

Length CAM LOK POWERPOINT®

48in (120cm) CBS019 CBS023

36in (90cm) CBS020 CBS024

24in (60cm) CBS021 CBS025

16in (40cm) CBS022 CBS026

Length CAM LOK POWERPOINT®

36in (90cm) CBS027 CBS031

24in (60cm) CBS028 CBS032

18in (45cm) CBS029 CBS033

12in (30cm) CBS030 CBS034

Length CAM LOK POWERPOINT®

30in (76cm) CBS035 CBS038

20in (50cm) CBS036 CBS039

12in (30cm) CBS037 CBS040

*RRP

BB7668 3-Rod Euro Buzz Bars €40.99

SUPORTURI

PENTRU
LANSETE 
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GAMA BLACK LABEL™

BUZZBARI BLACK LABEL™ FICSI 
Există trei variante diferite în acestă gamă – pentru 2 lansete, 3 lasete și 3 lansete XL (extra 
lat). Ca și în cazul celor reglabili, aceștia sunt prevăzuţi cu locaș pentru atașarea kitului de 
conversie în sistem „Goal Post” sau pentru a fi  adaptaţi la rod pod-ul Black Label.

CARACTERISTICILE INCLUD
  Dotaţi cu șaibă din material rezistent la umezeală și căldură, care 
permite o fixare mai bună a buzzbarilor la picheţi.

  Variantele de 2 posturi (11,5 cm spate / 12,7 cm faţă) și 3 posturi (23 cm spate 
/ 25,4 cm faţă) vă permit să pescuiţi cu lansetele foarte apropiate.

 Modelul pentru 3 posturi XL (25,4 cm spate / 28 cm faţă) este potrivit 
pentru pescarii care preferă lansetele ceva mai spaţiate. 

  Filetul central poate fi eliminat atunci când buzzbarul este folosit în sistem „Goal Post”

  Ambalaj din carton 100% reciclat.

KIT DE CONVERSIE

CARACTERISTICILE INCLUD
  Conceput pentru a transforma toţi buzzbarii 
Black Label în sistem „Goal Post”.

  Permite ca buzzbarii și picheţii din aceiași gamă 
să se potrivească cu rod pod-ul Black Label.

  Conţine 4 x șuruburi, 2 capace obturatoare 
și 1 x cheie de tip Allen.

  Ambalaj din carton 100% reciclat.

*RRP

CBB001 Black Label 2-Rod Fixed (Pair) €41.99
CBB002 Black Label 3-Rod Fixed (Pair) €49.99
CBB003 Black Label 3-Rod XL Fixed (Pair) €59.99

*RRP

CBB007 Black Label Conversion Kit €8.99

      *RRP - Pret recomandat de vanzare
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BUZZBAR BLACK LABEL™ 
REGLABIL, DE 3 POSTURI  
Furnizaţi în pereche, acești buzzbari reglabili sunt disponibili și 
în versiune XL și au un fi let central pentru atașarea la un pichet. 
De asemenea, sunt prevăzuţi la capete cu două capace care se 
pot deșuruba și, cu ajutorul kit-ului de conversie Black Label, 
puteţi atașa buzzbarilor doi picheţi, câte unul la fi ecare capăt. 

BUZZBAR BLACK LABEL™ 
REGLABIL, DE 2 POSTURI  
Acești buzzbari de două posturi s-au dovedit a fi  foarte 
populari și sunt acum unul dintre cele mai bine vândute 
elemente din gama Black Label. Chiar dacă sunt doar pentru 
două posturi, sunt prevăzuţi la capete cu două capace care 
se pot deșuruba și, cu ajutorul kit-ului de conversie Black 
Label, le puteţi atașa câte doi picheţi, unul la fi ecare capăt.

CARACTERISTICILE INCLUD CARACTERISTICILE INCLUD
  Dotaţi cu șaibă din material rezistent la umezeală și căldură, care 
permite o fixare mai bună a buzzbarilor la picheţi.

  Tubul interior are o parte plată pentru a preveni rotirea la interior.

  Reglaj facil prin rotirea „gulerului”. 

  Filetul central poate fi eliminat atunci când buzzbarul este folosit 
în sistem „Goal Post” (cu doi picheţi fixaţi pe capete).

  Ambalaj din carton 100% reciclat.

  Dimensiune Standard: spatele se poate regla de la 15 la 23 cm, în timp ce faţa se ajustează de la 18 
la 25 cm. XL: spatele se poate regla de la 23 la 37 cm, în timp ce faţă se ajustează de la 25 la 43 cm.

  Dotaţi cu șaibă din material rezistent la umezeală și căldură, care 
permite o fixare mai bună a buzzbarilor la picheţi.

  Tubul interior are o parte plată pentru a preveni rotirea la interior.

  Reglaj facil prin rotirea „gulerului”. 

  Filetul central poate fi eliminat atunci când buzzbarul este folosit în sistem „Goal Post”.

  Ambalaj din carton 100% reciclat.

  Spatele se poate regla de la 11,5 la 15 cm, în timp ce faţa se ajustează de la 13 la 18 cm.

Adaptor de unghi fi xat pe un pichet.

ADAPTOR DE UNGHI 

CARACTERISTICILE INCLUD

CARACTERISTICILE INCLUD CARACTERISTICILE INCLUD

  Fabricat din aluminiu anodizat.

  Vă permite să schimbaţi unghiul avertizorilor sau a 
buzzbarilor, fără să trebuiască să înclinaţi picheţii.

  Ajută la indicarea mai precisă a trăsăturilor atunci 
când pescuiţi cu vârfurile lansetelor ridicate.

  Perfect pentru pescarii care pescuiesc la distanţe 
lungi, pe lacuri mari și, de asemenea, pentru o mare 
parte dintre cei care preferă pescuitul pe râu.

  Ambalaj din carton 100% reciclat.

  Oferă o fixare sigură atunci cât atașaţi avertizorii 
la buzzbari sau buzzbarii la picheţi. 

 Mult mai rezistente decât cele din cauciuc și, de 
asemenea, mai puţin predispuse la întindere. 

  Patru șaibe în pachet.

  Ambalaj din carton 100% recicat.

  Concepute pentru a adăuga ceva mai mult spaţiu 
între avertizori și buzzbarii din seria Black Label. 

  Livrate trei în pachet.

  Fabricate din aluminiu anodizat, negru.

  Se potrivesc cu toţi buzzbarii din seria Black Label. 

  Ambalaj din carton 100% reciclat.

ȘAIBE DIN PIELE DISTANŢIERE

*RRP

CBB004 Black Label 3-Rod Adjustable (Pair) €67.99
CBB009 Black Label 3-Rod Adjustable XL (Pair) €84.99

*RRP

CBB014 Black Label 2-Rod Adjustable (Pair) €60.99

*RRP

CBB018 Black Label Angle Adaptor €14.99

*RRP

CBB006 Black Label Leather Washers €4.79

*RRP

CBB010 Black Label Spacers €8.99

SUPORTURI

PENTRU
LANSETE 
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GAMA BLACK LABEL™

PICHEȚI BLACK LABEL™ CAM LOK®

PICHEȚI BLACK LABEL™ CAM LOK® POWERPOINT® 

CARACTERISTICILE INCLUD

CARACTERISTICILE INCLUD

  Disponibili în 6in (15 cm), 9in (23cm), 12in (30cm), 
18in (45cm), 24in (60cm) și 36in (90cm).

  Prevăzuți cu sistem Cam-Lok pentru fixare sigură atunci când extins.

  Tubul interior are o parte plată pentru a preveni rotirea la interior.

  Se potrivesc perfect cu rod pod-ul Black 
Label și toți buzzbarii Black Label.

  Proiectat pentru a se potrivi perfect cu stabilizatorii 
și sistemul Stage Stand Black Label.

  Peliculă de acoperire neagră, extrem de rezistentă la uzură. 

  Greutate redusă dar incredibil de stabili.

  Ambalaj din carton 100% reciclat.

  Disponibil în 9in (23cm), 12in (30cm), 18in 
(45cm), 24in (60cm) și 36in (90cm).

  Prevăzuți cu mecanism Cam-Lok pentru 
fixare sigură atunci când este extins.

  Livrat cu T-bar pentru pârghie suplimentară atunci 
când înșurubarea în pământ este mai dificilă.

  Se potrivesc cu toată gama de buzzbari Black Label. 

  Vârf puternic și ascuțit de tip PowerPoint. 

  Tubul interior are o parte plată pentru a preveni rotirea la interior.

  Peliculă de acoperire neagră, extrem de rezistentă la uzură.

  Greutate redusă dar incredibil de stabili.

  Nu se pot folosi împreună cu stabilizatorii și 
sistemul Stage Stand Black Label.

  Ambalaj din carton 100% reciclat.

CARACTERISTICILE INCLUD
  Conceput pentru a preveni rotirea picheților în sol moale.

  Se potrivește cu toți picheții standard din gama Black Label 
(mai puțin cei prevăzuți cu Power Point).

  Șurub care fixează stabilizatorul de pichet. 

  Ideal pentru sol moale.

  Ambalaj din carton 100% reciclat.

STABILIZATOR

*RRP

CBS051 6ins/15cm  Black Label Cam Lok Bankstick €14.99

CBS041 9ins/23cm Black Label Cam Lok Bankstick €16.99

CBS042 12ins/30cm Black Label Cam Lok Bankstick €19.99

*RRP

CBS043 18ins/45cm Black Label Cam Lok Bankstick €25.99

CBS044 24ins/60cm Black Label Cam Lok Bankstick €26.99

CBS045 36ins/90cm Black Label Cam Lok Bankstick €29.99

*RRP

CBS046 9ins/23cm  Black Label Cam Lok Powerpoint Bankstick €19.99

CBS047 12ins/30cm  Black Label Cam Lok Powerpoint Bankstick €25.99

CBS048 18ins/45cm  Black Label Cam Lok Powerpoint Bankstick €28.99

*RRP

CBS049 24ins/60cm  Black Label Cam Lok Powerpoint Bankstick €29.99

CBS050 36ins/90cm  Black Label Cam Lok Powerpoint Bankstick €30.99

*RRP

CBS011 Black Label Stabiliser €17.99

      *RRP - Pret recomandat de vanzare
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STAGE STAND – 
KIT DE FIXARE PE PONTON 

STAGE STAND INSERT –
PICHET PENTRU STAGE STAND

CARACTERISTICILE INCLUD CARACTERISTICILE INCLUD
  Facilitează pescuitul cu picheți pe pontoane.

  Șurub stabilizator care fixează pichetul ferm în poziție.

  Furnizat cu șurubul special conceput pentru 
lemn care asigură suport ferm.

  Se potrivesc cu Stage Stand Insert, picheții 
standard Black Label și Cam-Lock Black Label (nu se 
potrivesc cu picheții prevăzuți cu Powerpoint)

  Ambalaj din carton 100% reciclat.

  Inserție de 3in (7,5 cm), care vă permite să pescuiți cu vârfurile lansetelor 
cât mai aproape de suprafața apei atunci când se pescuiește pe ponton.

  Se potrivește perfect cu Black Label Stage Stand.

  Fabricat din aluminiu anodizat negru și foarte ușor.

  Ambalaj din carton 100% reciclat.

*RRP

CBS012 Black Label Stage Stand €22.99

*RRP

CBS013 Black Label Stage Stand Insert €7.49

SUPORTURI

PENTRU
LANSETE 
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GAMA BLACK LABEL™

SWINGER® PLATE SNAG EARS  

PLĂCUȚE DE FIXARE PENTRU SNAG EARS    

URECHI PENTRU PESCUIT ÎN 
AGĂȚĂTURI PREVĂZUTE CU HOCKEY   

SNAG EARS - URECHI PENTRU 
PESCUIT ÎN AGĂȚĂTURI

CARACTERISTICILE INCLUD

CARACTERISTICILE INCLUD

CARACTERISTICILE INCLUD

CARACTERISTICILE INCLUD

  Perfecte pentru prevenirea smulgerii lansetelor din locașul 
avertizorilor atunci când pescuiți în apropierea agățăturilor. 

  Urechile pot fi deșurubate pentru a le proteja la transport 
sau atunci când acestea nu sunt necesare.

  Partea superioară este acoperită cu un strat de 
cauciuc care oferă protecție lansetelor dvs.

  Conceput pentru a se potrivi cu cele mai multe modele de 
avertizori, în special cu gamele noastre N și seria M!

  Disponibile în două dimensiuni - standard și XL 
pentru pescuitul cu vârfurile lansetelor ridicate.

  Ambalaj din carton 100% reciclat.

  Prevăzute cu suport construit în placa de fixare, pentru 
o aliniere mai facilă a avertizorilor cu indicatorii.

  Proiectate pentru a fi folosite împreună cu indicatorii Black Label. 

  Pot fi deșurubate pentru a le proteja la transport 
sau atunci când acestea nu sunt necesare.

  Partea superioară este acoperită cu un strat de 
cauciuc care oferă protecție lansetelor dvs.

  Concepute pentru a se potrivi cu cele mai multe modele 
de avertizori, în special cu gamele noastre N și seria M!

  Disponibile în două dimensiuni - standard și XL 
pentru pescuitul cu vârfurile lansetelor ridicate.

  Ambalaj din carton 100% reciclat.

  Placi cu Hockey Stick și prindere pentru 
swinger disponibile separat.

  Ideale pentru pescarii care dețin deja 
Snag Ears din gama Black Label.

  Fabricat din aluminiu rezistent la uzură.

  Ambalaj din carton 100% reciclat.

  Prevăzute cu suport construit în placa de 
fixare, pentru o aliniere facilă a indicatorilor 
de tip swinger cu avertizorii.

  Proiectate pentru a fi folosite 
împreună cu swingerele Fox. 

  Pot fi deșurubate pentru a le proteja la transport 
sau atunci când acestea nu sunt necesare.

  Partea superioară este acoperită cu un strat de 
cauciuc care oferă protecție lansetelor dvs.

  Concepute pentru a se potrivi cu cele mai 
multe modele de avertizori, în special 
cu gamele noastre N și seria M!

  Disponibile în două dimensiuni - standard și XL 
pentru pescuitul cu vârfurile lansetelor ridicate.

  Ambalaj din carton 100% reciclat.

*RRP

CBB016 Black Label Swinger Plate Snag Ears €22.99

CBB017 Black Label Swinger Plate Snag Ears XL €24.99

*RRP

CBB013 Black Label Hockey Stick Plate €14.99

CBB015 Black Label Swinger Plate €15.99

*RRP

CBB011 Black Label Hockey Stick Snag Ears €22.99

CBB012 Black Label Hockey Stick Snag Ears XL €24.99

*RRP

CBB005 Black Label Snag Ears €19.99

CBB008 Black Label XL Snag Ears €22.99

      *RRP - Pret recomandat de vanzare
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ADAPOSTURI

Adaposturi
Echipa noastră dedicată de dezvoltatori de produse Fox a lucrat neobosită în 
colaborare cu consultanții noștri pentru a ne asigura că avem o gamă largă de 
corturi și umbrele care să satisfacă nevoile și dorințele pescarilor de pe tot globul. 
Fie că sunteți în căutarea pentru unui adăpost mic, ușor, pentru sesiuni de zi, ceva 
versatil, care să fie rapid de montat și ușor de utilizat peste noapte, ori căutați unul 
confortabil, pe care să-l puteți numi “acasă”, dedicat sesiunilor lungi, suntem încrezători 
că veți găsi un model perfect pentru nevoile dvs. în paginile următoare.

Avem un număr considerabil de adăposturi care au fost în gama noastră de câţiva ani și care 
își păstrează locul și în sezonul 2016, pur și simplu pentru că în acest moment noi nu credem 
designul sau performanţele lor pot fi  îmbunătăţite. Astfel de modele includ gama Retreat, 
Voyager și gama Royale. Cu toate acestea, avem o serie de noi completări la gama Royale, care 
sunt: Royale Classic Two Man și Royale Cooktent Station. De asemenea, în plus faţă de aceste noi 
modele, suntem încântaţi să anunţăm că întreaga noastră gamă Supa Brolly va fi  înlocuită cu 
versiuni noi și îmbunătăţite MK2. Modelele MK2 Supa Brolly duc designul de brolly la un alt nivel, 
cu totul nou, și suntem siguri că, atunci când le veţi vedea va fi  dragoste la prima vedere!

Calitatea și longevitatea sunt foarte importante pentru noi, motiv pentru care adăposturile 
noastre benefi ciază de ţesături, fermoare, clipsuri și materiale de cea mai bună calitate. Toate 
cusăturile sunt complet lipite, fermoare folosite sunt de calitate superioară, rezistente la stres 
mecanic, pentru a ne asigura că adăpostul dumneavoastră trece cu succes testul timpului.

La sfârșitul acestei secţiuni, veţi găsi, de asemenea, o selecţie de articole esenţiale 
campingului, inclusiv mese pentru corturi, elemente de iluminat, preșuri și vase.
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ADAPOSTURI¾ Supa Brolly™ M
K2 

 
60inci, 50 inci Sistem

¾ Easy Dom
e®

Classic Range

¾ Royale®
XXL, Classic & Brolly Range, Cooktent

¾ Retreat®
XL & Gama Standard

¾ Voyager®

 
Standard

¾ Accesorii

¾ Gatit

GAMA FOX
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SUPA BROLLY MK2 60 INCI
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Umbrela originală Supa Brolly 60 inci a fost acum 
înlocuită cu varianta MK2, mult modernizată. 
Benefi ciind de un material nou, de sistemul 
de compresie cu protecţie din plastic și capac 
sigilat cu garnitură de cauciuc, dar și a zonei 
din spate cu ventilaţie dotată cu plasă pentru 
protecţia la insecte, umbrela MK2 60 inci a dus 
designul Supa Brolly la nivelul următor.

CARACTERISTICI
  Un nou tip de material Ventec, 
mai gros, de culoare kaki

  Fantele de ventilație din spate 
prevăzute cu plasă pentru insecte

  Sistem de compresie cu protecție din 
plastic și capac sigilat cu garnitură de 
cauciuc (sistem în curs de brevetare)

  Cadru de 60 inci (152cm)

 Multiple puncte reglabile pe înălțime

  Sistemul de auto-tensionare patentat (STS) 
oferă mai mult spațiu la interior, astfel încât să 
nu va mai loviți cu capul de spițele umbrelei!

  Cusături complet lipite

  Cadrul de fibră de sticlă de 8mm face ca 
umbrela să fie foarte rezistentă și ușoară

  Pragurile laterale extinse oferă o protecție 
suplimentară la apă, vânt etc

  4 spițe intră în contact cu solul, ceea 
ce ajută foarte mult stabilitatea

  Cozoroc frontal care ajută la scurgerea 
apei – deviază apa de ploaie și o împiedică 
să mai curgă în fața umbrelei

  Ax central scurt care permite un montaj ușor

  4 picheți

  Capace de protecție pentru vârfurile picheților, 
atunci când sunt ambalați la interior

  Benzi de fixare a lansetelor

  Timp de montare: 2 minute

  Greutate:? kg, inclusiv groundsheet

 Material exterior 100% Poliester

  Hidrostatic 6000mm

UMBRELĂ SUPA BROLLY™ MK2 60 inci

Mecanism STS ™ pentru economie de 
spaţiu, creste spatiul in inaltime.

Fante de ventilatie pe partea din spate, pentru 
lunile calduroase

Sistem de compresie cu protecţie din plastic 
și capac sigilat cu garnitură de cauciuc
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Dimensiuni spaţiu intern

Inaltime 128cm

CARACTERISTICI
  Același material Ventec, mai gros, de culoare kaki

  Trei opțiuni de usi: PVC clar, material Ventec și plasă de insecte

  Panouri laterale prevăzute cu plasă de insecte

  Curele de fixare lansete

  Ușă dotată cu fermoare “two way” rezistente

 Multiple puncte de ancorare, poziționate “în oglindă” cu cele de pe Supa Brolly

  Livrată în sac de transport

  Livrată cu 14 cuie rezistente de ancorare

 Nu este compatibil cu MK2 Supa Brolly System

HUSĂ DE IARNĂ SUPA BROLLY™ MK2 60 inci

Acestă husă poate fi  adăugată la modelul 60 inci MK2 Supa Brolly, pentru a-l 
transforma într-un sistem complet cu ușă, atunci când este nevoie de protecţie 
suplimentară pe vreme rea. 

  Segment frontal suplimentar din fibră de sticlă 
(opțional), care conferă stabilitate și ajută la un 
drenaj al apei mai eficient atunci când plouă
  2 x 24 inci picheți de furtună, care nu trebuie 
demontați atunci când ambalați umbrela 
(rămân pur și simplu în interiorul umbrelei)
  Inel de blocare ergonomic, suport foarte potrivit 
pentru agățat obiecte, cum ar fi lămpi și receptoare
  Cuie de cort heavy-duty
  Groundsheet heavy-duty
  Geantă de transport supradimensionată, 
cu fermoar pe întreaga lungime
  Husă de protecție din neopren

LIVRATĂ CU:

CUM179
Brolly nu este inclus

NOU

      *RRP - Pret recomandat de vanzare

*RRP

CUM179 Supa Brolly Mk2 60ins Overwrap NOU €199.99

*RRP

CUM177 Supa Brolly MK2 60ins NOU €289.99
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CARACTERISTICI
 Multiple puncte de ancorare ranforsate

  Se atașează la la umbrelă pur și simplu fixând-o pe 
stâlpul de susținere frontal din fibră de sticlă

  Livrată în sac de transport

PLASĂ DE INSECTE SUPA BROLLY™ MK2 60 inci

Acestă plasă de insecte poate fi  montată la nevoie foarte facil pe suportul 
frontal din fi bra de sticlă al modelului Supa Brolly MK2 60 inci. Oferă o 
excelentă protecţie la ţânţari în timpul lunilor calde.

CUM180
si prinderile pentru 
furtuna nu sunt incluse

*RRP

CUM180 Supa Brolly MK2 60ins Mozzy Mesh NOU €64.99
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SUPA BROLLY MK2 50 INCI

Alături de sistemul de 50 inci MK2, avem, de 
asemenea, această versiune deschisă foarte practică 
de 50 inci, o alegere perfectă pentru pescarii care 
preferă sesiunile scurte ca cele de zi sau de o 
singură noapte. Încă o dată, acest model are toate 
caracteristicile îmbunătăţite care se regăsesc pe 
modele MK2, cum ar fi  noul material și noul sistem de 
compresie cu protecţie din plastic și capac sigilat.

CARACTERISTICI
  Un nou tip de material Ventec, 
mai gros, de culoare kaki

  Fantele de ventilație din spate 
prevăzute cu plasă pentru insecte

  Sistem de compresie cu protecție din 
plastic și capac sigilat cu garnitură de 
cauciuc (sistem în curs de brevetare)

  Cadru de 50 inci (127cm)

 Multiple puncte reglabile pe înălțime

  Sistemul de auto-tensionare patentat (STS) 
oferă mai mult spațiu la interior, astfel încât să 
nu va mai loviți cu capul de spițele umbrelei!

  Cusături complet lipite

  Cadrul de fibră de sticlă de 8mm face ca 
umbrela să fie foarte rezistentă și ușoară

  Pragurile laterale extinse oferă o 
protecție suplimentară la apă, vânt etc

  4 spițe intră în contact cu solul, ceea 
ce ajută foarte mult stabilitatea

  Canal de scurgere frontal - deviază apa 
de ploaie spre lateralele adăpostului

  Ax central scurt care permite un montaj ușor

  4 picheți

  Capace de protecție pentru vârfurile 
picheților, atunci când sunt ambalați la interior

  Benzi de fixare a lansetelor

  Timp de montare: 2 minute

  Greutate: 8.3 kg, inclusiv groundsheet

 Material exterior 100% Poliester

  Hidrostatic 6000mm

UMBRELĂ SUPA BROLLY™ MK2 50 inci

Mecanism STS ™ pentru economie de 
spaţiu, creste spatiul in inaltime.

Fante de ventilaţie in spate pentru partidele din 
lunile calduroase.

Sistem de compresie cu protecţie din plastic 
și capac sigilat cu garnitură de cauciuc.
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Dimensiuni spaţiu intern

Inaltime 122cm

CARACTERISTICI
  Același material Ventec, mai gros, de culoare kaki

  Trei opțiuni de uși: PVC clar, material Ventec și plasă de insecte

  Panouri laterale prevăzute cu plasă de insecte

  Curele de fixare lansete

  Ușă dotată cu fermoare “two way” rezistente

 Multiple puncte de ancorare, poziționate “în oglindă” cu cele de pe Supa Brolly.

  Livrată în sac de transport

  Livrată cu 14 cuie rezistente de ancorare

 Nu este compatibil cu MK2 Supa Brolly System

  Segment frontal suplimentar din fibră de sticlă 
(opțional), care conferă stabilitate și ajută la un 
drenaj al apei mai eficient atunci când plouă

  2 x 24 inci picheți de furtună, care nu trebuie demontați atunci 
când ambalați umbrela (rămân pur și simplu în interiorul umbrelei)

  Inel de blocare ergonomic, suport foarte potrivit pentru 
agățat obiecte, cum ar fi lămpi sau stația avertizorilor

  Cuie de cort heavy-duty

  Groundsheet heavy-duty

  Geantă de transport supradimensionată, 
cu fermoar pe întreaga lungime

  Husă de protecție din neopren

LIVRATĂ CU:

CUM175 Brolly nu este inclus

NOU

      *RRP - Pret recomandat de vanzare

*RRP

CUM175 Supa Brolly Mk2 50ins Overwrap NOU €189.99

*RRP

CUM177 Supa Brolly MK2 50ins NOU €289.99

HUSĂ DE IARNĂ SUPA BROLLY™ MK2 50 inci

Acestă husă poate fi  adăugată la modelul 50 inci MK2 Supa Brolly, pentru a-l 
transforma într-un sistem complet cu ușă, atunci când este nevoie de protecţie 
suplimentară pe vreme rea.
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CARACTERISTICI
 Multiple puncte de ancorare ranforsate

  Se atașează la umbrelă pur și simplu fixând-o pe stâlpul 
de susținere din fibră de sticlă frontal

  Livrată în sac de transport

CUM176
si prinderile pentru 
furtuna nu sunt incluse

*RRP

CUM176 Supa Brolly MK2 50ins Mozzy Mesh NOU €59.99

PLASĂ DE INSECTE SUPA BROLLY™ MK2 50 inci

Plasă de insecte care poate fi  montată la nevoie foarte facil pe suportul frontal 
din fi bră de sticlă al modelului Supa Brolly MK2 50 inci. Oferă o excelentă 
protecţie la ţânţari în timpul lunilor calde.
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SUPA BROLLY MK2 60 INCI SISTEM - SUPER BROLLY MK2 50 INCI SISTEM
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CARACTERISTICI
  Un nou tip de material Ventec, mai gros, de culoare kaki
  Fantele de ventilație din spate prevăzute 
cu plasă pentru insecte
  Sistem de compresie cu protecție din plastic și capac sigilat 
cu garnitură de cauciuc (sistem în curs de brevetare)
  Cadru de 60 inci (152cm)
  Față detașabilă prin intermediul unui fermoar de 10mm
 Multiple puncte reglabile pe înălțime
  Sistemul de auto-tensionare patentat (STS) oferă 
mai mult spațiu la interior, astfel încât să nu va 
mai loviți cu capul de spițele umbrelei!
  Cusături complet lipite
  Cadrul de fibră de sticlă de 8mm face ca 
umbrela să fie foarte rezistentă și ușoară

  Pragurile laterale extinse oferă o protecție 
suplimentară la apă, vânt etc
  4 spițe intră în contact cu solul, ceea ce 
ajută foarte mult stabilitatea
  Cozoroc frontal care ajută la scurgerea apei – deviază apa 
de ploaie și o împiedică să mai curgă în fața umbrelei
  Ax central scurt care permite un montaj ușor
  4 picheți
  Capace de protecție pentru vârfurile picheților, 
atunci când sunt ambalați la interior
  Benzi de fixare a lansetelor
  Greutate: 11.5 kg, inclusiv groundsheet
 Material exterior 100% Poliester
  Hidrostatic 6000mm

  Segment frontal suplimentar din fibră de sticlă 
(opțional), care conferă stabilitate și ajută la un 
drenaj al apei mai eficient atunci când plouă

  2 x 24 inci picheți de furtună, care nu trebuie demontați 
atunci când ambalați umbrela (rămân pur și simplu în 
interiorul umbelei) și 2 x 36 inci picheți de furtună care pot 
fi adăugați frontal pentru a spori stabilitatea umbrelei

  Inel de blocare ergonomic, suport foarte potrivit 
pentru agățat obiecte, cum ar fi lămpi și receptoare

  Cuie de cort heavy-duty

  Groundsheet heavy-duty

  Geantă de transport supradimensionată, 
cu fermoar pe întreaga lungime

  Husă de protecție din neopren

LIVRATĂ CU:

Dimensiuni spaţiu intern

Inaltime 128cm

Plasa de insecte pentru un flux de aer crescut

DIMENSIUNI

Umbrela noastră lider de piaţă Supa Brolly Sistem 60 inci a suferit o îmbunătăţire majoră, pentru 
a putea oferi pescarilor ceea ce mulţi experţi din comerţul cu articole de pescuit spun că este de 
departe cel mai bun sistem de tip brolly făcut vreodată! Ca și în cazul celorlalte modele MK2, modelul 
60 inci benefi ciază de noul și îmbunătăţitul material kaki Ventec, care este mult mai gros decât cel 
de pe MK1, plus noul și inovatorul sistem de compresie cu protecţie din plastic și capac sigilat cu 
garnitură de cauciuc (sistem în curs de brevetare), despre care credem că este un mare pas înainte 
în comparaţie cu designul original. De asemenea, acest sistem benefi ciază de un design nou al 
intrării, care vă permite să alegeţi separat între o ușă solidă din PVC, clară sau plasă pentru insecte, 
comparativ cu varianta iniţială (MK1) când acestea trebuiau atașate de partea de sus a ușii existente.

SISTEM SUPA BROLLY™ MK2 60 inci

Mecanism STS ™ pentru economie de 
spaţiu, creste spatiul in inaltime.

Fante de ventilaţie in spate pentru partidele 
din lunile calduroase.

Sistem de compresie cu protecţie din plastic 
și capac sigilat cu garnitură de cauciuc.

Ambele sisteme de 50 si 60 de inci dispun 
de o fata complet detasabila.

NOU

      *RRP - Pret recomandat de vanzare

*RRP

CUM178 Supa Brolly MK2 60ins System NOU €459.99
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ADAPOSTURI

Alături de noul Sistem Supa Brolly MK2 de 60 inci, avem, de asemenea, acestă variantă ceva 
mai mică numită Sistemul MK2 50 inci, indicat pentru pescarii care solicită ceva mai puţin 
spaţiu și doresc să aibă de-a face cu un echipament mai redus în greutate. Ca și în versiunea 
mai mare de 60 inci, acest nou model benefi ciază de aceleași îmbunătăţiri, cum ar fi  materialul 
kaki Ventec, de sistemul de compresie cu protecţie din plastic și capac sigilat cu garnitură de 
cauciuc și, bineînţeles, de noul design al ușii din faţă. Diferit faţă de sistemul de 60 inci este că 
segmentul frontal de susţinere din fi bră de sticlă nu creează un vârf de tip “Apex” în faţă.

CARACTERISTICI
  Un nou tip de material Ventec, mai gros, de culoare kaki

  Fantele de ventilație din spate prevăzute 
cu plasă pentru insecte

  Cadru de 50 inci (127cm)

  Sistem de compresie cu protecție din plastic și capac sigilat 
cu garnitură de cauciuc (sistem în curs de brevetare).

  Față detașabilă prin intermediul unui 
fermoar de 10mm, rezistent la uzură

 Multiple puncte reglabile pe înălțime

  Sistemul de auto-tensionare patentat (STS) oferă 
mai mult spațiu la interior, astfel încât să nu va 
mai loviți cu capul de spițele umbrelei!

  Cusături complet lipite

  Cadrul de fibră de sticlă de 8mm face ca 
umbrela să fie foarte rezistentă și ușoară

  Pragurile laterale extinse oferă o protecție 
suplimentară la apă, vânt etc

  4 spițe intră în contact cu solul, ceea ce 
ajută foarte mult stabilitatea

  Canal de scurgere frontal - deviază apa de 
ploaie spre lateralele adăpostului

  Ax central scurt care permite un montaj ușor.

  4 picheți

  Capace de protecție pentru vârfurile picheților, 
atunci când sunt ambalați la interior

  Benzi de fixare a lansetelor

  Greutate: 8.3 kg, inclusiv groundsheet

 Material exterior 100% Poliester

  Hidrostatic 6000mm

SISTEM SUPA BROLLY™ MK2  50 inci

Mecanism STS ™ pentru economie de 
spaţiu, creste spatiul in inaltime.

Sistem de compresie cu protecţie din 
plastic și capac sigilat cu garnitură de 
cauciuc.

Fante de ventilaţie in spate pentru partidele 
din lunile calduroase.

  Segment frontal suplimentar din fibră de sticlă (opțional), care conferă 
stabilitate și ajută la un drenaj al apei mai eficient atunci când plouă

  2 x 24 inci picheți de furtună, care nu trebuie demontați atunci când 
ambalați umbrela (rămân pur și simplu în interiorul umbrelei)

  Inel de blocare ergonomic, suport foarte potrivit pentru 
agățat obiecte, cum ar fi lămpi sau stația avertizorilor

  Cuie de cort heavy-duty

  Groundsheet heavy-duty

  Geantă de transport supradimensionată, 
cu fermoar pe întreaga lungime

  Husă de protecție din neopren

LIVRATĂ CU:
Usa completa din PVC Pentru modelele de 
50 si 60 inci

Dimensiuni spaţiu intern

Inaltime 122cm

DIMENSIUNI

NOU

Plasa de insecte pentru un flux de aer crescut

*RRP

CUM174 Supa Brolly MK2 50ins System NOU €429.99
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CLASSIC EASY DOME® EURO - CLASSIC EASY DOME® CONTINENTAL
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În urma cererii foarte mari venită din partea pescarilor, atât a celor din Marea Britanie cât și a celor 
din Europa, legendarul Easy Dome care a revenit în catalogul 2015 cu două noi modele care 
rămân și în catalogul2016! Euro Classic este varianta ceva mai mică dintre cele două modele Easy 
Dome, și benefi ciază de o serie de caracteristici îmbunătăţite și, în același timp, de o construcţie și 
materiale de top. Pur și simplu trageţi în sus blocul central, blocaţi barele de susţinere, ancoraţi-l 
și bucuraţi-vă de confortul oferit de construcţia cu foaie dublă. Este chiar atât de ușor!

CARACTERISTICI
  Țesătură din poliester 100%

  Stâlpi de susținere din aero aluminiu

  Sisteme unice de fixare Fox

 Dimensiuni mai mari pentru a acomoda paturi mari

  Înălțimea ușii a fost crescută pentru o 
vizibilitate și un acces mai facil

  Panou frontal cu sistem detașabil complet

  Plasă de insecte pe ușă și pe cele două ferestre laterale

  Ușă prevăzută cu fermoar care se deschide în 
ambele sensuri și cu plasă de insecte

  Curele de fixare lansete prevăzute cu Velcro

  Compartiment interior detașabil cu plasă de 
insecte și groundsheet cusut, care creează 
o mică “verandă” în față cortului

  Panouri laterale din plasă de insecte 
pentru un flux crescut de aer

  Sfori integrate pentru situații meteo extreme

  Timp de montaj extrem de rapid

  Livrat cu cuie și sac de transport supradimensionat

  Foaie de pământ pentru condiții dificile disponibilă separat

  Groundsheet disponibil separat

  Hidrostatic 6000mm

CLASSIC EASY DOME®  EURO

Plasa de insecte pentru 
partea din fata

Usa din PVC Fata detasabila

Dimensiunile impreuna cu over wrap (disponibil separat)

Dimensiuni spaţiu intern

CONFIGURATIE SI DIMENSIUNI

Pas crescut al usi.

Groundsheet HD disponibil separat.

Fox Snap Lock ajustabile.

Panouri laterale din plasa.

Cabluri pentru ancorare incluse.

      *RRP - Pret recomandat de vanzare

*RRP

CUM165 Classic Easy Dome Euro €574.99

CUM166 HD Groundsheet €67.99
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Panou frontal solid Plasa de insecte pentru 
partea din fata

Fata detasabila

Dimensiunile impreuna cu over wrap (disponibil separat)

Dimensiuni spaţiu intern

ADAPOSTURI

Continental Classic este varianta mai mare dintre cele două modele Easy Dome și este perfect 
pentru pescarii care au nevoie de spaţiu suplimentar la interior. Continental este ideal pentru 
pescarii care preferă sesiunile lungi, oferind o mulţime de spaţiu și confort de neegalat.

CARACTERISTICI
  Ţesătură din poliester 100%

  Stâlpi de susţinere din aero aluminiu

  Sisteme unice de fixare Fox

 Dimensiuni mai mari pentru a acomoda paturi mari.

  Înălţimea ușii a fost crescută pentru o 
vizibilitate și un acces mai facil

  Panou frontal cu sistem detașabil complet

  Plasă de insecte pe ușă și pe cele două ferestre laterale

  Ușă prevăzută cu fermoar care se deschide 
în ambele sensuri și cu plasă de insecte

  Curele de fixare lansete prevăzute cu Velcro

  Compartiment interior detașabil cu plasă de 
insecte și groundsheet cusut, care creează 
o mică “verandă” în faţă cortului

  Panouri laterale din plasă de insecte 
pentru un flux crescut de aer

  Sfori integrate pentru situaţii meteo extreme

  Timp de montaj extrem de rapid

  Livrat cu cuie și sac de transport supradimensionat

  Foaie de pământ pentru condiţii dificile disponibilă separat

  Groundsheet disponibil separat

  Hidrostatic 6000mm

CLASSIC EASY DOME®  CONTINENTAL 

CONFIGURATIE SI DIMENSIUNI

Pas crescut al usi

Groundsheet HD disponibil separat

FOX Snap Lock ajustabil

Panouri laterale din plasa

Usa din PVC
*RRP

CUM163 Classic Easy Dome Continental €679.99
CUM164 HD Groundsheet €79.99
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Impresionantul Royale XXL Euro a fost rezultatul a numeroase solicitări din partea pescarilor care 
pescuiesc pe continent și care au dorit un cort mare, prevăzut cu compartiment interior similar cu cel 
al modelelor Easy Dome. Compartimentul crește gradul de confort termic timpul iernii și facilitează 
fl uxul de curent rece în timpul verii. Prin urmare, echipa noastră de dezvoltare a luat produsul de top 
Royale XXL Dome și i-a adăugat la interior o capsulă din plasă de insecte prevăzută cu foaie de sol 
(groudsheet), altfel luând naștere modelul “Euro”.

CARACTERISTICI
   Ferestre de ventilație în spate prevăzute 

cu plasă pentru insecte

  Plasă de insecte pe ușă și pe cele două ferestre laterale

  Buzunare interioare de depozitare

  Suport de susținere rigid

  Stâlpi frontali de sprijin

  Bare de fixare reglabile pe laterale

  Prag ranforsat care păstrează insectele și rozătoare 
afară și, de asemenea, ajuta ușă să-și păstreze forma

  Foaie de sol rezistentă la uzură și cuie de fixare

  Livrat în sac de transport supradimensionat

  Curele de fixare lansete

  Structura din aluminiu rigid

  Țesătură din nailon, rezistentă la uzură, cu factor 
hidrostatic 5000 mm coloană de apă

  Înălțime: 183cm

   Material exterior 100% Poliester

  Hidrostatic 5000mm

ROYALE®  XXL EURO

CONFIGURATIE SI DIMENSIUNI

Pas al usi ranforsat

Fermoar pentru groundsheet

Bride de fi xare reglabile

Plasa de insecte pentru partea din spate

Buzunare de depozitare in interior

Capsula interioara.

Panou frontal solid Plasa de insecte pentru 
partea din fata

Usa din PVC

Dimensiunile impreuna cu over wrap (disponibil separat)

Dimensiuni spaţiu intern

XXL Euro 
Inaltime 183cm

FOAIE DE CORT SUPLIMENTARĂ

Royale XXL Euro are disponibilă și o foaie de cort suplimentară 
care poate fi  achiziţionată separat. Prin adăugarea acestei huse nu 
faci din XXL Euro doar un cort vizibil mai mare, dar, de asemenea, 
vei crește și retenţia căldurii la interior și se va reduce condensul.

      *RRP - Pret recomandat de vanzare

*RRP

CUM139 Royale XXL Extending Skin €229.99

*RRP

CUM152 Royale XXL Euro €784.99
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CARACTERISTICI
  Țesătură din nailon, rezistentă la uzură, cu factor 
hidrostatic 5000 mm coloană de apă

  Structură din aluminiu rigid, cu bare acoperite 
cu vopsea neagră pentru protecție

  Zona posterioară mai înaltă, ceea ce crește 
considerabil spațiu la interiorul cortului

 Două curele frontale pentru fixarea lansetelor

  Plasă de insecte pe ușă, pe ferestrele laterale și la spate

  Ușa din față se poate rula până la înălțimea cortului

  Fermoare de calitate, rezistente la uzură

  Livrat cu foaie de sol detașabilă, foarte rezistentă la uzură

  Ușă transparentă furnizată

  Cele două puncte de ancorare ale ușii vă permit 
să schimbați rapid înălțimea cortului

  Puncte de ancorare prevăzute cu elastice 
pentru tensionarea foii de cort

  Cuie de ancorare rezistente la uzură

  Înălțime: 183cm

  Hidrostatic 5000mm

Giganticul Royale XXL s-a dovedit a fi  unul dintre cele mai bine vândute corturi din oferta 
noastră și s-a impus ferm ca favorit printre cei care pescuiesc pe continent. Designul caracteristic 
al acestui cort este perfect pentru pescarii care necesită mult spaţiu la interior și care vor 
să poată sta în picioare înăuntru, poziţie foarte facilă pentru schimbarea de haine etc.

ROYALE®  XXL

Royale XXL 
Inaltime 183cm

FOAIE DE CORT SUPLIMENTARĂ

Royale XXL are, de asemenea, o foaie de 
cort suplimentară care pot fi  achiziţionată 
separat. Prin adăugarea acestei huse nu faci 
din XXL doar un cort vizibil mai mare, dar, 
de asemenea, vei crește și retenţia căldurii 
la interior și se va reduce condensul.

Panoul frontal solid Plasa de insecte pentru 
partea din fata

Rulare fl rontala a unei parti

Dimensiunile impreuna cu over wrap (disponibil separat)

Dimensiuni spaţiu intern

CONFIGURATIE SI DIMENSIUNI

Spatiu Aditional.

Plasa pentru partea din fata.

Doua tipuri de usa.

Usa PVC.

Guri aerisire.

      *RRP - Pret recomandat de vanzare

*RRP

CUM137 Royale XXL €479.99

*RRP

CUM139 Royale XXL Extending Skin €229.99
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ROYALE® CLASSIC TWO-MAN - ROYALE® CLASSIC BIVVY

CARACTERISTICI
  Suport cu cadru rigid

  Bare de fixare reglabile pe ambele părți

  Plasă de insecte pe ușă și pe cele două ferestre 
laterale pentru a ajuta fluxul de aer

  Ferestrele mari de la spate, de asemenea, 
ajută fluxul de aer, în lunile mai calde

  Ușă clară din PVC furnizată

 Mod dual de deschidere a ușii (de jos în sus sau invers)

  Panoul frontal poate fi rulat pentru a crea 
un adăpost cu deschidere totală

 Două curele frontale pentru fixarea lansetelor

  Cuie de ancorare rezistente la uzură

  Fabricat dintr-un poliester respirabil, rezistent la uzură, 
cu rezistență hidrostatică de 2500mm coloană de apă

  Livrat în sac de transport supradimensionat

  Greutate 13,6 kg (inclusiv foaia de sol și cuie)

  Foaie de cort disponibilă separat (cântărește 2,7 kg)

 Material exterior 100% Poliester

  Hidrostatic 2500mm

Ca urmare a succesului imens al lui Royale Classic one-man și a cererii crescute venită din partea 
pescarilor pentru o versiune mai mare, am considerat că ar fi  corect să adăugăm această opţiune de 
doi oameni în familia Royale Classic.

ROYALE®  CLASSIC TWO-MAN

Classic 2-Man 
Inaltime 165cm

FOAIE DE CORT 
SUPLIMENTARA (2 PERSOANE)

Proiectată pentru a fi  adăugată la partea 
exterioară a cortului Royale Classic Two 
Man pentru a crea un perete dublu, care 
ajută la menţinerea căldurii în timpul iernii 
și păstrează adăpostul rece în timpul verii.

Plasa pentru partea din fata Usa din PVC Fata complet detasabila

Dimensiuni spaţiu intern

CONFIGURATIE SI DIMENSIUNI

Bride de fi xare reglabile.

Două curele frontale pentru fi xarea 
lansetelor.

Suport cu cadru rigid pentru 
stabilitate sporita.

Vine la pachet cu un 
grounsheet Heavy-duty.

Panouri din plasa pentru 
partea din spate pentru 
cresterea fl uxului de aer.

NOU

      *RRP - Pret recomandat de vanzare

*RRP

CUM171 Royale Classic Two Man NOU €389.99

*RRP

CUM172 Royale Classic Two Man Skin NOU €139.99
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ADAPOSTURI

CARACTERISTICI
  Suport cu cadru rigid

  Bare de fixare reglabile pe ambele părți

  Plasă de insecte pe ușă și pe cele două ferestre 
laterale pentru a ajuta fluxul de aer

  Ușă clară din PVC furnizată

 Mod dual de deschidere a ușii (de jos în sus sau invers)

  Panoul frontal poate fi rulat pentru a crea 
un adăpost cu deschidere totală

 Două curele frontale pentru fixarea lansetelor

  Cuie de ancorare rezistente la uzură

  Fabricat dintr-un poliester respirabil, rezistent la uzură, 
cu rezistență hidrostatică de 2500mm coloană de apă

  Livrat în sac de transport supradimensionat

  Foaie de cort (Overwrap) disponibilă separat

 Material exterior 100% Poliester

  Hidrostatic 2500mm

Royale Classic a fost un fel de fenomen, încă de la prima apariţie în magazine de la sfârșitul lui 2013. 
Acest cort cu structură rigidă formată din două bare transversale, benefi ciază de o prelungire frontală 
pentru protecţie suplimentară, plus o serie de alte caracteristici pe care le puteţi găsi pe corturi din 
categorii de preţ superioare!

ROYALE®  CLASSIC BIVVY

FOIA DE CORT
ROYALE®
Proiectată pentru a fi  adăugată la partea 
exterioară a cortului pentru a dubla peretele 
exterior, ceea ce ajută la menţinerea căldurii 
în timpul iernii și păstrează adăpostul rece în 
timpul verii.

Două curele frontale pentru fi xarea 
lansetelor.

Bride de fi xare reglabile.

Bare de fi xare reglabile pe ambele părţi.

Panoul din fata solid Usa PVC Fata complet detasabila

Dimensiunile impreuna cu over 
wrap (disponibil separat)

Dimensiuni spaţiu intern

CONFIGURATIE SI DIMENSIUNI

*RRP

CUM148 Royale Classic €239.99

*RRP

CUM149 Royale Classic Skin €94.99
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Plasă de insecte pe ușă și pe cele două 
ferestre laterale 

Fata complet detasabila

Panou frontal solid

CARACTERISTICI
  Sistem frontal detașabil complet, prevăzut cu plasă 
de insecte pe ușă și pe cele două ferestre laterale

  Livrat cu 4 x picheți - 2 x 61cm (stâlpi 
laterali) și 2 x 122cm (stâlpi frontali)

  Cadru de 60 inci (152cm)

  4 spițe intră în contact cu solul, ceea ce 
ajută foarte mult stabilitatea

  Foaie de sol furnizată

 Două bare de tensiune laterale

  Ușă prevăzută cu fermoar care se 
deschide în ambele sensuri

 Două curele frontale pentru fixarea lansetelor

  Fabricat din nailon rezistent la uzură, respirabil

  Livrat cu cuie rezistente la uzură

  Timp de montare: aproximativ 3 minute

 Material din 100% Poliesterr

  Hidrostatic 5000mm

SISTEM ROYALE® 60 INCI BROLLY

Gama Royale Brolly s-a impus ca una dintre cele mai bine vândute game pe segmentul său, 
oferind ceea ce mulţi experţi au descris ca fi ind o calitate excelentă în raport cu preţul cerut. 
Folosește un sistem cu spiţe inteligent, care oferă spaţiu suplimentar la interior.

Livrat cu doua bare de tensiune laterale 
pentru stabilitate sporita.
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SISTEM ROYALE® 60 INCI BROLLY, ROYALE®  60 INCI BROLLY
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*RRP

CUM153 Royale Brolly System €339.99
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Două curele frontale pentru fi xarea 
lansetelor

Spitele sunt cu 15cm mai sus in 
comparatie cu un brolly normal.

CARACTERISTICI
  Perfect pentru pescarii care preferă sesiuni scurte

  Livrat cu 2 picheți x 24 inci (61cm)

  Cadru de 60 inci (152cm)

 Designul spițelor special gândit 
pentru economie de spațiu

  Patru spițe intră în contact cu solul, ceea 
ce ajută foarte mult stabilitatea

 Două curele frontale pentru fixarea lansetelor

  Fabricat din nailon rezistent la uzură, respirabil

  Livrat cu cuie rezistente la uzură

  Timp de montare: aproximativ 1 minut

 Material din 100% Poliester

  Hidrostatic 5000mm

ROYALE®  60 INCI BROLLY

Umbrela noastră de tip Brolly este construită pe un cadru de 60 
inci (152cm) și oferă pescarilor care preferă sesiunile scurte un 
adăpost cu design deschis, extrem de practic, fără a costa însă 
o mică avere. Royale Brolly este ușor, dar foarte robust odată 
montat, perfect pentru cei care merg la partide de pescuit rapide, 
de o singură zi sau o singură noapte, ideal pentru cei care preferă 
să transporte un echipament ușor. Dispune de aceeași economie 
de spaţiu garantată de designul spiţelor care se regăsește și pe 
Sistemul Brolly Royale. 

ADAPO
STURI

*RRP - Pret recomandat de vanzare

*RRP

CUM154 Royale 60 Brolly €164.99
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În urma cererii foarte mari venită din partea pescarilor din toată Europa, am introdus în ofertă acest 
nou Royale Cooktent Station în gama tot mai largă de adăposturi. Acest produs este proiectat 
pentru pescarii care preferă sesiunile lungi și care doresc să creeze un mediu de “tabără” pentru 
pregătirea și consumul de alimente, în timp ce socializează cu prietenii și cu alţi pescari.

CARACTERISTICI
  Foarte mult spațiu pentru toate accesoriile destinate 
gătitului necesare pentru sesiuni lungi

  Ramă din oțel

  Același material din nailon, rezistent la uzură, respirabil, 
cu rezistență hidrostatică de 5000 mm coloană de 
apă, la fel cu cel utilizat la corturile Royale XXL

  Ferestre cu plasă de insecte în spate, 
care ajută fluxul de aer la interior

  Foaie de sol detașabilă

  Livrat cu ușă transparentă, din PVC, 
dar și cu plasă de insecte

  Cu ajutorul a doi picheți extra lungi (incluși în 
pachet), ușa poate fi transformată într-o zonă 
de “pridvor” care oferă spațiu suplimentar

  Punct de acces în spate pentru cabluri electrice sau 
conducte de gaz pentru frigidere, aragazuri etc

  Livrat cu frânghii atașabile la colțuri și 
“pridvor” pentru stabilitate suplimentară

  Livrat cu cuie rezistente la uzură

  Livrat în sac de transport rezistent

 Material din 100% Poliester

  Hidrostatic 5000mm

CORT PENTRU GĂTIT ROYALE COOK

Dimensiuni incluzand marchiză

Dimensiunile spatiului interior.

DIMENSIUNI

Ușa poate fi  transformată într-o zonă de 
“pridvor” care oferă spaţiu suplimentar.

Groundsheet cu fermoar, detasabil.

Franghi in fi ecare colt pentru 
stabilitate suplimentara.

Usa din fata prevazuta cu plasa.

Livrat cu usa transparenta din PVC
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CORT PENTRU GĂTIT ROYALE COOK 

NOU

Livrat in geanta rezistenta.

Inaltime 220cm

      *RRP - Pret recomandat de vanzare

*RRP

CUM183 Royale Cook Tent Station NOU €269.99
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Ca și în cazul Royale XXL Euro, acest model are, de asemenea, capsulă interioară cu 
plasă de insecte și foaie de sol cusută. Compartimentul interior nu oferă doar un grad 
sporit de confort cortului, ci ajută și la menţinerea căldurii la interior în timpul iernii 
și la întreţinerea aerului rece în timpul verii. Cadrul cortului se bazează pe modelul 
pram hood al lui Retreat XL, un design încercat, verifi cat și de încredere.

CARACTERISTICI
  Panouri prevăzute cu plasă de insecte pe ușă și pe 
ferestrele laterale care ajută la circulaţia aerului la interior

  Buzunare interioare pentru depozitare

  Capsulă internă din plasă, total detașabilă

  Acoperiș frontal pentru protecţie sporită la ploaie

  Suport pe cadru rigid

  Structură din aluminiu rigid, cu bare acoperite 
cu vopsea neagră pentru protecţie

  Chingi de fixare reglabile pe laterale

  Curele frontale pentru fixarea lansetelor

  Panou transparent din PVC pentru ușă

  Livrat foaie de sol și cuie rezistente la uzură

  Livrat în sac de transport supradimensionat

 Material din 100% Poliester

  Hidrostatic 5000mm

RETREAT XL EURO Guri de aerisire prevazute cu plasa pe 
partea din spate

Contine cadru complet de bare

Doua curele frontale pentru fi xarea 
lansetelor

Capsula interna din plasa, total 
detasabila de pe grounsheet. Tine 
racoare vara si cald iarna

C
A

R
A

C
TE

RI
ST

IC
I

Panouri din plasa pe partea din fata

FOAIE DE CORT SUPLIMENTARĂ 
EXTENDING WRAP

Retreat XL Euro are o foaie de cort 
protectoare care poate fi  achiziţionată 
separat. Prin adăugarea acestei folii puteţi 
menţine căldura la interior iarna, și, de 
asemenea, ajută să păstraţi aerul rece 
în timpul verii. De asemenea, ajută la 
eliminarea efectului de condens.

DIMENSIUNI

Usa din PVC transparenta

CONFIGURATIE

RETREAT XL EURO
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      *RRP - Pret recomandat de vanzare

Retreat XL Euro
Inaltime 165cm

336cm

37
2c

m

30
4c

m

Dimensiunile incluzand foaia de cort. 
(disponibila separat)

Dimensiunile spatiului interior

Retreat XL Euro 
Inaltime 165cm

*RRP

CUM150 Retreat XL Euro €669.99

*RRP

CUM151 Retreat XL Euro Skin €239.99
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Ferestrele prevazute cu 
plasa pentru insecte.

Contine cadru complet de bare.

Doua curele frontale pentru fi xarea 
lansetelor.
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RETREAT STANDARD & XL

Dimensiunile 
incluzand foaia de 
cort. (disponibila 
separat)

Dimensiunile 
spatiului interior

CARACTERISTICI

FOAIE DE CORT 

  Structură rigidă din aluminiu

  Bare acoperite cu vopsea neagră pentru 
protecţie, extrem de rezistentă la uzură

  Panou frontal complet detașabil fixat cu 
fermoar rezistent la uzură de 10mm

  Ușa de la intrare extrem de largă și 
prevăzută cu fermoar cu două sensuri

  Ferestrele frontale pot fi rulate și fixate pentru a 
descoperi panourile mari din plasă de insecte

  Acoperiș frontal pentru o protecţie 
sporită la apă de ploaie și vânt

  Trei puncte de ancorare pe ușa din faţă

  Patru bare transversale, fiecare formată din patru 
segmente, ceea ce reduce timpul de montaj și 
formează un pachet mai puţin voluminos la transport

  Spaţii de ventilaţie poziţionate strategic

  Buzunare interne care asigură depozitarea 
accesoriilor esenţiale, inclusiv a staţiei

  Canalele de evacuare ţin departe apa de gurile 
de ventilaţie și de partea frontală a cortului

 Două curele frontale pentru fixarea lansetelor

  Livrat cu foaie de sol rezistentă la uzură

  Cuie de fixare extrem de rezistente, 
de asemenea, furnizate

  Livrat în geantă de transport supradimensionată

 Material din 100% Poliester

  Hidrostatic 10000mm

  Crește considerabil dimensiunea 
cortului și a spaţiului utilizabil

 Menţine căldura și reduce condensul

  Ușa din faţă complet detașabilă

 Material exterior 100% Poliester

  Fantele de ventilaţie din fata și spate se 
potrivesc perfect cu cele ale cortului, 
permiţându-vă să creeaţi un flux de aer 
chiar și cu folia suplimentară atașată

RETREAT 
STANDARD & XL

FOAIE DE CORT SUPLIMENTARĂ

Atât Retreat Standard cât și varianta XL au foi de cort suplimentare disponibile separat. Aceste foi 
de cort au fost foarte bine croite și vin livrate cu o secţiune suplimentară de foaie de sol, care se 
atașează pur și simplu cu ajutorul unui Velcro la cea principală, ceea ce crește considerabil amprenta 
la sol a cortului.

DIMENSIUNI CONFIGURARE

Bazat pe un cadru solid de tip pram-hood, Retreat este 
disponibil în două mărimi și oferă incredibil de mult spaţiu 
utilizabil, datorită caracteristicilor sale și a designului 
inteligent. În primul rând, am generat un spaţiu mai mare 
în spate adăugând o bară transversală mărită considerabil. 
Am adăugat puncte de ancorare în spate și le-am 
redistribuit, astfel încât să puteţi plasa patul chiar în partea 
din spate a cortului. Chiar și cu toate hainele, alimentele 
și momeala dvs. în cort, veţi avea în continuare spaţiu 
sufi cient pentru depozitarea de echipament suplimentar.

Iar dacă aveţi nevoie de ceva mult mai mare, producem, 
de asemenea, varianta Retreat XL, care oferă aceleași 
caracteristici și design precum varianta cu dimensiuni 
standard.

InaltimeSTD 125cm

Inaltime XL 165cm partea din fata completa din 
plasa pentru insecte

Partea din fata 
complet detasabila

A
D
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      *RRP - Pret recomandat de vanzare

*RRP

CUM126 Retreat Standard €574.99
CUM127 Retreat XL €679.99

*RRP

CUM131 Retreat Standard Extending Wrap & Groundsheet €304.99
CUM132 Retreat XL Extending Wrap & Groundsheet €364.99
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290cm
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FOAIE DE CORT SUPLIMENTARĂ CARACTERISTICI
  Crește considerabil dimensiunea 
cortului și a spațiului utilizabil

  Fantele de ventilație din față și spate se potrivesc 
perfect cu cele ale cortului, permițându-vă să creeați 
un flux de aer chiar și cu folia suplimentară atașată

 Menține căldura și reduce condensul

  Ușa din față complet detașabilă

 Material exterior 100% Poliester

Ferestrele prevazute cu 
plasa pentru insecte.

Fata complet detasabila

Voyager 
Inaltime 127cm

Extensie pentru groundsheet.

Spatiu aditional pentru depozitare.

Mulţi au încercat să copieze aspectul unic al Voyager-ului, dar iată că în prezent cortul nostru este 
deja îmbunătăţit. Cel mai bine este descris ca fi ind un cort de tip pram-hood dar, în același timp 
puţin diferit, Voyager este incredibil de spaţios la interior, permiţând depozitarea tuturor accesoriilor 
și echipamentului esenţial de care aveţi nevoie la orice sesiune de pescuit. Similar cu designul folosit 
și la celelalte modele cu cadru rigid, și în cazul lui Voyager am generat un spaţiu mai mare în spate 
adăugând o bară transversală mărită considerabil. De asemenea, am adăugat puncte de ancorare în 
spate și le-am redistribuit, astfel încât să puteţi plasa patul chiar în partea posterioară a cortului.

CARACTERISTICI
  Ferestrele frontale pot fi rulate și fixate pentru a 
descoperi panourile mari din plasă de insecte

  Acoperiș frontal pentru o protecție 
sporită la apă de ploaie și vânt

  Trei puncte de ancorare pe ușa din față

 Numărul de fermoare a fost redus 
și rezistența lor crescută

  Fiecare bară transversală este alcătuită din trei 
segmente, construcție care reduce timpul de instalare și 
formează un pachet mai puțin voluminos la transport

  Spații de ventilație poziționate strategic

  Buzunare interne care asigură depozitarea 
accesoriilor esențiale, inclusiv a stației

  Canalele de evacuare țin departe apa de gurile 
de ventilație și de partea frontală a cortului

 Două curele frontale pentru fixarea lansetelor

  Livrat cu foaie de sol rezistentă la uzură

  Cuie de fixare extrem de rezistente, 
de asemenea, furnizate

  Livrat în geantă de transport supradimensionată

 Material din 100% Poliester

  Hidrostatic 10000mm

VOYAGER®
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IFOAIE DE CORT 
SUPLIMENTARĂ

Voyager dispune de foaie de cort 
suplimentară, disponibilă separat, 
care este prevăzută cu o secţiune 
suplimentară de foaie de sol. Acesta se 
atașează pur și simplu cu ajutorul 
unui Velcro la cea principală, ceea 
ce crește considerabil amprenta 
la sol a cortului.

DIMENSIUNI

A
D
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I

VOYAGER®
      *RRP - Pret recomandat de vanzare

*RRP

CUM128 Voyager Standard €529.99

*RRP

CUM133 Voyager Standard Extending Wrap & Groundsheet €309.99

Dimensiunile incluzand foaia de cort. 
(disponibila separat)

Dimensiunile spatiului interior
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 Design plat

 Patru picioare reglabile

 Capac protector furnizat

 Vine livrată în geantă de transport

 Min / Max înălțime 45-60 cm

 Dimensiuni suprafață: 79cm x 59cm

PREȘ DE CORT/
LANSETE

 Design robust

 Plasă care nu permite alunecarea

  Față pentru ștergere picioare 
dublată cu neopren

 Material pentru condiții grele, durabil

 Puncte de ancorare în fiecare colț

  Perfect pentru utilizare ca preș de picioare la intrare 
în cort sau sub lansete/mulinete/indicatori pentru a le 
proteja de stropii de noroi atunci când plouă

MASĂ ROYALE® SESSION XL 

MASĂ DE CORT 
WARRIOR®

  Dimensiuni: 47cm x 31cm

  Concepută pentru a găzdui o cutie mare System F-Box

  Picioare extensibile și prevăzute 
cu sistemul Fox Cam Loks

 Picioare extensibile la 31cm

 Design plat

 Vine în geantă de transport

MASĂ DE CORT
  Dimensiuni suprafață: 49cm x 29cm

  Dispune de două compartimente – cel mare poate găzdui sistemul F Box

  Cel mic este dedicat accesoriilor, precum chei, telefon, etc

 Suprafață specială filmată, care nu permite alunecarea 

  Picioare extensibile la 33cm și prevăzute cu sistemul Fox Cam Loks

 Picioare mari, pivotante, pentru stabilitate pe teren moale

MASĂ 
SESSION

  Dimensiuni suprafață: 
51cm x 34cm

  Suprafață specială 
filmată, care nu 
permite alunecarea

  Picioare 
extensibile la 
33cm și prevăzute 
cu sistemul 
Fox Cam Loks

  Picioare mari, 
pivotante, pentru 
stabilitate pe teren moale

CUIE DE PONTON 
PLATFORM ‘S’
   Perfect pentru ancorarea cortului atunci când se 

pescuiește pe pontoane de lemn

 Mâner ergonomic

 Filet de oțel rezistent la uzură

 15 bucăți într-un pachet

Destinată în primul rând pentru a satisface cererea pescarilor de pe 
continent care solicitau o masă mult mai mare, utilă la sesiunile lungi, 
masa Royale SESSION XL este cu siguranţă și pe placul pescarilor din 
Marea Britanie, care, de asemenea, preferă partidele prelungite.

ACCESORII CORT
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      *RRP - Pret recomandat de vanzare

*RRP

CAC053 Masă de Cort €72.99

*RRP

CAC427 Masă Royale Session XL €104.99

*RRP

CAC357 Masă de Cort Warrior €41.99

*RRP

CUM142 Cuie de ponton Platform ‘S’ €19.99

*RRP

CUM116 Preș de cort/Lansete €24.99

CUM159 Preș de cort/Lansete XL €36.99

*RRP

CAC187 Masă Session €78.99
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HALO® HT-100 
 100 lumeni

 Bandă de cap singulară elastică

  Bateriile sunt poziționate frontal, în corpul lanternei

 Control pe verticală cu ajustare la 90 de grade

  LED cu lumină albă reglabil (focalizat sau larg) și cu control de intensitate

  Senzor de mișcare (foarte util atunci când legați monturi sau când gătiți, dar 
poate fi legat și pe pichet alături de lansetele dvs. pentru securitate)

 LED roșu (foarte util în zonele cu insecte)

 Funcționează cu trei baterii AAA, cu care vine livrată (Duracell)

HALO® HT-26 
  La 26 de lumeni este destul de luminoasă pentru legarea monturilor/citit/gătit etc

 Viață foarte bună a bateriei

 Funcționează cu două baterii AAA

 Mică, compactă și ușoară

 Curea elastică singulară pentru cap

  LED cu lumină albă, reglabil și cu control de intensitate

  Vine cu LED roșu și verde (culori foarte utile în zonele și serile cu insecte)

 Control pe verticală cu ajustare la 90 de grade

 Livrată cu baterii Duracell

HALO® 
LANTERN LT-100
Oferind până la 38 de ore de 
iluminare, LT-100 este rezistentă la 
apă și oferă o cantitate impresionantă 
de lumină de până la 100 de lumeni. 
Capacul superior este detașabil 
pentru a lumina înainte atunci când 
este necesar și dotat cu un cârlig 
pentru a o agăţa la nevoie.

 Înălțime: aproximativ 14cm

 Greutate: 212,5g (inclusiv baterii)

LUMINI FRONTALE
Avem două variante de lumini frontale Halo, care au fost proiectate 
de pescari pentru pescari și care într-adevăr au stabilit standardul 
în ceea ce privește pescuitul de noapte. HT-100 poate fi  activat 
printr-un senzor de mișcare în infraroșu.

HALO® 
LANTERN LT-136
LT-136 oferă până la 35 de ore* de 
iluminare. Carcasa din aluminiu este 
rezistentă la apă și carabiniera cu care 
este dotată permite să fi e agăţată, 
dacă este necesar. Un LED verde indică 
locaţia în întuneric și un comutator 
simplu schimbă între modurile de 
iluminare puternic, redus și intermitent

* 35 de ore în modul redus sau intermitent, 16 de 

ore în modul puternic.

 Înălțime: aproximativ 13cm (închis)

 Greutate: 198g (inclusiv baterii)

ACCESORII

CORT

*RRP

CEI129 Halo HT-100 €43.99

*RRP

CEI128 Halo HT-26 €33.99

*RRP

CEI085 Halo LT-100 Lantern €29.99

*RRP

CEI023 Halo LT-136 Lantern €51.99
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CEAINIC CU TRANSFER DE CĂLDURĂ  

GILL XL PAN   

  Prevăzut cu tehnologie specială de transfer al căldurii, care 
ajută la concentrarea mult mai eficientă a flăcării pe baza 
ceainicului pentru un timp mult mai rapid de fierbere

 Design preluat din industria de campingy

  Fabricat din aluminiu dur, anodizat, și prevăzut cu mâner 
pliabil, îmbrăcat în cauciuc aderent la atingere

  Cu aproximativ 33% mai eficient decât un ceainic 
tradițional. Fierbe rapid și vă economisește bani!

  Disponibil în versiunile 0,9l și 1,5l

  Design foarte mare pentru gătit pentru mai multe persoane

  Perete din aluminiu mai gros decât al altor seturi de bucătărie de pe piață

  Mâner pliabil rezistent

  Dimensiuni: 27cm x 27cm

ACCESORII GĂTIT

A
CC

ES
O

RI
I G

ĂT
IT

  Se înfiletează în partea de 
superioară a canistrei de gaz

  Aprindere Piezo

  Control reglabil la flacără

  Cântărește numai 129 g

  Design compact

  Livrat cu sac de plasă și 
carcasă din plastic

ARAGAZ PENTRU 
CANISTRĂ

NOU

      *RRP - Pret recomandat de vanzare

*RRP

CCW005 Ceainic cu de transfer de căldură 0.9l €34.99

CCW006 Ceainic cu de transfer de căldură 1.5l €38.99

*RRP

CCW009 Gill XL Pan NOU €30.99

*RRP

CCW007 Aragaz pentru Canistră €24.99
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SET MEDIU DE GĂTIT 3-PIESE

SET MARE DE GĂTIT 4-PIESE  

  Livrat cu tigaie, cratiță medie și ceainic de 0,9l dotat cu transfer de căldură

  Compact la transport – cratița se află în interiorul tigăii și fierbătorul în interiorul cratiței

 Perete din aluminiu mai gros decât al altor seturi de bucătărie de pe piață

  Livrat cu un sac de transport din plasă

  Vasele sunt dotate cu mânere pliabile, durabile, care permit ambalarea într-un mod compact

  Compatibil cu geanta Royale Cookset (vezi pagina 134)

  Livrat cu tigaie mai mare pentru prăjire, cratiță mare, cratiță 
medie și ceainic de 0,9l dotat cu transfer de căldură

  Compact la transport - ceainicul se află în interiorul cratiței medii, care apoi se 
așează în interiorul cratiței mari, care apoi se așează în interiorul tigăii pentru prăjit

  Perete din aluminiu mai gros decât al altor seturi de bucătărie de pe piață

  Livrat cu un sac de transport din plasă

  Supplied with a drawcord mesh carry bag

  Vasele sunt dotate cu mânere pliabile, durabile, 
care permit ambalarea într-un mod compact

  Compatibil cu geanta Royale Cookset (vezi pagina 134)

Tigai de o mare 

calitate, anti-lipire.

ACCESORII

GĂTIT

  Protejează flacăra aragazului de vânt pentru a permite 
o ardere mult mai eficientă a combustibilului 

 Construcție ușoară din aluminiu

  Formată din 7 panouri cuplate prin balamale

  Dotat cu mici piciorușe pentru a-i crește stabilitatea pe teren moale

 Livrat cu un sac de transport

  Disponibil în două dimensiuni - Standard și XL

ADĂPOST DE VÂNT

*RRP

CCW002 Set Mare de gătit 4-Piese €88.99

*RRP

CCW001 3-Piece Medium Cookset €67.99

*RRP

CCW004 Adăpost de vânt €14.99

CCW008 Adăpost de vânt XL €18.99
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PATURI ȘI SCAUNE

Paturi și 
Scaune

Întreaga noastră gamă de scaune și paturi a fost supusă unui proces de reconstrucție 
pentru catalogul 2016, mai puțin modelele Flatliner și Kingsize Flatliner care-și 
păstrează locul de anul trecut. Originalul Flatliter Bed & Bag System a fost acum 
înlocuit cu o variantă mult modernizată - Flatliter MK2, în timp ce gama de Royale 
a fost înlocuită de impresionantele paturi R-Series Camo, care sunt construite în trei 
dimensiuni. În plus, am lansat un nou pat Warrior, dedicat pescarilor care vor calitatea 
emblematică Fox, dar, în același timp, dispun de un buget mai de strâns. Fiecare 
scaun și pat din gamele noastre a fost proiectat și construit la standarde de calitate 
înalte și vine “la pachet” cu caracteristici care oferă cel mai ridicat grad de confort.

Alături de cuprinzătoarea noastră gamă de paturi, avem în portofoliu o largă varietate de scaune, 
modele care acoperă toate nevoile și dorinţele pescarilor de pretutindeni. În vârful gamei veţi 
găsi modelul FX Super Deluxe, care, așa cum îi sugerează și numele oferă apogeul în confort. 
În plus, avem versatilul Combo FX, Royale Low Chair, plus alte trei modele Warrior Arm.

Întocmai cum vă așteptaţi de la toate produsele care ne poartă logoul, ne-am asigurat că fi ecare 
dintre paturile, fotoliile și scaunele din gamele noastre sunt construite pentru a satisface cele mai 
înalte exigenţe și standarde. Toate sunt construite cu materiale de calitate superioară și au fost 
testate pe teren pentru perioade prelungite. 
Astfel, ne asigurăm că obţineţi o calitate 
excelentă în schimbul preţului plătit.
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PATURI 
ȘI SCAUNE¾  Patul FX Flatliner

¾  Patul FX Flatliner Kingsize

¾  Sistem FX Flatliter Pat 

& Sac de dormit MK2

¾  Paturile R-Series Camo

¾  Patul Warrior®

¾  Scaunul FX Super Deluxe

¾  Scaunul Combo FX

¾  Scaun jos Royale®

¾  Scaune cu brațe Warrior®

GAMA FOX
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®

Compact Flatliter

Înălțime minimă 35 cm

Înălțime maximă 45cm

Greutate 12,6kg

Sistemul cu balama dublă permite 
sacului de dormit să fi e pliat în interiorul 
patului într-un mod compact

Picioare de sprijin unice la fi ecare capăt 
pentru stabilitate suplimentară

Suportul lombar previne deformarea 
și face salteaua mult mai fermă

SISTEMUL FX FLATLITER BED & BAG MK2 
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SISTEMUL FX FLATLITER BED & BAG MK2
După succesul avut de prima versiune Flatliter Bed & Bag System, mulţi pescari credeau că 
nimic nu mai poate fi  îmbunătăţit. Cu toate acestea, în urma unui proces de dezvoltare și 
testare intensivă, acum suntem încântaţi să anunţăm o nouă versiune MK2 îmbunătăţită a 
modelului iniţial Flatliter, care este disponibilă în două dimensiuni (Standard și Compact), și 
despre care credem cu tărie că cel mai bun sistem de sac de dormit cu pat a devenit acum și 
mai bun!

CARACTERISTICI
  Sistem de balamale articulate atât la cap și la partea 
de jos, eliminând astfel nevoia de roți dințate

 Două benzi de fixare care merg în jurul cadrului, 
ceea ce face posibilă strângerea mult mai compactă 
a patului chiar și cu sac de dormit atașat

  Benzi Velcro pe partea inferioară a saltelei pentru utilizarea 
cu pătura AQUOS (puteți fixa foarte ușor o latură a 
păturii, astfel încât acesta să stea în poziție sigură)

  Salteaua conține o nouă și îmbunătățită spumă cu 
densitate mare care oferă un confort sporit

  Suportul lombar dintr-o bucată în secțiunea de mijloc și cea a 
capului oferă o saltea mult mai fermă și previne lăsarea în timp

 Design unic, cu picioare suplimentare plasate la capete 
pentru stabilitate sporită și greutate redusă. Patul 
are astfel 6 picioare dispuse în mod inteligent

  “Twist Lok” mecanism pentru ajustarea rapidă a 
picioarelor, la fel cum este utilizat pe patul Flatliner

  Tălpi mari pentru teren moale

 Materialul principal exterior 100% poliester, 
Umplutură: 100% poliuretan

87cm

214cm
Standard Flatliter

Înălțime minimă 40 cm

Înălțime maximă 50cm

Greutate 13,3kg

80cm

200cm
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      *RRP - Recommended retail price

*RRP

CBC050 Flatliter Bed & Bag System MK2 Standard NOU €439.99

CBC051 Flatliter Bed & Bag System MK2 Compact NOU €409.99
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  Sacul de dormit se atașează la pat cu ajutorul unui 
fermoar dispus în jurul saltelei, ceea ce permite ceva 
mai mult spațiu și libertate de mișcare la interior

  Partea inferioară a sacului este din poliester (nu 
permite hainelor să se agațe de ea în timpul somnului 
și ușurează mișcarea în interior), iar partea superioară 
este din fleece (adaugă căldură și confort)

 O nouă, îmbunătățită și ceva mai moale umplutură a fost 
folosită pentru pereții sacului, ceea ce menține căldura mai bine 
și permite sacului să se muleze mult mai bine în jurul corpului.

 Margine interioară generoasă de-a lungul fermoarului, 
pentru a menține căldura în interior și frigul la distanță

  Sacul de dormit este evaluat ca 3-4 sezoane

  Fermoar de 10mm Heavy-duty, cu protecție 
împotriva agățării materialului

  20% din umplutura sacului este sub în partea de jos, iar restul 
de 80% este deasupra pentru a preveni pierderea de căldură

 Materialul principal exterior 100% poliester, Umplutură: 100% 
poliester, Captuseală: 100% poliester

CARACTERISTICI
SAC DE DORMIT
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Mergeţi la pagina 141 pentru 
gama completa de opţiuni 

Flatliter Mk2

Curele de compresie laterale 
permit patului și sacului să fi e 
ambalate mult mai compact.

fermoare foarte rezistente și ușor 
de deschis atunci când este nevoie 
de o ieșire rapidă și ușoară

Sacul de dormit se atașează la pat 
cu ajutorul unui fermoar rezistent

Fleece pe stratul superior pentru 
căldură și poliester pe stratul 
inferior pentru mișcare ușoară
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FX FLATLINER, FX FLATLINER KINGSIZE, GEANTĂ DE PAT FX FLATLINER 

PATUL FX FLATLINER®
Revoluţionarul FX Flatliner a luat lumea pescuitului la crap pe neașteptate atunci când a fost lansat în 
piaţă, iar din acel moment reputaţia continuă să-i crească constant datorită recunoașterii calităţilor sale 
de către tot mai mulţi pescari europeni. Flatliner benefi ciază de o serie de caracteristici inovatoare care 
au contribuit creșterea aceste notorietăţi, după cum urmează:

CARACTERISTICI

  “Flip-Cam Sistem” - o piesă foarte specială, unică și inovare. Toate celelalte 
paturi, odată desfăcute și montate au roțile dințate îndreptate în sus 
și, după cum știm cu toții, acesta este un mare și real inconvenient. Nu 
numai că vă stau practic în drum la fiecare ridicare și așezare pe pat, 
dar, de asemenea, reduc reduc din lățimea saltelei și din spațiul util. 
Toate aceste neajunsuri sunt de acum de domeniul trecutului, asta 
pentru că inovația în cazul patului Flatliner constă în pivotarea la 180 
de grade a roților dințate cu care este prevăzut, astfel încât acestea să 
fie poziționate în jos în momentul în care desfaceți și montați patul
  Picioarele “Twist-Lok”, care pot fi reglate cu o singură mână. Pur 
și simplu răsuciți mecanismul pe picior și tija acestuia va cădea 
în poziția dorită. Apoi eliberați mecanismul și acesta va bloca în 
mod automat piciorul în poziția dorită. Ce poate fi mai ușor?
  Patul Flatliner dispune de un sistem unic numit “Double Hinge 
Bracket” (balama dublu-articulată) poziționat pe partea frontală. Acest 
sistem a fost conceput pentru a crea un spațiu în interiorul patului 
atunci când acesta este pliat. Acest lucru permite suficient spațiu 
pentru acomodarea la interior a unui sac de dorit de 3 sezoane de 
dimensiuni standard. Alte paturi din piață facilitează și ele această 
opțiune, însă forma cadrului diferă, acesta formând un unghi 
incomod în zona capului, ceea ce subminează grav poziția de dormit 
și confortul atâta vreme cât patul nu se poate întinde perfect plat!

  Elasticul “ Even Flow”, care are mai multe avantaje. În timp ce cele 
mai multe paturi folosesc cel puțin patru lungimi de elastic pentru 
fixarea saltelei, Flatlinerul folosește doar două. Ambele încep și 
termină la capetele patului și, spre diferență de oricare al model 
din piață, acestea trec chiar și prin roțile dințate. Asta înseamnă că 
nu există secțiuni ale saltelei care nu sunt elasticate, și, prin urmare, 
oferă o tensiune mult mai consistentă și mai fermă saltelei
  Salteaua este prevăzută cu ochiuri metalice în loc de bucle 
textile. Ochiurile metalice permit elasticului să se întindă atunci 
când te așezi pe pat, ca mai apoi să se retragă atunci când te 
ridici. În plus, ochiurile au fost foarte atent poziționate în jurul 
perimetrului saltelei pentru a se asigura un sprijin maxim pe toată 
suprafața. Acestea sunt poziționate cât mai aproape de picioarele 
patului, pentru a se asigura o tensiune uniformă pe saltea
  Cadrul este construit din profil oval de aluminiu, care 
nu este doar incredibil de puternic, dar, de asemenea, 
face cadrul patului surprinzător de ușor
  Saltea cu spumă cu densitate mare, groasă de 50mm și acoperită cu fleece!
  Trei zone de susținere
  Șase tălpi late pentru teren moale
 Materialul principal exterior 100% poliester, Umplutură: 100% poliuretan

Distribuţia uniformă a elasticului pe 
Standard Flatliner conferă saltelei 
o tensiune mai consistentă

Twist-Lok Leg - răsuciţi pur și simplu 
mecanismul piciorului cu o mână și 
reglajul se realizează practic instantaneu

Sistem cu balama dublă în partea 
inferioară. Acest lucru creează un spaţiu 
sufi cient pentru a stoca la interior 
un sac standard de 3 sezoane

94cm

208cm
Standard Flatliner

Înălțime minimă 40 cm

Înălțime maximă 48cm

Greutate 12,9kg
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SITEMUL REVOLUȚIONAR 
FLATLINER “FLIP-CAM”

Pasul 1 Pasul 2

   *Preţ de retail recomandat

*RRP

CBC039 FX Flatliner Bedchair €369.99

96_105_Bedchair & Chairs_East.indd   100 16/12/2015   17:03:04



101

Insta

PATURI 
ȘI SCAUNE

PATUL FX FLATLINER® KINGSIZE
Ca urmare a succesului absolut uluitor a modelului iniţial Flatliner, am fost asaltaţi de cereri venite 
de la pescari care solicitau o versiune puţin mai mare. În timp ce mulţi dintre aceștia poate că 
își doresc ca partenerele să-i însoţească la pescuit, alţii, hai să recunoaștem, au nevoie de ceva 
mai mult spaţiu! Acest lucru ne-a condus la lansarea noii versiuni King-size la sfârșitul anului 
2012. În plus, faţă de toate caracteristicile excelente cu care vine echipat Flatlinerul original (Flip 
Cam, picioare Twist Lok, elastic Even Flow, saltea de 50mm, design plat etc), King-Size are, de 
asemenea, câteva caracteristici unice.

CARACTERISTICI
  Este cu 10cm mai lat decât Flatlinerul standard, 
ideal pentru pescarii “mai rotunzi”

  Este cu 10cm mai înalt, pentru o mai mare 
versatilitate pe teren accidentat

  Cu 10cm mai lung decât modelul 
original, pentru pescarii înalți

  Sprijin lombar la cap și secțiunea de mijloc pentru 
a face salteaua mai fermă și pentru a preveni 
lăsarea în timp (o problemă comună, care apare 
la multe alte modele de paturi mai late)

  Picioarele de la capătul inferior și cele de la de mijloc 
sunt distanțate mai mult decât în mod normal. 
Asta elimină necesitatea pentru o a patra serie de 
picioare, prin urmare se reduce greutatea patului

  În plus, această spațiere împiedică suprapunerea 
tălpilor de la picioare când patul este ambalat, 
asta făcându-l mult mai prietenos cu spațiul!

  Greutate 15,4 kg

 Materialul principal exterior 100% poliester, 
Umplutură: 100% poliuretan

Saltea cu spumă de densitate 
mare, care este acoperită cu fl eece 
și cu grosime de 50mm!

Spaţierea precisă a piciorelor le 
împiedică să se suprapună atunci 
când patul este împachetat

Suportul lombar în secţiunile superioară 
și de mijloc în cazul variantei king-
size face ca salteaua să devină mai 
fermă și prevenine lăsarea acesteia

104cm

Kingsize Flatliner

Înălțime minimă 42 cm

Înălțime maximă 57cm

Greutate 15,4kg

218cm

C
A

RA
C

TE
RI

ST
IC

I

Mergeţi la pagina 99 pentru 
întreaga gamă de opţiuni de 

saci și pături dedicate patului 
Flatliner Kingsize

*RRP

CBC041 FX Flatliner Kingsize Bedchair €469.99
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R1

R2

R3
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SERIA R CAMO

R-SERIES CAMO 
Această nouă gamă de paturi R-Series Camo înlocuiește gama anterioară Royale și conţine trei 
modele - R1 (Compact), R2 (Standard) și R3 (king-size). Paturile sunt dotate cu modelul nostru 
unic camo în jurul saltelei și benefi ciază de un profi l plat și suport lombar pentru un confort 
maxim.

CARACTERISTICI
  Profil plat pentru confort maxim

 Design cu posibilitatea plierii roților dințate 
pentru lățime maximă utilizabilă

  Suport lombar complet pentru a 
asigura fermitatea saltelei

  Saltea căptușită cu fleece

  Patern Fox Camo pe marginea saltelei

  Umplutură suplimentară a saltelei în zona capului

  Balamale duble permit acomodarea unui sac 
de dormit la interior când patul este pliat

  Benzi unice de tensiune

  Picioare cu tălpi mari, rabatabile, 
pregătite pentru teren moale

  6 picioare reglabile

 Disponibil în 3 dimensiuni

 Materialul principal exterior 100% 
poliester, Umplutură: 100% poliuretan

NOU

*Preţ de retail recomandat

85cm

205cm

 

Înălțime minimă 30 cm

Înălțime maximă 40cm

Greutate 12,6kg

98cm

212cm

 

Înălțime minimă 36 cm

Înălțime maximă 46cm

Greutate 13kg

101cm

223cm

 

Înălțime minimă 40 cm

Înălțime maximă 50cm

Greutate 13,8kg

*RRP

CBC054 R1 Camo Bedchair NOU €179.99

CBC055 R2 Camo Bedchair NOU €199.99

CBC056 R3 Camo Bedchair NOU €239.99

Curele de compresie laterale vă permit 
să împachetaţi patul într-un mod 
compact, cu un sac de dormit atașat

Balamaua dublă crează spaţiu 
suplimentar sufi cient pentru a plia un 
sac de dormit la interiorul patului

Suportul lombar previne deformarea 
și face salteaua mai fermă

Picioare ajustabile cu talpici 
mari pentru teren moale 
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PAT CU 6 PICIOARE WARRIOR®  
Noul Warrior 6 Leg este un pat entry-level, care a fost conceput pentru a oferi valoare de 
neegalat în segmetul său de preţ. Oferind caracteristici asociate în mod normal paturilor din 
categorii de preţ mult superioare, acest Warrior este o opţiune fantastică pentru pescarii care 
vizează doar sesiuni scurte, de peste noapte, sau care dispun de bugete ceva mai restrânse, 
însă doresc produse de calitate.

CARACTERISTICI
  Sistemul Cam-free oferă o suprafață utilă mult mai lată

 Design Flat pentru a reproduce cat mai 
exact foarma patului de acasă

  Saltea cu umplutură pentru un grad de confort sporit

  6 picioare extensibile cu talpici pentru teren 
moale reglabile pe suprafețe neuniforme

  Curele de compresie vă permit să împachetați patul 
într-un mod compact, cu un sac de dormit atașat

 Materialul principal exterior 100% poliester, 
Umplutură: 100% poliuretan

NOU
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82cm

203cmPat cu 6 picioare 
Warrior

Înălțime minimă  33cm

Înălțime maximă 40cm

Greutate 9kg

Dimensiuni împachetat: 82cm x 82cm x 21cm

*RRP

CBC052 Warrior 6 Leg Bedchair NOU €149.99
Cureaua simplă de compresie asigură 
patul când este pliat pentru transport

Picioare ajustabile cu talpici 
mari pentru teren moale 

Cadru robust
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SCAUNE

FX SUPER DELUXE RECLINER   
Probabil cel mai confortabil și dotat scaun proiectat vreodată pentru pescuit, numele acestuia 
exprimând exact calitatea la superlativ. Scaunul FX Super Deluxe Recliner dispune de un suport 
la cap unic, căptușit, similar cu cel folosit la scaunele avioanelor atunci când zbori la prima clasa!

CARACTERISTICI
  Suport pe toată înălțimea spatelui, oferind 
confort suplimentar în zona capului și a gâtului
  Spătarul se reglează cu ajutorul roților Cam Lok, 
permițându-vă să stabiliți poziția de ședere 
care se potrivește cel mai bine starea de spirit
  Spumă densă, cu profil întrerupt special 
pentru aerisire, finisată cu micro fleece
  Brațe acoperite cu neopren 
pentru un plus de confort

  4 picioare reglabile prevăzute cu sistemul 
“Twist Lok” și cu tălpi pentru teren moale, 
ajustabile pe orizontală în funcție de înclinația 
terenului pe care așezați scaunul
  Cadru din oțel pentru o construcție 
solidă și rezistentă la solicitări mari
 Materialul principal exterior 100% 
poliester, Umplutură: 100% poliuretan

SCAUNUL FX COMBO 
Inovator și cu destinaţii multiple, FX Combo este considerat ca fi ind unul dintre cele mai confortabile și 

funcţionale scaune afl ate în prezent pe piaţă. Datorită designului inteligent, scaunul poate fi  folosit 
ca scaun care se montează pe patul de pescuit, pe partea laterală a patului (astfel încât să puteţi 

sta în partea din faţă a cortului) sau ca un scaun independent, ceva mai jos ca nivel.

  10 cm mai lat decât Flatlinerul standard 
- pentru pescarii “mai rotunzi”

  Picioarele din spate reglabile

  Picioare frontale prevăzute cu “Twist-Lok”

  Căptușeală cu fleece și spumă densă la interior, 
întocmai cum sunt construite și modelele FX Flatliner

  Suprafața din zona capului căptușită 
pentru confort suplimentar

  Curele de fixare care țin scaunul închis 
atunci când este transportat

  Curea pentru transport facil, 
detașabilă și căptușită

  Greutate 5,5 kg

   Materialul principal exterior 100% 
poliester, Umplutură: 100% poliuretan

CARACTERISTICI

Dimensiuni

Înălțime scaun: 45-60cm

Înălțime spătar: 70cm

Lățime scaun: 60cm

Pliat: 21 x 71 x 83cm

Dimensiuni

Înălțime scaun: 32cm

Înălțime spătar: 52cm

Lățime scaun: 47cm

Pliat: 14 x 54 x 72cm

Suportul de cap se plieaza 
in pozitia dorita.

… dar poate fi  montat și pe 
marginea acestuia

FX Combo poate fi  folosit și 
pe laţimea patului…

     *Preţ de retail recomandat

*RRP

CBC047 FX Super Deluxe Recliner €229.99

*RRP

CBC042 FX Combo Chair €124.99
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SCAUN JOS ROYALE®   
Perfect pentru sesiuni scurte de zi sau atunci când aveţi un oaspete. Scaunul Royale este potrivit 
pentru toate tipurile de pescuit.

  Căptușit cu fleece în partea de sus, pentru confort în 
zona gâtului și a capului

  Saltea rezistentă la uzură

  Cadru din oțel acoperit cu finisaj rezistent la uzură.

  Picioare reglabile cu tălpi pivotare pentru teren moale

  Sistem de blocare la picioarele din spate

  Greutate redusă și ușor de transportat

  Cântărește doar 4,1 kg

 Materialul principal exterior 100% poliester, 
Umplutură: 100% poliuretan

CARACTERISTICI

SCAUNUL WARRIOR® XL ARM
Am adăugat în catalog un nou scaun Warrior, mai mare, dedicat acelor pescari 
care cred că mai mare este mai bun.

  Culori naturale verzi

  Brațe confortabile

  Suprafață căptușită

  Ușor de pliat

  Patru picioare reglabile

  Greutate 5,7 kg

 Main outer fabric 100% Polyester, Padding/
Filling 100% Polyurethane

CARACTERISTICI

SCAUNUL WARRIOR® ARM   
Unul dintre cele mai bine vândute scaune ale noastre din toate timpurile. Warrior Arm are suprafaţa 
căptușită și picioarele din faţă reglabile, ceea ce-l face perfect atât pentru sesiuni lungi cât și pentru 
cele scurte deopotrivă.

  Culori naturale verzi

  Brațe confortabile

  Suprafață căptușită

  Ușor de pliat

  Picioare reglabile față

  Greutate 5,4 kg

 Materialul principal exterior 100% poliester, 
Umplutură: 100% poliuretan

CARACTERISTICI

SCAUN WARRIOR® COMPACT
Alături de noul model XL Warrior, am lansat, de asemenea, o versiune ceva mai mică, 
mai compactă.

 Design compact

  Culori naturale verzi

  Brațe confortabile

  Suprafață căptușită

  Ușor de pliat

  Patru picioare reglabile

  Greutate 4,8 kg

 Main outer fabric 100% Polyester, 
Padding/Filling 100% Polyurethane

CARACTERISTICI

Dimensiuni
Înălțime scaun: 32cm
Înălțime spătar: 52cm
Lățime scaun: 47cm
Pliat: 14 x 54 x 72cm

Dimensiuni

Înălțime scaun: 41cm

Înălțime spătar: 51cm

Lățime scaun: 48cm

Pliat: 12 x 60 x 74cm

Dimensiuni

Înălțime scaun: 41cm

Înălțime spătar: 64cm

Lățime scaun: 48cm

Pliat: 16 x 60 x 96cm

Dimensiuni

Înălțime scaun: 41cm

Înălțime spătar: 65cm

Lățime scaun: 55cm

Pliat: 16 x 67 x 96cm

*RRP

CBC043 Warrior XL Arm Chair €99.99

*RRP

CBC033 Warrior Arm Chair €74.99

*RRP

CBC034 Royale Low Chair €69.99

*RRP

CBC044 Warrior Compact Arm Chair €74.99

96_105_Bedchair & Chairs_East.indd   105 16/12/2015   17:04:28



106

Insta Insta InstaInsta

Saci 
de Dormit

În timp ce cu toții sperăm să � m treji toată noaptea pentru a prinde cât 
mai mulți crapi, în realitate, de multe ori vom avea de-a face cu unele 
nopți foarte lungi de somn. Și atunci, este imposibil să te poți bucura de 
aceste nopți de pe malul apei fără o combinație de sac de dormit și pat 
confortabile și care să-ți țină de cald. Nu prea are sens să investești într-
un pat de top, doar pentru a-l face inutil cu un sac de dormit mediocru. 

După ce a petrecut nenumărate ore dedicate dezvoltării paturilor nostre Flatliner, Flatliter 
MK2, R-series și Warrior asigurându-ne că toate oferă un confort fantastic, ar fi  fost total 
greșit din partea noastră să stricăm toată acestă muncă prin lansarea unei game de saci 
de dormit și pături care să nu respecte aceleași standarde. Gama noastră Evo de saci de 
dormit și paturi încă se dovedește a fi  lider de piaţă, motiv pentru care am decis să le 
păstrăm și în catalogul nostru pentru 2016, iar acest lucru va rămâne valabil până atunci 
când vom fi  de părere că le putem face mai bune. Toţi sacii de dormit sunt dotaţi cu 
fermoare Evo, de calitate superioară, proiectate cu sisteme anti-agăţare și umplute cu 
materiale performante, care asigură un grad excelent de căldură și cel mai bun confort.

SACI DE DORMIT
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¾ Evo® Saci de dormit

¾ Flatliter MK2 sac de dormit

¾ Flatliter MK2 paturi

¾ Evo® paturi pentru saci de dormit

¾ Genti de transport

¾ Perna Fx Deluxe 

¾ Sticlă pentru apă caldă FX

GAMA FOX

SACI DE
DORMIT
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EVO® SACI DE DORMIT
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 Material exterior impermeabil Ven-Tec
  Fibrele sintetice de la interior sunt tratate cu silicon, ceea 
ce le conferă o rezistență mai bună, un timp mai rapid de 
expandare și le îmbunătățește proprietățile termoizolante
  Panouri laterale care previn pierderea 
de căldură prin liniile cusăturilor
  Partea inferioară întărită cu Nailon Oxford 420
  Interiorul reversibil vă permite să alegeți între 
un interior din fleece sau unul din poliester
  Sistem elastic pentru fixare de pat în partea 
superioară și cea inferioară. De asemenea, 
central este prevăzut cu o chingă reglabilă care 
fixează și mai ferm sacul de cadrul patului

  Fermoare robuste, prevăzute cu sistem 
anti-blocare în materialul sacului
  Bariere interne și externe care mențin căldura la 
interior și nu permit pătrunderea aerului rece
  Fermoare rapide, duble, de 10mm
  Disponibil în variantă King-Size, pentru 
a fi utilizat împreună cu Flatliner 
Bedchair King-Size si R3 Bedchair
 Material exterior principal 100% Polyester, Umplutura 
100% Polyester si Captuseala 100% polyester.

EVO® VEN-TEC® TOATE ANOTIMPURILE 

Sacul nostru de top Ven-Tec s-a dovedit a fi  cel mai călduros sac de dormit de pe piaţă și 
a câștigat acest titlu în două teste comparative cu alte produse similare, teste conduse de 
două reviste independente. Cu varianta ALL-SEASON (toate anotimpurile) benefi ciezi practic 
de doi saci de dormit într-unul singur. Sacul interior se poate folosi singur ca sac de vară, iar 
odată ce-i adaugi învelișul exterior, acesta se transformă în sac foarte util pe timpul iernii.

EVO® VEN-TEC® LITE

Mulţumită unor serii de tehnici moderne de fabricaţie, acest sac de dormit este unul dintre cele 
mai avansate de acest gen. Fiind confortabil, rezistent la apă, ușor, călduros și respirabil, acest sac 
va păstra răcoare în nopţile calde și va menţine căldura atunci când este frig.

CARACTERISTICI
 Material exterior impermeabil Ven-Tec

  Panouri laterale care previn pierderea de căldură 
prin liniile cusăturilor

  Căptușeală interioară ultra-moale, din poliester

  Partea inferioară întărită cu Nailon Oxford 420

  Sistem elastic pentru fixare de pat în partea 
superioară și cea inferioară. De asemenea, central 
este prevăzut cu o chingă reglabilă care fixează și 
mai ferm sacul de cadrul patului

  Fermoare robuste, prevăzute cu sistem anti-blocare 
în materialul sacului

  Bariere interne și externe care mențin căldura la 
interior și nu permit pătrunderea aerului rece.

  Fermoare rapide, duble, de 10mm

  Disponibil în variantă King-Size, pentru a fi utilizat 
împreună cu Flatliner Bedchair King-Size  si R3 Bedchair

 Material exterior principal 100% Polyester, Umplutura 
100% Polyester si Captuseala 100% polyester.

CARACTERISTICI

Marime Greutate Marime
compacta

Fermoare
rapide duble

Grad superior de 
fi bre la interior

Rezistenta Ven-Tec 
la apa pe exterior

SOLUTI

      *RRP - Pret recomandat de vanzare

*RRP

CSB012 Evo Ven-Tec All Season €239.99

CSB022 Evo Ven-Tec All Season Kingsize €304.99

*RRP

CSB021 Evo Ven-Tec Lite €146.99

CSB023 Evo Ven-Tec Lite Kingsize €199.99

S:  100 x 210cm 3.25Kg 48 x 32cm
KS:110 x 220cm 4.3Kg 52 x 42cm

S:  100 x 210cm 7.8Kg 55 x 43cm
KS:110 x 220cm 8.1Kg 57 x 45cm
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  Panouri laterale care previn pierderea de 
căldură prin liniile cusăturilor
 Material foarte moale, de tip “coajă de 
piersică”, din poliester, pentru un plus de 
confort

  Partea inferioară întărită cu Nailon Oxford 420
  Sistem elastic pentru fixare de pat în partea 
superioară și cea inferioară. De asemenea, 
central este prevăzut cu o chingă reglabilă 
care fixează și mai ferm sacul de cadrul 
patului
  Fermoare robuste, prevăzute cu sistem 
anti-blocare în materialul sacului

  Bariere interne și externe care mențin 
căldura la interior și nu permit
pătrunderea aerului rece
  Fermoare rapide, duble, de 10mm
  Sac de compresie cu dimensiuni
50cm x 35cm
 Material exterior principal 100%
Poliester, Umplutura 100% Poliester
si Captuseala 100% Poliester.

  Panouri laterale care previn pierderea 
de căldură prin liniile cusăturilor
  Fibrele sintetice de la interior sunt tratate cu 
silicon, ceea ce le conferă o rezistență mai 
bună, un timp mai rapid de expandare și le 
îmbunătățește proprietățile termoizolante
 Material foarte moale, de tip 
“coajă de piersică”, din poliester, 
pentru un plus de confort
  Partea inferioară întărită cu Nailon Oxford 420
  Sistem elastic pentru fixare de pat în partea 
superioară și cea inferioară. De asemenea, 
central este prevăzut cu o chingă reglabilă 
care fixează și mai ferm sacul de cadrul patului
  Fermoare robuste, prevăzute cu sistem 
anti-blocare în materialul sacului

  Bariere interne și externe care 
mențin căldura la interior și nu 
permit pătrunderea aerului rece
  Fermoare rapide, duble, de 10mm.
  Sac de compresie cu dimensiuni 48cm x 32cm
 Material exterior principal 100%
Poliester, Umplutura 100% Poliester
si Captuseala 100% Poliester.

EVO® S
Evo S benefi ciază de o căptușeală interioară din micro-fi bre, cu 
textura catifelată, care oferă confort maxim. De asemenea, are 
căptușeală cusută pentru a preveni lipirea acesteia de hainele tale 
dacă te miști la interior peste noapte. Acest sac este perfect pentru 
lunile mai calde, iar dacă îi adăugaţi deasupra o 
pătură EVO (disponibilă separat), puteţi aborda 
confortabil chiar și partide desfășurate în lunile 
mai reci.

EVO®
Nu vă lăsaţi păcăliţi de preţul scăzut al sacului nostru standard Evo, 
pentru că tehnologia de neegalat utilizată la realizarea acestuia face 
ca sacul Evo să surclaseze, de fapt, saci “vârfuri de gamă” alte multor 
companii.

CARACTERISTICI

CARACTERISTICI

SACI DE
DORMIT

 Măsoară 100cm lățime și 210cm lungime
  Fibrele sintetice de la interior sunt tratate cu 
silicon, ceea ce le conferă o rezistență mai 
bună, un timp mai rapid de expandare și le 
îmbunătățește proprietățile termoizolante
  Panouri laterale care previn pierderea 
de căldură prin liniile cusăturilor
  Partea inferioară întărită cu Nailon Oxford 420
  Pătură reversibilă căptușită cu fleece 
pe o parte și cu poliester pe cealaltă
  Sistem elastic pentru fixare de pat 
în partea superioară și cea inferioară 
De asemenea, central este prevăzut 
cu o chingă reglabilă care fixează și 
mai ferm sacul de cadrul patului
  Fermoare robuste, prevăzute cu sistem 
anti-blocare în materialul sacului

  Bariere interne și
externe care mențin căldura
la interior și nu permit ătrunderea
aerului rece
  Fermoare rapide, duble, de 10mm
  Sac de compresie cu
dimensiuni 52cm x 40cm
 Material exterior principal 100% 
Polyester, Umplutura 100% Polyester 
si Captuseala 100% polyester.

EVO® TS

Conceput ca sac de dormit util pe tot parcursul anului, Evo TS oferă 
un confort superb. Căldura este menţinută la interior de pătura 
detașabilă și reversibilă, care vă va ţine de cald chiar la temperaturi 
extrem de scăzute. Evo TS este un sac de dormit foarte versatil, care 
oferă calităţi excelente în raport cu preţul său. Toate aceste calităţi 
fac ca Evo TS să fi e unul dintre cei mai bine vânduţi saci de dormit 
din piaţa în ultimii ani.

CARACTERISTICI

*RRP

CSB016 Evo S €104.99

*RRP

CSB015 Evo TS €174.99

*RRP

CSB017 Evo  €89.99

100 x 210cm 4.8Kg 52 x 40cm

100 x 210cm 3.7Kg 50 x 35cm

100 x 210cm 2.9Kg 48 x 32cm
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GENTI, PATURI SI ACESORII 

SA
CI

 D
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IT

  Perfectă pentru pentru vreme caldă, sau 
pe post de strat suplimentar peste sacul 
de dormit în perioadele reci ale anului

  Căptușeală interioară din fleece

  Curele de fixare reglabile

 Material exterior principal 100% 
Poliester, Umplutura 100% Poliester

CARACTERISTICI

CARACTERISTICI

CARACTERISTICI

CARACTERISTICI

  Acoperită cu fleece pe o parte, pentru a ține de cald în timpul iernii

  Suprafață de bumbac pe cealaltă parte, pentru a va menține răcoare în timpul verii

  Husa este detașabilă și poate fi spălată foarte ușor

  Disponibilă în variantele Deluxe King-Size (perfectă pentru paturile și sacii de dormit 
Kingsize) și Deluxe (pentru paturile și sacii de dormit cu dimensiuni standard)

 Material exterior principal 100% Poliester, Umplutura 100% Poliester

PĂTURI EVO®
Cele două pături Evo sunt perfecte pentru a le utiliza ca 
atare, în lunile cu vreme caldă, sau ca strat suplimentar, 
peste sacul de dormit, pentru a oferi un strat suplimentar 
de căldura în perioadele cu vreme mai aspră.

Ambele pături dispun de benzi duble de fi xare de pat, 
reglabile, și sunt căptușite la interior cu fl eece moale. Sunt 
disponibile în două versiuni: una cu un exterior peachskin 
(piele de piersică), iar cealaltă cu material exterior Ven-Tec®. 
Varianta Ventec este acum disponibilă și în dimensiune King-
Size, pentru utilizarea împreună cu saci de dormit King-Size.

PERNĂ FX DELUXE   

  Disponibilă în două dimensiuni - Standard și XL (pentru saci de dormit King-Size)

  Perfectă pentru transportul sacului de dormit

  Partea inferioară este întărită și rezistentă la apa

  Fermoar robust, de 10 mm

 Mânere rigidizate cu EVA

  Benzi de de fixare și compresie,
pentru a menține volumul
cât mai redus

 Material exterior principal
100% Poliester, Baza 100%
Clorura de polivinil (PVC)

GEANTA DE TRANSPORT CARRYALL

  Perfectă pentru adăugarea unui plus de căldură în nopțile reci 
petrecute pe vad

  Husă cu neopren la interior care reține căldura pentru mai mult timp

  Fleece moale exterior pentru un plus de confort

STICLĂ PENTRU APĂ CALDĂ FX

*RRP

CLU259 Sleeping Bag Carryall Standard €36.99

CLU260 Sleeping Bag Carryall X Large €43.99

*RRP

CLU261 FX Deluxe Kingsize Pillow  €36.99

CLU257 FX Deluxe Pillow  €30.99

*RRP

CSB025 Evo Lite Ventec Cover Kingsize €114.99

CSB014 Evo SB Peachskin Cover €62.99

*RRP

CLU275 FX Hot Water Bottle €17.99
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@MadCarpingStef : “@FoxInt don’t delay people get one! Immense #fl atlitermkII#aquos#thermalcover”

SACI DE
DORMIT

  Opțional, puteți procura sacul 5 sezoane pentru a-l utiliza 
împreună cu patul Flatliter MK2 în timpul lunilor de iarnă

  Se atașează la patul Flatliter MK2 cu ajutorul 
unui fermoar robust, care este dispus în jurul 
saltelei - pur și simplu înlocuiți sacul standard 
atașat la pat și, în doar câteva secunde secunde, 
aveți un sistem de dormit catalogat 5 sezoane

  Disponibil atât pentru varianta Compact, 
cât și pentru Standard Flatliter MK2

  Interior super-moale, care nu este doar extrem 
de călduros, dar, de asemenea, se mulează precis 
în jurul corpului, oferind confort sporit

  Poate fi pliat în interiorul patului MK2 
Flatliter la sfârșitul partidei de pescuit

 Material exterior principal 100% Poliester, Umplutura 
100% Poliester, Captuseala 100% Poliester

SAC 5 SEZOANE PENTRU FLATLITER FLATLITER MK2  

CARACTERISTICI

  Foarte ușoară, căptușită la interior cu flece 
moale pentru confort termic suplimentar

 Material exterior rezistentă la apă

  Supradimensionată pentru a avea garanția că 
acoperă întreg sacul de dormit, chiar și atunci 
când pescarul este în interiorul acestuia

  Benzi Velcro pe ambele părți pentru atașarea 
la partea inferioară a patului Flatliter MK2

  Bandă de fixare în partea inferioară 
pentru atașarea la piciorul central al patului

 Model unic - “Camo” Fox

  Disponibil atât pentru variantele de pat 
Compact și Standard Flatliter MK2

  Poate fi pliată în interiorul patului 
la sfârșitul partidei de pescuit

  Poate fi de asemenea utilizată în 
combinație cu sacii de dormit Evo

 Material exterior principal 100% 
Poliester, Umplutura 100% Poliester, 
Captuseala 100% Poliester

  Strat gros de izolație cu căptușeală 
de fleece moale la atingere pentru 
un grad sporit de căldură

  Transformă sacul standard de dormit 
pentru Flatliter MK2 într-o variantă 
catalogată drept 5 sezoane

  Perfectă pentru lunile reci de iarnă

 Material exterior rezistentă la apă

 Model unic - “Camo” Fox

  Supradimensionată pentru a avea garanția că 
acoperă întreg sacul de dormit, chiar și atunci 
când pescarul este în interiorul acestuia

  Benzi Velcro pe ambele părți pentru atașarea 
la partea inferioară a patului Flatliter MK2

  Bandă de fixare în partea inferioară 
pentru atașarea la piciorul central al patului

  Disponibil atât pentru variantele de pat 
Compact și Standard Flatliter MK2

  Poate fi pliată în interiorul patului 
la sfârșitul partidei de pescuit

  Poate fi de asemenea folosită ca pătură 
simplă în lunile mai calde ale sezonului, atunci 
când nu este nevoie de un sac de dormit

  Poate fi de asemenea utilizată în 
combinație cu sacii de dormit Evo

 Material exterior principal 100% 
Poliester, Umplutura 100% Poliester, 
Captuseala 100% Poliester

CARACTERISTICI

CARACTERISTICI

PĂTURĂ FLATLITER MK2 AQUOS® 

FLATLITER MK2 PĂTURĂ THERMAL AQUOS® 

NOU

NOU

NOU

Standard 1.17kg
Compact 1.10kg

Standard 3.50kg
Compact 3.15kg

      *RRP - Pret recomandat de vanzare

*RRP

CSB028 Flatliter MK2 5 Season Bag Standard NOU €204.99

CSB029 Flatliter MK2 5 Season Bag Compact NOU €184.99

*RRP

CSB030 Flatliter MK2 Aquos Cover Standard NOU €84.99

CSB031 Flatliter MK2 Aquos Cover Compact NOU €74.99

*RRP

CSB032 Flatliter MK2 Thermal Aquos Cover Standard NOU €139.99

CSB033 Flatliter MK2 Thermal Aquos Cover Compact NOU €129.99

95 x 210cm 4.9Kg 40 x 40cm
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Bagajerie

Au trecut 5 ani de când am lansat gamele de bagajerie FX şi Royale și de atunci 
aceste game devin din ce în ce mai populare cu � ecare an care trece. Când echipa 
de dezvoltare de la Fox s-a așezat la masă cu consultanții în pescuit pentru a 
crea gamele FX şi Royale, toți erau deciși să așeze rezistența în capul listei cu 
caracteristici necesare bagajelor, pentru că nimic nu este mai frustrant pentru 
pescari decât o piesă de echipament care nu face față rigorilor pescuitului 
modern la crap. Așa că specialiștii au petrecut nenumărate ore pentru a avea 
la dispoziție cele mai bune materiale, fermoare și clipsuri, aduse de pe întreg 
globul, astfel încât, indiferent dacă alegeți gama FX sau gama Royale, să 
primiți cea mai bună calitate pentru banii pe care îi investiți. Ambele game 
de produse, FX şi Royale, rămân la fel de populare și în catalogul pe 2016.

În plus, suntem mândri să anunțăm că avem o a treia gamă de bagaje în 
catalogul 2016, sub numele de Camolite. După cum sugerează numele, 
este o gamă de bagaje care poartă tiparul unic Fox Camo și, deși e o gamă 
mică în prezent, suntem siguri că, pe măsură ce va crește în popularitate, 
va crește și numărul de produse pe care le vom oferi. La fel ca FX și Royale, 
și gama Camolite folosește materiale de calitate superioară, accesorii 
și întărituri care să ne asigure că reputația noastră de lideri de piață în 
bagajeria pentru pescuitul la crap va deveni din ce în ce mai puternică.

BAGAJERIE
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¾ Gama FX

¾ Gama Royale®

¾ Gama Camolite

GAMA
FOX

BAGAJERIE
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GAMA FX
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BAGAJERIE

Capetele fermoarelor sunt turnate 
pe forma degetului mare

Sculptura 3d este special facuta pentru 
aderenta sporita

Manerele din material EVA sunt confortabile 
si ajuta la raspandirea sarcinii e� cient

Materialul folosit este 1050 Cordura 
facandule usoare, durabile si 
rezistente la apa

Fermoare 10mm duble sunt indesate și 
consolidate pentru a asigura � abilitatea completă

Toate catarame și clipuri sunt realizate dintr-
un material special � ind foarte puternice

CARACTERISTICI

De ce să alegeți FX?
Inovatoarea noastră gamă FX – și, am îndrăzni să 
spunem, lider de piață – s-a impus ca una din cele 
mai bune game de bagajerie pentru pescuitul la 
crap făcute vreodată și mulți se referă la ea ca fiind 
gama de bagaje cu G mare. Concepută să satisfacă 
nevoile și trebuințele pescarului modern și să reziste 
indiferent ce băgați înăuntru, gama FX este alegerea 
pe care o fac mulți dintre editorii celor mai bine cotate 
reviste de pescuit din Europa și mulți pescari celebri.

Probabil vă întrebaţi ce face gama FX să fi e deasupra altor 
game de bagajerie? În primul rând, atenţia deosebită la 
detalii – echipa noastră de design examinează și evaluează 
fi ecare articol în parte, pe criterii individuale. Când am 
conceput gama, scopul propus a fost simplu de enunţat: să 
fabricăm cel mai practic bagaj la cele mai înalte standarde 
și, în același timp, să eliminăm cât mai mult material posibil, 
astfel încât să păstrăm dimensiunea și greutatea fi ecărui 
produs la minimum. Apropo de materiale, am folosit cel 
mai bun material 1050D Cordura pentru fi ecare articol din 
gama FX. Acest material este nu numai incredibil de ușor, 
dar în același timp este impermeabil și foarte rezistent 
la uzură. Asta înseamnă că, atunci când cumpăraţi un 
articol din gama FX faceţi o investiţie pe termen lung.

Mulţi alţi producători de bagajerie vor spune că articolele lor 
sunt concepute de pescari pentru pescari, dar numai când 
vă uitaţi cu atenţie la design-ul și funcţionalitatea gamei FX 
vă veţi da seama că, în cazul nostru, chiar așa stau lucrurile!
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GAMA FX
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Husa universala 12ft trei sus si doua jos
(13ft deasemenea diponibila)

HUSĂ FX , 3 UP 2 DOWN 

   Panou pe partea din spate complet plat pentru ușura încărcarea

  Placa PU pentru rigidizare și protecție suplimentară

  Tijă din aluminiu pe toată lungimea

  Curea de umăr din material respirabil, care nu alunecă

  Toarte din material EVA de fiecare parte și în față, 
pentru a ușura ridicarea și încărcarea

  Compartimentul intern are un separator prevăzut cu buzunare 
cu fermoar și cataramă pentru picheți, minciog etc.

  Compartimentul principal poate găzdui cinci 
lansete cu inele de plecare de 50mm

  Flapsuri de protecție fixate cu Velcro la fiecare capăt al lasetelor

  Compartimentul superior pentru mulinete este prevăzut cu fermoar și 
poate fi dat jos pentru a converti husa de 5 lansete în una de 3 lansete

 Disponibilă în variante de 12ft (3,60m) și 13ft (3,90m)

 Material exterior 100% Poliester, Umplutura 72% Polietilena 
28% Poliuretan, Captuseala 100% Poliester

32CM

19
8C

M

10CM

      *RRP - Pret recomandat de vanzare

*RRP

CLU205 FX Holdall 3 Up 2 Down 12ft €239.99

CLU231 FX Holdall 3 Up 2 Down 13t €249.99
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HUSĂ PENTRU 6 LANSETE, 3 UP 3 DOWN, 13FT (3,9M)

  Încap 6 lansete

  Separatoarele căptușite țin lansetele separate una de alta și protejate

  Compartimentele sunt prevăzute la interior cu Velcro 
cauciucate, care fixează lansetele în siguranță

  La baza separatoarelor sunt buzunare în care se pot 
păstra picheți, avertizori sonori și vizuali

 Design ergonomic – husa este îngustată spre mijloc și se 
modelează pe corp când este purtată – ceea ce permite 
pescarului să care cu ușurință și un scaun sau o găleată

  Toarte din material EVA de fiecare parte pentru a ușura încărcarea.

  Curea de umăr din material respirabil, care se mulează

 Două buzunare exterioare cu fermoar, pentru păstrarea plumbilor

  Partea din spate întărită cu placă PU pentru a rigidiza husa

  Concepută să primească mulinete cu tambur mare 
și lansete cu inel de plecare de 50mm

  Buzunar exterior pentru minciog

 Material exterior 100% Poliester, Umplutura 60% Polietilena 
40% Poliuretan, Captuseala 100% Poliester

 Două separatoarele căptușite țin lansetele separate una de alta și protejate

  Compartimentele sunt prevăzute la interior cu Velcro 
cauciucate, care fixează lansetele în siguranță

  La baza separatoarelor sunt buzunare în care se pot 
păstra picheți, avertizori sonori și vizuali

 Design ergonomic – husa este îngustată spre mijloc și se 
modelează pe corp când este purtată – ceea ce permite 
pescarului să care cu ușurință și un scaun sau o găleată

  Toarte din material EVA de fiecare parte pentru a ușura încărcarea

  Curea de umăr din material respirabil, care se mulează

 Două buzunare exterioare cu fermoar, pentru păstrarea plumbilor

  Partea din spate întărită cu placă PU pentru a întări husa

  Concepută să primească mulinete cu tambur mare 
și lansete cu inel de plecare de 50mm

  Buzunar exterior pentru minciog

  Aproape că nu ocupă deloc spațiu în mașină sau în cort!

 Material exterior 100% Poliester, Umplutura 70% Polietilena 
30% Poliuretan, Captuseala 100% Poliester

HUSĂ PENTRU 5 LANSETE, 3 UP 2 DOWN 13FT (3,90M)

22CM

105
C

M

210
C

M

32CM 32CM

126
C

M

195
C

M

22CM

*RRP

CLU251 6 Rod Sleeve 3 up 3 down 13ft €249.99

*RRP

CLU202 5 Rod Sleeve 3 up 2 down 13ft €183.99
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  Concepute cu profil special care acceptă inele de plecare de 50mm

 Două mânere întărite cu EVA

  Croială cu fermoarul poziționat în partea opusă mulinetei, 
ceea ce protejează în mod eficient firul de pescuit

  Ultimii 15cm din partea superioară a husei nu sunt prevăzuți cu fermoar, ceea 
ce face mult mai facilă fixarea lansetei la interior în momentul închiderii husei

  Buzunarul destinat mulinetei se potrivește cu toate modelele mari

  Prevăzută cu agățătoare în partea de sus

 Material exterior 100% Poliester, Umplutura 100% 
Poliuretan, Captuseala 100% Poliester

HUSĂ INDIVIDUALĂ DE, 10FT (3M), 12FT (3,6M) ȘI 13FT (3,9M)HUSĂ PENTRU 3 LANSETE, 12FT (3,60M) ȘI 10FT (3M)

   Disponibilă în variante de 10ft și 12ft

  Versiunea de 10ft are un buzunar exterior mare, care poate 
acomoda la interior un panou EVA pentru monturi

  Aceleași caracteristici revoluționare precum varianta de 5 
lansete, dar concepute sa găzduiască 3 lansete montate

  Varianta de 12ft dispune de două buzunare externe pentru 
plumbi, în timp ce varianta de 10ft are 1 buzunar pentru 
plumbi și 1 buzunar pentru unelte și accesorii

  Separatoare interne căptușite pentru protecția completă a lansetelor.

  Buzunare interne în care se pot păstra picheți, avertizori sonori, vizuali etc.

  Concepută să primească mulinete cu tambur mare 
și lansete cu inel de plecare de 50mm

 Material exterior 100% Poliester, Umplutura 60% Polietilena 
40% Poliuretan, Captuseala 100% Poliester

14CM

210
C

M

14CM

24CM

19
8C

M

24CM

23CM

28CM

126
C

M

207
C

M
 (13

FT)  /   192
C

M
 (12

FT)

      *RRP - Pret recomandat de vanzare

*RRP

CLU274 Tri Sleeve 10ft €135.99

CLU201 Tri Sleeve 12ft €151.99

*RRP

CLU267 FX Single 10ft Jacket €45.99

CLU229 FX Single 12ft Jacket €48.99

CLU230 FX Single 13ft Jacket €56.99
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Sacul de voiaj
nu este inclus

HUSĂ FX QUIVER COMBO HUSĂ FX BROLLY CARRYALL

  Compartimentul intern poate găzdui o umbrelă de tip brolly de 60inci 
sau un sistem complet brolly, cum ar fi MK2 Supa Brolly sau Royale

  Buzunar în bază și clipuri pe exterior, care fixează în siguranță huse 
individuale FX

  Curea de umăr căptușită și detașabilă

 Mânere rigidizate cu EVA

  Trei buzunare externe pentru a găzdui minciogul, picheții etc

 Material 100% Poliester

  Se bazează pe premiatul designul al Royale Brolly Carryall

  Concepută pentru a găzdui Supa Brolly MK2, Supa Brolly 
System MK2, Royale Brolly sau Royale System Brolly

  Compartimentul central poate stoca, de asemenea, elemente 
precum husa de cântărire, picheți, trepied etc.

  Buzunarele exterioare pot găzdui fie lasete fără husă, fie în huse 
individuale, în husă FX Tri Sleeves sau în FX 5 Rod 3, Up2 Down Sleeve

  Fermoare mari, duble, de 10mm

  Configurația fermoarelor permite o încărcare facilă

  Curea de umăr căptușită și detașabilă

 Mâner prevăzut cu EVA

  Curele de compresie

  Bază și top rigidizate cu EVA pentru o protecție sporită

 Material 100% Poliester

17
9C

M

20CM 20CM

18
9C

M

*RRP

CLU279 FX Quiver Combo Holdall €94.99

*RRP

CLU278 Brolly Carryall €72.99

112_127_Luggage_1_East.indd   119 16/12/2015   17:26:08



120

Insta Insta InstaInsta

GAMA FX

BA
G

A
JE

RI
E

DIMENSIUNI
CLU224 - L 39cm - W 4.5cm

HUSĂ PROTECTOARE PENTRU VÂRFUL LANSETEI 

  Capăt solid pentru a proteja vârful și cotorul lansetei

  8cm de protecție ranforsată suplimentar

  Prevăzută cu o curea Velcro pentru fixare sigură sub inelul de plecare

 Material exterior 100% Poliester, Umplutura 100% 
Poliuretan, Captuseala 100% Poliester

HUSĂ PROTECTOARE PENTRU MULINETĂ

DIMENSIUNI
CLU222 - 25cm x 15cm x 19cm

  Căptușeală cu umplutură pufoasă pentru a proteja 
pe deplin mulinetele la transport

  Buzunar exterior cu fermoar pentru păstrarea plumbilor

  Sistemul “Buckle” permite fixarea mai multor huse împreună și previne 
deplasarea laterală atunci când sunt cuplate mai multe mulinete

  Sistem de închidere cu Velcro pentru a asigura husa pe mulinetă

  Elastic slab tensionat pentru a preveni deteriorarea liniei principale

  Potrivite pentru toate modelele mari de mulinete, inclusiv cele de tip “big pit”

 Material exterior 100% Poliester, Umplutura 100% 
Poliester, Captuseala 100% Poliester

STICLA PENTRU APĂ FIERBINTE

  Perfectă pentru păstrarea căldurii în interiorul sacului de dormit în 
nopțile cele mai reci

  Husă din neopren pentru a reține căldura pentru mai mult timp.

  Exterior din fleece cu suprafață “soft-touch”

 Material exterior 100% Poliester, Captuseala 100% Neopren

  Întărită pe toată lungimea pentru protecție completă la șocuri

  Fermoar dublu, cuplat cu baretă pentru a facilita accesul rapid

  Interiorul se poate curăța foarte facil, ceea ce vă ajută să 
păstrați nisipul și murdăria departe de tamburi

  Livrat cu trei discuri separatoare din burete

  Susține patru tamburi mari, de tip “big pit”

 Material exterior 100% Poliester, Umplutura 60% Polietilena 40% 
poliuretan, Captuseala 100%,Policlorură de vinil (PVC)

HUSĂ PENTRU TAMBURI

DIMENSIUNI
CLU223 - L 34cm - Ø 9.5cm

Continutul nu este inclus

      *RRP - Pret recomandat de vanzare

*RRP

CLU275 FX Hot Water Bottle €17.99

*RRP

CLU222 Reel Protector Pouch €30.99

*RRP

CLU224 Rod Tip Protector €11.99

*RRP

CLU223 Hard Spool Case €24.99
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BAGAJERIE

HUSĂ PENTRU PLASA DE MINCIOG

 Disponibilă în variantă Standard și XL.

  Cusături sudate complet pentru a reține apa și mirosul 
neplăcut.

 Dimensiunea Standard este proiectată pentru a se potrivi 
cu plase de 42 sau de 46 de inci.

  Versiunea XL poate reține două plase de 42 sau 46 inci, 
sau o plasă de cântărire STR Weigh Slings plus o plasă de 
minciog.

  Ambele variante sunt dotate cu un buzunar extern și curea 
cu Velcro pentru atașarea cozii de minciog sau chiar a unei 
lansete de “stalking” (pescuit de urmărire).

 Materialul este din 100% Policlorura de vinil (PVC)

  Corp principal din neopren, rezistent la uzură

  Baza prevăzută cu fermoar pentru introducerea ușoară a buteliei de gaz

  Bază rezistentă la uzură pentru o protecție sporită

 Două bucle elastice de fixare - una pentru brichetă și una pentru lingură

  Găzduiește butelii de 500g

 Materialul este din 100% Policlorura de vinil (PVC)

HUSĂ PENTRU 
BUTELIE DE GAZ 

Continutul nu este inclus

NOU

*RRP

CLU256 FX Net Stink Sleeve €15.99

CLU266 FX Net Stink Sleeve XL €24.99

*RRP

CLU280 FX Gaz Canister Cover NOU €12.99
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RUCSAC DE 55L 
  Capacitate de 55L în compartimentul principal

  Cinci buzunare externe:

-  Buzunar frontal care poate primi la interior o 
cutie mare și dublă de accesorii F Box

-  Buzunar în capac în care se pot depozita permise 
de pescuit și alte accesorii mici

-  Buzunar lateral mare, care poate acomoda o 
geantă de accesorii mică și una mare

-  Două buzunare laterale mai mici. Cel superior poate primi 
o geantă mică de accesorii, iar cel de jos una mare

  Ham complet reglabil cu material respirabil, anti-alunecare. De asemenea, 
bretelele și zona lombară sunt prevăzute cu module 3D, iar reglajele 
din talie și piept oferă un confort suprem în timpul transportului

  Hamul poate fi complet demontat atunci când aveți 
nevoie de un bagaj cu suprafețe complet plate

  Șnur de închidere pentru partea de sus a compartimentului principal

  Bază turnată din EVA

  Fermoarul din partea de jos permite rucsacului să fie 
accesat și utilizat atât în poziție verticală, ca un rucsac 
“standard”, cât și întins ca o geantă de tip “Barrow”

  Toate buzunarele sunt dotate cu fermoare “2-way” cu 
deschidere de aproximativ 270 de grade, ceea ce permite 
folosirea rucsacului și pe orizontală, stil “Barrow”

 Mânere EVA strategic plasate

Hamul poate �  
complet demontat 

pentru un bagaj 
cu suprafețe 

complet plate.

53CM32CM

55
C

M

      *RRP - Pret recomandat de vanzare

*RRP

CLU206 55l Rucksack €177.99
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  Bază turnată

  Patru buzunare externe:

- Buzunarul frontal poate primi la interior o cutie mare și dublă de accesorii F Box

-  Buzunarul superior este dimensionat să găzduiască un penar de monturi Wallet Rig Stiff FX

- Buzunar din PVC cu fermoar în capac

- Buzunare laterale (fiecare prevăzute cu buzunare din plasă asigurate cu Velcro) care pot acomoda 
cutii medii și duble F Box

  Caracteristici excelente, la fel ca toată gama FX, cum ar fi fermoare duble 
de 10mm, mânere rigidizate cu EVA și material Cordura

  Concepută pentru a găzdui toate elementele dvs. esenţiale, cum ar fi cântarul, lanterna 
de cap, tuburile PVA, hainele de schimb, accesoriile pentru nădire etc.

GEANTĂ CARRYALL MARE

GEANTĂ CARRYALL MEDIE

  Bază turnată

  Buzunarul frontal poate primi la interior o cutie mare de accesorii F Box

  Buzunare laterale, fiecare prevăzute pe exterior cu buzunare din plasă asigurate cu Velcro

  Caracteristici excelente, la fel ca toată gama FX, cum ar fi fermoare duble de 10mm, mânere rigidizate 
cu EVA și material Cordura

64CM

40CM

43.5
C

M

56CM

40CM

35
C

M

      *RRP - Pret recomandat de vanzare

*RRP

CLU221 Carryall - Large €135.99

*RRP

CLU245 Carryall - Medium €124.99
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Pragurile termice se extind dincolo de 
fermoare pentru a păstra temperatura 
de la interior o perioadă cât mai lungă.

Sistemul Cooler Bag este livrat cu două 
recipiente pentru păstrarea nadei sau a 
ingredientelor necesare la preparare. Unul 
este prevăzut cu un capac perforat pentru 
viermuși, iar celălalt cu un capac solid 
pentru groundbait, bețișoare de PVA etc.

C
A

RA
C

TE
RI

ST
IC

I 
SU

PL
IM

EN
TA

RE

DIMENSIUNI
Cooler Bag Large W 26cm - H 26cm - D 12cm
Cooler Bag Extra Large W 26cm - H 26cm - D 24cm

  Bază turnată

  Compartimentul central este izolat termic 
și prevăzut cu prag termic la fermoar, 
pentru a preveni pierderea de căldură

 Două buzunare laterale izolate termic și 
prevăzute cu praguri termice la fermoare

  Buzunarul superior este căptușit cu un ecran termic 
și este livrat cu două recipiente pentru păstrarea 
nadei sau a ingredientelor necesare la prepararea 
nadei. Unul este prevăzut cu un capac perforat 
pentru viermuși, iar celălalt cu un capac solid pentru 
groundbait, bețișoare de PVA sau pungi de PVA etc.

  Interiorul compartimentului central este căptușit 
și se poate îndepărta pentru o curățare facilă

  Compartimentul principal este proiectat pentru 
a găzdui gențile termoizolante FX Mare și XL 
(CLU217 și CLU218) care sunt disponibile separat

 Două mânere de prindere EVA și curea 
de umăr detașabilă cu model 3D

  Perfectă pentru produse alimentare sau momeală

  Interior ușor de curățat

GEANTĂ COOLER BAG SYSTEM

CLU217

CLU218

 Disponibile în două dimensiuni - Mari și XL

  Proiectate pentru a fi folosite individual sau împreună 
cu geanta FX Cooler Bag System (CLU215)

  Căptușite termic și prevăzute cu praguri interne de protecție termică la fermoare

  Caracteristici excelente, la fel ca toată gama FX, cum ar fi fermoare 
duble de 10mm, mânere rigidizate cu EVA și material Cordura

GENȚI TERMOIZOLANTE

 Disponibilă în două dimensiuni - Standard (pentru Flatliner, 
Warrior, R1, R2, Flatliter MK2 Compact și Flatliter MK2 
Standard) și King-size (pentru Kingsize Flatliner și R3)

  Fabricată din material Cordura

 Mânere de transport întărite cu EVA

  Curea de umăr căptușită

  Fermoare duble, rezistente, de 10mm

 Dimensionată astfel încât să acomodeze și un sac subțire de dormit, plus pernă

HUSĂ PENTRU PAT

39CM30CM

57CM

41C
M

      *RRP - Pret recomandat de vanzare

*RRP

CLU215 Cooler Bag System €119.99

*RRP

CLU217 Cooler Bag Large €33.99

CLU218 Cooler Bag XL €37.99

*RRP

CLU262 FX Bedchair Bag Large €83.99

CLU263 FX Bedchair Bag Kingsize €94.99
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GENTI BARROW
În fi ecare an tot mai mulţi pescari folosesc cărucioare pentru a-și transporta echipamentul 
către vadurile de pescuit. Având asta în vedere, am produs o serie de genţi concepute special 
pentru acest mod de transport, care vă asigura depozitarea și optimizarea maximă a spaţiului.

  Concepută pentru a se potrivi cu toate cărucioarele 
și pentru a maximiza spațiul de depozitare.

  Capacitatea compartimentului principal este uriașă.

  Patru buzunare exterioare, fiecare prevăzute pe 
exterior cu buzunare din plasă asigurate cu Velcro:

- Buzunarul frontal mare poate primi 
o cutie mare dublă F Box.

- Buzunarul frontal mai mic poate găzdui o 
geantă mare de accesorii sau două mici.

- Buzunarele laterale pot acomoda o singură cutie 
mare F Box și sunt dublate de buzunare din plasă.

  Bază și capac întărite.

  Plăcile din PU conferă un corp total rigid.

 Mânere întărite cu EVA pe ambele laturi 
pentru o ridicare și încărcare ușoară.

  Curea de umăr detașabilă.

  Trei buzunare din plasă cu fermoar pe interiorul capacului.

  Caracteristici excelente, la fel ca toată gama 
FX, cum ar fi fermoare duble de 10mm, mânere 
rigidizate cu EVA și material Cordura.

GEANTĂ BARROW MARE

  Se mândrește cu aceleași caracteristici cheie ca versiunea 
mai mare, dar cu o capacitate de stocare ceva mai mică.

  Buzunarul frontal mare poate primi o cutie mare 
dublă F Box.

  Buzunarele laterale sunt dublate pe exterior de buzunare 
din plasă securizate cu Velcro; unul va găzdui o cutie 
medie dublă F Box, iar celălalt o cutie medie simplă F Box.

  Trei buzunare din plasă cu fermoar pe interiorul capacului.

GEANTĂ BARROW MEDIE

79CM49CM

39
C

M

66CM40CM

39
C

M

*RRP

CLU198 Barrow Bag - Large €209.99

*RRP

CLU199 Barrow Bag - Medium €193.99
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  Soluția perfectă pentru stocarea și transportul picheților, 
buzzbarilor, avertizorilor și a altor lucruri esențiale

  Bucle asigurate cu Velcro pentru fixarea buzzbarilor la interior

  Foarte bine căptușită pentru protecție maximă

  Fermoare duble, de 10mm

HUSĂ PENTRU BUZZBARI 

DIMENSIUNI
CLU213 - W 26.5cm - H 8cm - D 17cm

  Insert solid care previne îndoirea pereților

  Buzunar cu fereastră transparentă din PVC în capac.

 Mâner întărit cu EVA

  Păstrează toți plumbii și accesoriile de mici dimensiuni perfect compartimentate

GEANTĂ RIGIDĂ PENTRU 
PLUMBI ȘI ACCESORII

DIMENSIUNI
CLU246 - W 35cm - H 23cm - D 7cm

DIMENSIUNI
CLU211 - W 26.5cm - H 9.5cm - D 16cm 
CLU212 - W 15cm - H 9.5cm - D 12cm 
CLU228 - W 27cm - H 9.5cm - D 9.5cm

 Disponibile în 3 dimensiuni - mici, mari și înguste

  Proiectate pentru a se potrivi în buzunarele exterioare 
ale genților mai mari din gama FX

 Mânere întărite cu EVA

  Buzunar cu fereastră transparentă din PVC în capac

  Fermoare duble, de 10mm

  Placă din spumă de înaltă densitate cu bară din plastic zimțată 
pentru depozitarea monturilor perfect tensionate

  Separator căptușit și prevăzut cu buzunar transparent din 
PVC pentru depozitarea accesoriilor pentru monturi

  Zonă de îndosariere populată cu cinci portofele din PVC cu un compartiment, 
și alte cinci cu compartiment dublu pentru depozitarea accesoriilor

  Întărit pe ambele parți pentru protecția maximă a monturilor

  Buzunar cu fereastră transparentă din PVC în capac

GENȚI PENTRU ACCESORII PORTOFEL RIGID PENTRU MONTURI

Continutul nu
este inclus

Continutul nu
este inclus

DIMENSIUNI 
CLU220 - W 33cm - H 8cm - D 22cm

Continutul nu
este inclus

      *RRP - Pret recomandat de vanzare

*RRP

CLU246 Buzz Bar Bag Standard €41.99

*RRP

CLU213 Rigid Lead and Bits Bag €39.99

*RRP

CLU211 Accessory Bag - Large €25.99

CLU212 Accessory Bag - Small €19.99

CLU228 Accessory Bag - Slim €22.99

*RRP

CLU220 Stiff  Rig Wallet €60.99
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DIMENSIUNI
CLU210 - W 29cm - H 13cm - D 20cm

BAGAJERIE

SACI DE PĂSTRARE 
PENTRU BOILIES

BORSETĂ CĂPTUȘITĂ PENTRU BOILIES

  Fermoare duble, de 10mm.

  Proiectate pentru a fi plasate între partide direct în congelator

  Construcție cu ochiuri de plasă din cauciuc rezistent la îngheț

  Trei dimensiuni disponibile - Standard (3 kg), Large (6 kg) și XL (12 kg)

  Perfectă pentru păstrarea nadelor la îndemână 
atunci când se utilizează o praștie sau cobră

  Excelentă pentru pescarii mobili, care preferă un echipament 
mai ușor

  Interior detașabil pentru curățare ușoară.

  Bucle elastice pentru praștie sau cobre.

  Curea reglabilă, respirabilă, cu module 3D. De 
asemenea, este prevăzută în talie cu două buzunare 
separate pentru accesorii, telefon etc.

Include patru borcane 
normale prevăzute cu capac 
cu � let și patru la jumătatea 

dimensiunii normale.

Boiliesurile 
nu sunt incluse

  Patru borcane normale cu capac, etanșe, perfecte pentru 
momeli sau depozitarea de lichide atractante ori dipuri

  Patru borcane la jumătatea dimensiunii normale pentru 
stocarea de cantități mai mici de momeli sau dipuri

  Separatoare căptușite

  Buzunar cu fereastră transparentă din PVC în capac

  Borcane suplimentare disponibile separat

GEANTĂ PENTRU DIP-URI

DIMENSIUNI 
CLU216 - W 16.5cm - H 12.5cm - D 16.5cm

  Spațiu de depozitare izolat termic pentru nadă și momeli.

  Căptușită termic și prevăzută cu praguri de izolație la fermoare.

  Livrată cu două borcane normale prevăzute cu capac cu 
filet și patru la jumătatea dimensiunii normale.

  Borcane suplimentare sunt disponibile separat.

GEANTĂ TERMOIZOLANTĂ MICĂ

Boiliesurile 
nu sunt incluse

Boiliesurile 
nu sunt incluse

*RRP

CLU248 Boilie Dry Bag - Standard €16.99

CLU249 Boilie Dry Bag - Large €18.99

CLU250 Boilie Dry Bag - XL €24.99
*RRP

CLU210 Lined Boilie Bum Bag €39.99

*RRP

CLU214 Glug Pot Case €45.99

*RRP

CLU216 Cooler Bag Small €36.99
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ROYALE® 

BAGAJERIE

Mânerele întărite cu EVA sunt confortabile și 
ajută la distribuția uniformă a greutății.

Fixe și compartimentate, bretelele 
prevăzute cu dublură EVA previn 
alunecarea în timpul transportului.

Fermoare robuste, special construite să reziste, 
late de 10mm, care echipează întreaga gamă.

Toată gama de bagajerie este croită 
folosind poliester 1200D, material 
rezistent la rupere și la apă, ceea ce 
asigură rezistență și durabilitate.

Tălpici de uzură sunt montate la bază, acolo 
unde a fost necesară prevenirea deteriorării.

Toate cataramele și clipsurile sunt realizate din 
material extrem de rezistent, fapt ce vă asigură că 
trec cu succes testul timpului.

CARACTERISTICI

De ce să alegeți Royale®?
Deși gama noastră de bagajerie Royale este 
considerată “entry-level”, nu vă lăsați păcăliți să 
credeți că duce lipsă de atribute precum calitate 
și funcționalitate. De fapt, este mult mai bună 
decât game de top ale multor alte companii!

De-a lungul întregii game Royale, veţi găsi elemente 
construite din durabilul poliester tratat 1200D, material 
extrem de rezistent la rupere și apă, plus fermoare duble și 
robuste de 10mm. Ca și în cazul gamei FX, toate mânerele 
sunt sunt rigidizate cu EVA, pentru a permite o ridicare facilă 
și o distribuţie uniformă a greutăţii la transport. Mai mult, 
veţi vedea că suprafaţa din zona umărului a baretelor a fost 
ranforsată cu căptușeală fi xă, compartimentată, din EVA. 
Faptul că aceste protecţii nu mai culisează pe barete, previne 
alunecarea acestora în timpul transportului - un detaliu mic, 
dar esenţial pentru consolidarea confortului dumneavoastră. 
După cum vă așteptaţi, toate articolele din gamă sunt forte 
rapid adaptabile la cerinţele și nevoile dumneavoastră.

Performanţă de calitate la un preţ accesibil a fost dezideratul 
nostru când am proiectat gama Royale, iar ca urmare 
toate cataramele și clipsurile au fost fabricate din plastic 
„heavy-duty”, extrem de rezistent la spargere și deloc fragil 
la temperaturi scăzute. De asemenea, am schimbat negrul 
standard cu un verde „Carpy”, nuanţă foarte îndrăgită de 
către pescari. Părţile inferioare ale bagajeriei au primit 
tălpici ultra-rezistente la uzură, iar pentru a da o notă 
aparte gamei, chinga este embosată cu logo-ul Fox și 
toate elementele poartă marca Royale în alb și negru.
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Husa pentru 3 lansete 13ft (disponibila si in varianta 12ft) 

  Complet căptușită și cu separator central mare, 
dublat, pentru o protecție deplină a lansetelor dvs

  Poate găzdui trei lansete montate și trei nemontate

  Secțiunea căptușită din zona tamburului poate 
acomoda fără probleme mulinete de mari dimensiuni

  Tijă de rigidizare din aluminiu

  Benzile de fixare cu Velcro sunt perfect dimensionate 
și sunt prevăzute cu terminație din cauciuc 
ergonomic pentru ușurință la utilizare

 Două buzunare externe; unul pentru picheți, iar cel 
de-al doilea pentru coada și plasa minciogului

 Disponibilă în variante de 12ft (3,60m) și 13ft (3,90m)

 Material exterior 100% Poliester, Umplutura 70% 
Polietilena 30% Poliuretan, Captuseala 100% Poliester

HUSĂ PENTRU 3 LANSETE HUSĂ PENTRU 4 LANSETE
  Are aceleași caracteristici ca și versiunea de 3 
lansete, dar este proiectată pentru a găzdui 4 lasete 
montate și patru nemontate de 13ft (3,90m)

  Complet căptușită și cu separator central mare, 
dublat, pentru o protecție deplină a lansetelor dvs

  Secțiunea căptușită din zona tamburului poate 
acomoda fără probleme mulinete de mari dimensiuni

  Tijă de rigidizare din aluminiu

  Benzile de fixare cu Velcro sunt perfect dimensionate 
și sunt prevăzute cu terminație din cauciuc 
ergonomic pentru ușurință la utilizare

 Două buzunare externe; unul pentru picheți, iar cel 
de-al doilea pentru coada și plasa minciogului

 Material exterior 100% Poliester, Umplutura 20% 
Polietilena 80% Poliuretan, Captuseala 100% Poliester

31CM

147
C

M

209
C

M

103
C

M

39CM

209
C

M

105
C

M

150
C

M

      *RRP - Pret recomandat de vanzare

*RRP

CLU170 3 Rod 12ft Holdall €129.99

CLU171 3 Rod 13ft Holdall €141.99

*RRP

CLU172 4 Rod 13ft Holdall €156.99

ROYALE® BAGAJERIE
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Quiver Combo pentru 5 lansete ( incl. huse 3x12ft) ( 13ft deasemenea disponibila)

HUSĂ DE 5 LANSETE QUIVER COMBO
  Livrată cu trei huse de protecție matlasate.

  Compartimentul intern poate găzdui o umbrelă de 
tip brolly de 60inci sau un sistem complet brolly      

  Fermoar dublu pentru acces facil

  Curea detașabilă pentru utilizarea pe 
cărucioarele de transportat echipament

  Trei buzunare externe pentru a găzdui 
minciogul, picheții etc.

  Trei curele de compresie mențin lansetele în siguranță

  Toate husele sunt asigurate prin clips individual

  Versiuni disponibile de 12 (3,60m) și 13ft (3,90m)

 Material exterior 100% Poliester, Umplutura 5% 
Polietilena 95% Poliuretan, Captuseala 100% Poliester

  Croite cu profil special, care acceptă la 
interior inele de plecare de 50mm

 Două mânere prevăzute cu EVA

  Croială cu fermoarul poziționat în partea opusă mulinetei, 
ceea ce protejează în mod eficient firul de pescuit

  Ultimii 15cm din partea superioară a husei nu sunt 
prevăzuți cu fermoar, ceea ce face mult mai facilă fixarea 
lansetei la interior în momentul închiderii husei

  Buzunarul destinat mulinetei se potrivește 
cu toate modelele mari

  Prevăzută cu agățătoare în partea de sus

 Material exterior 100% Poliester, 
100% Poliuretan, Captuseala 100% Poliester

HUSE INDIVIDUALE
DE 10 (3M), 12 (3,60M) ȘI 13FT (3,90M)

210
C

M

198
C

M

166
C

M

14CM14CM14CM

      *RRP - Pret recomandat de vanzare

24CM

124
C

M

185
C

M

85
C

M

*RRP

CLU193 5 Rod Quiver Combo (inc. 3x 12ft Jackets) €177.99

CLU173 5 Rod Quiver Combo (inc. 3x 13ft Jackets) €188.99

*RRP

CLU244 Single 10ft Jacket €34.99

CLU194 Single 12ft Jacket €38.99

CLU174 Single 13ft Jacket €39.99

ROYALE® 
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HUSĂ SLEEVE DE 12FT (3,60M) 
PENTRU 3 LANSETE  

HUSĂ SLEEVE 2 LANSETE

195
C

M

192
C

M

23CM30CM

NOU

      *RRP - Pret recomandat de vanzare

  Găzduiește 3 lansete montate

  Croită pentru a se potrivi cu inele de plecare de 
50mm și mulinete mari, de tip „bit pit”

  Ideală pentru pescarii care doresc să transporte doar 3 lansete

 Mânere întărite cu EVA

  Buzunar extern pentru transportul minciogului

  Curea de umăr reversibilă și căptușită

 Material din 100% Poliester

  Găzduiește 2 lansete montate

  Croită pentru a se potrivi cu inele de plecare de 
50mm și mulinete mari, de tip „bit pit”

  Ideală pentru pescarii care folosesc doar 2 lansete

 De asemenea, ideală pentru stocarea lansetei de nădire și a celei de marcaj

  Buzunar extern pentru transportul minciogului

  Curea de umăr reversibilă și căptușită

 Modele disponibile de 10ft (3m) și 12ft (3,6m)

 Material din 100% Poliester

*RRP

CLU281 Royale Tri-Sleeve NOU €88.99

*RRP

CLU268 Royale 2 Rod Sleeves 12ft €83.99

CLU269 Royale 2 Rod Sleeves 10ft €72.99

ROYALE® BAGAJERIE
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HUSĂ PENTRU SISTEM ROYALE 
BROLLY CARRYALL 

GEANTĂ COOLER FOOD BAG SYSTEM 

Holdall not 
included

179
C

M

20CM

67CM

36CM

34
C

M

      *RRP - Pret recomandat de vanzare

  Concepută pentru a găzdui umbela dvs. Supa Brolly, Supa System 
Brolly, Royale Brolly sau Royale System Brolly

  Buzunarul extern poate acomoda, de asemenea, lansete montate, 
huse individuale de lasete, Royale Sleeve de 2 lansete, Royale Sleeve 
de 3 lansete, FX Sleeve 3 lansete sau FX 5 3 Up 2 Down Sleeve

  Poliester tratat 1200D

  Fermoare duble, rezistente, de 10mm

  Forma fermoarelor permite un acces facil și rapid

  Curea de umăr detașabilă și căptușită

 Mâner întărit cu EVA

  Curele de compresie

 Material din 100% Poliester

  Compartiment central izolat termic și ușor de curățat, prevăzut cu 
separator 60:40 pentru depozitarea separată a alimentelor

 Două buzunare exterioare mari, căptușite și prevăzute cu fermoare 
duble, care pot găzdui aragazul, conservele sau alte accesorii

  Buzunarul frontal mare se deschide în mai multe segmente care conțin: 
2 x cuțite din oțel inoxidabil, furculițe, linguri și lingurițe, 2 x farfurii pătrate, 
negre, cu logoul Fox, 2 căni verzi, 1 tirbușon, 1 tocător din plastic, 2 cutii mari 
cu capac prevăzut cu filet, 2 cutii mici cu capac, 1 prosop din micro fleece

  Zonă specială pentru păstrarea uleiului, a ketchup-ului, a săpunului lichid etc

  Fermoare duble, late de 10mm, pe toată lungimea

  Caracteristici exterioare: două huse izoterme, speciale pentru depozitarea 
termosului sau a altor sticle, recipiente cu apă, combustibil etc

  Curea de umăr ajustabilă și detașabilă

 Material exterior 100% Poliester, Umplutura 100% Polietilena, 
Captuseala 100% Poliester

*RRP

CLU264 Royale Brolly Carryall System €46.99

*RRP

CLU235 Royale Cooler Food Bag System €135.99

ROYALE® 
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 Mânere întărite cu EVA

  Practic pentru sesiuni scurte

  Setul pentru o persoană este prevăzut cu: 1 cuțit din oțel inoxidabil, 
furculiță, lingură și linguriță, 1 farfurie negară imprimată cu logo-ul Fox, 
1 cană verde, 1 tirbușon, 1 tocător, 1 tub mare cu capac prevăzut cu 
filet, 1 tub mic cu capac prevăzut cu filet, 1 prosop din micro fleece

  Setul de două persoane vine livrat cu: 2 cuțite de oțel inoxidabil, furculițe, 
linguri și lingurițe, 2 farfurii negre imprimate cu logou-ul Fox, 2 căni verzi, 1 
tirbușon, 1 tocător din plastic, 2 tuburi mari din plastic cu capac prevăzut cu filet, 
2 tuburi mici din plastic cu capac prevăzut cu filet, 1 prosop din micro fleece

 Material exterior 100% Poliester, Umplutura 100% Polietilena, 
Captuseala 100% Poliester

SET DE MASĂ DE 1 ȘI 2 PERSOANE
  Rezultat al cererii constante venită din partea pescarilor

 Disponibilă în două dimensiuni

  Varianta Mare găzduiește un set de 4 vase Fox

  Cea Standard găzduiește un set de 3 vase Fox

  Bază armată

 Mâner întărit cu EVA

  Fermoar rezistent, dublu, de 10mm

 Material 100% Poliester

GEANTĂ CU SET DE GĂTIT

Setul pentru gatit nu este inclus

  Căni din plastic, de culoare verde „Carpy”, 
perfecte pentru băuturi calde

  Imprimeu auriu cu logo Fox

CANĂ ROYALE®
  Are imprimat sloganul nostru: Find ‘em, 
Feed ‘em, Fox ‘em

  Concepută pentru a menține băuturile 
calde pentru mai mult timp

  Ușor de curățat

CANĂ INOX

*RRP

CLU240 1 Man Dinner Set €57.99

CLU241 2 Man Dinner Set €72.99

*RRP

CLU276 Cook Set Bag Standard €13.99

CLU277 Cook Set Bag Large €14.99

*RRP

CLU252 Royale Mug €4.79

*RRP

CLU254 Stainless Steel Mug €13.99

ROYALE® BAGAJERIE
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  Perfect pentru pescarul mobil

  Curele complet reglabile, dotate cu pânză “3D” în zona umerilor și 
pe spate pentru o bună respirabilitate

  Compartiment principal de 40L

  Patru buzunare externe:

-  Buzunarul frontal reține o cutie mare dublă F Box

-  Buzunarul din capac reține o cutie medie dublă F Box

-  Cele două buzunare laterale pot acomoda fie o geantă 
mare pentru accesorii, fie trei mai mici

  Bretea de umăr complet reglabilă și curea în talie

  Buzunar din plasă cu fermoar în capac

 Material exterior 100% Poliester, Umplutura 85% 
Polietilena 15% Poliuretan, Captuseala 100% 
Poliester

RUCSAC 40L

GENȚI CARRYALLS
Aceste trei genţi oferă o gamă completă de soluţii de stocare și transport. Toate prezintă elemente 
caracteristice gamei Royale, inclusiv fermoare duble de 10mm, tălpici de uzură, material 1,200D, 
mânere EVA și catarame rezistente. Gama este, de asemenea, dimensionată astfel încât să fi e 
complet compatibilă cu cutiile F Fox și noua gamă de genţi Royale pentru accesorii.

  Capacitate 56l

  Trei buzunare exterioare:

- Buzunar frontal care poate acomoda o cutie mare F Box

- Două buzunare laterale în care puteți pune fie o geantă 
mare cu accesorii, fie două de dimensiuni medii

 Main outer fabric 100% Polyester, Padding/Filling 
100% Polyethylene, Lining 100% Polyester

  Capacitate uriașă de 128l

  Șase buzunare externe: 

- Buzunarul frontal poate găzdui o cutie mare dublă 
F Box și două genți cu accesorii

- Două buzunare în spate, fiecare pe dimensiunile 
unei cutii mari, duble, F Box

- Buzunar lateral mare, care poate acomoda o cutie 
mare F Box

- Buzunare mici laterale, special gândite pentru a 
permite accesul facil; cel mic poate găzdui două 
genți mici de accesorii, iar cel mai mare poate 
conține o geantă medie

 Material exterior 100% Poliester, Umplutura 100% 
Polietilena, Captuseala 100% Poliester

GEANTĂ CARRYALL MEDIUM

GEANTĂ CARRYALL MARE

GEANTĂ CARRYALL X LARGE

  Capacitate 80l

  Trei buzunare exterioare:

-  Buzunarul frontal poate găzdui o cutie mare 
dublă F Box și o geantă medie de accesorii

-  Două buzunare laterale care pot conține o 
geantă mare cu accesorii și una medie

 Material exterior 100% Poliester, Umplutura 100% 
Polietilena, Captuseala 100% Poliester

50CM 30CM

30
C

M

61CM 39CM

30
C

M

76CM 44CM

37
C

M

Buzunarul din capacul  Royale 
40L Rucksackhas a fost proiectat 
pentru a se potrivi cu F-Box box

CARACTERISTICI

50CM31CM

46
C

M

      *RRP - Pret recomandat de vanzare

*RRP

CLU195 40ltr Rucksack €83.99

*RRP

CLU169 Carryall - Medium €67.99

*RRP

CLU168 Carryall - Large €78.99

*RRP

CLU167 Carryall - X Large €88.99

ROYALE® 
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Geanta Royale pentru nadă este 
căptușită termic pentru a ne 
asigura că momeala dvs. este 
păstrată proaspătă cât mai mult 
timp. Acestă căptușeală poate �  
curățată foarte ușor, pentru ca 
geanta și nada dvs. să stea tot 
timpul în condiții foarte bune!

C
A

RA
C

TE
RI

ST
IC

I

  Perfectă pentru păstrarea boiliesurilor sau momelilor congelate
  Poate fi, de asemenea, utilizată pentru transportul 
alimentelor refrigerate și a băuturilor reci
  Compartiment intern detașabil, căptușit termic
  Complet izolată termic cu material care se poate curăța ușor
  Trei buzunare exterioare:
- Buzunarul frontal poate conține o singură cutie mare F Box
- Două buzunare laterale, fiecare având spațiu pentru un 

penar de monturi sau o geantă mare de accesorii
  Buzunar cu fermoar în capac
 Material exterior 100% Poliester, Umplutura 100% Polietilena, 
Captuseala 100% Poliester

GEANTĂ
PENTRU NADĂ

38CM

31
C

M

54CM

DIMENSIUNI
CLU190 - W 39cm - H 25cm - D 28cm

  Izolată termic cu căptușeală ușor de curățat

  Perfectă pentru stocarea de momeală, alimente sau băuturi

 Mânere EVA rigidizate

  Fermoare duble de 10mm

 Material exterior 100% Poliester, Umplutura 100% Polietilena, 
Captuseala 100% Polietilen  tereftalat

GEANTĂ FRIGORIFICĂ

Continutul nu este inclus

DIMENSIUNI
CLU177 - W 25cm - H 12cm - D 16cm

  Proiectată pentru depozitarea și transportul momelilor, dipurilor și a altor lichide

 Mâner rigidizat cu EVA în partea de sus

  Buzunar din plasă cu fermoar în capac pentru depozitarea 
croșetelor, uneltelor, a stopperelor etc.

  Livrată cu șase borcane Fox cu capac, prevăzute cu filet etanș

 Material exterior 100% Poliester, Umplutura 100% Policlorură de vinil (PVC)

GEANTĂ PENTRU DIPURI

      *RRP - Pret recomandat de vanzare

*RRP

CLU189 Bait Bag €88.99

*RRP

CLU190 Cooler Bag €57.99 *RRP

CLU177 Dip Bag (inc. 6 Tubs) €34.99
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 Disponibili în dimensiuni medie și mare

  Ambele variante vin livrate cu săculeț pentru păstrarea 
momelilor de cârlig

 Mânere ranforsate pe toată suprafața

  Șnur de închidere

 Material din 100% Poliester

SACI PENTRU PĂSTRARE BOILIES 
SACULET PENTRU 
MOMEALA DE CARLIG 
GRATUIT

  Perfectă pentru păstrarea nadelor la îndemână atunci 
când se utilizează o catapultă sau cobră

  Excelentă pentru pescarii mobili, care preferă un echipament mai ușor

  Fabricată din materiale de aceeași calitate precum cele folosite la întreaga gamă Royale

  Buzunare pe partea frontală pentru depozitarea articolelor esențiale.

  Curea ajustabilă în talie

 Disponibilă în variante Standard și XL

 Material din 100% Poliester

BORSETĂ PENTRU NĂDIRE CU BOILIES

DIMENSIUNI
CLU191 - H 30cm Ø 32cm
CLU192 - H 16cm Ø 28cm

DIMENSIUNI
CLU242 - W 29cm H 20cm D 14cm
CLU243 - W 35cm H 26cm D 20cm

  Perfect pentru pescarii mobili, care au nevoie de 
un bagaj compact pentru depozitarea boiliesurilor, 
peletelor, mixurilor de momitor sau a altor nade

 Disponibil în două dimensiuni - Medium și Large

  Se poate plia când este goal pentru a maximiza 
spațiu de transport și depozitare

  Căptușeala internă se poate curăța foarte ușor

  Capac cu fermoar dublu și fixat cu cataramă (numai 
varianta mare) pentru a păstra conținutul sigur, în 
stare proaspătă și pentru a preveni scurgerea

 Material exterior 100% Poliester, Umplutura 
100% Policlorură de vinil (PVC)

BAC COMPACT PENTRU NADĂ

*RRP

CLU272 Air Dry Large €15.99

CLU273 Air Dry Medium €14.99

*RRP

CLU242 Boilie/Stalking Pouch - Standard €14.99

CLU243 Boilie/Stalking Pouch - XL €19.99

*RRP

CLU191 Compact Bucket - Large €32.99

CLU192 Compact Bucket - Medium €23.99

ROYALE® 
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  Proiectată pentru a se potrivi și fixa pe bara din 
față a căruciorului Royale și Royale XT

  Fermoare duble, de 10 mm

  Separatoare fixate cu Velcro pentru o depozitare organizată

  Locul perfect pentru depozitarea sticlei cu apă și a altor elemente 
grele pentru a distribui greutatea pe roata din față a căruciorului

  Bază întărită

 Mâner în partea de sus

 Material exterior 100% Poliester, Umplutura 100% 
Polietilena, Captuseala 100% Poliester

GEANTĂ ROYALE® FRONT BARROW

 Disponibile în dimensiuni Compact și Standard

  Fabricate din 100% din poliester 1200D

  Bază și capac solide

  Perfecte pentru încărcare sigură pe 
cărucioarele de echipament

  Fermoare rezistente, de 10mm, și 
catarame extrem de durabile

  2 buzunare laterale externe pentru 
stocarea accesoriilor esențiale

  1 buzunar extern central pentru 
depozitarea unei cutii de accesorii

 Mânere EVA rigidizate

  Bretea de umăr detașabilă și căptușită

 Material exterior 100% Poliester, 
Umplutura 100% Polietilena, 
Captuseala 100% Poliester

GENȚI ROYALE® BARROW

DIMENSIUNI
CLU270 - Compact - L 50cm W 35cm H 44cm 
CLU271 - Standard - L 60cm W 38cm H 42cm 

      *RRP - Pret recomandat de vanzare

*RRP

CLU270 Royale Barrow Bag Compact €94.99

CLU271 Royale Barrow Bag Standard €104.99

*RRP

CLU265 Royale Barrow Front Bag €46.99
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DIMENSIUNI
CLU186 - L 29cm Ø 7cm
CLU187 - L 27cm Ø 9cm

  Concepută pentru a menține tamburii de rezervă curați 
atunci când nu sunt folosiți

  Livrată cu două separatoare de spumă

  Tubul mare va găzdui trei tamburi de rezervă de tip „big 
pit”, iar cel mediu trei tamburi de dimensiune 10.000

  Fermoar dublu, cuplat cu baretă pentru a facilita accesul rapid

  Pereți întăriți pentru protecție suplimentară

 Material exterior 100% Poliester, Umplutura 30% 
Polietilena 70% Poliuretan, Captuseala 100% Policlorură de 
vinil (PVC)

HUSĂ PENTRU TAMBURI
Continutul nu este inclus

DIMENSIUNI
CLU182 - W 51cm H 6cm D 23cm
CLU183 - W 80cm H 6cm D 23cm

  Genții bine căptușite, care oferă protecție foarte bună avertizorilor și buzzbarilor

  Buzunar din plasă cu fermoar pentru swingere sau alți indicatori vizuali de mici dimensiuni

  Benzile de fixare cu Velcro fixează în poziție sigură buzzbarii în timpul transportului

  Versiuni disponibile pentru 2-3 lansete și 3-4 lansete

 Material exterior 100% Poliester, Umplutura 100% 
Polietilena, Captuseala 100% Poliester

GEANTĂ BUZZBARI

Continutul nu este inclus

  Poliester de înaltă densitate

  Căptușeală pentru protecție

  Șnur de asigurare

 Material exterior 100% Poliester, Umplutura 100% Poliuretan, 
Captuseala 100% Poliester

HUSĂ PENTRU AVERTIZORI

DIMENSIUNI
CLU175 - W 22cm H 10.5cm D 16cm
CLU176 - W 24cm H 10.5cm D 18cm

  Echipată cu fermoar dublu și rigidizată pentru a oferi o protecție optimă 
mulinetelor dvs

  Versiunea XL poate găzdui modele mari de tip „big pit”

  Varianta mare poate acomoda toate celelalte modele

 Material exterior 100% Poliester, Umplutura 100% Polietilena, 
Captuseala 100% Poliester

HUSĂ PENTRU MULINETĂ

Continutul nu este inclus

      *RRP - Pret recomandat de vanzare

*RRP

CLU186 Spool Tube - Medium €14.99

CLU187 Spool Tube - Large €16.99

*RRP

CLU182 2-3 Rod Buzz Bar Bag €29.99

CLU183 3-4 Rod Buzz Bar Bag €39.99

*RRP

CLU255 Alarm Pouch €9.99

*RRP

CLU175 Reel Case - Large €15.99

CLU176 Reel Case - XLarge €17.99

ROYALE® 
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GENȚI PENTRU ACCESORII

DIMENSIUNI
CLU179 - W 26.5cm H 8cm D 17cm

CLU180 - W 22cm H 8cm D 13cm
CLU181 - W 16cm H 8cm D 10cm

PORTOFEL PENTRU MONTURI ȘI ACCESORII

DIMENSIUNI
CLU184 - W 24cm H 6cm D 17.5cm

Continutul nu
este inclus

DIMENSIUNI
CLU185 - W 32.5cm H 16.5cm D 9cm

PORTOFEL RIGID PENTRU 
MONTURI ȘI ACCESORII

Forfatele nu sunt 
incluse

      *RRP - Pret recomandat de vanzare

  Proiectate pentru a se potrivi perfect în buzunarele exterioare 
ale rucsacului Royale și ale genților Carryall și Bait Bag

 Disponibile în trei dimensiuni - mari, mijlocii și mici

  Buzunar din plasă cu fermoar în capac

 Mâner întărit cu EVA (numai modelul mare)

 Material din 100% Poliester

  Perfectă pentru stocarea monturilor și a accesoriilor esențiale.

  Se potrivește în buzunarele exterioare ale genților Royale de dimensiuni mai mari.

  Sistemul de îndosariere cu inele permite adăugarea sau eliminarea facilă a plicurilor

  Portofelul conține opt pungi transparente din PVC:

- Patru plicuri cu un singur compartiment și fixare Velcro

- Patru cu compartiment dublu și fixare Velcro

 Main outer fabric 100% Polyester, Padding/Filling 100% Polyethylene

  Un compartiment conține un panou cu spumă foarte densă, bară pentru 
cârlige și piuneze pentru menținerea monturilor în tensiune

  Un al doilea compartiment conține 8 plicuri transparente din PVC (4 cu 
un singur compartiment și alte 4 cu compartiment dublu), fixate pe inel

  Buzunar din plasă cu fermoar în capac

 Material exterior 100% Poliester, Umplutura 100% Polietilena

*RRP

CLU179 Accessory Bag Large €19.99

CLU180 Accessory Bag Medium €17.99

CLU181 Accessory Bag Small €15.99

*RRP

CLU184 Rig Wallet €26.99

*RRP

CLU185 Stiff  Rig Wallet €42.99
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DIMENSIUNI
CLU178 - W 22cm H 8cm D 14cm

               PORTOFEL PENTRU
PLUMBI ȘI ALTE ACCESORII

Continutul nu este inclus

HUSĂ PENTRU PAT

Continutul nu este inclus

HUSĂ PENTRU SAC DE DORMIT

      *RRP - Pret recomandat de vanzare

  Soluție de depozitare foarte versatilă pentru plumbi, năditoare și alte articole similare

 Mâner în partea superioară întărit cu EVA

  Buzunar din plasă cu fermoar pentru accesorii

  La interior este prevăzut cu două inserții dure, fixate cu Velcro, pe care le puteți 
poziționa în funcție de cum aveți nevoie

 Material exterior 100% Poliester, Umplutura 100% Polietilena, 
Captuseala 100% Poliester

 Disponibilă în variantă mare (pentru noile 
R1, R2, Warrior, plus Flatliner și Flatliter MK2) 
și XL (pentru R3 și Kingsize Flatliner)

  Se potrivește cu cele mai multe paturi de pe piață

 Dimensionată astfel încât să acomodeze și 
un sac subțire de dormit, plus pernă

 Material exterior 100% Poliester, Umplutura 100% 
Polietilena, Captuseala 100% Poliester

 Disponibilă în două dimensiuni - Standard și XL (pentru sacii de dormit king-size)

  Perfectă pentru transportul și depozitarea sacului de dormit

  Bază întărită, rezistentă la apă

  Fermoare rezistente, de 10 mm

 Mânere rigidizate cu EVA

  Curele de compresie pentru strângerea rapidă

 Main outer fabric 100% Polyester, Base 100% Polyvinyl Chloride (PVC)

*RRP

CLU178 Lead & Bits Bag €28.49

*RRP

CLU238 Royale Bedchair Bag Large €78.99

CLU237 Royale Bedchair Bag X Large €78.99

*RRP

CLU259 Sleeping Bag Carryall Standard €36.99

CLU260 Sleeping Bag Carryall X Large €43.99

ROYALE® 

BAGAJERIE

128_141_Luggage_2_East.indd   141 16/12/2015   17:42:48



2016
142

Insta Insta InstaInsta

BAGAJERIE CAMOLITE™
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BAGAJERIE 

CAMOLITE™

CARACTERISTICI

De ce să alegeți  Camolite™?
După cum sugerează și numele noii nostre game de 
bagaje Camolite, este vorba despre o serie de bagaje 
ușoare, care poartă modelul nostru unic Fox Camo. 
Gama este destul de mică în prezent și cuprinde 
un număr de elemente esențiale. Cu toate acestea, 
suntem foarte încrezători că numărul lor va continua 
să crească în lunile următoare, deoarece devin tot 
mai populare în rândurile pescarilor din Europa. 

Această gamă a fost proiectată pentru a se potrivi 
perfect noul nostru cărucior Explorer Barrow. Gama 
Camolite se poziţionează între gama FX și Royale și 
oferă o alternativă foarte bună pescarilor care doresc să 
combine calitatea de top cu un stil modern de camufl aj. 

Toate elementele din gama Camolite sunt construite 
dintr-un poliester 5000D și oferă fermoare de calitate 
superioară, de încredere și extrem de durabile. În plus, 
am folosit mânere rigidizate cu EVA acolo unde a fost 
necesar, plus bretele reversibile și căptușite 3D.

Mânerele întărite cu EVA sunt confortabile și 
ajută la distribuţia uniformă a greutăţii

Poliester 5000D cu model Fox Camo

Toate cataramele și clipsurile sunt realizate din 
material foarte de rezistent, fapt ce vă asigură 
că trec cu succes testul timpului

Fermoare duble, extrem de rezistente

Designul 3D de pe bretele previne alunecarea
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  Se bazează pe același design premiat al gamei de bagajerie FX

  Primește cinci lansete montate - trei poziționate într-o direcție și două în cealaltă

  Croită pentru a găzdui mulinete mari, de tip „big pit”, și inele de plecare de 
50mm

  Separatoare interne căptușite

  Buzunare externe de depozitare pentru plumbi și alte accesorii

  Bază întărită

  Fermoare duble, rezistente, de 10mm

 Mânere întărite cu EVA

  Curea de umăr căptușită, reversibilă

  Poliester tratat 100%

  Poartă modelul unic Fox Camo

 Disponibilă în două dimensiuni - 10ft (3m) și 12ft (3,60m)

  Concepută pentru a stoca trei lansete montate

  Croită pentru a găzdui mulinete mari, de tip „big pit”, și inele de plecare de 
50mm

  Separatoare interne căptușite

  Bază întărită

  Buzunare externe pentru depozitarea plumbilor și a altor accesorii

  Fermoare duble, rezistente, de 10mm

 Mânere întărite cu EVA

  Curea de umăr căptușită, reversibilă

  Poliester tratat 100%

  Poartă modelul unic Fox Camo

HUSĂ LANSETE CAMOLITE™ 3 UP 2 DOWN HUSĂ CAMOLITE™ TRI-SLEEVE  

198
C

M

10
FT: 165

C
M

  / 12
FT: 192

C
M

40CM 38CM

NOU

NOU

      *RRP - Pret recomandat de vanzareBAGAJERIE CAMOLITE™
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*RRP

CLU288 Camolite 3 Up 2 Down  NOU €179.99

*RRP

CLU286 Camolite Tri-Sleeve 3,00m NOU €119.99

CLU287 Camolite Tri-Sleeve 3,60m NOU €144.99
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 Disponibilă în dimensiuni 10ft (3m), 12ft (3,6m) și 13ft (3,9m)

  Concepută pentru a stoca o lansetă montată

  Croită pentru a găzdui mulinete mari, de tip „big pit”, și inele de plecare de 
50mm

  Fermoare duble, rezistente, de 10mm

 Mânere întărite cu EVA

  Poliester tratat 100%

  Poartă modelul unic Fox Camo

  Ideală pentru utilizarea cu umbrelele gamelor Royale și MK2 Supa Brolly

  Husa Camolite 3 Up 2 Down sau cea individuală Camolite Single Rod pot fi puse 
în buzunarul exterior și se pot fixa în afara husei cu o curea

  Baza și partea superioară sunt întărite

  Fermoare duble, rezistente, de 10mm

 Mânere întărite cu EVA

  Curea de umăr căptușită, reversibilă

  Poliester tratat 100%

  Poartă modelul unic Fox Camo

HUSĂ INDIVIDUALĂ 
CAMOLITE™ SINGLE ROD  

HUSĂ CAMOLITE™ BROLLY 
CARRYALL 

178
C

M

10
FT: 168

C
M

  / 12
FT: 198

C
M

  / 13
FT: 210

C
M

25CM24CM

NOU

NOU

      *RRP - Pret recomandat de vanzare

BAGAJERIE 

CAMOLITE™

*RRP

 CLU289 Camolite Brolly Carryall NOU €74.99

*RRP

CLU290 Camolite Single Rod Jacket 3,00m NOU €41.99

CLU291 Camolite Single Rod Jacket 3,60m NOU €46.99

CLU292 Camolite Single Rod Jacket 3,90m NOU €51.99
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  Panoul de fixare din spate se potrivește perfect cu barele 
căruciorului Explorer Barrow

  Ideală pentru stocarea sculelor, momelilor sau a articolelor de îmbrăcăminte

 Mânere întărite cu EVA

  Curea de umăr detașabilă, căptușită 3D

  Buzunare din plasă externe și interne

 Două buzunare externe cu fermoar pentru spațiu suplimentar de depozitare

  Buzunar frontal cu acces rapid la cutia de accesorii și alte elemente esențiale

  Bază și capac consolidate

  Fermoare duble, rezistente, de 10mm

  Poliester tratat 100%

  Poartă modelul unic Fox Camo

GEANTĂ CAMOLITE™ BARROW 

NOU

31CM

35
C

M

57CM

      *RRP - Pret recomandat de vanzareBAGAJERIE CAMOLITE™
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*RRP

CLU285 Camolite Barrow Bag NOU €119.99
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  Ideală pentru stocarea de obiecte precum vase de bucătărie, butelii de gaz, etc

  Proiectată pentru a se potrivi perfect în interiorul central al genții Barrow Bag de 
pe căruciorul Barrow Explorer

 Mânerele laterale o fac mai ușor de extras din interiorul genții Barrow Bag de pe 
căruciorul Barrow Explorer

  Fermoare duble, rezistente, de 8mm

  Poliester tratat 100%

  Poartă modelul unic Fox Camo

GEANTĂ CAMOLITE™ STANDARD STORAGE 

NOU

NOU

DIMENSIUNI
CLU284 - W 39cm - H 15cm - D 18cm

DIMENSIUNI
CLU283 - Standard lungime  – L 39cm - W 18cm - H 15cm

CLU282 - Mare lăţime  – L 40cm - W 30cm - H 20cm

 Dublată cu o căptușeală termică de calitate superioară

 Disponibilă în două dimensiuni - Standard și Mare

  Ideală pentru stocarea de elemente precum momeală și produsele alimentare

  Proiectată pentru a se potrivi perfect în interiorul central al genții Barrow Bag de pe căruciorul Barrow Explorer

 Mânerele laterale o fac mai ușor de extras din interiorul genții Barrow Bag de pe căruciorul Barrow Explorer

  Fermoare duble, rezistente, de 8mm

  Poliester tratat 100%

  Poartă modelul unic Fox Camo

GEANTĂ IZOTERMĂ COOLBAG  

      *RRP - Pret recomandat de vanzare

Cooler mare, cu captuseala termica de calitate

Cooler standard, ideal pentru 
nada si mancare

Ideal pentru a depozita butelii sau 
vase (continutul nu este inclus)

BAGAJERIE 

CAMOLITE™

*RRP

CLU284 Camolite Standard Storage Bag NOU €23.99

*RRP

CLU282 Camolite Coolbag Large NOU €36.99

CLU283 Camolite Coolbag Standaard NOU €27.99

Buzunarul lateral poate fi  indepartat si 
adaugat
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CĂRUCIOARE

 
Cărucioare

Într-o lume ideală, fiecare vad al lacurilor din întreaga Europă ar trebui să aibă un loc 
de parcare direct în spatele lor. Cu toate acestea, nu trăim într-o astfel de lume și, din 
păcate, pe foarte multe lacuri sunt necesare plimbări lungi pentru a transporta tot 
echipamentul de pescuit de la mașină până pe vadul pescuit. Echipa Fox înțelege 
că pescarul de crap modern - în funcție de durata fiecărei partide, transportă un 
volum destul de mare de echipament. Astfel, întregul departament de dezvoltare 
a produselor și-a dorit foarte mult să găsească soluții facile de transport. Cum 
toată gama de cărucioare lansată în anii anteriori a fost foarte populară în rândul 
pescarilor, toate modelele din anul 2015 au fost păstrate și pentru sezonul 2016.

În plus, avem și o propunere nou-nouţă la gamă, un cărucioa proiectat special pentru 
pescarul de sesiuni scurte, căruia îi place să fi e mobil și să caute în permanenţă peștele. 
Acest nou produs se numește Explorer Barrow și suntem siguri că atunci când vei 
da pagina vei fi  extrem de impresionat de această nouă ofertă. Deci, acum în gama 
noastră de cărucioare avem variantele Royale, FX Low Rider și Explorer. Suntem siguri că 
fi ecare pescar își va găsi atât designul cât și varianta potrivită în funcţie de buget. 
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CĂRUCIOARE
¾ Explorer

¾ FX Low Rider

¾ Royale Carp Barrow

¾ Royale XT Barrow

GAMA 
FOX
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CĂRUCIORUL EXPLORER® 
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CĂRUCIORUL EXPLORER®
Căruciorul Explorer este unic și a fost conceput pentru a fi  unul dintre cele mai versatile cărucioare 
de crap lansate vreodată pe piaţă. Proiectat iniţial ţinând seama de nevoile pescarului de zi, Explorer 
este foarte compact, dar poate fi  ajustat, de asemenea, pentru a fi  utilizat la sesiuni lungi, în care 
patul și echipamentul suplimentar este absolut necesar.

Întregul concept din spatele Exoplorer este că atunci când timpul alocat pescuitului este scurt, 
pescarul își poate lăsa majoritatea echipamentului în transportor și să pescuiască “din cărucior” (așa 
numitul pescuit ‘off  of the barrow’). Astfel, atât ambalarea cât și mutarea pe un alt vad să se poată 
face facil, rapid și fără bătaie de cap. Cu toate acestea, datorită design-ului inteligent care presupune 
un raft extensibil în partea frontală, Explorer poate fi  transformat rapid pentru a crea mai mult spaţiu 
care poate acomoda echipament suplimentar, cum ar fi  un pat. Această conversie redistribuie, 
de asemenea, greutatea atunci când se adaugă elemente suplimentare, asta pentru a asigura în 
permanenţă echilibrul constant căruciorului.

CARACTERISTICI
  Cardu extensibil în partea frontală - acesta permite acomodarea 
genții Barrow Bag Camolite (disponibilă separat) pentru a sta chiar 
la partea din față a căruciorului atunci când acesta se utilizează 
în “modul extins”, mod care poate implica și transportul unui pat. 
Atunci când pescuitul se rezumă la partide scurte, care nu implică 
și un pat, pur și simplu retrage suportul din față și întoarce geanta 
căruciorului spre tine. Designul căruciorului va asigura echilibrul 
acestuia indiferent de modul în care alegi să-l folosești

 Mânere ergonomice detașabile

  Cadru robust din oțel, construit pentru a dura

  Sistem de eliberare rapidă a roților cu anvelope pneumatice

  Picioare pivotante cu bază aderentă la teren dificil

  Design compact și împachetare foarte joasă pentru a încăpea chiar 
și în cele mai mici portbagaje auto

  Livrat cu două curele FX Universal Barrow care se fixează la cărucior 
atașându-le la cele două bucle plasate pe rama acestuia

  Livrat cu geantă Camo de depozitare care pur și simplu se fixează în 
centrul cadrului și care poate fi apoi încărcată cu accesorii, inclusiv 
genți Camolite Storage (se potrivesc perfect la interior) - sunt 
disponibile separat

  Geanta de depozitare Camo permite și accesul din lateral, astfel 
încât conținutul poate fi scos fără a trebui descărcat echipamentul 
plasat deasupra

  Livrat cu buzunare de depozitare din plasă (cu acces lateral) pentru 
stocarea bidonului de apă sau a altor accesorii, plasate de fiecare 
parte a roții

  Compatibil cu noua gamă de bagajerie Fox Camolite

NOU

      *RRP - Pret recomandat de vanzare

*RRP

CTR012 Explorer Barrow NOU €209.99

Bucle sudate pentru fi xarea universală

Buzunare din plasa laterale, ideale pentru 
sticlele cu apa

Barrow Bag Camolite poate fi  atasata pe 
partea din fata

Extensiile pot fi  utilizate atunci cand 
avem nevoie de mai mult spatiu 
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CĂRUCIORUL ROYALE® CARP, CĂRUCIORUL ROYALE® XT CARP & CĂRUCIORUL FX LOW RIDER
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CĂRUCIORUL ROYALE® CARP
În ultimii ani, modelul Royale Carp s-a impus ca unul dintre cele mai populare de pe piaţă, asta și 
datorită valorii sale excelente în raport cu preţul. Listând caracteristici pe care le-ai aștepta de la un 
cărucior dintr-o categorie superioară de preţ, modelul Royale completează perfect gama noastră 
de bagajerie Royale.

CARACTERISTICI
  Design extra-larg pentru a se potrivi cu toate tipurile de 
echipament

  Ajustare simplă și rapidă a lungimii cadrului

  Sistem de eliberare rapidă a roților

  Puncte de fixare a curelelor de compresie pe ramă (ideale pentru 
utilizarea curelelor universale FX Universal Barrow Straps)

 Mânere ergonomice

  Profil foarte jos

  Picioare pivotante, cu tălpici pentru teren moale, prevăzute cu 
ținte pentru stabilitate suplimentară în staționare

  Anvelope pneumatice și roți prevăzute cu rulmenți

  Sacul de depozitare principal livrat gratuit

  Saci noi din gama Royale disponibili - vezi pagina 138

CĂRUCIORUL ROYALE® XT CARP
(NU ESTE DISPONIBIL ÎN MAREA BRITANIE)

Bazat pe același design al modelului de succes Royale, versiunea XT 
benefi ciază de extensii suplimentare pentru cei au nevoie de un plus 
de securitate atunci când căruciorul este încărcat la maxim.

CARACTERISTICI
  Design extra-larg pentru a se potrivi 
cu toate tipurile de echipament

  Ajustare simplă și rapidă a lungimii cadrului

  Suport lateral reglabil

  Sistem de eliberare rapidă a roților

  Puncte de fixare a curelelor de compresie 
pe ramă (ideale pentru utilizarea 
curelelor universale FX Universal Barrow Straps)

 Mânere ergonomice

  Profil foarte jos

  Picioare pivotante, cu tălpici pentru teren moale, 
prevăzute cu ținte pentru stabilitate suplimentară 
în staționare

  Anvelope pneumatice și roți prevăzute cu rulmenți

  Sacul de depozitare principal livrat gratuit

  Saci noi din gama Royale disponibili - 
 vezi pagina 138

Sistem de strangere compact

Anvelope pneumatice

Mânere ergonomice

Sistem Quick- release pentru o impachetare 
rapida

      *RRP - Pret recomandat de vanzare

*RRP

CTR010 Royale XT Carp Barrow €189.99

*RRP

CTR009 Royale Carp Barrow €169.99
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CĂRUCIORUL FX LOW RIDER
Spre deosebire de toate celelalte modele propuse anterior, căruciorul FX Low Rider a provocat 
o adevărată agitaţie atunci când a fost lansat pe piaţă. Mulţi experţi au susţinut că Low Rider va 
revoluţiona designul cărucioarelor atunci când a fost prezentat pentru prima dată publicului 
și iată că doi ani în mai târziu acest model continuă să crească în popularitate. Echipa de 
design Fox a plecat de la forma clasică a cărucioarelor convenţionale, căreia i-au adus câteva 
modifi cări substanţiale, care, la rândul lor au contribuit major la lejeritatea cu care un pescar își 
poate transporta echipamentul de la și către locul pescuit. Low Rider cu siguranţă arată diferit 
de “modelele convenţionale” și, în plus, diferenţele de design (în special unghiul în care sunt 
dispuse mânerele) permit pescarului o împingere mai facilă a echipamentului la transport, decât 
susţinerea greutăţii acestuia!

CARACTERISTICI
  Șasiu coborât, ceea ce înseamnă că întregul ansamblu stă mult 
mai aproape de sol, prin urmare, oferind un centru de greutate 
mai jos și stabilitate crescută

  Cadru robust, construit din oțel

  Livrat cu două canistre dreptunghiulare Fox de 16 l. Poziționate 
deasupra roții, acestea permit distribuirea uniformă a încărcăturii 
elementelor mai grele, cum ar fi momeala și apa. De obicei, 
majoritatea pescarilor agață gălețile pe mânerele căruciorului, 
dar asta nu face altceva decât să destabilizeze întreg ansamblul 
și-l face mai dificil de ridicat

  Capacele celor două găleți stau la același nivel, formând astfel 
o platformă deasupra roții, platformă foarte utilă pentru 
plasarea genții principale. Asta înseamnă că toate elementele 
esențiale și grele vor sta în partea frontală, astfel încât greutatea 
echipamentului va trebui împinsă și nu ridicată

 Modelul unic al mânerelor dispuse în formă de “gât de lebădă” 
permit căruciorului să fie împins mai ușor, fără să pună presiune 

pe încheietura mâinii pescarului în timpul transportului. N-ai 
putea să-ți transporți facil plasa de cumpărături dacă n-ai avea 
coatele și încheieturile mâinilor drepte, nu-i așa? Acest mic 
artificiu în design face o diferență uriașă și permite un transport 
lipsit de efort

  Bara de fixare transversală convertește cele două mânere practic 
într-unul singur, ceea ce elimină balansul lateral care poate 
provoca un transport instabil

  Cadru se detașează în două și permite o depozitare compactă

  Sistem de roți cu eliberare rapidă

  Bucle sudate pe ramă pentru fixarea curelelor suplimentare

  Livrat cu două curele universale care pot fi ajustate și strânse 
foarte ușor

  Picioare pivotante, cu tălpici pentru teren moale, prevăzute cu 
ținte pentru stabilitate suplimentară în staționare
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Livrat cu două curele universale care pot fi  
ajustate și strânse foarte ușor.

Mânere unice gât de lebădă vă permit să 
împingeti în greutate.

Livrat cu două canistre dreptunghiulare Fox 
de 16 l. Poziţionate deasupra roţii, acestea 
permit distribuirea uniformă a încărcăturii.

Sistem Quick- release pentru o impachetare 
rapida

*RRP

CTR007 FX Low Rider Barrow  €229.99
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Bărci
Ca urmare a succesului imens înregistrat de primele două bărci lansate în catalogul 2015, 
suntem încântați să vă anunțăm că gama noastră a crescut considerabil, iar acum avem 
patru noi modele în catalogul 2016! În primul rând, avem un nou și îmbunătățit model 
FX200, care-l înlocuiește pe cel inițial, urmat de modelele FX240, FX290 și, cel mai mare 
din oferta noastră de până acum - modelul FX320. Toate bărcile noastre gonflabile au 
fost fabricate la cele mai înalte standarde și au fost proiectate de pescari de crap pentru 
pescarii de crap, ceea ce înseamnă că se comportă exact așa cum aveți nevoie! 

Toate modelele benefi ciază de o culoare verde-măsliniu, nuanţă mult mai plăcută ochilor decât a 
altor mărci producătoare de bărci. În plus, alături de cele patru bărci pe care le avem pentru sezonul 
2016, acum producem și patru motoare electrice: FX28, FX34, FX44 și FX54. Aceste motoare au fost 
testate alături de bărci de pe unele dintre cele mai exigente lacuri din Europa, cum ar fi  Lac Du Der 
Chantecoq, asigurându-ne că nu veţi fi  dezamăgiţi odată ce decideţi să daţi curs unei astfel de investiţii.

BĂRCI
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¾ FX 320
¾ FX 290

¾ FX 240
¾ FX 200

¾ MOTOARE

GAMA 
FOX

BĂRCI
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FX 320
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FX 320
FX320 este cea mai mare barcă din gama FX. Este perfectă pentru cele mai mari lacuri și râuri 
din Europa. Avem două modele de FX320 disponibile, una care care vine livrată cu o punte 
gonfl abilă și una care este furnizată cu podea din placaj solid. Astfel, aveţi libertatea totală de 
a alege opţiunea de podea care se potrivește cel mai bine cerinţelor dumneavoastră. Barca a 
fost concepută pentru pescarii care preferă sesiunile lungi, condiţii care implică bărci gonfl abile 
rezistente la cele mai exigente condiţii. Este perfectă pentru o serie întreagă de aplicaţii, cum ar 
fi  plantarea monturilor, driluri cu pești sau chiar ancorarea în vederea unui pescuit din barcă.

CARACTERISTICI
 Material multi-strat foarte rezistent la condiții grele (grosime 
0,9mm)

 Mânere suplimentare de prindere

  Banchetă cu poziție reglabilă pe lungimea bărcii

  Protecție cu benzi din cauciuc pe laterale, pe partea inferioară a 
celor două baloane și la chilă

  Furnizată cu vâsle negre

  Rame dreptunghiulare pentru o performanță mai bună

  Inel de remorcare față / punct de ancorare din inox

  Dotată cu oglindă pentru atașarea motorului sau a sonarului

  Punct frontal de fixare ancoră

  Chilă gonflabilă independent pentru stabilitate sporită pe apă

  Livrată cu pompă de picior

  Două versiuni disponibile - una cu punte gonflabilă independent 
(cu acces la supapa chilei), și una cu segmente de placaj 
independente, fixate cu lamele de aluminiu

POMPĂ DE AER REÎNCĂRCABILĂ
  Pompă cu baterii pentru umflarea și dezumflarea de bărcilor.

  12V / 240V

  Livrată numai cu ștecher european (soclu cu două picioare)

320cm

16
2c

m

DIMENSIUNI

210cm

80
cm

Dimensiuni barcă ambalată: 112cm x 58cm x 32cm
Greutate:  Air 49.7kgs/ Ply 64kgs

Sarcină max:  560kgs
Putere motor suportat: 15hp

41
cm

Dimensiuni podea 
gonfl abilă ambalată: 95 x 50 x 10cm

Greutate:  10.2kg

Dimensiuni podea 
placaj ambalată: 110 x 32 x 14cm

Greutate: 24.6kg
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NOU

      *RRP - Pret recomandat de vanzare

*RRP

CIB005 FX320 Air Deck NOU €1149.99

CIB006 FX320 Plywood Floor NOU €1149.99

*RRP

CIB003 Rechargeable Air Pump €57.99

Punct frontal de fi xare ancoră 

Punct de montare armat pentru 
motoare etc

Optiunea pentru podea Air mattress este 
disponibila

Banchetă cu poziţie reglabilă pe lungimea 
bărcii

Segmente de placaj independente, fi xate 
cu lamele de aluminiu

Livrată cu pompă de picior
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FX 290, FX 240

BĂ
RC

I

FX 290
Modelul FX290 a fost lansat în catalogul 2015 și își păstrează în continuare locul și în sezonul 
2016, datorită popularităţii sale printre preferinţele pescarilor europeni care fac partide lungi 
de pescuit. Este ideală pentru pescuitul plantat din barcă, nădire, dril cu pești în zone difi cile, 
schimbare de vaduri sau chiar pescuit din barcă atunci când este nevoie. Am proiectat FX290 
pentru a fi  extrem de stabilă și construită la cele mai înalte standarde.

CARACTERISTICI
 Material multi-strat foarte rezistent la condiții grele (grosime 
0,9mm)

  Livrată cu podea gonflabilă de 2,90m

 Mânere de prindere suplimentare

  Banchetă cu poziție reglabilă pe lungimea bărcii

  Protecție cu benzi din cauciuc pe laterale și pe partea inferioară a 
celor două baloane

  Vâsle negre furnizate

  Rame dreptunghiulare pentru o performanță mai bună

  Inel de remorcare față / punct de ancorare din inox

  Dotată cu oglindă pentru atașarea motorului sau a sonarului

  Chilă gonflabilă independent pentru stabilitate sporită pe apă

  Punte gonflabilă independent (cu acces facil la supapa chilei)

  Livrată cu pompă de picior

  Supplied with foot pump

POMPĂ DE AER REÎNCĂRCABILĂ
  Pompă cu baterii pentru umflarea și dezumflarea de bărcilor.

  12V / 240V

  Livrată numai cu ștecher european (soclu cu două picioare)

290cm

15
4c

m

DIMENSIUNI

192cm

78
cm

Dimensiuni barcă ambalată: 110 x 58 x 35cm
Greutate:  40kgs

Sarcină max:  510kgs
Putere motor suportat:  10hp

38
cm
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Armata cu sine

Panou solid

Punct de ancorare din inox

Manere pentru transport ranforsate

Sistem de calitate pentru vasle

Air mattress fl oor

*RRP

CIB002 FX 290 Barcă gonfl abilă €949.99

*RRP

CIB003 Rechargeable Air Pump/Defl ator €57.99

Livrată cu pompă de picior
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FX 240
Modelul FX240 reprezintă rezultatul a numeroase cereri de la clienţii noștri și consultanţi de 
pescuit care solicitau o barcă gonfl abilă un pic mai mare decât FX200, dar ceva mai mică decât 
FX290. Acest model este ideal pentru o serie de aplicaţii, cum ar fi  nădirea vadurilor, plantatul 
monturilor și driluri din barcă, precum și la transferul echipamentului atunci când este necesară 
mutarea de pe un vad pe altul. Întocmai ca și în cazul celorlalte modele din gama FX, pentru 
construcţia acestui produs am folosit cele mai bune materiale.

CARACTERISTICI
 Material multi-strat foarte rezistent la condiții grele (grosime 
0,9mm)

 Mânere de prindere suplimentare

  Banchetă cu poziție reglabilă pe lungimea bărcii

  Protecție cu benzi din cauciuc pe laterale și pe partea inferioară a 
celor două baloane

  Vâsle negre furnizate

  Rame dreptunghiulare pentru o performanță mai bună

  Inel de remorcare față / punct de ancorare din inox

  Dotată cu oglindă pentru atașarea motorului sau a sonarului

  Podea din segmente de placaj (poate fi împachetată asamblată)

  Livrată cu pompă de picior

240cm

15
4c

m

DIMENSIUNI

152cm

78
cm

Dimensiuni barcă ambalată: 105cm x 58cm x 32cm
Greutate:  32kgs

Sarcină max:  240kgs
Putere motor suportat: 5hp

38
cm
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NOU

*RRP

CIB004 FX240 Barcă gonfl abilă €699.99

      *RRP - Pret recomandat de vanzare

Panou solid

Manere pentru transport ranforsate

Podea din segmente de placaj

Livrată cu pompă de picior
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FX 200 & MOTOARE ELECTRICE PENTRU BĂRCI FX

BĂ
RC

I

FX 200
Originalul model FX200 este acum înlocuit cu această nouă și îmbunătăţită versiune, care este 
dotată cu oglindă rigidă pentru atașarea motorului și/sau a sonarului.

CARACTERISTICI
  Lungime 2m

  Prevăzută cu oglindă rigidă pentru atașarea motorului și/sau a 
sonarului

 Material rezistent la condiții grele (grosime 0,7mm)

 Mânere de prindere suplimentare

  Banchetă cu poziție reglabilă pe lungimea bărcii

  Protecție cu benzi din cauciuc pe laterale și pe partea inferioară a 
celor două baloane

  Vâsle negre furnizate

  Inel de remorcare față / punct de ancorare din inox

  Podea din segmente de placaj (poate fi împachetată asamblată)

  Livrată cu pompă de picior

DIMENSIUNI

Dimensiuni barcă ambalată: 110cm x 58cm x 35cm
Greutate:  22kgs

Sarcină max:  200kgs
Putere motor suportat: 2.2hp
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200cm

13
0c

m

125cm

60
cm

38
cm

*RRP

CIB007 FX200Barcă gonfl abilă €649.99

      *RRP - Pret recomandat de vanzare

Armata cu sine pentru protectie

Podea din segmente de placaj

Sistem de calitate pentru vasle

Ranforsare pentru sonar

Livrată cu pompă 
de picior
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CARACTERISTICI
  Patru dimensiuni disponibile: 28lb, 34lb, 44lb și 54lb

  Toate modelele se alimentează la 12V

 Mâner de direcție extensibil

  Elice cu trei lame

  Livrat cu elice de rezervă

  Indicator nivel baterie

  Suporturi sigure de montare

  Viteze înainte / înapoi - 5/2

  Dimensiunea axului - 78cm

MOTOARE ELECTRICE 
PENTRU BĂRCI FX 

SPECIFIC
ATIIL

E M
OTORULUI

Elice efi cienta cu trei pale

Schimbator de viteze, cinci in fata si doua 
in spate

Sistem usor de prindere

Clipsuri de prindere Crocodile

CODE

THRUST

SHAFT

VOLTS V


STEERING

SPEEDS

FOR/REV

CEN001

28lb

31"/7
8cm

12

Extended til
ler

5 / 2

CEN003

34lb

31”/7
8cm

12

Extended til
ler

5 / 2

CEN002

44lb

31"/7
8cm

12

Extended til
ler

5 / 2

CEN004

54lb

31”/7
8cm

12

Extended til
ler

5 / 2

NOU

*RRP

CEN001 FX28 Motor electric barcă NOU €239.99

CEN003 FX34 Motor electric barcă NOU €249.99

CEN002 FX44 Motor electric barcă NOU €279.99

CEN004 FX54 Motor electric barcă NOU €299.99
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ACCESORII PENTRU PROTECTIE SI RECEPTIE CRAP

Accesorii pentru 
protectie si receptie 
crap

În topul listei de priorități pe care le avem atunci când proiectăm noi echipamente 
de pescuit la crap pentru pescarul modern se află o gamă de top de produse 
de recepție, protecție și îngrijire a peștilor, totul pentru a oferi siguranță maximă 
capturilor dumneavoastră odată ce-au ajuns pe mal. Este absolut perfect să vă 
achiziționați cele mai recente lasete, mulinete sau corturi, însă vă rugăm să vă 
asigurați că aveți un buget suficient și pentru produse de calitate dedicate îngrijirii 
crapilor odată ajunși pe mal, deoarece este de o importanță vitală ca dragii noștri 
parteneri de dril să se poată întoarce în siguranță în mediul din care au venit. 

În cadrul gamei noastre de produse dedicate protecţiei crapilor veţi găsi o serie de 
mincioguri (concepute pentru a completa gamele noastre de lansete), saltele de 
primire, plase de cântărire, dar și saci de păstrare. Avem, de asemenea, noi modele 
de cântare digitale, dar și o nouă bară de cântărire, accesorii atât de utile care vă 
permit să înregistraţi o greutate corectă a capturilor înainte de a le elibera.
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ACCESORII

PENTRU
PROTECTIE SI 

RECEPTIE CRAP¾ Mincioguri

¾ Saltele de recepție

¾ Plase de cântărire

¾ Cântare digitale

¾ Bară de cântărire

¾ Saci de păstrare 

GAMA
FOX
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EASY MAT, DELUXE CARPMASTER® UNHOOKING MAT , FX COMBO UNHOOKING MAT
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Husă de transport furnizată standard

Saltea cu grosimea de 50mm

Manere de transport ranforsate

SALTEA DE RECEPȚIE EASY MAT™
Revoluţionara saltea de recepţie Easy Mat a luat lumea pescuitului la crap complet pe 
nepregătite atunci când a fost lansată, iar asta datorită inovaţiei și designului din spatele 
produsului. După cum îi cum sugerează și numele (Easy), această saltea este foarte ușor de 
utilizat. Benefi ciază de un design cu cadru de tip “pop-up”, care vă permite să o montaţi și 
să o stingeţi în doar câteva secunde. Părţile laterale fl exibile creează o formă care previne 
alunecarea peștelui din saltea, dar, datorită structurii lor fl exibile le puteţi plia cu minim de 
efort atunci când împachetaţi salteaua.

CARACTERISTICI
  Bază extrem de bine căptușită (spumă cu 
grosime de 50mm), îmbrăcată în material 
prietenos cu pielea și solzii peștilor

 Disponibilă în două dimensiuni - Standard și XL

  Ambele dimensiuni dispun de mânere ranforsate

  Husă de transport furnizată standard

  Formă pătrată, compactă, atunci când 
este strânsă. Nu ocupă mult spațiu

Standard

Dimensiuni (interioare) deschisă: 108cm L x 50cm W x 15cm H

Dimensiune strânsă:   52cm L x 56cm W x 13cm H

Greutate:   2.5kg

XL

imensiuni (interioare) deschisă:  119cm L x 66cm W x 18cm H

Dimensiune strânsă:  88cm L x60cm W x 13cm H

Greutate:   3.4kg

EASY BY NAME, EASY BY NATURE ...

      *RRP - Pret recomandat de vanzare

*RRP

CCC033 Easy Mat Standard €99.99

CCC034 Easy Mat XL €124.99
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Bucle asigurate cu Velcro, care permit 
acomodarea la interior a unei lansete cu 
tot cu mulinetă și a minciogului

Mânere întărite cu EVA

Fermoare laterale care permit transportul 
ușor și, în același timp,formează o zonă 
perfectă pentru depozitare

SALTEA DE PRIMIRE DELUXE CARPMASTER® 
Salteaua Deluxe Carpmaster este disponibilă în două dimensiuni și a fost proiectată pentru a 
oferi confort și protecţie de neegalat pentru capturile dumneavoastră.

CARACTERISTICI
  Cusături ranforsate, pereți laterali înalți, 
cu umplutură groasă care împiedică 
peștele să alunece din saltea

  Umplutură pe bază groasă de 80 mm

 Material prietenos cu mucusul 
peștilor și foarte ușor de curățat

  Chingi transversale ranforsate pentru 
distribuția uniformă a greutății atunci când 
transportați pește de la și către apă

 Mânere întărite cu EVA

  Buzunar cu fermoar plasat pe lateralul 
saltelei, în care puteți păstra kitul de 
îngrijire a peștilor sau cântarul

  Agățătoare pentru uscare rapidă pe vad sau acasă

 Dimensiuni - Standard: 125cm x 65cm x 28cm 

  XL: 138cm x 73cm x 28cm

  Se pliază destul de compact în raport cu grosimea umpluturii.

  100% Poliester

Curele de fi xare Velcro si un buzunar 
pentru kitul de îngrijire al peștilor

Saltea groasa usor de curatat din material 
prietenos cu mucusul peștilor. 

Agăţătoare pentru uscare rapidă 
pe vad sau acasă

SALTEA DE PRIMIRE FX COMBO 
FX Combo este o variantă perfectă de saltea „all-roud”. Datorită designului și conceptului 
care au stat în spatele acestui model, acoperă perfect nevoile pescarului mobil, care 
preferă să urmărească peștii.

CARACTERISTICI
  Bază din spumă densă și groasă de 50mm

 Material cauciucat, moale la atingere

  Capac de reținere pe toată suprafața saltelei, asigurat cu fermoar durabil 
de 10mm

  Patru puncte de ancorare în caz de vânt puternic

 Mânere întărite cu EVA

  Curea de umăr detașabilă și matlasată pentru un transport ușor

  Bucle asigurate cu Velcro, care permit acomodarea la interior a unei 
lansete cu tot cu mulinetă și a minciogului

  Fermoare laterale care permit transportul ușor și, în același timp, 
formează o zonă perfectă pentru depozitarea diverselor 
accesorii necesare unui pescuit mobil

  Ideală pentru pescuitul de urmărire „stalking”, 
pescuit cu pluta sau multe alte situații care implică 
un pescuit în mișcare

   100% Polyester

*RRP

CCC030 FX Combo Unhooking Mat €99.99

*RRP

CCC029 Deluxe Carpmaster Unhooking Mat €139.99

CCC031 Deluxe Carpmaster XL €159.99

ACCESORII

PENTRU
PROTECTIE SI 

RECEPTIE CRAP
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SLINGS & SACKS

PLASĂ DE CÂNTĂRIRE FLOTANTĂ STR 
Asigurată cu fermoar pe trei laturi, plasa va sta perfect plată pe salteaua de primire în așteptarea 
peștelui. Plasa fl otantă STR (Reţinere pe Termen Scurt) are barele laterale îmbrăcate complet în 
fl otoare și susţin un material ușor, din plasă ecologică cu ochiuri mari care facilitează un fl ux constant 
al apei la interior, asigurând odihna peștelui în liniște și în condiţii de siguranţă. De asemenea, 
materialul este foarte prietenos cu pielea și solzii crapilor. Ca noutate pentru sezonul 2016, plasele 
STR sunt disponibile și în varianta Fox Camo, modele care completează perfect gama noastră de 
bagajerie Camolite.

CARACTERISTICI
  124cm lungime, 39cm lățime și adâncime de 75cm
  Plasa din partea superioară permite 
contact vizual permanent cu peștele
  Fermoare duble pe toată lungimea, asigurate de 
un clips care garantează securitatea peștilor
  Concepută special pentru a găzdui și sprijini 
captura la nivel central în timpul cântăririi
  Sistem de protejare a peștelui la fermoare
 Mânere duble pe fiecare capăt pentru ridicare 
și transport în condiții de siguranță 
  Cusături ranforsate în toate punctele de presiune

  Cordon de ancorare lung de 3m care poate 
fi păstrat  într-un buzunar exterior
  Livrată în husă de transport care 
păstrează mirosul  la interior
  Plasă care permite drenarea imediată a apei 
și, implicit, o cântărire rapidă și precisă
 Mânere duble, prevăzute cu bucle centrale pentru 
fixarea cântarului
  Versiunea Camo disponibilă acum
  100% Poliester

Plasă care permite drenarea imediată a apei 
și, implicit, o cântărire rapidă și precisă
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Ideala pentru reţinerea capturilor 
pentru o perioadă scurtă de timp, timp 
in care iti pregatesti aparatul foto

NOU

      *RRP - Pret recomandat de vanzare

*RRP

CCC035 Camo STR Plasă Flotantă NOU €74.99

CCC026 STR Floatation Weigh Sling €67.99
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ACCESORII

PENTRU
PROTECTIE SI 

RECEPTIE CRAP
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SLINGS & SACKS

Fermoar pe toată lungimea, prevăzut 
cu clips pentru fi xare sigură, 
previne deschiderea sub apa
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Cordon  de 4,8 m cu surub atașat 
pentru insurubarea in bankstick

SAC DE PĂSTRARE SAFETY CARP SACK
  Conceput pentru a asigura protecție și securitate 
maximă, atunci când este necesară reținerea capturii

 Dimensiuni: 140cm x 100cm

  Buzunar extern din plasă, asigurat cu fermoar, care 
găzduiește un marcaj flotant de tip H (cu sloturi 
pentru izotopi) prevăzut cu cordon de 10m

  Sistem unic de fixare a cordonului (4m) de pichet

  Plasă moale, închisă la culoare și 
prietenoasă cu pielea și solzii peștelui

  Fermoar pe toată lungimea, prevăzut 
cu clips pentru fixare sigură

  Colțuri rotunjite care elimină riscul ca 
peștele să-și blocheze capul

 Mânere pentru transport ranforsate

  Livrat împreună cu husă din nailon

  Fabricat din poliester, vine cu o husa de nailon

BARĂ DE CÂNTĂRIRE DELUXE 
  Concepută pentru a prelua din tensiunea aplicată încheieturilor atunci când cântăriți un pește mare.

  Clips de tip carabină pentru atașarea rapidă și ușoară a cântarului.

 Mâner cu priza sigură și fermă pentru o prindere confortabilă.

  Perfectă pentru utilizarea cu noile cântare digitale Fox

Sistem unic de securizare a 

sacului in bankstick

      *RRP - Pret recomandat de vanzare

*RRP

CCC027 Safety Carp Sack €36.99

*RRP

CC5694 Bară de cântărire Deluxe €19.99

*RRP

CCC032 Royale® Carp Sack €13.99

SAC DE PĂSTRARE ROYALE® CARP 
  Conceput pentru a asigura protecție și securitate maximă atunci când este 
necesară reținerea capturii

  Plasă moale și prietenoasă cu pielea și solzii peștelui

 Dimensiuni: 120cm x 80cm

  Cordon lung de 4,8 m

  Fermoar securizat

  Colțuri rotunjite care elimină riscul ca peștele să-și blocheze capul

  100% Poliester
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MÂNER DE CÂNTĂRIRE 
  Conceput pentru a prelua din tensiunea aplicată încheieturilor atunci când cântăriți un pește mare.

  Ajută la o citire mai rapidă și sigură a cântarului.

 Mâner ergonomic care oferă priză fermă și confortabilă.

  Poate fi înșurubat la picheți mai lungi sau la coada minciogului.

CARACTERISTICI
 Măsoară 120cm lungime

  Se pliază în două pentru transport facil

  Bază din plasă prietenoasă cu pielea și solzii peștilor

  Fermoare la fiecare capăt

  Sistem de protejare a peștelui la fermoare

  Siguranțe externe prevăzute cu Vlecro

 Margini laterale rezistente

  Livrată în husă de transport care păstrează mirosul la interior

  Fabricat din polyester – bare din fibra de sticla

*RRP

CC5084 Mâner de cântărire €19.99

*RRP

CCC020 Carpmaster® Safety Weigh Sling €57.99

*RRP

CCC025 Warrior® Safety Weigh Sling €37.99

PLASĂ DE CÂNTĂRIRE CARPMASTER® SAFETY SLING
Barele laterale se fi xează sigur formând o ramă fermă, care permite transportul facil al capturilor. Lungime 120 cm, dar se pliază în două 
pentru un transport ușor de la și către apă. Bucăţile de Velcro plasate pe capete anulează posibilitatea deschiderii accidentale atunci 
când peștele este cântărit, iar fermoarele laterale se deschid pe lungimea plasei, asigurând astfel transferul facil al peștelui din 
salteaua de primire.

PLASĂ DE CÂNTĂRIRE 
WARRIOR® SAFETY SLING

 Dimensiuni: 110 cm lungime x 56 cm adâncime

  Bare de cântărire ranforsate

 Mânere întărite cu EVA

  Fermoare pe toată lungimea la ambele capete

  Căptușeală ușor de curățat și prietenoasă cu pielea și solzii peștilor

  Ideală pentru cântărirea în condiții de siguranță a peștilor de până la 40lb (20 kg)

  Livrată în husă de transport care păstrează mirosul la interior

  Fabricat din polyester – bare din fibra de sticla

ACCESORII

PENTRU
PROTECTIE SI 

RECEPTIE CRAP
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DIGITAL SCALES & WEIGH BARS

CÂNTARE DIGITALE  
În urma cererii foarte mari, suntem acum în măsură să oferim pescarilor aceste aceste noi și 
îmbunătăţite modele de cântare digitale, care sunt capabile să cântărească chiar și cei mai 
corpolenţi crapi. Au un design compact și sunt extrem de ușor de utilizat.

CARACTERISTICI
  Buton ON / OFF (asigură durată maximă de viață bateriei)

  Elemente electronice sigilate

  Buton de zero (0.00), care se apasă o dată ce plasa de 
cântărire a fost atașată

  Pur și simplu apăsați butonul kg/lb pentru a selecta 
cântărirea în kilograme sau livre

  Ecran iluminat pentru utilizare ușoară în întuneric

  Buclă din metal care permite atașarea unei bare de 
cântărire, sau pur și simplu utilizarea degetului mare
pentru cântărirea peștilor mai mici

  Cârlig mare de cântărire

  Indicator pentru baterie descărcata

  Cântărește până la 60 kg (132lb)

  Livrat cu carcasă dură de protecție

  Funcționează cu 2 x baterii AA

Ecran iluminat pentru utilizare 
ușoară în întuneric

Butoane usor de folosit
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Cârlig mare de cântărire

BARĂ DE CÂNTĂRIRE 
Nou model de bară de cântărire concepută cu scop dublu. Poate fi  folosită atât ca bară 
clasică de cântărire, cât și ca atașament în prelungirea unei cozi de minciog. Design compact 
(segmentat în trei părţi) și livrat în propria geantă de transport și protecţie.

CARACTERISTICI
  Format din 3 segmente - două secțiuni de susținere și partea cu “cârlig”

  Cele două mânere se înșurubează în lateralele 
segmentului prevăzut cu “cârlig” în mijloc

  Poate fi folosită în mod standard, ca bară de cântărire, 
sau ca atașament la o coadă de minciog

  Toate cele trei părți sunt ambalate și livrate
în husă de transport din neopren

NOU

NOU

      *RRP - Pret recomandat de vanzare

*RRP

CEI155 Cântar digital și carcasă NOU €104.99

*RRP

CCC036 Bară de cântărire și husă transport NOU €25.99
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PENTRU
PROTECTIE SI 
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Blank similar cu cel al lansetei Horizon XT

Plasa incredibil de moale și 
ranforsată la colţuri
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Nucă solidă din aluminiu

CARACTERISTICI
  Livrat cu opțiuni mâner de 6ft (1,8m) și 3ft (0,9m) - 6ft 
pentru utilizarea de zi cu zi, în timp ce varianta mai 
scurtă, de 3ft, este perfectă pentru utilizarea din barcă
 Mânerul de 3ft poate fi atașat la cel mai lung, formând 
împreună unul de 9ft (2,7m), ideal pentru primirea 
peștilor atunci când pescuiți cu monturi de tip Zig 
Rig sau când aveți de-a face cu maluri mai înalte.
  Carbon cu împletitură de tip 1K
 Mâner îmbrăcat în cauciuc japonez termocontractabil
  Accesorii negre

 Nucă solidă din aluminiu, atașată la capătul 
segmentului de 6” (15 cm), prevăzută cu un 
slot special pentru fixarea izotopilor
  Brațe din carbon
  Plasă adâncă, ranforsată la colțuri, incredibil de 
moale și cu o frumoasă culoare verde-carpy
  Livrat cu husă de transport
 Disponibil în variante cu deschidere de 
42 (106 cm) sau 46in (117 cm)

PLASĂ DE REZERVĂ RANFORSATĂ
Acestă plasă verde, incredibil de moale, este întărită la colţuri adăugând 
un plus de rezistenţă la uzură. Este special concepută pentru a se 
potrivi perfect atât cu minciogul Horizon XT, cât și cu modelul Torque.

Livrat cu opţiuni mâner d
 6ft (1,8m) și 3ft (0,9m)

3ft 6ft 9ft

      *RRP - Pret recomandat de vanzare

*RRP

CLN027 42ins Horizon XT Landing Net €249.99

CLN028 46ins Horizon XT Landing Net €259.99

*RRP

CLN030 42ins Spare Reinforced Landing Net Mesh €23.99

CLN031 46ins Spare Reinforced Landing Net Mesh €29.99

MINCIOGUL HORIZON® XT

MINCIOGUL HORIZON® XT
Minciogul Horizon XT a fost lansat anul trecut pentru a completa noile și îmbunătăţitele 
lansete Horizon XT, care au fost lansate în catalogul sezonului 2015. Fiind construit din cele 
mai bune materiale disponibile, Horizon XT nu este ieftin. Dar tocmai datorită calităţii și a 
designului inovator, Horizon XT a convins rapid mulţi pescari renumiţi că au de-a face cu 
unul dintre cele mai bune mincioguri construite vreodată. XT dispune de un mâner unic cu 
spigot, care vă permite să-l folosiţi în trei opţiuni de lungimi diferite, pentru a satisface toate 
situaţiile de pescuit în care vă puteţi găsi pe parcursul unei sesiuni.
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Nucă solidă din aluminiu

Plasa moale, ranforsata la colturi
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Plasa ranforsata de rezerva

CARACTERISTICI
  Foarte ușor și facil de manevrat în apă

 Mânere disponibile în lungimi de 6ft (1,8m) și 8ft (2,4m)

 Mâner îmbrăcat în cauciuc japonez termocontractabil

 Nucă solidă din aluminiu, prevăzută cu 
slot special pentru fixarea izotopilor

  Brațe din carbon

  Plasa adâncă, ranforsată la colțuri, incredibil de 
moale și cu o frumoasă culoare verde-carpy

  Livrat cu husă de transport

 Modelul de 1,8m este disponibil cu ambele variante 
de deschideri (42” și 46”), în timp ce versiunea de 
2,4m este disponibilă doar cu deschidere de 42” 

PLASĂ DE REZERVĂ RANFORASTĂ
Acestă plasă verde, incredibil de moale, este întărită la colţuri 
adăugând un plus de rezistenţă la uzură. Este special concepută 
pentru a se potrivi perfect atât cu minciogul Torque cât și cu 
modelul Horizon XT.

      *RRP - Pret recomandat de vanzare

Optiune din doua 
piese de 8ft acum 

disponibila

*RRP

CLN032 42in 2 piese 8ft Minciog  Torque NOU €125.99

CLN025 42ins Torque Landing Net €125.99

CLN026 46ins Torque Landing Net €135.99

*RRP

CLN030 42ins Spare Reinforced Landing Net Mesh €23.99

CLN031 46ins Spare Reinforced Landing Net Mesh €29.99

TORQUE® & WARRIOR® S NETS

MINCIOGUL TORQUE®
Minciogul Torque este conceput pentru a completa gama de lansete cu același nume, și oferă o 
valoare excepţională în raport cu preţul său. Pe parcursul ultimelor 12 luni și-a câștigat reputaţia ca 
fi ind unul dintre cele mai bune mincioguri de pe piaţă, iar ca noutate pentru catalogul 2016, este 
adăugarea unui variante cu deschidere de 42in (106cm) cu mâner de 8ft (2,4m) din două piese, 
care este ideal atât pentru pescuitul de pe mal, cât și pentru cel din barcă.
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Nucă de calitate,turnata, din plastic

Plasa moale

CARACTERISTICI SUPLIMENTARE

Versiunea compacta 
este acum disponibila

CARACTERISTICI
  Conceput pentru a se potrivi cu 
lasetele de crap din gama Warrior S
  Calitate excelentă
 Nucă unică, turnată, marca Fox
  Incredibil de ușor
 Mâner negru-mat cu elemente grafice albe
  Plasă adâncă de 70cm
  Capetele brațelor sunt îndoite sub un unghi de 
90 de grade, pentru a ajuta la protejarea plasei
  Valoare de neegalat pentru categoria sa de preț
  Livrat cu husă de transport
 Disponibil cu deschideri de 42” (106cm) sau 46” (117cm)
 Warrior S Compact disponibil cu deschidere de 42” 
(106cm) și cu mâner de 6ft (1,8m) din două piese

HUSĂ PLASĂ MINCIOG
 Disponibil în dimensiuni standard și XL

  Cusături izolate complet pentru a reține apa și mirosul neplăcut la interior

 Dimensiunea standard este proiectată pentru a se potrivi cu plase de 42” și 46”

  Varianta XL poate poate acomoda două plase de minciog de 42” sau 46” 
sau una dintre plasele noastre de cântărire din gama STR

  Ambele variante sunt dotate cu un buzunar exterior și Velcro, pentru stocarea și fixarea în 
siguranță atât a mânerului de minciog, cât și a unei lansete suplimentare de „stalking”

*RRP

CLN018 Warrior S 42ins (106cm) Landing Net & Handle €88.99

CLN019 Warrior S 46ins (116cm) Landing Net & Handle €99.99

CLN029 Warrior S Compact 42ins €88.99

*RRP

CLU256 FX Net Stink Sleeve €15.99

CLU266 FX Net Stink Sleeve XL €24.99

MINCIOGUL WARRIOR® S
Plecând de la premisa că nu toţi pescarii pot justifi ca achiziţia unui minciog din gamele superioare 
de preţ, am produs o variantă mult mai prietenoasă cu cei care dispun de bugete restrânse. 
Rezultatul este incredibilul minciog Warrior S, declarat de nenumăraţi pescari ca fi ind ce-a mai 
bună alegere din gama sa de preţ! În plus, alături de versiunile standard cu mâner dintr-o singură 
bucată, am adăugat în ofertă modelul Warrior S Compact, care are deschidere de 42” (106cm) și 
dispune de un mâner de 6ft (1,8m) din două bucăţi, care îl face perfect atât pentru pescuitul de pe 
mal, cât și pentru cel din barcă. 

ACCESORII

PENTRU
PROTECTIE SI 

RECEPTIE CRAP
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CUTII DE STOCARE UNELTE ȘI ACCESORII

Cutii de 
stocare unelte 
și accesorii

Noi, cei de la Fox, suntem de părere că cu cât sunteți mai mai organizat în ceea ce 
privește pescuitul, cu atât mai mult vă creșteți șansele de a aduce crapi pe mal. Sunt 
deja mulți ani de când suntem lideri în ceea ce privește oferta de soluții de stocare, 
iar asta nu doar în ceea ce privește depozitarea accesoriilor necesare pentru legarea 
monturilor, dar și pentru depozitarea și transportul monturilor gata legate.

Cu multă vreme în urmă, înainte de lansarea variantei originală a cutiei Fox, păstrarea și depozitarea 
accesoriilor terminale era o adevărată provocare și aventură pentru pescari, de multe ori aceștia 
fi ind nevoiţi să apeleze la cutii concepute pentru stocarea de accesorii pe care le găseau în 
magazine de bricolaj! De-a lungul anilor, sistemul nostru de stocare a evoluat sub marca F-Box 
și a fost re-proiectat și modernizat constant cu îmbunătăţiri facile. Aceste caracteristici includ 
garnituri de cauciuc, compartimente complet separate, balamale super-puternice, închideri 
laterale fi abile, design practic și ergonomic. În plus faţă de gama F-box, avem, de asemenea, 
două sisteme de cutii lansate sub marca Royale. Ambele se dovedesc a fi  foarte populare în 
rândul pescarilor cu bugete mici, dar care doresc calitate excelentă în raport cu preţul cerut.

În ceea ce privește opţiunile de depozitare și transport ale monturilor dvs. vă oferim o gamă largă, 
care include penare de stocare pentru monturi standard – Penarele Rigid Rig, pentru monturi 
de tip Chod - Chod/Withy Bin, dar și soluţii perfecte pentru 
păstrarea monturilor de tip Zig - Zig Disc.
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¾ F Box® Range

¾ Cutii Royale System

¾ Penare Rigid Rig

¾ Zig Disc

¾ Chod W
ithy Bin

GAMA 
FOX

CUTII DE 

STOCARE 

UNELTE ȘI 

ACCESORII
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F BOX® RANGE
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F BOX® & DELUXE F BOX
Soluţia perfectă pentru depozitarea accesoriilor, 
cutia F Box Deluxe este furnizată cu o varietate 
de cutii de diferite dimensiuni și compartimente 
interioare, astfel încât să aveţi un sistem 
complet de stocare, potrivit pentru absolut 
toate accesoriile și elementele dvs. terminale.

CUTIE F BOX® MARE, DUBLĂ
  Partiție adâncă mare x 4

  Partiție adâncă medie x 4

  Partiție adâncă mică x 8

  Partiție redusă mare x 4

  Partiție redusă medie x 4

  Partiție redusă mică x 4

CUTIE F BOX® MEDIE, DUBLĂ
  Partiție adâncă mare x 4

  Partiție adâncă medie x 3

  Partiție adâncă mică x 3

  Partiție redusă mare x 4

  Partiție redusă mică x 4

CUTIE F BOX® MARE, SIMPLĂ
  Partiție adâncă mare x 4

  Partiție adâncă medie x 4

  Partiție adâncă mică x 8

CUTIE F BOX® MEDIE, SIMPLĂ
  Partiție adâncă mare x 4

  Partiție adâncă medie x 3

  Partiție adâncă mică x 3

Tackle not included

Toată gama este, de asemenea, în totalitate integrată cu noile 
noastre game de bagajerie Royale și FX, astfel încât să puteţi fi  
sigur că veţi găsi un buzunar perfect pentru a le transporta în 
condiţii de siguranţă către și de la vadul de pescuit. Cutiile F Box 
includ aceleași caracteristici ca și cele marcate F Box Deluxe, dar 
sunt furnizate fără cutii de depozitare suplimentare, astfel încât 
să vă puteţi adapta spaţiile interioare la nevoile și cerinţele dvs.

      *RRP - Pret recomandat de vanzare

*RRP

CBX005 Large Double Box €62.99

*RRP

CBX006 Medium Double Box €48.99

*RRP

CBX007 Large Single Box €48.99

*RRP

CBX008 Medium Single Box €38.99
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CUTII DE 

STOCARE 

UNELTE ȘI 

ACCESORII

CUTIE F BOX® DELUXE MARE, DUBLĂ
  Partiţie adâncă mare x 4

  Partiţie adâncă mică x 8

  Partiţie redusă medie x 4

  Cutie 8 compartimente x 2

  Cutie 2 compartimente x 1

  Cutie cu 4 compartimente de mică 
adâncime x 1

  Suporturi monturi x 2

  Partiţie adâncă medie x 4

  Partiţie redusă mare x 4

  Partiţie redusă mică x 4

  Cutie cu 4 compartimente x 1

  Cutie 8 compartimente de mică 
adâncime x 1

  Cutii pentru stocare role cu fir x 5

  Cutii “Flip top” x 2

CUTIE F BOX® DELUXE MEDIE, DUBLĂ
  Partiţie adâncă mare x 4

  Partiţie adâncă mică x 3

  Partiţie redusă mică x 4

  Cutie 6 compartimente x 1

  Cutie 8 compartimente de mică 
adâncime x 1

  Cutii pentru stocare role cu fir x 2

  Partiţie redusă medie x 3

  Partiţie redusă mare x 4

  Cutie 8 compartimente x 1

  Cutie 4 compartimente x 1

  Cutie 4 compartimente de mică 
adâncime x 1

  Cutii “Flip top” x 2

CUTIE F BOX® DELUXE MARE, SIMPLĂ
  Partiţie adâncă mare x 4

  Partiţie adâncă mică x 8

  Cutie 4 compartimente x 1

  Cutii pentru stocare role cu fir x 5

  Cutii “Flip top” x 2

  Partiţie adâncă medie x 4

  Cutie 8 compartimente x 2

  Cutie 2 compartimete x 1

  Suporturi monturi x 2

CUTIE F BOX® DELUXE MEDIE, SIMPLĂ
  Partiţie adâncă mare x 4

  Partiţie adâncă mică x 3

  Cutie 4 compartimente x 1

  Cutii “Flip top” x 2

  Partiţie adâncă medie x 3

  Cutie 8 compartimente x 1

  Cutii pentru stocare role cu fir x 2

CUTII COMPARTIMENTATE F BOX®
  Perfecte pentru stocarea tuturor accesoriilor 
de dimensiuni medii și mici, precum 
vârtejuri, margele, clipsuri, stoppere de 
momeală, plumbi mici, elemente de tip Zig 
Alignas, bucăţi de spumă, plută etc

 Design modular

  Se potrivesc perfect în cutiile F-Box și 
Royale

  Conţinutul rămâne vizibil

  Clipsuri sigure

  Preluarea accesoriilor într-o manieră facilă

 Disponibile compartimentate cu 
8, 6, 4, 2 sau un singur spaţiu

Model Length Width Depth
Deep Compartments 105 mm 80 mm 25 mm
Shallow Compartments 105 mm 80 mm 20 mm

8 compartimente

4 compartimente

6 compartimente

*RRP

CBX001 Deluxe Large Double €136.99

*RRP

CBX002 Deluxe Medium Double €79.99

*RRP

CBX004 Deluxe Medium Single €56.99

*RRP

CBX003 Deluxe Large Single €96.99

*RRP

CBX018 Full Compartment Shallow €12.99
CBX015 2 Compartment €12.99
CBX011 4 Compartment €12.99
CBX028 6 Compartment €12.99
CBX009 8 Compartment €12.99
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CUTIE ROYALE SYSTEM & PENAR RIGID F BOX®
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CUTIE ROYALE SYSTEM
Extrem de practice, cutiile noastre Royale Sistem sunt disponibile 
în două dimensiuni și au fost proiectate pentru acei pescari care 
doresc o soluţie de top pentru stocarea accesoriilor, dar care să le 
ofere în același timp un raport calitate-preţ foarte avantajos.. 

CARACTERISTICI
  Perfectă pentru stocarea monturilor și a diverselor 
accesorii

  Separatoare detașabile care vă permit să schimbați 
dimensiunea compartimentelor

  Dimensiunea Mediu (Medium) este furnizată cu: cutie 
4 compartimente, cutie 2 compartimente, 4 x cutii “Flip 
top” cu 4 compartimente, suport monturi și 
cutie pentru stocare rolă cu fir

  Dimensiunea Mare (Large) este furnizată cu: cutie 
8 compartimente, cutie 2 compartimente, cutie 4 
compartimente x 2, cutii “Flip top” cu 4 compartimente 
x 4, suport monturi, cutii pentru stocare role cu fir x 2

  Culoare verde “Carpy”

  Proiectată pentru a se potrivi cu gamele de bagajerie 
Royale și FX

Royale Tackle Box 
Medium

      *RRP - Pret recomandat de vanzare

*RRP

CBX067 Royal Tackle Box Medium €41.99

CBX068 Royal Tackle Box Large €62.99
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CUTII DE 

STOCARE 

UNELTE ȘI 

ACCESORII

Compartiment pentru depozitarea 
piunezelor (50 buc furnizate)

Barele profi late pe care se fi xează 
cârligele nu permit alunecarea acestora
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CARACTERISTICI
  Secțiune de mijloc cu balamale, detașabilă. Acest lucru vă 
permite să înfășurați și să depozitați monturi lungi, cum ar fi 
cele de tip Zig, dar și monturi plutitoare pentru pescuitul la 
plută

  Capetele rotunjite ale secțiunii de mijloc mențin curbura 
tuburilor termo aplicate pe ochetul cârligelor

  Perfect pentru stocarea unei largi varietăți de monturi

  Spuma EVA de mare densitate asigură că acele de fixare rămân 
pe loc în siguranță

  Barele profilate pe care se fixează cârligele nu permit 
alunecarea acestora

  Compartiment pentru depozitarea piunezelor (50 buc. 
furnizate)

  Riglă gradată pe capac pentru acuratețea lungimii monturilor

  Carcasă din ABS cu grad ridicat de rezistență la impact

  Garnitură din cauciuc, rezistentă la apă

  Dimensiuni: lungime 35cm x lățime 10cm x înălțime 7cm

PENAR RIGID F BOX®
Inovatorul penar rigid F Box® a provocat destul de multă agitație atunci când a fost 
lansat inițial, iar din acel moment a devenit alegerea principală în ceea ce privește 
depozitarea monturilor pentru mii de pescari de pe tot globul. Privit din exterior, 
acesta poate arăta similar cu diverse alte penare, însă, cu toate acestea, odată ce-l 
veți deschide, veți observa imediat că are capacitatea de a stoca aproape de două 
ori mai multe monturi, comparativ cu alte penare cu dimensiuni similare!

  Compartiment practic pentru stocarea piunezelor nefolosite (50 buc. furnizate)

  Capacitate de stocare masivă în comparație cu alte dispozitive de dimensiuni similare

  Bare profilate care fixează sigur cârligele în poziție și nu le permite alunecarea

  Capetele rotunjite ale secțiunii de mijloc mențin curbura tuburilor termo și permit înfășurarea facilă a monturilor de tip Zig Rig

Capacitate masiva de stocare

Monturile nu sunt incluse

Secţiune de mijloc cu balamale, detașabilă. 
Acest lucru vă permite să înfășuraţi și să 
depozitaţi monturi lungi, cum ar fi  cele 
de tip Zig, dar și monturi plutitoare 
pentru pescuitul la plută

*RRP

CBX069 Penar rigid F Box €37.99

176_183_Tackle & Rig_East.indd   181 16/12/2015   18:42:15



182

Insta Insta InstaInsta

Cand ati ajuns la lungime dorita taiati fi rul

ZIG DISC & CHOD WITHY 
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Începeţi prin plasarea cârligului 
in canelul discului

Acum roteste fi rul in jurul discului 
( fi ecare rotire are 1ft)

Se face o bucla si fi xati fi rul cu 
ajutorul unei piuneze
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Monturile nu sunt incluse

ZIG DISC 
Sistemul Zig Disc a fost special proiectat de către echipa noastră de ingineri CAD pentru 
a oferi soluţia perfectă de stocare a monturilor de tip Zig Rig. Există 5 discuri individuale 
din spumă EVA, profi late, fi ecare dintre ele având caneluri speciale pentru trei monturi; 
deși, la nevoie, puteţi adăuga mai multe. Discurile pot fi  eliminate din bara centrală 
și au o circumferinţă de 1FT (30cm), ceea ce vă ajută să legaţi foarte ușor monturi cu 
aceiași lungime de fi ecare dată. Pur și simplu înfi geţi cârligul în spumă și apoi înfășuraţi 
linia în jurul discului până când ajungeţi la lungimea dorită. Apoi, legaţi o buclă cu un 
nod “dublu-opt” la capătul monturii și fi xaţi-o în poziţie cu ajutorul unei piuneze!

CARACTERISTICI
  Livrat cu 20 de piuneze, stocate la interior

  Vine în pachet cu o husă din neopren, care vă păstrează monturile în siguranță în timpul 
transportului

  Cinci discuri detașabile

      *RRP - Pret recomandat de vanzare

*RRP

CAC498 Zig Disc €26.49
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CUTII DE 

STOCARE 

UNELTE ȘI 

ACCESORII

CUTIE PENTRU STOCARE MONTURI DE TIP CHOD / WITHY POOL
Nu există nici o îndoială că monturile de tipul Chod și Withy Pool sunt printre cele mai populare și, 
într-adevăr, efi ciente. Dar trecerea lor prin abur și mai apoi stocarea acestora în condiţii optime, încât 
să nu le deterioreze forma curburii agresive, s-a dovedit a fi  întotdeauna problematică... până acum!

CARACTERISTICI
  Suport plasat într-un container compact 
și sigur, de culoare verde, prevăzut cu 
filet în partea superioară

  Prezintă trei diametre diferite, care vă 
permit să selectați gradul de curbură 
necesar monturii

  Pur și simplu fixați montura Chod sau 
Withy Pool în secțiunea alesă și apoi 
treceți suportul prin aburul unui ceainic 
care fierbe pentru a definitiva curbura 
perfectă

 Monturile pot fi depozitate pe suport 
până când aveți nevoie de ele

  Livrată cu 20 de piuneze special 
concepute, care vă permit să fixați 
buclele monturilor în siguranță, fără 
însă a le deforma

Creati-va curbura 
perfecta de 
fi ecare data

*RRP

CAC377 Steam & Store Chod/Withy Bin €18.99
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FIRE

Fire
Nu are deloc sens să cheltuim sume mari de bani pe echipamente precum suporturi, 
alarme, corturi, bărci și mulinete, ca mai apoi să ne încărcăm tamburii cu fire de slabă 
calitate. Noi, cei de la Fox, credem că linia principală este unul dintre cele mai importante 
elemente pe care-l poți achiziționa și de aceea suntem dedicați să vă oferim cele mai bune 
variante pe care le puteți obține pentru banii alocați. Datorită accesului nostru la cea mai 
recentă tehnologie, credem cu tărie că suntem în măsură să vă oferim ceea ce noi credem 
că sunt cele mai bune monofilamente, fire textile și fire fluorocarbon prezente în piață.

În oferta Fox, toate calităţile și caracteristicile fi relor au fost luate în calcul, prin urmare, veţi găsi fi re 
foarte suple, scufundătoare, cu diametru redus (excelente pentru casting), fi re fl uorocarbon invizibile 
în apă, monofi lamente foarte rezistente la abraziune, cu fl otabilitate neutră, fl otabile și cu vizibilitate 
redusă, dar și fi re textile de calitate cu diametru redus. În plus, avem în ofertă fi re conice, cu lider 
construit în primii metri, și fi re textile dedicate atât pentru spod cât și pentru sondarea cu marker-ul. 
Anul trecut am lansat o serie de fi re noi și, datorită succesului lor, am considerat că nu este nevoie să 
înlocuim niciunul dintre ele în sezonul 2016. Cu toate acestea, avem un nou fi r textil adăugat la gama 
noastră de multifi lamente, noul Horizon semi-plutitor, care înlocuiește vechiul model Horizon.

Iar pentru a demonstra angajamentul nostru spre a vă oferii cele mai bune fi re de pe 
piaţă, am fost unul dintre primii semnatari ai European Fishing Tackle Trade Association 
(EFTTA) Line Charter, care ne obligă să ne asigurăm că toate fi rele noastre sunt etichetate 
și testate cu precizie și în conformitate cu cele mai înalte standarde din industrie.
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¾ Exocet™ 

¾ Exocet™ Tapered Mono

¾ Soft Steel® Camo

¾ Warrior® XT

¾ Surface

¾ Illusion® Trans Khaki

¾ Fire textile

GAMA
FOX
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FIRE

FI
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CARACTERISTICILE INCLUD
  Diametru redus și suplețea îl fac ideal pentru lansări la distanță.

  Rezistență mare la abraziune, în raport cu diametru redus.

  Pentru un fir atât de suplu, se scufundă surprinzător de bine.

  Nuanțe de verde Low-vis care se camuflează foarte bine pe fundul lacului.

  Rezistență mare la nod și memorie scăzută.

  Furnizat pe role vrac.

CARACTERISTICILE INCLUD
  Perfect pentru lansările la distanță.

  Se pot atinge lansări de peste 180m!

  Forma dublu conică permite ca linia să fie întoarsă la nevoie, oferind o mai mare valoare pentru bani.

  Foarte suplu dar extrem de rezistent la abraziune.

  Nuanțe de verde Low-vis care se camuflează foarte bine pe fundul lacului.

  Rezistență mare la nod și memorie scăzută.

  Furnizat pe role de 300m.

EXOCET™ CONIC MONO 
12LB - 35LB, 15LB - 35LB

Firul nostru conic Exocet s-a dovedit a fi  un adevărat învingător pe 
parcursul anului trecut și acum este considerat a fi  cea mai bună 
alegere a pescarilor care pescuiesc în locuri unde înaintașul este 
interzis. Începe cu un diametru foarte rezistent 35lb (0,50 mm) pe 
primii 5 metri, ca mai apoi, pe următorii 7m să scadă treptat până la 
12lb (0,30mm) sau 15lb (0,33 mm). Apoi, următorii 300m au același 
diametru de 12 sau 15lb, după care crește din nou în diametru (din 
nou 7m de conicitate și apoi 5m de 35lb).

EXOCET™

EXOCET a devenit rapid unul dintre cele mai alese fi re principale 
de tip monofi lament pentru încărcarea tamburilor. După ce și-a 
construit o reputaţie formidabilă pentru fi abilitate și performanţă, 
a devenit rapid alegerea numărul unu pentru mulţi dintre pescarii 
renumiţi ai lumii.

      *RRP - Pret recomandat de vanzare

Cod Rezistenta Diametru Metri pe rola *RRP

CML123 13lb (5.9kg) 0.30mm 1000m €28.99

CML124 16lb (7.27kg) 0.33mm 1000m €28.99

CML125 18lb (8.18kg) 0.35mm 1000m €28.99

CML126 20lb (9.09kg) 0.37mm 1000m €28.99

CML127 23lb (10.45kg) 0.40mm 1000m €28.99

Cod Rezistenta Diametru Metri pe rola *RRP

CML121 12-35lb (5.4-15.9kg) 0.30-0.50mm 300m €15.99

CML122 15-35lb (6.8-15.9kg) 0.33-0.50mm 300m €15.99
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CARACTERISTICILE INCLUD
  Elasticitate redusă și foarte puternic.

  Diametru redus și suplețea îl fac ideal 
pentru lansări la distanță.

  Foarte rezistent la abraziune.

  Coloritul de tip camuflaj îl face foarte 
greu de observat pe fundul lacului.

  Rezistență mare la nod și memorie scăzută.

CARACTERISTICILE INCLUD
  Fir perfect all-round

  Foarte puternic și totuși surprinzător de ușor de lucrat cu el.

  Extrem de rezistent la nod și la abraziune.

  Vizibilitate redusă în apă.

  Elasticitate controlată.

  Disponibil în nuanțe de verde sau maro.

SOFT STEEL® CAMO 13LB, 16LB, 18LB ȘI 20LB 

Este disponibil în două variante de culoare, Light Camo și Dark Camo, 
ceea ce vă permite să-l folosiţi împreună cu accesoriile noastre Light 
și Dark Camo, care fac parte din gama noastră lider de piaţă, Edges.

WARRIOR® XT 
10LB, 12LB, 15LB ȘI 20LB

Firul Warrior XT este atât de bun, încât este ales cu regularitate de 
majoritatea consultanţilor noștri și, în ciuda preţului foarte accesibil, 
performează excelent în toate condiţiile date.

      *RRP - Pret recomandat de vanzare

Cod Rezistenta Diametru Metri pe rola *RRP

Light Camo

CML132 13lb/5.9kg 0.30mm 1000m €32.99

CML133 16lb/7.27kg 0.33mm 1000m €32.99

CML134 18lb/8.18kg 0.35mm 1000m €32.99

CML135 20lb/9.10kg 0.37mm 1000m €32.99

Dark Camo

CML136 13lb/5.9kg 0.30mm 1000m €32.99

CML137 16lb/7.27kg 0.33mm 1000m €32.99

CML138 18lb/8.18kg 0.35mm 1000m €32.99

CML139 20lb/9.10kg 0.37mm 1000m €32.99

Green Brown Rezistenta Diametru Metri pe rola *RRP

CML074 CML080 10lb (4.5kg) 0.30mm 1320m €12.49

CML075 CML081 12lb (5.4kg) 0.33mm 1150m €12.49

CML076 CML082 15lb (6.8kg) 0.35mm 1030m €12.49

CML077 CML083 20lb (9.0kg) 0.38mm 870m €12.49
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CARACTERISTICILE INCLUD
  Flotabilitate neutră

  Diametru redus și vizibilitate redusă

  Ultra-suplu pentru lansări facile

  Foarte discret pe suprafața apei

  Rezistență bună la abraziune și la nod

  Furnizat pe role de 250m

SURFACE™ 12LB ȘI 15LB

Întocmai cum sugerează și numele, Surface a fost dezvoltat special 
pentru pescuitul cu pluta și s-a dovedit a fi  incredibil de popular încă 
de la lansarea sa din vara anului 2014.

ILLUSION® TRANS KHAKI 16LB ȘI 19LB

Florocarbonul nostru Illusion Trans Khaki îmbină tehnologii și 
caracteristici de vârf, care au contribuit la realizarea a probabil celui 
mai bun fl orocarbon prezent pe piaţă. Am dezvoltat acest fi r alături 
de scafandru și pescarul Rob Hughes, care votează produsul ca fi ind 
mai sus decât orice alt fl uorocarbon disponibil în piaţă. Tehnologia 
Trans Khaki folosită la acest fi r permite fi rului să devină invizibil atât 
pe substrat, cât și între ape.

CARACTERISTICILE INCLUD
  Super-suplu pentru lansări facile și așezare pe substrat urmând conturul acestuia

  Se scufundă extrem de rapid

  Elasticitate redusă

  Invizibil în apă

  Foarte rezistent la abraziune

  Rezistență sporită la nod

  Furnizat pe role de 200m

  Role de 600m vrac, de asemenea, disponibile

      *RRP - Pret recomandat de vanzare

Cod Rezistenta Diametru Metri pe rola *RRP

CML128 12lb/5.45kg 0.28mm 250m €11.99

CML129 15lb/6.80kg 0.30mm 250m €11.99

Cod Rezistenta Diametru Metri pe rola *RRP

CML130 16lb/7.27kg 0.35mm 200m €28.99

CML131 19lb/8.64kg 0.39mm 200m €28.99

CML140 16lb/7.27kg 0.35mm 600m €84.99

CML141 19lb/8.64kg 0.39mm 600m €84.99

FIRE

FI
RE
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NOULEADERE TRANS KAKI CONIC MONO 
Conceput pentru a prelua șocul de la lansare atunci când se folosesc 
plumbi foarte grei sau rachete de nădire. 

După cum sugerează și numele, leaderul este conic, astfel că linia 
devine treptat mai groasă, pe măsură ce mulinaţi fi rul pe tambur.

LEADERE MONO CONICE

INAINTASI PENTRU AGATATURI

CARACTERISTICILE INCLUD

CARACTERISTICILE INCLUD

CARACTERISTICILE INCLUD

  Conicitatea vă permite să utilizați un înaintaș gros și rezistent și, în același timp, datorită 
faptului că devine din ce în ce mai subțire, nodul de la îmbinarea cu firul principal va fi 
foarte discret

 Memorie și elasticitate scăzute

  Foarte rezistente la abraziune

  3 leaderi pe rolă, fiecare lung de 12m 

  Disponibil în variante de 12lb-30lb (0,33 mm - 0,50 mm) și 16 lb-35lb (0,37mm – 0,57mm)

  Conceput pentru a prelua șocul de la lansare atunci când se folosesc plumbi foarte grei

  După cum sugerează și numele, leaderul este conic, astfel că linia devine 
treptat mai groasă, pe măsură ce mulinați firul pe tambur

  Permite legarea de noduri discrete cu linia principală

  Disponibil în variante Clear și Camo

  Disponibil în 12lb-35lb (5,4 kg - 15,9 kg) și 15lb-45lb (6,8 kg - 20,4 kg)

  Foarte rezistent la abraziune

  Elasticitate redusă

  Este ideal atunci cand pescuim in agataturi sau in vegetatie

  Disponibil in Transparent si Camo

  Disponibil in  25lb (11.3kg), 35lb (15.9kg) and 45lb (20.4kg)

      *RRP - Pret recomandat de vanzare

Cod Colour Rezistenta Diametru Metri pe rola *RRP

CML062 Camo 0.45/25lb 0.45mm 100m €13.99

CML063 Camo 0.50/35lb 0.50mm 100m NOU €13.99

CML064 Camo 0.60/45lb 0.60mm 100m NOU €13.99

CML065 Clear 0.45/25lb 0.45mm 100m NOU €13.99

CML066 Clear 0.50/35lb 0.50mm 100m NOU €13.99

CML067 Clear 0.60/45lb 0.60mm 100m NOU €13.99

Cod Colour Rezistenta Diametru Metri pe rola *RRP

CML068 Camo 12-35lb 0.33-0.57mm 3 x 12m €13.99

CML069 Camo 15-45lb 0.39-0.66mm 3 x 12m NOU €13.99

CML070 Clear 12-35lb 0.33-0.57mm 3 x 12m NOU €13.99

CML071 Clear 15-45lb 0.39-0.66mm 3 x 12m NOU €13.99

Cod Colour Rezistenta Diametru Metri pe rola *RRP

CML142 Trans Khaki 12-30lb 0.33 - 0.50mm 3 x 12m NOU €13.99

CML143 Trans Khaki 16-35lb 0.37 - 0.57mm 3 x 12m NOU €13.99

FIRE
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BRAID

CARACTERISTICILE INCLUD
  Se scufundă rapid.

  Diametru redus și suplu pentru lansări facile la distanță.

  Natura sa suplă îl ajută să “îmbrățișeze” formele de pe substratul lacului.

  Foarte rezistent la abraziune.

  Elasticitate zero.

  Perfect pentru pescuit în zone dificile și în apropierea agățăturilor.

  Disponibil pe role de 300 și 600m.

SUBMERGE™
Firul nostru textil Submerge este folosit ca linie principală de 
unii dintre cele mai buni pescari din crap din Europa, inclusiv 
de colaboratori ai altor fi rme rivale care, la rândul lor, produc 
fi re textile! Subrmerge este disponibil în varianta Dark Camo 
și benefi ciază de o tehnologie specială de vopsire care îl 
ajută să se camufl eze pe fundul lacului. Este extrem de dur și 
rezistent, ideal pentru pescuit în condiţii și zone difi cile.

CARACTERISTICILE INCLUD
  Are aceiași nuanță Dark Camo precum firul textil scufundător Submerge Sinking.

  Foarte rezistent la abraziune, ceea ce-l face perfect pentru locurile dificile.

  Rezistență mare la nod.

  Foarte suplă pentru lansări facile la distanță.

  Diametrul redus ajută, de asemenea, în câștigarea de metri în lansare.

  Disponibil la rezistențe de 35lb (0,20mm) și 50lb (0,30mm).

  Bobinat pe role de 300m.

FIR TEXTIL HORIZON® SEMI-FLOTANT
Noul nostru fi r textil principal Horizon este semi-plutitor, ceea ce-l 
face ideal pentru pescuitul la distanţe extrem de lungi, păstrând 
în același timp fi rul deasupra oricărui obstacol din apă sau atunci 
când se pescuiește deasupra zonelor bogate în vegetaţie (nu se va 
scufunda în iarbă).

NOU

      *RRP - Pret recomandat de vanzare

Cod Rezistenta Diametru Metri pe rola *RRP

CBL008 25lb (11.3kg) 0.16mm 300m €43.99

CBL009 25lb (11.3kg) 0.16mm 600m €89.99

CBL010 40lb (18.1kg) 0.20mm 300m €43.99

CBL011 40lb (18.1kg) 0.20mm 600m €89.99

Cod Colour Rezistenta Diametru Metri pe rola *RRP

CBL014 Camo 35lb 0.20mm 300m NOU €43.99

CBL015 Camo 50lb 0.30mm 300m NOU €43.99

FI
RE

184_191_Line_East.indd   190 16/12/2015   18:52:39



191

Insta

  Fir textil galben Hi-vis, conceput special pentru spodding.

  Ultra plutitor.

  Elasticitate zero.

  Diametru redus și suplu pentru lansări facile la distanță.

  Rezistență mare nod.

  Recomandat să se folosească în combinație cu un înaintaș.

  Culoarea verde, foarte puțin vizibilă în apă, reduce
șansele ca peștii să se sperie de fir.

  Conceput special pentru sondarea fundului lacului.

  Ultra plutitor.

  Elasticitate zero.

 Diametru redus și suplu pentru lansări facile la distanță.

  Rezistență mare nod.

  Recomandat să se folosească în combinație cu un înaintaș.

FIR TEXTIL EXOCET™ MK2 MARKER 

Alături de fi rul nostru textil Exocet MK2 Spod, am dezvoltat, de 
asemenea, fi rul textil MK2 Exocet Marker, care este proiectat special 
pentru identifi carea structurilor de pe substratul apei. Culoarea 
verde low-vis reduce considerabil șansele ca peștii să se sperie când 
marker-ul este în apă pentru perioade mai lungi de timp, iar lipsa 
totală a elasticităţii ajută la transmiterea precisă către vârful lansetei 
a tuturor informaţiilor „culese” de pe substrat.

CARACTERISTICILE INCLUD

FIR TEXTIL EXOCET™ MK2 SPOD

Ca parte a gamei noastre dedicate fi relor textile, am dezvoltat ceea 
ce credem că este fi rul suprem pentru nădirea cu racheta sau cu 
spomb-ul. Super-suplu și cu diametru extrem de redus pentru 
lansarea la distanţe considerabile, fi rul Exocet MK2 Spod este, de 
asemenea, plutitor, ceea ce face ca racheta sau spomb-ul să fi e mult 
mai ușor de recuperat. 

CARACTERISTICILE INCLUD

Cod Rezistenta Diametru Metri pe rola *RRP

CBL013 20lb (9.07kg) 0.18mm 300m €35.99

Cod Rezistenta Diametru Metri pe rola *RRP

CBL012 20lb (9.07kg) 0.18mm 300m €35.99

Cod Rezistenta Diametru Metri pe rola *RRP

CBL008 25lb (11.3kg) 0.16mm 300m €43.99

CBL009 25lb (11.3kg) 0.16mm 600m €89.99

CBL010 40lb (18.1kg) 0.20mm 300m €43.99

CBL011 40lb (18.1kg) 0.20mm 600m €89.99

FIRE
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Cu fi ecare an care trece, popularitatea accesoriilor noastre din gama Edges devine 
tot mai puternică. Mii de pescari din întreaga Europă descoperă zilnic gama Edges, 
iar rezultatele reușite în urma utilizării acestora îi determină să nu-și dorească să 
se mai întoarcă la cele folosite anterior! Gama Edges a implicat nenumărate ore 
de cercetare, dezvoltare și teste pentru a ne asigura că acestea oferă cu adevărat 
utilizatorului fi nal un avantaj masiv nu numai în a prinde pește, dar, de asemenea, și 
în raport cu ceilalţi pescari care încă n-au realizat cât de specială este întreaga gamă 
“Edges”. Nu trece o zi în care să nu primim capturi și povești pe platformele noastre 
mass-media sociale venite de la pescari fericiţi, care-și depășesc recordurile personale 
folosind gama noastră de accesorii „Edges”, iar acesta este exact tipul de mesaj care 
ne motivează să continuăm să producem și mai multe produse deosebite în gamă.

În plus faţă de gama iniţială Edges, care a crescut din nou în catalogul 2016, avem, de asemenea, o 
întreagă serie de alte accesorii pe care să le împărtășim cu tine în paginile următoare. Elemente precum 
PVA, instrumente de nădire, plute pentru monturi Rig Zig, elemente pentru pescuit la suprafaţă, 
cârlige, plumbi și plute de marcaj - pentru a numi doar câteva - toate vă așteaptă în această secţiune.

Inginerii noștri CAD lucrează îndeaproape atât cu echipa noastră de dezvoltare a produselor cât 
și cu consultanţii pe malul apei pentru a proiecta cele mai bune și mai inovatoare accesorii care 
au existat vreodată. Produsele pe care urmează să le vedeţi au fost proiectate de pescari pentru 
pescari, asigurându-ne că atunci când cheltuiţi banii pe accesorii Fox primiţi în schimb produse de 
calitate superioară, care vă vor face pescuitul mai ușor și mai productiv decât oricând altădată.

 
Accesorii

ACCESORII
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¾ Gama Edges

¾ Plumbi 

¾ Cârlige
¾ Monturi și leadere gata legate

¾ Croșete & foarfece

¾ Plute de marcaj

¾ Instrumente de nădire

¾ Plase PVA & Arma

¾ Plute Zig & Controler

GAMA
FOX

ACCESORII
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CAMOTEX™ STIFF

  Fir cu cămașă, ultra-rigid, care este perfect 
pentru momeli de fund și monturi pop-up
  Atât cămașa exterioară din plastic 
cât și firul textil de la interior sunt 
nuanțate în patern de camuflaj
  Vă recomandăm să eliminați 
suprafața exterioară înainte de a lega 
un nod cu acest material, deoarece 
este atât de rigid, încât este posibil să 
cedeze la tensionarea nodului
  Trecut prin aburi și îndreptat, devine 
o opțiune excelentă pentru monturi 

de tip „stiff” sau secțiuni rigide 
pentru monturile rigide cu balama, 
așa numitele Hinged Stiff Rig
  Excelente proprietăți anti-încurcare
  Ușor de înlăturat cămașa exterioară
 Disponibil în două culori - Light 
Camo și Dark Camo
  Rezistență - 15lb (6.8kg), 20lb (9 kg) și 
25lb (11.3kg)

  • Rolă de 20m

CAMOTEX™ SOFT

  Fir textil cu cămașă, ultra-moale, 
perfect pentru momeli de fund și 
monturi pop-up

 Datorită supleții sale, ar putea fi 
confundat cu un fir suplu normal, 
fără cămașă

  Atât cămașa exterioară din plastic 
cât și firul textil de la interior sunt 
nuanțate în patern de camuflaj

  Cămașă exterioară ușor de înlăturat

 Disponibil în două culori - Light 
Camo și Dark Camo

  Rezistență - 15lb (6.8kg), 20lb (9 kg), și 
25lb (11.3kg)

  Rolă de 20m

CAMOTEX™ SEMI-STIFF

  Fir textil cu cămașă, semi-rigid, care 
se află ca rigiditate între Camotex 
Stiff și Camotex Soft

  Perfect pentru momeli de fund și 
monturi pop-up

  Atât cămașa exterioară din plastic 
cât și firul textil de la interior sunt 
nuanțate în patern de camuflaj

  Vă recomandăm să eliminați 
suprafața exterioară înainte de a lega 
un nod cu acest material, deoarece 

este atât de rigid, încât este posibil să 
cedeze la tensionarea nodului

  Trecut prin baie de aburi se poate îndreaptă

  Excelente proprietăți anti-încurcare

  Ușor de înlăturat cămașa exterioară

 Disponibil în două culori - Light 
Camo și Dark Camo

  Rezistență - 15lb (6.8kg), 20lb (9 kg), 
și 25lb (11.3kg)

  Rolă de 20m

CORETEX™ MATT

  Bazat pe originalul Coretex, dar cu 
un înveliș exterior îmbunătățit, mat, 
care reduce efectul de strălucire 
din apă

  Perfect pentru o mare varietate de 
monturi și prezentări

  Cămașa semi-rigidă are proprietăți 
anti-încurcare și permite realizarea 
de monturi de tipul „combi-rig”

  Cămașă exterioară ușor de înlăturat

 Disponibil în variante Weedy Green 
și Gravelly Brown

  Rezistență - 15lb (6.8kg), 20lb (9 kg), 
25lb (11.3kg) și 35lb (15.8kg)

  Rolă de 20m

REFLEX™ CAMO

  Proiectat pentru a fi mai 
bun decât orice alte fir textil 
disponibil momentan

  Prezintă patern cu pauze de culoare 
pentru camuflare perfectă

  Fir textil extrem de suplu, ideal 
pentru utilizarea în saci PVA

  Se scufundă rapid, fără a 

avea nevoie de pastă de 
plumb suplimentară

 Disponibil în două culori - 
Light Camo și Dark Camo

  Rezistență la rupere - 15lb (6.8kg), 
25lb (11.3kg) și 35lb (15.8kg)

  Rolă de 20m

RIGIDITY® TRANS KHAKI 
  Versiune îmbunătățită a 
variantei inițiale Rigidity

  Prezintă patern „Trans Kaki” pentru 
camuflaj și vizibilitate redusă

  Cel mai rigid fir dedicat monturilor 
Chod pe care l-am văzut vreodată

  Vizibilitate redusă în apă

  Perfect pentru monturi Chod 
și monturi cu balama de 
tipul „Hinged Stiff Rigs”

  Rigiditatea de care dispune îl face 
foarte greu de scuipat de către 
pești odată ce a fost aspirat

  Varianta de 30 lb necesită 
utilizarea croșetei

 Disponibil în două variante 
de rezistență: 25lb (11.3kg) 
și 30lb (13.6 kg)

  Furnizat pe role de 30m!

NOU
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FIR DE FORFAC ILLUSION® 
TRANS KAKI SOFT 

  Fir pentru monturi îmbunătățit, nuanțat în 
revoluționarul nostru patern de camuflaj 
„Trans Kaki”

  Perfect pentru locuri cu ape curate

  Cel mai puțin vizibil fir pe care 
Rob Hughes l-a observat în timpul 
scufundărilor

  Scufundare rapidă și lină

  Rezistență mare la abraziune și 
elasticitate redusă

  Rezistență mare la nod

  Perfect pentru o întreagă serie de 
monturi și prezentări

  Furnizat pe role de 50m

 Disponibil în variante de 12lb (5.45 kg) 
și 15lb (6.8 kg)

ARMADILLO™

 Nuanțat în revoluționarul nostru patern de 
camuflaj „Trans Kaki”

  Fir textil conceput pentru a fi folosit ca leader de 
șoc

  Perfect pentru pescuit la distanță sau când pescuiți 
în locuri cu agățături

 Disponibil în variante Light Camo sau Dark Camo

 O nouă versiune de 65lb disponibilă pentru 
condiții extreme de pescuit

 Disponibil în variante de 30lb (13.6kg), 45lb 
(20.4kg) sau 65lb (29.5kg)

  Furnizat pe role de 20m

LEADER ILLUSION® TRANS 
KHAKI FLUOROCARBON

 Nuanțat în revoluționarul nostru patern 
de camuflaj „Trans Kaki”

  Perfect pentru locuri cu ape curate.

 De două ori mai eficient folosit ca fir de 
monturi

  Cel mai puțin vizibil fluorocarbon 
pe care Rob Hughes l-a observat în 
timpul scufundărilor

  Se scufundă foarte rapid și, datorită 
supleții sale, preia forma fundului 
lacului și devine practic invizibil

  Rezistenta mare la abraziune și 
elasticitate redusă

  Rezistență mare la nod

  Furnizat pe role de 50m

 Disponibil în variante de 20lb (9 kg) 
și 30lb (13.6 kg)

LEADCORE 
CAMO

  Excelent pentru camuflare și rezistență la abraziune

  Ușor de lucrat, foarte suplu, foarte dens și foarte 
puternic

 Nuanțat în culoare de camuflaj

 Disponibil în două opțiuni de culoare Camo și Dark 
Camo

 Disponibil numai în variantă de 45lb (20.4 kg).

  Furnizat pe role de 7m și 25m

LEADERE TRANS KHAKI 
TAPERED MONO 

  Conceput pentru a prelua “șocul” 
care apare în momentul lansării 
plumbilor grei sau a rachetelor 
de nădire și pentru a preveni 
“rupturile” care pot apărea

 După cum îi sugerează și numele, 
acest lider este conic și devine 
treptat mai gros, pe măsură 
ce-l mulinați pe tambur

  Taper vă permite să utilizați un lider 
de șoc foarte gros, în timp ce nodul 
de la linia principală rămâne la 
dimensiuni reduse, ceea ce vă ajută 
în atingerea distanțelor propuse

 Memorie scăzută și 
elasticitate redusă

  Foarte rezistent la abraziune

  3 leaderi pe rolă, fiecare 
de 12m lungime

 Disponibil în variante de 
12lb-30lb (0,33 mm-0,50 mm) și 1
6 lb-35lb (0.37mm-0.57mm)

FIR DE FORFAC 
ZIG & FLOTOR

  Conceput special pentru 
pescuitul cu pluta sau cu 
monturi de tip Zig Rig

  Fabricat dintr-un copolimer 
mono, care îi conferă un diametru 
incredibil de mic, ceea ce-l 
face foarte discret în apă

  Incredibil de puternic, cu mare 
rezistență la abraziune

  Foarte de probabil alegerea 
numărul unu pentru majoritatea 
pescarilor europeni care 
pescuiesc cu Zig Rig

 Disponibil în variante 
de 9lb, 12lb și 15lb

LEADER SUBMERGE™ 
LEAD FREE

  Alternativă excelentă la leadcore-ul clasic, perfect 
pentru locurile unde este interzis leadcore-ul

  Incredibil de suple, se scufundă rapid și se mulează 
perfect pe fundul lacului

  Rezistență mare la abraziune

  Foarte ușor de lucrat , iar buclele rezultate sunt 
incredibil de puternice

 Disponibil în variante Gravelly Brown și Weedy Green

 O nouă versiune de 60lb acum disponibilă pentru 
pescuit în condiții extreme

 Disponibil în variante de 30lb (13.6 kg), 45lb (20.4 
kg) și 60lb (27.2 kg)

  Furnizat pe role de 10m

NOU
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MONTURI CHOD  

  Legate la standarde exacte, impuse de consultanții Fox

  Cârlige Arma Point SR cu contră

  Legate cu Edges Rigidity Trans Khaki (25lb pentru cârlige 
nr. 6, 7 și 8 și 30lb pentru cârlige nr. 4 și 5)

 Micro vârtej cu anou fixat pe bucla “D” pentru atașarea momelilor

  Prevăzut la capăt cu un vârtej cu anou nr. 11

  Perfect pentru pescarii care nu au timp, priceperea sau 
capacitatea fizică de a-și lega propriile monturi CHOD

  3 monturi furnizate în pachet

MONTURI 
KURO S4 
CARP 

MONTURI 
SSBP CRAP 

  Legat cu fir Edges Coretex Matt și cârlig cârlig Kuro S4 XS

  Livrat opțional cu vârtej standard nr. 7, vârtej Kwik 
Change sau vârtej cu anou flexibil

  Poate fi atașat la vârtejul unui leader gata legat prin 
intermediul unei conexiuni buclă în buclă

 Disponibile cu dimensiuni de cârlig 2, 4, 6 și 8

  Variante de culoare Weed Green sau Gravel Brown Coretex Matt

  Livrat cu adaptor Trans Khaki Micro Line Aligna 
Adaptor și con Trans Khaki Anti-Tangle Sleeve

  Tub Trans Kaki Hook Silicon pe tija cârligului care fixează firul de păr

  Livrat cu opritoare de momeală pentru firul de păr

 Dimensiunile cârligelor se potrivesc cu dimensiunile 
firelor după cum urmează: 15lb cu mărime de 8, 20lb 
cu mărime de 6 și 25lb pentru mărimile 2 și 4

  Legate cu fir textil cu cămașă Edges Coretex Matt

  Livrat opțional cu vârtej standard nr. 7, vârtej Kwik 
Change sau vârtej cu anou flexibil

 Disponibile cu variante de cârlige cu contră (dimensiuni 
2, 4, 6 și 8) și fără contră (dimensiuni 6 și 8)

  Legate cu extrem de popularele cârlige Arma Point SSBP și SSBP (B)

 Dimensiunile cârligelor se potrivesc cu dimensiunile firelor după cum urmează: 
15lb cu cârlige de 8, 20lb cu cârlige de 6 și 25lb pentru cârlige de 2 și 4

  Livrat cu adaptor Trans Khaki Micro Line Aligna și 
con Trans Khaki Anti-Tangle Sleeve

  Livrat cu opritoare de momeală pentru firul de păr

  Poate fi atașat la vârtejul unui leader gata legat prin 
intermediul unei conexiuni buclă în buclă

  Tub Trans Kaki Hook Silicon pe tija cârligului pentru fixarea firului de păr

MONTURI 
PENTRU 
PUNGI PVA 

  Legate cu cârlige ultra-ascuțite, Arma Point SSBP și SSBP(B)

  Legate cu fire suple Edges Reflex

 Noul adaptor Edges Trans Khaki Micro Line Aligna pe ochetul cârligului

  Tub Trans Kaki Hook Silicon pe coada cârligului pentru a fixarea firului de păr

  Livrat cu con Trans Kaki Micro Anti Tangle Sleeve

 Dimensiunile cârligelor se potrivesc cu dimensiunile firelor după cum urmează: 15lb 
cu cârlige fără contră de 8 și 6, 15lb cu cârlige de 8 și 6 și 25lb pentru cârlige de 4

  Livrat cu vârtej cu anou Flexi Ring Swivel nr. 7 și vârtej Kwik Change nr. 7

  Perfecte pentru pescuitul cu pungi solide de PVA

  Livrat cu opritoare de momeală pentru firul de păr

  Poate fi atașat la vârtejul unui leader gata legat prin 
intermediul unei conexiuni buclă-în-buclă

 Două monturi în pachet - una legată cu Reflex Light Camo și una cu Dark Camo

CARACTERISTICILE CARACTERISTICILE

CARACTERISTICILE CARACTERISTICILE

NOU

NOU

NOU NOU
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LEADER LEADCORE CU KIT KWIK CHANGE

LEADCORE HELI RIGS CU KIT KWIK CHANGE

LEAD CLIP TUBING RIGS + K/C KIT

LEADER SUBMERGE CU KIT KWIK CHANGE

LEADERE SUBMERGE DE 30 LB CU 
LEAD CLIP ȘI KIT KWIK CHANGE 

LEADERE SUBMERGE DE 30 LB 
CU HELI RIGS ȘI KIT KWIK 

LEADERE DE LEDCORE CU LEAD CLIP ȘI KIT KWIK CHANGE 

  Trei leadere cu lungime de 750cm, legate cu 
Edges Camo Leadcore

  Livrat cu trei opțiuni de vârtejuri – standard, Flexi 
Ring și Kwik Change

  Bucle formate la ambele capete, care permit 
schimbarea facilă și rapidă a vârtejurilor prin 
intermediul unei conexiuni buclă în buclă

  Vă permit legarea prin intermediul unei 
conexiuni buclă în buclă a unei monturi gata 
legată din oferta noastră

 Disponibil în variante Light sau Dark Camo

  Trei leadere cu lungime de 750cm, 
legate cu Edges Camo Leadcore
  Toate cele trei leadere au componente din gama Edges 
necesare pentru configurarea monturilor elicopter
  Conține 3 x Heli Buffer Sleeves 3 x Tapered Bore 
Bead de 6mm, 3 x lungimi de 0.5mm din silicon
  Livrate cu 3 x vârtejuri cu anou Flexi Ring, 
plus 3 x vârtejuri Kwik Change Flexi Ring
  Bucle formate la ambele capete, care permit 
schimbarea facilă și rapidă a vârtejurilor prin 
intermediul unei conexiuni buclă în buclă
  Vă permit legarea prin intermediul unei conexiuni buclă 
în buclă a unei monturi gata legată din oferta noastră

 Disponibil în variante Light sau Dark Camo

  Trei bucati de Leadcore 750cm

  Vine cu trei tipuri de varteje- standard, 
inel flexibil si varteje rapide.

  Bucle la ambele capete, pentru a 
putea schimba usor vartejul

  Vă permit legarea prin intermediul unei 
conexiuni buclă în buclă a unei monturi 
gata legată din oferta noastră

 Disponibil in Light sau Dark Camo

  Trei leadere cu lungime de 750cm, legate cu fir 
Submerge de 30lb, fără inserție de plumb

  Livrat cu trei opțiuni de vârtej – standard, 
Flexi Ring și Kwik Change

  Bucle formate la ambele capete, care permit 
schimbarea facilă și rapidă a vârtejurilor prin 
intermediul unei conexiuni buclă în buclă

  Vă permit legarea prin intermediul unei 
conexiuni buclă în buclă a unei monturi 
gata legată din oferta noastră

 Disponibil în variante Weedy Green sau Gravelly Brown

  Trei leadere cu lungime de 750cm, legate cu fir 
Submerge de 30lb, fără inserție de plumb

  Toate cele trei leadere sunt prevăzute cu clips 
Trans Khaki Lead Clip și con Tail Rubber

  Livrat cu vârtejuri Standard și Kwik Change

  Bucle formate la ambele capete, care permit 
schimbarea facilă și rapidă a vârtejurilor prin 
intermediul unei conexiuni buclă în buclă

  Permit atașarea, prin intermediul unei 
conexiuni buclă în buclă, a unei monturi 
gata legată din oferta noastră

 Disponibil în variante Weedy 
Green sau Gravelly Brown

  Trei leadere cu lungime de 750cm, legate c
u fir Submerge de 30lb, fără inserție de plumb

  Toate cele trei leadere sunt prevăzute 
cu elemente Edges Trans Khaki necesare 
pentru realizarea monturii elicopter

  Conține 3 x Heli Buffer Sleeves 3 x Tapered Bore 
Bead de 6mm, 3 x lungimi de 0.5mm din silicon

  Livrate cu 3 x vârtejuri cu anou Flexi Ring, 
plus 3 x vârtejuri Kwik Change Flexi Ring

  Bucle formate la ambele capete, care permit 
schimbarea facilă și rapidă a vârtejurilor prin 
intermediul unei conexiuni buclă în buclă

  Permit atașarea, prin intermediul unei conexiuni buclă 
în buclă, a unei monturi gata legată din oferta noastră

 Disponibil în variante Weedy Green sau Gravelly Brown

  Trei leadere cu lungime de 750cm, legate 
cu Edges Camo Leadcore

  Leaderele vin cu clipsuri Trans Kaki Lead 
Clip și conuri de cauciuc Tail Rubber

  Livrat cu vârtejuri Standard și Kwik Change

  Bucle formate la ambele capete, care permit 
schimbarea facilă și rapidă a vârtejurilor prin 
intermediul unei conexiuni buclă în buclă

  Vă permit legarea prin intermediul unei conexiuni buclă 
în buclă a unei monturi gata legată din oferta noastră

 Disponibil în variante Light sau Dark Camo

CAC577 Leadcore Leaders + KC Kit Light Camo

CAC578 Leadcore Leaders + KC Kit Dark Camo

CAC573 Leadcore Heli Rigs + KC Kit Light Camo

CAC574 Leadcore Heli Rigs + KC Kit Dark Camo

CAC579 Lead Clip Tubing Rigs + KC Kit - Trans Khaki

CAC580 Submerge Leaders + KC Kit - Green 30lb

CAC581 Submerge Leaders + KC Kit - Brown 30lb

CAC575 Lead Clip Leadcore Leaders + KC Kit Light Camo

CAC576 Lead Clip Leadcore Leaders + KC Kit Dark Camo

CAC625 Lead Clip 30lb Submerge Leaders with Kwik Change Kit Green NOU

CAC626 Lead Clip 30lb Submerge Leaders with Kwik Change Kit Brown NOU

CAC627 30lb Submerge Heli Rigs with Kwik Change Kit Green NOU

CAC628 30lb Submerge Heli Rigs with Kwik Change Kit Brown NOU

NOUNOU
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  Elastic roșu, furnizat pe rolă de 20m

  Perfect pentru marcarea liniilor de pescuit pentru a 
ne asigura că pescuim constant la aceiași distanță

  Foarte ușor de lucrat și face o bună priză cu firul 
fără însă a-l deteriora

  Ușor de scos de pe fir

KIT PENTRU MONTURA CU 
PLUMB PIERDUT INLINE 

  Proiectat pentru a se potrivi cu toți plumbii inline 
pe care-i producem

  Permite pierderea plumbului inline atunci când 
pescuiți în zone cu multă agățătură

  Livrat cu con de cauciuc care, odată fixat, crește 
gradul de presiune necesară pentru a pierde 
plumbul în dril

  Kit-ul conține 5 adaptoare speciale și 5 conuri de 
cauciuc

CAC484 Marker Elastic 20m Red

DROP OFF LEAD PLUG & PINS
  Pur și simplu împingeți adaptorul peste vârtej 
și fixați-l cu ajutorul cuiului special

  Astfel, nu mai este nevoie să tăiați inserturile plumbilor 
inline atunci când folosiți kit-ul Edges Drop Off Inline Lead

  Asta înseamnă că pescarii pot recupera plumbul la 
finalul partidei, fixându-le din nou insertul la interior

  Proiectat pentru a se potrivi cu toți 
plumbii inline pe care-i producem

  Kit-ul conține 10 adaptoare speciale 
și 10 cuie de tipul „T peg”

  Culoare Trans kaki camuflaj

CAC635 Drop Off  Lead Plus & Pins NOUCAC487 Drop Off  Inline Lead Kit x 5 Insert

CUM SĂ LEGI O MONTURĂ CU PLUMB PIERDUT INLINE

1 Mai sus sunt toate componentele necesare 
pentru a lega această montură. 2 Scoateţi vârtejul standard al leaderului și înlocuiţi-l 

cu un vârtej prevăzut cu două anouri. 3 Trageţi adaptorul special pe vârtej și fi xaţi-l cu cuiul din kit.

4 Luaţi unul dintre adaptoarele kit-ului pentru montura 
cu plumb pierdut inline și transferaţi-l pe leader. 5 Folosind eventual un patent, scoateţi 

insertul din plumbul inline. 6 Fixaţi adaptorul de pe vârtej în partea frontala a 
plumbului, exact așa cum se vede în foto.

7 Treceţi leaderul peste plumb și fi xaţi adaptorul 
în orifi ciul din partea de sus a plumbului. 8 Următorul pas presupune legarea monturii la 

anoul rămas liber de la capătul vârtejului. 9 Montura inline este acum completă și gata de acţiune.

NOU
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HELI BUFFER SLEEVE
  Proiectat pentru monturi de tip CHOD și Elicopter, 
atunci când se pescuiește cu leadere precum 
leadcore Submerge

  Un mic orificiu lateral vă permite să fixați plumbul 
într-o manieră care permite pierderea acestuia în 
dril

  Culoare Trans kaki camuflaj

  8 buc. în pachet

CAC490 Chod/Heli Buff er Sleeves x 6

ACCESORII

CUM SĂ LEGI O MONTURĂ “FIXED” CHOD RIG

1 Pentru a lega acestă montură veţi avea nevoie de un kit 
Micro Chod Bead și o montură Chod Rig gata legată. 2 Începeţi prin a transfera bila de tugsten pe fi rul principal. 3 Acum, luaţi o montura Edges Chod Rig gata legată 

și glisaţi-o, de asemenea, pe linia principală.

4 Transferaţi pe linia principală a doua jumătate 
a talonului afl ată de pe bucla de sârmă. 5  Umeziţi linia principală, culisaţi talonul de cauciuc în 

poziţia dorită și fi xaţi ochetul vârtejului pe talon. 6 Acum împingeţi bila de tungsten către talonul 
de cauciuc, exact așa cum se se vede în foto.

7  Luaţi un manșon tampon din set și culisaţi-l pe 
linia principală, asigurându-vă că locașul special 
al acestuia este poziţionat către partea conică 
a talonului de cauciuc inserat anterior.

8  Atașaţi la linia principală plumbul dorit și culisaţi 
manșonul tampon peste anoul plumbului. 9  Atașaţi un pop-up la cârlig și aţi creat o montură 

“fi xă” Chod Rig, gata pregătită de acţiune!

KIT ACCESORII 
MONTURĂ CHOD RIG

  Conceput pentru a permite pescarilor să lege 
rapid o montură Chod pe linia principală 
de fluorocarbon sau monofilament

  Talonul se fixează foarte sigur pe linia principală, dar 
poate fi mutat mai sus sau 
mai jos în funcție de distanța 
de care aveți nevoie

 Manșonul de jos se 
poziționează deasupra 
plumbului și se poate 
fixa astfel încât să 
permită eliberarea 
plumbului pe trăsătură

  Când vă aflați în dril, talonul 
de pe fir culisează și se fixează 
în slotul din partea superioară 
a manșonului, protejând 
astfel firul de pescuit în 
timpul luptei cu peștele

  Versiune Micro disponibilă, 
pentru pescarii care 
preferă să pescuiască cu 
monturi foarte discrete.

  Kitul conține accesorii 
necesare pentru realizarea a 6 monturi

CAC488 Tungsten Chod Bead Kit x 6

CAC607 Micro Tungsten Chod Bead Kit x 6CAC584 Heli Buff er Sleeves x8

HELI/CHOD BUFFER SLEEVE
  Proiectat pentru monturi de tip Chod și Elicopter, 
atunci când se pescuiește cu linie principală din 
fluorocarbon sau monofilament

  Vârtejul monturii se va așeza pe conul subțire al 
manșonului tampon, care va absorbi presiunea 
aplicată pe fir în timpul luptei cu peștele, ceea ce 
previne deteriorarea liniei principale

  Un mic orificiu lateral vă permite să fixați plumbul 
într-o manieră care permite pierderea acestuia în dril

  Culoare Trans kaki

  6 buc. în pachet
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LESTURI DIN TUNGSTEN 
PENTRU FORFAC

  Proiectate pentru a imita aspectul pastei de 
tungsten de pe firul monturii

  Ideale pentru așezarea rapidă a monturii pe 
substratul lacului

  Furnizate pe buclă de sârmă, 9 buc. la pachet

STOPERE CONICE PENTRU 
LINIA PRINCIPALĂ

  Stoper conic mare, care se pune pe linia principală, 
după care se poate adăuga o bilă de 5mm din tungsten 
și se poate pescui cu monturi Chod sau Elicopter
  Forma conică va permite vârtejului să dea la o parte bila 
de silicon la nevoie, realizând astfel un montaj mult mai 
sigur decât alte modele convenționale

  Furnizate pe buclă de sârmă, 9 buc. la pachet

LESTURI DIN TUNGSTEN 
DE 5MM

  Bile de 5mm realizate din tungsten

  Proiectate pentru a se potrivi perfect pe stoperele 
conice pentru linia principală Tapered Mainline 
Stop

  15 buc. în pachet

VÂRTEJURI KWIK CHANGE
 Disponibile în mărimi de 7 și 10

  Permit schimbarea rapidă a monturilor, fără să mai 
fie nevoie de tăierea acestora sau legarea de noduri 
suplimentare

  Finisaj mat

  Perfecte pentru utilizarea împreună cu clipsurile 
Edges Safety și Slik lead clips

  10 buc. în pachet

VÂRTEJURI
  Perfecte pentru o multitudine de monturi

  Finisaj mat

 Disponibile în două dimensiuni - 7 și 10

  20 vârtejuri în pachet

  Perfecte pentru utilizarea împreună cu clipsurile 
de plumb Edges Safety (dimensiune 7) și Slik 
(dimensiune 10)

VÂRTEJURI KWIK CHANGE 
PENTRU MONTURA CU 
PLUMB PIERDUT INLINIE

 Design-ul unic vizează pescarii care doresc să 
pescuiască cu plumb pierdut în linie, dar care vor 
să aibă posibilitatea de a schimba foarte rapid 
monturile folosite

  Vârtejuri mărimea 7, cu finisaj mat

  8 buc. în pachet

VÂRTEJ CU ANOU DUBLU
 Dedicat pescarilor care doresc să pescuiască 
cu plumb pierdut în linie, dar care preferă să-și 
lege montura direct de anoul vârtejului

  Vârtejuri mărimea 7, cu finisaj mat

  8 buc. în pachet

CAC585 Tungsten Hooklink Sinkers CAC489 Tungsten Bead 5mm x 15CAC492 Tapered Mainline Stoppers x 9

CAC485 Kwik Change Swivels Size 7 x 10

CAC486 Kwik Change Swivels Size 10 x 10

CAC533 Swivels Size 7 x 20

CAC534 Swivels Size 10 x 20

CAC494 Kwik Change Swivel Size 7 CAC495 Double Ring Swivel Size 7 x 8

MICRO RIG SWIVELS 
  Perfect for mounting hookbaits onto when using 
D-Rig presentations

  Ideal for Chod and Hinged Stiff Rigs

  20 per packet

BILE DIN CAUCIUC 
CU ALEZAJ 
INTERIOR CONIC

 Disponibile în dimensiuni de 6mm și 4mm

  Culoare Trans kaki camuflaj

  Cele de 4mm sunt concepute pentru a fi folosite pe leadcore 
atunci când se pescuiește cu monturi Chod și Elicopter

  Bilele de 6mm sunt perfecte pentru a pentru a 
proteja nodurile, acționând ca un opritor de șoc

  Cele de 6mm pot fi, de asemenea, plasate pe un 
tub de silicon de pe leader atunci când pescuiți cu 
monturi Chod și Elicopter

  30 de bile în pachet

CAC538 Micro Rig Swivels x 20

CAC557 4mm Bore Beads x 30

CAC558 6mm Bore Beads x 30
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ANOURI CU AGRAFĂ RAPIDĂ
  Un alt design care se regăsește doar în gama Edges

  Conceput pentru pescarii care pescuiesc cu 
monturi de tip Elicopter, dar doresc să poată 
schimba montura fără să mai fie nevoiți să taie linia 
principală sau să lege noduri suplimentare

  Finisaj mat

  10 buc. în pachet

ANOURI „HEAVY DUTY”
  Concepute pentru a fi utilizate atunci când pescuiți 
cu monturi de tip Chod sau Ellicopter și vreți să 
pierdeți plumbul pe trăsătură

  Finisaj mat

  15 buc. în pachet

CAC496 Heavy Duty ‘O’ ring x 15CAC493 Kwik Change 'O' Ring x10

CONECTORI ANTI-ÎNCURCARE 
DIN TUNGSTEN  

  Concepuți pentru a preveni încurcarea 
monturilor în lansare

  Greutatea suplimentară dată de tungsten ajută 
la menținerea monturii pe substratul lacului

 Disponibili în dimensiuni Standard și Micro

  8 conectori în pachet

CAC630 Tungsten Anti Tangle Sleeve Micro NOU

CAC631 Tungsten Anti Tangle Sleeve Standard NOU

CLIPSURI PENTRU MONTURA 
CU PLUMB PIERDUT

  Culoare Trans kaki

  Proiectat pentru utilizarea împreună cu vârtejuri nr. 7

  Construcție care permite alinierea automată a vârtejului, 
ceea ce înseamnă că ochetul acestuia se va poziționa de 
fiecare dată în dreptul orificiului cu care clipsul este prevăzut

  Se fixează pe vârtej cu ajutorul unui cui 
special de tipul T-PEG (furnizat)

  10 buc. în pachet

SAFETY
LEAD CLIP TAIL RUBBER

  Culoare Trans kaki

  Proiectat pentru a se utiliza 
împreună cu clipsuri nr. 7

  Fanta specială permite pierderea mai ușoară 
a plumbului atunci când este nevoie

  10 buc. în pachet

CLIPSURI PENTRU 
MONTURA CU 
PLUMB PIERDUT SLIK®

  Culoare Trans kaki

  Clipsuri de dimensiuni mai 
mici, proiectate pentru a 
se potrivi cu vârtejuri nr. 
10, ceea ce le face perfecte 
pentru realizarea de 
monturi discrete

  Construcție care permite 
alinierea automată a vârtejului, ceea ce înseamnă că 
ochetul acestuia se va poziționa de fiecare dată în 
dreptul orificiului cu care clipsul este prevăzut

  Se fixează pe vârtej cu ajutorul unui cui special de 
tipul T-PEG (furnizat)

  Lipsa striaților de pe tija asigură alunecarea cu 
ușurință a plumbului atunci când situația o cere

  Perfect pentru vaduri cu iarbă și agățături, acolo unde 
pierderea plimbului pe trăsătură este condiție esențială

  10 buc. în pachet

CAC477 Safety Lead Clip & Pegs Size 7

POWER GRIP
LEAD CLIP KIT

  Kit foarte practic, care 
include toate accesoriile 
necesare pentru un astfel 
de montaj

  Include următoarele 
accesorii Edges Trans 
Khaki: conuri de cauciuc cu 
aderență mare, clipsuri pentru montura cu plumb 
pierdut dimensiunea 7 și cuie speciale „T”, conectori 
anti-încurcare standard

 De asemenea, pachetul conține și două variante 
de vârtejuri: standard, de dimensiune 7, și Kwik 
Change, dimensiunea 7

  Pachetul conține elemente pentru realizarea a 5 
astfel de montaje

CAC638 Power Grip Lead Clip Kit NOU CAC479 Slik® Lead Clips & Pegs Size 10

CAC478 Safety Lead  Clip Tail Rubber

NOU

NOU

VÂRTEJURI MICRO CU ANOU 
FOLOSITE LA MONTURI  

  Perfecte pentru montajul momelilor pe buclele 
monturilor D-Rig

 Oferă momelilor o mare flexibilitate și 360° libertate 
de mișcare

  Finisaj negru mat Kuro

  Ideal pentru o gamă largă de monturi, inclusiv 360, 
Chod, Articulate cu balama și Multi

  Pachetul conține 10 de bucăți

CAC586 Kuro Micro Hook Ring Swivel  x 10
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CONURI DE CAUCIUC CU 
ADERENȚĂ MARE PENTRU 
PESCUITUL CU PLUMBI GREI  

  Proiectate pentru pescarii care preferă plumbi 
foarte grei, dar care vor să se asigure că plumbul 
nu se va pierde din lansare, la impactul cu apa, ci 
doar atunci când se va bloca în eventuale agățături

  Proiectat pentru a se utiliza 
împreună cu clipsuri nr. 7

  Culoare Trans kaki camuflaj

  10 buc. în pachet

CAC637 Power Grip Tail Rubbers NOU CAC535 Loaded Tungsten Rig Tube

NAKED LINE TAIL RUBBERS 
  Conicitate foarte fină în partea mai îngustă, 
pentru a-l utiliza direct pe firul principal sau pe 
leadere din fluorocarbon sau monofilament

  Ajută la prevenirea încurcării monturii 
în jurul conectorului de cauciuc

  Ideal pentru monturi mai lungi, precum cele de tipul Zig Rig

  Partea din față a conectorului prezintă o fantă 
decupată care ajută la eliberarea mai rapidă 
a plumbului atunci când situația o cere

  Culoare Trans kaki camuflaj

  10 buc. în pachet

CAC636 Naked Line Tail Rubbers NOU

TUB ANTI-ÎNCURCARE CU 
INSERTIE DE TUNGSTEN

 De patru ori mai greu decât leadcore-ul

  Foarte suplu, se mulează excelent pe substrat

  Perfect pentru lacurile unde 
este interzis leadcore-ul

  Foarte ușor de tras pe firul principal

  Livrat la lungimi de 2m

CAC583 Running Ring Kit CAC564 Anti Tangle Tube 2m

CONECTORI 
ANTI-ÎNCURCARE TRANS KAKI

  Culoare Trans kaki

  Concepuți pentru a preveni încurcarea 
monturilor în lansare

  Dimensiunea Standard este ideală pentru 
pescuitul clasic, cu monturi de lungimi normale

  Variantă Micro disponibilă pentru 
pescuitul cu pungi PVA

  Dimensiunea XL este perfectă pentru pescuit 
cu monturi lungi, precum cele de tip Zig Rig

  25 buc. în pachet (Micro și Standard) 
15 buc. în pachet (XL).

CAC481 Anti Tangle Sleeves x 25

CAC555 Anti Tangle Sleeves Micro x 25   

CAC554 Anti Tangle Sleeves X Large x 15

CAC480 Slik® Lead Clip Tail Rubber Size 7

RUN RING KIT 
 Design simplu, pentru realizarea 
rapidă a unei monturi culisante

  Inel mare pentru culisare liberă și frecare minimă

  Permite indicarea celor mai fine prezentări

  Kitul conține 8 anouri, 8 bile tampon și 8 agrafe rapide

  Culoare Trans kaki camuflaj

SLIK® LEAD CLIP TAIL RUBBER
  Culoare Trans kaki

  Proiectat pentru a se utiliza împreună 
cu clipsuri Slik nr. 10

  Fantă decupată care ajută la eliberarea mai 
rapidă a plumbului atunci când situația o cere

  10 buc. în pachet

TUB ANTI-ÎNCURCARE 
TRANS KHAKI

  Colorat în revoluționarul patern Trans kaki camuflaj

  Perfect pentru lacurile unde 
este interzis leadcore-ul

  Protecție suplimentară la abraziune și la încurcări

  Foarte prietenos cu pielea peștilor

  Livrat la lungimi de 2m

NOU NOU
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CAC600 Angled Drop Off  Run Ring Kit x 6

CUM SE UTILIZEAZĂ KIT-UL CU OCHET ÎNCLINAT PENTRU REALIZAREA MONTURII CU PLUMB CULISANT

1 Luaţi un leader gata legat, trageţi un manșon tampon pe 
fi r și fi xaţi vârtejul de la capătul leaderului la interiorul 

        tamponului.
2 Următorul pas presupune adăugarea unui 

clips cu inel înclinat pe leader. 3  Alegeţi un plumb preferat (minim 3 oz) și 
împingeţi vârtejul acestuia în locașul special 
cu care este prevăzut inelul înclinat.

4 Acum, luaţi unul dintre cuiele furnizate în kit și 
fi xeaţi vârtejul pe inel așa cum se vede în foto. 5 Atașaţi montura dvs. la vârtejul leaderului. 6 Montura culisantă este completă și poate fi  lansată la 

apă pentru a păcăli chiar și cei mai precauţi crapi.

7  Dacă este nevoie de pierderea plumbului, 
scoateţi cuiul care fi xează vârtejul în manșon 
și înlocuiţi-l cu o bucată de material PVA.

8  Cu o foarfecă ascuţită, tăiaţi cu grijă excesul de PVA. 9  Plumb dvs. este acum blocat în poziţie, dar odată ce PVA-
ul se topește, acesta va fi  liber să „se piardă” pe trăsătură.

OPRITOARE DIN PVA 
  Proiectate pentru utilizarea împreună cu manșoanele 
Chod / Heli Buffer, kit-ul Heli Buffer și kit-ul Angled 
Drop Off Run Rig atunci când se dorește pierderea 
plumbului pe trăsătură sau pe recuperare

 O mică bucată de PVA se indroducere în orificul 
special cu care manșoanele sunt prevăzute, iar apoi 
se taie surplusul de material

  Timpul de topire diferă în funcție de temperatura apei

  10 bucăți furnizate în pachet

CAC582 Running Safety Clips

ANGLED
DROP OFF  RUN RIG KIT 

 Design unic, care duce realizarea monturilor 
culisante la un alt nivel

  nelul supradimensionat și înclinat permite liniei 
să culiseze prin interior fără să opună niciun fel de 
rezistență

 Montajul poate fi legat în așa fel încât să permită 
pierderea plumbului atunci când pescuiți în zone dificile

  Culoare Trans kaki camuflaj

  Kitul conține 6 x clipsuri înclinate, 6 x manșoane 
tampon și 6 x cuie speciale de tipul „T-PEG”

CPV047 PVA Strips

RUNNING SAFETY CLIP 
  Colorat în paternul Trans kaki camuflaj

  Conceput pentru a vă permite să legați monturi 
culisante perfecte

  Cuiele de tipul „T-bar PEG” fixează vârtejul la 
interiorul manșonului

 Manșonul are un design care permite plumbului să 
stea drept în lansare, ceea ce permite atingerea de 
distanțe considerabile

  Conectorii sunt proiectați pentru a fi folosiți cu 
două variante de leader: leadcore sau tub de plastic

  Kit-ul include un inel culisant și o agrafă rapidă, 
astfel încât să vă puteți atașa plumbul preferat

  Conține accesorii pentru 8 montaje
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MANȘOANE MICRO
LINE ALIGNA 

  Versiune mai discretă a monșoanelor extrem de 
populare Trans kaki Line Aligna

  Ideal pentru pescarii care doresc să pescuiască cu 
monturi și prezentări de fineţe

  Elimină nevoia unui tub termocontractabil

  Ajută la crearea unui unghi agresiv al cârligului

 Disponibil în două dimensiuni: 10-7 și 6-2

  10 buc. în pachet

ADAPTOR CURBAT 
MONTURĂ WITHY POOL

  Adaptor pre-curbat într-un unghi perfect pentru 
realizarea monturii Withy Pool

  Se poate trage pe firul forfacului cu ajutorul unei 
croșete subţiri

  Culoare Trans kaki

 Micro striaţii pe capătul manșonului pe care se 
poate fixează pastă de tungsten pentru a echilibra 
momelile flotante

 Nu mai este necesară trecerea prin abur a unui tub 
termocontractabil pentru a realiza o astfel de montură!

 Două dimensiuni disponibile pentru diferite 
dimensiuni de cârlig: 10-7 și 6-2

  10 buc. în pachet

TUB DE SILICON
  Proiectat pentru a fi utilizate pe leadere de 
leadcore, la realizarea monturilor de tip  Elicopter

 Diamentru de 0.5mm

  Culoare Trans kaki camuflaj

  Livrat în lungimi de 1.5m

VARNIȘ SILICONIC 
PENTRU CÂRLIG

  Conceput pentru a fixa firul de păr pe tija cârligului 
pentru realizarea de monturi blowback

  Culoare Trans kaki

  Livrat în lungimi de 1.5m

 Două dimensiuni disponibile pentru diferite 
dimensiuni de cârlig: 10-7 și 6-2

ANOURI PENTRU 
MONTURI KURO 

  Perfect pentru o gamă largă de monturi, inclusiv 
cele de tip blowback

  Finisaj negru mat Kuro

 Disponibil în trei dimensiuni - Small (2.5mm), 
Medium (3.2mm) și Large (3.7mm)

  Pachetul conţine 25 de inele

MANȘOANE LINE ALIGNA 
  Facilitează crearea efectului de Line Aligna într-o 
manieră foarte ușoară

  Culoare Trans kaki camuflaj

  Pur și simplu glisaţi manșonul pe firul forfacului și 
trageţi-l peste ochetul cârligului

  Creează un unghi foarte agresiv al cârligului, care va 
prinde rapid și sigur buza crapului

 Două variante disponibile pentru diferite 
dimensiuni de cârlig: 10-7 și 6-2

  10 buc. în pachet

CAC569 0.5mm x1.5mCAC567 Hook Silicone 10 - 7
CAC568 Hook Silicone 6 - 2 

CAC560 Hook Size 6-2
CAC559 Hook Size 10-7

CAC633 Micro Line Aligna 10-7 NOU
CAC634 Micro Line Aligna 6-2 NOU

CAC561 Hook Size 10-7
CAC562 Hook Size 6-2

CAC543 Kuro Rig Rings 2.5mm
CAC544 Kuro Rig Rings 3.2mm
CAC545 Kuro Rig Rings 3.7mm

NOU
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INSERȚII MOMEALĂ
 Design unic, care presupune împingerea inserțiilor în 
momeală pentru a preveni eroziunea firului de păr

  Ideale pentru boiliesuri și momeli moi, cum ar fi 
carnea de conservă

 Menține momeala pe loc atunci când se 
recuperează montura în mod repetat

 Micro fantele de pe tub asigură o priză foarte bună

  Pot fi tăiate pentru a se potrivi la diametrul 
momelilor mai mici

CLIPSURI PENTRU VIERMUȘI
  Proiectate pentru prezentarea facilă a 
viermușilor pe pe monturi cu fir de păr

  Forma unică, de săgeată, previve gruparea viermușilor

  Vârf ascuțit chimic cu finisaj anti-rugină

  Disponibile în patru dimensiuni - 6, 8, 10 și 12

  10 clipsuri în pachet

INELE METALICE 
  Proiectate pentru a înlocui buclele de la capătul 
monturii

  Pur și simplu legați inelul la capătul monturii 
folosind un nod Grinner

  Permite schimbarea foarte rapidă a monturilor

  Permit plasarea săculeților de PVA pe firul forfacului

  Pachetul conține 15 inele

FIR PENTRU LEGAREA 
MOMELILOR

  Proiectat pentru atașarea momelilor pe anourile și 
vârtejurile Mini ale monturilor

  Culoare neutră

  Livrat în dispenser prevăzut cu tăietor

  Livrat pe rola de 50m

PASTĂ DE PLUMB POWERGRIP® 
  Extrem de densă

  Foarte ușor de lucrat

  Perfectă pentru contrabalansarea momelilor pop-
up și fixarea monturilor pe fundul lacului

  Considerată pe scară largă ca fiind cea mai bună 
din piață

MANȘOANE SILICONICE 
 Diametru de 3mm și lungime de 25mm

  Culoare Trans kaki camuflaj

  Perfecte pentru numeroase aplicații, cum ar fi 
plasarea peste agrafele rapide

  15 buc. în pachet

CAC539 Anti Bore Bait Insert

CAC524 Maggot Clips Size 6

CAC525 Maggot Clips Size 8

CAC526 Maggot Clips Size 10

CAC527 Maggot Clips Size 12 CAC542 Rig Links x 15

CAC541 Powergrip Putty CAC512 Bait Floss 50m CAC571 Silicone Sleeves

OPRITOARE PENTRU 
TIJA CÂRLIGULUI

  Culoare Trans kaki

  Ideal pentru prezentări de tip blowback, atunci când 
cârligul nu este legat cu un nod fără nod și fir de păr

  Priză foarte bună la suprafața tijei

 Disponibile în două dimensiuni: 7-10 și 2-6

  25 de opritoare în pachet

CAC482 Hook Bead - Size 7-10

CAC483 Hook Bead - Size 2-6

TUB TERMOCONTRACTABIL
  Perfect atunci când se dorește prelungirea 
tijei cârligului pentru realizarea de monturi cu 
proprietăți „anti-eject”

  Culoare Trans kaki

 Disponibil în trei dimensiuni: X Small (1.4-0.6mm), 
Small (1.8-0.7mm) și Medium (2.4-0.8mm)

CAC474 X Small - 1.4 - 0.6

CAC475 Small - 1.8 - 0.7

CAC570 Medium - 2.4 - 0.8

MANȘOANE PENTRU 
MONTURI SEMI-FIXE

  Culoare Trans kaki

  Perfecte pentru legarea de monturi semi-fixe, care 
implică plumbi inline

  10 buc. în pachet

CAC476 Tadpole Multi Bead
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  Concepute pentru a permite schimbarea rapidă a 
monturilor

 De asemenea, pot fi folosite pentru a schimba rapid 
elemente precum markere sau rachete de nădire

 Disponibile în două dimensiuni - Standard și Micro

  Pachetul conține 20 de agrafe

OPRITOARE DE BOILIES 
CU CAPAC ȘI CÂRLIG 

 Mini cârlig pe baza care se trage 
în interiorul momelii

  Împiedică speciile mici de pești să 
ia momeala de pe firul de păr

  Fiind foarte mic și transparent, capacul 
rotund aproape că nici nu se poate 
distinge pe partea de sus a momelii

  120 de opritoare în pachet

STOPER DIN CAUCIUC 
PENTRU TIJA CÂRLIGULUI 

  Forma asigură o priză excelentă la tija cârligului

  Permite creearea de monturi cu fir de păr fără să fie 
nevoie de legarea acestora cu nodul fără nod

  Pur și simplu legați un fir de păr suplu pe stoper și 
poziționați-l în locul dorit pe tija cârligului

  Culoare Trans kaki camuflaj

  Pachetul conține 30 de buc

OPRITOARE PENTRU PELETE
  Concepute pentru asigurarea peletelor pe firul de 
păr al monturilor

  Culoare transparentă, foarte puțin vizibile

 Disponibile în trei dimensiuni - 11mm (180 buc.), 
13mm (134 buc.) și 21mm (50 buc.)

FIR PENTRU CONSTRUIREA 
FIRULUI DE PĂR

  Conceput pentru a permite pescarilor 
crearea de fire de păr foarte suple

  Culoare maro discret

  Perfect atunci când se utilizează 
momeli mici și ușoare

  Livrat în lungimi de 10m

OPRITOR DE BOILIES 
  Element cu capete conice pentru introducerea 
ușoară în buclă firului de păr

 Mic și discret în partea de sus a boiliesului

  Culoare transparentă

 Disponibil în două dimensiuni - Micro și Standard

  200 opritoare în pachet

OPRITOARE EXTENDA
  Vă permit să modificați dimensiunea momelii, fără 
însă a fi necesară legarea unei noi monturi

  3 dimensiuni în pachet - mici, mijlocii și mari

  Culoare transparentă

LESTURI KWIK CHANGE POP-UP 
  Sistem de lesturi pentru echilibrarea Pop-up-urilor

  Ușor de a atașat pe firul de forfac, fără a provoca daune

  Trageți pur și simplu un lest pe o bucată mică de silicon, furnizată, de asemenea, în pachet

 Disponibile în greutăți individuale - BB, AAA, SA și Swan

 Dispenser cu șase sertare disponibil, care conține dimensiuni nr.1, nr.4, BB, AAA, SA și Swan

CAC513 Pop-Up Weights BB

CAC514 Pop-Up Weights AAA

CAC515 Pop-Up Weights SA

CAC516 Pop-Up Weights Swan

CAC518 Weights Dispenser

CAC565 Hair Braid 10m

CAC592 Boilie Stops Micro

CAC593 Boilie Stops Standard

 CAC532 Speed Links x 20

CAC601 Boilie Caps

CAC556 Hair Widgets x 30

CAC519 11mm Pellet Pegs x 180

CAC520 13mm Pellet Pegs x 134

CAC521 21mm Pellet Pegs x 50

CAC497 Extending Boilie Prop

GAMA EDGES ™
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CROȘETĂ FINĂ 
  Perfectă pentru momeli delicate, 
cum ar fi semințele mici

 De asemenea, potrivită pentru 
boiliesuri moi și mici, de 6-10 mm

 Mâner verde cu suprafață Soft-touch

GAMA EDGES ™

CROȘETĂ STIX & STRINGER
  Croșetă foarte lungă

  Ideală pentru creearea de stringere de PVA

 De asemenea, potrivită pentru transferul 
săculeților PVA pe firul forfacului

CROȘETĂ TIP AC 
  Perfectă pentru momeli mai dure, cum ar fi 
boiliesurile și alunele

 Mâner roșu cu suprafață Soft-touch

CROȘETĂ SUBȚIRE
  Croșetă cu igliță pentru pentru lucrarea leadcore-
ului și a firelor tubulare, fără inserție de plumb

  Poate fi de asemenea folosită pentru atașarea 
momelilor mici, moi și delicate

 Mâner albastru cu suprafață Soft-touch

CROȘETĂ CLASICĂ, CU IGLIȚĂ 
  Croșetă cu igliță pentru utilizarea cu o varietate 
largă de momeli

 De asemenea, potrivită pentru transferul săculeților 
PVA pe firul forfacului

 Mâner galben cu suprafață Soft-touch

SET COMPLET DE CROȘETE 
  Set de cinci croșete care conține tot ce ai nevoie

  Cuprinde croșetă stix & stringer, 
fină, tip ac, clasică și subțire

UNEALTĂ MULTI-FUNCȚIONALĂ 
 Dispozitiv practic, care dispune de patru instrumente 
într-un singur!

  Un capăt este foarte bun pentru îndepărtarea stratului 
exterior de acoperire al firelor textile cu cămașă

  Cârligul de tensiune de la capătul opus este foare bun 
pentru strângerea nodurilor și îndreptarea la aburi a 
materialelor rigide

 De asemenea, este 
prevăzută și cu un vârf 
îngust, perfect pentru 
deschiderea și formarea 
buclelor pe monturi de 
tip D-Rig

  La capătul opus vârfului 
îngust, avem un vârf 
mai gros în diamentru, 
care vă permite să creați 
bucle perfecte pentru 
monturi Chod și Rigide 
cu balama

MICRO BURGHIU 1MM  
  Conceput pentru a realiza găuri 
ultra precise în momeli

  Vă permite să creați o gaură într-o momeală 
tare pentru a putea trece croșeta prin ea

  Perfect pentru momeli dure, cum ar fi alunele, 
boiliesurile uscate sau pop-up-urile cu bile de plută

 Design ergonomic și mâner foarte vizibil

NOU

CAC598 Needle Set

CAC588 Fine Needle

CAC590 Gated Needle

CAC587 Multi ToolCAC523 Stix & Stringer Needle

CAC589 Heavy Needle

CAC522 Splcing Needle

CAC632 1mm Micro Drill NOU
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BARĂ PENTRU TENSIONAREA 
NODURILOR

  Instrument foarte practic pentru strângerea buclelor

 De asemenea, util atunci când îndreptați la abur 
secțiuni ale monturilor rigide

 Mâner ergonomic

CAC510 Tension Bar

FOARFECĂ PENTRU FIRE TEXTILE 
  Lame super-ascuțite pentru tăierea 
fără efort a firelor împletite

 De asemenea, foarte utilă și la tăiereal altor materiale 
precum fluorocarbon, nailon și fire de leadere

 Mânerul Hi-vis portocaliu, culoare care 
previne pierderea în iarbă etc

  Se porivește perfect în cutiile F-Box

FOARFECĂ XS 
  Lame dințate menite să taie cu ușurință tot 
felul de materiale, inclusiv fir textil, nailon, 
monofilament rigid, fluorocarbon, leadcore 
și fire textile acoperite cu cămașă

  Extrem de ascuțită

  Clips de blocare pentru a o menține 
închisă atunci când nu este utilizată

  Se porivește perfect în cutiile F-Box

CAC563 Braid BladesCAC540 Braid Blades XS

BURGHIU DE
MOMEALĂ ȘI
BARE DE PLUTĂ 

  Burghiu mic, folosit pentru găurirea momelilor

  Ideal pentru momeli precum 
boilies sau alune tigrate

  Burghiu prevăzut cu mâner ergonomic 
pentru o utilizare ușoară

  Livrat cu 5 bare de plută (6mm) care se introduc 
în momeli pentru a le crește flotabilitatea

 Barele de plută sunt disponibile și separat

CAC591 1.5mm Nut/Pellet Drill

PLUMB SECUNDAR BACKLEAD 
MULTI-FUNCȚIONAL  

  Poate fi folosit ca un plumb secundar 
inline sau se poate schimba rapid într-unul 
tradițional care se atașează cu clips pe fir

  Pentru a-l modifica, eliminați pur și simplu insertul 
inline și înlocuiți-l cu clipsul rapid. Fixați clipsul 
rapid în mijloc și răsuciți odată inserția pentru a 
vă asigura că plumbul nu se poate desprinde

  În cazul în care plumbul rămâne blocat în 
eventuale agățături, clipsul este conceput 
pentru a elibera linia principală

  Atunci când este utilizat în poziție inline, este 
conceput să nu zboare foarte mult înapoi, 
astfel încât segmentul de linie din apropierea 
monturii să fie culcat pe substrat

  Perfect pentru a culca linia principală pe substrat 
atunci când peștii sunt foarte precauți. De 
asemenea, ideal atunci când se pescuiește în 
locuri cu trafic mare din partea bărcilor, pentru 
a menține linia principală departe de pericol

 Disponibil în 3 dimensiuni - 5g, 10g și 15g

  Fiecare pachet conține 4 x plumbi, 4 x 
inserții inline și 4 x inserții cu clips

PLUMB SECUNDAR BACKLEAD
  Sistem unic de plumb secundar, care poate fi atașat 
la firul principal cu o singură mână

 Disponibil în două dimensiuni - 21g și 43g

  Trei plumbi în pachet

CAC653 Multi Purpose Backlead 5g NOU

CAC654 Multi Purpose Backlead 10g NOU

CAC655 Multi Purpose Backlead 15g NOU

PLUMB SECUNDAR SLIDER
  Plumb secundar conic, pentru pescuit 
în zone cu peștii foarte precauți

  Patern camuflaj

  Pur și simplu în trageți pe firul liniei 
principale, imediat după leader

  10 plumbi în pachet

CAC312 21g x 3 Brown

CAC313 43g x 3 BrownCAC537 Sliders x 10

NOU
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GAMA EDGES ™

ADAPTOR ZIG ALIGNA 
Zig Aligna a devenit metoda “clasică” de pescuit la Zig Rig, atât de mare este populariatetea acestui accesoriu în rândul pescarilor de 
crap de pe întreg globul. Datorită conceptului Zig Aligna, acest stil de pescuit este mai ușor de stăpânit și de practicat.

AVANTAJELE FOLOSIRII ZIG ALIGNA
 O fixare mai fermă a cârligului și proprietăți anti-eject îmbunătățite - Creează 
o deschidere mult mai largă a cârligului decât un nod fără nod standard sau 
a unui cârlig legat în stilul „Zig Bug” (nici o bucată de spumă nu împiedică 
penetrarea cârligului), pentru o priză mult mai bună a acestuia în dril.

  Înțepare mai sigură - adaptorul Aligna permite momelii să stea în orice 
moment într-o poziție centrală în raport cu cârligul, un dezavantaj al 
nodului fără nod pe monofilament fiind acela că firul de păr tinde să 
stea într-o parte, iar asta poate conduce la înțepări nesigure.

  Se pot folosi noduri mai puternice – Puteți atașați cârligul la forfac 
folosind noduri precum Palomar sau Grinner, mai degrabă decât 
nodul fără nod, noduri mult mai puternice, care previn, de asemenea, 
frecarea liniei de ochetul cârligului în timpul drilului.

 Mult mai multă valoare în schimbul banilor – Dacă trebuie să schimbați cârligul, 
pur și simplu îl scoateți pe cel tocit din locaș și-l legați pe cel nou la capătul 
firului. Cu variantele de tipul „Zig Bug”, odată ce vârful cârligului s-a dus, tot 
ansamblul trebuie aruncat, iar asta, în timp, se poate dovedi a fi destul de scump.

  Foarte versatil - Puteți amesteca și mixa culorile de spumă și ale adaptoarelor Zig 
Aligna pentru a crea o întreagă serie de variante de culori ale momelilor, până când 
găsiți combinația care funcționează cel mai bine în ziua sau pe lacul respectiv.

  Foarte rapid și ușor - Schimbarea momelii se face foarte rapid și plasarea acesteia 
pe adaptor este facilă, datorită uneltei unice dedicată acestei operațiuni.

  Imita forma unei larve în suspensie - Cele mai multe momeli de 
tipul „Zig Bug” imită creaturi care trăiesc în mediul terestru, imitație 
destul de inutilă, deoarece acestea nu sunt naturale! Forma Zig 
Aligna, combinată cu un insert de spumă, reproduce foarte precis 
forma unei nimfe cu un corp subțire, curbat și cu un cap mare.

 Opțiuni de culori Hi-Vis - Opțiunile de roșu, roz, alb și galben vă permit să 
creați momeli cu un grad mare de vizibilitate atunci când pescuiți izolat 
sau când vă plasați momeala în norul generat de nădirea cu racheta.

ZIG ALIGNA™ KIT 
– ROȘU, GALBEN ȘI NEGRU 

  3 lungimi de Spumă HD Zig Aligna HD 
- 1 x roșu, 1 x galben și 1 x negru

  6 Adaptoare Zig Aligna - 2 x roșu, 
2 x galben și 2 x negru

  1 x Unealtă de încărcare

ZIG ALIGNA™ KIT 
– ROZ, ALB ȘI MARO 

  3 lungimi de Spumă HD Zig Aligna 
- 1 x roz, 1 x alb și 1 x maro

  6 Adaptoare Zig Aligna - 2 x roz, 2 x alb și 2 x maro

  1 x Unealtă de încărcare

UNEALTĂ DE ÎNCĂRCARE ZIG ALIGNA™
  Proiectată pentru plasarea spumei în locașul special 
din spatele adaptorului Zig Aligna

  Culoare portocaliu HI-Vis

  2 buc. în pachet

CAC467 Zig AlignaTM  Kit - Roșu, Galben și Negru CAC508 Zig AlignaTM  Kit - Roz, Alb și Maro

CAC506 Orange x 2
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CUM SĂ: LEGAȚI O MONTURĂ ZIG RIG

1 Începeţi prin a plasa adaptorul preferat Zig Aligna 
pe un fi r dedicat acestui stil de pescuit. 2 atașaţi cârligul ales la capătul fi rului, 

folosind un nod Palomar. 3  Glisaţi adaptorul Zig Aligna în jos pe fi r și 
fi xaţi-l în această poziţie pe cârlig.

4 Plasaţi culoarea aleasă de spumă în 
unealta specială de încărcare. 5 Treceţi capătul uneltei de încărcare prin 

adaptorul Aligna, exact cum se vede în foto. 6 În timp ce trageţi unealta prin buclă, spuma se 
va va opri în adaptor și se va fi xa în buclă.

7  Apoi luaţi o foarfecă ascuţită și tăiaţi cu 
grijă spuma la dimensiunea dorită. 8 Acum aveţi o momeală perfectă, pe care 

niciun carp nu o poate refuza. 9 Dovada! Cele mai bune și mai rezistente înţepări!

ADAPTOARE ZIG ALIGNA™ 
 Disponibile în roșu, galben, negru, roz, alb sau maro

  8 adaptoare Zig Aligna în pachet

SPUMĂ HD ZIG ALIGNA™ 
 Disponibilă în roșu, galben negru, roz, alb sau maro

  3 segmente de spumă în pachet

  Ultra-plutitore

CAC471 Foam Red

CAC472 Foam Yellow

CAC473 Foam Black

CAC468 Sleeves Red

CAC469 Sleeves Yellow

CAC470 Sleeves Black

CAC549 Foam Brown

CAC550 Foam Pink

CAC551 Foam White

CAC556 Sleeves Brown

CAC547 Sleeves Pink

CAC551 Sleeves White
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Acoperirea cauciucată conferă 
un efect non-strălucire și un 
strat de camufl aj durabil.

PLUMBI

PLUMB „PASTE BOMB”
  Perfect pentru utilizare cu pastă sau cu mixuri 
pentru momitor

  Crește atracția în jurul momelii

  Potențial de înțepare mai bun decât momitoarele 
tradiționale

  Variante cu vârtej sau inline

 Maro și Verde

PLUMB PEAR FLAT
  Formă compactă, de tip „Dumpy”

  Perfect pentru pescuit pe zone cu pante și praguri

  Forma oferă un efect foarte bun de auto-înțepare

  Variante cu vârtej sau inline

 Maro și Verde

Greutate imprimată pe 
suprafaţa plumbului.

Toţi plumbii cu vârtej sunt prevăzuţi 
cu vârtejuri cu ochet mare și 
acoperite cu strat cauciucat.

Toţi plumbii inline sunt prevăzuţi cu 
insert cauciucat care se potrivește 
cu vârtejuri marimea 7.
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PLUMB TRI-BOMB
  Perfect pentru toate situațiile de pescuit

  Forma concentrează greutatea în partea frontală, ceea ce 
asigură o fixare mai bună

  Stabil în zbor

  Variante cu vârtej sau inline

 Maro și Verde

PLUMB „KLING ON”
  Unic la Fox

  Profilul plat și proeminențele pronunțate 
oferă o aderență de neegalat pe pante

  Perfect pentru ape curgătoare și pescuit 
din barcă la distanțe mari

  Variante cu vârtej sau inline

 Maro și Verde

PLUMB EXOCET™
 Design care concentrează greutatea în partea 
frontală, ceea ce asigură lansări la distanțe mari

  Foarte stabil în zbor

 Distanțe de peste 200m atinse

  Variantă cu vârtej

 Maro și Verde

PLUMB HORIZON®

  Forma hexagonală îl face perfect 
pentru lansarea la distanță

  Foarte stabil în zbor

  Părțile plate ajută plumbul să se 
fixeze bine pe substrat

  Variante cu vârtej sau inline

 Maro și Verde

PLUMB ELEVATOR™
  Formă unică, ideală pentru ape curgătoare

  Profilul cu trei laturi permite o ridicare extrem 
de rapidă de pe substrat și generează mai puțină 
gălăgie la impactul cu apa

  Variantă cu vârtej

 Maro și Verde

PLUMBI DE PESCUIT LA CRAP
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Greutate imprimată pe 
suprafaţa plumbului.
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PLUMBI CAMOTEX® 

FLAT PEAR CU VÂRTEJ  
  Profil plat

  Vârtej cu ochet mare

  Camuflaj, finisaj anti-strălucire

  Perfect pentru distanțe scurte și medii

FLAT PEAR INLINE  
  Prevăzut cu un canal exterior pentru a putea fi 
utilizat la monturi inline cu plumb pierdut

  Profil plat

  Insert din plastic solid

  Camuflaj, finisaj anti-strălucire

  Perfect pentru distanțe scurte și medii, sau lungi atunci 
când în plasați în interiorul unei pungi de PVA

SQUARE CU VÂRTEJ  
  Perfect pentru pescuit pe pante

 Oferă o mare rezistență după ce peștii absorb 
momeala, ceea ce ajută la auto-înțepare

  Vârtej cu ochet mare

  Camuflaj, finisaj anti-strălucire

  Perfect pentru distanțe scurte și medii

SQUARE INLINE 
  Prevăzut cu un canal exterior pentru a putea 
fi utilizat la monturi inline cu plumb pierdut

 Oferă o mare rezistență după ce peștii absorb 
momeala, ceea ce ajută la auto-înțepare

  Insert din plastic solid

  Camuflaj, finisaj anti-strălucire

  Perfect pentru distanțe scurte și medii, 
sau lungi atunci când în plasați în 
interiorul unei pungi de PVA

DISTANCE CU VÂRTEJ 
  Perfect pentru lansări la distanțe mari

  Profil aerodinamic

  Vârtej cu ochet mare

  Camuflaj, finisaj anti-strălucire

NOU

Rezistent la uzura, invelis de camufl aj

Toate vartejele au invelisul in 
culoarea plumbului.

Toţi plumbii inline sunt prevăzuţi cu 
insert cauciucat care se potrivește 
cu vârtejuri marimea 7.
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CARLIGE

Vârfurile întărite durează mai mult, nu 
se bontesc repede și îmbunătăţesc 
proprietăţile anti-eject ale monturilor.

Ochetul tuturor cârligelor din gamă 
este închis 100%, ceea ce asigură un 
nod perfect și monturi sigure.

Procesul de realizare garantează 
că toate cârligele noastre sunt 
incredibil de puternice.

Contrele cârligelor noastre sunt perfect 
proporţionate și concepute pentru a 
garanta cârligului înţepări solide și sigure.
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Datorită popularităţii lor pe scară largă, gama de cârlige Arma Punct necesită o scurtă 
introducere. Nu greșim deloc atunci când spunem că gama de cârlige Arma Point conţine 
cele mai puternice, mai ascuţite, mai durabile și mai fi abile cârlige de pe piaţă în acest 
moment, ceea ce le face alegerea numărul unu pentru cei mai buni pescari de crap din lume! 
Rezistenţa și agerimea se datorează procesului special de călire pe care-l folosim, care, în 
același timp, le și le întărește, ceea ce înseamnă că vor rezista mai mult în timp. De asemenea, 
am dat cârligelelor un strat anti-refl exiv care le ajută să se camufl eze mult mai bine în mediul 
acvatic și care previne ruginirea.

SSC
  Formă cu tija scurtă și 
curbată, cel mai popular 
model al nostru

  Vârf drept, extrem de 
ascuțit, pentru penetrare 
instantanee și profundă

 Model foarte versatil, 
extrem de greu de 
scuipat de către pești

  Perfect pentru o întreagă 
serie de monturi, 
inclusiv montura KD

 Mărimi disponibile: 2, 4, 
5, 6, 7, 8 și 9 (cu contră) 
4, 6 și 8 (fără contră)

SSSP
 Model cu tijă scurtă, 
dreaptă și vârf drept 
care asigură penetrare 
instantanee

 Dispune o deschidere 
largă, pentru înțepări 
mai solide

 Model versatil, potrivit 
pentru utilizarea cu toate 
tipurile de boilies, semințe, 
pelete și momeli naturale

 Dimensiunile mici sunt 
ideale pentru pescuitul 
la plută și Zig Rig

 Mărimi disponibile: 2, 4, 
5, 6, 7, 8 și 10 (cu contră) 
4, 6, 8 și 10 (fără contră)

SSBP
 Model cu tijă scurtă 
și vârf curbat

  Vârful curbat face ca 
acest cârlig să fie ideal 
pentru pescuitul în zone 
cu pietriș sau acolo unde 
este impus pescuitul 
cu cârlige fără contră

  Tija scurtă și deschiderea 
largă garantează 
înțepări solide

 Diametrul sârmei din care 
este construit îl face perfect 
pentru situații solicitante

 Mărimi disponibile: 2, 
4, 5, 6, 7 și 8 (cu contră) 
6 și 8 (fără contră)

SR
 Model pentru monturi 
Stiff, ceea ce înseamnă 
acest model este creeat 
pentru utilizarea cu 
materiale de forfac 
foarte rigide

  Are o coadă scurtă, 
deschidere largă și vârful 
curbat, care odată ce a 
penetrat devine aproape 
imposibil de suipat!

  Perfect pentru monturi 
precum Chod Rig, Hinged 
Stiff Rig sau Multi-Rig

 Mărimi disponibile: 4, 
5, 6, 7 și 8 (cu contră) 
4, 6 și 8 (fără contră)

LSC
 Model cu coadă lungă și 
curbată

  Are ochetul înclinat la 
interior, vârful lung și 
drept, extrem de ascuțit

  Foarte versatil, poate fi 
folosit atât pentru momeli 
de fund cât și pentru pop-
up-uri, însă una dintre 
cele mai bune prezentări 
cu care este extrem de 
eficient este montura 360

 Mărimi disponibile: 4, 6, 7 
și 8 (doar cu contră)

LS
 Model cu coadă lungă, 
perfect pentru stiluri de 
monturi blowback și anti-
eject care implică plasarea 
unui anou de monturi 
pe tijă

 Ochet ușor întors la 
interior și vârf drept, 
ascuțit chimic

  Foarte puternic și foarte 
fiabil

 Mărimi disponibile: 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 și 10 (cu 
contră) 4, 6, 8 și 10 (fără 
contră)
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XSC
  A devenit rapid unul 
dintre modelele noastre 
cele mai populare

  Proiectat în urma feedback-
ului venit de la consultanții 
noștri europeni, care au 
solicitat cârlig extrem de solid, 
potrivit pentru așa numitul 
stil de pescuit „hit and hold” 
(înțeapă și ține pe loc)

  Foarte puternic, cu coadă 
scurtă și curbată, care produce un 
unghi de înțepare extrem de agresiv

  Vârf drept, incredibil de ascuțit, 
care penetrează superb

  Folosit atât de Ian “Chilly” Chillcott
cât și de Lee Jackson la câștigarea 
Campionatului Mondial din 2011
desfășurat pe râul St. Lawrence din America

 Mărimi disponibile: 2, 4, 6, 8 
și 10 (doar) cu contră
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S1
 Model clasic, cu tijă lungă

 Ochet îndoit la interior și vârf drept

  Perfect pentru momeli de 
fund și monturi blowback

Mărimi disponibile: 

  2, 4, și 10 (cu contră) 

  4, 6, 8 și 10 (fără contră)

S2
  Tijă scurtă, deschidere largă

 Ochet îndoit la interior 
și vârf curbat

  Foarte potrivit pentru toate tipurile 
de momeli, atât pentru cele de 
fund cât și pentru pop-up-uri

Mărimi disponibile: 

  2, 4, 6 și 8 (cu contră)

  4, 8 și 10 (fără contră)

S3
  Tijă scurtă, ușor curbată

  Vârf lung și drept

 Ochet îndoit la interior pentru 
eficiență maximă la înțepare

Mărimi disponibile: 

  2, 4, 6 și 8 (cu contră)

  4, 6 și 10 (fără contră)

S4 XS
  Versiunea extra-puternică a lui S3

  Constrit din sârmă rezistentă, 
perfect pentru locuri 
pline de agățături

  Vârf lung și drept, și ochet 
îndoit la interior

Mărimi disponibile:

  2, 4, 6 și 8 (cu contră)

SERIA DE CÂRLIGE S KURO 
Gama de cârlige Kuro poate avea un preţ mai mic decât 
majoritatea cârligelor prezente în magazinele locale. Am 
selectat cele mai bune modele din vechia gamă “Series” și le-am 
actualizat folosind cele mai noi tehnologii, inclusiv adăugându-
le un strat negru special de tip “Kuro” non-refl ectorizant.

Inchidere de 100% pentru a se asigura 
un nod perfect și fi abilitate forfatului.

Toata gama Kuro este produsa 
dupa standarde exacte

Variante fara barbeta 
diponibila pt S1, S2 si S3

Toate punctele sunt extrem de 
ascuţite și foarte rezistente la uzură

ACCESORII
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LEADER CONIC DE MONOFILAMENT 
  Conceput pentru a ajuta la atingerea 
distanțelor mari în lansare, prin preluarea 
“șocului” imprimat de plumbii grei

 După cum îi sugerează și numele, leaderul
este conic, ceea ce înseamnă că devine
mai gros și mai puternic pe măsură 
ce-l mulinați pe tambur

  Reduce dimensiunea nodului de la 
linia principală cu leaderul

 Disponibil în variante Clear și Camo

 Disponibil în 12lb-35lb (5.4 kg-15.9 
kg) și 15lb-45lb (6.8 kg-20.4 kg)

LEADER PENTRU
PESCUIT ÎN AGĂȚĂTURĂ 

  Foarte rezistent la abraziune

  Proprietăți elastice reduse

 Materialul leaderului este perfect pentru 
pescuitul în zone cu agățături și iarbă

 Disponibil în variante Clear și Camo

 Disponibil în 25lb (11.3 kg), 35lb (15.9 kg)
și 45lb (20.4 kg)

BENZI DIN NEOPREN 
PENTRU LANSETE ȘI PLUMB 

  Benzi practice cu care puteți fixa împreună 
cele două tronsoane ale lansetelor

 Doar înfășurați benzile în jurul balncului, apoi 
fixați-le cu ajutorul inserției de Velcro

 De asemenea, vă permit să fixați plumbul 
în siguranță atunci când împachetați 
lansetele fără însă a da jos monturile 
și plumbii de pe firul principal

HUSE PENTRU VÂRFUL 
ȘI TALONUL LANSETEI

  Huse pentru vârful și talonul lansetei

  Protecții de neopren care protejează secțiunea de 
vârf și talonul lansetelor în timpul transportului

  Husă mai largă pentru talon și 
mai îngustă pentru vârf

  Velcro pentru fixarea sigură a protecțiilor

CAC553 Tip & Butt Protectors

CAC552 Rod & Lead Bands
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MINI MARKER H-BLOCK
Versiunea Mini a markerului nostru „H”, pentru pescarii care doresc 
ceva mai multă discreţie pe vad sau care preferă să-și marcheze 
zonele de interes cu ajutorul barcuţei de nădire.

  Culoare portocaliu aprins pentru vizibilitate maximă

  Ultra flotante

  Sloturi pentru izotopi

  Livrate cu vârtej și agrafă rapidă pentru
atașarea facilă a plumbului

  Furnizate cu 10m (32ft) de fir

 Două buc. în pachet

PLUTE DE MARCAJ MICRO MARKER 
Plutele de marcaj Micro sunt perfecte pentru 
identifi carea structurilor afl ate la distenţe mici și medii, 
folosind plumbi de 3oz (85g). Trei culori în fi ecare 
pachet. Kit complet, de asemenea, disponibil.

MARKER MODEL „H”
Aceste noi markere în formă „H” au fost proiectate pentru a permite 
pescarilor să marcheze potenţialele puncte „fi erbinţi”, atunci când le 
identifi că folosind o barcă și un sonar.

  Culoare portocaliu aprins pentru vizibilitate maximă

  Ultra flotante

  Sloturi pentru izotopi

  Livrate cu plumb de mare
greutate pentru ancorare
sigură pe lac sau pe albia râului

  Furnizate cu 20m (65ft) de fir

PLUTĂ DE MARCAJ EXOCET & DART MARKER 
Atât varianta cea mare de marker, Exocet, cât și cea mică, Dart, sunt construite din materiale 
extrem de rezistente la impact, ceea ce le face robuste și fi abile. Sunt disponibile atât separat, 
cât și în kit, care, pe lângă markere, include și trei aripioare, un inel mare culisant, un con 
anti-încurcare și un fl otor pentru ape cu substrat bogat în iarbă - tot ce ai 
nevoie pentru a identifi ca structurile cu precizie chirurgicală.

CARACTERISTICILE INCLUD
  Construcție robustă

  Castabilitate foarte bună și vizibilitate excelentă

  Aripioare interschimbabile: roșu, galben și negru pentru 
vizibilitate mare în toate condițiile de lumină

 Disponibile, de asemenea, în kit de marcaj

Plută De Marcaj Exocet & 
Dart Marker

CAC381 Micro Marker (Supplied with 3 diff erent coloured fl oats)

CAC382 Micro Marker Float Kit - 2oz/57g (Supplied with 3 diff erent coloured fl oats- Lead + weed boom)

CAC424 H-Marker CAC426 Mini H-Block Marker

ACCESORII
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PRAȘTIE 
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PRAȘTIE RANGEMASTER®

POWERGRIP MULTI POUCH
 Mâner ergonomic curbat, pentru confort și control sporit - curba mânerului corectează 
poziţia mâinii și previne înclinarea praștiei în momentul tensionării elasticului

  Cadru dintr-o singură piesă

  Profilul mânerului ajută, de asemenea, la acurateţea nădirii

  Locașurile de pe mâner special decupate pentru degete oferă confort și control maxim

  Conexiuni ale elasticului mai largi, ceea ce ajută la trecerea mult mai facilă 
a elsticului printre urechile cadrului și elimină încurcările

  Cupă conică, adâncă, pentru încărcare și acurateţe optimă

  Cupă din material extrem de rezistent

  Cupa este prevăzută cu o priză anti-alunecare, pentru 
utilizare mai facilă atunci când aveţi mâinile ude

  Cupa este extrem de versatilă, ideală pentru o mare varietate 
de momeli, inclusiv boilies, seminţe sau pelete

PRAȘTIE POWERGUARD® 
  Apărătoare patentată, care oprește elasticul să vă lovească degetele

  Turnată prin injecţie dintr-o singură bucată

  Latex cu lungimi și specificaţii optime

 Mânerul modelat dispune de o suprafaţă din cauciuc moale, care oferă confort și priză sigură

  Proiectat atât pentru pescarii stângaci, cât și pentru cei care-și folosesc mai des mâna dreaptă

  Bucle nituite

 Disponibil în cinci opţiuni de mărime: Distance Boilie, Mini Distance, Multi Bait, Mini Multi Bait și Mega Method

CPT001 Powerguard Distance Boilie
CPT002 Powerguard Multi - Bait
CPT003 Powerguard Mini Distance

CPT004 Powerguard Mini Multi - Bait
CPT010 Powerguard Mega Method

CPT024 Rangemaster Powergrip Catapult NOU

Boilies

Multifunctionala

Seminte

Bulgari

NOU
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IMPACT™ SPOD 
Analizând variantele actuale disponibile pe piaţă în ceea ce privește uneltele destinate acestui tip de nădire, 
echipa noastră de experţi a considerat că este loc pentru dezvoltarea în continuare a acestui segment cu 
un produs similar, dar care ar putea evolua într-un mod diferit. În urma unui program amplu de cercetare și 
dezvoltare care a durat trei ani, plus nenumărate de ore de teste, Fox Impact Spod a luat naștere.

Vândut sub licenţă Spomb® Fishing Limited, racheta Impact
Spod are un număr de caracteristici unice, care o 
diferenţiază de orice alt dispozitiv de nădire momentan 
prezent în piaţă. Forma unică și scobită a corpului 
permite încărcarea rapidă, cu o singură mână, a rachetei. 
Corpul și capacul cu design unic nu numai că vă permit 
să umpleţi dispozitivul foarte repede, ci, de asemenea, 
permit o încărcare extrem de efi cientă, fi ind nevoie 
de doar de o singură mișcare pentru a umple întregul 
compartiment interior! Această “umplere completă” 
vă permite să nădiţi mult mai rapid cantitatea de nadă 
necesară și, în plus, permite o distribuţie uniformă a 
greutăţii la interior, care la rândul său face racheta foarte 
stabilă în zbor. Un alt benefi ciu al formei, alături de 
încărcarea facilă, este că permite o eliberare progresivă a 
nadei, ceea ce ajută la o răspândire mai largă a acesteia. 
Acestă caracteristică poate fi  deosebit de utilă atunci 
când pescuiţi exclusiv cu boilies sau când plasaţi mai 
multe lansete pe o suprafaţă nădită extins.

CARACTERISTICI DE BAZĂ
 Designul permite o încărcare rapidă cu o singură mână.

  Forma corpului permite o umplere completă.

  Formă aerodinamică care oferă performanțe maxime în 
lansare și acuratețe optimă chiar și la distanțe extreme.

 Mecanismul de declanșare este capsulat, 
ceea ce impiedică nada să-l blocheze.

  Corp plutitor - Dacă se rupe firul pricipal, 
racheta va pluti și va putea fi recuperată.

  Robustă și foarte rezistentă la impact.

  Calitate superioară, componente din 
oțel inoxidabil, anti-rugină.

  Vârtej mare și foarte rezistent montat 
în capătul aripioarei.

  Forma unică permite răspândirea cât mai largă a nadei.

 Două dimensiuni disponibile: Medie și Mare.

CAC639 Impact Spod Mediu NOU

CAC640 Impact Spod Mare NOU

Spombul Impact este sub 
licenta Spomb Fishing Limited 

si este marca inregistrata

NOU

IMPACT SPOD™
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Balama robustă care nu poate fi  împluta

Mecanismul cu arc este încapsulat pentru a 
preveni interferenţa cu momeală

Vartej mare turnat in ansamblu
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BASTOANE NADIRE, RACHETE, PICHETI MARKER, LINGURI DE NADIRE, GALETI
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COBRE RANGEMASTER® 
Originala RANGEMASTER, cea construită din plastic, este în oferta 
noastră de ani de zile și se bucură în continuare de reputaţia de a 
avea cea mai bună calitate.

CARACTERISTICILE
INCLUD

  Construcţie din plastic flexibil și robust
 Mâner din cauciuc, care nu 
permite alunecarea
  Ideale pentru nădirea cu boilies 
la distanţe de peste 110m

  Ușoare și confortabil de utilizat 
pe perioade prelungite
  Trei dimensiuni disponibile: 
30mm, 24mm și 18mm

  Proiectate în CAD pentru distanţe maxime

COBRE
RANGEMASTER® CARBON

CARACTERISTICILE INCLUD
  Construcţie ușoară, din carbon.

  Port de încărcare la îndemână, plasat deasupra mânerului 
pentru nădire rapidă, precisă, cu un minim de efort.

  Reduce durerile de braţ care apar în urma nădirilor grele cu cobre din plastic sau metal.

 Mânerul este de formă ovală, pentru a preveni răsucirea în 
mână și pentru a spori acurateţea cu care nădiţi.

  În mâini potrivite, atinge distanţe de peste 150m.

 Disponibil în variante R20 (momeli de până la 20mm) și R26 (momeli de până la 26mm).

  Livrate în husă de protecţie.

CAC608 Rangemaster R20 Carbon Throwing Stick 
CAC629 Rangemaster R26 Carbon Throwing Stick NOU

CAC208 Throwing Stick - 18mm Bore  
CAC209 Throwing Stick - 24mm Bore  
CAC228 Throwing Stick - 30mm Bore  

Cobra Range Master este 
livrata in husa de protectie

Port de încărcare la îndemână, plasat 
deasupra mânerului pentru nădire 
rapidă, precisă, cu un minim de efort
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RACHETĂ EXOCET® BOILIE 
  Corp lung, conic, cu greutate plasată frontal, caracteristici ce îi 
conferă o excelentă castabilitate, eficiență și precizie maximă.

  Sistem de prindere anti-răsucire pentru recuperare ușoară.

  Ultra-plutitoare, conurile frontale sunt interschimbabile, de culori roșu, 
galben și negru, cu vizibilitate ridicată în toate condițiile de lumină.

  Insertul interior garantează eliminarea nadei de fiecare dată.

  Găurile din secțiunea superioară împiedică supra-încărcarea cu apă.

  Poate transporta 10 x 14mm sau 8 x 18mm boiliesuri.

PICHEȚI MARKER STICKS  
  Picheți lungi de 24inci (60cm) pentru măsurarea distanței de pescuit și lansarea exactă a monturilor pe vad.

  Vârfuri conice Hi-vis, portocalii, cu slot pentru izotopi în capăt.

  Construcție ușoară din aluminiu.

 Doi picheți furnizați în pachet.

GĂLEȚI CAMO SQUARE  
 Disponibile în variante de 5 litri, 10 litri și 17 litri.

  Perfecte pentru amestecuri de spod, viermi și mixuri de momitor.

 Designul dreptunghiular le face mult mai prietenoase cu cărucioarele de 
transportat echipament, decât variantele rotunde.

 Mai ușor de depozitat și de plasat în mașină.

 Mâner metalic, extra-puternic.

LINGURĂ DE NĂDIRE 
  Lingură super-puternică și, în același timp, foarte ușoară.

  Perfectă pentru nadirea de aproape cu o varietate largă 
de nade, inclusiv boilies și mixuri de semințe.

  Livrată cu mâner din aluminiu fixat cu 
șurub și prevăzut cu șnur de braț.

 De asemenea, perfectă pentru 
amestecarea mixurilor de spod și 
menținerea mâinilor curate!

DEGETAR CASTING FINGER STALL 
 Design unic, ambidextru, care permite 
folosirea degetarului atât de stângaci, 
cât și de pescarii dreptaci.

 Material protector, moale, care lasă pescarul să 
„simtă” mai bine firul în lansare, spre diferență 
de cele tradiționalele, constuite din piele.

 Material cu uscare rapidă.

CAC376 Exocet Boilie Spod

CAC505 Baiting Spoon & Handle

CAC572 Casting Finger Stall

CBT005 5 Litre Camo Bucket NOU

CBT006 10 Litre Camo Bucket NOU

CBT007 17 Litre Camo Bucket NOU

CAC616 Marker Sticks

NOU
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PLASĂ DE PVA
Plasa de PVA Fox este de cea mai înaltă calitate și este 
furnizată la lungime de 10m, cu sistem de umplere și piston, 
totul la un preţ pentru care multe alte companii oferă 
variante de doar 7m!

 Disponibilă pe variante de tub larg (35mm), îngust 
(25mm) sau super-îngust (14mm).
 Disponibilă în variante cu ochiuri mici și mari, pentru a se potrivi la 
diferitele condiții de pescuit sau la dimensiunile nadelor folosite.
  Construcție solidă, care rezistă la manipulări repetate.
  Varietate de opțiuni de refill de 10m și 25m, disponibile pentru toate 
dimensiunile. De asemenea, este disponibilă o nouă rezervă de 
6m pentru variantele Larg (Wide Fine) și Îngust (Narrow Fine).

CARACTERISTICILE INCLUD

PVA – Plasă fi nă sau densă?

Plasa fi nă (Fine Mesh) se dizolvă rapid - chiar și în apă rece 
- și permite utilizarea și transportul de nade cu dimensiuni 
mici, cum ar fi  viermi, micro pelete sau mixuri de 
momitor. Plasa mai densă (Heavy Mesh) are un timp 
de dizolvare mai lent, este perfectă pentru apă 
caldă sau mai adâncă și este potrivită pentru nade 
mai mari precum pelete, seminţe și boilies.

PLASA
PVA WIDE (LARGA)

  Tub Larg (35mm)

  10m plasa PVA in pachet

  Rezerve de 10 si 20m disponibile

PLASA
PVA NARROW (INGUSTA)

  Tub ingust (25mm)

  10m plasa PVA in pachet

  Rezerve de 10 si 20m disponibile

PLASA
PVA FOARTE INGUSTA 

  Tub ingust (14mm)

  10m plasa PVA in pachet

  R de 10 si 20m disponibile

CPV001 10m Wide Heavy Mesh

CPV005 10m Wide Heavy Mesh Refi ll

CPV006 25m Wide Heavy Mesh Refi ll

CPV002 10m Wide Fine Mesh

CPV009 10m Wide Fine Mesh Refi ll

CPV010 25m Wide Fine Mesh Refi ll

CPV003 10m Narrow Heavy Mesh

CPV007 10m Narrow Heavy Mesh Refi ll

CPV008 25m Narrow Heavy Mesh Refi ll

CPV004 10m Narrow Fine Mesh

CPV011 10m Narrow Fine Mesh Refi ll

CPV012 25m Narrow Fine Mesh Refi ll

CPV015 10m S-Narrow Heavy Mesh

CPV017 10m S-Narrow Heavy Mesh Refi ll

CPV019 25m S-Narrow Heavy Mesh Refi ll

CPV016 10m S-Narrow Fine Mesh

CPV018 10m S-Narrow Fine Mesh Refi ll

CPV020 25m S-Narrow Fine Mesh Refi ll

PVA cu cusatura rara

PVA cu cusatura deasa

A
CC

ES
O

RI
I

BANDA PVA HEAVY EMBOSSED 20M X 10MM, BANDA PVA FINE CLEAR 10M X 5MM 
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REFILL DE 6M
Datorită cererii foarte mari, variantele 
Fine Narrow și Fine Wide PVA Mesh sunt 
acum disponibile în refi l de 6m, ceea ce vă 
permite să faceţi o mică economie.

BENZI OPRITOARE 
DIN PVA 

  Proiectate pentru utilizarea cu manșoanele 
Chod / Heli Buffer Sleeve, Heli Buffer Sleeve și 
cu kit-ul Angled Drop Off Run Rig atunci când 
se dorește pierderea plumbului pe trăsătură.

 O mică bucată de opritor se introduce în orificul 
special al manșonului, iar apoi se taie surplusul.

  Timpul de topire depinde de temperatura apei.

  10 lungimi furnizate în pachet.

PUFULEȚI SOLUBILI 
HIGH RISERS 

  Pufuleți de spumă solubilă, biodegradabili, 
foarte siguri pentru pești.

  Concepuți pentru a vă oferi 
prezentari lipsite de încurcări în 
lansare și așezare lentă pe vad.

  Spuma păstrează montura suspendată 
deasupra substratului pentru câteva 
secunde înainte de a se dizolva, lăsând apoi 
forfacul să se așeze perfect pe fundul lacului.

  Pachet Jumbo Refill disponibil.

BANDA PVA
  Banda PVA Heavy embossed 20m x 10mm 

  Banda PVA Fine Clear 10m x 5mm 

CPV040 6m Narrow Fine Mesh Refi ll

CPV041 6m Wide Fine Mesh Refi ll

CPV047 Edges PVA Strips x 10

CAC358 High Risers Pop-Up Foam

CPV042 High Risers Jumbo Refi ll Pack

CPV013 20m x 10mm Heavy Tape

CPV014 10m X 5mm Clear Tape

ACCESORII
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SISTEME PVA RAPIDE DE INCARCARE
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SISTEM RAPIDE™ LOAD PVA BAG 
Incredibilul și noul sistem Rapide Load PVA Bag a schimbat pentru totdeauna 
modul în care pescarii foloseau pungile solide de PVA! Proiectat de experimentatul 
pescar Scott Day, acest sistem nu vă ajută doar să umpleţi punga de PVA 
într-o manieră foarte rapidă și efi cientă, ci vă ajută și să o legaţi la fi nal!

  Elimină nevoia folosirii de bandă PVA pentru a lega o pungă solidă din PVA.

  Utilizați instrumentul unic pentru a umple punga PVA și apoi legați-o!

  Posibilitatea de a lega o pungă completă în mai puțin de 20 de secunde!

  Unelte de încărcare disponibile în două dimensiuni - mare și mică.

  Unealta mare se potrivește cu trei dimensiuni diferite de pungi PVA - acestea fiind 
85mm x 140mm (perforat), 75mm x 175mm (solid) și 85mm x 220mm (solid).

  Unealta mică se potrivește cu două dimensiuni de pungi PVA - 
55mm x 120mm și 60mm x 130mm, ambele perforate.

  Livrat cu unealtă de încărcare, guler de blocare, 25 de pungi 
PVA (20 de 75mm x 175mm si 85mm X 220mm).

  Livrat în tub rezistent la apă.

  Rezerve disponibile separat și colorate diferit, în funcție de cele două 
dimensiuni ale sistemului (roz pentru cel mic, albastru pentru cel mare)

  Rezerve XT disponibile pentru pescarii care doresc o pungă mai 
groasă, cu un timp mai mare de dizolvare, pentru pescuitul pe 
apă mai adâncă și în condiții de vreme cu apă caldă.

CARACTERISTICILE INCLUD

Rezerve disponibile 
in culori diferite

Pungi XT de 
asemenea 
disponibil

CPV029 Rapide Load System (55mm x 120mm)

CPV030 Rapide Load System (60mm x 130mm)

CPV031 Rapide Load System (85mm x 140mm)

CPV032 Rapide Load System (75mm x 175mm)

CPV033 Rapide Load System (85mm x 220mm)

CPV034 25 x Rapide Load PVA Bags (55mm x 120mm) 

CPV035 25 x Rapide Load PVA Bags (60mm x 130mm)

CPV036 25 x Rapide Load PVA Bags (85mm x 140mm)

CPV037 20 x Rapide Load PVA Bags (75mm x 175mm)

CPV038 20 x Rapide Load PVA Bags (85mm x 220mm)

CPV044 XT Refi ll 60 x 130mm (25 bags)               

CPV045 XT Refi ll 85 x 140mm (20 bags)          

CPV046 XT Refi ll 75 x 175mm (25 bags)        
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CUM SA FACI O PUNGA SOLUBILA

1 Cu un sistem rapid de umplere adauga 
in punga nada dorita. 2 Strange capatul cu unealta de umplere, ca in poza 3 Pozitioneaza cu grija fundul incarcatorului 

peste partea de sus a pungi.

4 Roteste punga si incarcatorul in timp 
ce umezesti partea de sus. 5 Acum impinge unealta pe punga, asfel incat partea 

umeda este transferata pe exteriorul celei uscate. 6 Punga ta este acum sigilata, ramane 
sa ii lipesti colturile de jos.
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PLASĂ ARMA® MESH
Plasa Arma Mesh, unul dintre cele 
mai mari progrese în ceea ce privește 
modul de prezentare a momelilor, 
este disponibilă pe tuburi de 7m, 
atât în variantă îngustă (14mm) cât și 
largă (22mm). Ambele opţiuni sunt 
disponibile în variante Fine and Heavy.

  Țesătură hexagonală, rezistentă, asemănătore 
ca aspect cu PVA-ul, însă este făcută 
din nailon și NU SE DIZOLVĂ ÎN APĂ!

  Perfectă pentru momeli alternative.

  Furnizată pe un tub de încărcare 
cu un piston de compresie.

  Perfectă pentru momeli foarte moi, cum ar fi 
pâinea, carnea, brânza, creveții sau pastele.

 De asemenea, indicată pentru momeli care 
nu pot fi trase pe firul de păr, cum ar fi de 
cânepa, tonul din conservă, mini peletele, 
spărtura de boilies și miezul de pâine.

 De asemenea, perfectă pentru protejarea 
momelilor de speciile de pești mai mici 
(versiunea Heavy este perfectă pentru lacuri 
în care racii reprezintă o problemă reală).

CARACTERISTICILE INCLUD

CUSATURA ARMA® LARGA 
  Tub larg (22mm)

  7m intr-un pachet

  Rezerve de 7m disponibile

NARROW ARMA® MESH 
  Tub ingust (14mm)

  7m intr-un pachet

  Rezerve de 7m disponibile

CPV024 7m Wide 22mm Heavy

CPV028 7m Wide 22mm Heavy Refi ll

CPV022 7m Wide 22mm Fine 

CPV026 7m Wide 22mm Fine Refi ll 

CPV023 7m Narrow 14mm Heavy

CPV027 7m Narrow 14mm Heavy Refi ll

CPV021 7m Narrow 14mm Fine

CPV025 7m  Narrow 14mm Fine Refi ll

Ton

Porumb dulce 

Pelete

Paine

A
CC

ES
O

RI
I

ARMA® MESH
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PLUTĂ EXOCET® CONTROLLER 
 Designul aerodinamic asigură lansări la distanțe lungi dar și precizie în același timp.

  Forfacul iese din locașul plutei exact ca și la montura Elicopter, ceea ce 
ajută considerabil la minimizarea șanselor de încurcări în lansare.

  Forma „îndesată” reduce scufundarea la impactul cu apa.

  Fețe plane pentru a crește efectul de auto-înțepare atunci când peștele pleacă cu momeala.

  Fețele plate vă permit de asemenea să “corectați” poziția liniei principale 
pe suprafața apei, fără a muta pluta din loc prea mult.

  Corpul detașabil permite schimbarea ușoară a dimensiunilor plutei. De 
asemenea, această caracteristică vă ajută pentru că nu mai trebuie să lăsați pluta 
conectată pe fir în momentul în care strângeți lanseta cu forfacul montat.

  Capac extrem de vizibil, ușor de reperat și urmărit la distanță.

  Corp semi-translucid, Low-Viz, care arată ca o umbră în apă.

  Livrat cu vârtejuri Standard și Kwik Change, plus un manșon Micro Anti 
Tangle care se poate trage peste anoul vârtejului sau agrafa rapidă.

 Două dimensiuni disponibile - Medium și Large.

PLUTE BOLT BUBBLE 
Pluta Bubble a fost prima plută în formă de „bulă” dezvoltată 
special pentru pescuitul crapilor care se hrănesc la suprafaţă. 
Designul în formă de pară îmbunătăţește notabil efectul de 
auto-înţepare și, concentrând greutatea în partea frontală, 
ajută la atingerea de distanţe mai mari în lansare. Sunt 
concepute să se scufunde parţial, dar datorită transparenţei 
și profi lului foarte puţin vizibil sunt extrem de discrete.

  Pentru a le ajusta greutatea de lansare, le puteți umple cu apă.

  Proiectate pentru a fi utilizate inline.

  Livrate cu două manșoane anti-încurcare.

 Disponibile în patru dimensiuni - mici, mijlocii, mari și X-Large

CARACTERISTICILE INCLUD

CAC614 Exocet Controller Medium

CAC615 Exocet Controller Large

CAC160 Bolt Bubble Float - Small

CAC161 Bolt Bubble Float - Medium

CAC162 Bolt Bubble Float - Large

CAC163 Bolt Bubble Float - X Large

CUM SA MONTEZI UN FLOTOR EXOCET

1 Incepeti prin trecerea liniei 
principale prin fl otorul EXOCET. 2 Atasati unul dintre vartejele din kit cu 

nodul palomar la capatul liniei. 3 Impinge fl otorul Exocet in vartej, vezi imaginea.

4 Ataseaza forfatul de vartej dar nu uita sa 
adaugi un tub anti-incurcare. 5 Iti recomandam sa folosesti fi rul de forfat Floater de 12lb. 6 Iti recomandam sa folosesti fi rul 

de forfat Floater de 12lb.
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KIT HALO® ZIG FLOAT
Sistemul Halo este proiectat pentru utilizarea cu plumbi de 3 
uncii (85g) și este prevăzut cu capete frontale interschimbabile, 
de mare vizibilitate, în culori roșu și negru, ceea ce face pluta mult 
mai ușor de observat atunci când pescuiţi la distanţe mari.

  Perfect pentru lacuri adânci, unde pescuitul clasic cu Zig Rig nu este practicabil.

  Plastic plutitor, foarte rezistent la impact.

  Livrat cu capete frontale interschimbabile în culori roșu și negru.

  Kit-ul include pluta și segmentul prevăzut cu inel culisant, bilă de 
spumă flotantă și agrafă rapidă pentru atașarea lestului.

CARACTERISTICILE INCLUD

KIT MINI HALO® ZIG FLOAT 
Versiunea redusă a popularului Halo Zig Float Kit. Această versiune 
mai mică este perfectă pentru lacuri cu dimensiuni mici, unde crapii 
sunt ceva mai precauţi, iar prezentările discrete sunt esenţiale.

  Livrat cu capete frontale interschimbabile în culori roșu și negru.

  Perfect pentru lacuri adânci, unde pescuitul clasic cu Zig Rig nu este practicabil.

  Plastic plutitor, foarte rezistent la impact.

  Kit-ul include pluta și segmentul prevăzut cu inel culisant, bilă de 
spumă flotantă și agrafă rapidă pentru atașarea lestului.

  Funcționează chiar și cu plumbi de 2 oz (56g)

CARACTERISTICILE INCLUD

CAC428 Mini Halo Zig Float KitCAC375 Halo Zig Float Kit

FIR DE FORFAC PENTRU PESCUIT LA PLUTĂ ȘI ZIG RIG 
  Conceput special pentru pescuitul la plută și Zig Rig.

  Fabricat dintr-un monofilament care îi conferă un diametru incredibil de mic, deci este foarte discret în apă.

  Incredibil de puternic, cu mare rezistență la abraziune.

 Destul de probabil alegerea numărul unu pentru majoritatea pescarilor 
europeni care preferă pescuitul la plută sau cu monturi Zig.

 Disponibil în 9lb, 12lb și 15lb

CUM SĂ LEGI O MONTURĂ ZIG RIG REGLABILĂ

1 Începeţi prin a trece fi rul principal prin inelul segmentului 
de care se atașează plumbul, exact așa cum se vede în foto. 2 Apoi, trageţi pluta din kit pe fi rul principal, 

cu parea mai subţire în faţă. 3 Legaţi o agrafă rapidă la capătul liniei 
principale folosind un nod Palomar.

4 Acum atașaţi plumbul ales la capătul 
segmentului pentru plumbaj. 5 Atașaţi forfacul la agrafa rapidă de la capătul 

liniei și trageţi manșonul anti-încurcare peste 
agrafă, exact cum se observă în foto.

6 Montura Rig Zig reglabilă este completă și gata 
pentru a fi  lansată pe vaduri cu apă adâncă.
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ÎMBRĂCĂMINTE

Îmbrăcăminte
Pe parcursul ultimelor 12 luni, cererea de haine de calitate superioară dedicate 
pescarilor a fost foarte mare, magazinele de specialitate dedicând din ce în ce 
mai mult spațiu acestui segment de produse. Noi, echipa Fox, ne considerăm 
a fi chiar în prima linie atunci când vine vorba de proiectarea și fabricarea 
de articole de îmbrăcăminte de top, care să satisfacă nevoile și dorințele 
pescarului modern de crap. Datorită recentei cereri destul de mari pe acest 
segment, oferta noastră de haine a crescut substanțial în acest catalog. 

Marca Fox Chunk pe care am lansat-o în catalogul 2015 a crescut rapid și veţi găsi în 
paginile următoare multe modele noi, completări la acestă gamă. Alături de gama Fox 
Chunk, veţi găsi, de asemenea, o largă paletă de articole noi, inclusiv tricouri, hanorace, 
pantaloni, jachete, plus un costum de ploaie foarte practic și, bineînţeles, costumul 
nostru de iarnă multi-premiat Carp Suit. Mai mult, veţi găsi, de asemenea, gamele 
noastre de ochelari de soare polarizaţi, șepci și căciuli, astfel că, atunci când vine vorba 
de îmbrăcăminte atât practică cât și elegantă, acoperim cu succes toate aspectele. 
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ÎMBRĂCĂMINTE
¾ Gama Fox Chunk

¾ Hanorace

¾ Pantaloni „Joggers”

¾ Pantaloni „Combats”

¾ Tricouri

¾ Jachete Hooded Soft Shell

¾ Jachete Black Label Soft Shell

¾ Costum de iarnă „Carp Suit”

¾ Costum de ploaie 

¾ Articole pentru acoperirea capului

¾ Ochelari de soare

GAMA FOX 
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GAMA DE HAINE FOX CHUNK™
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CAMO POCKET T SHIRT

CARACTERISTICI
  Fabricat din bumbac de calitate superioară

 Model imprimeu unic, Fox „Camo”

  Culoare kaki

  Buzunar pe piept „Camo”

 Model “Camo” pe marginea mânecilor 
și la bază

  Logo discret pe tiv

  Foarte confortabil

  100% bumbac

TRICOU BURGUNDY / PORTOCALIU

CARACTERISTICI
  Fabricat din bumbac de calitate 
superioară

  Culoare vișiniu cu logo Fox Chunk 
portocaliu pe piept

  Logo discret pe tiv

  Foarte confortabil

  100% bumbac

TRICOU POLO NEGRU / GRI 

CARACTERISTICI
  Fabricat din materiale de calitate

  Culoare gri cu logo negru Fox Chunk 
pe piept

  Logo discret pe tiv

  Foarte confortabil

  80% bumbac, 20% poliester

TRICOU POLO BURGUNDY / PORTOCALIU 

CARACTERISTICI
  Fabricat din materiale de calitate

  Culoare visinie cu logo portocaliu 
Fox langa buzunar

  Logo discret pe tiv

  Foarte confortabil

  80% bumbac, 20% poliester

NOU NOU

NOU NOU

      *RRP - Pret Recomandat de Vanzare

*RRP

Sizes available: S/M/L/XL/XXL/XXXL NOU €23.99

*RRP

Sizes available: S/M/L/XL/XXL/XXXL NOU €22.99

*RRP

Sizes available: S/M/L/XL/XXL/XXXL NOU €28.99

*RRP

Sizes available: S/M/L/XL/XXL/XXXL NOU €28.99
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TRICOU CAMO / KAKI

CARACTERISTICI
  Fabricat din bumbac de calitate 
superioară

 Model imprimeu unic, Fox „Camo”

  Corp cu imprimeu „Camo” și mâneci 
kaki

  Logo portocaliu Fox Chunk pe piept

  Logo discret pe tiv

  Foarte confortabil

  100% bumbac

PANTALONI SCURȚI SUBȚIRI 
CARGO CAMO 

CARACTERISTICI
  Imprimeu Fox Camo

  Pantaloni subțiri, stilul „Cargo”

  Perfect pentru purtat vara

  Nasture, fermoar și găici pentru 
curea pe talie

  Două buzunare frontale

  Două buzunare laterale, prevăzute 
cu nasture

  Două buzunare spate

  100% bumbac

TRICOU POLO KAKI 

CARACTERISTICI
  Fabricat din materiale de calitate

  Culoare kaki cu mic logo Fox Chunk 
portocaliu pe buzunarul de pe piept

  Imprimeu „Camo” pe buzunarul de 
pe piept și tiv

  Logo discret pe tiv

  Foarte confortabil

  80% bumbac, 20% poliester

PANTALONI SCURȚI HEAVY 
TWILL CARGO GRI 

CARACTERISTICI
  Culoare gri

  Stil „Heavy cargo”

  Perfect pentru purtat vara

  Nasture, fermoar și găici pentru curea 
pe talie

  Două buzunare frontale

  Două buzunare laterale prevăzute cu 
nasture

  Două buzunare spate

  100% bumbac

NOU NOU

NOU NOU

      *RRP - Pret Recomandat de Vanzare

*RRP

Sizes available: S/M/L/XL/XXL/XXXL NOU €23.99

*RRP

Sizes available: S/M/L/XL/XXL/XXXL NOU €34.99

*RRP

Sizes available: S/M/L/XL/XXL/XXXL NOU €28.99

*RRP

Sizes available: S/M/L/XL/XXL/XXXL NOU €34.99
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GAMA DE HAINE FOX CHUNK™
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HANORAC RIBBED KAKI HANORAC RIBBED GRI 

CARACTERISTICI CARACTERISTICI
  Culoare kaki cu logo discret Fox 
Chunk pe piept

  Talie și manșete elastice

  Cordon Chunky la glugă

  Buzunar frontal

  Logo discret pe tiv

  Foarte confortabil

  80% bumbac, 20% poliester

  Culoare kaki cu logo discret Fox 
Chunk negru pe piept

  Talie și manșete elastice

  Cordon Chunky la glugă

  Buzunar frontal

  Logo discret pe tiv

  Foarte confortabil

  80% bumbac, 20% poliester

PANTALONI RIBBED JOGGER KAKI PANTALONI RIBBED JOGGER GRI 

CARACTERISTICI CARACTERISTICI
  Pantaloni ușori, cu un design “skinny fit”

  Culoare kaki cu talie maro

  Logo discret Fox Chunk

  Cordon Chunky în talie

  Patern „Ribbed” pe exterior

  Două buzunare frontale cu fermoar

  Buzunar spate

  Talie și patent pe gleznă elastice

  Foarte confortabili

  80% bumbac, 20% poliester

  Pantaloni ușori, cu un design “skinny fit”

  Culoare gri

  Logo discret Fox Chunk

  Cordon Chunky în talie

  Patern „Ribbed” pe exterior

  Două buzunare frontale cu fermoar

  Buzunar spate

  Talie și patent pe gleznă elastic

  Foarte confortabili

  80% bumbac, 20% poliester

NOU

NOU NOU

NOU

      *RRP - Pret Recomandat de Vanzare

*RRP

Sizes available: S/M/L/XL/XXL/XXXL NOU €70.99

*RRP

Sizes available: S/M/L/XL/XXL/XXXL NOU €70.99

*RRP

Sizes available: S/M/L/XL/XXL/XXXL NOU €45.99

*RRP

Sizes available: S/M/L/XL/XXL/XXXL NOU €45.99
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PANTALONI HEAVY TWILL CARGO KAKI 

CARACTERISTICI
  Culoare kaki

  Nasture, fermoar și găici pentru curea pe 
talie

  Două buzunare frontale

  Două buzunare laterale prevăzute cu 
nasture

  Două buzunare spate

  Logo portocaliu Fox Chunk

  100% bumba

PULOVER HEAVY KNIT JUMPER

CARACTERISTICI
  Stil clasic militar, cu petice tip „piele 
întoarsă” pe umăr

  Ideal pentru pescarii care prefera un stilt 
retro, “old school”

  Țesătură densă, care menține căldura

  Tiv de tip „Chunky” la gât și manșete

  Amestec de lână pentru performanță 
optimă

  Branding minimal

 Material principal: 70% acrilic, 30% lână

BLUZĂ MEDIUM KNIT CARDIGAN

CARACTERISTICI
  Bluză stil „Cardigan” cu fermoar cental

  Realizată dintr-un un amestec special de 
fibre tricotate

  Ideală pentru pescarii care prefera un stilt 
ceva mai retro, “old school”

  Buzunare cu fermoar și design 
contrastant

  Respirabilă pentru a preveni transpirația

  Se mulează pe corp

  Gât înalt

  Fermoare rezistente, de înaltă calitate, 
marcate cu logo-ul Fox

  Branding minimal pe cheia fermoarului

 Material principal: 100% polieste

CARACTERISTICI
  Culoare Burgundia cu logo 
discret Fox Chunk gri pe 
piept

  Talie și manșete elastice

  Cordon Chunky la glugă

  Buzunar frontal

  Logo discret pe tiv

  Foarte confortabil

  80% bumbac, 20% poliester

NOU

NOU

HANORAC RIBBED BURGUNDIA 

      *RRP - Pret Recomandat de Vanzare

*RRP

Sizes available: S/M/L/XL/XXL/XXXL €59.99

*RRP

Sizes available: S/M/L/XL/XXL/XXXL €81.99

*RRP

Sizes available: S/M/L/XL/XXL/XXXL NOU €70.99

*RRP

Sizes available: S/M/L/XL/XXL/XXXL NOU €70.99
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GAMA DE HAINE FOX CHUNK™
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CARACTERISTICI
  Glugă cu capse metalice, care 
poartă logo Fox și cordon stil 
„Chunky”

  Căptușeală cu micro fleece pentru 
un plus de confort și căldură

  Buzunare, de asemenea, căptușite
cu micro fleece

  Colorat într-un mix de negru cu gri închis

  Fermoare de înaltă calitate, care poartă logo Fox

  Pantaloni „Joggers”, din același set, disponibili

 Material principal: 80% bumbac / 20% poliester, captușeală: 100% poliester

PANTALONI HEAVY JOGGERS 

CARACTERISTICI
  Concepuți pentru a se potrivi cu hanoracele Heavy 
Hoody, prezintă multe caracteristici comune

  Cordon stil „Chunky” în talie

  Patent elastic pe glezne

  Buzunare căptușite cu micro fleece

  Colorat într-un mix de negru cu gri-închis

  Fermoare de înaltă calitate, care poartă logo Fox

  Buzunar spate

 Material principal: 80% bumbac / 20% poliester, 
captușeală: 100% poliester

JACHETĂ WIND BLOCKER HOODED

CARACTERISTICI
  Suprafață tratată pentru rezistență 
la ploaie

 Membrană specială, care oferă 
protecție la vânt și menține căldura 
corpului la interior

  Glugă cu reglaje laterale, prevăzute cu 
blocaje sigure

  Fermoare de înaltă calitate, care poartă
logo Fox

  Buzunarul de piept oferă spațiu suplimentar 
de stocare

  Branding minimal

 Material principal: 100% poliester

HANORAC HEAVY HOODY 

*RRP - Pret Recomandat de Vanzare

*RRP

Sizes available: S/M/L/XL/XXL/XXXL €59.99

*RRP

Sizes available: S/M/L/XL/XXL/XXXL €119.99

*RRP

Sizes available: S/M/L/XL/XXL/XXXL €81.99
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JACHETĂ PUFFA SHIELD 

CARACTERISTICI
  Croială stransă pe corp

  Umplutură din poliester 
ne-reciclat.

  Glugă și manșete elastice

  Croială exterioară cu nervuri

  Buzunare cu fermoar pe piept 
și pe laterale

  Protecție pe toată lungimea 
fermoarului

  Guler ridicat pentru protecția gâtului și a obrajilor

  Incredibil de călduroasă și confortabilă la purtat

 Material exterior: 100% poliester taffeta, captușeală: 100% poliester taffeta, umplutură: 
100% poliester

VESTĂ CHUNK PUFFA SHIELD 

CARACTERISTICI
  Croială stransă pe corp

  Umplutură din poliester ne-reciclat

  Croială exterioară cu nervuri

  Buzunare cu fermoar pe piept și pe 
laterale

  Protecție pe toată lungimea 
fermoarului

  Guler ridicat pentru protecția gâtului și a obrajilor

  Incredibil de călduroasă și confortabilă la purtat

 Material exterior: 100% poliester taffeta, captușeală: 100% poliester taffeta, umplutură: 
100% poliester

HANORAC HEAVY SHERPA HOODY

CARACTERISTICI
  Oferă un mix perfect de design elegant 
cu caracteristici practice

  Căptușit cu fleece pentru căldură și 
confort excepțional

  Respirabil pentru a preveni transpirația

  Buzunare prevăzute cu fermoar

  Benzi elastice cu posibilitate de blocare, 
pentru a menține vântul și aerul rece 
la distanță

  Se mulează pe corp

  Fermoare de înaltă calitate

 Material principal: 32% acrilic / 50% 
poliester / 10% nylon / 8% alte fibre

NOU NOU

 VESTĂ BODY WARMER

CARACTERISTICI
  Extrem de calduroasă și confortabil de purtat

  Construită dintr-un material rezistent la 
uzură, ușor impermeabil

  Căptușeală umflată pentru un plus de 
confort

  Buzunar intern

  Amestec de fibre sintetice speciale, pentru 
termoizolație sporită

  Fermoare de înaltă calitate

  Fermoarul este izolat pe toată lungimea 
pentru a menține căldura la interior

  Brandign minimal

 Material exterior: 100% nylon cu strat AC, 
căptușeală: 100% poliester, umplutură: 100% 
poliester

      *RRP - Pret Recomandat de Vanzare

*RRP

Sizes available: S/M/L/XL/XXL/XXXL NOU €104.99

*RRP

Sizes available: S/M/L/XL/XXL/XXXL NOU €64.99

*RRP

Sizes available: S/M/L/XL/XXL/XXXL €119.99

*RRP

Sizes available: S/M/L/XL/XXL/XXXL €104.99
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GAMA DE HAINE FOX CHUNK™
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COSTUM MID LAYER COMFORT

CARACTERISTICI
  Conceput pentru a fi purtat ca strat de 
mijloc, peste costumul termic Chunk Base 
Layer

  Format din două piese: bluză și pantalon

  Adaugă protecție termică

  Poate fi, de asemenea, purtat ca un costum 
exterior

  Perfect pentru dormit în sac, în timpul 
nopților reci

  Se usucă rapid

  Buzunar de securitate, ascuns, prevăzut 
cu fermoar

  Permite eliminarea umidității

  Fermoar care poartă logo Fox

  100% poliester

COSTUM BASE 
LAYER (STRAT 
DE BAZĂ)
CARACTERISTICI

  Ideal pentru a fi purtat sub stratul de mijoc 
și cel exterior de haine, oferind o mare de 
protecție termică

  Format din două piese: bluză și pantalon

  Perfect pentru dormit direct în sac, în 
timpul nopților reci

  Este respirabil și se usucă rapid

  Permite eliminarea umidității

  De asemenea, poate fi purtat ca un costum 
ușor, exterior, în perioadele mai calde

  Fermoar care poartă logo Fox

  100% poliester

STRATIFICARE - CUM FUNCȚIONEAZĂ?
Strat de bază - purtat pe piele, pentru absorbţia și eliminarea 
umidităţii corpului, dar și pentru garantarea confortului termic.

Strat de mijloc - oferă izolare, ajută la menţinerea aerului cald la 
interior și permite trecerea umidităţii către stratul următor.

Strat exterior - poate fi  format dintr-o multitudine de articole de 
îmbrăcăminte, oferă protecţie la vânt și apă și permite eliberarea 
umidităţii din stratul anterior.

      *RRP - Pret Recomandat de Vanzare

*RRP

Sizes available: S/M/L/XL/XXL/XXXL €81.99

*RRP

Sizes available: S/M/L/XL/XXL/XXXL €45.99
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ÎMBRĂCĂMINTE

(100% acrilic) (exterior 100% acrilic, căptușeală 100% 
poliester)

(material lateral 50% lână, 50% poliester, 
frontal 100% bumbac)

(material lateral 50% lână, 50% poliester, 
frontal 100% bumbac)

(100% acrilic)

(material frontal 100% lână, spate 100% 
poliester)

(material frontal 100% lână, spate 100% 
poliester)

(material fontal / lateral 55% lână, 45% 
poliester, căptușeală 100% poliester)

(100% bumbac)

CPR508 Bobble HatCPR507 Heavy Knit Bobble Hat

CPR499 Flat Cap Khaki CPR501 Flat Cap Black/Grey

CPR506 Beanie

CPR498 Twill Trucker Khaki CPR500 Twill Trucker Black/Grey CPR504 Snapback Grey CPR505 Baseball Cap

(100% bumbac) (100% bumbac)

(80% bumbac, 20% poliester)

(100% bumbac)

(60% bumbac, 40% poliester)

(100% bumbac)

(35% acrilic, 60% bumbac, 5% lână)

(70% acrilic, 20% bumbac, 10% lână)

(85% acrilic, 15% lână)

(80% bumbac, 20% poliester)

CHUNK SEPCI 
SI CACIULI

NOU

NOU NOU

NOU

NOU

NOU

NOU

NOU

NOU

NOU

      *RRP - Pret Recomandat de Vanzare

CPR607 Khaki Bucket Hat NOU CPR608 Camo Bucket Hat NOU

CPR599 Camo Mesh Back NOU

CPR603 Khaki Cord NOU

CPR600 Camo Solid Back NOU

CPR604 Khaki Twill NOU

CPR601 Grey/Burg/Orange NOU

CPR605 Grey/Burg Snapback NOU

CPR602 Grey/Burg Twill NOU

CPR606 Khaki/Camo Cuban NOU
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CLOTHING RANGE

ÎM
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Ă
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TE

HANORAC SUPERWEIGHT HOODY

CARACTERISTICI
  Construit dintr-un 
material dens (400g - 
aproape de două ori 
greutatea altui hanorac 
similar de pe piață)

  Foarte călduros, datorită 
căptușelii de fleece de pe 
glugă, guler (foarte înalt) 
și buzunare frontale

  Croială mai lungă pentru a preveni ridicarea peste talie

  Protecție la fermoar pe toată lunginea, prevăzută cu închidere Velcro

  Fermoar cu protecție la bărbie, pentru un plus de confort

  Cordon de tip „Chunky”

  Logo-uri Fox brodate pe piept și pe buzunarul prevăzut cu nasture de pe mânecă

  Culoare verde „Carpy”

  80% bumbac, 20% poliester

PULOVER CU GLUGĂ

CARACTERISTICI
  Talie și manșete elastice

  Buzunar frontal

  Logo portocaliu Fox.

  Culoare verde „Carpy”

 Material exterior: 80% 
bumbac, 20% poliester, 
căptușeală: 100% bumbac

CARACTERISTICI
  Hanorac ușor, în cuori negru și 
portocaliu

  Talie și manșete elastice

  Buzunar frontal cu căptușeală „soft 
touch”

 Material exterior: 80% bumbac, 20% 
poliester, căptușeală: 100% poliester

      *RRP - Pret Recomandat de Vanzare

HANORAC NEGRU ȘI PORTOCALIU

*RRP

Sizes available: M/L/XL/XXL/XXXL €84.99

*RRP

Sizes available: S/M/L/XL/XXL/XXXL €74.99

*RRP

Sizes available: S/M/L/XL/XXL/XXXL €67.99
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ÎM
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PANTALONI SUPERWEIGHT JOGGERS

CARACTERISTICI
  Fabricaţi dintr-un material cu densitate 280g 
și prevăzuţi cu cu glezne și talie elastice

  Cordon stil „Chunky”

  Foarte confortabili de purtat

  Două buzunare frontale, două buzunare pe 
picior prevăzute cu Velcro și două buzunare 
spate, de asemenea asigurate cu Velcro

  Logo-uri Fox brodate

  Culoare verde „Carpy”

  80% bumbac, 20% poliester

PANTALONI „JOGGERS” 
NEGRU ȘI PORTOCALIU 

CARACTERISTICI
  Pantaloni ușori, în cuori negru și portocaliu

  Perfecţi pentru a fi purtaţi primăvara și vara, dar și 
iarna, sub stratul exterior

  Două buzunare frontale cu fermoar și unul la spate

  Gleznele elastice pentru fixare sigură

  80% bumbac, 20% poliester

TRICOU POLO

CARACTERISTICI
  Fabricat din bumbac de calitate superioară

  Foarte confortabil

  Logo Fox portocaliu

  Culoare verde „Carpy”

  100% bumbac

TRICOU STANDARD

CARACTERISTICI
  Fabricat din bumbac de 
calitate superioară

  Logo grafic Fox pe spate 
și pe umărul drept

  Foarte confortabil

  Culoare verde „Carpy”

  100% bumbac

      *RRP - Pret Recomandat de Vanzare

*RRP

Sizes available: S/M/L/XL/XXL/XXXL €48.99

*RRP

Sizes available: S/M/L/XL/XXL/XXXL €35.99

*RRP

Sizes available: M/L/XL/XXL/XXXL €67.99

*RRP

Sizes available: S/M/L/XL/XXL/XXXL €30.99
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ÎMBRĂCĂMINTE, SEPCI, CACIULI SI OCHELARI DE SOARE

ÎM
BR

Ă
C
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TE

SEPCI SI CACIULI

CPR416 Reversible Beanie

CPR414 FFF Bobble Hat

CPR415 Peaked Beanie

CPR442 Black & Orange Snapback

CPR443 Black Snapback

(exterior: 100% lână acrilică, 
căptușeală: 100% poliester)

(exterior: 100% lână acrilică, 
căptușeală: 100% poliester)

(100% lână acrilică)

(100% lână acrilică)

(100% lână acrilică)

COSTUM DE IARNĂ 

CARACTERISTICI
  Design care a câștigat nenumărate premii

  Costum din două piese, perfect pentru a fi purtat 
în timpul iernii!

  Format din jachetă și salopetă cu bretele

 Material exterior rezistent la apă 5000mm/H2O

  Gluga are cozoroc rigidizat pentru a înpiedica 
ploaia să ajungă pe față și este elastică pentru 
protecție suplimentară

  De asemenea, gluga are reglaj pe înălțime în 
partea din spate și, la nevoie, este complet 
detașabilă

  Guler înalt pentru protecția zonei gâtului și a feței

 Manșete din neopren, care asigură izolare 
suplimentară

  Sistem de închidere pe mâneci asigurat cu Velcro

  Fermoar central rezistent, cu „prag” de protecție 
pe toată lungimea

  Reglaj elastic în talie

  Jacheta are două buzunare exterioare, plus unul 
intern

  Salopetă cu secțiuni întărite la genunchi și gleznă

  Patru buzunare externe la salopeta cu bretele

 Material exterior: 100% nylon cu acoperire PU, 
umplutură: 100% poliester, captușeală: 100% 
poliester

      *RRP - Pret Recomandat de Vanzare

*RRP

Sizes available: S/M/L/XL/XXL/XXXL €209.99

232_245_Clothing_East.indd   244 16/12/2015   20:09:17



245

CSN031

CSN032

CSN033

CSN034

CSN035

CSN036

ÎMBRĂCĂMINTE

OCHELARI DE SOARE XT4 

CARACTERISTICI
  Lentile fixe, polarizate, rezistente la zgârieturi

  Oferă protecție la razele UV dăunătoare

  Ramă rezistent la uzură

  Livrați cu o cârpă de curățare și husă dură pentru transport

  Alegeți între lentile de culoare maro sau gri

  Puteți alege rame în cobinații negru și portocaliu sau maro 
și verde

OCHELARI DE SOARE VARIO™

CARACTERISTICI
  Lentile rezistente la zgârieturi, polarizate, detașabile

  Oferă protecție la razele UV dăunătoare

  Cadru rezistent la uzură

  Livrat cu o cârpă de curățare și husă dură pentru transport

  Livrat cu trei variante de lentile - verde, gri și maro

  Puteți alege rame în cobinații de negru și portocaliu sau maro și verde

*RRP

CSN031 Ochelari de soare XT4 ramă negru / portocaliu cu lentile maro €22.99

CSN032 Ochelari de soare XT4 ramă negru / portocaliu cu lentile gri €22.99

CSN033 Ochelari de soare XT4 ramă verde / maro cu lentile maro €22.99

CSN034 Ochelari de soare XT4 ramă verde / maro cu lentile gri €22.99

*RRP

CSN035 Ochelari de soare Vario negru / portocaliu €43.99

CSN036 Ochelari de soare Vario verde / maro €43.99
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SPECIALIST

Specialist
Alături de miile de produse destinate pescuitului la crap pe care le avem 
în ofertă Fox, am dezvoltat o marcă soră pe nume Fox Specialist. Întocmai 
cum îi sugerează și numele, produsele lansate sub această marcă se 
adresează în general pescarilor de staționar care doresc să pescuiască la 
specii precum mreană, clean, lin, plătică și crapi mici pe ape comerciale. 

În cadrul gamei de produse semnate Fox Specialist veţi găsi o selecţie de lansete, 
mulinete, bagaje, mincioguri, scaune și chiar o umbrelă de tip „shelter” (adăpost), 
toate special concepute pentru pescarul generalist, care caută întotdeauna capturile 
capitale. Deci, fi e că vă place să pescuiţi la clean și mreană pe ape repezi sau preferaţi 
urmărirea plăticilor uriașe și linilor capitali pe balastiere, suntem siguri că în paginile 
următoare veţi găsi unelte potrivite fi ecărui stil de pescuit pe care-l practicaţi. 
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¾ Lansete Royale

¾ Lansete DUO-Lite 

¾ Mulinete Eos 

¾ Minciog Specialist MK2 

¾ Umbrelă

¾ Scaune Adjusta Level

¾ Bagajerie

¾ Saltea de recepție

GAMA 
FOX

SPECIALIST
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LANSETE SI MULINETE

SP
EC

IA
LI

ST

LANSETE ROYALE® 
BARBEL SPECIALIST – LANSETĂ DE PESCUIT LA MREANĂ 

  Raport excelent calitate/preț

  Greutate redusă datorită carbonului cu conținut 
redus de rășină

  Inele Fox Slik

 Mandrină 17 mm de calitate superioară

 Mâner de plută calitativă

  Grafică discretă

  Finisaj negru-mat cu șlefuire Gunsmoke

 Disponibile în variante 1.75lb cu lungimi 11ft 
(3,30m) și 12ft (3,60m)

  Varianta de 2.25lb disponibilă la lungime de 
12ft (3,60m)

  Vârfuri multiple la lungime de 12ft (3,60m) și 
test de curbură de 1.5lb (include și un vârf de 3 
uncii (85g) din carbon)

LANSETĂ ROYALE® DE PESCUIT LA PLUTĂ - 13FT 1.5LB  
 Design din două piese

  Ideală pentru pescuit cu fire de 6-10lb

 Design din două piese

  Ideală pentru pescuit cu fire de 6-10lb

  Perfectă pentru pescuit cu plute mari în curent atunci 
când vizați mreana și cleanul

 De asemenea, potrivită pentru pescuitul cu pluta „pe lat” 
(lift method) la lin și plătică pe lacuri

  Lungimea de 13ft (3,60m) oferă înțepare promptă atunci 
când se pescuiește la distanțe mari

  Acțiune puternică care oferă control total în dril

  Construcție din carbon cu conținut redus de rășină

  Inele Fox Slik

 Mandrină de calitate superioară

 Mâner de plută calitativă

  Grafică discretă

  Finisaj negru-mat cu șlefuire Gunsmoke

  Raport excelent calitate/preț

 Mandrină de calitate superioară

 Mâner de plută calitativă

  Grafică discretă

  Finisaj negru-mat cu șlefuire Gunsmoke

  Raport excelent calitate/preț

MULINETELE EOS 5000 SI 7000
Ambele mulinete sunt perfecte pentru pescarul de staţionar care vizează o serie mai 
largă de specii, cu menţiunea că modelul ceva mai mare, cel de 7000, are o putere de 
tracţiune mai pronunţată, ideală pentru pescuitul exemplarelor de talie mare.

CARACTERISTICI
  5 rulmenți inoxidabili

  Rotor cu profil echilibrat

  Raport de recuperare 5: 1

  Greutate 5000 - 350g, 7000 - 450g

  Tambur de rezervă disponibil separat

  Capacitate fir 0,30mm - 150m

NOU

      *RRP - Pret Recomandat de Vanzare

*RRP

ARD047 Royale Barbel 11' 1.75lb €104.99

ARD048 Royale Barbel 12' 1.75lb €114.99

ARD049 Royale Barbel 12' 2.25lb €119.99

ARD050 Royale Barbel Multi Tip 12' 1.50lb €139.99

*RRP

ARD055 Royale 13ft 1.5lb Float Rod NOU €129.99

*RRP

CRL062 EOS 5000 tambur de rezervă €62.99

CRL063 EOS 7000 tambur de rezervă €67.99
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SPECIALIST

LANSETA DUO-LITE® MULTI-TIP (VÂRFURI MULTIPLE) 
  Lansetă de 12ft (3,60m), perfectă pentru pescarul modern 
care preferă pescuitul pe râu

  Vârful solid de 2.25lb este ideal pentru o serie de 
tehnici precum pescuitul pe fund, la vârf, în apropierea 
obstaculelor submerse etc 

  Având o secțiune care permite schimbarea segmentelor 
superioare, se livrează cu vârfuri din carbon de 4 (110g) și 
6 uncii (170g), ideale pentru pescuitul la mreană în amonte 

sau atunci când este nevoie de sensibilitate crescută în 
pescuitul la clean

  Construcție din carbon înalt modular 2K / 1K

  Linie principală recomandată: monofilament 8-12lb

 Mâner îmbrăcat complet în plută

 Mandrină Fuji 17mm DPS

  Inele cu picior dublu Fox Slik

DUO-LITE® SPECIMEN 12FT 2.75LB
  Lansetă foarte puternică de 12ft (3,60m) și 2.75lb, ideală 
pentru pescuitul la mreană pe râuri mari

  Capabilă de lansări cu coșulețe, năditoare sau plumbi de 
până la 8 uncii (220g)

  Construcție din carbon înalt modular 2K / 1K

  Linie principală recomandată: monofilament 8-15lb

 Mâner îmbrăcat complet în plută

 Mandrină Fuji 17mm DPS

  Inele cu picior dublu Fox Slik

LANSETA DUO-LITE® SPECIALIST TWIN TIP
  Livrată cu două vârfuri solide, interschimbabile, unul de 
1.75lb și celălalt de 2.25lb

 Disponibile la lungimi de 11ft (3,30m) și 12ft (3,60m)

  Acțiune puternică care oferă control total în dril

  Construcție din carbon înalt modular 2K / 1K

  Linie principală recomandată: monofilament 8-12lb

 Mâner îmbrăcat complet în plută

 Mandrină Fuji 17mm DPS 

  Inele cu picior dublu Fox Slik

*RRP

ARD053 Duo-Lite Multi Tip 12ft 2.25lb €209.99

*RRP

ARD051 Duo-Lite FX Twin Tip 11ft 1.75/2.25lb €194.99

ARD052 Duo-Lite FX Twin Tip 12ft 1.75/2.25lb €204.99

*RRP

ARD054 Duo-Lite Specimen 12ft 2.75lb €189.99
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Protecţii la furtună pe laterale care 
se pot fi xa cu stâlpi în condiţii 
de vânt foarte puternic

CHAIRS & ACCESSORIES

SP
EC

IA
LI

ST

UMBRELA SPECIALIST  
 Diametru de 114cm cu protecții laterale reduse

  Prevăzută cu mecanismul patentat STS care se 
regăsește și la celebra Fox Supa Brolly

  Livrat cu 4 cuie

  Protecții la furtună pe laterale care se pot fixa cu 
stâlpi în condiții de vânt foarte puternic

  Cântărește mai puțin de 3 kg!

  Țesătură exterioară din poliester 100%

SCAUNUL ADJUSTA LEVEL
  Construcție cu cadrul ranforsat (susține lejer o greutate de 160kg)

  Foarte ușor, dar extrem de rezistent

 Material rezistent la uzură 600 Denier Polyester

  Umplutură suplimentară pentru un confort sporit

 De asemenea, protecția din jurul cadrului conține un plus de umplutură

  Bride de fixare pentru a vă permite fixarea scaunului în timpul transportului. 
Astfel, este posibilă stocarea la interior a picheților sau a altor accesorii în 
timpul schimbării vadului

 Design-ul unic permite mai multe reglaje pe înălțime

  Curea pentru transport căptușită, care vă lasă mâinile libere pentru a 
transporta alte elemente

Mecanism unic STS

C
A

RA
C

TE
RI

ST
IC

I S
U

PL
IM

EN
TA

RE
Accesoriile nu 
sunt incluse

Poate fi  setat într-un număr 
suplimentar de poziţii 
diferite de înălţime .....

SCAUNUL ADJUSTA LEVEL ACCESSORY
  Versiunea accesorizată a variantei de succes Adjusta Level

  Permite atașarea accesoriilor rotunde Matrix de 25mm la picioarele frontale

  Poate fi setat într-un număr suplimentar de poziții diferite 
de înălțime pentru a vă permite adaptarea perfectă la 
vadul vizat sau la stilul de pescuit dictat de sesiune

  Ideal atât pentru pescarii de lacuri cât și pentru cei care preferă 
pescuitul pe ape curgătoare

  Umplutură suplimentară în zona capului

 Material rezistent la uzură 600 Denier Poliester

 Mânerul de pe partea inferioară facilitează transportul foarte facil sub braț

  Livrat, de asemenea, cu curea de umăr.

Se regleaza in cateva 
secunde la inaltime 

perfecta pentru orice 
stil de pescuit ...

      *RRP - Pret Recomandat de Vanzare

*RRP

AUM001 Umbrela Specialist €149.99

*RRP

CBC045 Scaunul Adjusta Level Accessory €135.99

*RRP

CBC040 Scaunul Adjusta Level €89.99
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SPECIALIST

GEANTĂ PENTRU GĂLEATĂ 
  Perfecte pentru pescarii mobili

 Disponibile în două dimensiuni - 
pentru 16 și 12 litri

  Proiectate pentru a se potrivi perfect cu 
gălețile dreptunghiulare Fox Black Buckets

 Două buzunare laterale exterioare 
pentru depozitarea accesoriilor

  Buzunar frontal pe varianta de 16l 
care poate găzdui o cutie mare F-Box 
sau Royale, în timp ce varianta de 12 
poate primi varianta medie a cutiilor 
F-Box sau Royale

  Capac căptușit, ușor de curățat și 
gros de 30mm

  Echipate cu curele, astfel încât să 
puteți atașa cu ușurință salteaua de 
primire Compact Unhooking Mat

  Curea de umăr matlasată

  Gălețile nu sunt furnizate împreună 
cu geanta
   Tesatura principala si captuseala 
100% Poliester, Umplutura cu 100% 
Poliuretan, Baza Clorura de Polivinil 
(PVC)

RUCSAC COMPACT 
  Compartiment interior de 35 litri

  Buzunar frontal care poate găzdui o 
cutie mare F-Box sau Royale

  Buzunar superior care poate 
acomoda perfect dimensiunea 
medie a cutiilor F-Box / Royale

  Trei buzunare laterale pentru 
accesorii

  Curea elastică pentru catapulte, 
picheți, buzbari etc

  Echipat cu curele, astfel încât să 
puteți atașa cu ușurință salteaua de 
primire Compact Unhooking Mat

 Mâner rigidizat cu EVA

  Curea de umăr complet reglabilă și 
curea de fixare în talie

  Bază din material foarte ușor de 
curățat și rezistent la uzură
  Tesatura principala si captuseala 
100% Poliester, Umplutura cu 80% 
Polietilena si 20% Poliuretan

SALTEA DE PRIMIRE COMPACT
  Căptușită, croită din material 
prietenos cu solzii și pielea peștelui

 Dimensiuni 95cm x 44 cm 
împachetată

  Prezintă o suprafață impermeabilă, 
cu dimensiuni de 54cm x 24cm, 
pentru acomodarea genunchilor în 
timpul sesiunilor foto

 Două benzi elastice pentru fixare 
atunci când este rulată

  Poate fi atașată la rucsacul Compact 
și geanta Bucket Carryall

  Tesatura principala 100% Poliester, 
Umplutura 50% Polietilena si 
50% Poliuretan 

MINCIOG SPECIALIST MK2
  Versiunea nouă și îmbunătățită a capului de minciog 
Specialist Landing Net

  Cadru ranforsat pentru fiabilitate extremă

  Plasă Soft-tough, rezistentă la uzură

 Nucă turnată, rezistentă și puternică

 Disponibil în dimensiuni de 24in (60cm)
 și 30in (76 cm)

HUSĂ DE TIP QUIVER PENTRU 3 LANSETE 
  Poate găzdui trei lansete cu 
mulinetele montate

  Buzunar interior pentru stocarea 
umbrelei

 Două buzunare externe pentru 
picheți și mânerul minciogului.

  Trei sloturi individuale pentru 
acomodarea mânerelor de lansetă

  Trei sisteme generoase de închidere 
asigurate cu Velcro

 Mânere de prindere pe ambele fețe

  Curea de umăr căptușită, reversibilă, 
care este, de asemenea, complet 
ajustabilă
  Tesatura principala 100% Poliester, 
Baza 100% Poliuretan

*RRP

ALN004 Minciog Specialist MK2 24" €27.99

ALN005 Minciog Specialist MK2 30" €30.99

*RRP

ALU004 Rucsac Compact €72.99

*RRP

ALU005 Saltea de primire Compact €30.99

*RRP

ALU001 Geantă pentru găleată  12l €57.99

ALU002 Geantă pentru găleată  16l €61.99

*RRP

ALU003 Husă de tip Quiver pentru 3 lansete €61.99
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