TRAPER
Zanęty wędkarskie, wyprodukowane z naturalnych,
wyselekcjonowanych składników, zapewniają skuteczność we
wszystkich rodzajach łowisk. Zastosowanie w zanętach
atraktory zapachowe, doskonale działają na wszystkie ryby
karpiowate. Połączenie dobrej jakości zanęt z atrakcyjnie niską
ceną, czynią ją dostępną dla każdego wędkarza.

ZANĘTY WĘDKARSKIE
TP-6335

- KARP-LIN-KARAŚ 1kg (00055)
TP-6110

- KARP 1kg (00054)
TP-6111

- LESZCZ 1kg (00056)
TP-6114

- RZEKA 1kg (00059)
TP-6113

- PŁOĆ 1kg (00058)
TP-6108

- FEEDER 1kg (00051)
TP-6112

- LIN-KARAŚ 1kg (00057)
TP-6115

- UNIWERSALNA 1kg (00060)
TP-6117

- FEEDER 2,5kg (00061)
TP-6119

- KARP 2,5kg (00063)
TP-6120

- LESZCZ 2,5kg (00065)
TP-6121

- LIN-KARAŚ 2,5kg (00066)
TP-6122

- PŁOĆ 2,5 kg (00067)
TP-6123

- RZEKA 2,5kg (00068)
TP-6124

- UNIWERSALNA 2,5kg (00069)
TP-6336

- KARP-LIN-KARAŚ 2,5kg (00064)

Glina wiążąca, stosowana do zanęt rzecznych,
jako składnik dociążający i klejący.

GLINA
TP-6090

- WIĄŻĄCA 2kg
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TRAPER
ZANĘTY WĘDKARSKIE
SEKRET 1 kg
TP-6126

Zanęta w kolorach: żółtym, czerwonym i czarnym, została wyprodukowana z
wyselekcjonowanych, najlepszych jakościowo naturalnych składników,
poddanych dodatkowo obróbce termicznej, dzięki czemu nabrała walorów
zapachow-smakowych. Doskonała na łowiska o dużej presji wędkarskiej i w
warunkach słabego żerowania ryb.

- FEEDER CZER. (00024)
TP-6127

- KARP CZER. (00025)
TP-6128

- KARP ŻÓŁTY (00026)
TP-6129

- LESZCZ CZARNY (00027)
TP-6131

- LESZCZ ŻÓŁTY (00029)
TP-6133

- PŁOĆ CZER. (00031)
TP-6633

- LIN-KARAŚ CZARNY (00097)
TP-6125

- FEEDER CZARNY (00023)
TP-6130

- LESZCZ CZER. (00028)
TP-6132

- PŁOĆ CZARNY (00030)

ZANĘTY WĘDKARSKIE SPECJAL
TP-6135

- FEEDER 1kg (00032)

Grupa zanęt specjalistycznych, wzbogaconych egzotycznymi
składnikami i atraktorami zapachowymi, działającymi efektywnie
na poszczególne gatunki ryb.
Zanęta przeznaczona dla wymagających wędkarzy, którzy dla
wzbogacenia mieszanki mogą dodać przynety naturalne tj. ochotki
zanętowej, białych robaków itp.

TP-6137

- KARP 1kg (00036)
TP-6138

- LESZCZ 1kg (00037)
TP-6141

- RZEKA 1kg (00040)
TP-6337

- KARP-LIN-KARAŚ 1kg (00035)
TP-6139

- LIN-KARAŚ 1kg (00038)
TP-6142

- UNIWERSALNA 1kg (00041)
TP-6140

- PŁOĆ 1kg (00039)
TP-6144

- FEEDER 2,5kg (00042)
TP-6147

- LESZCZ 2,5kg (00046)
TP-6150

- RZEKA 2,5kg (00049)
TP-6151

- UNIWERSALNA 2,5kg (00050)
TP-6338

- KARP-LIN-KARAŚ 2,5kg (00044)

v. 25-04-2013

TRAPER
ZANĘTY WĘDKARSKIE
FEEDER SERIES 1kg

Zanęta przeznaczona do łowienia wszystkich
gatunków ryb, za pomocą koszyka zanętowego.
Charakterystyczna mieszanka, silnie pracująca,
o natychmiastowym działaniu, do stosowania
w jeziorach, kanałach i rzekach.
Zanęta należy stopniowo nawilżać wodą,
jednocześnie mieszając. Po wymieszaniu
przetrzeć przez sito, w celu równomiernego
nawilżenia. Dodanie białych robaków lub
ochotki podnosi efektywność mieszanki.

Zanęta przeznaczona do łowienia wszystkich gatunków
ryb, za pomocą koszyka zanętowego. Charakterystyczna
mieszanka, silnie pracująca, o natychmiastowym działaniu,
do stosowania w jeziorach, kanałach i rzekach.
Zanęta należy stopniowo nawilżać wodą, jednocześnie
mieszając. Po wymieszaniu przetrzeć przez sito, w celu
równomiernego nawilżenia. Dodanie białych robaków lub
ochotki podnosi efektywność mieszanki.

TP-6661

- LESZCZ (00099)
TP-6662

- KARP (00100)
TP-6663

- DYNAMIC (00101)
TP-6664

- TURBO (00102)

ZANĘTY WĘDKARSKIE
GOLD 1kg
TP-6101

- EXPERT LESZCZ (00004)
TP-6102

- GRAND PRIX (00006)
TP-6105

- MAGIC PŁOĆ (00008)

ATRAKTORY ZAPACHOWE 70g
Opakowanie na 3 kg mieszanki.

TP-6057

- TRUSKAWKA (01077)
TP-6058

- WANILIA (01078)
TP-6540

- LIN-KARAŚ (01073)

Specjalistyczne atraktory zapachowe,
do połowu ryb karpiowatych, o bardzo
intensywnym zapachu i smaku. Doskonale
sprawdzają się na łowiskach poddanych
dużej presji wędkarskiej.
Opakowanie na 5 do 7 kg mieszanki.

ATRAKTORY ZAPACHOWE 250g
TP-6043

- TRUSKAWKA (01062)
TP-6045

- WANILIA (01064)

KLEJE DO ZANĘT 400g
Niezbędny dodatek do zanęt rzecznych.
Sporządzony z naturalnych składników,
bogatych w proteiny i cukier.

TP-6212

- KLEJ DO ZANĘT (01000)
TP-6224

- SUPER MOCNY (01002)
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TRAPER
KUKURYDZA WĘDKARSKA
Kukurydza zapachowa, do stosowania
na haczyk oraz jako dodatek do
wszystkich zanęt na ryby karpiowate.

TP-6365

- WANILIA 70g
TP-6366

- CZOSNEK 70g (16013)
TP-6367

- ANYŻ 70g (16012)
TP-6368

- MIÓD 70g (16015)
TP-6369

- TRUSKAWKA 70g (16014)
TP-6370

- TUTTI-FRUTTI 70g (16016)
TP-6373

- MIÓD 140g (16009)
TP-6374

- TRUSKAWKA 140g (16008)
TP-6376

- WANILIA 140g (16011)

ZANĘTY KARPIOWATE

Wody bieżące: Ciężka, dobrze klejąca zanęta, przeznaczona
do połowuw rzekach, która pozwala szybko sprowadzić ryby
w łowisko. Poprzez dodanie odpowiednich dodatków
zanętowych i zapachowych, można mieszankę ukierunkować
na dany gatunek ryb, występujących w rzece.

TP-6331

- WODY STOJĄCE 2,5kg
TP-6333

- WODY STOJĄCE 5kg
TP-6332

- WODY BIEŻĄCE 2,5kg

Wody stojące: Zanęta przeznaczona
do połowu ryb w wodach stojących.
Lekka mieszanka, dobrze pracująca,
dzięki czemu szybko sprowadza
i długo utrzymuje ryby w łowisku.
W celu ukierunkowania zanęty
na wybrany gatunek ryb,
występujących w zbiorniku, należy
dodać odpowiednie dodatki
zanętowe i zapachowe, właściwe
dla tego gatunku

DODATEK ZANĘTOWY 400g
TP-6076

- KONOPIE PRAŻONE
TP-6080

- MĄCZKA PIERNIKOWA
TP-6072

- COPRA MELASSE
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