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O Firmie
Minął kolejny rok działalności naszej firmy, który był zupełnie inny 
Kolejny sezon karpiowy już za nami, ale my nie zwalniamy tempa. 
Ciągle są nowe pomysły na nowe przynęty, które będą przede 
wszystkim uwielbiane przez karpie. Przed nowym sezonem zawsze 
intensywnie pracujemy i po wielu konsultacjach wybieramy nowe 
przynęty, które zaczniemy testować i dogrywać przez kolejny rok. 
Wielu z Was się niecierpliwi i chciałoby mieć nową przynętę od 
zaraz. Tak się jednak nie da bo nie chcemy wypuszczać niespraw-
dzonych przynęt. Wszystkie nowości muszą być dopieszczone 
w każdym szczególe. 

W tym sezonie mieliśmy naprawdę dużo pracy a wszystko zawdzię-
czamy Wam, naszym klientom, którzy doceniacie nasze produkty. 
Staraliśmy się zawsze trzymać wysoką jakość i zamierzamy robić 
to nadal. Dobre produkty to przecież łowna przynęta i zadowolo-
ny klient. Będziemy nadal tworzyć z pasji takie przynęty z których 
z pewnością będziecie zadowoleni. U nas niema kompromisów. 
Każde nowe produkty przechodzą rok testów i są tak długo do-
pracowywane aż otrzymamy końcowy skuteczny produkt. Nasi te-
sterzy i klubowicze biorą na swój bark, ciężar testowania, abyście 
Wy nie musieli tego robić. Dzięki temu otrzymujecie już gotowy, 
sprawdzony produkt pod względem łowności. Wasza rola sprowa-
dza się tylko do założenia odpowiedniej przynęty na hak i cieszenia 
się z łowienia okazów. 

W nowym sezonie wprowadzamy dla Was zupełnie inną przynętę 
niż dotychczas. Nie mieliśmy do tej pory przynęty, która będzie ba-
zować w tak dużym stopniu na proteinach mlecznych i roślinnych. 
Brakowało nam tego i wiem, że Wam też. Dlatego powstała kulka 
PINEAPPLE STORM, niewiarygodnie słodka i mleczna z dodatka-
mi mielonych ziół. To nowa odsłona ANANASA, którego przecież 
karpie doskonale znają. Jednak zwykły ananas może okazać się już 
mało skuteczny bo wody są mocno przełowione. Dzięki drobnej 
zmianie w zapachu poprzez dodanie naturalnych ziół, mamy wyjąt-
kowo dobrze łowną przynętę. Pineapple Storm to kulka wzbogaco-
na o dużą ilość mielonych konopi i murzynka co znacznie poprawiło 
jej skuteczność w drugiej fazie testów. Także oddajemy Wam w no-
wym roku świetną przynętę, która sprawdzi się przez okrągły rok. 
Dokładamy już szósty rewelacyjnie skuteczny smak z serii Bio Se-
cret. Prawdopodobnie jeszcze wzbogacimy tą serię o ostatni smak, 
który będzie jeszcze bardziej niesamowity i produkowany tylko 
sezonowo. Będzie to kulka przeznaczona na konkretną porę roku. 
Jednak same karpie zdecydują jak potoczy się los tej nowej przynę-
ty, którą zamierzamy przetestować w sezonie 2022. Nie zdradzamy 
więcej szczegółów. Śledźcie nas w mediach społecznościowych 
a na pewno tam będziemy powoli odkrywać tajemnice tej przynęty. 
Tymczasem do zobaczenia nad wodami w całej Polsce. 

Pamiętajcie: Carp Gravity – Siła Przyciągająca 
Karpie, bo Moc Natury to Twój Sukces
Do zobaczenia nad wodą Paweł Szewc
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BIO SECRET

Jedna z najskuteczniejszych serii przynęt dostępnych na rynku. Ich 
główną zaletą jest skład bardzo bliski naturalnemu pokarmowi. Se-
ria ta bazuje na rozpuszczalnych w wodzie aminokwasach, całych 
i mielonych stworzeniach wodnych, ekstraktach, naturalnych do-
datkach oraz wysokobiałkowych mączkach rybnych. 

KULKI PROTEINOwE BIO SECRET

Mocno dopalona seria kulek wykonana na bazie morskich stwo-
rzeń. Najbardziej naturalne kulki jakie udało nam się stworzyć 
w ostatnich latach. Wyjątkowe kulki na trudne, bogate w naturalny 
pokarm wody. 

L.p. Kulki zanętowe Bio Secret Cena za
Worek

1kg

Cena za
Wiadro

3kg
1. Wild Krill 49,90 zł 144,90 zł

2. Bloodworm/Caviar 49,90 zł 144,90 zł

3. Zołza 49,90 zł 144,90 zł

4. Strawberry Spirit 49,90 zł 144,90 zł

5. Bio Rak 49,90 zł 144,90 zł

6. Pineapple Storm - Nowość 49,90 zł 144,90 zł

Pineapple Storm to kulki ananasowe o zupełnie nowym składzie, 
które mają wywołać w wodzie istną burzę. Ich głównymi skład-
nikami są wysokobiałkowe proteiny mleczne i roślinne. To kulki 
zrobione na słodko z nowatorskimi mączkami mlecznymi o dużej 
zawartości białka. Zostały wzbogacone o niewielką ilość hydroliza-
tów z najwyższej półki. W ich składzie znajdziemy także mieszankę 
specjalnie wyselekcjonowanych ziół, które przyspieszają trawienie 
i wspomagają układ trawienny u ryb. Kulki Pineapple Storm zawie-
rają dużą porcję białek mlecznych w tym mleko w proszku, które 
szybko rozpuszcza się w wodzie. Dzięki temu kulki rozpuszczają się 
warstwowo nawet w zimnej wodzie. Kulki nie zawierają żadnych 
barwników a swój żółty kolor zawdzięczają dodatkom naturalnych 
przypraw i ziół. Zostały wzbogacone o dużą ilość mielonych kono-
pi i murzynka co znacznie pobudza karpie do żerowania. Pineapple 
Storm to ananasowo-proteinowa bomba z mieszanką ziół, której nie 
oprze się żaden karp. 

Najlepsze pory roku: Wiosna, Lato, 
Jesień, Zima
Praca w wodzie: Szybka
Wytrzymałość na włosie: 24 godziny
Twardość kulki: Miękka
Smak: Słodki z dodatkiem soli
Kolor: Żółty

Bio Rak to wyjątkowa kompozycja połączenia aromatu rakowego 
z wysokobiałkowymi mączkami rybnymi. Kulka ta wykonana jest 
z mączki rakowej na poziomie 20% i białek rybnych z wysoką za-
wartością strawnego białka oraz płynnych hydrolizatów. Zapach 
zawarty w kulkach był opracowywany kilka lat przez specjalistyczne 
laboratoria aby uzyskać aromat najbliższy naturalnemu. Dzięki tej 
żmudnej pracy, kulka Bio Rak przypomina w wodzie naturalny za-
pach raków, który jest bardzo ceniony wśród karpiarzy jak i karpi. 
Gruba struktura kulki, w której gołym okiem widać zmielone pan-
cerze raków oraz ziarna, sprawia, że kulka ma wyjątkowo szybką 
pracę. Naturalny aromat raków i intensywna praca w chłodnej wo-
dzie pozwala na szybkie ściągnięcie karpi w łowisko. Jasny, biało-
-szary kolor pozwala na dobrą widoczność kulki w wodzie. W kulce 
znajdziemy także ekstrakty, proteiny roślinne, ziarna, zmiksowane 
stworzenia morskie oraz mieszanki przypraw i ziół. Kulki doskonale 

sprawdzają się w każdej porze roku, 
niezależnie od temperatury wody. Bio 
Rak to jedne z najbardziej natural-
nych kulek, które przypominają kar-
piom ich naturalny pokarm w wodzie. 
Najlepsze pory roku: Wiosna, Lato, 
Jesień, Zima

Praca w wodzie: Szybka
Wytrzymałość na włosie: 24 godziny
Twardość kulki: Miękka
Dodatki smakowe: lekko słodki z dodatkiem przypraw i soli
Kolor: Biało-Szary

Wild Krill to kompozycja dwóch zapachów. Połączenie Kryla Ark-
tycznego ze specjalnym rodzajem dzikiej truskawki, która została 
skomponowana specjalnie dla naszej firmy. Kulki zostały wykona-
ne na miksach z górnej półki. W ich składzie znajdują się dobrze 
rozpuszczalne mączki rybne jak Pre-Digested, Squide/Liver, LT94, 
białka zwierzęce oraz maksymalna ilość mączki z Kryla. Grubsze 
frakcje zawierają głównie mielone konopie, które uwielbiają karpie 
oraz całe ziarna jak proso czy murzynek. W kulce znajdują się także 
ekstrakty, proteiny roślinne, zmiksowane stworzenia morskie oraz 
mieszanka przypraw i ziół. Kulki są wykonywane na jajach razem 
ze skorupkami. Skorupki wzbogacają kulki, które podczas pożerania 
przez karpie traktowane są jak naturalny pokarm. Chrupanie przy-
pomina karpiom zjadanie np. ślimaków czy racicznicy, które mają 
twarde skorupy. Wild Krill to kulki, które są zbliżone do naturalnego 
pokarmu. Można je stosować przez cały rok. 

Najlepsze pory roku: Wiosna, Lato, 
Jesień, Zima
Praca w wodzie: Szybka
Wytrzymałość na włosie: 24 godziny
Twardość kulki: Miękka
Dodatki smakowe: Słodki z dodat-
kiem soli
Kolor: Burgundowy

Bloodworm/Caviar to kompozycja dwóch śmierdziuchów. Połą-
czenie popularnego smaku Ochotki z Kawiorem. Dzięki temu nasza 
kulka jest zupełnie niespotykana na rynku. To wyjątkowe połącze-
nie dwóch naturalnie występujących w wodzie karpiowych przy-
smaków sprawiło, że karpie zawsze chętnie je pobierają. Traktują te 
kulki jak swój naturalny pokarm. Dodajemy do nich suszoną ochotkę 
oraz zmiksowany kawior. Dzięki tym podstawowym dodatkom kul-
ki przypominają karpiom naturalny pokarm. Kulki są wykonane na 
wielu śmierdzących mączkach jak Pre-Digested, Squide/Liver, LT94, 
Rakowej i hemoglobinie. To właśnie dodatek suszonej krwi spra-
wia, że są to mocne śmierdziele, uwielbiane przez karpie. W kulce 
znajdziemy także ekstrakty, proteiny roślinne, ziarna, zmiksowane 
stworzenia morskie oraz mieszanki przypraw i ziół. Wyjątkowe kulki 
podczas polowania na wiosenne i jesienne karpie. Jedne z najbar-
dziej naturalnych kulek wykonanych na jajkach ze skorupkami jakie 
udało nam się stworzyć w ostatnich latach. 

Najlepsze pory roku: Wiosna, Jesień
Praca w wodzie: Szybka
Wytrzymałość na włosie: 24 godziny
Twardość kulki: Miękka
Dodatki smakowe: Słony z dodat-
kiem słodzika
Kolor: Różowy

Zołza to kompozycja zrobiona na ostro. Składa się z aromatu kraba 
mocno doprawionego czarnym pieprzem oraz ostrą papryką chi-
li. Głównym dodatkiem płynnym jest Robin Red + Chili Haiths’a, 
wzbogacony naszym Bio Sosem i aromatem krabowym. Mieszanka 
na kulki zawiera Robin Reda i takie maczki jak Pre’Digested, Łoso-
siowa, Squide, Squide/Liver oraz sporo dodatków w postaci mielo-
nej i płatkowanej papryki chili a także mielonego czarnego pieprzu. 
W kulce znajdziemy także ekstrakty, proteiny roślinne, ziarna, zmik-
sowane stworzenia morskie oraz mieszanki przypraw i ziół. Kulki są 
naprawdę mocno doprawione na ostro i doskonale sprawdzają się 
w zimnej wodzie. Karpie po spróbowaniu ich smaku chcą jeść więcej 
i więcej. Świetna kulka do długotrwałego nęcenia, która uzależnia 
karpie od jej smaku. 

Najlepsze pory roku: Wiosna, Jesień, 
Zima
Praca w wodzie: Szybka
Wytrzymałość na włosie: 24 godziny
Twardość kulki: Miękka
Dodatki smakowe: Ostry i słony
Kolor: Brązowo-Pomarańczowy
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Wznowienie popularnego i cenionego pod-
ręcznika „Nowoczesne Wędkarstwo Kar-
piowe” to lektura obowiązkowa dla każdego 
karpiarza. Jest to książka zupełnie inna niż 
jej poprzedniczka. Zmiany dotyczą głównie 
odświeżonej szaty graficznej. Są to przede 
wszystkim zupełnie nowe rysunki, które czy-
telnie ilustrują skomplikowane zagadnienia 
sprzętowo-przynętowe. Zostały dodane tak-
że nowe fotografie, a cały tekst został od po-
czątku do końca przeredagowany. Jest to więc 

książka napisana praktycznie na nowo, czyta się ją o wiele przy-
jemniej i łatwiej przyswaja zawarte w niej informacje. Na ostatek 
zaś w książce znajdziecie zupełnie nowy rozdział, którego nie było 
w pierwszym wydaniu. 
Książka porusza zagadnienia dotyczące wszystkich karpiarzy bez 
względu na stopień zaawansowania. Jest to przegląd wszelkich 
tematów związanych z wędkarstwem karpiowym, od A do Z. Jest 
to kompendium wiedzy dla bardzo szerokiego grona karpiarzy oraz 
osób, które chciałyby w najbliższej przyszłości nimi zostać. Książka 
ta powinna znaleźć się w biblioteczce każdego karpiarza. 

KSIąŻKa „NOWOCZeSNe WęDKaRSTWO KaRPIOWe” 
– WyDaNIe II – auTOR PaWeł SZeWC

L.p. Książka Cena
1. Nowoczesne Wędkarstwo Karpiowe wyd. II 79,90zł

BIO SAUCE - SOSY

Płynny pokarm w postaci bardzo gęstego 
sosu z dodatkami całych i zmiksowanych 
morskich stworzeń. Bogaty w białka zwie-
rzęce, ekstrakty i przyprawy. Bio sosy wy-
konane są na hydrolizatach rybnych, które 
są najbardziej zaawansowanymi produk-
tami pod względem techniki produkcji. 
Dzięki technologii produkcji na zimno, 
hydrolizaty zachowują wszystkie wartości 
odżywcze. Do naszych sosów dodajemy 
mączki rybne, suszone pokarmy i przypra-
wy. Bio sosy to proteinowa bomba, która 
bardzo szybko przyciąga ryby w łowisko. 
Nie rozpuszczają materiałów PVa. Sos słu-
ży do zalewania zanęty oraz do produkcji 
kulek. Dozowanie 5-20ml na 1 jajko. 

L.p. Bio Sauce 500ml Cena
1. Wild Krill 36,90 zł

2. Bloodworm/Caviar 36,90 zł

3. Zołza 36,90 zł

4. Strawberry Spirit 36,90 zł

5. Bio Rak 36,90 zł

6. Pineapple Storm - Nowość 36,90 zł

BIO PaSTe – PaSTa PeLLeTOWa

Gotowa pasta pelletową do obklejania przynęty haczykowej. 
Bogata w białka zwierzęce, ekstrakty i przyprawy. Zawiera całe 
i zmiksowane stworzenia morskie. 

L.p. Bio Paste 200ml Cena
1. Wild Krill 19,90 zł

2. Bloodworm/Caviar 19,90 zł

3. Zołza 19,90 zł

4. Strawberry Spirit 19,90 zł

5. Bio Rak 19,90 zł

6. Pineapple Storm - Nowość 19,90 zł

BIO dIP

L.p. Bio Dip 120ml Sea Creatures Cena
1. Blondie 24,90 zł

2. Wild Krill 24,90 zł

3. Bloodworm/Caviar 24,90 zł

4. Zołza 24,90 zł

5. Strawberry Spirit 24,90 zł

6. Bio Rak 24,90 zł

7. Pineapple Storm - Nowość 24,90 zł

KULKI hACZYKOwE w SOSIE

Mocno dopalona seria kulek wykonana na bazie morskich stwo-
rzeń. Najbardziej naturalne kulki jakie udało nam się stworzyć 
w ostatnich latach. Kulki nasączone specjalną zalewą i posypane 
atraktorami. 

L.p. Hook Bait in Sauce 200ml Cena
1. Strawberry Spirit 29,90 zł

2. Bio Rak 29,90 zł

3, Pineapple Storm – Nowość 29,90 zł

KuLKI PłyWaJąCe NaTuRaLS

Specjalna seria naturalnych kulek pływających składających się 
z gruboziarnistego miksu i korka. Nasze kulki  charakteryzują się 
grubą strukturą i porowatą powierzchnią z dodatkiem mielonych 
ziaren. Wyjątkowo dobrze chłoną aromaty i mocno pracują w wo-
dzie. 

L.p. Pop up Naturals 18mm słoik 250 ml Cena
1. Wild Krill 21,90 zł

2. Bloodworm / Caviar 21,90 zł

3. Zołza 21,90 zł

4. Strawberry Spirit 21,90 zł

5. Bio Rak 21,90 zł

6. Pineapple Storm – Nowość 21,90 zł

LIqUId FOOd

Nowa seria liquidów w dużych litrowych butelkach. Jest to płynny 
pokarm, który stosujemy do zalewania pelletów, kulek zanętowych 
i ziaren. Liquidy stworzone dla osób, które nęcą łowiska dużymi 
ilościami zanęty, którą chcą jeszcze mocniej dopalić. Dzięki przy-
stępnej cenie i litrowej butelce liquid food wystarczy na naprawdę 
duże ilości zanęty. 

L.p. Liquid Food 1000ml Cena
1. Arctic Krill 36,90 zł

2. Green Mussel GLM 36,90 zł

3. Blue Squide 36,90 zł

4. Truskawka 36,90 zł

KULKI PULSAR 7d

Szybko pracujące, tonące kulki przynętowe składające się aż z 7 
warstw.  Posiadają powłokę zbliżoną do koloru fluo, która podczas 
rozpuszczania tworzy jaskrawo żółtą poświatę. Widoczna chmura 
tworząca się wokół kulki PuLSaR 7D, jeszcze mocniej przyciąga 
karpie. Leżąca pośród zanęty wzbudza pierwsze zainteresowanie 
żerujących ryb. Dzięki temu karpie w pierwszej kolejności biorą na 
kulkę PuLSaR 7D. 

L.p. Kulki PuLSaR 7D 18mm słoik 200ml Cena
1. Arctic Krill 39,90 zł

2. Truskawka 39,90 zł

3. Blondie 39,90 zł

Strawberry Spirit to wyjątkowa kompozycja nowoczesnej truskawki 
w połączeniu z mączkami squidowymi oraz rozpuszczalnymi prote-
inami rybnymi. Długo pracowaliśmy nad stworzeniem tego wyjąt-
kowego smaku. Można powiedzieć, że jest to udoskonalona wersja 
starej truskawki-ryby z przewagą naszego atraktora truskawkowe-
go, wykonanej na miksach rybnych. Kulka ta zawiera dużą dawkę 
Robin Reda na poziomie 10%, co sprawia, że kulki te mają swój cha-
rakterystyczny smak. Dodaliśmy także sporą dawkę słodkiej papryki 
wraz z ekstraktami oraz przyprawami. Wyjątkowym dodatkiem w tej 
kulce jest specjalna mączka truskawkowa, która powstaje z wyci-
skania pestek truskawek. Jest to zupełnie naturalny produkt, bardzo 
rzadko spotykany na rynku. Całość tworzy niezwykłą mieszankę, 
która jest naszym topowym produktem. W kulce znajdziemy także 
ekstrakty, proteiny roślinne, ziarna, zmiksowane stworzenia mor-
skie oraz mieszanki przypraw i ziół. Kulki doskonale sprawdzają się 
w każdej porze roku, niezależnie od temperatury wody. 

Najlepsze pory roku: Wiosna, Lato, 
Jesień, Zima
Praca w wodzie: Szybka
Wytrzymałość na włosie: 24 godziny
Twardość kulki: Miękka
Dodatki smakowe: Słodki z dodat-
kiem soli
Kolor: Brązowo-Czerwony

Zalety:
- bardzo szybka przyswajalność
- bardzo szybka strawność
- wysoka zawartość białka
- dobra rozpuszczalność w wodzie
- nie rozpuszcza materiałów PVa
- można używać do zanęty i do produkcji kulek proteinowych

Płynny pokarm w postaci dipu z dodatkami całych i zmiksowanych 
morskich stworzeń. Bogaty w białka zwierzęce, ekstrakty i przy-
prawy. 
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BOOSTER

aromatyczna, bardzo gęsta i słodka zalewa służąca do zewnętrz-
nego i powierzchniowego aromatyzowania zanęty bądź także 
przynęty. Dobrze wchłaniana przez zanętę wzmacnia jej zapach 
i poprawia smak. W wodzie powoli uwalnia się z zanęty tworząc 
chmurę zapachową. Dzięki zwiększonej gęstości powoli rozchodzi 
się tuż przy dnie intensywnie wabiąc karpie. Boosterem zalewa-
my zanętę na ok. 3 Godzin przed nęceniem lub tuż przed nim. Nie 
rozpuszczają materiałów, pva, więc można je stosować do punkto-
wego nęcenia. 

L.p. Smaki Booster 500ml
Cena 

Flavour
100ml
Cena

1. Racicznica 29,90 zł 29,90 zł

2. Turbo Ślimak 29,90 zł 29,90 zł

3. Blondie 29,90 zł 29,90 zł

4. Arctic Krill 29,90 zł 29,90 zł

5. Truskawka 29,90 zł 29,90 zł

6. Blue Squide 29,90 zł 29,90 zł

7. Green Mussel GLM 29,90 zł 29,90 zł

8. Róża 29,90 zł 29,90 zł

9. Secret Forest 29,90 zł 29,90 zł

10. Ananas 29,90 zł 29,90 zł

11. Wild Krill --- 29,90 zł

12. Bloodworm/Caviar --- 29,90 zł

13. Zołza --- 29,90 zł

14. Strawberry Spirit --- 29,90 zł

15. Bio Rak --- 29,90 zł

FLaVOuR

Mocno skoncentrowany aromat służący do wzmacniania kulek za-
nętowych i przynętowych a także baza dipów oraz boosterów. Fla-
voury dodajemy do ciasta podczas wyrabiania kulek proteinowych. 
Ich odpowiednie stężenie aromatu mocno wabi ryby w obręb łowi-
ska wysyłając sygnał, że tu znajdą smakowity kąsek. Jeśli chcemy 
mieć intensywny aromat kulek zaleca się 1/3 dawki flavoura skro-
pić kulki po ich ugotowaniu. Dozowanie 5-15 ml na 1kg miksu. 

L.p. Smaki amino Liquid 
Complex + Betaine 

250ml Cena

amino Dip Com-
plex + Betaine 

120ml Cena
1. Turbo Ślimak 24,90 zł 24,90 zł

2. Arctic Krill 24,90 zł 24,90 zł

3. Blue Squide 24,90 zł 24,90 zł

4. Green Mussel 
GLM

24,90 zł 24,90 zł

aMINO LIquID COMPLex + BeTaINe 250ML

Najwyższej jakości płynny dodatek do produkcji kulek proteino-
wych oraz do polewania wszelkich zanęt. Nasze aminoliquidy 
zostały mocno wzmocnione kilkoma aminokwasami, które są nie-
zbędne organizmom żywym. Zawierają także ekstrakt GLM i sporą 
dawkę betainy oraz ekstrakty roślinne wraz ze słodzikami. Dozo-
wanie ok. 5ml na 1 jajko, lub zalanie zanęty na 12-24 godzin przed 
nęceniem. Idealne rozwiązanie do worków PVa. 

aMINO DIP COMPLex + BeTaINe 120ML

Wyjątkowa seria dipów wykonanych z najwyższej jakości natural-
nych produktów. Dipy amino zawierają aminokwasy, betainę, sy-
ropy roślinne, ekstrakt GLM oraz słodzik. Są bardzo mocno skon-
centrowane, słodkie i dobrze pracują w wodzie uwalniając swoje 
właściwości. Dzięki zawartym aminokwasom, ryby bardzo szybko 
na nie reagują, traktując je jak naturalne pożywienie. Ich skutecz-
ność znacznie przewyższa tradycyjne dipy. 

dUMBELLS

To nasza nowa seria przynęt i zanęt wprowadzona dzięki naszym 
klientom. W wielu wodach ten owalny kształt przynęt przynosi re-
welacyjne wyniki. Od nowego sezonu wprowadzamy kilka smaków 
i kolorów dumbelsów zarówno w wersji pływającej jak i tonącej. 

L.p. Dumbells Hakowe
Pop up 15mm

Słoik 200ml
Cena 

Hakowe
Tonące 15mm
Słoik 200ml

Cena
1. Blondie 25,90 zł 19,90 zł

2. Wild Krill 25,90 zł 19,90 zł

3. Bloodworm/Caviar 25,90 zł 19,90 zł

4. Zołza 25,90 zł 19,90 zł

5. Strawberry Spirit 25,90 zł 19,90 zł

6. Bio Rak 25,90 zł 19,90 zł

7. Pineapple Storm – 
Nowość

25,90 zł 19,90 zł

PVa CRuSHeD MIx

To gotowa mieszanka do użycia w workach lub siatkach rozpusz-
czalnych pva. Miks zawiera w sobie mielone i pokruszone kulki, 
drobne pellety zarówno w wersji całej jak i pokruszonej oraz wy-
sokiej jakości mączki. Ponadto w mieszance tej znajdziecie grubsze 
płaty naszpikowane aminokwasami, które dobrze pracują nawet 
w zimnej wodzie. 

L.p. PVa Crushed Mix 1kg Cena
1. Turbo Ślimak 24,90 zł

2. Wild Krill 24,90 zł

3. Bloodworm/Caviar 24,90 zł

4. Zołza 24,90 zł

5. Strawberry Spirit 24,90 zł

6. Bio Rak 24,90 zł

7. Pineapple Storm – Nowość 24,90 zł

L.p. PVa Crushed Pulsar Mix 1kg Cena
1. Arctic Krill 29,90 zł

2. Truskawka 29,90 zł

3. Blondie 29,90 zł

LIqUId PULSAR 

To aromatyczna, gęsta zale-
wa w kolorach fluo. Liquidem 
możemy zalewać kulki pro-
teinowe, pellety, ziarna oraz 
używać do wszelkiego rodzaju 
stick miksów. Każdy liquid po 
dostaniu się do wody inten-
sywnie pracuje uwalniając ja-
skrawo zielonkawą chmurę. 
Rozprzestrzenianie się liquidu 
w szybkim tempie (co widać 
gołym okiem) bardzo szybko 
robi szum w wodzie ściągając 
w łowisko karpie. Rozpuszcza 
worki pva. 

L.p. Liquid PuLSaR 250 ml Cena
1. Truskawka 39,90 zł

2. Ananas 39,90 zł

3. Krill / Orange - Nowość 39,90 zł

KuLKI PRZyNęTOWe PuLSaR W ZaLeWIe

Wyjątkowa seria kulek fluo tonących i pływających w bardzo gę-
stej zalewie w formie dipu. Kulki po założeniu na haczyk intensyw-
nie pracują uwalniając jaskrawy płyn fluo. Zawarte w zalewie ami-
nokwasy skutecznie i szybko wabią karpie w obręb przynęty. Po 
wyczerpaniu kulek zalewę można wykorzystać jako dip. 

L.p. Kulki Pulsar w Zalewie
Słoik 200ml

Cena
Tonące
18mm

Cena 
Pływające

15mm
1. Truskawka 29,90 zł 29,90 zł

2. Ananas 29,90 zł 29,90 zł

3. Krill / Orange - Nowość 29,90 zł 29,90 zł



8 www.carpgravity.eu 9www.carpgravity.eu

KuLKI PRZyNęTOWe WaFTeRS.

Nowatorska formuła kulek proteinowych, polegająca na nadaniu 
odpowiedniej im wyporności. Kulki te posiadają neutralną wy-
porność, (bardzo wolno toną lub delikatnie unoszą się na samym 
włosie i szybciej reagują na ruchy wody) przez co niwelują ciężar 
haczyka i w jeszcze bardziej naturalny sposób prezentują się na 
dnie łowiska. Dzięki swojej formule nie wzbudzają podejrzeń u ryb, 
które traktują je jako naturalny pokarm. 

ROLLINg SERwIS 

Wykonujemy kulki proteinowe także na zamówienia z naszych do-
stępnych aromatów lub ich połączeń. Kręcimy kulki wyłącznie na na-
szych miksach, można wybrać rodzaj i serię. Kulamy średnice 14, 18, 
20, 25mm. Minimalna ilość zamówienia kulek z jednej serii to 15kg. 

KuLKI ZaNęTOWe aLFa

Zupełnie nowa seria kulek oparta na naturalnych dodatkach i jaj-
kach. Kulki zawierają  całe i mielone ziarna w tym mielone konopie 
i skorupki jajek. Kulki zanętowe bardzo dobrze pracują w wodzie, 
co sprawia, że ryby szybko na nie reagują. Ich skład oparty jest tyl-
ko i wyłącznie o naturalne składniki. Kulki wykonywane są z mik-
sów opartych o proteiny zarówno zwierzęce jak i roślinne. Bogate 
dodatki w postaci różnego rodzaju witamin i betainy  sprawiają, 
że kulki  smakują karpiom ale przede wszystkim dostarczają od-
powiednich składników odżywczych dzięki czemu karpie będą do 
nich ciągle powracały. Wieloletnie testy potwierdzają ich wysoką 
jakość i skuteczność. Nie powodują efektu wypalania łowiska. 

KuLKI PłyWaJąCe FLuO POP uP

L.p. Kulki Przynętowe WaFTeRS
Neutralne 

Cena
200ml
18mm

1. Wild Krill 21,90 zł

2. Bloodworm/Caviar 21,90 zł

3. Zołza 21,90 zł

4. Strawberry Spirit 21,90 zł

5. Bio Rak 21,90 zł

6. Pineapple Storm – Nowość 21,90 zł

L.p. Kulki zanętowe
alfa 18mm

Cena 
1kg

Cena
3kg

Cena 
5kg

1. Racicznica 39,90 zł 119,90 zł 149,90 zł

2. Secret Forest 39,90 zł 119,90 zł 149,90 zł

3. Turbo Ślimak 39,90 zł 119,90 zł 149,90 zł

4. Blondie 39,90 zł 119,90 zł 149,90 zł

5. Muszla GLM 39,90 zł 119,90 zł 149,90 zł

6. Arctic Krill 39,90 zł 119,90 zł 149,90 zł

POwdER dIP 

aromatyczny proszek rozpuszczający się w wodzie. Służy do po-
wierzchniowego aromatyzowania przynęty. użycie dipu w proszku 
polega na zamoczeniu w wodzie kulki przynętowej a następnie ob-
toczeniu jej w proszku w taki sposób, aby cała kulka została pokry-
ta dipem. Czynność tą można wielokrotnie powtarzać, co znacznie 
przedłuży czas rozpuszczania się dipu w wodzie i wydłuży okres 
wabienia. Powstała powłoka na kulce po wrzuceniu do wody za-
czyna powoli się rozpuszczać tworząc chmurę zapachową silnie 
pobudzającą karpie do brań. 

L.p. Dipy w proszku 
Powder Dip 200ml:

Cena

1. Blondie 19,90 zł

2. Zołza 19,90 zł

3. Wild Krill 19,90 zł

4. Bloodworm/Caviar 19,90 zł

5. Strawberry Spirit 19,90 zł

6. Bio Rak 19,90 zł

7. Pineapple Storm – Nowość 19,90 zł

KuLKI PRZyNęTOWe

Wysokobiałkowe kulki proteinowe wykonane z najwyższej jakości 
mączek o dużej zawartości białka. Dodatkowo zostały dopalone 
dobrze rozpuszczalną w wodzie betainą, słodzikami, naturalnymi 
wzmacniaczami smaku i aromatu oraz stymulatorów. Zawierają 
także ekstrakty roślinne i zwierzęce oraz oleje. Dzięki temu, że 
kulki te wykonane są na jajkach znacząco podnoszą wartości od-
żywcze przynęty. Charakteryzują się także dużą strawnością oraz 
odpowiednimi wartościami odżywczymi co karpie doskonale wy-
czuwają. Zawierają w sobie sporo całych i mielonych ziaren pobu-
dzających do żerowania. Dzięki tym wszystkim zabiegom dobrze 
wyróżniają się spośród kulek zanętowych. 

L.p. Kulki Przynętowe 250ml Cena
18mm

1. Blondie 18,90 zł

2. Truskawka 18,90 zł

3. Ananas 18,90 zł

4. Róża 18,90 zł

5. Arctic Krill 18,90 zł

KuLKI PRZyNęTOWe I ZaNęTOWe BLaCK 
hORSE SERIES

Wyjątkowo mocno dopalona seria kulek wykonana z najwyższej ja-
kości mączek rybnych. Kulki idealne do łowienia i nęcenia w chłod-
niejszych wodach jednak z powodzeniem można je stosować przez 
cały rok. Ich wielką zaletą jest bardzo szybka praca nawet w zimnej 
wodzie. Wyjątkowe kulki na trudne, bogate w naturalny pokarm 
wody. Kulki przynętowe są mocniej dopalone smakowo – zapacho-
wo. Kulki przynętowe posiadają flavour 5ml gratis do wzmocnienia 
kulek. Kulki z serii black horse dostępne są w rozmiarze 20mm. 

L.p. Kulki Przynętowe Black Horse Series 250ml 
20mm

Cena

1. Turbo Ślimak 21,90 zł

2. Blue Squide 21,90 zł

3. Green Mussel GLM 21,90 zł

4. Arctic Krill 21,90 zł

L.p. Kulki Zanętowe
Black Horse Series

20mm

Cena za
Worek

1kg

Cena za
Wiadro

3kg
1. Blue Squide 59,90 zł 169,90 zł

2. Arctic Krill 59,90 zł 169,90 zł

3. Turbo Ślimak 59,90 zł 169,90 zł

4. Green Mussel GLM 59,90 zł 169,90 zł

KuLKI ZaNęTOWe BeTa

Bardziej ekonomiczna wersja kulek domowego wyrobu. Mimo 
tego, że kulki te nie są tak mocno dopalone jak ich wcześniej-
sza wersja alfa, to posiadają wyjątkową siłę wabienia. Zawierają 
w sobie wszelkie stymulatory apetytu wzmacniające smak i zapach 
kulek. Ich główną bazą są proteiny roślinne i w nieco mniejszym 
stopniu zwierzęce. Dobrze pracują w wodzie uwalniając moc sma-
ku i zapachu. Kulki beta są wykonane na jajkach i zawierają ich po-
kruszone skorupy. 

L.p. Kulki zanętowe Beta 
18mm

Cena 
1kg

Cena
3kg

Cena 
10kg

1. Ananas 26,90 zł 74,90 zł 249,90 zł

2. Róża 26,90 zł 74,90 zł 249,90 zł

3. Squide 26,90 zł 74,90 zł 249,90 zł

4. Truskawka 26,90 zł 74,90 zł 249,90 zł

5. Krill / Orange - 
Nowość

26,90 zł 74,90 zł 249,90 zł
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PeLLeT PRZyNęTOWy I ZaNęTOWy

Wysokiej jakości przynęta oraz zanęta dobrze rozpuszczająca się 
w wodzie. Pellet posiada tłuszcze pochodzenia roślinnego i zwie-
rzęcego, co znacznie poprawia jego pracę i zwiększa siłę wabienia 
ryb. Pellet po wrzuceniu do wody zaczyna powoli się rozpuszczać, 
poprzez odrywanie się jego cząstek. Tworzy się wówczas chmura 
zapachowa silnie wabiąca ryby. Jedna z najbardziej skutecznych 
przynęt i zanęt na duże ryby. 

gEjZER STICK MIx 

To zupełnie nowa gama produktów najwyższej klasy. Ich praca przy-
pomina gejzer, po kontakcie z wodą kiełbaska zrobiona z gejzer stick 
mixa zaczyna uwalniać swoje aromaty poprzez mocne buzowanie 
zanęty. Odrywające się bąbelki tworzą mocna chmurę, która rozcho-
dzi się do góry wabiąc bardzo szybko karpie. aby całość zadziałała 
gejzer stick mix należy rozrobić wyłącznie z naszym boosterem lub 
sosem (dostępne osobno) w przeciwnym razie zanęta nie będzie pra-
cować. Do gejzer stick mixa nie należy dodawać wody! 

L.p. Pellet Zanętowy Cena 
1kg

Cena 
3kg

Cena 
5kg

1. Pellet Bio Rak 17,90 zł 49,90 zł 79,90 zł

2. Pellet Zołza 12mm 17,90 zł 49,90 zł 79,90 zł

3. Pellet Strawberry Spirit 
12mm

17,90 zł 49,90 zł 79,90 zł

4. Pellet Wild Krill 14mm 19,90 zł 59,90 zł 89,90 zł

5. Pellet Bloodworm/Caviar 
6mm

17,90 zł 49,90 zł 79,90 zł

6. Pellet Pineapple Storm 
12mm - Nowość

17,90 zł 49,90 zł 79,90 zł

7. Pellet Arctic Krill 14mm 19,90 zł 59,90 zł 89,90 zł

8. Pellet Arctic Krill 8mm 17,90 zł 49,90 zł 79,90 zł

9. Pellet Arctic Krill 4mm 14,90 zł 44,90 zł 79,90 zł

10. Pellet Squide 12mm 17,90 zł 49,90 zł 79,90 zł

11. Pellet Turbo Ślimak 6mm 19,90 zł 59,90 zł 79,90 zł

12. Pellet Blondie 12mm 17,90 zł 49,90 zł 79,90 zł

13. Pellet Mix Secret Fruit 
6-12mm

17,90 zł 49,90 zł 79,90 zł

14. Pellet Halibut 6mm 14,90 zł 44,90 zł 59,90 zł

15. Pellet Halibut 14mm 14,90 zł 44,90 zł 59,90 zł

L.p. Pellet Przynętowy 250ml Cena
1. Arctic Krill 20mm 14,90 zł

2. Halibut 20mm 14,90 zł

L.p. Gejzer Stick Mix 1kg Cena
1. Czerwony 19,90 zł

2. Żółty 19,90 zł

Specjalna seria kulek pływających przystosowanych do łowienia 
w wodach mulistych oraz mocno zarośniętych. Pływaki można 
stosować także w innego rodzaju wodach, gdzie jest potrzeba wy-
różnienia naszej kulki przynętowej. Skuteczny sposób na trudne 
wody i chytre karpie, gdzie potrzeba jest zrobienia czegoś innego 
niż zwykle. Kulki Fluo to seria kulek pływających o intensywnym 
aromacie i kolorze. Kulki pływające to świetny sposób na szybkie 
brania podczas położenia przynęty na dywanie z kulek zanęto-
wych. Kulki przynętowe posiadają flavour 5ml gratis do wzmoc-
nienia kulek. 

L.p. Kulki pływające 200ml
FLUO POP UP

Cena
15mm

1. Racicznica 27,90 zł

2. Róża 27,90 zł

3. Turbo Ślimak 27,90 zł

4. Blondie 27,90 zł

5. Arctic Krill 27,90 zł

6. Blue Squide 27,90 zł

7. Green Mussel GLM 27,90 zł

8. Secret Forest 27,90 zł

9. Wild Krill 27,90 zł

10. Bloodworm/Caviar 27,90 zł

11. Zołza 27,90 zł

12. Strawberry Spirit 27,90 zł

13. Bio Rak 27,90 zł

14. Pineapple Storm – Nowość 27,90 zł

MIKSY

Wyjątkowa seria miksów oparta o naturalne dodatki w postaci 
ziół, które zastępują wszelkie dodatki typu stymulatory apetytu, 
dopalacze i wzmacniacze smaku oraz aromatu. Miksy zostały sta-
rannie dobrane, aby wszystkie składniki w nim zawarte były łatwo 
strawne i przyswajalne przez karpie. Wszystkie miksy dostarczają 
karpiom niezbędnych składników wysokoenergetycznych, co spra-
wia, że karpie, które poznały smak i wartości odżywcze miksów 
będą często powracać do ulubionych przysmaków. Miksy zostały 
opracowane przez Pawła Szewca na przełomie ostatnich kilku lat 
i przyniosły wiele wspaniałych okazów. 

L.p. Miksy Cena
1. Fish mix wiadro 3kg 59,90 zł

2. Fish mix wiadro 10kg 189,90 zł

3. 50/50 mix wiadro 3kg 49,90 zł

4. 50/50 mix wiadro 10kg 154,90 zł

L.p. Pellet Zanętowy
Czas rozpuszczania 

4-24 godz.

Cena
1kg

Cena
3kg

Cena
10kg

1. Pellet Halibut 20mm 14,90 zł 44,90 zł 159,90 zł

2. Pellet Arctic Krill 20mm 19,90 zł 59,90 zł 189,90 zł

3. Pellet Mix Arctic Krill / 
Halibut 6-20mm

17,90 zł 49,90 zł 159,90 zł

MIKSY BIO SECRET

Najwyższej jakości miksy z serii Bio Secret do produkcji kulek prote-
inowych. Zostały wykonane na wysokoproteinowych mączkach ryb-
nych dobrze pracujących nawet w zimnej wodzie. Połączenie skład-
ników zwierzęcych jak i protein mlecznych wraz z mączkami zbóż 
i całych ziaren stworzyło idealną mieszankę. Mimo tego, że miksy są 
wysokoproteinowe to dzięki specjalnym dodatkom posiadają wyjąt-
kowo szybką strawność. Dzięki temu karpie je uwielbiają i ciągle są 
głodne. Wyjątkowe miksy dla najbardziej wymagających karpi. 

L.p. Miksy Bio Secret Cena
1. Arctic Krill mix wiadro 3kg 99,90 zł

2. Bio Rak mix wiadro 3kg 99,90 zł

SHOOTeRy – POSyPKI DO KuLeK

Shooter – specjalna posypka do kulek proteinowych, pelletów, 
ziaren oraz orzechów. Dzięki niej zanęta mocno pracuje w wodzie 
tworząc ogromną chmurę smakowo – zapachową. Podczas roz-
puszczania posypki, w wodzie unoszą się drobinki silnie wabiąc 
ryby w obręb łowiska. aby Shooter spełnił swoje zadanie posypy-
wana zanęta powinna być lekko zwilżona wodą lub aminoliquidem. 
Shootery mają właściwości klejące i dobrze przylegają do wszel-
kiego rodzaju zanęty. Zalecane są do stosowania razem z kulkami 
4D jako przynęta.
Sposób użycia: zwilż lekko zanętę, następnie posyp shooterem 
i mieszaj do momentu obklejenia zanęty. 

L.p. Shooter 500ml Cena
1. Bio Rak 29,90 zł

2. Arctic Krill 29,90 zł

3. Wild Krill 29,90 zł

4. Bloodworm/Caviar 29,90 zł

5. Zołza 29,90 zł

6. Strawberry Spirit 29,90 zł

7. Pineapple Storm – Nowość 29,90 zł
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KuLKI 4D

Bardzo mocno i szybko pracujące kulki przynętowe składające 
się z 4 warstw. Posiadają chropowatą powierzchnię i natychmiast 
po zetknięciu z wodą zaczynają pracować. Kulka leżąca w wodzie 
puchnie i tworzy dobrze rozpuszczającą się galaretowatą strukturę. 
Powierzchniowa powłoka wytrzymuje na kulce od 3 do 12 godzin. 
Rozpuszczające się warstwy są naszpikowane aminokwasami oraz 
betainą. Po rozpuszczeniu 3 warstw zaczyna pracować sama kulka. 

L.p. Kulki 4D Tonące 
18mm
Cena

Tonące 
20mm
Cena

Tonące
25mm
Cena

Pop up 
18mm
Cena

1. Bio Rak --- 39,90 zł 39,90 ---

2. Racicznica --- 39,90 zł --- ---

3. Turbo Ślimak --- 39,90 zł --- ---

4. Arctic Krill --- 39,90 zł --- 44,90 zł

5. Muszla GLM --- 39,90 zł --- ----

6. Squide --- 39,90 zł --- ----

7. Truskawka --- 39,90 zł --- 44,90 zł

8. Wild Krill 39,90 zł --- 39,90 zł ---

9. Bloodworm/
Caviar 

39,90 zł --- --- ---

10. Zołza 39,90 zł --- ---

11. Secret Forest --- 39,90 zł --- ----

12. Pineapple Storm – 
Nowość

39,90 zł --- ---

L.p. Mączki Rybne Cena
1. Mączka Strawberry Spirit 0,5kg 19,90 zł

2. Mączka Racicznica 19,90 zł

3. Mączka rybna LT94 1kg 19,90 zł

4. Mączka łososiowa 1kg 16,90 zł

5. Mączka Squide/Liver 0,5kg 24,90 zł

6. Mączka Squid 1kg 37,90 zł

7. Mączka GLM 1kg 38,90 zł

8. Mączka Pre-Digested 1kg 34,90 zł

9. Mączka z Kryla 1kg 37,90 zł

10. Mączka z raków Crayfish 500gr 19,90 zł

11. Mączka Ślimakowa 1kg 24,90 zł

MąCZKI RyBNe I DODaTKI DO KuLeK

ZIARNA I ORZEChY 

Preparowane to gotowe produkty przygotowane do bezpośrednie-
go nęcenia. Nie musimy ich gotować ani w żaden inny sposób przy-
gotowywać. Ziarna i orzechy są gotowe do użycia bezpośrednio 
po otwarciu opakowania. Możemy je stosować w woreczkach PVa 
bo nie rozpuszczają ich. Posiadają naturalne aromaty. Jeśli chcemy 
uzyskać interesujący nas zapach wystarczy zalać je boosterem. 

L.p. Ziarna i Orzechy Cena
Wiaderko 3kg

1. Orzechy Tygrysie XXL 74,90 zł

ODZIeŻ FIRMOWa CaRP GRaVITy

L.p. Odzież Carp Gravity Cena
1. Polar 169,90 zł

2. Bluza z Kapturem 119,90 zł

3. T-Shirt Carp Gravity 39,90 zł

4. Koszulka sportowa 69,90 zł

5. Spodnie dresowe 119,90 zł

6. Czapka z daszkiem 34,90 zł

7. Czapka zimowa 39,90 zł

8. Spodnie softshell 179,90 zł

9. Kurtka softshell 199,90 zł

L.p. Haczyki Gravity Cena op. 10 szt.
1. Gravity XA rozmiar 2,4,6 17,90 zł

2. Gravity XB rozmiar 2,4,6 17,90 zł

3. Gravity XC rozmiar 2,4,6 17,90 zł

HaCZyKI GRaVITy

Haczyk karpiowy wykonany z najwyższej jakości stali japońskiej. 
Jest pokryty antyrefleksyjną i matową powłoką teflonową PTFe, 
dzięki czemu jest praktycznie niewidoczny dla ryb. 

Gravity xa
Model XA można stosować do 
wszelkiego rodzaju przynęt. 
Sprawdza się także przy poło-
wie amurów. Dobrze trzyma 
pysk ryby i przeznaczony jest 
do łowienia w ciężkich tech-
nicznie miejscach, gdzie hol 
często bywa długi i siłowy.

Gravity xB
Model XB to hak, który ma 
uniwersalne zastosowanie. 
Można zakładać do niego za-
równo kulki pływające, bał-
wanki jak i kulki tonące. Dzię-
ki swojej budowie w kształcie 
banana jest bardzo chwytliwy 
i rybie ciężko jest go wypluć. 
Świetnie nadaje się do zesta-
wów typu blow back rig.

Gravity xC
Model XC posiada bardzo sze-
roki łuk kolankowy dzięki cze-
mu perfekcyjnie zapina i pew-
nie trzyma pysk ryby. Hak 
przeznaczony do łowienia we 
wszystkich wodach, ale szcze-
gólnie sprawdza się na zbior-
nikach mocno przełowionych, 
gdzie karpie nauczyły się wy-
pluwać przynęty. 

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

L.p. Dodatki do kulek Cena
1. Extrakt GLM 100gr. 23,90 zł

2. Extrakt Turbo Ślimak 100gr. 23,90 zł

3. Extrakt Tigernuts 500ml 19,90 zł

4. Słodzik w Proszku 150ml 19,90 zł

5. Olej Arctic Krill / Łosoś 500ml 19,90 zł

6. CSL 500ml 19,90 zł

7. Betaina 200ml 19,90 zł

8. Konserwant do kulek 500ml 24,90 zł

9. Robin Red  Haith's 500gr. 39,90 zł
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NOWOŚĆ

Gravity quick Change Swivel 
with ring
Krętlik do szybkiej wymiany 
z dodatkowym metalowym 
pierścieniem, niezastąpiony, 
kiedy łowimy na zestawy he-
likopterowe i chcemy szybko 
wymieniać swoje zestawy. 
Znajdzie swoje zastosowanie 
również przy montażu Ronnie 
Riga.

Cena 17,90 zł – 20szt. 

NOWOŚĆ

Gravity anti Tagle Sleeve
Silikonowa rurka antyspląta-
niowa wykonana z trwałego 
i miękkiego materiału. Chroni 
krętlik i redukuje możliwość 
splątania się zestawu. Idealny 
do wszelkiego rodzaju zesta-
wów rzutowych. 

Cena 17,90 zł – 20szt. 

NOWOŚĆ

Gravity Safety Lead Clips
Bezpieczny klips z młotecz-
kiem, którego głównym zada-
niem jest uwolnienie ciężarka 
w przypadku zaklinowania 
się w zaczepie. Dzięki regu-
lacji nasadki na klips, może-
my wpływać na szybsze lub 
późniejsze wypinanie się cię-
żarka. Blokując przypon mło-
teczkiem otrzymamy zestaw 
samozacinający. Bez blokady 
uzyskamy zestaw przelotowy. 
Pasuje do naszych krętlików. 

Cena 17,90 zł – 10szt. 

NOWOŚĆ

Gravity Tail Rubbers
Gumowa nasadka na klips, 
która zabezpiecza ciężarek 
przed wypadnięciem z klipsa. 
Dzięki regulacji nasadki na 
klips, możemy wpływać na 
szybsze lub późniejsze wypi-
nanie się ciężarka. Pasują do 
naszych Safety Lead Clips.  

Cena 17,90 zł – 10szt. 

NOWOŚĆ

Gravity Round Rig Rings
Metalowy pierścień stosowa-
ny głównie do zestawów typu 
„D-rig”. Stosuje się go także do 
tworzenia sztywnych przypo-
nów na przegubie. 

Cena 17,90 zł – 20szt. 

NOWOŚĆ

Gravity Line aligner
Pozycjoner haczyka został wy-
profilowany w taki sposób, aby 
poprawić efekt samozacięcia. 
Jego zadaniem jest w momen-
cie brania, obrócić hak w taki 
sposób, aby ten pewnie wbił 
się w dolną wargę karpia. 

Cena 17,90 zł – 20szt. 

NOWOŚĆ

Gravity Bait Screw With Ro-
und Rig
Metalowy wkręt z pierście-
niem. Służy do szybkiego 
mocowania przynęt bez sto-
sowania tradycyjnego włosa. 
Stosowany głównie do kulek 
pływających.

Cena 17,90 zł – 20szt. 

NOWOŚĆ

Gravity Plastic Bait Screws 
with Hook Ring Swivels
Plastikowy wkręt do ku-
lek z metalowym pierście-
niem. Jest stosowany przede 
wszystkim do kulek pływają-
cych. Wykonany z przeźroczy-
stego plastiku dzięki czemu 
jest praktycznie niewidzialny 
w wodzie. Zastosowany me-
talowy pierścień pełni funkcję 
przegubu.

Cena 17,90 zł – 20szt. 

aKCeSORIa GRaVITy

NOWOŚĆ

Gravity quick Change Swivels
Krętlik do szybkiej wymiany 
przyponów. Polecany w sy-
tuacjach kiedy bardzo często 
zmieniamy zestawy. Pasuje do 
naszych Safety Lead Clips. 

Cena 17,90 zł – 20szt. 

NOWOŚĆ

Gravity Flexi Ring Swivel
Krętlik z dodatkowym metalo-
wym pierścieniem, stosuje się 
go przede wszystkim w sztyw-
nych przyponach. Łącząc koń-
cówkę sztywnego materiału 
z pierścieniem tworzy się 
przegub, który poprawia efekt 
zacięcia, a także uniemożliwia 
splątanie się zestawu.

Cena 17,90 zł – 20szt. 

NOWOŚĆ

Gravity Swivels
Krętlik przeznaczony do two-
rzenia wszelkich rodzajów ze-
stawów końcowych. Krętlik 
jest najważniejszym elemen-
tem łączącym linkę główną 
z zestawem końcowym. Został 
wykonany z bardzo mocnego 
materiału i jest w stanie wy-
trzymać każde przeciążenie 
występujące w trakcie holu 
karpia. Pasuje do naszych Sa-
fety Lead Clips. 

Cena 17,90 zł – 20szt. 

aKCeSORIa GRaVITy




