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FEEDER COMPETiTiOn

Competition Zoom
Competition etetőanyag
A versenyhorgászaink által összeállított recep-
tek alapján készült, prémium etetőanyagok a 
hétköznapi horgászattól a versenyekig! Ha biz-
tosra akar menni, hogy a fogás ne szerencse 
kérdése legyen.  
Általános felhasználási javaslat: kilónként a 
megadott mennyiségű vízzel, több lépésben 
kell bekeverni. A kész etetőanyagot érdemes 
rostán áttörni, majd lefedve tárolni a felhasz-
nálásig.

Carp Method
Carp Method etetőanyag
A CarpZoom fejlesztő- és teszt csapat szakértel-
mének és elhivatottságának eredménye a Carp 
Method etetőanyag. Ellenállhatatlan csalogató 
hatását az alapkeverék egyedülálló összeté-
telének – többek között gabonafélék, halliszt, 
élesztő és hal premix – valamint a minőségi aro-
máknak köszönheti. Ez a sokoldalú és könnyen 
használható etetőanyag ideális a method feeder 
horgászathoz. Kiválóan használható method 
kosárban ponty, amur, tokhal és keszeg horgá-
szatához.

etang
Klasszikus állóvízi etetőanyag, keszeg, 
bodorka vagy apróhal horgászathoz. Kis 
mennyiségben felszálló szemcséket is 
tartalmaz. Önmagában, vagy más ete-
tőanyagokkal elkeverve is használható. 
Különösen eredményes letisztult, lehűlt 
vizekben. Édeskés illattal, extra finom 
szemcse szerkezettel. Színe sötétbarna.
Javasolt víz mennyisége 1kg 
etetőanyaghoz: 6-7dl. 

big bream
nagytestű dévér és keszegfélék 
horgászatához készített etetőanyag 
keverék. Alkalmas match botos, feeder 
és rakósbotos horgászatra is. Édes, 
fűszeres illattal és íz harmóniával. A fo-
gási esélyek növelhetően szúnyoglárva, 
csontkukac báb és giliszta hozzáadásá-
val. Színe világos barna.
Javasolt víz mennyisége 1kg 
etetőanyaghoz: 2,5-3,5dl.

big roach
nagytestű bodorkák és keszeg-
félék horgászatához készített 
etetőanyag. Jellegzetes pörkölt 
magvas illattal. Színe barna, 
szemcsemérete közepes. Az olajos 
magvak miatt rendkívül attraktív 
etetőanyag, gyors, robbanásszerű 
oldódással. 
Javasolt víz mennyisége 1kg 
etetőanyaghoz: 5,5-6,5dl. 

super feeder
Barna színű, közepes szemcsemé-
retű, édeskés ízvilágú etetőanyag 
keverék. A feeder horgászathoz, 
gyors oldódással. Poraromával az 
oldódás gyorsítható. Kevés cseme-
gekukoricával és csontkukaccal a 
fogási esélyek növelhetőek. 
Javasolt víz mennyisége 1kg 
etetőanyaghoz: 2,5-3,5dl.

super carp
Különleges citrusos illattal, álta-
lános pontyhorgászathoz készített 
klasszikus etetőanyag keverék. Sok 
színes morzsát tartalmazó, nehéz 
etetőanyag. Színe világos- barna. Az 
etetőanyagot érdemes a horgászat 
előtti estén bekeverni, és egy éjsza-
kán át pihentetni. A fogási esélyeket 
élő vagy forrázott csontkukaccal 
növelhetjük. 
Javasolt víz mennyisége 1kg 
etetőanyaghoz: 5,5-6,5dl. 

CZ 5561
CZ 5554
CZ 5547

CZ 9929
CZ 9936
CZ 9943
CZ 9950
CZ 9967

hot spice-fish / csípős fűszeres hal
mussel-fish / kagyló-hal
strawberry-fish / eper-hal

etang
big bream
big roach
super feeder
super carp

www.CARPZOOM.COM

ÚJ

850Ft/1000g

990Ft/1000g



FEEDER COMPETiTiOn

CZ 5608
CZ 5615
CZ 5622
CZ 5639
CZ 5646
CZ 5653

strawberry / eper
honey / méz
pineapple / ananász
hot spice / csípős fűszer
garlic / fokhagyma
fish-halibut / hal-halibut

piros
narancs
sárga
vörös
zöld
kék

8mm
CZ 5226
CZ 5240
CZ 5233
CZ 5257
CZ 5271
CZ 5264

20g 40g

12mm
CZ 5486
CZ 5509
CZ 5493
CZ 5516
CZ 5530
CZ 5523

strawberry / eper
honey / méz
pineapple / ananász
garlic / fokhagyma
hot spice / csípős fűszer
fish-halibut / hal-halibut

Method Boilie
Method Bojli
A method pop up boilie új nemzedékének meg-
születésével a feeder horgászat új időszámítás-
hoz érkezett. A csali rendkívüli felhajtóerejének 
köszönhetően a vastagabb húsú horog haszná-
lata sem akadály, csalitüskével és horogra tűzve 
egyaránt használható. Vízbe érkezés után inten-
zív aroma és színfelhőt képez, amit folyamatosan 
bocsájt ki magából, intenzitásából nem veszít, így 
minden hal számára ellenállhatatlan…Eredmé-
nyesen használható versenyeken is. 100 méter 
feletti dobásokat is kiválóan bírja.

Method Colour Coctail
Aroma és szinező adalék
Ez a nagy töménységű keverék, vízzel való érintkezéskor 
azonnal intenzív ízt és látványos színfelhőt hoz létre a ví-
zoszlop egész magasságában, mely komoly figyelemfelkeltő 
hatással van a halakra. Minden évszakban, felmelegedő és 
lehűlő vízben is ugyanolyan eredményesen működik. Cse-
pegtessük etetőanyaggal megtöltött kosárra vagy a csalira.

CZ 5714
Method Fluo Coctail
Szinező adalék

EPER AnAnÁSZFOKHAGyMA CSíPőS 
FűSZER

HAL-
HALiBUT

MÉZ

5.

ÚJ

ÚJ

ÚJ

1 190Ft 1 390Ft

990Ft/75ml

990Ft/75ml

FEEDER COMPETiTiOn 2017
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CZ 0836
CZ 0843
CZ 0850
CZ 0867
CZ 0874
CZ 0898
CZ 0881

strawberry / eper
vanilla / vanília
honey / méz
pineapple / ananász
garlic / fokhagyma
fish-halibut / hal-halibut
hot pepper / csípős bors

Feeder Boilie
Feeder Bojli
Feeder horgászathoz ajánlott gyors csalogató ha-
tású horog-bojli. Alkalmazható szilikon vagy ha-
gyományos hajszálelőkén. Használatával a fogási 
esélyeink nagymértékben megnőnek. 
Célhalak: ponty, amur, nagy dévér, nagy 
kárász, compó

EPER VAníLiA AnAnÁSZ

FOKHAGyMA

HAL-HALiBUT

MÉZ

CZ 0904
CZ 0911
CZ 0928
CZ 0935
CZ 0942
CZ 0959
CZ 0966
CZ 0973

strawberry / eper
honey / méz
banana / banán
scopex-tigrismogyoró
garlic / fokhagyma
spice mix / fűszerkeverék
fish-halibut / hal-halibut
monster crab / óriásrák

Feeder Soft Hookers
Lágy feeder horogpellet
Puha horogpellet feeder és fenekező horgászat-
hoz. Horogra tűzhető, távdobásra alkalmas, kö-
zepesen lassú oldódású. Célhalak: nagydévér, 
bodorka, kárász, ponty.

MÉZ BAnÁn SCOPEx-TiGRiSMOGyORÓ FOKHAGyMAEPER

FűSZERKEVERÉK HAL-HALiBUT

ÓRiÁSRÁK

CZ 1792
CZ 1808
CZ 1815
CZ 1822
CZ 1839

strawberry / eper
cheese / sajt
fish mix / hal mix
pineapple / ananász
spicy garlic / fűszeres fokhagyma

Feeder Fizz Tablets
Ízesített pezsgőtabletta
Amikor nem célszerű a gyorsan oldódó ete-
tőanyag, de mégis kell valami trükk, hogy kicsit 
terüljön, kicsit felhősödjön a csalink körül. Ezért 
fejlesztettük ki a speciális ízesített pezsgőtablet-
tát, mely a feederkosárba helyezve a vízbe érést 
követően néhány percen belül szinte szétrob-
bantja az etetőanyagot, jóval megnövelve ezzel 
a csalogató hatást. Alkalmazható hagyományos 
kosárba, feederkosárba vagy akár PVA hálóba. 
Oldódási ideje vízhőfoktól függően 3-8 perc.

EPER

SAJT

HAL Mix AnAnÁSZ FűSZERES FOKHAGyMA

CSíPőS BORS

6.

690Ft/85g

750Ft/90g

990Ft/100g



FEEDER COMPETiTiOn

CZ 0683
CZ 0690
CZ 0706
CZ 0713
CZ 0720
CZ 0737
CZ 0744
CZ 0751
CZ 0768

CZ 1679
CZ 1686
CZ 1693
CZ 1709

CZ 1716
CZ 1723
CZ 1730

CZ 1648
CZ 1655
CZ 1662

sweet strawberry / édes eper
sweet honey / édes méz
sweet vanilla / édes vanília
sweet punch / édes puncs
sweet cinnamon& plum / édes fahéj& szilva
caramel / karamell
sweet spicy / édes fűszeres
sweet clove / édes szegfűszeg
sweet fish / édes hal

red strawberry / piros eper
yellow pineapple / sárga ananász
spicy cinnamon / fűszeres fahéj
colour mix / vegyes szín

strawberry / eper
pineapple / ananász
spicy / fűszeres

2,0mm
3,0mm
4,5mm

Feeder Halibut Pellets
Feeder Halibut Pellet
Feeder horgászathoz kialakított halibut pellet. 
Magas tápértéke és közepes oldódási ideje kivá-
ló csalogató hatást és ezáltal kiemelkedő ered-
ményt garantál. Etetőanyagokhoz keverve, vagy 
akár önállóan is használható. Magas olajtartal-
ma miatt elsősorban melegebb vízen ajánlott.ø 2 mm ø 3 mm

ø 4,5 mm

Attractor Feeder Pellets
Attractor Feeder Pellet
Feeder horgászathoz kialakított, gyorsan oldódó, 
magas tápértékű, intenzív ízhatású pellet. Rövid 
idő alatt az etetésre csalja a halakat. Etetőanya-
gokhoz keverve, vagy akár önállóan is használ-
ható. Hideg és meleg vízen egyaránt hatékony.

PiROS EPER

SÁRGA AnAnÁSZ

COLOUR Mix

FűSZERES FAHÉJ

ø 3 mm

Magic Method Paste
Method Pasta
Magas halliszt tartalmú, ízesített pasztapor. 
Víz hozzáadásával pár perc alatt kiemelkedő 
távcsali hatású homogén pasztát készíthetünk 
belőle. A víz mennyiségével az oldódási ideje 
változtatható. Univerzálisan felhasználható, 
csali köré vagy etetőkosárba gyúrható, vagy 
etetőanyagokhoz adalékként is alkalmazható.

AnAnÁSZ

FűSZERES

EPER

FEEDER COMPETiTiOn 2017

Sweet Feeder Dip
Édes feeder dip
Feeder horgászathoz kifejlesztett nagy tömé-
nységű, gyorsan oldódó aminosav tartalmú 
aroma. Alkalmazható csali vagy etetőanyag 
aromásítására. Plusz aromával, plusz édesítővel. 
Vigyázat! nagyon édes! Használatakor a már 
meglévő alap ízünket is többszörösére erősíthet-
jük, így a fogás esélyét nagymértékben növeljük.

7.

750Ft/80ml

750Ft/320g

990Ft/350g

750Ft/380g

eredeti

pellet

eredeti

pellet
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CZ 1914
CZ 1921
CZ 1938
CZ 1945
CZ 1952
CZ 1969
CZ 1976

strawberry / eper
honey / méz
pineapple / ananász
sweet fruits / édes gyümölcsök 
spicy / fűszeres
garlic / fokhagyma
fish-halibut / hal-halibut

« 50 ml 
    2-5 kg »

Method Attractor
Method Folyékony Aroma
Folyékony aroma koncentrátum. Alkalmazható 
etetőanyagok, csalik vagy akár magkeverékek 
ízesítésére. 2-5 kg etetőanyaghoz elegendő.

CZ 5356
CZ 5363
CZ 5370

CZ 5585
CZ 5592

red / piros
yellow / sárga
green / zöld

red / piros
black / fekete

Method Crush
Szemcsés adalékanyag
Egy kiváló adalékanyag, melyet elsősorban 
method vagy sima etetőkosaras horgászatnál 
használhatunk sikerrel. Használatával rendkívül 
attraktívvá, vonzóvá tehetjük etetőanyagunkat. 
Tartalmas szemcsék a mederfenék közelében 
maradnak, melyek fokozatosan oldódnak fel, így 
fejtik ki hatásukat. Egy doboz MethodCrush kö-
rülbelül 2kg etetőanyag bekeverésére ajánlott.

CZ 5578
Sweetener
Édesítőszer
Magas koncentrációjú édesítőszer, melynek egy-
általán nincs keserű mellékíze. Már kis mennyi-
séggel is rendkívül vonzóvá tehetjük csalinkat, 
ami így ellenállhatatlan a pontyok, amurok és 
keszegfélék számára. Az év bármely időszakában 
sikeresen alkalmazható, különösen lehűlt, hideg 
vizekben.  Adagolása: 5-10 g/kg 

Colour-Full
Színező adalék
Horgászatban mindig is nagy jelentőséggel bírt 
a csali, illetve az etetőanyag színe. Bizonyos ese-
tekben ezen áll vagy bukik horgászatunk sikere, 
ezért érdemes kísérletezni vele. Színezékünk por 
formában kerül forgalomba, mely rendkívül kon-
centrált, attraktív, ezért kis mennyiséggel is elér-
hetjük a kívánt hatást. Etetőanyag, bojli színezése 
mellett akár, kukoricát is megfesthetünk vele. 
Ebben az esetben javasolt hosszabb ideig állni-
hagyni, hogy a szemek egészét átjárja a festék. 
Az adagolást nagyban befolyásolja az etetőanyag, 
mix összetétele. Általánosságban az 5-10g/kg 
adagolást javasoljuk.

ÚJ

ÚJ

ÚJ

8.

375Ft/50ml

690Ft/120g

690Ft/115g

1190Ft/100g

FEEDER COMPETiTiOn
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CSALi

Sweet Angler’s Maize
Édes horgászkukorica
Különleges, folyékony aromában érlelődő kukorica-
szemek, melyek egyaránt használhatóak horogra 
tűzve vagy etetőanyagba keverve. A speciális gyártási 
technológia miatt hosszan eltartható felbontás után 
is. Kiváló ponty-, keszeg-, kárász- és amurcsali.

Premium Maize
Prémium horgászkukorica
Prémium minőségű, egész kukoricaszemekből ké-
szült, teljes keresztmetszetében pácolt, színezett 
csali, mellyel biztosak lehetünk a sikeres horgászat-
ban. Aromája hosszú időn át csalogatja a halakat. Ál-
laga lehetővé teszi a könnyű horogra tűzést, ugyan-
akkor alkalmas a távdobásokra is. Horgászható vele 
ponty, kárász, compó és amur is.
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XXL Corn
Óriás kukorica
Óriás, pácolt és színezett kukoricaszemek (20-25 mm) 
kapitális halaknak válogatva. Segítségével szelektálhat-
juk a kisebb halakat. Más nagyhalas csalikkal könnyen 
és eredményesen kombinálhatjuk. Kiváló nagy ponty és 
méretes testű növényevő hal fogására.

  
IN

 L

IQU
ID

CZ 9386
CZ 2335
CZ 2359
CZ 2342

CZ 3491
CZ 3514
CZ 3521
CZ 9379
CZ 1277
CZ 1291
CZ 3844
CZ 7163

CZ 9362
CZ 1338
CZ 1352
CZ 1376
CZ 4469
CZ 7149
CZ 7156

mussel / kagyló
vanilla / vanília
strawberry / eper
honey / méz

liver / máj
spicy sausage / kolbász
salty corn / sós kukorica
vanilla / vanília
strawberry / eper
honey / méz
scopex 
garlic / fokhagyma

tutti frutti / tutti frutti
natural / natúr
vanilla / vanília
honey / méz
anise / ánizs
strawberry / eper
plum / szilva

9.

425Ft/125g

590Ft/125g

590Ft/125g



CSALi

Tigernuts
Tigrismogyoró
A nagyponty-horgászok már évek óta használják 
kiegészítő etetésre a tigrismogyorót. Édeskés 
ízének, valamint magas tápanyagtartalmának 
köszönhetően kiváló nagytestű halcsali. Felhasz-
nálása: egészben etetésre, törve etetőanyagba 
keverve, illetve univerzális horogcsali készíthető 
belőle.  Különösen ajánlott olyan helyen, ahol sok 
az apró testű keszeg és a törpeharcsa, mert azok 
nem képesek felvenni ezt a csalit. A natúr íz mel-
lett már ízesített változatban is elérhetők. Magas 
szénhidráttartalma miatt kiváló nagy ponty- és 
amurcsali (kishal szelektáló).

AnAnÁSZ CHiLinATúR

CZ 7934
Lupin
Csillagfürt
Magas fehérjetartalmának és tápértékének kö-
szönhetően kedvelt és sikeres horgászcsali. Haj-
szál vagy szilikon előkén felkínálva a pontyok és 
amurok ellenállhatatlan csemegéje.

CZ 7170
CZ 3545
CZ 3583

natural / natúr
pineapple / ananász
chili / chili paprika

KEnDERMAG

KUKORiCA-MÉZ íZű

KUKORiCA-EPER íZű

KUKORiCA-nATúR

3x MixTiGRiSMOGyORÓ 5x Mix

Turbo Seed
Főzött, ízesített magvak
A halak által legjobban kedvelt magvak és keve-
rékei praktikus kiszerelésben. A magok horgá-
szatra kész, főzött állapotban kerültek a csoma-
golásba. A csomag (500 g) 3-5 kg etetőanyaghoz 
elegendő mennyiséget tartalmaz. Használatával 
a halak hosszú időn át az etetésen tartózkodnak.

CZ 5756

CZ 7262

CZ 7279

CZ 5770

CZ 7255

CZ 7231
CZ 7248

corn-natural
(kukorica - natúr)
corn-strawberry red
(kukorica - eper ízű)
corn-yellow honey
(kukorica - méz ízű)
3x mix-corn+wheat+hemp
(kukorica+búza+kender-
mag)
5x mix-corn+wheat+hemp
+mammoth maize
+tigernuts
(3x Mix+tigrismogyoró+óri-
ás kukorica)
hemp (kendermag)
tigernuts (tigrismogyoró)

10.

590Ft/125g

590Ft/125g

325Ft/500g

490Ft/500g

490Ft/500g

450Ft/500g

675Ft/500g

795Ft/500g
795Ft/500g

www.CARPZOOM.HU



CSALi

Hard&Dry Tigernuts
Szárított tigrismogyoró
Magas szénhidrát tartalmú csali. Felhasználha-
tó szoktató vagy kiegészítő etetéshez, ponty és 
amur horgászathoz.

CZ 1501
CZ 9561

2,5kg
10kg

TTX
A  kukoricapogácsa (TTx)  minden pontyos ete-
tőanyag alapja. Vízben feláztatva (1 l/800 g) ada-
goljuk az etetőanyagunkhoz, és ha szükséges, 
nedvesítsük készre. Önállóan kiváló mag és sze-
mes etetőanyag-ragasztó. 

PV1
A PV1 egy édes etetőanyag-ragasztó. Használa-
tát elsősorban folyóvízen valamint mély tavakon 
javasoljuk. Keverési arány: maximum 5%.

Crumbs
A színes angolmorzsa (Crumbs) nem hiányozhat 
a nagytestű dévéreknek szánt etetőanyagból. A 
már kész keverékhez adjuk, így megtartja feltű-
nő, csalogató színét. Keverési arány: 5-10%.

Hemp Meal
Kendermag őrlemény. Magas olajtartalmú ete-
tőanyag adalék. Elsősorban a fenékre süllyedő 
etetőanyagokhoz ajánlott. Kiválóan alkalmas 
feeder etetőanyagok vagy akár bojlik előállításá-
hoz. nem csak az olajtartalma, hanem ízanyagai 
révén is jelentősen vonzza a halakat.

CZ 2225
CZ 8139
CZ 3134
CZ 8122

hemp meal / kender
PV1 / ragasztó
crumbs / angolmorzsa
TTx / kukoricapogácsa

Betaine: egyedi, táplálkozásra ingerlő adalék 
keverékek feljavítására, kiegészítésére. 

Groundbait Glue: etetőanyag ragasztó. Használ-
juk, ha lassítani kívánjuk az etetőanyagunk old-
ódását, vagy több szemes kiegészítőt szeretnénk 
belekeverni. Alkalmazása: 1 csomag 2-3 kg 
etetőanyaghoz.

Maggot Glue: minőségi, természetes alapa-
nyagú csontkukac- ragasztó. Jellemzően kis 
mennyiség kell belőle, hosszan tartó ragasz-
tóhatás jellemzi.

Robin Red®Mix: az eredeti robin red receptúrája 
alapján készített speciális adalék etetőanyagok-
hoz, bojlikészítéshez.

Special Additives
Különleges, nagy töménységű adalékok ete-
tőanyagokhoz és bojlik készítéséhez.

MAGGOT GLUE

ROBin RED® Mix BETAinE

GROUnDBAiT
GLUE

CZ 5937
CZ 3056
CZ 3094
CZ 3100

robin red® mix
betaine
groundbait glue / etetőanyag ragasztó
maggot glue / csontiragasztó

11.

3 490Ft
10 990Ft

1 190Ft/1000g
650Ft/1000g
880Ft/ 800g
590Ft/800g

1 390Ft/250g
585Ft/250g
585Ft/250g
750Ft/250g

CSALi 2017
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Carp Fiesta Groundbaits
Hosszú évek horgásztapasztalatai alapján összeállított, kiváló 
minőségű etetőanyag-keverékek. Gondosan válogatott, mindig 
friss összetevői valamint egyedi receptúrája garantálja a biztos 
fogást.
Vanilla: Klasszikus, jól bevált  aroma, a békés halak kedvence. 
Minden évszakban sikerrel alkalmazható. Más etetőanyaggal kivá-
lóan keverhető.
Fish Mix: A halas aromát a halliszttartalma biztosítja, kiváló-
an alkalmazható a felmelegedett és beállt hőfokú vizekben a  
nagydévér és ponty horgászatában. 
Feeder Carp: feeder horgászathoz kifejlesztett gyors oldódású, 
aktív etetőanyag.
XXL Carp Red: epres ízesítésű, nagyhalas etetőanyag-keverék.
XXL Carp Yellow: Az xxL Carp sorozat sárga, mézes ízesítésű nagy-
hal szelektáló, tartalmas keveréke.
Cold Water: speciális, sötétre színezett etetőanyag a hideg vízi 
pontyhorgászathoz.
Strawberry: a legnépszerűbb etetőanyag. Az eper-aromával 
dúsított csali minden vízen az etetésre vonzza a pontyot.
Honey: a legtermészetesebb aromával, mézzel ízesített keverék. 
Felmelegedő és állandó hőmérsékletű vizekre ajánlott.

MÉZ EPER

FEEDER CARP COLD wATERVAníLiA HAL Mix

xxL CARP RED  (EPER)xxL CARP yELLOw (MÉZ)

CZ 3620
CZ 3613
CZ 3219
CZ 8587
CZ 8594
CZ 8600
CZ 3233
CZ 7187

CZ 3811
CZ 3804
CZ 3264
CZ 8617
CZ 8624

CZ 3288
CZ 7194

vanilla / vanília
fish mix / hal mix
feeder carp 
xxl carp red / piros eper
xxl carp yellow / méz
cold water / hideg vizes
strawberry / eper
honey / méz

1000g 3000g

ÚJ
FORMuLA

12.

470Ft 1 190Ft
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Super Sweet groundbait
Super Sweet etetőanyag család
A teszthorgászaink által összeállított receptek 
alapján, édes alapú, magas minőségű ete-
tőanyag keverékek. A fogás növelése érdeké-
ben plusz aromával és édesítőszerrel készült. 
Homogén szerkezete miatt gyorsan oldódik és 
csalogat, azonban a halak nem telnek el vele. 
Kilónként 0,5-0,6 liter vízzel, több lépésben kell 
bekeverni.

ÉDES HAL

ÉDES MÉZ

ÉDES VAníLiA

ÉDES PUnCS

ÉDES EPER

PiROS

ZÖLD

Fish Magnet
Hal-Mágnes etetőanyag
A Fish Magnet egy forradalmian új halcsalogató 
keverék, nem egy egyszerű etetőanyag. Számos 
horgászat alatt, különböző horgászvizeken be-
bizonyította, hogy már kisebb mennyiségben 
is vonzza a halakat. Mindenféle békés halfajra 
használható. A Fish Magnet tökéletesen hasz-
nálható intenzív telepítésű tavakon és termé-
szetes vizeken egyaránt. Tartalmazza azokat az 
első osztályú anyagokat, amelyek a CarpZoom 
pelletekben is megtalálhatóak. 

KRÉM

CZ 5906
CZ 5913
CZ 5920

krém
piros
zöld

CZ 9837
CZ 9844
CZ 9851
CZ 9868
CZ 9875

sweet strawberry / édes eper
sweet fish / édes hal
sweet honey / édes méz
sweet vanilla / édes vanília
sweet punch / édes puncs

13.

495Ft/1000g

675Ft/1000g
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Method Feeder Groundbait
Method Feeder etetőanyag
A népszerű METHOD Mix etetőanyagok továbbfejlesz-
tett változata. Megújult beltartalommal, még fogósabb 
összetétellel, plusz aromával. Gyors csalogató hatás,  
jó halmegtartó képesség, kevés „jóllakató” alkotóelem 
jellemzi.

TiGRiSMOGyORÓ-
CSOKiKARAMELL

HAL – HALiBUT

ÉDES FűSZER

EPER – HAL

CZ 9882
CZ 9899
CZ 9905

CZ 9912

strawberry-fish / eper-hal
sweet spicy carp / édes fűszer
tigernut-chococaramel / tigrismogyoró-csoki-
karamell
fish-halibut / hal-halibut

Feeder Zoom groundbaits
Feeder etetőanyag
Elsősorban feeder és hagyományos fenekező 
horgászathoz kifejlesztett etetőanyag-keveré-
kek. Különleges, három íz kombinációjú, homo-
gén, finom szemcseméretű etetőanyag-család. 
Gyorsan az etetésre vonzzák a nagytestű hala-
kat, és hosszú időn át ott tartják azokat, így nö-
velve a fogás esélyét.

Chili-pepper-garlic: Fantasztikus hármas íz-
kombináció, amely garantálja a gyors és hosszú 
távú csalogató hatást. Gyors oldódású, homogén 
szemcseszerkezetű, aktív etetőanyag. 10 °C fe-
letti vizekhez.

STRAwBERRy – FiSH
ROBin RED

BETAinE – FiSH
– GLM

TiGERnUT – FiSH
– HALiBUT

CHiLi – PEPPER
– GARLiC

CZ 4313
CZ 8860
CZ 8877
CZ 8884

chili-pepper-garlic / chili- bors-fokhagyma
strawberry-fish-robin red / eper-hal-robin red
tigernut-fish-halibut / tigrismogyoró-hal-halibut
betaine-fish-GLM / betaine-hal-zöldajkú kagyló

Method Feeder Pellets
Method Feeder Pellet
ízesített halibut pellet feeder és method fee-
der horgászathoz. Használható etetőanyagok 
feljavítására is.

ø 3 mm ø 3 mm

CZ 9684
CZ 9417

red strawberry / piros eper
yellow honey / sárga méz

14.

550Ft/1000g

650Ft/1000g

375Ft/120g
eredeti

pellet
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SWeet BABY CORn PeLLetS StRAWBeRRY

SWeet BABY CORn PeLLetS   

Baby Corn Pellets
Bébikukorica pellet
Bébikukorica-őrleményből készített, első osztályú pellet. 
Felmelegedő vízben az egyik legeredményesebb etető 
és csalogató pellet, a pontyhorgászatban egész évben 
ajánlott a használata. Felhasználható önállóan vagy ete-
tőanyaghoz keverve. Gyors oldódású!

A Sweet Baby Corn Pellets epres változata. Kevésbé fel-
tűnő színe miatt a teljesen letisztult vízben is eredménye-
sen használható. Aromája révén a pontyokat gyorsan az 
etetésre csalogatja.

nATúR

EPER

CZ 7873
CZ 8532

CZ 1459

800g
2500g

800g

Carp Pellets
Etetőpellet pontyoknak
Csökkentett olajtartalmú, gyorsan oldódó etető és 
csalogató pellet. ideálisan használható önállóan vagy 
etetőanyagba keverve is. Az etetésre érkező halakat 
nem telíti el, így azokat sokáig táplálkozásra készteti. 
6-10 mm-es méretben horogcsalinak is alkalmazha-
tó. Kiváló ponty-, amur-, kárász- és keszegcsali.

 OLDÓDÁSI IDŐ: 15-30 perc

Flavoured Pellets
Ízesített etetőpellet
Gyors oldódású, magas tápértékű, etető pelletek, a 
méltán népszerű Carp pelletek ízesített változatai. 
Etetőanyaghoz keverve, vagy önmagában is jól hasz-
nálhatók, egyaránt alkalmasak alapozó és fenntartó 
etetéshez.

 OLDÓDÁSI IDŐ: 15-30 perc

SÁRGA AnAnÁSZ

PiROS EPER

ø 6 mm

CZ 7286
CZ 3585
CZ 3608

CZ 1525
CZ 1532

3mm
6mm
10mm

red strawberry / piros eper
yellow pineapple / sárga ananász

15.

575Ft
1450Ft

650Ft

890Ft/800g

990Ft/800g

eredeti

pellet

eredeti

pellet
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Feeding Halibut Pellet
Furat nélküli halibut etetőpellet
Kifejezetten etetésre készített pellet. A nagyobb mé-
retek bojlis etetéshez, a 2-4,5 mm-es pedig ideális 
az etetőanyagba keverve. Összetevői révén folyama-
tos táplálkozásra készteti a halakat. Használható 
bojlis szoktató és kiegészítő etetésnek. Eredménye-
sen alkalmazható ponty, márna és harcsa horgá-
szatához is! ideális 15 °C feletti vizekben!

 OLDÓDÁSI IDŐ: 6-12 óra

CZ 5951
CZ 7996
CZ 5968
CZ 1120
CZ 8009
CZ 8016
CZ 8023

800g
2mm
3mm

4,5mm
6mm
10mm
16mm
20mm

Pre-drilled Halibut Pellets
Fúrt halibut pellet
Valamennyi mérete átfúrt, így könnyen horogra rög-
zíthető. Összetevői révén folyamatos táplálkozásra 
készteti a halat. Eredményesen használható ponty, 
márna és harcsa horgászatához is! ideális 15 °C fe-
letti vizekben!

 OLDÓDÁSI IDŐ: 12-20 óra

CZ 4636
CZ 4573
CZ 3639

CZ 1983
CZ 1990
CZ 2003

800g

2,5kg

8mm
15mm
20mm

8mm
15mm
20mm

CZ 2119
Big Carp - Catfish Pellets
Nagyponty-harcsa pellet
Magas, kiegyensúlyozott tápanyagtartalmú, süly-
lyedő pellet. Elsősorban a kapitális pontyok és har-
csák kiemelkedő és kipróbált etetőanyaga. Kifúrva 
csalizásra is tökéletes. Kiváló hatékonyságú a nyári 
időszakban, magasabb vízhőmérsékleten.
 OLDÓDÁSI IDŐ: 8-12 óra

ø 28 mm

16.

990Ft

9 490Ft

12 490Ft

1 295Ft

3 650Ft

10kg
CZ 5879
CZ 5886

16mm
20mm

CZ 4580
CZ 3912

10kg
15mm
20mm

1 250Ft/800g

eredeti

pellet

eredeti

pellet

eredeti

pellet
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ø 28 mm

Bloody Halibut Hook Pellets
Halibut horogpellet
Csalogató hatása minden vízhőfokban kiemel-
kedő! Kifejezetten horogra való pellet. Átfúrt 
kivitelben, így segítve a gyors csalizást. Extra 
magas protein- és olajtartalma miatt rendkívül 
sokoldalú felhasználást biztosít. Gazdaságos kis 
kiszerelésben, aromazáró, visszazárható cso-
magolásban. Kis méretben már a finomszere-
lékes horgászoknak is!
 OLDÓDÁSI IDŐ: 6-8 óra

CZ 4896
CZ 9646
CZ 4926

8mm
15mm
20mm

Strawberry Halibut Hook Pellets
Epres halibut horogpellet
A közkedvelt halibut horogpellet pirosra szí-
nezett, epres aromával. Gazdaságos kis kisze-
relésben, aromazáró, visszazárható csomago-
lásban. Kis méretben már a finomszerelékes 
horgászoknak is!
 OLDÓDÁSI IDŐ: 6-8 óra

Pre-Drilled Black Halibut Pellets
Fekete Halibut horogpellet
Magas halliszt, protein és halolaj tartalmú ho-
rogpellet, mellyel a fogás esélyét nagy mérték-
ben növelhetjük. ideális tégelyes kiszerelésben. 
 OLDÓDÁSI IDŐ: 6-8 óra

CZ 5769
Big Carp-Catfish Hook Pellet
Nagyponty-Harcsázó horog pellet
Egy egyedülállóan új csali a harcsahorgászok 
számára. Speciálisan új ízvilág és a magas hal-
olajtartalom révén fogós mind a jól ismert és a 
kevésbé horgászott helyeken is. A pellet ellen-
állhatatlan aromafelhőt képez maga körül, és 
biztosítja a folyamatos csalogató hatást.

 OLDÓDÁSI IDŐ: 12-20 óra

CZ 9363
CZ 9370
CZ 9387

CZ 7835
CZ 9653
CZ 7866

8mm
15mm
20mm

8mm
15mm
20mm

FúRT

ÚJ

17.

495Ft/120g

450Ft/150g

495Ft/150g

990Ft/370g

eredeti

pellet

eredeti

pellet

eredeti

pellet

eredeti

pellet
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MAXXX Boilies 
Versenyhorgászok tapasztalatai alapján szüle-
tett meg a legújabb Carp Zoom bojlicsalád. A 
legkiválóbb alapanyagok és aromák felhaszná-
lásával készült, homogén szerkezetű, kemény 
bojli, amely csaliként és etetőanyagként is kivá-
ló. Kiemelkedő jellemzője a hosszantartó ízha-
tás. A kapitális halak optimális csalija.

AnAnÁSZ
SCOPEx

EPER-HAL FűSZERES-KRiLL

FűSZERES KOL-
BÁSZ-CHiLi-ROBin 

RED

FEKETE BORS-MÁJ

16mm

CZ 2010
CZ 2027
CZ 2034
CZ 2041
CZ 2058

20mm

CZ 2065
CZ 2072
CZ 2089
CZ 2096
CZ 2102

800g

strawberry-fish / eper-hal
pineapple-scopex / ananász-scopex
black pepper-liver / fekete bors-máj
spicy squid-krill / fűszeres krill
spicy sausage-chili-robin red
/ fűszeres kolbász-chili-robin red

Act-X Boilies
Act-X bojli
Magas minőségű alapanyagokból készített, 
minden igényt kielégítő bojli. A megfelelő ará-
nyú fehérje mix, az aminosavak és az aromák 
intenzíven csalogatják és hosszú időn át táplál-
kozásra ingerlik a pontyot.

EPER VAníLiA PLUM

ExOTiC FRUiTS MÁJ RÁKFÉLE-SZARDíniA

CSíPőS FűSZERES – 
FOKHAGyMÁS

16mm

CZ 9424
CZ 9431
CZ 9448
CZ 9455
CZ 9462
CZ 9479
CZ 9486

20mm

CZ 9493
CZ 9509
CZ 9516
CZ 9523
CZ 9530
CZ 9547
CZ 9554

800g

strawberry / eper
vanilla / vanília
plum / szilva
exotic fruits / egzotikus gyümölcs
liver / máj
shellfish-sardine / rákféle-szardínia
hot spice-garlic / csípős fűszeres – 
fokhagymás

Weekend Boilies
Etető bojlik
Etető bojlik azoknak a horgászoknak, aki hosz-
szabb időt töltenek vízparton. Jó minőségű, 
mindig friss etető bojli, mely elengedhetetlen 
az eredményes horgászat eléréséhez. Optimális 
2,5 kg-os és gazdaságos 10 kg-os kiszerelésben 
kapható, verhetetlen áron.  Egy csomagban több 
íz és méret is fellelhető. 

VeGYeS GYüMöLCS
16 és 20 mm-es, gyümölcsös bojlik vegyesen, egy 
zacskóban

HALAS HÚSOS
16 és 20 mm-es, halas-hús alapú bojlik vegyesen, egy 
zacskóban

CZ 6296
CZ 6302

2500g
fruit mix / vegyes gyümölcs
meat mix / halas-húsos

18.

1 785Ft

990Ft

2 790Ft

9 990Ft

CZ 7092
CZ 7108

10kg
fruit mix / vegyes gyümölcs
meat mix / halas-húsos
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CZ 4830
CZ 4854
CZ 4847

2,5kg
fruit / gyümölcs
fish / hal
hot spice / csípős fűszer

Boilie Paste
Bojli Paszta
Látványosan és gyorsan (10-40 perc) oldódó, 
attraktív paszta. A csali környékén kisebb-na-
gyobb szemcsékből álló felhőt képez. Csak rá 
kell gyúrni a csalinkra, így rendkívül fogóssá 
teszi minden helyzetben.

CZ 4168
High Protein Boilie Mix
Bojli alapmix magas fehérjetartalommal
Kiváló minőségű bojli alapmix. A gondosan vá-
logatott alapanyagoknak és a korszerű gyártási 
eljárásnak köszönhetően a siker garantált. Tet-
szés szerint ízesíthető és színezhető.

Fanatic Boilie Mix
Boilie Mix - fruit
Gyümölcsös bojli mix
növényi lisztek keverékéből, valamint madárele-
delből készül, rendkívül könnyen emészthető 
alap mix, mely főleg a hideg vizekben ajánlott. 
Remek bojli készíthető belőle a téli időszakra, 
de a melegebb hónapokban is kiválóan bev-
ethető például törpeharcsás vizeken, mivel az 
apró rágcsálók békén hagyják.

Boilie Mix – fish
Halas bojli mix
növényi lisztek keverékéből készül, melyet 
magas fehérjetartalmú alapanyagok hozzá-
adásával egészítettünk ki. Kimondottan a nyá-
ri időszakra ajánlunk. Bármely aromával íze-
síthető, de akár aroma nélkül is elkészíthető.

Boilie Mix – hot spice
Csípős fűszeres bojli mix
növényi lisztek keverékéből készül, melyet 
tüzes chili paprika hozzáadásával kombinál-
tunk. Az alap mix fűszeres és büdös aromák-
kal egyaránt ízesíthető. Tavasztól késő őszig 
bevethető, rendkívül fogós bojli készíthető 
belőle.

FűSZERES 
KRiLL

AnAnÁSZ
SCOPEx

EPER-HALFűSZERES
KOLBÁSZ-CHiLi-

ROBin RED 

FEKETE BORS-
MÁJ

CZ 2126
CZ 2133
CZ 2140
CZ 2157
CZ 2164

strawberry-fish / eper-hal
pineapple-scopex / ananász-scopex
black pepper-liver / fekete bors-máj
spicy squid-krill / fűszeres krill
spicy sausage-chili-robin red / 
fűszeres kolbász-chili-robin red 

ÚJ

ÚJ

19.

990Ft/1000g

2 990Ft

990Ft/600g
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CZ 8153
CZ 8160
CZ 8177
CZ 8184
CZ 8191
CZ 8207

CZ 5004
CZ 5011
CZ 5028
CZ 5035
CZ 5042
CZ 5776

CZ 5387
CZ 5394
CZ 5400
CZ 5417
CZ 5424
CZ 5431

CZ 5448

CZ 5455
CZ 5462

CZ 5479

strawberry / eper
honey / méz
pineapple / ananász
monster crap / óriás rák
squid-octopus / tintahal-polip
mussel / kagyló

strawberry-fish / eper-hal
banana-hemp / banán-kendermag
scopex-tigernuts / scopex-tigrismogyoró
pineapple-squid / ananász-tintahal
hot spice / csípős fűszer
mussel / kagyló

vanilla / vanília
strawberry / eper
sweet corn / édes kukorica
fish / hal
honey / méz
banana-hemp
/ banán- kendermag
scopex-tigernuts
scopex-tigrismogyoró
monster crab / óriásrák
pineapple-squid
/ ananász-tintahal
hot spice / csípős fűszer

Fire Shot Boilie
Csalizó bojli
A jó minősége és fogóssága lehetővé teszi a 
hétköznapi horgászok számára, hogy felesle-
ges kiadás nélkül megfoghassák álmaik halát. 
Praktikus visszazárható csomagolásban kínál-
juk ezt a csalit. Egynapos rövid túrákra ideális 
választás. Horgászbarát, úgy kiszerelésében, 
mint árában is.

Superb Pop Up
Superb lebegő bojli
Egyik legújabb továbbfejlesztett Pop Up boj-
link. Vízbe érkezés után intenzív aroma és 
színfelhőt képez amit folyamatosan, lassan bo-
csájt ki magából, intenzitásából nem veszít, így 
minden hal számára ellenállhatatlan. Emellett 
megnöveltük a felhajtóerőt, így lebegőképes-
ségét hosszú ideig megőrzi, ZigRig-es hor-
gászatra különösen ajánlott. Állagát tekintve 
gumiszerű (szivacsos), jól bírja a fűzőtű hasz-
nálatát, ellenáll az apróhalak támadásainak. 
Versenykörülmények között is eredményesen 
alkalmazható. nagyobb, 100 méter feletti do-
básokat is kiválóan bírja.

Pop Up
Lebegő bojli
Vannak helyzetek, amikor a fekvő csalik sorra cső-
döt mondanak, képtelenség kapást elérni. ilyenkor 
nyerő megfoldás lehet a Pop Up csalik használata, 
ami elemelkedik a mederfenéktől, így jóval figye-
lemfelkeltőbbé válik csalink. Különböző szín és íze-
sítésének köszönhetően az év bármely időszakában 
eredményesen használhatjuk. új összetételének 
következtében egy sokkal attraktívabb, megnövelt 
felhajtóerejű bojlit kaptunk, amit hosszú ideig ké-
pes megőrizni, így akár ZigRig-szerelékes, vízközti 
horgászatkor is hatékonyan működik. Használ-
hatjuk szimplán vagy duplán csalizva, az utóbbinál 
érdemes különböző színűeket használni a minél 
nagyobb kontraszt érdekében, így sokkal figyelem-
felkeltőbb lesz. Könnyen fűzhető, ennek ellenére, 
tartós-strapabíró csali.

EPER

MÉZ

AnAnÁSZTinTAHAL-POLiP

ÓRiÁS RÁK

KAGyLÓ

ø 16 mm

ÚJ

ÚJ

EPERVAníLiA AnAnÁSZ-TinTAHAL

MÉZ BAnÁn-KEnDERMAGCSíPőS FűSZERSCOPEx-
TiGRiSMOGyORÓ

HALÓRiÁS RÁK ÉDES KUKORiCA

ø 16 mm

ø 16 mm

CSíPőS FűSZEREPER

BAnÁn-KEnDERMAG

AnAnÁSZ-
TinTAHAL

KAGyLÓ

20.

SCOPEx-
TiGRiSMOGyORÓ

395Ft/120g

1 390Ft/40g

750Ft/50g
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 CZ 5080
CZ 5097
CZ 5103
CZ 5110
CZ 5127
CZ 5134
CZ 5141
CZ 5158

CZ 5288
CZ 5295
CZ 5301
CZ 5318
CZ 5325
CZ 5332
CZ 5349

CZ 4977
CZ 4984
CZ 4991

vanilla / vanília
sweet corn / édes kukorica
scopex-tigernuts / scopex tigrismogyoró
pineapple-squid / ananász-tintahal
strawberry / eper
honey / méz
fish / hal
hot spice / csípős fűszer

vanilla / vanília
strawberry / eper
honey / méz
sweet corn / édes kukorica
scopex-tigrismogyoró
hot spice / csípős fűszer
fish / hal

10mm
12mm
16mm

Mini Boilie
Mini bojli
A kisebb bojlik jelentősége a hideg, téli időszakban, 
folyamatos nyomásnak kitett tavakon- ahol egész 
évben megszakítás nélkül horgásznak- értékelő-
dik fel. ilyenkor halaink óvatosabban, megfontoltan 
táplálkoznak. Különböző ízesítéseknek köszönhe-
tően egész évben át sikeresen használhatjuk. Felkí-
nálhatjuk csalitüskén vagy hajszálelőkén, illetve jól 
kombinálható Pop Up-pal vagy gumikukoricával. 

Mini Pop Up
Mini lebegő bolji
Lebegő bojlik sikere megkérdőjelezhetetlen, ezért 
alkottuk meg Pop Up bojlik mini változatát. Különbö-
ző szín és ízesítésének köszönhetően az év bármely 
időszakában eredményesen használhatjuk. új ösz-
szetételének következtében egy sokkal attraktívabb, 
megnövelt felhajtóerejű bojlit kaptunk, amit hosszú 
ideig képes megőrizni. Használhatjuk szimplán vagy 
duplán csalizva, az utóbbinál érdemes különbö-
ző színűeket használni a minél nagyobb kontraszt 
érdekében, így sokkal figyelemfelkeltőbb lesz.

Fluo Pop Ups colour mix
Fluo lebegő bojli
Fluo Pop Up-ok elsődleges célja, hogy a lehető  
legattraktívabb, figyelemfelkeltőbb legyen, elüssön 
mederfenéktől vagy kitűnjön az etetésről. natúr 
ízben, vegyes színösszeállításban kerül forgalom-
ba. Előnye, hogy mivel semleges ízű, ezért kedvenc 
arománkkal illetve dippünkkel ízesíthetjük. nagyobb 
felhajtóerővel és ellenálló képességgel rendelkezik 
az új összetételnek köszönhetően. Könnyen fűzhető, 
ennek ellenére, tartós-strapabíró csali.

CZ 0614
CZ 0621
CZ 0638
CZ 0645
CZ 0652
CZ 0669
CZ 0676

strawberry / eper
pineapple / nanász
red fruit mix / piros gyümölcs mix
yellow fruit mix / sárga gyümölcs mix
spice mix / fűszer mix
fish-halibut / hal-halibut
monster crab / óriás rák

Soft Pop Ups
Puha lebegő pellet
Puha lebegő lebegtető horog pellet. ideális 
kisebb, nem lebegő csalik kikönnyítésére, le-
begtetésére. Lassú oldódású.EPER

AnAnÁSZ

PiROS GyüMÖLCS Mix SÁRGA GyüMÖLCS Mix

FűSZER Mix HAL-HALiBUTÓRiÁS RÁK

ÚJ

ÚJ

ÚJ

VeGYeS

MéRet

8,10,12 MM

EPER

EPER

CSíPőS FűSZER

CSíPőS FűSZER

HAL

HAL

VAníLiA

VAníLiA

AnAnÁSZ-TinTAHAL

MÉZ

MÉZ

ÉDES KUKORiCA

ÉDES KUKORiCA

SCOPEx-TiGRiSMOGyORÓ

SCOPEx-TiGRiSMOGyORÓ

ø 10 mm

ø 10 mm

21.

990Ft/50g

650Ft/80g

750Ft/50g

950Ft/70g
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CZ 1482
CZ 1499

CZ 3994
CZ 4007

CZ 5660
CZ 5677
CZ 5684
CZ 5691
CZ 5707
CZ 5783

piros
narancs
sárga
sárga-zöld
bordó
zöld

strawberry-fish / eper-hal
banana-hemp / banán-kendermag
scopex-tigernuts / scopex-tigrismogyoró
pineapple-squid / ananász-tintahal
hot spice / csípős fűszer
mussel / kagyló

10mm
14mm

10mm
14mm

Foam Pop Up 
•	 6db
•	 sárga

Duo Foam Pop Up 
•	 6db
•	 vegyes színek

CZ 5721
Carp Fluo Coctail
Színező adalék
Fluo sárga

Carp Colour Coctail
Aroma és színező adalék
Ez a nagy töménységű keverék, víz-
zel való érintkezéskor azonnal inten-
zív ízt és látványos színfelhőt hoz lét-
re a vízoszlop egész magasságában, 
mely komoly figyelemfelkeltő hatás-
sal van a halakra. Minden évszak-
ban, felmelegedő és lehűlő vízben is 
ugyanolyan eredményesen működik. 
PVA barát termék így használhat-
juk stick mixek készítésére is, vagy 
felturbózhatjuk bojlikat, pelleteket, 
magmixeket. Koncentrációjának kö-
szönhetően könnyedén felszívódik 
különböző csalikba, például Foam 
Pop Up-ba vagy bármilyen más szi-
vacs csalikba. 

Foam Pop Up
Szivacs lebegő bojli
Minden pontyhorgász számra nyil-
vánvaló, hogy a folyékony aromák, 
attraktorok és egyéb ízfokozó anya-
gok kínálata lényegesen szélesebb, 
mint a horogcsaliké- ez volt az egyik 
felismerése a CarpZoom tesztcsa-
patnak. A másik alaptézis, hogy a 
kikönnyített, lebegtetett horgon több 
és eredményesebb a kapás. így szü-
letett meg a Foam Pop Up, mely egy 
olyan szivacs, mely egyrészt megle-
begteti a horgunkat, másrészt pedig 
olyan aromába, attraktorba vagy dip-
be áztatjuk, ami nekünk a legered-
ményesebb. A golyót elsősorban 
csalitüskével javasoljuk használni, 
de működni fog klasszikus hajszále-
lőkén is. A csomag különböző színű 
golyókat tartalmaz 10 és 14 mm-es 
átmérővel.

22.

ÚJ

ÚJ

ÚJ

595Ft/6db

595Ft/6db

990Ft/75ml

990Ft/75ml
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CZ 1846
CZ 1853
CZ 1860
CZ 1877
CZ 1884
CZ 1891
CZ 1907

strawberry / eper
honey / méz
vanilla / vanília
pineapple / ananász
garlic / fokhagyma
liver / máj
octopus / polip

Hook Paste
Horog paszta
Könnyen formázható és közvetlenül a horogra 
vagy a csali köré gyúrható rugalmas paszta. 
Lassan oldódik (1-2 óra), egyenletes és hosz-
szan tartó aroma-kibocsátása és a belekevert 
magkeverék teszi ellenállhatatlanná a halak 
számára. Rugalmassága miatt jól bírja a nagy 
dobásokat is. Hideg és meleg vízen, minden 
horgászmódszerhez alkalmazható.

MÉZ FOKHAGyMAAnAnÁSZ POLiPEPER VAníLiA MÁJ

CZ 6286
CZ 6293
CZ 6309

CZ 6316
CZ 6323
CZ 6330

natural / natúr-fehér
honey / méz-sárga
vanilla / vanília-piros

carpex
méz

vanília

Rice
Rizs
Aromával ízesített, puffasztott rizs, lebegő csali 
készítéséhez. Fenekezéshez és úszózáshoz is 
kiválóan alkalmas. Élő csalikkal (csontkukac, 
giliszta) is eredményesen kombinálható. Kiváló 
ponty- kárász és keszeg csali.

Wheat
Búza
Aromával ízesített, puffasztott búza. Önmagá-
ban ellenállhatatlan csali a keszegfélék szá-
mára, és remekül alkalmazható más csalik 
könnyítésére is. Kiváló ponty- kárász és keszeg 
csali.

MÉZ

EPER

VAníLiA

FOKHAGyMA

CZ 2258
CZ 0567
CZ 0574
CZ 0581

CZ 2265
CZ 0598
CZ 0604
CZ 0611

CZ 0536
CZ 0543
CZ 0550

garlic / fokhagyma
honey / méz
strawberry / eper
vanilla / vanília

mini

midi

honey / méz
strawberry / eper
natural / natúr

garlic / fokhagyma
honey / méz
strawberry / eper
vanilla / vanília

NCF
NCF Gyöngykukorica
Három ízben készült, aromatartó, visszazárha-
tó csomagban kapható. Használható önállóan 
vagy különböző csalikombinációkban egyaránt. 
Kiváló ponty-, kárász-, amúr és keszeg csali. 

NPF
NPF Pufi
A fenekező horgászok legelterjedtebb és egész év-
ben fogós csalija a pufi. Aromazáró, visszazárható 
tasakban. Természetes alapanyagokból, klasszikus 
formában, legbeváltabb ízekben, két méretben kap-
ható.  Kiváló ponty-, keszeg-, amur csali.

NPF

NCF

MÉZ

EPER

nATúR

23.

990Ft/170g

395Ft/25g

290Ft/15g

295Ft/30g

350Ft/30g

350Ft/30g
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Fish Aid-Day & Night
Sebfertőtlenítő
A halak sebeinek és sérüléseinek gyógyulásához min-
den horgász hozzájárulhat ezzel a készítménnyel. Horog 
okozta sebek valamint fárasztáskor keletkezett bőrsérü-
lések kezelésére készítették. Praktikus pumpás kisze-
relésben. A Fish Aid Day színtelen folyadék általános 
használatra, míg a Fish Aid night speciális színének kö-
szönhetően éjszaka, lámpafényben is jól látható.
Catch and relase, azaz fogd meg és engedd vissza, hogy a 
gyermekeink is kifoghassák.

CZ 7828
CZ 4960

day / nappal
night / éjszaka

CZ 4481
CZ 6514
CZ 8402
CZ 8419
CZ 8426
CZ 8433
CZ 8440
CZ 8464
CZ 8471
CZ 8488
CZ 8495

cheese / sajt
pineapple / ananász
strawberry / eper
honey / méz
vanilla / vanília
tutti frutti / tutti frutti
caramel / caramell
xxL carp / nagy ponty
spice magic / fűszer varázs
crab-liver / rák-máj
squid-halibut / tintahal- halibut

Aroma Liquid
Folyékony aroma
Folyékony aroma, amely többféle alapanyagból és aro-
mából áll össze. Az intenzív aromakeverékeket a
feeder, a bojlis és az etetőkosaras horgászok egyaránt 
eredményesen használhatják. Ponty, amur és többféle 
fehér hal horgászatához ajánlott.

CZ 4498
CZ 6521
CZ 5305
CZ 5312
CZ 5329
CZ 5336
CZ 6319
CZ 5374
CZ 5381
CZ 5398

cheese / sajt
pineapple / ananász
honey / méz
strawberry / eper
caramel / karamell
sweet corn / édes kukorica
squid / tintahal
bream / dévér
big carp / nagy ponty
spice / fűszeres

Aroma Liquid Concentrated
Folyékony aroma koncentrátum
Etetőanyagok ízesítésére szolgáló távcsali-koncentrá-
tum. Egy flakon elegendő akár 5 kg etetőanyag (keve-
rék, magmix, stickmix, method keverék) aromásítására.

« 500 ml 
    5-10 kg »

« 200 ml 
    10-15 kg »

24.

ÚJ

850Ft/50ml
990Ft/50ml

590Ft/200ml

750Ft/500ml

www.CARPZOOM.HU
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Express Attractor
Folyékony aroma 
Gyors hatást kiváltó, folyékony aroma. Vízbe érve 
robbanásszerűen terül szét. Minden típusú ete-
tőanyaggal kombinálható. nem PVA barát!

« 50 ml 
    1-3 kg »

CZ 7521
CZ 7538
CZ 7545
CZ 7552
CZ 7569
CZ 7576
CZ 7583
CZ 7590
CZ 7606
CZ 7613

crab-mussel / rák-kagyló
fish-meat / hal-hús
spicy / fűszeres
feeder
strawberry / eper
honey / méz
vanilla / vanília
tutti frutti
scopex
sweet corn / édes kukorica

CZ 4412
CZ 4429
CZ 4443
CZ 4450
CZ 4467
CZ 7620
CZ 7682
CZ 7705

garlic / fokhagyma
plum / szilva
fish-halibut / hal-halibut
liver / máj
cheese / sajt
worm extract / földigiliszta
strawberry / eper
sweet corn / édes kukorica

Attractor Spray
Aroma spray
Gyakran a natúr, ízesítetlen csalik nem hoz-
nak eredményt. ilyenkor kell kézbe venni az 
Attractor-t, és lefújni a bojlit, PVA csomagot, 
kukoricát, pufit, vagy akár a csontkukacot. Az 
eredmény nem marad el, a kapások számát 
megsokszorozhatja. intenzív, hosszan tartó 
távcsali hatás.

CZ 4863
CZ 4870
CZ 4887
CZ 4894

strawberry-fish / eper-hal
fish-meat / hal-hús
fruit coctail / gyümölcs koktél
hot spice / csípős fűszer

CSL Turbo Sauce
Kukoricacsíra olaj kivonat
Az ízesített CSL rendkívül jó csalogató hatá-
sú, magas fehérje- és cukortartalmú folyadék. 
Aminosav- tartalma miatt a nagyhalhorgászat-
ban népszerű. A sűrű, PVA-barát folyadék jól 
tapad a magmixeken, a bojlikon és a pellete-
ken is, ezért nem kell előáztatni. Etetőanyagok, 
stick mix-ek nedvesítésére és dúsítására is 
alkalmazható. Használatával a lehűlt (<15°C) 
vizekben különösen eredményesek lehetünk.

25.

1 190Ft/500ml

590Ft/50ml

250Ft/50ml
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PVA- barát
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CZ 4861
CZ 4878
CZ 4885
CZ 4892
CZ 4908
CZ 4915
CZ 4922
CZ 4939
CZ 4946
CZ 4953

vanilla / vanília
pineapple / ananász
banana / banán
plum / szilva
spice mix / fűszer mix
strawberry / eper
honey / méz
monster crab / óriás rák
fish-halibut / hal-halibut
blood-liver / vér-máj

Amino Dip
Aminosavas dip 
Mindenféle horogcsali mártogatására alkalmas (több-
féle), aminosav-tartalmú koncentrátum. A halakat fo-
lyamatos táplálkozásra ingerli, távcsali hatású. 

CZ 4566
CZ 8938
CZ 8945
CZ 8952
CZ 8969
CZ 8976
CZ 8983

vanilla / vanília
strawberry / eper
pineapple / ananász
scopex-honey / scopex-méz
squid-octopus / polip-tintahal
fish&meat / hal-hús
GLM-liver / zöldajkú kagyló-máj

Plasma Dip
Zselé dip
Különleges sűrűségű, mártogatós aroma. Csalogató 
hatását órákon keresztül fejti ki. Alkalmazható bármi-
lyen horogcsali ízesítésére.

Turbo Powder Dip
Por dip
Por dip, amely vízzel érintkezve kocsonyás bevonatot ké-
pez a csalinkon. A hosszan tartó oldódásnak köszönhe-
tően távcsalogató hatása kiváló. Az igazi pontyhorgászok 
táskájából nem hiányozhat! Használata roppant egysze-
rű, nedvesítsük be a csalit, majd mártsuk a dipbe.

EPER-HAL AnAnÁSZ

FOKHAGMA MÁJ

ÉDES KUKORiCA MÉZ-TiGRiSMOGyORÓ

FűSZERES HAL-HúS

CZ 0980
CZ 0997
CZ 1000
CZ 1017
CZ 1024
CZ 1031
CZ 1048
CZ 1055

strawberry-fish / eper-hal
sweet corn / édes kukorica
pineapple / ananász
honey-tigernuts / méz-tigrismogyoró
garlic / fokhagyma
hell spice / fűszeres
liver / máj
fish-meat / hal-hús

ÚJ

26.

595Ft/80ml

990Ft/130ml

990Ft/80g
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CZ 2356
CZ 2363
CZ 2370
CZ 2387
CZ 2394
CZ 2400
CZ 2424
CZ 2431

CZ 8556
CZ 5510
CZ 5527
CZ 5534
CZ 5541
CZ 5558
CZ 5596

strawberry / eper
honey / méz
vanilla / vanília
pineapple / ananász
cheese / sajt
caramel / karamell
spice / fűszer
fruit mix / gyümölcs mix

fish-meat / hal-hús
honey / méz
strawberry / eper
vanilla / vanília
bream-caramel / dévér-karamell
cheese / sajt
big carp spicy / fűszeres

Aroma Plus
Poraroma
nagy töménységű, garantáltan hosszan tartó 
hatású adalékok. Ezt a termékcsaládot azoknak 
a horgászoknak készítettük, akik szeretik ma-
guk kreálni vagy feljavítani az etetőanyagjukat 
saját ízviláguk megvalósítására. A már nedves 
etetőanyaghoz keverjük! Kiváló ponty-, kárász,-
keszeg-, márna adalék.

EPER

MÉZ

VAníLiA

AnAnÁSZ

SAJT

KARAMELL

FűSZER

GyüMÖLCS Mix

« 100 g 
    1-3 kg »

HAL-HúS EPERDÉVÉR - KARAMELL

MÉZ

VAníLiA

SAJT - PARMESAn

FűSZERES

« 250 g 
3-5 kg »

Aroma Addtive
Poraroma koncentrátum
Speciális, por alapú aromakoncentrátum ete-
tőanyagokhoz. Használhatjuk a száraz ete-
tőanyaghoz, vagy a már nedveshez keverve. in-
tenzitása révén a legegyszerűbb etetőanyagok is 
kiváló csalogató hatásúak lesznek. A finomsze-
relékes horgászok kihagyhatatlan adaléka.

27.

550Ft/250g

295Ft/100g



CZ 7880
Amur Corn
Kukorica amurnak
Egyedi, természetazonos, zöld színű, különleges 
ízesítésű kukorica csali, kifejezetten az amur 
horgászatához. Tökéletes állagának köszönhető-
en horogra tűzve vagy hajszálelőkén felkínálva is 
rendkívül fogós csali. 

CZ 8891
Amur XXL Corn
Nagyméretű kukorica amurnak
Extra méretű, természetes zöld színű, üveges 
kukorica, kifejezetten a növényevő halak horgá-
szatára. Természetes színe nem kelt gyanakvást 
a legtapasztaltabb halban sem. Mérete miatt ki-
fejezetten nagyhal szelektáló.

CZ 4849
Amur Pearl Corn
Gyöngykukorica amurnak
Természetes, zöld színű, puffasztott kukorica. 
Alkalmazható más, szemes csalik, bojlik megle-
begtetéséhez, de önmagában is nagyon fogós az 
iszapos aljzatú vízterületek meghorgászásánál.

CZ 0208
Amur Aroma Liquid
Folyékony aroma amurnak
Folyékony aroma amurhorgászathoz. Használ-
hatjuk etetőanyagokhoz, magkeverékekhez és 
pelletekhez utóízesítésre. Etetőanyaghoz vízzel 
hígítva használjuk. Töményen PVA-barát!

www.CARPZOOM.HU
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28.

350Ft/185ml

595Ft/200ml

590Ft/220ml

590Ft/220ml



CZ 4375
Amur Plasma Dip
Zselé dip amurnak
A CarpZoom kínálatában népszerű plazma dip 
specifikusan amurhoz készült változata.

CZ 4382
Amur Attractor Spray
Aroma Spray amurnak
Könnyen, gyorsan használható aroma spray.  
Koncentrált intenzív aromája valamennyi csalin 
és akár horgon is jól tapad.

CZ 7927
Amur Pop Ups
Lebegő bojli amurnak
Spirulina (tengeri alga) hozzáadásával készült, 
kimondottan amur horgászatára kifejlesztett, le-
begő bojli, mely önmagában vagy más bojlikkal, 
pellettel vagy kukoricával kombinálva is rendkí-
vüli eredmények elérésére képes.

CSALi 2017

CSALi

CZ 5189
Amur Amino Dip
Dip amurnak
Az Amino dip sorozat új tagja, gyors csaloga-
tó hatást kiváltó, mártogató aroma horogcsa-
likhoz. Jellegzetes ízkombinációja miatt az  
amurok kedvelik.

ø 16 mm

29.

750Ft/80ml

1 195Ft/130ml

990Ft/80g

590Ft/50ml
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CZ 7910
Amur  Boilie
Bojli amurnak
Speciális bojli rengeteg összetevővel, mely az 
amurok által közkedvelt növényi eredetű táplá-
lékok keverékét tartalmazza (sás, hínár, vízinövé-
nyek), ezáltal fokozva a hatékonyságát. Természe-
tes színe nem kelt gyanakvást a legtapasztaltabb 
halban sem.

Amur Pellet
Pellet amurnak
Kifejezetten amuroknak készített etető, szokta-
tó pellet. Sok növényi összetevővel, vitaminokkal 
valamint spirulinával, azaz tengeri algával kiegé-
szítve. Magas fehérje- és ásványianyag-tartalma 
miatt ellenállhatatlan az amurok számára. Az ete-
tésen sokáig helyben tartja a növényevő halakat.

CZ 3172
Amur Groundbait
Etetőanyag amurnak
Kifejezetten amur horgászatához készített speci-
ális etetőanyag. Különböző magok őrleményének 
valamint az amur számára vonzó zöld vízinövé-
nyek őrleményének optimális keveréke. Zöld szí-
ne még a leggyanakvóbb nagy halnak sem zavaró, 
természetes módon táplálkoznak az etetésen, ez-
zel garantálva a fogást.

CZ 7903
CZ 8631

800g
2500g

ø 18 mm

30.

1 590Ft/800g

695Ft
1 790Ft

495Ft/1000g

www.CARPZOOM.HU
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CZ 2486
Amur Spirulina Algae
Tengeri alga
Zöld tengeri algából készített speciális adalék 
amur horgászatához. Alkalmazhatjuk etetőanya-
gok és magkeverékek ízesítésére vagy bojlikészí-
téshez.

CZ 1549
Attractor Groundbait
Busázó etetőanyag
Busa horgászathoz készített, speciális, nagyon 
finomra őrölt etetőanyag keverék. Rendkívül 
gyorsan oldódik, apró szemcséi sokáig lebeg-
nek, ezáltal tartós felhőt képez. Elsősorban le-
begő csalikkal célszerű használni.

CZ 1785
Steam Tablets
Busázó pezsgőtabletta
Lassan, 20-50 perc alatt oldódó, felhősítő tablet-
ta. Kiválóan segíti egy laza szerkezetű etetőanyag 
oldódását, felhősödését. Etetőanyag gombócá-
ban és etetőkosárban egyaránt felhasználható. 
ízanyagai és működése kiválóan alkalmassá teszi 
busa horgászatához.

CZ 1505
Busa-Silver Carp System
Busa kosár
Busa horgászatához fejlesztett végszerelék. A 
kiváló működéshez a kosárba gyorsan oldódó, 
felhősítő etetőanyagot, a horgokra lebegő csalit 
kell helyezni. Egy nagyobb teherbírású úszóval 
vízközt is alkalmazható.

31.

CZ 7611 Etetőanyag prés 118. oldal

295Ft/250g

295Ft/250g

1 350Ft/130g

495Ft/1000g

1 190Ft/2db

CZ 2455
Amur Spice Mix
Fűszer mix
Speciális zöldfűszer és növényi anyagokból készí-
tett keverék amur horgászatához. A növényevő ha-
lakat folyamatos táplálkozásra készteti. Alkalma-
zása: etetőanyaghoz vagy magmixekhez keverve.

CSALi 2017
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nARAnCSPiROSSÁRGAZÖLD

Artificial Corn
Kukorica-utánzat
Rendkívül lágy és élethű, anyagában színezett és íze-
sített, tökéletes kukoricautánzat. Felhasználható ön-
magában vagy más csalikkal kombinálva. Lebeg.

CZ 3903
Artificial Worm
Gilisztautánzat
Az élő csalik minden időben eredményesek, azonban 
tárolásuk és beszerzésük sok esetben nehézkes. A 
csali imitációk tárolása nem okoz problémát, bármi-
lyen időben használhatóak, önállóan vagy más csali-
val kombinálva. 

CZ 3910
Artificial Bloodworm
Szúnyoglárva utánzat 
Az élő csalik minden időben eredményesek, azonban 
tárolásuk és beszerzésük sok esetben nehézkes. A 
csali imitációk tárolása nem okoz problémát, bármi-
lyen időben használhatóak, önállóan vagy más csali-
val kombinálva. 

FEHÉR SÁRGA PiROS

Artificial Maggots
Csontkukac-utánzat
Egyszerűen használható, rendkívül lágy anyagú, töké-
letes csontkukac-utánzat. Felhasználási lehetőségei 
korlátlanok, akár ütközőnek, de a horog szárára húzva 
kötésvédőnek is alkalmazható. Lassan süllyed.

CZ 6606
Artificial Tigernuts
Tigrismogyoró-utánzat
Többször felhasználható tigrismogyoró-utánzat. Tel-
jesen élethű kivitel, amely alkalmazása megegyezik 
az eredetivel. Kiváló ponty- és amur csali. Lebeg.

CZ 6613
CZ 6620
CZ 6637

CZ 6576
CZ 6583
CZ 6590
CZ 5944

white / fehér
yellow / sárga
red / piros

yellow / sárga
red / piros
orange / narancs
green / zöld

www.CARPZOOM.HU

CZ 4061
Cork Balls
Parafa golyó
•	 Ø 10mm

32.

450Ft/10db

450Ft/10db

450Ft/10db

450Ft/15db

450Ft/15db

450Ft/15db
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EPER

MÉZ

HAL

Multifish Pellets
Multifish etetőpellet
Gyors oldódású, magas tápértékű, rendkívül 
intenzív ízhatású pellet. Alkalmas önállóan ete-
tésre, vagy akár az etetőanyaghoz keverve. Egy 
rövid horgászat hatékony etetőanyaga.

KESZEG FOLyÓVíZi

KÁRÁSZ

POnTyÁLTALÁnOS

CZ 1754
CZ 1761
CZ 1778

CZ 9677
CZ 6934
CZ 6941
CZ 6958
CZ 6965

strawberry / eper
honey / méz
fish / hal

allround / általános
carp / ponty
bream / dévér
roach / kárász
river / folyóvízi

BAiTS By CARPZOOM 2017

ø 6 mm

33.

350Ft/1000g

650Ft/1000g

Multifish Groundbait
Multifish etetőanyag
Etetőanyag különféle hal horgászatához.
Elkészítése egyszerű:
Tegyük a bekeverni kívánt mennyiséget egy vödör-
be. Öntsünk hozzá kevés vizet, és keverjük el ala-
posan. Ahhoz, hogy a nagyobb szemcsék kellően 
átnedvesedjenek, hagyjuk állni 15-20 percig. Majd 
ismét keverjünk hozzá kevés vizet. ismételjük 
ezt addig, amíg a keverékből könnyen gombó-
cot tudunk formálni, ekkor horgászatra kész. 
Az etetőanyag csalogató hatása fokozható kü-
lönböző adalékokkal. a folyékony aromát már a 
vízhez kell hozzákeverni. A por aromát bármikor 
hozzáadhatjuk.



www.CARPZOOM.COM

BAiTS
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Soft Lure Spray
Gumihal, twister aroma spray
Rendkívül intenzív, folyamatosan oldódó távcsa-
li, melynek eredményességét számtalan sikeres 
teszthorgászat bizonyította. A távcsali a kifújást 
követően a csalin megtapad, vízbe érve kezdi 
el kifejteni hatását. Használhatjuk gumihalra, 
wobblerre vagy akár az élettelen csalihalunkra is.

Catfish Dip
Harcsázó dip
A harcsa pelletek kiegészítője ez a folyékony, 
rendkívül tömény dip. A mártogatás után a kon-
centrált ízek és illatanyagok tovább fokozzák va-
lamennyi horogcsali csalogató hatását.

Catfish Mega Pellet
Óriás harcsázó pellet
Egyre népszerűbb és eredményes a pellettel 
való harcsahorgászat. Három különleges ízt öt-
vöztünk a teljes siker eléréséhez. Kimondottan a 
harcsák szájíze szerint készült magas halliszt-, 
rákliszt-, vérliszttartalommal, máj és csirke-
koncentrátummal. Visszazárható, aromaőrző 
csomagolásban kínáljuk. Hosszú oldódási idő, 
intenzív csalogató hatás jellemzi. 

CZ 5165
Catfish Mega Pop Up
Harcsázó lebegő pellet
A sikeres és bizonyított Catfish Mega Pellet pop 
up változata. Jól használható más, süllyedő csa-
lik kiegyensúlyozására is.
•	 jó lebegőképesség - akár halszeletet vagy más 

süllyedő csalit is meglebegtethet

CZ 3835
CZ 3842
CZ 3859
CZ 3866
CZ 3873
CZ 3880
CZ 3897

CZ 8693
CZ 6972
CZ 6989

CZ 5059
CZ 5066
CZ 5073

trout / pisztráng
eel / angolna
pike / csuka
catfish / harcsa
zander / süllő
burbot / menyhal
sardine / szardínia

original / eredeti
liver extract / májkivonat
fish essence / halkivonat

fish-meat / hal-hús
liver-blood / máj-vér
crab-chicken /rák-csirke

ÚJ

ÚJ

ø 30 mm

35.

ø 30 mm

1 290Ft/340g

2 490Ft/210g

990Ft/130ml

650Ft/50ml



La Sirène X21 Jaune-Yellow
X21 etetőanyag - sárga
Azonnali oldódású keverék, mely ellenállhatatlan illat- és ízfelhőt 
alkot a szerelék körül.

La Sirène X21 Rouge-Red
X21 etetőanyag - piros
Kiemelkedően gyors csalogató hatású etetőanyag. Kiválóan alkal-
mas csendesebb időszakokban és tiszta víz esetén a halak érdeklő-
désének felkeltésére.

La Sirène X21
X21 etetőanyag
A horgászcsaligyártásban az egyik legrégebbi, méltán világhírű, 
közkedvelt, verseny minőségű etetőanyag, amely mind a mai napig 
utánozhatatlan, teljesen egyedi ízvilággal rendelkezik. A verseny-
horgászok által rendszeresen használt etetőanyag. Javasoljuk más 
etetőanyagok feljavítására is. 

Ri110001
Ri110003

Ri110009

Ri110005

850g
2500g

850g

850g

Az x21 etetőanyagok szinte változatlan, titkos receptúra szerint készülnek több mint 50 éve, folyamatosan ellenőrzött 
minőségben. Világszerte ismert, és horgászok generációi használták és használják megelégedéssel, függetlenül az épp 
alkalmazott horgász módszertől. Gyors oldódású, kiemelkedő és erőteljes csalogató hatással, számtalan versenyen is 
bizonyított már az elmúlt évtizedekben.

1 050Ft
2 695Ft

1 095Ft

1 095Ft
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Dinsmores Scoop Feeders Dinsmores Scoop Feeders 

Dinsmores Scoop Feeders 
Dinsmores fejlesztő csapatának legsikeresebb termékei. Az angol mérnökök tökéletes feederkosarakat fejlesztettek ki, 
amelyek tavi, folyóvízi horgászatkor egyaránt használhatók. A formából és a különböző méretekből adódó előnyeit több 
horgászmódszernél is ki lehet használni. Használhatók etetőanyagokhoz, magvakhoz, pelletekhez és élő csalikhoz is.

Scoop
22 g E-D-SF1
28 g  E-D-SF2
•	 2 db/csomag

950 Ft
990 Ft

525 Ft

445 Ft 445 Ft 350 Ft

990 Ft

350 Ft 350 Ft 295 Ft 295 Ft

490 Ft

895 Ft995 Ft

Többszörös nyertes, egyedülálló formavilá-
gú feederkosár, különlegessége, hogy szinte 
minden csalogató anyaghoz kiválóan alkal-
mas (ragasztott csonti, pellet, etetőanyag- 
keverék, földes szúnyog stb.). Álcázó színben, 
környezetbarát anyagból.

Ólomadagoló
•	 1 db töltő  

+ 1 cs. utántöltő
# 6   E-D-AS - 6
# 8    E-D-AS - 8
# 10    E-D-AS-10
# 11    E-D-AS-11

Utántöltők
# 6   E-D-ASS-  6
# 8    E-D-ASS-  8
# 10    E-D-ASS-10
# 11    E-D-ASS-11
350 Ft/csomag

Dinsmores Soft Lead Shots

Logistic details

box/ctn ctn/pallet box/pallet weight/box weight/ctn weight/pallet
12 940 11 280 e60 g 0,72 kg 676 kg
12 1 260 15 120 e40 g 0,48 kg 605 kg
12 513 6 156 e100 g 1,2 kg 615 kg
12 336 4 032 e150 g 1,8 kg 605 kg

E-D-104
E-D-105
E-D-106
E-D-107

7 Comp. Square Split 
Soft Lead Shot    E-D-107

6 Comp. Round Split 
Soft Lead Shot  E-D-106

4 Comp. Round Split 
Soft Lead Shot  E-D-104

4 Comp. Round Mini Split 
Soft Lead Shot  E-D-105

AAA
0.8 g

SSG
1.6 g

No.1
0.3 g

No.4
0.2 g

No.6
0.1 g

No.8
0.06 g

BB
0.4 g

Logistic details

weight/box box/ctn weight/ctn
e25 g 25 0,7 kg

E-D-16

E-D-12 E-D-11 E-D-10

E-D-15 E-D-14 E-D-13

Poly Tubes

Dinsmores products available for Eastern European markets

Dinsmores Soft Lead Shots

Logistic details

box/ctn ctn/pallet box/pallet weight/box weight/ctn weight/pallet
12 940 11 280 e60 g 0,72 kg 676 kg
12 1 260 15 120 e40 g 0,48 kg 605 kg
12 513 6 156 e100 g 1,2 kg 615 kg
12 336 4 032 e150 g 1,8 kg 605 kg

E-D-104
E-D-105
E-D-106
E-D-107

7 Comp. Square Split 
Soft Lead Shot    E-D-107

6 Comp. Round Split 
Soft Lead Shot  E-D-106

4 Comp. Round Split 
Soft Lead Shot  E-D-104

4 Comp. Round Mini Split 
Soft Lead Shot  E-D-105

AAA
0.8 g

SSG
1.6 g

No.1
0.3 g

No.4
0.2 g

No.6
0.1 g

No.8
0.06 g

BB
0.4 g

Logistic details

weight/box box/ctn weight/ctn
e25 g 25 0,7 kg

E-D-16

E-D-12 E-D-11 E-D-10

E-D-15 E-D-14 E-D-13

Poly Tubes

Dinsmores products available for Eastern European markets

Utántöltők

Dinsmores Soft Lead Shots

Logistic details

box/ctn ctn/pallet box/pallet weight/box weight/ctn weight/pallet
12 940 11 280 e60 g 0,72 kg 676 kg
12 1 260 15 120 e40 g 0,48 kg 605 kg
12 513 6 156 e100 g 1,2 kg 615 kg
12 336 4 032 e150 g 1,8 kg 605 kg

E-D-104
E-D-105
E-D-106
E-D-107

7 Comp. Square Split 
Soft Lead Shot    E-D-107

6 Comp. Round Split 
Soft Lead Shot  E-D-106

4 Comp. Round Split 
Soft Lead Shot  E-D-104

4 Comp. Round Mini Split 
Soft Lead Shot  E-D-105

AAA
0.8 g

SSG
1.6 g

No.1
0.3 g

No.4
0.2 g

No.6
0.1 g

No.8
0.06 g

BB
0.4 g

Logistic details

weight/box box/ctn weight/ctn
e25 g 25 0,7 kg

E-D-16

E-D-12 E-D-11 E-D-10

E-D-15 E-D-14 E-D-13

Poly Tubes

Dinsmores products available for Eastern European markets

7 fakkos 
ólomszett
E-D-107

Dinsmores Soft Lead Shots

Logistic details

box/ctn ctn/pallet box/pallet weight/box weight/ctn weight/pallet
12 940 11 280 e60 g 0,72 kg 676 kg
12 1 260 15 120 e40 g 0,48 kg 605 kg
12 513 6 156 e100 g 1,2 kg 615 kg
12 336 4 032 e150 g 1,8 kg 605 kg

E-D-104
E-D-105
E-D-106
E-D-107

7 Comp. Square Split 
Soft Lead Shot    E-D-107

6 Comp. Round Split 
Soft Lead Shot  E-D-106

4 Comp. Round Split 
Soft Lead Shot  E-D-104

4 Comp. Round Mini Split 
Soft Lead Shot  E-D-105

AAA
0.8 g

SSG
1.6 g

No.1
0.3 g

No.4
0.2 g

No.6
0.1 g

No.8
0.06 g

BB
0.4 g

Logistic details

weight/box box/ctn weight/ctn
e25 g 25 0,7 kg

E-D-16

E-D-12 E-D-11 E-D-10

E-D-15 E-D-14 E-D-13

Poly Tubes

Dinsmores products available for Eastern European markets

6 fakkos ólomszett
E-D-106

Az Angliából érkező sörétólmok a világ leglágyabb és sokcélúan felhasználható sörétólmai. 4 féle kiszerelésben, praktikus 
szettben vásárolhatók meg. Valamennyi méret külön-külön is megvásárolható a kisdobozos utántöltők révén.

Dinsmores Soft Lead Shots

Logistic details

box/ctn ctn/pallet box/pallet weight/box weight/ctn weight/pallet
12 940 11 280 e60 g 0,72 kg 676 kg
12 1 260 15 120 e40 g 0,48 kg 605 kg
12 513 6 156 e100 g 1,2 kg 615 kg
12 336 4 032 e150 g 1,8 kg 605 kg

E-D-104
E-D-105
E-D-106
E-D-107

7 Comp. Square Split 
Soft Lead Shot    E-D-107

6 Comp. Round Split 
Soft Lead Shot  E-D-106

4 Comp. Round Split 
Soft Lead Shot  E-D-104

4 Comp. Round Mini Split 
Soft Lead Shot  E-D-105

AAA
0.8 g

SSG
1.6 g

No.1
0.3 g

No.4
0.2 g

No.6
0.1 g

No.8
0.06 g

BB
0.4 g

Logistic details

weight/box box/ctn weight/ctn
e25 g 25 0,7 kg

E-D-16

E-D-12 E-D-11 E-D-10

E-D-15 E-D-14 E-D-13

Poly Tubes

Dinsmores products available for Eastern European markets

4 fakkos ólomszett
E-D-104

Dinsmores Soft Lead Shots

Logistic details

box/ctn ctn/pallet box/pallet weight/box weight/ctn weight/pallet
12 940 11 280 e60 g 0,72 kg 676 kg
12 1 260 15 120 e40 g 0,48 kg 605 kg
12 513 6 156 e100 g 1,2 kg 615 kg
12 336 4 032 e150 g 1,8 kg 605 kg

E-D-104
E-D-105
E-D-106
E-D-107

7 Comp. Square Split 
Soft Lead Shot    E-D-107

6 Comp. Round Split 
Soft Lead Shot  E-D-106

4 Comp. Round Split 
Soft Lead Shot  E-D-104

4 Comp. Round Mini Split 
Soft Lead Shot  E-D-105

AAA
0.8 g

SSG
1.6 g

No.1
0.3 g

No.4
0.2 g

No.6
0.1 g

No.8
0.06 g

BB
0.4 g

Logistic details

weight/box box/ctn weight/ctn
e25 g 25 0,7 kg

E-D-16

E-D-12 E-D-11 E-D-10

E-D-15 E-D-14 E-D-13

Poly Tubes

Dinsmores products available for Eastern European markets

Mini 4 fakkos ólomszett
E-D-105







VitaSticks
Kerti tavi főeleség extra vitaminnal
A PondZoom VitaSticks kiegyensúlyozott tápanyag-tartalmú, könnyen 
emészthető, teljes értékű haltáp. Összetétele és gyártási technológiája 
minimálisra csökkenti a túletetés veszélyét. Formájánál és méreténél fog-
va alkalmas kézből etetésre is. Spirulinával, búzacsírával, karotinoiddal 
(capsanthin) vitaminokkal és természetes immunstimulánsokkal dúsít-
va, melyek elősegítik az egészséges emésztést, a tápanyagok megfelelő 
felszívódását, a kiváló kondíciót és az élettel teli színek kialakulását.
Alkalmazás: kora tavasztól késő őszig etethető táp. naponta 2-4 alkalom-
mal annyit etessen, amennyit kedvencei 3-5 perc alatt elfogyasztanak.
Vitaminok és nyomelemek: A 13.500nE/kg, D3 1.200nE/kg, E 200mg/kg, C 
(stabilizált) 150mg/kg, vas 75mg/kg, jód 5,0mg/kg, mangán 20mg/kg, cink 
80mg/kg, szelén 0,3mg/kg.

Pond Sticks
Prémium minőségű színerősítő táp
A PondZoom Sticks kiegyensúlyozott tápanyag-tartalmú, könnyen emész-
thető, teljes értékű haltáp. Összetétele és gyártási technológiája min-
imálisra csökkenti a túletetés veszélyét. Formájánál és méreténél fogva 
alkalmas kézből etetésre is.
Spirulinával, búzacsírával és karotinoiddal (capsanthin) dúsítva, melyek 
elősegítik az egészséges emésztést, a tápanyagok megfelelő felszívódását, 
a kiváló kondíciót és az élettel teli színek kialakulását.
Alkalmazás: kora tavasztól késő őszig etethető táp.
naponta 2-4 alkalommal annyit etessen, amennyit kedvencei 3-5 perc alatt 
elfogyasztanak.
Vitaminok és nyomelemek: A 10.000nE/kg, D3 1.000nE/kg, E 200mg/kg, C 
(stabilizált) 150mg/kg, vas 75mg/kg, jód 5,0mg/kg, mangán 20mg/kg, cink 
80mg/kg, szelén 0,3mg/kg.

Power Pearl
Prémium kerti tavi haltáp
A PondZoom Power Pearl teljes értékű haltáp, melynek ideális összetétele 
biztosítja kedvencei egészséges fejlődését és vitalitását. A felhasznált 
alapanyagoknak köszönhetően a halak kitűnően hasznosítják a tápban lévő 
tápanyagokat, így kevésbé terheli a tó vizét.
Alkalmazás: tavasztól őszig etethető táp. naponta 2-4 alkalommal annyit 
etessen, amennyit kedvencei 3-5 perc alatt elfogyasztanak.
Vitaminok és nyomelemek: A 10.000nE/kg, D3 1.000nE/kg, E 200mg/kg, C 
(stabilizált) 150mg/kg, vas 75mg/kg, jód 5,0mg/kg, mangán 20mg/kg, cink 
80mg/kg, szelén 0,3mg/kg.

Pond Flakes
Lemezes kerti tavi főeleség
A PondZoom Flakes kitűnő minőségű alapanyagok felhasználásával 
készül, melyek elősegítik a tápanyagok felszívódását és így kevésbé szen-
nyezik a tó vizét.
Alkalmazás: kora tavasztól késő őszig etethető táp.
naponta 2-4 alkalommal annyit etessen, amennyit kedvencei 3-5 perc alatt 
elfogyasztanak.
Vitaminok és nyomelemek: A 12.500nE/kg, D3 500nE/kg, E 80mg/kg, C 
(stabilizált) 200mg/kg, vas 75mg/kg, jód 5,0mg/kg, mangán 20mg/kg, cink 
80mg/kg, szelén 0,3mg/kg.

1 liter (70 g)  PZ 3414 
10 liter (880 g)  PZ 3421

1 liter (95 g)  PZ 3377 
10 liter (1000 g)  PZ 3384

1 liter (400 g)  PZ 3438

1 liter (115 g)  PZ 3391
10 liter (1200 g)  PZ 3407
20 liter (2000 g)  PZ 5815

POnDZOOM
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Colour Pearl
Prémium minőségű színerősítő táp
A PondZoom Colour Pearl teljes értékű haltáp, melynek ideális ösz-
szetétele biztosítja kedvencei egészséges fejlődését. A felhasznált alap-
anyagoknak köszönhetően a halak kitűnően hasznosítják a a tápban lévő 
tápanyagokat, így kevésbé terheli a tó vizét. Spirulinával és természetes 
karotinoiddal dúsítva az egészséges emésztésért, vitalitásért és a termé-
szetesen briliáns színekért.
Alkalmazás: tavasztól őszig etethető táp. naponta 2-4 alkalommal annyit 
etessen, amennyit kedvencei 3-5 perc alatt elfogyasztanak.
Vitaminok és nyomelemek: A 11.000nE/kg, D3 1.450nE/kg, E 200mg/kg, C 
(stabilizált) 125mg/kg, vas 66mg/kg, jód 4,4mg/kg, mangán 18mg/kg, cink 
70mg/kg, szelén 0,3mg/kg.

Algocont
Tavi alga gátló oldat
A PondZoomAlgoCont tavi alga gátló oldat hatékony megoldás a lebegő és 
fonalas zöldalgák ellen. A készítmény a kovaalgák fejlődését nem gátolja.
Alkalmazás: a szükséges mennyiséget keverjük el vízzel (lehetőleg a tóból 
merítve) egy műanyag vödörben vagy öntözőkannában, majd egyenletesen 
locsoljuk szét a tó felületén. Erős algásodás esetén a kezelést 3-4 nap múlva 
ismételhetjükmeg. Az algapusztulás után a továbbiakban csak akkor alkal-
mazzuk ismét a terméket, ha az algásodás újra megindul. A használat során 
a tó vizének megfelelő levegőztetéséről gondoskodjunk, mert különösen meleg 
időjárás esetén, a gyors algapusztulás oxigén hiányt okoz, mely a halak fulla-
dásához vezethet. Frissen feltöltött tóba csak akkor alkalmazzuk a szert, ha az 
algásodás megindul. Friss, tiszta vízben és 5nk0 karbonát keménység alatt ne 
használjuk, mert a halak pusztulását okozza (különösen nagyobb esők után 
célszerű ellenőrizni). A kiürített edény vízzel való alapos kiöblítés után szelektív 
hulladéklerakóba helyezhető.

Koi VitaPearl
Prémium főeleség koiknak, extra vitaminnal
A PondZoom Koi Vitality kitűnő választás vízi kedvencei számára. Kiegyensú-
lyozott összetételének és a kiváló minőségű alapanyagoknak köszönhetően:
-Omega-3 zsírsavakban gazdag.
-Kedvencei szívesen fogyasztják (krill-lisztnek).
-Természetes módon segíti a ragyogó, élettel teli színek kialakulását (spi-
rulina, astaxanthin).
-Támogatja az egészséges bélflóra kialakulását és fenntartását (pre- és 
pro-biotikumok).
-Segíti az egészséges bélműködést (búzacsíra).
-Optimális emésztést biztosít (szerves savak).
Alkalmazás: tavasztól őszig etethető táp. naponta 2-4 alkalommal annyit 
etessen, amennyit kedvencei 3-5 perc alatt elfogyasztanak.
Vitaminok és nyomelemek: A 25.333nE/kg, D3 2.867nE/kg, E 223mg/kg, 
C (stabilizált) 337mg/kg, vas 84mg/kg, jód 5,6mg/kg, mangán 22mg/kg, 
cink 89mg/kg, szelén 0,3mg/kg.

Koi Pearl
Prémium főeleség koiknak
A PondZoom Koi Pearl kiegyensúlyozott összetételű, teljes értékű koi táp. 
A felhasznált alapanyagoknak köszönhetően könnyen emészthető, jól 
hasznosul, így nem terheli a tó vizét.
A PondZoom Koi Pearl hozzáadott természetes spirulinát tartalmaz, me-
lyet a japán koi tenyésztők sok éve használnak, biztosítva halaik egészsé-
gét és látványos megjelenését. Hozzájárul a megfelelő emésztéshez, és 
természetes módon erősíti a halak színét.
Alkalmazás: kora tavasztól késő őszig etethető táp. naponta 2-4 alkalom-
mal annyit etessen, amennyit kedvencei 3-5 perc alatt elfogyasztanak.
Vitaminok és nyomelemek: A 10.000nE/kg, D3 1300nE/kg, E 200mg/kg, 
C (stabilizált) 150mg/kg, vas 75mg/kg, jód 5,0mg/kg, mangán 20mg/kg, 
cink 80mg/kg, szelén 0,3mg/kg.

1 liter (360 g)  PZ 3445

1 liter (360 g)  PZ 3452
10 liter (3800 g)  PZ 3469

50ml           (1,25 köbméterhez) PZ 3017
200ml         (5,00 köbméterhez) PZ 3024
500ml         (12,5 köbméterhez) PZ 3031

1 liter (400 g)  PZ 3476
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kód
CZ 3253
CZ 3260
CZ 3277
CZ 3284*

hossz.
10’
12’
12’
13’

dobósúly
3lb
3lb

3,5lb
3,5lb

tag
2
2
2
2

gyűrű
SIC
SIC
SIC
SIC

szállít.hossz
156cm
186cm
186cm
199cm

súly
350g
400g
430g
490g

18 990Ft
23 990Ft
26 990Ft
29 990Ft

Marshal Slim Carp
Minden apró részletében igényes kidolgozású. A bottest 
szupervékony és kecses, anyaga viszont elnyűhetetlen. 
Hat darab kéttalpas SIC gyűrűvel szerelt, az orsó mar-
kolata karcsú, a nyél vége szivacsozott. Fárasztásnál az 
akció tökéletes. 
•	 3 m – 3 lb (2 részes) 
•	 3,6 m – 3,5 lb (2 részes) 
•	 3,6 m – 3 lb (2 részes)
•	 3,9 m – 3,5 lb, 50-es keverőgyűrűvel (2 részes)

*ø50mm keverőgyűrű

50
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Marshal BBC Carp
Kapitális halak horgászatához tervezett, nagy 
zsinórkapacitású nyeletőfékes orsó. Legfon-
tosabb jellemzői a csendes, rendkívül sima 
futás, a precíz visszaforgás-gátló, a robosztus 
hajtókar, az erős felkapókar, és a csigás do-
bemelő rendszer. Tervezésénél az elsődleges 
szempont a tartósság volt, ezért a legjobb 
alapanyagokból készült. Nyeletőfékje és első-
fékje is tág határok között állítható.
•	 Alumínium dob
•	  Fém zsinórklipsz
•	  8 + 1 csapágy
•	  4,8:1 áttétel

BALL
BEARINGS

8+18+1
GRAPHITE

SPOOL
ONE WAY
CLUTCH

COMPUTER
BALANCED

AVS

MARSHAL 2017

kód
CZ1556
CZ1563

modell
6000BBC Carp
8000BBC Carp

súly
692g
831g

áttétel
4,8:1 (90cm)
4,3:1 (98cm)

24 990Ft
26 990Ft

zsinórkapacitás (mm/m) alu spool
0,33mm/460m; 0,36mm/390m; 0,41mm/300m
0,36mm/390m; 0,41mm/300m; 0,46mm/240m

kód
CZ 5202
CZ 5219

modell
6000BBC
8000BBC

alumínium
alumínium

pótdob

45.
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Classic Hook
Classic bojli horog
Klasszikus vastaghúsú pontyozóhorog. Hegye befeléforduló, szára egyenes és 
közepesen hosszú, füle pedig szintén egyenes. pTFE bevonattal, és extra raga-
dós heggyel rendelkezik.

Wide Gape Hook
Wide Gape horog
Rövid és egyenes szárú, széles öblű, egyenes hegyű típus, melynek füle be-
felé törik. A modern pontyhorgászatban egyre keresettebb horogforma az 
egyenes hegynek és a széles horog öbölnek köszönhetően. Nagyszerűen 
akad, továbbá fárasztás közben is masszívan tart. pTFE bevonattal és extra 
ragadós heggyel rendelkezik.

Snag Hook
Snag horog
Közkedvelt forma egyenes heggyel, befelé hajló és egyenes horogszárral, va-
lamint egyenes füllel. Alakjának és anyagának köszönhetően bivalyerős, így a 
legnagyobb csatákban is megbízhatóan állja a sarat, mint a neve is utal rá, még 
akadós terepen is. pTFE bevonattal, és extra ragadós heggyel rendelkezik.

Curve Shank T
Curve Shank T horog
Napjaink népszerű ívelését kapta, ezáltal szinte bármely csali felkínáláshoz hasz-
nálható. A hosszú, egyenes hegy, a befeléhajló szár és befelénéző fül együttese 
agresszív akadást és biztos fárasztást eredményez. pTFE bevonattal, és extra ra-
gadós heggyel rendelkezik. 

D-Rig Hook
D-Rig horog
Hosszúszárú típus, egyenes heggyel és kissé befelé forduló füllel. A le-
gendás D rig kötéshez kifejezetten ajánlott, de másfajta szerelékekhez 
is kiváló. A hosszú szár miatt remekül akad. Elsősorban nyíltvízi terepre 
ajánlott. pTFE bevonattal és extra ragadós heggyel rendelkezik. 

CZ 3550
Unhooking Mat
Marshal pontymatrac
A vastagon szivacsozott peremes pontymatrac tökéletes 
biztonságot nyújt a kifogott halnak. Alsó és oldalsó bélése 
a keményebb helyzetekben (stégen, vagy akár kavicsos par-
ton) is teljes mechanikus védelmet jelent, míg puha anyagú, 
tépőzárral rögzíthető takarója a fénytől, a hőtől és a kiszára-
dástól segít óvni a zsákmányt – például a fotózás előtt. 
•	 107x68 cm

CZ 4571
CZ 4588
CZ 4595

CZ 4632
CZ 4649
CZ 4656

CZ 4540
CZ 4557
CZ 4564

CZ 4519
CZ 4526
CZ 4533

CZ 4601
CZ 4618
CZ 4625

2
4
6

2
4
6

2
4
6

2
4
6

2
4
6

10db
10db
10db

10db
10db
10db

10db
10db
10db

10db
10db
10db

10db
10db
10db

ÚJ

ÚJ

ÚJ

ÚJ

ÚJ

ÚJ
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CZ 2478
Adjustable Buzz Bar 11”&12”
Állítható Kereszttartó
Az állítható kereszttartó-mely középen menettel csatlakoztat-
ható egy leszúróhoz – kettő, illetve hárombotos horgászathoz 
egyaránt használható. A kereszttartón rögzítő csavarral állítható 
be a kívánt pozíció. A párban kapható kereszttartók szélesebb 
változata előre, a szűkebb hátra passzol. Anyaga magas szilárd-
ságú alumínium, felülete porszórt, matt fekete színű.
•	 11” (27,5cm) és 12” (30cm)

CZ 2485
Marshal Buzz Bar 8”&10”
Kereszttartó
A kétbotos kereszttartó stílusos és igényes megjelenésével 
tűnik ki. Középen menettel csatlakoztatható a leszúróhoz: a 
pár szélesebb változata előre, a szűkebb pedig hátrapasszol, 
a botoknak megfelelő terpesztést, az orsók hajtókarjának 
pedig elegendő helyet biztosítva. Anyaga magas szilárdságú 
alumínium, felülete porszórt, matt fekete színű.
•	 8” (20cm) és 10” (25cm).

Marshal Bankstick
Marshal Leszúró
A 15 mm átmérőjű, masszív leszúrók hosszúsága állítható, 
rögzítő csavarral könnyedén fixálható. Anyaguk magas szilár-
dságú alumínium – ez adja tartósságukat is – felületük por-
szórt, matt fekete színű.

CZ 2508
Bankstick Stabilizer
Leszúró stabilizátor
A stabilizátor még a laza, puha talajban is tökéletesen rögzíti a 
leszúrót. Ezt az ötletes kiegészítőt akkor ajánlatos használni, 
amikor a leszúrót kereszttartóval kombináljuk. Anyaga magas 
szilárdságú alumínium, felülete porszórt, matt fekete színű.
•	 7,7x11cm

CZ 2515
Marshal Stage Stand
Stég adapter
A stég adapter lehetővé teszi, hogy stégen is használható 
legyen a leszúró karó. Ehhez az adaptert csupán egyetlen 
csavarral kell rögzíteni a stégdeszkához, majd ezután be-
leilleszteni a leszúrót, mely a rögzítő csavarral fixálható. 
Anyaga magas szilárdságú alumínium, felülete porszórt, 
matt fekete színű. A táskában kis helyet foglal ez a sokszor 
nélkülözhetetlen kiegészítő.
•	 ø3,6x7cm

CZ 2522
CZ 2539

40-70cm
50-90cm

2 190Ft
2 490Ft

ÚJ

ÚJ

ÚJ

ÚJ

ÚJ
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kód
CZ 4779
CZ 4762
CZ 4755

CZ 5745 (360cm)
CZ 5752 (330cm)

kód
CZ 3192
CZ 3208
CZ 3215

hossz.
330cm
360cm
390cm

hossz.
300cm
330cm
360cm

akció
light
light

medium light

akció
medium
medium
medium

tag
3+3
3+3
3+3

tag
2+3
2+3
2+3

gyűrű
SIC
SIC
SIC

gyűrű
SIC
SIC
SIC

szállít.hossz
116cm
126cm
136cm

szállít.hossz
155cm
170cm
185cm

súly
160g
182g
232g

22 490Ft
22 990Ft
23 990Ft

súly
290g
310g
330g

15 990Ft
16 990Ft
17 990Ft

Serie Method
A Serie Method feeder bot család minden tagja az angol stílusú method horgá-
szathoz lett kifejlesztve. A könnyű, rendkívül rugalmas, B akciós horgászbotokkal 
a halvesztés esélye szinte nullára csökken. Jellemzői: letisztult design, a vékony, 
magas minőségű carbon anyagú bottest, új generációs könnyű gyűrűsor.

2in1 Feeder
Igazi versenyminőségű felszerelés. Variálható hosszúságú bot, amelyet kétféle erősségű változatban kínálunk. A 
bothoz tartozó, a nyéltag és a következő tag közé helyezhető toldótag segítségével a 330 centis botból könnyen csi-
nálhatunk 390 centist, ha a körülmények ezt kívánják. A bot anyaga több rétegben elhelyezkedő, magas minőségű 
szénszálak felhasználásával készült, a gyűrűzéshez kettő- és egytalpas, könnyített SIC-gyűrűket használtunk. A bot 
nyelének borítása a nyél végének kivételével parafa. A bothoz három grafitspicc tartozik.

kód
CZ 8380
CZ 8397

hossz.
10’-12’
11’-13’

akció
heavy

medium heavy

tag
3-4+3
3-4+3

gyűrű
SIC
SIC

szállít.hossz
107cm
117cm

súly
267g
298g

17 990Ft
19 990Ft

FEEDER CoMpETITIoN

Mivel a feederes versenyek mind hazai, mind nemzetközi szinten egyre népszerűbbek, valamint teszthorgászaink között több fee-
der-válogatott kerettag is van, elengedhetetlennek éreztük egy elsősorban versenyzésre való feeder bot kifejlesztését.

Serie Fine
A SerieFine botcsalád valódi finomszerelékes horgászatokhoz készült botokból áll. 
Ezeket a verseny feeder botokat eredményesen használhatjuk a hétköznapokon 
is. Jellemzőik: letisztult design, a vékony, magas minőségű carbon anyagú bottest, 
új generációs könnyű gyűrűsor.

1/2 oZ

2 oZ

1,5 oZ

1 oZ

tartalék spicc 

ÚJ

ÚJ
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kód
CZ 8694
CZ 8700
CZ 8717

hossz.
360cm
390cm
420cm

dobósúly
120g
160g
180g

tag
3+3
3+3
3+3

gyűrű
SIC
SIC
SIC

szállít.hossz
126cm
136cm
145cm

súly
270g
330g
350g

17 490Ft
18 490Ft
19 990Ft

FeederCast
Versenybotjainkhoz fejlesztett, elsősorban versenyzők számára készült 
feeder orsó.  A feederes horgászat legfontosabb jellemzőit, a távoli dobá-
sokat és a vékony zsinór használatát vettük figyelembe, amikor a zsinórka-
pacitásról, a dobátmérőről és a fékrendszerről döntöttünk.
A FeederCast 6000F orsóban 8 kiváló minőségű csapágy gondoskodik a 
sima futásról, tág határok között állítható első fék a biztonságos fárasztás-
ról, nagy dobátmérő a pontos és távoli dobásokról. 
A visszaforgás gátló természetesen kottyanás nélkül fogja meg a csészét, 
a nagyméretű, csapágyazott zsinórvezető görgő pedig jelentősen csökken-
ti a zsinór csavarodását. A 4,7:1 áttétel és a nagy átmérőjű dob pedig gyors 
felcsévélést tesz lehetővé a felszerelés kivételekor.

Double Handle
Dupla hajtókar

BALL
BEARINGS

8+18+1
GEAR
RATIO

4.7:1
GRAPHITE

SPOOL
ONE WAY
CLUTCH

COMPUTER
BALANCED

AVS

kód
CZ 3369
CZ 9226

kód
CZ 4397
CZ 4403

modell
3000F
6000F

11 990Ft
12 490Ft

modell
3000F
6000F

zsinórlapacitás (mm/m) alu dob
0,18/110, 0,20/90, 0,25/65 ÚJ
0,35/270, 0,40/210, 0,50/130

FEEDER CoMpETITIoN

súly
304g
402g

áttétel
5,0:1 (66cm)
4,7:1 (88cm)

ÚJ

Serie A Feeder
Az erős, hosszú és pontos dobásokhoz fejlesztett bottörzs a magas minőségű szénszálak felhasználásával készült, amelyek több réteg-
ben helyezkednek el a bot anyagában. A bot gyűrűzése során kéttalpas és egytalpas könnyített SIC gyűrűket vegyesen használtunk (a kev-
erőgyűrű, és az utána következő két gyűrű kéttalpas, a többi egytalpas). Ez a megoldás dinamikusabbá teszi a bot akcióját. Az illesztéseket 
stucnival oldottuk meg, a legjobb és legerősebb akció elérése miatt. 

51.
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Kocsis László

2014 Feeder országos Egyéni Bajnokság 
1. hely

2016 Feeder Klubcsapat bajnokság 3. hely

2015 Hollandia Feeder Világbajnokság 
csapat 3. hely

5-szörös Feeder válogatott kerettag

Végh Tamás

Feeder országos Egyéni Bajnokság 2016 
2. hely

Feeder Klubcsapat bajnokság 2016 3. hely

2-szeres Feeder válogatott kerettag

Tóth Henrik 

Feeder országos Egyéni Bajnokság 2012 
3. hely

Feeder Klubcsapat bajnokság 2016 3. hely

3-szoros Feeder válogatott kerettag

52.
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CZ 8359
Side Tray
Nagy méretű oldaltálca
Nagy méretű összecsukható, univerzális oldaltálca horgász ládák-
hoz és székekhez. Kompatibilis minden székhez és ládához. Állít-
ható láb (30-60cm) A felhajtható ernyő megvédi csalinkat a napsü-
téstől vagy az esőtől. 
•	 64x45cm

CZ 2029
Side Tray with Bowl
Székre szerelhető csalitartó tálca és tál
Bármilyen székre felrögzíthető, így mindig elérhető távolságban lesz-
nek a csalijaink, aromáink és a kisebb kellékeink. A szetthez a tálcán 
kívül egy tál is tartozik, amiben etetőanyagot, de akár kézmosó vizet 
is tarthatunk. A tál mérete: 23,6 cm x 33,6 cm. Adaptere segítségével 
bottartónak is használhatjuk. Kényelmesen, az összecsukott székünkkel 
együtt szállíthatjuk.

CZ 3637
Bowl with Arm
Kézmosó, etetőanyagos tál
Extra erős anyagból készült tállal és több irányban állítható csat-
lakozóval. Külön lábrögzítő adapterekkel, így minden típusú székre 
felszerelhető.

CZ 2005
Keepnet Arm
Székre szerelhető univerzális kar
univerzális kar, mely bármelyik székre vagy ágyra rögzítve megtartja 
menettel rendelkező kiegészítőnket.

CZ 3644
Feeder Rod Holder Arm
Feederbot-tartó kar
A székre szerelhető bottartó kar minden irányban állítható, hossza 
változtatható. Minden bottartó fejhez kompatibilis menettel. Külön 
lábrögzítő adapterekkel, így minden típusú székre felszerelhető.
•	 100-156 cm

CZ 2012
Umbrella Arm
Székre szerelhető ernyőtartó kar
•	 25cm

FEEDER CoMpETITIoN

CZ 3095
Cover for Side Tray bowl
Vászonfedő a csalis tálhoz
Könnyen rögzíthető vászonfedő a csalis tálhoz (CZ 2029). A tetején 
praktikus cipzáras nyílás.

53.

15 990Ft

9 990Ft

3 490Ft

3 490Ft

3 990Ft

5 990Ft

1 490Ft

FEEDER CoMpETITIoN 2017



CZ 1970
Bait Umbrella
Csalis ernyő
Erős napsütés vagy eső ellen ideális védelmet nyújt a csaliknak és 
etetőanyagoknak. Az ernyőfej dönthető, magassága állítható.
•	 100x100x177cm

CZ 1345
Side Rod Rest 
FC Tartalék bot állvány
Feeder és Match-bot tárolására alkalmas bottartó állvány.
•	 Erős alumínium váz
•	 Kék EVA bottartó fej
•	 Teleszkópos lábak
•	 Méret: 65x12x17cm
•	 Súly: 1,30kg
•	 10 férőhely

CZ 1383
Back Feeder Rod Rest
FC szivacsos bottartó
(nyél)
•	 50cm

CZ 1369
Front Feeder Rod Rest
FC szivacsos bottartó
(spicc)
•	 30cm

CZ 8366
Feeder Rod Rest
Bottartó fej
professzionális feeder bot tartó fej.

CZ 8243
Bait Sprayer
Kézi permetező
Etetőanyag és pellet nedvesítésére használ-
ható 8dl űrtartalmú túlnyomással működő 
porlasztó. Állítható, hosszú élettartalmú réz 
fúvókával. Tipp: víz helyett tölthetünk bele 
hígított folyékony aromát is.

FEEDER CoMpETITIoN
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CZ 1413
FCR1 Net Head
FCR1 Gumis merítőfej
•	  6 mm-es elasztikus hálóval
•	  műanyag blokk
•	 szabvány menet
•	  fejméret: 50x40
•	 mélység: 30cm

CZ 1420
FCR2 Net Head
FCR2 Gumis merítőfej
•	  6 mm-es elasztikus hálóval
•	  műanyag blokk
•	 szabvány menet
•	  fejméret: 75x65
•	 mélység: 52cm

CZ 3871
FCL Net Head
FCL Versenymerítőfej
•	 8mm/6mm (keret 2mm) pE háló
•	  műanyag blokk
•	 szabvány menet
•	  fejméret: 45x55cm
•	 mélység: 45cm

CZ 3963
MF2 Net Head monofil mesh
MF2 Monofil merítőfej
•	 8mm monofil háló
•	  műanyag blokk
•	 szabvány menet
•	  fejméret: 46x57cm
•	 mélység: 30cm

CZ 3956
MF1 Net Head monofil mesh
MF1 Monofil merítőfej
•	  15mm monofil háló
•	  műanyag blokk
•	 szabvány menet
•	  fejméret: 46x57cm
•	 mélység: 30cm

CZ 1437
Competition D Keepnet
„D” Verseny-Haltartó
Mikroszövésű, alumíniumkarikás versenyszák. Nyélre csavarozha-
tó, szögben dönthető első karikával.
•	 anyaga: micro mesh
•	  9 alumínium keret (6 keret 60x45cm, 3 keret 50x40cm)
•	 méret: 300cm

FEEDER CoMpETITIoN
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CZ 8427
Feeder Box 
Feeder doboz
A feeder horgászat minden kiegészítőjének megfelelő tárolást kínál ez 
a praktikus doboz, kisláda. A változtatható rekeszek segítségével sze-
mélyre szabhatjuk. Használatával minden kiegészítő, egyéb felszerelé-
sünk rendezett lesz! 
•	 Anyaga: erős műanyag, átlátszó fedővel.
•	 Mérete: 39x27x12cm

CZ 4670
Set of 6 tackle boxes for small accessories
FC műanyag doboz szett
praktikus dobozokból álló szett a feeder aprócikkeink biztonságos táro-
lásához. A 6 dobozból álló szett különböző fakkelosztással rendelkezik. 
•	 1-6 rész
•	 uV álló műanyag
•	 biztonságos zárfülek

CZ 1550
Rig Box
Feeder előketartó
2x7 db,maximum45 cm-es előke tárolására.
•	 Méretek: 50x9,4x2,3 cm

CZ 8090
Feeder Light Stick
Feeder világító patron
•	 2db
•	 4,5x39mm
•	 Ø1,6-2,2mm-es spiccekhez

Bait Spike
Csalitüske
Fém csalitüske, hajszálelőkés horgászmódszerhez. pellethez, sze-
mes csalikhoz (kukorica, tigrismogyoró, stb.), bojlikhoz és élőcsalikhoz 
(csonti, giliszta) egyaránt használható.

CZ 3581
CZ 3574
CZ 3567

S
M
L
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200
méter

250
méter

50
méter

CZ 1987
CZ 1994
CZ 2007
CZ 2014
CZ 2021
CZ 2038

CZ 2045
CZ 2052
CZ 2069
CZ 2076
CZ 2083

CZ 2090
CZ 2106
CZ 2113
CZ 2120
CZ 2137
CZ 2144
CZ 2151

200 MÉTER

250 MÉTER

50 MÉTER

0,17mm
0,19mm
0,21mm
0,23mm
0,25mm
0,28mm

0,18mm
0,20mm
0,22mm
0,24mm
0,26mm

0,10mm
0,12mm
0,14mm
0,16mm
0,18mm
0,20mm
0,22mm

4,60kg
5,70kg
6,70kg
7,45kg
8,45kg
9,20kg

4,40kg
5,60kg
6,35kg
7,65kg
8,20kg

1,80kg
2,60kg
3,50kg
4,30kg
5,30kg
6,45kg
7,70kg

750Ft
750Ft
750Ft
750Ft
750Ft
850Ft
850Ft

Extreme Fishing Line
FC Extreme Feeder Zsinór
Nagy csomótűrő képességű, magas kopásállóságú,feederezéshez 
kifejlesztett zsinór. 
•	 alacsony nyúlás
•	 200 m

Distance Fishing Line
FC Távdobó Feeder Zsinór
Versenytapasztalatok alapján kifejlesztett feeder távdobó zsinór.
•	 speciális felületkezelés
•	 ideális keménység
•	 alacsony nyúlás
•	 250 m

Leader Line
FC Előkezsinór
Lágy, nagy szakítószilárdságú előkezsinór.
•	 minimális gubancolódás és csavarodás
•	 uV védelemmel
•	 átlátszó
•	 50 m

57.
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* Valós körülmények között tesztelve, nem laboratóriumi bevizsgálással.
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CZ 2584
CZ 2591
CZ 2607

CZ 3895
CZ 3901
CZ 3918
CZ 3925

25 MÉTER

10 MÉTER

0,18mm
0,20mm
0,22mm

0,60mm
0,80mm
1,00mm
1,25mm

3,18kg
3,54kg
4,36kg

4kg
6kg
8kg

10kg

Fluorocarbon Leader
Fluorocarbon előke
Fluorocarbon előkezsinór, mely anyagának köszönhetően a víz alatt szinte 
láthatatlan. Kiváló csomótűrés és kis nyúlás jellemezi.
•	 átlátszó

Power Gum
Erőgumi
Új fejlesztésű feeder erőgumi. A 0,6-0,8 mm-es változat kárász és keszeg horgá-
szathoz a 1,0-1,25 mm-es ponty, amur és folyóvízi horgászatokhoz ajánlott. Víztiszta 
anyagból készült. Erőhatásra fokozatosan keményedik. 
•	 átlátszó

CZ 0207
CZ 0382
CZ 0214
CZ 0221
CZ 0238

100 MÉTER
0,06mm
0,08mm
0,10mm
0,12mm
0,14mm

4,24kg
4,50kg
5,93kg
6,30kg
9,43kg

Feeder Braid Line
FC Feeder Fonott Zsinór
Magas szakítószilárdságú vékony fonottzsinór a feederkosár távoli dobásaihoz. A 
nyúlás hiány a miatt a legfinomabb kapásokat is jól jelzi, és megfelelő akasztást 
tesz lehetővé.
•	 Mérettartó
•	 Nagy kopásállóság
•	 100 m

FEEDER CoMpETITIoN
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CZ 2911
CZ 2904
CZ 2898
CZ 2881
CZ 2874
CZ 2867

CZ 2683
CZ 2676
CZ 2669
CZ 2652
CZ 2645

CZ 2799
CZ 2782
CZ 2775
CZ 2768
CZ 2751

CZ 2850
CZ 2843
CZ 2836
CZ 2829
CZ 2812
CZ 2805

6
8

10
12
14
16

8
10
12
14
16

8
10
12
14
16

6
8

10
12
14
16

10db
10db
10db
10db
10db
10db

10db
10db
10db
10db
10db

10db
10db
10db
10db
10db

10db
10db
10db
10db
10db
10db

FC-501
Klasszikus forma, leggyakrabban használt általános, széles felhasználha-
tóságú horog. ponty, márna, amur, egyéb közepes és nagytestű hal horgá-
szatához ajánlott. Különösen jó akadás jellemezi. 

FC-545
Erősített füles kialakítású horog, ponty és nagytestű halak horgászatá-
hoz, extrém igénybevételre is ajánljuk.

FC-569
Cristal formájú könnyű keszeges horog. Anyaga vékonyított, micro sza-
kállal készül. Könnyű akadás és jó halmegtartó képesség jellemezi.

FC-517
Általános felhasználású öblös horog, micro szakállal, lapkás kialakítású, 
közepes vastagságú szárral. Hajszálelőkés és horogcsalis horgászatokhoz 
is használható forma. 

FC-538
Öblös kialakítású, erős lapkás horog, mini szakállal. Klasszikus pon-
tyozó horog, ami ideális más nagytestű, kemény szájú halak horgásza-
tához (amur, tokhal, márna, paduc). 

FEEDER CoMpETITIoN
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CZ 2744
CZ 2737
CZ 2720
CZ 2713
CZ 2706
CZ 2690

6
8
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12
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10db
10db
10db
10db
10db
10db
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CZ 5389
CZ 5396

nagy
kicsi

Quick Change Beeds
Ütközőbe épített gyorskapocs
Fenekező és feeder horgászathoz kifejlesztett erős gu-
miból készült ütköző, beépített kapoccsal.
•	 10db

CZ 5402
Adjuster Stop
Extra igénybevételekhez tervezett, ütközőbe épített gyorskapocs
•	 16mm
•	 kombinálható CZ1755, CZ1762, CZ1946
•	 5db

CZ 5440
Tulip Beeds
Tulipán gumiütköző extra méretű feederkosarakhoz
Gumiütköző és forgókapocs védő fenekező és bojlis horgászathoz. 
•	 10db

CZ 8458
Feeder Competition Set
Feeder és method feederezés-
hez összeállított szett
Minden szükséges kiegészítőt 
tartalmaz több professzionális 
végszerelék összeállításához.

 

CZ 8533
Rolling Swivel
Forgó
•	 Méret: #7

CZ 8540
Snap Heli Swivel
Gyorskapcsos forgó
•	 Méret: #7

CZ 8557
Heli Swivel
Gyűrűs forgó
•	 helikopter szerelékhez is használható. 
•	 Méret: #7

CZ 8564
Quick Lock Swivel
Gyorskapcsos forgó
•	 Méret: #8

CZ 5433
Contour Hair Extended
Speciális kampós stopper
Lágy csalikhoz és pellethez, hajszálelőkés felkínáláshoz kifejlesztett speci-
ális stopper. 
•	 Távdobásra alkalmas
•	 3mm

CZ 5419
Hair Stops
Kisméretű stopper
Lágy és kemény csalikhoz kifejlesztett „klasszikus” csali stopper. 
•	 2 db levél (240 db)

tartalma:
•	 5db Gubancgátló cső, 54 mm, sötétzöld, lágy
•	 8db Tulipán ütköző, matt zöld
•	 8db Forgó, mérete: 12, matt fekete
•	 8db Gyorskapocs forgóval, mérete: 7
•	 8db Gyorskapcsos ütköző, 9mm
•	 16db Csali stopprek, 4x3mm, szürke
•	 8db Ütköző gumigolyó, Ø3mm, zöld
•	 8db Ütköző gumigolyó, Ø4mm, zöld

FEEDER CoMpETITIoN
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CZ 4458
Feeder Competition Xtra Large Carryall
Nagyméretű hordtáska
Bélelt, strapabíró, extra méretű táska, mely hihetetlen 
mennyiségű felszerelést képes elnyelni. Két cipzáras 
és egy csatos külső zsebbel, párnázott és állítható 
vállpánttal.
•	 50x45x30cm

CZ 4465
FC Keepnet Bag
Száktartó táska
Stílusos táska szögletes haltartók számára. Nem csak 
a hálót védi a szállítás és tárolás során, de a hazaúton 
megóvja a kocsi belsejét és a többi csomagot is, ha 
nem volt idő kitisztítani és megszárítani.
•	 60x50x12cm

CZ 4489
Feeder Competition Coolbag
Hűtőtáska
Tetszetős hűtőtáska, mely segít hidegen tartani akár 
az élelmiszert, akár a nagy melegre érzékeny csali-
kat. Jó hőszigetelő képesség és könnyű tisztíthatóság 
jellemzi.
•	 45x20x25cm

FEEDER CoMpETITIoN

CZ 4441
Feeder Competition Triple Rodbag
Tripla bottartó táska
Három, orsóval felszerelt bot számára nyújt védelmet ez 
a stílusos botzsák. Külső zsebbel a merítőhálónak vagy 
leszúrónak. párnázott vállpánttal rendelkezik.
•	 150x20x30cm
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CZ 4250
EVA Bait Box Set Large
EVA cipzáras tároló szett 1+3
Sokoldalúan felhasználható EVA szett, amiben különböző pelleteket, élő- és szemes csa-
likat is tárolhatunk. A legnagyobb edény praktikus zárható fedőt kapott, így a csalik köny-
nyen átláthatók és biztonságosan szállíthatók.
•	 1 db cippzáros zárható tartó doboz (34,0x28,0x9,0cm)
•	 1 db etetőanyagos doboz (33,5x10,5x8,5cm)
•	 3 db csalis doboz (11,0x15,5x8,5cm)

CZ 4267
EVA Bait Box Set Medium
EVA cipzáras tároló szett 2 dobozzal
Etetőanyag tároló EVA anyagú szett, amiben többféle etetőanyagot is tárolhatunk. A leg-
nagyobb edény praktikus zárható fedőt kapott, így a bekevert etetőanyag biztonságosan 
szállítható, véd a kiszáradástól is.
•	 1 db cipzárás zárható tartó doboz (34x28x8cm)
•	 2 db csalis doboz (33x13x8cm)

CZ 4274
EVA Bait Box
EVA cipzáras tároló 4 rekesszel
4 rekeszes tároló EVA anyagú tál. A különböző méretű és fajtájú kiegészítőket (kosár, 
ólom, stb.) rendszerezve tárolhatjuk benne. Az átlátszó és zárható fedőnek köszönhetően 
az felszerelésünk könnyen átláthatjuk és biztonságosan szállíthatjuk.
•	 30x18x10cm

CZ 4281
EVA Bait Bowl Set
EVA csalitál szett
Egymásba illeszkedő 3 részes etetőanyag tároló szett. Szállításnál kis helyet foglal és könnyen 
tisztítható. A versenyhorgászok kedvence!
•	 1db tartó doboz (35,0x26,0x15,0cm)
•	 2 db csalis doboz (21,5x16,0x10,5cm)

CZ 4229
EVA Bait Bowl
EVA csalitál
Nagyméretű, könnyen tisztítható etetőanyag tároló. EVA anyagú tál, amiben akár az egész nap-
ra szükséges etetőanyag mennyiség is elfér. 
•	 35x25x15cm

CZ 4298
EVA Drop Bucket
EVA vízmerő
praktikus, EVA anyagú vízmerő. Horgásszunk akár hídról, magas stégről, vagy horgászládáról, 
könnyedén merhetünk vizet az etetőanyag bekeveréséhez, vagy kézmosáshoz.
•	 17,5x17,5x20,0cm

www.CARpZooM.Hu
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Feeder Competition T-Shirt
Feeder Compet póló
•	 Könnyű, nyári viselet
•	 Klasszikus unisex rövidujjú póló kerek 

nyakkivágással
•	 100% pamutból készült, megerősített duplán 

hajtott nyakrésszel

Feeder Competition Long SleeveT-Shirt
Kapucnis hosszú ujjú póló
Technikai anyagból készült, lélegző póló. A modern 
sportruházatok alapanyagául szolgáló horgászpóló, 
melyben testünk garantáltan nem fog beleizzadni, 
köszönhetően a lélegző membránoknak.
•	 könnyű viselet
•	 becippzározható kapucni

CZ 3673
FC SummerCap
FC Nyári sapka
•	 Trucker stílusú  unisex baseball sapka
•	 univerzális méretű, hátul pánttal állítható
•	 Sild-ja rugalmas, kézzel könnyen formázható
•	 Eleje szövet, hímzett FC logóval, hátul pedig hálós,a jó szellőzésnek köszönhetően kényelmes és 

sportos viselet

CZ 4236
Bait Bucket&Bowl
Etetőanyag keverő vödör tállal és fedővel
praktikus 3 részes szett, vödörbe illeszkedő tállal és fedővel. A vödörben bekeverhetjük és fris-
sen tarthatjuk az etetőanyagot, míg a tálba csak a rövid idő alatt felhasználandó mennyiséget 
helyezzünk. 
•	 vödör: ø41,0x27,0cm
•	 tető: ø37,5x10,5cm
•	 25 liter

CZ 4243
Bait Bucket
Etetőanyag keverő vödör
Minőségi, strapabíró anyagból készült vödör erős füllel, a csalik bekeverésére és tárolására. 
Könnyen tisztítható.
•	 ø41,0x27,0cm
•	 25 liter

CZ 9981
Bait Bucket
Dézsa
4-6 kg etetőanyag megkeverésére alkalmas etetőanyag keverő dézsa.
•	 45 liter

CZ/Shirt5S
CZ/Shirt5M
CZ/Shirt5L

CZ/Shirt5XL
CZ/Shirt5XXL

CZ/Shirt5XXXL

CZ 4359
CZ 4366
CZ 4373
CZ 4380

S
M
L

XL
XXL

XXXL

M
L

XL
XXL
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BoToK & oRSóK

Masterful Carp
A Masterful Carp karcsú, fekete botteste az elegancia mellett azt az erőt és ruganyosságot sugározza, amely tökéletessé 
teszi ezt a szériát, akár dobásról, akár fárasztásról legyen szó. A távdobó gyűrűkkel felszerelt 3,5 librás, 360 centis és 390 
centis botokat a nagytávolságú pontos dobásokhoz, vagy nagyobb halakhoz, akadósabb terepre ajánljuk.  A szériának 
ezen kívül két speciális tagja is van, egy 7 librás, távdobó gyűrűkkel szerelt spod – a pontos etetőrakétás etetéshez, és 
egy rövid, mindössze 300 centis, 3  librás bot – a pontyozó botokra jellemző parabola-akcióval. A széria a legjobb minő-
ségű szénszálak felhasználásával készült, a kritikus pontokon jelentősen megerősítve. A gyűrűk anyaga természetesen 
SIC, a kéttalpas, erős gyűrűk a talp kialakítása miatt tökéletesen és dinamikusan hagyják hajlani a botot, nem merevítik 
a kötések közötti szakaszt és nem törik meg az akciós ívet. A fémpapucsos, betétes orsótartó minden helyzetben erősen 
és szilárdan tartja az orsó. A nyelet – az orsótartó mögött és a legvégén is – kellemes és biztos fogást jelentő gumíro-
zással láttuk el. A fémzáródugó, a zsinórklipsz és a megerősített stucnis illesztés ennél a kategóriánál alapfelszerelés.

TAG 2

kód
CZ 0191
CZ 8656
CZ 8663
CZ 8670

CZ 8687

kód
CZ 8847
CZ 8854
CZ 8861

CZ 8878
CZ 8885

kód
CZ 8595
CZ 8601
CZ 8618

CZ 8625
CZ 8632

CZ 8649

hossz.
12’
12’
12’
13’

13’

hossz.
12’
12’
13’

12’
13’

hossz.
10’
12’
12’

12’
13’

12’

dobó súly
2,75lb
3,00lb
3,00lb
3,50lb

3,50lb

dobó súly
3,00lb
3,00lb
3,50lb

3,50lb
3,50lb

dobó súly
3,00lb
2,75lb
3,00lb

3,50lb
3,50lb

7,00lb

tag
2
2
3
3

2

tag
2
3
3

2
2

tag
2
2
2

2
2

2

gyűrű
SIC
SIC
SIC
SIC

SIC

gyűrű
SIC
SIC
SIC

SIC
SIC

gyűrű
SIC
SIC
SIC

SIC
SIC

SIC

szállít.hossz
186cm
186cm
126cm
136cm

195cm

szállít.hossz
185cm
126cm
135cm

185cm
200cm

szállít.hossz
155cm
186cm
186cm

186cm
195cm

186cm

súly
320g
320g
360g
450g

405g

18 880Ft
19 490Ft
19 990Ft
21 990Ft

24 990Ft

súly
280g
340g
430g

345g
370g

11 990Ft
12 490Ft
13 490Ft

12 490Ft
13 490Ft

súly
250g
320g
330g

380g
435g

430g

14 690Ft
16 990Ft
17 490Ft

18 890Ft
19 490Ft

22 990Ft

CamouPro 50*

MeshPro 50*

Masterful Spod 50*

Masterful 50*

MeshPro Carp
A Meshpro Carp széria elkészítésekor leginkább arra koncentráltunk, hogy olyan botot alkossunk 
meg, aminek a használati értéke jelentősen meghaladja az árát. A párhuzamos lefutású, nagy szilár-
dságú szénszálakon kívül, a bot legkülső rétegén egy szövött erősítés is helyet kapott, így a Meshpro 
Carp széria a prémiumkategóriás horgászbotok tulajdonságait idézi. A gyűrűzéshez az erős, de a 
pontyozó botnak dinamikus hajlást engedő, kéttalpas SIC gyűrűket használtuk. Az orsótartó beté-
tes, fémpapucsos, az illesztésnél pedig megerősítettük a bot saját anyagát. A nyél vége gumírozott,  
a záródugó pedig fémből készült. Figyelembe véve a szállíthatóságra vonatkozó igényeket, a 3 
librás (360 cm) és a 3,5 librás (390 cm) típus háromrészes változatban is elérhető.

*ø50mm keverőgyűrű

*ø50mm keverőgyűrű

*ø50mm keverőgyűrű

CamouPro Carp
A Camoupro Carp széria extra vékony bottestével és terepszínű festésével úgy követi a divatot, 
hogy ereje, rugalmassága és minősége is vetekszik a csúcskategóriás pontyozó botokkal. Hosszú 
munkával és rengeteg kísérlettel sikerült optimalizálni a bottest kívánt átmérőjéhez szükséges 
falvastagságot. Így született meg a Camoupro Carp, ami tulajdonságait tekintve komoly verseny-
társa a neves márkák pontyozóbotjainak. A bot kiemelkedő minőségű szénszálak több rétegű 
felhasználásával készült, gyűrűi ugyanazok a dinamikus akciót biztosító kéttalpas, masszív SIC 
gyűrűk, mint a Masterful szérián. A fémpapucsos, betétes orsótartó előtt és mögött igényesen 
esztergált fém zárógyűrűk járulnak hozzá a bot elegáns és divatos megjelenéséhez. A bot termé-
szetesen stucnis illesztéssel, gumírozott nyélvéggel, és fém záródugóval rendelkezik. Dobás és 
fárasztás közben – az extra karcsú bottest ellenére – az erő és a rugalmasság dominál.
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kód
CZ 8823
CZ 8830

hossz.
360cm
390cm

dobó súly
3,00lb
3,50lb

tag
3
3

gyűrű
SIC
SIC

szállít.hossz
126cm
136cm

súly
381g
454g

9 990Ft
10 990Ft

Bull-Dog Carp
A Bull-Dog Carp egy klasszikus, masszív pontyozó bot, szinte puritán kivitelben, hogy a legfőbb erények kérdé-
sében – erő és rugalmasság – a lehetséges maximumot tudja nyújtani. Nem volt szempont a drága extrák be-
építése, csak a lehető legmagasabb használati érték elérése. A bot dinamikáját nem akadályozó, kéttalpas, nagy 
kopásállóságú alumínium-oxid gyűrűsorral, fémpapucsos, műanyagbetétes orsótartóval, kényelmes fogást biz-
tosító gumírozott nyélvéggel szereltük. Ezeken kívül semmi extra azért, hogy az ár ne emelkedjen feleslegesen.

kód
CZ 8793
CZ 8809
CZ 8816

hossz.
300cm
360cm
390cm

dobó súly
3,00lb
3,00lb
3,50lb

tag
2
2
2

gyűrű
6
6
6

szállít.hossz
155cm
184cm
199cm

súly
280g
403g
492g

5 990Ft
6 990Ft
8 490Ft

Commando Carp
Nem használtuk fel a technika legújabb vívmányait, nem vékonyítottuk el a bottestet, nem építettünk be extrákat, 
nem kötöttünk a botra nagyátmérőjű távdobó gyűrűket – ezzel viszont meglepően alacsony árat sikerült elérni, az 
erő és a rugalmasság megtartása mellett. Mindez persze nem jelent minimalista stílust, igyekeztünk szép botot 
tervezni. A széria azt az elvet testesíti meg, hogy a pontyozó botok előnyös tulajdonságait azok is kihasználhassák, 
akik nem a drága, divatos, ultramodern botokkal akarnak kitűnni a horgászok közül, hanem egyszerűen horgászni 
szeretnének, és persze halat fogni... Kéttalpas, nagy kopásállóságú alumínium-oxid gyűrűsora dinamikus hajlást 
enged, nem merevíti a botot. Az orsótartó fémpapucsos, műanyagbetétes. A bot végén megvastagított, gumírozott 
markolat található, a jó és biztos fogás érdekében.

Trend Feeder
A pontyozó botokhoz hasonlóan a feeder botok közé is fejlesztettünk egy olyan típust, amelynek az ár-érték aránya kiemelkedő, hiszen tulajdonságai 
alapján a felső kategóriába, ára alapján pedig a középkategóriába tartozik. A Trend Feeder horgászbotot igyekeztük úgy kialakítani, hogy a legnagyobb 
dobásokhoz is alkalmas legyen. Ezt szolgálja a relatív hosszú nyélrész, és az átlagosnál kicsit nagyobb gyűrűk. Anyagát párhuzamos és haránt lefutású, 
nagy szilárdságú szénszálak teszik erőssé és rugalmassá, így dobni és a halat fárasztani egyaránt élmény vele. Az illesztést a saját anyag erősítésével 
oldottuk meg, a gyűrűzéshez erős SIC gyűrűket használtunk. Többségük a bottörzsön kéttalpas csak a feederspicc előtti utolsó kettő egytalpas. Az orsó-
tartó fémpapucsos, betétes, a nyél végig parafa. A széria fontos jellemzője, hogy valamivel erősebb a megszokottnál, így elsősorban a nagytestű halak 
horgászatának lehet az eszköze.

kód
CZ 8762
CZ 8779
CZ 8786

hossz.
360cm
390cm
420cm

dobó súly
160g
180g
210g

tag
3+3
3+3
3+3

gyűrű
SIC
SIC
SIC

szállít.hossz
126cm
137cm
148cm

súly
333g
374g
460g

14 990Ft
16 990Ft
19 490Ft
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kód
CZ 3345
CZ 3352

kód
CZ 8724
CZ 8731

hossz.
360cm
390cm

hossz.
360cm
390cm

dobósúly
70-140g
60-180g

dobósúly
60-120g
70-140g

tag
3+3
3+3

tag
3+3
3+3

gyűrű
SIC
SIC

gyűrű
SIC
SIC

szállít. hossz
126cm
135cm

szállít. hossz
126cm
133cm

súly
365g
390g

13 990Ft
14 990Ft

8 390Ft
8 990Ft

súly
410g
500g

Dumper Feeder
A Dumper Feeder egy hagyományos, már-már retro stílust képviselő széria. Kihívásnak 
tekintettük, hogy a két legfontosabb tulajdonság – optimális fárasztási akció és megfelelő 
dobási terhelhetőség – megtartása mellett, hogyan tudjuk a legolcsóbb botot létrehozni. Az 
eredményen magunk is meglepődtünk! Erős, rugalmas, és nagyon jó vele fárasztani. Aki 
elsősorban horgászni és halat fogni szeret, annak talán nem is kell ennél több… A bottest 
ugyan jóval nagyobb átmérőjű a megszokottnál, a gyűrűsor közepes átmérőjű, egytalpas (a 
kéttalpas keverőgyűrű kivételével), alumínium-oxid gyűrűkből áll, a nyél részben parafával 
borított, az orsótartó fémpapucsai nem betétesek.

kód
CZ 3222
CZ 3239
CZ 3246

hossz.
240cm
270cm
300cm

dobó súly
5-30g
5-30g
5-30g

tag
2+3
2+3
2+3

gyűrű
SIC
SIC
SIC

szállít. hossz
123cm
140cm
155cm

súly
250g
290g
310g

6 290Ft
6 690Ft
6 990Ft

Dumper Picker
Kompozit anyagú, elnyűhetetlen bottest, osztott pa-
rafa és EVA nyéllel. Ideális választás csónakos hor-
gászathoz is de parti mini-method vagy csonikosa-
ras pecához is ajánljuk.

BoToK & oRSóK

Brave Carp Feeder
Első kézbevételkor azonnal szembetűnik, hogy nem a szokványos botról van szó, hanem egy 
igen feszes, heavy akciójú, valódi nagyhalas pontyozó feeder botról. A rezgőspicc érzékeny-
sége miatt a kisebb halak fárasztása során is megmarad a valódi horgász élmény, míg kapi-
táisabb egyedek megakasztása során a terhelésre felkeményedő második és harmadik tag 
megadja a biztonságos fárasztás érzetét! A bot jól tolerálja a halak kirohanásait, fejrázásait. 
Elegáns megjelenésű, osztott parafa.

ÚJ

ÚJ
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Robust Surf
A technológia fejlődésével képesek lettünk olyan surf botot készíteni, amely megtartotta 
a korábbi szériák robusztus, erős tulajdonságait úgy, hogy közben a bot súlyát és vastag-
ságát csökkentettük. Ezzel elértük, hogy még nagyobb távolságot horgászhatunk be, még 
nagyobb pontossággal, melyre a legnagyobb szükségünk akkor lehet, ha a nád melletti 
pontos dobások hozzák a kapitális fogásokat. Kiválóan használható rakétázáshoz is.

kód
CZ 3314
CZ 3321
CZ 3338

kód
CZ 3291
CZ 3307

hossz.
270cm
300cm
360cm

hossz.
390cm
420cm

dobó súly
50-100g
70-140g
80-180g

dobósúly
100-350g
100-350g

tag
5
5
6

tag
3
3

gyűrű
SIC
SIC
SIC

gyűrű
SIC
SIC

szállít. hossz
87cm
87cm
89cm

szállít.hossz
138cm
148cm

súly
293g
328g
447g

7 690Ft
8 490Ft
8 990Ft

súly
684g
713g

12 490Ft
13 490Ft

Action Telecarp
Az Action Telecarp horgászbot sorozat kifejlesztése során az elsődleges szempont az volt, hogy egy olyan könnyen szállítható, klasszikus parafa 
nyeles teleszkópos bot kerüljön a piacra, melynek karbon tartalma az átlagostól több legyen. Egy szuper erős, karbon alapanyagú horgászbot, mely 
titánium keretes gyűrűsort SiC betéttel kapott. Teli parafa nyele a klasszikus elegáns design-t tükrözi, az „A” karakterisztika pedig a nagyobb halak 
kifogására teszi alkalmassá.

Allround Float
Speciálisan a ponty nyíltvízi úszós horgászathoz kifejlesztett botok. A bottest rugalmassága és a gyűrűk megnövelt átmérője nagyobb tá-
volságra is pontos dobást tesz lehetővé. A nagyobb gyűrűkön a zsinór a vízről felszedett szöszökkel (pl: nyárfavirág) együtt is könnyen átfut. 
Fárasztás közben a bot akciója a klasszikus pontyozó botokét idézi. Erős orsótartójának szorítócsavarja a felső nyélrészben rejtőzik.
•	  Karbon-szálas bottest
•	  Egy- és kéttalpas SIC gyűrűk
•	  parafa-EVA kombinált nyélborítás

kód
CZ 0412
CZ 0429

hossz.
360cm
390cm

dobó súly
7-35g
7-35g

tag
3
3

gyűrű
SIC
SIC

szállít. hossz
126cm
136cm

súly
240g
280g

10 990Ft
11 990Ft

BoToK & oRSóK
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kód
CZ 0450
CZ 0467

hossz.
395cm
420cm

dobósúly
10-80g
10-80g

tag
5
6

gyűrű
SIC
SIC

szállít. hossz
132cm
136cm

súly
280g
350g

8 990Ft
9 990Ft

Multifish Telefeeder
A feederbotok erejét és a teleszkópos botok praktikus szállítási lehetőségét ötvöztük ebben a botban. Igazi nagyhalas bot, mely használható akár 
mártogatáshoz is.
•	  Composite bottest
•	  Könnyített gyűrűk
•	  EVA nyélborítás

MultiZoom- Pole
Spiccbot
A CarpZoom spiccbotok könnyűek, gerincesek, megbízhatóak. Mindennapos használatra készültek. Méretválasztéka szinte egyedülálló. Végén apró 
karikával szerelt, ezzel is segítve a használóját. A nyél rész csúszásmentes bevonatot kapott, így akár nedves kézzel is biztosan kezelhetjük.

kód
CZ 0399
CZ 0405

hossz.
300cm
360cm

dobósúly
20-60g
30-80g

tag
6+3
7+3

gyűrű
SIC
SIC

szállít. hossz
62cm
66cm

súly
270g
400g

5 490Ft
6 490Ft

Force Telematch
Nagy tisztaságú karbon-szálak felhasználásával készült, gerinces telematch bot. Ereje akár hínárszélben való pontyozásra is alkalmassá teszi. Hosz-
szú tagjai dinamikus akciót biztosítanak.
•	  Karbon bottest
•	  Egytalpas SIC gyűrűk
•	  Erős, csavaros orsótartó
•	  parafa-EVA kombinált nyélborítás

70.

kód
CZ 1855
CZ 1862
CZ 1879
CZ 1886

hossz.
200cm
300cm
400cm
500cm

dobósúly
5-25g
5-25g
5-25g
5-25g

tag
2
3
4
5

szállít. hossz
112cm
112cm
115cm
115cm

súly
70g

130g
230g
357g

990Ft
1 350Ft
1 990Ft
2 490Ft
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MultiFish - Junior Combo & Junior Tele Combo
Kétrészes és teleszkópos horgászbot szett,  zsinórral feltöltött 
orsóval, kiegészítőkkel.

Klasszikus pontyozó szett
univerzális fenekező szett mely minden fontos kelléket tartalmaz ami a horgászathoz elengedhetetlen. Az előre megkötött, precízen összeállított 
szerelék, ami bármelyik pillanatban bevethető így nem kell bajlódni a vízparton a felszerelés összeállításával. Tökéletes választás kezdő illetve hobby 
horgászok számára, akik egy megbízható, előre elkészített, használtra kész felszerelést keresnek.

Predator-Z Úszós csukázó szett
Klassszikus úszós csukázó szett mellyel minden körülmények között horgászhatunk kendvenc halunkra. Az előre elkészített, precízen összeállított sze-
relék bármelyik pillanatban bevethető, így nem kell bajlódni a vízparton a felszerelés összeállításával. Ideális választás kezdő illetve hobby horgászok 
számára, akik egy megbízható, használtra kész felszerelést keresnek.

kód
CZ 3758
CZ 3765

kód
CZ 5851

kód
CZ 5868

hossz.
160cm
160cm

dobósúly
10-30g
10-25g

tag
2
5

szállít. hossz
66cm
40cm

szállít. hossz
89cm

szett tartalma
3,5m (100-150g) dobósúlyú bot, 50-es méretű orsó (1 csapágy),  30-as főzsinór, 2-es méretű horog (2db), 40g-os 
távdobó etetőkosár (1db,) kutyanyelv kapásjelző (3 db), 3mm -es világítópatron (3db), NpF pufi (1 csomag)

szett tartalma
2,7m (40-80g) dobósúlyú bot, 50-es méretű orsó (1 csapágy),  30-as főzsinór, 18g-os csukázó úszó (1db),
drótelőke  (1db), 2-es méretű hármas horog (1db), doggy crank wobbler (1db)

szállít. hossz
140cm

súly
200g
202g

kiegészítők
úszó, horogszabadító, horog

horog, kapásjelző

ÚJ

ÚJ

ÚJ
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kód
CZ 3086

kód
CZ 2461

kód
CZ 5172

kód
CZ 4410
CZ 4427

3 990Ft
4 490Ft

modell
BF10000

modell
BF10000

modell
CT8000
CT8000

anyaga
fém (mély)

anyaga
fém (mély)

fém (sekély)

zsinór kapacitás (mm/m)
0,40/450; 0,45/350; 0,55/240

zsinór kapacitás (mm/m)
 0,20/390; 0,24/270; 0,26/230

Combat CT8000
Könnyített távdobó és feeder orsó
Egy igazán nagyhalas orsó a palettán. Örülhetnek a pontyhor-
gászok, hiszen egy kiemelkedően hosszú emelkedésű, nagy 
zsinórkapacitású orsót sikerült gyártanunk. A sekély dobnak kö-
szönhetően elsősorban dobós pecához javasoljuk ,de ideális lehet 
heavy feeder botokhoz is. A fém zsinórbeakasztó klipsz szintén a 
célzott és pontos dobásokat teszi lehetővé. 7+1 csapágy gondos-
kodik a finom futásról és a precíz elsőfék garantálja a hal finom 
fárasztásának lehetőségét. A 4,6-os áttétel már sugallja, hogy egy 
erőgépről van szó de ezt támasztja alá a nagy méretű fogaskerék 
rendszer is. Azonnali visszaforgásgátló és jól kiegyensúlyozott ro-
tor van még a segítségünkre. 

súly
754g

súly
637g

áttétel
3,9:1 (74cm)

áttétel
4,6:1 (108cm)

www.CARpZooM.Hu

Contact BF 10000
Nagyhalas és távdobó horgászorsó
9+1 csapágyas távdobó surf orsó. Elsősorban nagyhalas hor-
gászathoz, bojlizni, amurozni ajánljuk. Extra nagy zsinórka-
pacitásának köszönhetően akár távoli, behúzós horgászathoz 
is javasoljuk, de kúpos dobkialakításának köszönhetően egy 
megfelelő dobókarakterisztikájú horgászbottal a 100+os do-
bások kényelmesen elérhetőek vele. Fém hajtókar és nagy-
méretű tenyérbe illeszkedő hajtókar gomb és a 3,9-es áttétel 
gondoskodik a fárasztás biztonságáról még akkor is, ha na-
gyobb hal akadt a horgunkra. A fém dob és a fém zsinórklipsz 
szintén a magasabb minőségű komponensek felhasználásá-
ról árulkodik. Hosszú ideig, tartósan lehet megbízható társunk 
a horgászataink során.

pótdob

pótdob

ÚJ

ÚJ

72.

modell
CT8000

23 990Ft

21 990Ft

3 690Ft
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kód

CZ 8588

modell

10000BBC 0,40/485, 0,50/310, 0,60/215 0,33/130, 0,35/115, 0,40/90

zsinór kapacitás (mm/m)
    alu dob       grafit dob

Jumbo BBC
Nagyhalas nyeletőfékes horgászorsó
Ebben a kategóriában a Jumbo 10000BBC nem csak a CarpZoom leg-
jobb orsója, hanem bármely versenytársával szemben is kiállja a próbát. 
Az alumínium távdobó dob és a nagy zsinórkapacitás alapfelszereltség, 
csakúgy, mint a tág határok között szabályozható, megbízható, fokozatolt 
elsőfék, valamint a grafit pótdob is.
one way Clutch rendszerű visszaforgásgátlója, minden ponton  
fixen, a legkisebb visszaütés nélkül fogja meg a csészét, 5+1 kiváló mi-
nőségű csapágya sima futást és megbízható működést biztosít. Áttétele 
(4,1:1) erőt biztosít fárasztásnál, és gyors felcsévélést a felszerelés kivéte-
lekor. Nagy kopásállóságú, erős belső alkatrészei fonott zsinór használa-
tára és harcsázásra is alkalmassá teszik. 

BALL
BEARINGS

5+15+1
GEAR
RATIO

4.8:1
ONE WAY
CLUTCH

COMPUTER
BALANCED

AVS

kód
CZ 9233

modell
8000F

súly
614g

súly

815g

áttétel
4,1:1 (82cm)

áttétel

4,1:1 (85cm)

zsinór kapacitás(mm/m)
0,40/320; 0,45/255; 0,50/205

Concord F
Erős távdobó horgászorsó
A Concord 8000F egy igényesen kialakított, 
nyújtott, alumínium távdobó dobbal rendel-
kező, nagy zsinórkapacitású erős, megbízható 
orsó. 9+1 kiváló minőségű csapágy gondosko-
dik a precíz, tartós működésről. Alacsonynak 
tűnő áttétele (4,1:1) ellenére a dob nagy átmé-
rője gyors felcsévélést eredményez. one way 
Clutch rendszerű visszaforgás gátlója azonnal, 
minden ponton stabilan megállítja a csészét. 
Igen tág határok között szabályozható, foko-
zatolt első féke biztonságos fárasztást tesz le-
hetővé, akár vékonyabb zsinór használatakor 
is. Az orsó belső alkatrészei olyan masszívak, 
hogy a fonott zsinór terhelését is jól bírják, így 
az orsó a pontyozás mellett harcsázásra is tö-
kéletesen alkalmas. BALL

BEARINGS

8+18+1
GEAR
RATIO

4.8:1
GRAPHITE

SPOOL

ONE WAY
CLUTCH

COMPUTER
BALANCED

AVS

BoToK & oRSóK 2017

pótdob
kód

CZ 9233/pD
modell

8000F
anyaga

fém

73.
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18 880Ft
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kód
CZ 0313
CZ 0320
CZ 0337
CZ 0344

kód
CZ 3116
CZ 3123

modell
3000BBC
4000BBC
5000BBC
6000BBC

11 990 Ft
12 490 Ft
12 990 Ft
13 490 Ft

modell
5000BBC
6000BBC

zsinór kapacitás (mm/m)
0,25/245; 0,30/170; 0,35/125
0,30/195; 0,35/145; 0,40/110
0,35/275; 0,40/210; 0,50/135
0,45/195; 0,50/155; 0,60/110

zsinór kapacitás (mm/m)
0,35/180; 0,40/140; 0,50/100
0,40/220; 0,50/140; 0,60/110

Atomic BBC
Nyeletőfékes távdobó horgászorsó
Hűséges segítőtársa lehet ez az alumínium nyelető-
fékes orsó. Nincs több elbukott hal a késői bevágás 
miatt. precízen állítható első- és hátsófékkel (nye-
letőfék) rendelkezik, alumínium dobbal szerelt 4+1 
csapágyas orsó. Ezt az orsót már felszereltük egy 
zsinór-csavarodást gátló rendszerrel, így a nagyobb 
távolságokról történő horgászat során nem fog emi-
att hurkásodni a zsinórunk. Fém hajtókar és azonnali 
visszaforgásgátló szintén a horgász komfortot növeli.

BALL
BEARINGS

5+15+1
GEAR
RATIO

5.1:1

GRAPHITE
SPOOL

POWER
HANDLE

EXTRA STRONG
LINE ARM

ESLAESLA
ALUMINIUM

SPOOL

METAL

BIG LINE
ROLLER

FREE
SPOOL

ONE WAY
CLUTCH

COMPUTER
BALANCED

AVS

BRASS
PINION GEAR

ULTRA SLIM
BODY

USBUSB

súly
322g
335g
439g
453g

súly
485g
523g

13 490 Ft
13 990 Ft

áttétel
5,1:1 (50cm)
5,1:1 (51cm)
5,1:1 (52cm)
5,1:1 (60cm)

áttétel
5,1:1 (64cm)
5,1:1 (65cm)

Black Ghost BBC
Nyeletőfékes horgászorsó
Erős grafit házzal, alumínium dobbal, és grafit pótdob-
bal rendelkező nyeletőfékes orsócsalád. Négy méret-
ben készül, a feederezéstől a bojlizásig minden mód-
szerhez kiválasztható a megfelelő. Kiváló anyagainak 
és precíz összeszerelésének köszönhetően rendkívül 
sima futás jellemzi. Nyeletőfékje és elsőfékje is tág ha-
tárok között állítható.
•	 Alumínium dob, grafit pótdob
•	  Nagyméretű zsinórvezető görgő
•	  5 + 1 csapágy
•	  5,1:1 áttétel

ÚJ

74.
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Specific BBC
Nyeletőfékes univerzális orsó
Igazi univerzális orsó, melynek kiváló képességei a feederbotos, bojlis 
és akár a rablóhalas horgászat során is alkalmazhatóak. Nyeletőfék és 
főfék rendszere tág határok között szabályozható, nagyméretű teflon 
lamellákkal szerelt, letapadásmentes, minden helyzetben kifogástala-
nul működik. Az orsó kialakítása rendkívül erős (felkapókar, rotor, orsó-
ház, belső mechanika), így a nagyobb igénybevételeknek is jól ellenáll. 
A kisebb (40-es) méret a finomszerelékes horgászok kedvencei. A na-
gyobb (50), az egyre népszerűbb feederbotos horgászat nélkülözhetet-
len kelléke. A legnagyobb 60-as a pontyozók és heavy feedert haszná-
lók kedvencévé fog válni.

Két különböző méretű, mély, hagyományos fenekező és feeder alumí-
nium dobbal!

BALL
BEARINGS

8+18+1
GEAR
RATIO

4.7:1
ONE WAY
CLUTCH

ALUMINIUM
SPOOL

METAL

ALUMINIUM
SPOOL

METAL

kód

CZ 2074
CZ 2081
CZ 5181

12 490Ft
13 290Ft
13 990Ft

modell

4000BBC
5000BBC
6000BBC

0,30/200; 0,35/160; 0,40/120
0,35/200; 0,40/160; 0,45/120
0,35/270; 0,40/210; 0,50/130

0,23/140; 0,28/120; 0,35/95
0,23/180; 0,28/150; 0,35/120
0,23/220; 0,28/190; 0,35/150

zsinór kapacitás (mm/m)

    alu mély dob         alu match dob

MegaBite BBC
Nyeletőfékes, univerzális orsó
Legyen szó nehéz feederezésről, bojlizásról vagy 
nádi pontyozásról, a MegaBite orsó mindenhol 
megállja a helyét. Erősített kivitel, kiegyensúlyo-
zott, finom futás, megbízható szerkezet, precíz 
fékrendszer, ezekkel a szavakkal lehetne leginkább 
jellemezni. Az orsó tervezői gondosan ügyeltek a 
legapróbb részletekre is, így például az alumíni-
um hajtókar kényelmesen kézre álló fogantyújától 
a halhúzáskor jól hallható fékjéig. Grafit pótdobbal.

BALL
BEARINGS

4+14+1
GEAR
RATIO

5.2:1
ONE WAY
CLUTCH

COMPUTER
BALANCED

AVS

kód
CZ 2067

modell
6000BBC

zsinór kapacitás (mm/m)
0,45/115; 0,50/95; 0,60/65

súly

445g
455g
472g

súly
488g

áttétel

4,7:1 (66cm)
4,7:1 (72cm)
4,7:1 (79cm)

áttétel
5,2:1 (65cm)

75.

10 990Ft
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BALL
BEARINGS

5+15+1
GEAR
RATIO

5.2:1
ONE WAY
CLUTCH

COMPUTER
BALANCED

AVS

kód
CZ 8099
CZ 8105
CZ 8112

súly
342g
470g
499g

8 990Ft
9 790Ft

10 490Ft

5 990Ft
6 490Ft
 6 990Ft

modell
40BBC
50BBC
60BBC

áttétel
5,2:1 (48cm)
5,2:1 (60cm)
5,2:1 (62cm)

zsinór kapacitás (mm/m)
0,20/260; 0,25/180; 0,30/125
0,28/250; 0,33/180; 0,35/160
0,28/280; 0,35/180; 0,40/140

kód
CZ 8068
CZ 8075
CZ 8082

modell
40BBC
50BBC
60BBC

súly
291g
407g
433g

áttétel
5,2:1 (48cm)
5,2:1 (59cm)
5,2:1 (61cm)

zsinór kapacitás (mm/m)
0,20/260; 0,25/180; 0,30/125
0,28/250; 0,33/180; 0,35/160
0,28/280; 0,35/180; 0,40/140

BigCatch BBC
Nyeletőfékes pontyozó és feeder orsó
3+1 csapágy. Nyeletőfékes kialakítás. precíz mikro-
fék, teflon lamellás első fék. Kiegyensúlyozott haj-
tókar és rotor. Grafit pótdob. Erősített felkapókar. A 
legjobb választás azoknak, akik jó minőséget szeret-
nének alacsony áron. A jól megválasztott, minőségi 
anyagok felhasználása lehetővé teszi, hogy a legna-
gyobb elvárásoknak is megfeleljen ez a kiváló orsó. 
Grafit pótdobbal.

BALL
BEARINGS

3+13+1
GEAR
RATIO

5.2:1
ONE WAY
CLUTCH

COMPUTER
BALANCED

AVS

GRAPHITE
SPOOL

Fanatic BBC
Nyeletőfékes, pontyozó és feeder orsó
6+1 csapágyas. Dupla hajtókar, erősített felkapókar, szilárd 
grafit ház, grafit pótdob. Speciális, akár sós víznek is ellenálló 
bevonat. Ahogy a neve is előrevetíti, ezt az orsót a fanatiku-
soknak készítettük. Minőségi anyagokból, a legkiválóbb tech-
nológiával legyártva. Jöhet bármekkora hal a horgunkra, az 
orsónkon nem fog múlni a fogás! Ezek az orsók a forgalomba 
helyezést megelőzően többlépcsős minőségellenőrzésen es-
nek át, így vásárlóink elégedettsége is garantált számunkra. 
Grafit pótdobbal.

76.
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kód
CZ 0351
CZ 0368
CZ 0375

kód
CZ 3048
CZ 3055
CZ 3062

modell
4000RD
5000RD
6000RD

súly
304g
410g
425g

áttétel
5,1:1 (48cm)
5,1:1 (53cm)
5,1:1 (56cm)

modell
3000FD
4000FD
5000FD

súly
278g
292g
385g

áttétel
5,1:1 (49cm)
5,1:1 (49cm)
5,1:1 (50cm)

zsinór kapacitás (mm/m)
0,30/195; 0,35/145; 0,40/110
0,35/275; 0,40/210; 0,50/135
0,45/195; 0,50/155; 0,60/110

zsinór kapacitás (mm/m)
0,30/195; 0,35/145; 0,40/110
0,35/275; 0,40/210; 0,50/135
0,45/195; 0,50/155; 0,60/110

Black Ghost RD
Univerzális hátsófékes horgászorsó
Klasszikus hátsófékes orsó. Fokozatolt, tág határok között ál-
lítható fékje, sima futása, és nagy teherbírása minden horgász-
módszerhez alkalmassá teszi. Alumínium dobbal és grafit pót-
dobbal rendelkezik.
•	  Alumínium dob, grafit pótdob
•	  Nagyméretű zsinórvezető görgő
•	  5 + 1 csapágy
•	  5,1:1 áttétel

Black Ghost FD
Univerzális elsőfékes horgászorsó
Az orsóban 5+1 csapágy gondoskodik a sima futásról, a fém dob 
pedig lehetővé teszi akár a vékony fonott zsinóros használatot is. 
Ideális pergető orsó, de a kisebb méretei akár match- vagy bo-
lognai botra is rakható. Extra finom elsőfékkel precízen hangol-
ható, akár nanofil zsinórhoz is. Szép futású, jól kiegyensúlyozott 
orsó. Az orsó különlegessége, hogy a hajtókar holtjátékát szinte 
a nullára redukáltuk. Köszönhető a szerkezeten található vállak-
nak, amik tökéletesen beleilleszkednek helyükre. Így stabilan fog 
állni hosszú használat során is.

8 290Ft
8 690Ft
 8 990Ft

8 690Ft
8 990Ft
 9 390Ft

ÚJ

77.
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BALL
BEARINGS

8+18+1
GEAR
RATIO

5.2:1
GRAPHITE

SPOOL
ONE WAY
CLUTCH

COMPUTER
BALANCED

AVS

kód

CZ 2180
CZ 2197

8 990Ft
9 790Ft

modell

30F
50F

súly

287g
418g

áttétel

5,2:1 (57cm)
5,2:1 (76cm)

0,20/100; 0,25/90; 0,30/80
0,28/90; 0,33/70; 0,35/60

0,20/300; 0,25/195; 0,30/135
0,28/270; 0,33/200; 0,35/180

zsinór kapacitás (mm/m)

                  alu spool   graphite spool

Multifish Carp BBC
Univerzális nyeletőfékes horgászorsó
Grafitházas, egy csapágyas, nyeletőfékes orsó.
Grafitdobja 0,35-ös zsinórral feltöltve!
•	  1 csapágy
•	  4,9:1 áttétel

BALL
BEARINGS

1
GEAR
RATIO

4.9:1
COMPUTER
BALANCED

AVS

kód
CZ 2755

modell
5000BBC

weight
210g

áttétel
4,9:1

zsinór kapacitás (mm/m)
0,35/200; 0,40/160; 0,45/120

Feeder F
Feeder horgászorsó
A CarpZoom Feeder orsócsalád klasszikus elsőfékes, 
a mai modern horgászmódszerekhez fejlesztett nagy 
dobátmérővel rendelkező orsója. Távoli, pontos do-
bások igényéhez készült. Masszív felépítése, erősített 
háza, felkapókarja, kiváló minőségű golyóscsapágyai 
garantálják a hosszú éveken át tartó tökéletes mű-
ködést. Legkisebb típusa kiválóan alkalmas picker és 
rövidebb feederbotokhoz, finom szerelékes horgász-
módszerekhez. Középső mérete remek feeder és mat-
ch orsó méret. Ajánljuk a legelterjedtebb 360 cm-es 
medium és heavy feeder botokhoz valamint 390 cm-es 
match botokhoz. Legnagyobb mérete egy igazán erős, 
távdobó feeder orsó. Használatával – a nagy átmérőjű 
zsinórkapacitású dobnak köszönhetően – megfelelő 
horgászbot és szerelék összhangja esetén, könnyen 
elérhető a 100-120 m-es dobótávolság is!

78.
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súly
236g

áttétel
5,2:1

Multifish Carp RD
Univerzális hátsófékes horgászorsó
A hagyományos teleszkópos horgászbotokra szánt, klasszi-
kus elnyűhetetlen hátsófékes orsó. A könnyített grafit dobra 
0,30-as átmérőjű monofil zsinórt csévéltünk, hogy Önnek 
már csak horgásznia kelljen. Megfelelően csapágyazott, 
finom futású orsó, 4,9:1 áttételű így a hagyományos parti 
fenekezésre, csukázásra tökéletesen megfelelő.

Multifish Junior RD
Univerzális hátsófékes horgászorsó
Ideális feeder vagy match orsó, mely elsősorban ked-
vező árával hívja fel magára a figyelmet. 3m-es botig 
akár a klasszikus fenekező horgászbotokhoz is jó szívvel 
ajánljuk, hiszen a finoman állítható hátsó fék a nagyobb 
halak fárasztásakor is letapadás mentesen fog dolgoz-
ni. Csapágyazott, 5,2:1 áttételű, grafit dobos orsó, melyet 
0,25-ös monofil zsinórral előre feltöltöttünk.

kód
CZ 3109

kód
CZ 3093

modell
5000

modell
3000

zsinór kapacitás (mm/m)
0,35/220; 0,40/170; 0,50/110

zsinór kapacitás (mm/m)
0,20/260; 0,28/135; 0,30/115

ÚJ

ÚJ

súly
347g

áttétel
4,9:1

79.

2 990Ft

3 690Ft

KID 200F 
Gyerek orsó
Kezdő és haladó gyerek horgászoknak készített univerzális horgászorsó. Jel-
lemzői: lehajtható orsókar, finoman hangolható soklamellás fék. Technikai 
adatok: 1 golyóscsapágy,, S-Curve rezgés csillapítás, anyaga: műanyag.

BALL
BEARINGS

1
GEAR
RATIO

5.2:1
ONE WAY
CLUTCH

COMPUTER
BALANCED

AVS

kód
CZ 7680

modell
200F

zsinór kapacitás (mm/m)
0,18/245, 0,20/200, 0,25/125

1 490Ft

BoToK & oRSóK 2017

súly
162g

áttétel
5,2:1
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CZ 0702
Carp Expedition Bivvy 1
Carp Expedition Sátor 1
Masszív, egyszemélyes horgászsátor. Könnyen és gyorsan felállít-
ható. Alapja strapabíró,vázszerkezete vastag alumínium rudakból 
áll, ponyvája erős, 5000 mm vízoszlop nyomásáig vízálló.
•	  Állítható gyorszáras rudazat
•	 Feltekerhető és rögzíthető ablakok és ajtó
•	 Extra erős menetes leszúró cövekek
•	 A sátor oldalán dupla botrögzítő pánt

sátor
leszúró

sátor
leszúró

sátor
leszúró

95×26×26cm

CZ 0665
Carp Expedition Bivvy 2
Carp Expedition Sátor 2
Extra erős (8000 mm vízoszlop nyomásáig vízálló)anyagból 
készült, gyorsan és könnyen felállítható, kétszemélyes,előtetővel 
is rendelkező horgászsátor.
•	 Feltekerhető és rögzíthető ablakok és ajtó
•	 Erős, alumínium tartórudak
•	 Előtető
•	 Hátsó szellőző ablak

6.8 kg

100×27×27cm

12.1 kg

2.7 kg

CZ 0696
Carp Expedition Bivvy 2 Overwrap
Carp Expedition Sátor 2 Sátortakaró
Erős, külső takaróponyva, késő őszi, téli sátorozáshoz. A sátor-
ra terítve hőszigetelő réteget képez, így a sátorfűtésünk még 
nagyobb hatásfokkal működik.

300cm
27

0c
m

14
0c

m

280cm
21

5c
m

13
5c

m

8000
mm

5000
mm

KiEgészítőK

49 990Ft

79 990Ft

28 880Ft



sátor
leszúró

sátor
leszúró

sátor
leszúró

118×27×27cm

14.9 kg

3.1 kg

140×18×18cm

7.4 kg

CZ 0672
Carp Expedition Bivvy 3+1
Carp Expedition Sátor 3+1
Csúcsminőségű, extra igénybevételhez tervezett 3 
(vagy akár 4) főnek alkalmas sátor. 8000 mm vízoszlop 
nyomásáig vízálló anyagból készült, gyorsan és könny-
en felállítható. Fő jellemzői az erős, vastag alap, és az 
alumínium rudakból álló, strapabíró vázszerkezet.

CZ 3499
Expedition Shelter
Horgász félsátor
Praktikus félsátor, 1-2 napos horgásztúrákra, illetve éj-
szakai horgászatra. A félsátor anyaga 5000 mm-ig (ví-
zoszlop) vízálló, így egy komolyabb esőzésnek és szélnek 
is ellenáll. Váza alumínium, könnyű és tartós. Kényelme-
sen felállítható. A készlet tartalmazza a levehető strapa-
bíró aljat és a leszúró cövekeket is.

CZ 0689
Carp Expedition Bivvy 3+1 Overwrap
Carp Expedition Sátor 3+1 Sátortakaró
Erős, külső takaróponyva, késő őszi, téli sátorozáshoz. A 
sátorra terítve hőszigetelő réteget képez, így a sátorfűté-
sünk még nagyobb hatásfokkal működik.

390cm

260cm

33
0c

m

17
0c

m

16
5c

m

13
5c

m

8000
mm

5000
mm
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CZ 6910
CADDAS Boat Tent
„CADDAS” CSÓNAKSÁTOR
Egyedülálló megoldás a csónakkal tervezett túrákhoz. Anyaga 5000 
mm-ig (vízoszlop) vízálló. Vázszerkezete erős és rugalmas kompozit 
anyag. Átlátszó PVC ablakokkal. A csónak méretétől függően hossza: 
150-300 cm között, szélessége 120-130 cm között állítható.

150-300 cm

120-130 cm

CZ 2546
Pop Up Shelter
Pop Up sátor
A Carpzoom Pop Up shelter nagyszerűen használható bármely sza-
badtéri tevékenységhez. Védelmet nyújt a napsütés, szél és eső ellen 
a horgászat, vadászat során. gyorsan és egyszerűen felállítható és az 
összecsukása is pillanatok alatt elvégezhető.
•	 erős fém váz
•	 súly: 2,5kg
•	 méret (felállítva): 150x150x180cm
•	 méret (összecsukva): Ø67x9cm

ø67x9cm

2.50 kg

ÚJ
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3.0 kg
ø10×138cm

CZ 5975
Umbrella Shelter, camou - 250 cm
Terepszínű sátras horgászernyő
terepmintás, többrétegű horgászernyő, mely garantáltan el-
lenáll az időjárás viszontagságainak felhőszakadásban, rekke-
nő napsütésben egyaránt.
Vízlepergető anyaggal bevonva!
•	 250 cm

CZ 7634
Umbrella Shelter - 250 cm
Sátras horgászernyő
250 cm átmérőjű sátras horgászernyő, mely tökéletes 
védelmet nyújt az időjárás viszontagságai ellen. A felcip-
zározható palásttal megvéd minket és felszerelésünket 
a széltől, esőtől, portól és napsütéstől. Palást nélkül 
hagyományos horgászernyőként használható. időtálló 
UV-szűrő bevonattal, szára teleszkóposan állítható.
•	 250 cm

3.2 kg
ø10×135cm

CZ 7641
Umbrella - 220 cm
Dönthető fejű horgászernyő
220 cm átmérőjű horgászernyő. Anyaga sötétzöld, UV-álló, 
szára teleszkóposan állítható. Az ernyő feje dönthető. Védel-
met nyújt a tűző napsütéstől, az oldalirányú széltől vagy az 
esőzéstől.
•	 220 cm

2.3 kg
ø9×122cm

ACCEsoriEs by CArPzooM 2017
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CZ 1628
Umbrella Holder 1.
Leszúrható ernyőtartó
•	 22 mm átmérő
•	 Könnyen leszúrható (lábbal „letaposható”)
•	 Csavaros rögzítő
•	 30 cm

CZ 1635
Umbrella Holder 2.
Menetes ernyőtartó
•	 18 mm átmérő
•	 Nagy menetemelkedésű, csavaros hegy
•	 Kivehető tüske a könnyű forgatáshoz
•	 Csavaros rögzítő
•	 40 cm

CZ 3406
Bivvy Rod Holder
Tépőzáras tartalék bottartó sátorra
Praktikus és sokszor „életmentő” kiegészítő sátrakhoz. Ezt a teleszkó-
posan állítható rudat a sátrainkhoz rögzíthetjük, így biztosítva egy extra 
tartást horgászbotjaink számára. A botok stabil rögzítéséről 3db extra 
erős tépőzár gondoskodik. Párnázott felülete pedig botbarát. békazáras 
rendszerű teleszkópos szisztémának köszönhetően a legtöbb sátorral 
kompatibilis. Állítási lehetőség: 60-100cm.

CZ 3383
Spare Bedchair Leg
Tartalék láb ágyhoz
Az ágy stabilitásának és terhelhetőségének megsokszorozására nyújt 
segítséget a pótláb. A legtöbb ággyal kompatibilis, extra tartást biztosít. 
Akár több pár is alkalmazható szükség esetén. teleszkóposan állítható, 
összecsukva  26cm, szétnyitva 38cm-es. Extra méretű sártappanccsal 
szállítjuk.

CZ 7672
Peg Set
Sátor leszúró készlet
10 db t alakú erős sátorleszúró, praktikus kézitáskában.

FéM
MEgErősítéssEl

ÚJ

ÚJ
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CZ 4726
Heavy Duty 150+ Armchair
150+ Extra erős karfás horgász szék
Extra megerősítéssel készült horgászszék a nagy igénybevételekhez. 
(max. 150 kg terhelés). Kényelmes ülőfelülettel és állítható lábakkal ké-
szül. A háttámla több fokozatban állítható a gyors klipsz segítségével.  
A fotel alapmagassága nagyobb az átlagos horgászszékek magasságánál. 
•	 62x55X45/105 cm
•	 7,7kg

CZ 7895
Robust Armchair
Robust Extra erős horgász fotel
Prémium kivitelű, megerősített, magasított komfortos horgász 
fotel. Vastagon párnázott plüss ülőrésszel, karfára csatolható plüss 
könyöktámasszal, a rossz talajviszonyokhoz önbeálló szélesített  
sár talpakkal.
•	 55x55x43/103 cm
•	 7,8kg 

lEVEHEtő Plüss 
KöNyöKtÁMAsz

CZ 7986
Full Comfort Boilie Armchair
Összkomfortos, karfás, bojlis horgász szék
Extra méretű, komfortos (bojlis vagy feeder), karfás horgászszék, 
fokozatmentesen állítható lábbal, több fokozatban dönthető háttámlá-
val és karfával. 
•	 63x60x38/100 cm
•	 7,1kg

CZ 3413
Recliner Armchair
Trend horgászfotel
Műanyag karfás, extra párnázott horgász fotel. ideális minden olyan 
pecához, ahol a kapást várva, kényelmesen szeretnénk az időt múlat-
ni. Ez a fotel kiemelten jól párnázott ezáltal akár a több napos horgá-
szatok során is megfelelő kényelmet biztosít. Karfája nagy méretű, az 
alkarnak is megfelelő tartást biztosít. Megerősített vázszerkezete mi-
att a testesebb horgászok is kényelmesen használhatják. Nagy mére-
tű teleszkópos lábainak köszönhetően gyakorlatilag bármilyen saras, 
süppedős vagy egyenetlen talajon is jól használható.
•	 52x46x38/100cm
•	 5,9kg

ÚJ
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CZ 3789
Folding Alu Armchair
Összecsukható alu horgászszék
Alumínium vázszserkezetű, pehelykönnyű összcsukható horgász szék. 
A nagy ülőfelületnek köszönhetően a termetesebb horgászok is ké-
nyelmesen elférnek benne. Anyaga erős, vízlepergető vászon, párnás 
ülőfelülete kényelmes ülést biztosít hosszú távon is. A szék terhelhe-
tősége max. 120kg. Elsősorban sátrakba, stégekre vagy egyéb sima 
felületre javasoljuk, de könnyű szállíthatósága miatt akár családi kem-
pingezésekhez is ideális.
•	 51x40x47/80cm
•	 2,7kg

CZ 2317
Comfort N2 Armchair
N2 Komfort karfás szék
Extra könnyű, masszív fém szerkezettel megerősített karfás fotel. 
ülőfelülete párnázott, ezért a hosszabb horgászatok során is ké-
nyelmes ülést biztosít. Krokodil fogas oldalrögztőkkel szabályoz-
hatjuk a háttámla dőlését, közel vízszintes helyzetbe állítható. Mind 
a 4 lába mocsártalpakkal szerelt és külön teleszkóppal állítható, 
így akár 12cm-es szintkülönbség is szabályozható. Ennek köszön-
hetően nincs az a göröngyös felület, ahol ez a fotel ne biztosítana 
kényelmes ülést. 
•	 50x50x35/88cm
•	 5,7kg

CZ 5790 
Easy Comfort Armchair
Easy Komfort karfás szék
Kompakt, minimális szállítási méretekkel rendelkező szék, melyet 
egy mozdulattal felállíthatunk a kívánt horgászhelyen. Váza masz-
szív, erős, de mégis könnyű (kategóriába sorolható). Kényelmes 
ülőfelülete magasan helyezkedik az átlaghoz képest, így könnyedén 
fel lehet belőle állni. Háttámlája fix, mely kiválóan tartja a gerincet. 
Mindegyik lába gyorszáras talpakkal felszerelt, mely jól illeszkedik 
a talajhoz. (remek adottságainak köszönhetően gyorsan belopja 
magát az ember szívébe).
•	 49x38x40/82cm
•	 4,8kg

CZ 0666
ECO Chair „Adjustable legs”
ECO horgász szék
Egy kiváló ár-érték arányú szék. tökéletes választás azoknak, akik 
egy egyszerű, de mégis időtálló horgászszéket keresnek. A váz 
masszív acélból készült. A szék lábai állíthatók.
•	 47x40x23/71cm
•	 2,9kg

ÚJ
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CZ 4719
CADDAS chair (Boat & Bedchair)
CADDAS csónakos szék
speciálisan a csónakos használatra tervezett szék minden hely-
zetben segítségünkre van. A csónakos horgászat nélkülözhetetlen 
kelléke. Könnyű, de erős kialakítású.
•	 50x50x80/100

A

E

D

C B
A: 50 cm
B: 50 cm
C: 40 cm
D: 35-50 cm
E: 85-100 cm

Foldable Chair
Összecsukható szék
Kis helyen és könnyen szállítható horgászszék strapabíró anyagok-
ból. Két méretben készült. Hordozó táskával kapható.

CZ 1390
Foldable Armchair
Összecsukható szék kartámasszal
Egy mozdulattal kinyitható, praktikus, könnyű és erős horgászszék, 
a kartámaszban pohártartóval.
•	 53x43x41/94 cm
•	 2,5 kg

M   39x39x34/62cm
L    43x43x36/68cm

CZ 0160
Chair Rain Cover
Védőhuzat székre
Vízlepergető, erős anyagból készült védőhuzat. rögzítő szalagokkal 
és csatokkal felszerelve.
•	 62x130x21cm

KiEgészítőK 2017
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CZ 0727
Full Comfort Bedchair
Összkomfortos horgászágy
6 db stabil, állítható lábbal felszerelt, kiváló minőségű 
kényelmes és tartós bojlis ágy, melyet rengeteg extra 
zsebbel és plüss betéttel tettünk még komfortosabbá. 
Fejrészén kispárnával, amely levehető és mosható, a láb-
résznél víztaszító bevonattal. 
•	 210x83x35 cm
•	 9,5kg

lEVEHEtő PÁrNA

CZ 7871
Robust 150+ Heavy Duty Bedchair
Robust 150+Extra Horgász ágy
Extrán megerősített prémium kivitelű bojliságy. rend-
kívül kényelmes, nyolc lábon tökéletesen vízszintbe 
állítható. Extra erős (150kg feletti súlyra tervezve!). Ma-
gas minőségű plüss anyag felhasználásával készült.  
tépőzáras rögzítésű párnával. Könnyen tisztítható anyag-
ból készült. A rossz talajviszonyokhoz önbeálló szélesített  
sár talpakkal.
•	 200x80x36cm
•	 11kg

CZ 7888
Robust Flat Bedchair
Lapos horgász ágy
Prémium kivitelű, bojlis ágy nyolc lábbal. tökéletesen 
vízszintbe állítható, így rendkívül kényelmes fekhelyet 
biztosít. lapos kivitel (a hagyományos fekhelyet utá-
nozva). Könnyen tisztítható anyagból készült. A rossz 
talajviszonyokhoz önbeálló szélesített sár talpakkal.
•	 200x80x35cm
•	 9,4kg

CZ 0710
Comfort Bedchair
Komfortos horgászágy
6 db állítható lábbal felszerelt, kényelmes bojlis ágy.  Ki-
váló minőségű, könnyű és tartós. Az átlagosnál szélesebb 
fekvőfelület megfelelő kényelmet, az állítható lábak töké-
letes stabilitást nyújtanak a vízparton. 
•	 210x79x35 cm
•	 9,6kg

CZ 0703
Eco bedchair
Horgászágy
Könnyű és stabil, 4 db fokozatmentesen állítható lábbal 
felszerelt bojlis ágy. A fejrész puha borítású, párnázott. 
•	 197x73x35 cm
•	 7,5kg
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CZ 0177
Bedchair Rain Cover
Védőhuzat ágyra
Vízlepergető, erős anyagból készült védőhuzat. rögzítő szalagokkal és 
csatokkal felszerelve.
•	 86x215x21cm

Bedchair Bag&Chair Bag
Szék és ágytáska
tökéletes megoldás horgászbútoraink szállítására, hiszen mind a ká-
ros nedvesség ellen mind az apró szennyeződésektől tökéletesen véd.
Párnázott és extra erős varrásokkal készült vállpánt segíti a könnyű 
szállítást. A táska anyaga vízlepergető.

Cz 3437
Cz 3420
Cz 3444

szék táska
szék és ágytáska
Extrém nagy ágytáska

80x65x18cm
80x80x20cm
100x85x24cm

CZ 9639
Extreme Sleeping bag
Extrém időjáráshoz hálózsák
Négy évszakos, prémium minőségű, párnázott hálózsák, mely még a 
leghidegebb éjszakákon is megvédi testünket a kihűléstől, és nyugodt 
pihenést biztosít. Mindkét oldalon cipzárral ellátva és ágyra rögzíthető 
pánttal szerelve. Puha, lélegző anyagból. 
•	 210x84cm
•	 3,80 kg

CZ 3888
Comfort Sleeping Bag
Komfort hálózsák
Kifejezetten a hideg éjszakák konfort fokozatnának növelésére szol-
gál ez a hálózsák. Kialakításának köszönhetően rögzíthetjük a bojlis 
ágyon, így garantáltan nem fogunk lecsúszni róla. Múmia kialakítású, 
csuklyát föltéve a keményebb hidegekben sem hagy minket kihűlni. A 
cipzárak mandzsettával vannak ellátva, a fejrésznél pedig tépőzárral 
zárhatjuk be a meleget. 5 fokig biztonsággal használhatjuk.
•	 80x225cm
•	 2,2kg

CZ 5820
Easy Camp Sleeping Bag
Easy Camp hálózsák
Az Easy Camp hálózsák kiváló ár-érték arányú termék, melyet ér-
demes magunkkal vinni horgászatokra, kempingezésre vagy akár 
családi nyaralásokra is. A felhasznált anyagok, a megfelelő mére-
tezés és a kapucni ideális komfortot biztosít az alváshoz.
•	 75x220cm
•	 0,93kg

CZ 3552
Sleeping Bag Holder
Hálózsáktartó táska
A hálózsákok biztonságos és prak-
tikus tárolására és szállítására al-
kalmas táska. A Carpzoom hálóz-
sákok mindegyikével kompatibilis.
•	 35x55cm

CZ 8465
Thermo Sheet
Melegítő takaró
Alumínium bevonatú, szigetelő 
sátoralj. őszi és téli horgászatok 
nélkülözhetetlen kelléke. takaró-
nak is használható. 
•	 2x2m

ÚJ
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CZ 2324
Roll-Top Bivvy Table
Roll-Top Összecsukható asztal
Praktikus, a szokásostól nagyobb magasságú csalizó asztal vagy kem-
ping asztal. Aki szokott több napos bojlis túrákra menni, pontosan tudja, 
hogy mennyire kényelmetlen a klasszikus csalizó asztalokról meginni a 
reggeli kávét vagy éppen enni róla. Erre kínál megoldást ez a harmoni-
ka-szerűen összecsukható asztal, mely határainkon túl már sok éve a 
bojlisok és a kempingezők kedvence is. Egy mozdulattal összeszerelhe-
tő, masszív és viszonylag jól terhelhető.
•	 53x51x49cm
•	 szállítási méret: 12x54x20cm
•	 2,90kg

CZ 3376
Bivvy Table
Sátorasztal
Nagy méretű fém csalizó asztal, mely négy teleszkóposan állítható, 
csúszásmentes lábat kapott. Ezen biztosan elfér kényelmesen a sok 
dip, aroma és horogcsali. A tálca nagy, közel 2 cm-es peremet kapott, 
így instabil környezetben vagy szeles időben is biztonságban tudhatjuk a 
felszerelésünket.  Az asztalt egy praktikus hordtáskával szállítjuk.
•	 37x47x23/32cm
•	 2,40kg

CZ 0184
Double Wheel Trolley
Duplakerekes talicska
A teljes horgászfelszerelés szállítására tervezett nagyméretű talicska.
•	  Acél keret
•	 összecsukható támasztó elemek
•	 Állítható lábak
•	 Nyitva: 63x118x30 cm
•	 összecsukva: 58x72cm

CZ 7970
Foldable Handle Digital Scales, 50kg
Digitális mérleg
Méréshatár 50kg, 20g-os osztásközzel. Könnyen leolvasható, 
nagyméretű lCD kijelző (kék háttérvilágítással az éjszakai mér-
legeléshez). Kihajtható fogantyú a könnyebb mérés érdekében. 
tárázási (nullázó) funkció. Hold (értéktartó) funkció: automatikus 
15 másodperc (hangjelzéssel). túlterhelés elleni védelemmel. 
beépített hőmérővel. Mértékegységek: kg, lb, oz. Automatikus 
be/kikapcsolás, alacsony energiaszint jelzés. 
•	 Elemigény: 2 x AAA (nem tartozék).

CZ 8281
Practic Scales, 50kg
Digitális mérleg
•	 Automatikus értéktartó funkció. 
•	 Mértékegységek: kg, lb, oz. 
•	 Méréshatár 50kg. 
•	 Elemigény: 2db AAA. (nem tartozék).

ÚJ

ÚJ

92.

9 790Ft

28 880Ft

11 490Ft

6 990Ft

2 990Ft

KiEgészítőK

www.CArPzooM.HU



CZ 1963
Deluxe Weigh Sling
Mérőháló Deluxe
Alumínium kerettel merevített, nagyméretű mérőháló.
•	 64x51x60 cm

CZ 3057
BigFish Weigh Sling
Nagyhal mérőzsák
Könnyű, de rendkívül erős hálós anyagból készült mérőzsák. ol-
dalt cipzárral, felül hosszú merevítéssel, hogy a legnagyobb halat 
is könnyen meg tudjuk mérni. Anyaga gyorsan szárad. 
•	 130x50 cm

CZ 3064
Bigfish Floating & Foldable Weigh Sling 
Extra halmérő és lebegő tároló 
Extra erős anyagból készült halmérő merevítővel és lebegtetővel. 
így a halat a mérőzsákban tarthatjuk a mérésig, majd utána ebből 
könnyen visszaengedhetjük. Kapitális pontyokhoz, amurokhoz vagy 
akár harcsahorgászathoz is ajánlott a halak védelme érdekében. 
•	 130x50 cm

CZ 0956
Easy Weigh Sling
Standard halmérő zsák
Könnyen összecsukható, praktikus, kis szállítási mérettel rendel-
kező halmérő zsák. Alja lyukacsos vízlevezető hálóval készült. 
•	 100x65 cm

CZ 8580
Round Mechanical Scales
Mechanikus mérleg
Mechanikus mérleg 22 kg-os méréshatárral és 1 m-es beépített mé-
rőszalaggal.

CZ 7949
Scales Pouch
Mérlegtartó kistáska
Nedvességtől, portól és a napsütéstől védő táska speciálisan mér-
legek tárolására és szállítására.
•	 14x25x5 cm

93.
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CZ 0634
Oval Carp Cradle
Ovális pontybölcső
ovális kialakítású, vastagon párnázott pontybölcső. Az alsó része 
hálós kialakítású, így a felesleges víz könnyen kifolyik. Könnyen 
szárítható. tépőzárral rögzíthető fedőponyvával.
•	 115x55x25 cm

CZ 7833
Adjustable 4 Leg Carp Cradle
Állványos pontybölcső
Jellemzői: erős alumínium váz, párnázott matrac, állítható 
lábak, önbeálló talpak. Könnyű összeállítani, teljesen ösz-
szecsukható, könnyen szállítható. Hord táskával.
•	 120x69x43 cm

CZ 1710
Eazi Foldable Carp Cradle
Easy Állványos pontybölcső
összecsukható, állványos pontybölcső.
lábrögzítő kapocs a stabil tartás érdekében.
•	 Méret: 100x65x35 cm
•	 szállítási méret: 66x51x13

Massive Carp Sack
Pontyzsák
A nagy pontyok tárolására alkalmas zsák különleges anyagból 
készült. teteje erős, cipzárral zárható (Cz 3828). Anyaga köny-
nyen tisztítható és gyorsan szárad. 

Cz 3507
Cz 3828

100x80cm
150x100cm (cipzárral)

CZ 1925
2in1 Unhooking Mat & Weigh Sling
Pontymatrac és mérőzsák
Cipzárral zárható pontymatrac és mérőzsák egyben.
•	 Méret (kinyitva): 105x124 cm

94.

1 990Ft
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CZ 0658
Practic-N Unhooking Mat
Practic-N pontymatrac
Anyaga vastag és strapabíró, vízlepergető és könnyen tisztítható.
•	 Méret: 90x60 cm

CZ 0641
BigCarp-N Unhooking Mat
BigCarp-N pontymatrac
Anyaga vastag és strapabíró, vízlepergető és könnyen 
tisztítható.
•	 Méret: 110x70 cm

CZ 1932
Jumbo Carp Unhooking Mat
Jumbo carp pontymatrac
Extra nagyméretű pontymatrac, erős, strapabíró anyagból. 
•	 Méret: 135x90 cm

1 990Ft

2 390Ft

5 880Ft

9 990Ft

3 290Ft

7 990Ft

KiEgészítőK

CZ 0888
Easy Unhooking Mat
Standard pontymatrac
Nagyon kedvező árfekvésű termék, könnyedén összecsukha-
tó, kis helyen elfér. Varrott rögzítő pánttal, könnyen tisztítható 
anyagból készül. 
•	 szállítási méret: 34x60 cm
•	 kinyitva: 100x60 cm
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CZ 3446
Lead & Accessory Box
Ólom- és kelléktároló táska
Párnázott anyagból, hosszú életű cipzárral és variálható belső re-
keszekkel készült táska. A rekeszek védelmet nyújtanak az ólmoknak 
és egyéb kisebb kiegészítőknek (pótdob, elektromos kapásjelző stb). 
•	 24x16x7,5 cm

Transparent Top Soft Box
Átlátszó tetejű táska
Az átlátszó fedéllel készülő táskák  előnye, hogy nem kell kinyitni ah-
hoz, hogy lássuk, mi van benne. így mindig a megfelelő táskát fogjuk 
használni. Mindenféle kiegészítő tárolására alkalmas.

Cz 3453
Cz 3460
Cz 3477
Cz 2386

s
M
l

Xl

14x11x6cm
16x11,5x7cm
17x12x9,5cm
31x21x8cm ÚJ MérEt

nem tartozék

CZ 2379
Marker Bag
Jelölő és bójatartó táska
Erős, strapabíró, megerősített varrásokkal készült.  A vízlepergető kül-
ső és vízzáró belső nem csak esztétikus de mechanikai védelmet is kí-
nál felszerelésünknek.
•	 24,5x30,0cm

CZ 3422
Rig Wallet
Bojlis előketartó táska
bojlis és hagyományos horogelőkék tárolására alkalmas táska. 
Hosszú életű szivacsbetéttel és cipzárral készül. A rögzítő tüské-
ket tartalmazza. 
•	 36x14x4 cm

CZ 3475
Dip Bag
Dip tartó táska
Hat csalis vagy aromás tégely tárolására és biztonságos szállítá-
sára alkalmas kistáska. Az elején külön cipzáras zsebbel a kisebb 
kiegészítőknek (csalizó vagy fűzőtű, pva termékek, stb.). 
•	 29x17x8cm

ÚJ

ÚJ
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CZ 3569
Bait Belt Bag
Etető övtáska
Az egyedi kialakítású táska a bojlis, pelletes és magmixes etetés meg-
könnyítésére készült. Állítható övvel, visszazárható (frissen tartó) fedél-
lel, és praktikus kis zsebbel készül.  
•	 32,5x14x21,5 cm

CZ 3482
Reel Pouch
Orsótartó táska
Alkalmas közepes és nagyméretű bojlis orsók és orsódobok táro-
lására és szállítására. Erős gyöngyvászonból készült.
•	 18x20x9cm

CZ 2409
Foldable Groundbait Bucket
Összecsukható etetőanyag keverő
Praktikus kialakítású, kis szállítási igényű etetőanyag keverő vödör, 
táska. A teljesen vízhatlan belső kialakításának köszönhetően az ete-
tőanyagunkat akár a vízparton megkeverhetjük úgy, hogy nem kell ci-
pelnünk magunkkal nagy műanyag vödröket.
•	 Ø33x18cm

CZ 4793
Collapsible Bait Bucket, insulated
Összecsukható csalis vödör / bélelt
összecsukható hűtőtáska és etetőanyag keverő edény, mely belülről 
hőtükrös és vízhatlan borítást kapott. ideális a már korábban bekevert 
etetőanyagok, szemestakarmány, stb. frissentartására de akár a saját 
kényelmünk érdekében a hideg sör kánikulai tárolását is megoldhatjuk 
benne. Az edény alja extra megerősítést kapott, anyaga kívülről is vízle-
pergető. Hordfülekkel szállítjuk.
•	 Ø31x25cm

CZ 4786
Collapsible Bait Bucket
Összecsukható csalis vödör
Utazás során söralátét méretűre összehajtható, és a vízpartra érve 
egy mozdulat alatt egy teljesértékű, vízhatlan vödörré alakítható. A 
vödör alja megerősített, sziklás, köves torzsás terepen is strapabíró. 
Hordfülei segítségével könnyedén mozgatható. Vízlepergető anyagból 
készült.
•	 Ø31x25cm

CZ 7009
Neoprene reel bag
Orsóvédő
orsóvédő táska a botra szerelt orsókhoz. Puha, de erős neoprén anyag-
ból készült. Univerzális méretben.

ÚJ

ÚJ

ÚJ

ÚJ

97.

1 780Ft

1 790Ft

3 490Ft

2 490Ft
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CZ 3451
Multi Bag
Multi horgásztáska
igen nagy méretű fő tároló rekeszében minden dobozunknak,  horgászfel-
szerelésünknek garantáltan jut hely. A két oldalon lévő zsebek ideálisak az 
előkéink vagy aprócikkes horgászdobozaink tárolására. Minden zseb egy 
plusz hálós tárolót is kapott.  Kialakítása során ügyeltünk a minőségi kom-
ponensek felhasználására, így nagy méretű cipzárt és párnázott vízleper-
gető vászon alapanyagot használtunk. további kényelmi szolgáltatásként a 
vállpánt további extra párnaréteget kapott. Kézitáskaként és válltáskaként 
is használhatjuk.
•	 57x25x30cm

CZ 1703
Boilie Fan Carryall
Bojlis horgásztáska
Nagyméretű, a bojlis horgászok igényeihez tervezett, extra erős 
horgásztáska.
•	 Nagy központi rekesz
•	 oldalzsebek és ívelt falú végzsebek
•	 Víz- és karcálló alsórész
•	 Párnázott vállszíj és fogófül
•	 Méret: 62x32x33 cm

CZ 1772
Carry-All Fishing Bag
Carry All Nagyméretű horgásztáska
Erős anyagból készült nagyméretű horgásztáska.
•	 Nagy központi rekesz
•	 oldalzsebek és külső hálós zsebek
•	 Párnázott vállszíj és fogófül
•	 Méret: 70x28x29 cm

CZ 1765
Practic-All Fishing Bag
Practic horgásztáska
Erős anyagból készült univerzális horgásztáska.
•	 Nagy központi rekesz
•	 oldalzsebek
•	 Párnázott vállszíj és fogófül
•	 Méret: 58x23x29 cm

CZ 7918
Cool Bag
Hűtőtáska
Csalik, aromák, etetőanyagok és akár élelmiszerek hűtésére és 
tárolására alkalmas horgász táska. Nagyméretű oldalzsebbel és erős, 
párnázott vállpánttal készült. belső borítása könnyen tisztítható.
•	 40x26x26 cm

ÚJ

ÚJ

98.

9 990Ft

8 990Ft

9 490Ft

6 990Ft

7 490Ft

4 990Ft

CZ 2331
Universal N2 bag
N2 Univerzális horgásztáska
Egyfakkos, dupla zsebes általános horgásztáska. ideális horgászfelszerelé-
seink tárolására, legyen szó etetőanyagról, csalikról vagy aprócikkeinkről. 
Dupla cipzáras kialakítású, tépőzáras fixáló rögzítéssel. A táska megerősített 
vállpántot kapott, így akár a vállunkon átvetve is használhatjuk. Az aljában 
található merevítés kényelmesebbé teszi a táska használatát.
•	 50x28x28cm
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CZ 3468
Messenger Bag
Messenger válltáska
Az egyik legpraktikusabb viselet, legyen szó pergetésről vagy csak a 
horgászfelszereléseink kiszállításáról. Egy fakkos, jól pakolható táska, 
két kisebb front oldali zsebbel. Pergetőknek is ideális. 
•	 36x26x15cm

CZ 7894
Shoulder Bag
Horgász válltáska
Aprócikk tárolására alkalmas válltáska, rengeteg hasznos hellyel, két 
zsebbel és egy italtartóval. A pergető horgászok figyelmébe különösen 
ajánlott. Két nagyméretű csalis doboznak is elegendő hely a nagy re-
keszben.
•	 40x22x12 cm

CZ 4144
Camou Bag
Terepszínű táska
Közkedvelt Camou mintázatú táska anyaga strapabíró, esőálló.
A külső zsebek zárhatóságát az erős cipzár mellett egy tépőzáras 
fül is biztosítja, emellett a táska hátsó részén egy nagyobb, sűrű 
hálós zseb is helyet kapott. belső részét 3 db párnázott, tépőzáras 
fakkelválasztóval fantáziánk szerint alakíthatjuk az elrendezését. 
•	 53x22x27cm

CZ 4151
Camou Rucksack
Terepszínű hátizsák
Vannak horgászhelyek melyek nehezen megközelíthetőek, ilyenkor 
nagy segítséget nyújt egy megfelelő hátizsák. Ezt a terméket a sokak 
által kedvelt Camou mintázatú anyagból készítettük el, mely strapabíró, 
esőálló, emellett kellemes tapintású. 45 literes belső térfogattal ren-
delkezik melyet további 5 oldalzsebbel láttunk el. Váll és derékpántja 
párnázott, kényelmes, könnyedén állítható. Masszív és erős cipzárjai 
hosszú élettartamúak.
•	 37x20x64cm

Rucksack 50 & Rucksack 70
Horgász hátizsák
Két méretben kapható, praktikus kialakítású horgász hátizsák, nemcsak 
horgászoknak. Kényelmes, párnázott vállpánttal és derékövvel. 5, illetve  
7 darab zsebbel. Kialakításánál fogva teljesen esőálló. Horgásztúrákra,  
túrákra és kirándulásokra tervezve.

Cz 7375
Cz 7771

50liter
70liter

34x28x56cm
50x32x60cm

ÚJ

ÚJ

ÚJ
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Rod Holdall
Professzionális bojlis botzsák
Három felszerelt horgászbot biztonságos szállítására szolgáló spe-
ciális botzsák. bélelt kivitel, belül rögzítőpántokkal. A kiegészítő re-
keszekben praktikusan tárolhatjuk egyéb felszereléseinket (orsódo-
bok, bottartók stb.).

Rod Sleeve
Szimpla horgászbottartó
Egyfakkos horgászbot szállító zsák. A botzsák kialakítása során ki-
emelkedő szempont volt, hogy a nagyobb orsók is kényelmesen el-
férjenek, így 25cm-es orsótartó rekeszt alakítottunk ki. Megerősített 
vízlepergető anyagú szövetből készült. Vállpánttal együtt szállítjuk.
Mind a varrások eldolgozása mind az extra megerősítés horgászfel-
szerelésünk mechanikai védelmét biztosítja a botvégek számára is.

Double Rod Sleeve
Dupla horgászbottartó
Dupla horgászbot szállító zsák. A botzsák kialakítása során kiemel-
kedő szempont volt, hogy a nagyobb orsók is kényelmesen elférjenek, 
így 25cm-es orsótartó rekeszt alakítottunk ki. Megerősített vízleper-
gető anyagú szövetből készült. Vállpánttal együtt szállítjuk.
Mind a varrások eldolgozása mind az extra megerősítés horgászfel-
szerelésünk mechanikai védelmét biztosítja a botvégek számára is.

Cz 7917
Cz 7603

Cz 3536
Cz 3543

Cz 3512
Cz 3529

12’(190X30cm)
13’(205x30cm)

12’(193X26cm)
13’(206x26cm)

12’(193X26cm)
13’ (206x26cm)

100.

9 990Ft
10 490Ft

4 190Ft

4 490Ft

4 490Ft

4 990Ft

ÚJ
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StrongHold Rod Bag
Egy botos merevfalú botzsák
Extra erős kivitelű, merevfalú bottok.

Cz 3378
Cz 3385

Cz 1741
Cz 1758

140x17x17cm
160x17x17cm

130cm
160cm

Double Rod Stiff Bag
Dupla merevfalú bottartó
A merevített fal extra biztonságot 
nyújt a botjaink számára. A tokban 
2 felszerelt botot tudunk tárolni és 
szállítani, középen egy párnázott 
elválasztóval. Anyaga erős, könnyen 
tisztítható.
•	 Kemény, biztonságos oldalfal
•	 Két felszerelt bot szállítására 

alkalmas

8 990Ft

6 990Ft

9 990Ft

7 690Ft
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NS Double Rod Bag
NS dupla horgászbottartó
Kiváló minőségű, megerősített varrásokkal készített vízlepergető 
anyagú vászon botzsák. Mind a varrások minősége mind a kidolgo-
zása mind pedig a felhasznált alapanyagok egy magasabb minőségi 
kvalitásról árulkodnak. A botzsák kettő orsóval felszerelt vagy 5 orsó 
nélküli horgászbot kényelmes tárolására használható. Az oldalára 
került egy plusz zseb, amiben merítőhálót, leszúró villát, stb. tárolha-
tunk. Mind kézben, mind vállon hordhatjuk.

NS Triple Rod Bag
NS tripla horgászbottartó
Kiváló minőségű, megerősített varrásokkal készített vízlepergető 
anyagú vászon botzsák. Mind a varrások minősége mind a kidolgo-
zása mind pedig a felhasznált alapanyagok egy magasabb minőségi 
kvalitásról árulkodnak. A botzsák kettő orsóval felszerelt vagy 5 orsó 
nélküli horgászbot kényelmes tárolására használható. Az oldalára 
került egy plusz zseb, amiben merítőhálót, leszúró villát, stb. tárolha-
tunk. Mind kézben, mind vállon hordhatjuk.

Cz 4083
Cz 4090
Cz 4106

Cz 4113
Cz 4120

120X23x12cm
140x23x12cm
160x23x12cm

140x24x20cm
160x24x20cm

CZ 3484
Tip Protector
Botvédő sapka
A horgászbotjaink spiccgyűrűi és a többi gyűrű védelme nagyon fon-
tos. A botvédő sapka kialakítása révén a teleszkópos és a hagyomá-
nyos horgászbotokhoz is használható. Párnázott anyagból és erős 
tépőzárral készül. 
•	 35x11,5 cm

CZ 6996 
Rod Band
Botrögzítő pánt
Puha, de erős botrögzítő pánt tépőzárral a botok biztonságos szállí-
tásához.
•	 2db/csomag
•	 2,2x20,5cm

CZ 3390
Neoprene Rod Band
Neoprene botrögzítő pánt
A szokásos vékony neoprén botpántok sok esetben nem biztosíta-
nak kellően erős fogást, ezért kezdtük meg az Xl verzió gyártását. A 
csomag 2db 26x4cm-es botkímélő neoprén került, melyek rögzítése 
tépőzárral történik. A csomagot egy gyorszáras táskában szállítjuk.
•	 2db/csomag
•	 4x26cm

ÚJ

ÚJ

ÚJ

102.

3 990Ft
4 190Ft

4 990Ft

4 490Ft
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CZ 0551
Elite Rod Pod
4 botos, acélszürke, alumíniumvázas, uni-
verzális bottartó állvány. Masszív lábainak 
hossza könnyedén állítható. összeállítása 
egyszerű, percek alatt kivitelezhető. 
•	 Vázhosszúsága könnyedén, de stabilan 

variálható: 87-144 cm, hordozótáskában 
mindössze 3,25 kg összsúllyal. 

•	 szállítható, mérete: 95x21x9 cm. 
•	 Kereszttartóiba tökéletesen illeszkednek az 

elektromos kapásjelzők és bottartó villák.
•	 Elit minőség elérhető áron.

CZ 3796
Fanatic N4 Rod Pod

CZ 2362
Fanatic N3 Rod Pod

•	 hosszúság: 73-115cm
•	 állítható szög: 0-55°
•	 állítható lábak és buzz bar
•	 hordtáska
•	 szállítási méret: 80x23x7cm
•	 súly: 3,33kg

•	 hosszúság: 73-115cm
•	 állítható szög: 0-55°
•	 állítható lábak és buzz bar
•	 hordtáska
•	 szállítási méret: 80x23x7cm
•	 súly: 3,50kg

CZ 2928
CrossPod Rod Pod
Ez az állvány a közepén kapott egy plusz 
csuklópontot, ahol a keresztmerevítők moz-
gatásával a buzzbárok egymáshoz közelít-
hetők avagy távolíthatók. értelemszerűen 
amikor hosszabb botokkal horgászunk távo-
lítsuk, rövidebb botok esetében közelítsük a 
kereszttartókat egymáshoz. Egy alkalommal 
3 bot tárolására alkalmas. további előnye, 
hogy gyakorlatilag minden sarkalatos pontja 
egyedileg álltható, így a lábak, a buzzbárok 
magassága és az X alakú keresztmerevítő 
nyitottsága is. legyen szó stégről vagy hepe-
hupás talajról, ezen a állványon a felszerelé-
sünk stabilan fog állni.

FanaticrodPod család egy igazán alaposan megtervezett állvány, melynek minden 
eleme a gyorsaságra, az egyszerű kezelhetőségre épül. Pillanatok alatt bármilyen 
terepen felállítható. Váza egy erősített, porfestett alumínium cső, melynek minden 
pontja gyorszárral ellátott. 3 illetve 4 botos változata kapható, így mindenki megta-
lálja a számára legmegfelelőbbet. 

ÚJ

ÚJ ÚJ

CZ 8298
KATIUSHA rod pod
rendkívül stabil alumínium test. Egy perc 
alatt összeállítható bottartó. Négy állítható 
hosszúságú, teleszkópos lábbal. Négy bo-
tos kivitelű. rendkívül masszív szerkezet, 
hordtáskával. 
•	 Hossz: 87cm-137cm
•	 szállítási méret: 92x16x16 cm
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CZ 4052
Smart Rod Pod
rendkívül stabil duplatengelyes három botos rodpod. 
A középtengelyes rodpodok azok, melyeket sík terepre, 
stégekre és akár egyenetlen felületekre is ajánlunk. Ez 
a dupla tengelyes állvány masszivitása kiemelkedő, az 
egyes paraméterei jól állíthatóak a terepkörülmények 
elvárásainak megfelelően. Akár 125cm-re is stabilan 
szétnytható és a teleszkópos lábaknak köszönhetően 
mind a négy ponton állíthatjuk a magasságot úgy, hogy 
a berendezés egésze vízszintes legyen.
•	 magassága 55 és 70cm között variálható
•	 az állvány összsúlya: 2,8kg
•	 vízlepergető vászontáskával szállítjuk

CZ 0520
Standard Rod Pod
Alumínium vázú bottartó állvány. teljes mértékben 
állítható lábakkal, rendkívül stabil, 3 botos kivitel. 
•	 Vázának hosszúsága variálható: 76-129 cm, 

hordozótáskában, összsúlya: 1,8 kg.
•	 szállítási mérete: 94x23x5 cm.

CZ 2355
Practic Rod Pod
Nevéhez hűen minimális tömeg és szállítási méret, 
könnyű felállíthatóság, egyszerű kezelhetőség jellemzi.
•	 Alumínium váz
•	 Vázának hosszúsága variálható: 77-120cm
•	 Állítható lábak
•	 Hordtáska
•	 szállítási méret: 79x9x9cm
•	 súly:1.55kg

CZ 0544
Alu Rod Pod
3 botos, alumínium vázzal, minden igényt kielégít.  
Könnyen összeszerelhető, kereszttartóiba tökéletesen  
illeszkednek az elektromos kapásjelzők és bottar-
tó villák. Állítható lábainak köszönhetően minden  
terepen megállja a helyét.
•	 Vázhosszúsága egyszerűen, de stabilan állítható  

77-121 cm között. 
•	 Az állvány alumínium vázának köszönhetően 

szállíthatósága sem jelent problémát, hordozó- 
táskában, összsúlya 2,25 kg

•	 szállítási mérete: 86x27x8 cm. 
•	 legjobb ár-érték arány!

ÚJ

ÚJ
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Cz 3802
Cz 3819

Cz 1215
Cz 1222

Cz 1239
Cz 1246

20cm
30cm

30cm
40cm

30cm
40cm

2 bot
3 bot

2 bot
3 bot

CZ 0568
Tripod
Könnyű, alumínium, háromlábú bottartó állvány. 
bármilyen talajon biztosan felállítható: stégen, be-
tonozott parton, egyéb helyen, ahol a bottartót nem 
lehetséges leszúrni.  A kihúzható tartórész magas-
sága és a lábak állíthatóak, a menetes fejbe botvilla 
vagy elektromos kapásjelző is rögzíthető. 
•	 Állítható magasság: 55-159 cm.
•	 szállítási mérete: 60x7x7 cm.
•	 0,77 kg

Double Rod Buzz Bar
Rövid kereszttartó
Hagyományos 2 botos kereszttartó zöld felületkezeléssel.

Easy Alu Buzz Bar
Alu kereszttartó
Könnyű, alumínium ötvözetből készült kereszttartó, két 
és három botos kivitelben.

Strong Buzz Bar
Erős kereszttartó
Erősített kereszttartó stílusos fekete felületkezeléssel, 
két és három botos kivitelben.

ÚJ
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Cz 8627
Cz 8634

Cz 4175
Cz 4182

Cz 3002
Cz 3019
Cz 3026
Cz 3033

Cz 4205
Cz 4199

Cz 8641
Cz 8658

Cz 8665
Cz 8672

50cm
70cm

55-90cm
65-120cm

38-71cm
61-114cm
76-145cm
122-234cm

45-85cm
65-120cm

55cm
75cm

55cm
75cm

Tele Alarm Holder
Teleszkópos kapásjelző-
tartó menetes véggel

Tele Bank Stick
Teleszkópos gyorszáras 
leszúró

Tele Bank Stick
Teleszkópos bottartó villa

Tele Electric Bite 
Indicator Holder
Teleszkópos kapásjelzőtartó

Black Power Bankstick
Extra erős leszúró
Horgászbot tartó leszúró négy méretben. időjárásálló bevonat, gyors klipsz-
rögzítés. Menete minden bottartóval, kapásjelzővel és egyéb kiegészítővel 
kompatibilis.

ÚJ ÚJ

Bank Stick
Bottartó villa
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CZ 7726 
Rubber Head Rod Rest
Bottartó fej
bottartó fej csúszásmentes gumiból, különböző átmérőjű botok-
hoz. Különösen ajánlott vékony nyelű bojlis botok használatakor.

CZ 1175
Anti Draw Back Rest
Csúszásmentes botvilla
Új, a modern horgászoknak kifejlesztett botvilla, amely zárszer-
kezete révén megakadályozza, hogy a hal véletlenül a vízbe húzza 
a botunkat.

CZ 4337
Beach Rod Holder
Csalizó bottartó
rozsdamentes acélból és erős leszúróból készült csalizó állvány. 
A legkeményebb talajba is könnyen beleszúrható. szállításhoz 
szétcsavarható, így kis helyet foglal. 
•	 35x285 mm

VéKoNy ErősítEtt Quick Release Adaptor
Gyorsrögzítő adapter
Fekete, színterezett gyorsrögzítő adapter, mely minden kapásjel-
zőhöz és egyéb horgászfelszereléshez illeszkedik. Vékony (slim) 
és erősített kivitelben szákokhoz, haltartókhoz.

Cz 2043
Cz 2050

vékony
erősített

CZ 7719
Alarm Tilt Adaptor
Dönthető adapter
szögben dönthető. Használható elektromos kapásjelzőkhöz, bot-
tartó fejekhez, haltartó szákokhoz.
•	 45°

CZ 7740 
V-Head Rod Rest
„V” alakú bottartó fej
speciális bottartó fej. A „V” alakú fej nagy stabilitást biztosít. Prak-
tikus zsinórvezetővel.

CZ 7733
U-Head  Rod Rest
„U” alakú bottartó fej
Univerzális bottartó fej, minden technikához alkalmazható. Köny-
nyű és extra erős anyagból készült.
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CZ 1680
Anti-theft Alarm
Mozgásérzékelő riasztó
Hasznos eszköz, ha muszáj a parton magára hagyni felszerelé-
sünket.
•	 3-5m hatótáv
•	 100 fokos látószög
•	 30 másodperces riasztás késleltetés
•	 Nappal és éjjel is használható, köszönhetően a beépített 

infralED-nek
•	 3 db AAA elemmel működik (nem tartozék)

CZ 3330
Fanatic Fishfinder
Fanatic Halradar
Könnyű, hordozható halradar, extra funkciókkal. Vezetékes és ve-
zeték nélküli szenzorral is használható. Egyszerű kezelhetősége 
miatt a kezdő horgászoknak, a kiterjesztett funkciók miatt a profi 
horgászoknak is ajánlott! 
•	 hálózati és autós töltő az akkumulátorhoz
•	 kis- és nagyhal riasztás
•	 mederfigyelés és riasztás
•	 48x48 mm lCD kijelző, mely minden időben látható
•	 180 m-es hatótáv, 100 m-es mélységig, 8 m-es kábelhossz
•	 vízhőfok kijelzés
•	 zoomolás
•	 magyar nyelvű menü és használati utasítás, eső- és cseppálló 

6th Sense Bite Alarm Sets
„Hatodik érzék” elektromos kapásjelző szett
Három plusz egy, illetve négy plusz egy darabos szett. Digitális 
elektronikával, energiatakarékos, gumírozott bevonatú, esőálló, 
extra vékony, elegáns kivitel. 
Funkciói: 
•	 Állítható hang, érzékenység, tónus
•	 Ejtésre, húzásra más hangjelzés
•	 Kapcsolható éjszakai jelző fény
•	 Acél zsinórvezető
•	 Némítás és rezgő funkció
•	 Automata hangolás
•	 Elemigény:  

-jeladó 1 db: 2xAAA 
- vevő: 1x9 V (nem tartozék)

Cz 7956
Cz 7963

3+1 szett (3 kapásjelző, 1 vevő)
4+1 szett (4 kapásjelző, 1 vevő)

ALARM
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CZ 3659
Prof-X Bite Alarm Set
Prof-X Elektromos kapásjelző szett
200m hatótávolságú rádiós kapásjelző készlet. gyakorlati-
lag a modern pontyhorgászat minen igényét kielégtő készlet 
új, extravagáns megjelenést kapott. Minden funkció állítás 
a horgászat során felmerülő igényeket hivatott kiszolgálni, 
így természetesen a hangerő és hangszín állításon túl, le-
hetőségünk van a készülék érzékenység álltására is. Ez kife-
jezetten szeles időben, erősen hullámzó vízen fontos. Ami 
extra szolgáltatás, hogy a készletben megtalálható egy snag-
bar készlet is, így azt már nem kell külön megvásárolnunk. A 
ki-bekapcsolás mechanikus kapcsolóval történik, az egyéb 
funkciók finomhangolása pedig nyomógombokkal. Praktikus 
műanyag kofferben szálltjuk. A kapásjelzők 9V-os elemmel, a 
vevő készülék 3db AAA elemmel működik.

CZ 0603
Messenger 2+1 Bite Alarm Set
Messenger 2+1 Rádiós kapásjelző
Két kapásjelzőből és egy vevőkészülékből álló szett.
•	 légköri viszonyoktól függően 100-200 méteres vételi 

távolság
•	 Néma üzemmód
•	 Állítható hangerő
•	 lED jelzőfény
•	 A vevőkészülék csuklópánttal hordozható
•	 A kapásjelzők 1-1 db 9 V elemmel működnek (nem tartozék)
•	 A vevőkészülék 3 db AAA elemmel működik (nem tartozék) 

CZ 3666
PFX Bite Alarm
PFX elektromos kapásjelző
Extravagáns megjelenésű, ergonomikus elektromos kapásjel-
ző. rendhagyó módon a kezelő szervek nem az előlapon talál-
hatóak, hanem a jelző oldalán, így könnyedén állíthatjuk akkor 
is, amikor a horgászfelszerelésünk már be van dobva. Mind a 
hangerő, hangszín és érzékenység 8 lépcsőben állítható. éjsza-
kai fény, elektromos swinger vezérlés, 9V-os elem csatlakozó 
jellemzi még ezt a készüléket. A ki-, bekapcsolás mechanikus 
kapcsolóval történik, ami szintén nem szokványos.

ÚJ
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CZ 1833
Bite Alarm ZRX
ZRX Elektromos kapásjelző
stílusos, és kiváló paraméterekkel rendelkező kapásjelző. A hangszín 
illetve hangerő széles skálán állítható. A beépített bottartó segédvilla 
gondoskodik arról, hogy botunk biztonságban legyen, nem rántja le a 
hal.
•	  Néma üzemmód
•	  Állítható hangerő
•	  lED jelzőfény
•	  Kézi ki-be kapcsolás
•	  1 db 12 V elemmel működik (nem tartozék) 

CZ 7826
Bite Alarm FSI
FSI Elektromos kapásjelző
Megbízható kapásjelző, melynek fontos része a beépített csatlakozó, 
amibe akár swingert vagy világító bottartó segédvillát is csatlakoztat-
hatunk. Két gomb segítségével állíthatunk a hangerősségen illetve a 
tónuson, emellett dupla led is jelzi számunkra a kapást. 9V-os elemmel 
üzemel (nem tartozék).

CZ 3642
Mini Bite Alarm
Mini elektromos kapásjelző
Kompakt kiszerelésű elektromos kapásjelző. A hangerő gombot (V) 
hosszasan lenyomva kapcsolhatjuk be a készüléket. A hangerő 3 foko-
zatú, de akár néma üzemmódban is használható. 6 féle hangszín és 4 
érzékenységi szint állítható, így a mindenkori felhasználási körülmé-
nyekre hangolhathjuk a jelzőt. Elektromos swingert vezérli, 12V-os 
elemmel üzemel (tartozék). gumi bevonatának köszönhetően a hor-
gászbot garantáltan nem fog sérülni. Akár éjszakai feederes horgászat-
hoz is ajánljuk.

CZ 1697
Bite Alarm TT-1
TT-1 Elektromos kapásjelző
Egy kiváló ár-érték arányú jelző. Használata rendkívül egyszerű, mivel 
egy gombbal az összes funkció elérhető. Ezzel végezzük el a hangerős-
ség állítást illetve a kis és bekapcsolást.
•	 Néma üzemmód
•	 Állítható hangerő
•	 lED jelzőfény
•	 Kézi ki-be kapcsolás
•	 1 db 9 V elemmel működik (nem tartozék)

ÚJ
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CZ 3635
Clip-On Bite Alarm
Clip-On elektromos kapásjelző horgászbotra
A horgászbotra szerelhető kapásjelzők új generációja 
megérkezett. A dizájnos megjelenésen túl  kapott egy megerősített 
szíjat, aminek köszönhetően gyakorlatilag bármekkora blankra 
felszerelhető, beépítettek egy hangerő szabályozó- és hangszín 
állító gombot is. Az éjszakai felesleges csipogások zavaró hatása 
ezzel kiküszöbölhető. Használata roppant egyszerű, a zsinórt 
vezessük át a zsinórtartó bütykök között, amit egy rugó feszít. 
Kapás esetén hang- és fényjelzés is lesz, sőt az irányfény 20mp-
ig világít, így pontosan tudjuk, hogy melyik botunkon volt a kapás. 
3db gomb elemmel üzemel (tartozék).

Cz 1567
Cz 1574
Cz 1581
Cz 1598

piros
sárga
zöld
kék

CZ 8021
Snag Bar
Bottartó segédvilla
Kompatibilis minden típusú elektromos kapásjelzővel, rodpoddal és 
bottartóval. Használatával megelőzhető a bot olalirányú leesése a ka-
pásjelzőről. Könnyen szerelhető, kis helyen elfér. Anyaga: szinterezett 
alumínium.

Illuminated Snag Bar
Világító bottartó segédvilla
Kapásjelzőhöz csatlakozó, biztonsági botvilla a bot leesésének 
megelőzésére.
•	 bevonattal ellátott fém villák
•	 lED jelzőfény 
•	 A legtöbb elektromos kapásjelzőhöz használható
•	 4 színben

Cz 3506
Cz 3513
Cz 3520
Cz 3537

piros
sárga
zöld
kék

Bite Indicator S01
S1 Merev karú kapásjelző
Praktikus kialakítás és rendkívüli megbízhatóság jellemzi az s1 swin-
gert.  A fejbe világítópatron helyezhető. A merev karon a súly elmozdítá-
sával növelhetjük vagy csökkenthetjük a zsinórra gyakorolt ellenállást. A 
swinger elektromos kapásjelzőkhöz csatlakoztatható (amelyikben van a 
csatlakozásra kialakított dugalj),  így kapás esetén a swingerbe beépített  
lED világít.

ÚJ
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Cz 1086
Cz 1093
Cz 1109
Cz 1116

piros
sárga
zöld
kék

Bite Indicator 2in1, S05
S5 Ledes világító kapásjelző (2in1)
•	 Vastag/vékony fej
•	 lED világítás
•	 A legtöbb elektromos kapásjelzőhöz csatlakoztatható
•	 4 színben

Cz 7987
Cz 7994
Cz 8007
Cz 8014

Cz 3598
Cz 3604
Cz 3611
Cz 3628

Cz 4076
Cz 4069

piros
sárga
zöld
kék

piros
sárga
zöld
kék

Fluo zöld
Fluo piros

Bite Indicator S04
S4 - láncos kapásjelző
golyós kialakítású, láncos kapásjelző.

Bite Indicator S03-N
S3-N láncos kapásjelző
Pici, praktikus, elegáns: ezek az első jelzők, melyek az ember eszébe 
jutnak, ha ránéz ezekre a láncos swingerekre. A zsinórtartó rész stabi-
lan rögzíthető, akár nagyobb szélben is nyugodtan használhatjuk, nem 
fog kiugrani a tartójából. A téves kapások elkerülése érdekében minden 
swinger mellé adunk egy plussz súlyt is, melyet opcionálisan használ-
hatunk, ha ez szükséges. Amikor erősen fúj a szél, a nagy hullámok 
okozhatnak téves kapásjelzést, ellenben ha jól kisúlyozzuk a swingert, 
az ilyen kapások száma radikálisan csökkenthető. A swinger éjszaka is 
használható, szabványos 4,5mm-es világtópatron befogadására alka-
mas. Négy színben kapható: piros, kék, zöld, sárga. A lánc hossza 22cm, 
ami szintén igény szerint szabadon rövidíthető.

Heavy Chain Bite Indicator
Heavy láncos kapásjelző
Valódi hajtásláncból készített swinger melynek oldal irányú stabili-
tása kiemelkedő a hagyományos láncos swingerekhez képest, szin-
te a merevkarúéval vetekszik, viszont az ezekre jellemző szabadság 
fok megmaradt.Ennek köszönhetően elég jól paraméterezhető, 
a szélsőséges időjárási körülmények között is biztosan állítható, 
hogy a téves kapások száma minimális legyen. A zsinórtartó gom-
bök könnyedén oldanak bevágáskor, mindazonáltal stabilan tarta-
nak nyugalmi állapotban. A lánc hossza: 18cm, a swinger súlya: 85g

Bite Indicator
„Kutyanyelv” Kapásjelző
Világítópatron tartós „kutyanyelv” kapásjelző több színben.
•	 3 db, vegyes színek

Cz 8120
Cz 8137

l
s
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CZ 8212
Smart Bivvy Lamp
Smart LED Sátorlámpa
Különleges kialakítású, erősített anyagú álló lámpa. A készü-
léken található Usb csatlakozó segítségével akár mobiltele-
fonunkat és táblagépünket is tölthetjük. 
•	 2 X 20 lED, irányba állítható fejekkel. 
•	 1000mAh akkumulátorral.

CZ 8205
Multifunction Power Lamp
POWER LED lámpa
Multifunkciós (reflektor és területvilágító) erős kialakítá-
sú, esőálló akkumulátoros lámpa. Magas fényű lED-ekkel 
(28db, sum.: 3w, 150 lumen). Egy töltéssel akár 5-6 óra vi-
lágítás. 
•	 tölthető szivargyújtóról  

és 220 voltról. 
•	 2000Ah akkumulátorral

CZ 8229
Handy Power Lamp
Power lámpa
Akkumulátoros kézi lámpa. Két fokozatban állítható fé-
nyerő. A lámpa testébe épített csatlakozó segítségével, 
közvetlenül a konnektorból tölthető (220V). 
•	 500mAh akkumulátorral

CZ 2454
Fold-A-Lamp Bivvy Lantern
Összecsukható lámpa
Kizárólag a praktikus szempontok vezérelték a Carp zoom 
fejlesztőit, amikor megalkották ezt az összecsukható lám-
pát! Használaton kívül igen kis helyen is elfér, bármelyik 
horgásztáskában helyet találunk. Amikor szükség van rá, 
egy mozdulattal szétnyitható és az 1w teljesítményű szuper 
fényes lED bevilágítja a környezetünket. A fenékrészen egy 
praktikus akasztó kapott helyet, így akár a sátorban, sátra-
sernyőn, rodpodon vagy a hétvégi házunk teraszán is köny-
nyedén felakaszthatjuk. 3 db ceruza elemmel (AA) működik.
Mérete összecsukva: 8,5cmx5cm; szétnyitva: 8,5cm x13cm. 
súlya mindössze 132g (elem nélkül).

ÚJ
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CZ 2430
Mega-Lite Headlamp
Mega-Lite fejlámpa
2db 1200mAh akkumulátor biztosítja fejlámpa haszná-
latát. töltőjével bármikor újratölthetjük. A szokványos 
fehér lED-en kívül kapott egy zöld fényű lED-et is, ami 
a legkevésbé zavaró fény a halak számára, például har-
csa horgászatánál. A fejlámpa rendelkezik egy zoom 
funkcióval is, aminek köszönhetően használhatjuk spot 
reflektorként is és szórt fényt világító átfogó lámpaként 
is. Ergonomikus fejpántja stabilan tart a fejen, a hom-
loktámasznak köszönhetően kényelmes viselet hosszú 
távon is.

CZ 3354
ZOOM Headlamp
ZOOM fejlámpa
3 w-os szuper erős lED, mely több, mint 150 mé-
terre képes világítani a  zoomolható technika révén.  
90 fokban állítható fej, mely teljes egészében esőálló. 
Könnyű, alumínium foglalat. 
•	 Elemigény: 3x AAA (nem tartozék)

90°

szÚró és szórt FéNy 
ÁllítÁs

CZ 1659
Night Guide 1+4 Headlamp
Night Guide 1+4 ledes fejlámpa
•	 3 w lED (120 lumen)
•	 2 fehér lED
•	 2 piros lED
•	 4 állású kapcsoló (erős-gyenge-piros-ki)
•	 3 db AAA elemmel működik (nem tartozék)

90°

CZ 3347
8+2 LED Headlamp
8+2 ledes fejlámpa
8 szuper erős fényű led és 2 vörös színű led. 90 fokban ál-
lítható fejrész. Esőálló kivitel, minden időben használható. 
•	 Elemigény: 3x AAA (nem tartozék)

90°
CZ 1642
Night Guide 1+1 Headlamp
Night Guide 1+1 ledes fejlámpa
•	 1 w lED (40-50 lumen)
•	 Piros lED
•	 4 állású kapcsoló (gyenge-erős-piros-ki)
•	 3 db AAA elemmel működik (nem tartozék)

CZ 0758
2+1 LED Headlamp
2+1 ledes fejlámpa
2 fehér és 1 piros led, esőálló kivitel, 170 fokban állít-
ható, extra könnyű szerkezet. 
•	 Elemigény: 3x AAA (nem tartozék)

114.

ÚJ

9 490Ft

3 990Ft

3 490Ft

1 890Ft

2 190Ft

1 275Ft

www.CArPzooM.HU



KiEgészítőK

CZ 7856
MultiCarp Tackle Box
Multifunkciós horgászláda
Praktikus kialakítású, sokfunkciós pontyhorgászláda, vállszíjjal. 
Felszerelésnek külön kialakított rekeszekkel, 3 kivehető mo-
dullal, erős és könnyű anyagból. Akár ülőkének is használható 
(max: 85 kg).
•	 46x24x32 cm

Tackle Box
CarpZoom horgászláda
Új, szerelékes ládák 4 méretben, hogy mindenki megtalálja a 
számára megfelelő nagyságot. Modern eljárással készült, a 
legpraktikusabb kivitelben, így sokoldalú felhasználhatóságot 
tesz lehetővé. Nyitáskor a polcok áttekinthetővé válnak, össze-
csukáskor szorosan összezárnak.

Cz 0445
Cz 0452
Cz 0469
Cz 0476

36.6x19.8x16.5cm
37.0x22.2x19.7cm
46.0x28.2x22.1cm
46.0x28.2x25.3cm

2 fiókos
3 fiókos
4 fiókos
6 fiókos

CZ 7467
Tackle Box w. 2 drawers
Praktikus horgászláda 2 fiókos
strapabíró alapanyagból készült, a horgászathoz szükséges 
aprócikkeink tárolására alkalmas szerelékes láda. Minden hor-
gászmódszerhez megfelelő választás. twiszter-álló anyagból.
•	 29,4x18,7x15cm

CZ 7849
Tackle Box w. 3 drawers
Praktikus horgászláda 3 fiókos
strapabíró alapanyagból készült, a horgászathoz szükséges 
aprócikkeink tárolására alkalmas szerelékes láda. Minden hor-
gászmódszerhez megfelelő választás. twiszter-álló anyagból.
•	 36,8x21,4x20 cm

CZ 8434 
Carp Accessories Box
Prémium pontyhorgász doboz
6db kisdobozzal. ideális a pontyhorgászat mindenféle kiegé-
szítőjének tárolására. Anyaga strapabíró műanyag (skálázott 
fedővel). tartalma:
•	 1db 2 fakkos doboz
•	 1db 4 fakkos doboz
•	 1db 6 fakkos doboz
•	 1db 8 fakkos doboz
•	 1db 2 fakkos doboz (kicsi)
•	 1db 4 fakkos doboz (kicsi)
•	 Méret: 29x23x5 cm
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CZ 2608
Rig box
Előketartó doboz
Nagymértékben segíti az előre elkészített előkék sérülésmentes és 
biztonságos tárolását. Külön zárható rekesszel a kedvenc horgaink 
tárolására. Erős műanyagból készült.
•	 32x8x2 cm

CZ 1543
Double Rig Box
Kétoldalú előketartó
2x28 db, maximum 21 cm-es előke tárolására.
•	 23,7x7x2,8 cm

CZ 8441
Magnetic Box
Mágneses horogtartó
Két oldalú, mágneses horog és aprócikk tartó doboz, 25 rekesszel.  
Mágneses horog kiemelővel. Átlátszó fedővel.
•	 12x8x1,6 cm

CZ 1985
Hookling Box
Előketartó
Használatával az előre elkészített végszerelék, kötözött horgok biz-
tonságosan tarthatók.
•	 34,3x6x2 cm

CZ 4269
Plastic box
Műanyag aprócikkes doboz 
A legfontosabb aprócikkeinknek ideális doboz, amely a zsebünkben 
is kényelmesen elfér. Variálható belső, időtálló műanyag és igényes 
kivitelezés jellemzi. 
•	 12,2x10,5x3,4 cm

CZ 2585
8 comp. Assortment box
8 fakkos doboz
Univerzális, 8 fakkal ellátott, erős 
műanyagból készült szerelékes doboz. 
•	 10x7x2 cm

CZ 2592
6 comp. Assortment box
6 fakkos doboz
Univerzális, 6 fakkal ellátott, sok felhasz-
nálási lehetőségű szerelékes doboz.
•	 10x7x2 cm

CZ 2578
4 comp. Assortment box
4 fakkos doboz
Univerzális, 4 fakkal ellátott, sok 
felhasználási lehetőségű szerelé-
kes doboz. 
•	 10x7x2 cm

116.

1 490Ft

1 150Ft

1 950Ft

1 295Ft

675Ft

295Ft 295Ft

295Ft

www.CArPzooM.HU



KiEgészítőK

CZ 4283
Plastic box
Szerelékes doboz (twister álló)
•	 35.8×23.5×5cm

CZ 4290
Plastic box 
Szerelékes doboz (twister álló)
•	 31.5×22.8×5cm

Cz 0610
Cz 0627

Cz 9257
Cz 9240

M
L

L
XL

Ø5,5x34-61cm
Ø7,5x47-71,5cm

32x11x4cm
39,5x11x4cm

CZ 4245
Plastic box 
Szerelékes doboz (twister álló)
•	 13.3×7.2×2.9cm

CZ 4252
Plastic box 
Szerelékes doboz (twister álló)
•	 17.8×9.4×3cm

CZ 4276
Plastic box
Műanyag doboz szett
Három műanyag doboz, melyek egymáshoz illesztve egy 
egységet alkotnak.  
•	 A három doboz egybe illesztve 7,5 cm magas
•	 11×9.5×2.5cm

Float Tube
Úszótartó cső
•	 állítható magasság
•	 strapabíró kemény műanyag

Float Box
Úszótartó doboz
Nagyméretű úszó és kiegészítő tartó doboz.

117.
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CZ 7832 
Bait Crusher
Csaliőrlő
bármilyen bojli és pellet megőrlésére készített praktikus kéziszer-
szám. Anyaga masszív műanyag, fém tüskékkel. 
stick mix készítéshez ajánljuk!

CZ 7611
Groundbait Compressor
Etetőanyag prés
Használható etetőanyaggal vagy puha pellettel. Használata: 
töltsük meg a csövet a már készre kevert etetőanyaggal (vagy 
puha pellettel), zárjuk rá a kupakot és erősen préseljük össze. 
Nyissuk ki a végét, majd vegyük ki a furatot képező tüskét. A 
préselés után kapott lyukas hengert akasszuk a szerelékünkre. 
ideális a gyors folyású vagy mély vizek horgászata során.

CZ 0789
Nozzle for boilie gun 
Kinyomótölcsér
A bojli-kinyomópisztollyal kompatibilis, tetszőleges méretre 
vágható műanyag tölcsér. Egy éles kés segítségével vágjuk mé-
retre, majd kezdődhet a csalik készítése. 
•	 Maximum 35 mm-ig használható.

CZ 0772
Boilie Gun
Kinyomópisztoly
Kézi kinyomópisztoly az otthoni bojlikészítés megkönnyítésére. 
Könnyedén kezelhető, bárki használhatja, még több kiló készí-
tése után sem fog fájni a kezünk.

Cz 0599
Cz 7481
Cz 2098

16mm
20mm
24mm

Boilie Rolling Table
Bojliroller
saját bojlink otthoni elkészítésében, formázásában nyújt nagy 
segítséget ez a masszív roller. 

Boilie Drying Bag
Bojliszárító táska
A bojliszárító zsák erős szövésű, szellős és strapabíró. A gyári 
vagy a házilag készített bojlik, pelletek szárítására, tárolására 
kiválóan alkalmas. Az erős fogantyúk segítségével bárhová fela-
kasztható. Praktikus, vízlepergető tárolótasakkal.

Cz 1444
Cz 1451

5kg      30x45cm
10kg    45x60cm
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Throwing Stick
Dobócső
Könnyű, erős kialakítású műanyag dobócső. Csúszás-
mentes markolattal.

Spod
Etetőrakéta

Bait Sling
Parittya

Bait Thrower
Dobócső
Esztétikus, extra könnyű alumínium dobócső. 16-20-as 
méretű bojlihoz.

Cz 3972
Cz 3989

Cz 8038
Cz 8045

Cz 1901
Cz 1918

Cz 0122
Cz 0139

15
20

M
L

Cz 8472
Cz 8489

47cm
41cm

20mm
24mm

22mm
25mm

Ø4,8x15cm
Ø5,0x20cm

Ø57mm
Ø68mm

Baiting Spoon
Etetőlapát
ideális a csalik rövid és közepes távolságra dobásához. Az 
etetőlapát kialakítása lehetővé teszi bojlik, pelletek és mag-
mixek bedobását. A fej könnyű, de erős műanyagból, a nyél 
extra erős és könnyű carbon anyagból készült. szállításhoz a 
fej lecsavarható, így kis helyen is elfér. 

3 990Ft

3 490Ft

2 090Ft

850Ft

1 150Ft

3 490Ft

3 990Ft

2 350Ft

990Ft

1 495Ft
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CZ 1014
Marker Float
Jelölő úszó
A pontos etetés titka a megfelelő helymegjelölés. A 
jejlölő úszó hatalmas előnye, hogy a táskában elfér, 
így nem kell külön hordanunk semmit.

CZ 1007
Marker Float with Light
Világító és jelölő bója
A pontos etetés nélkülözhetetlen kelléke a Marker úszó, azaz a 
jelölő úszó. Ezt a típust éjszaka és rossz látási viszonyok között is 
használhatjuk, hiszen az elemmel működő lED még ilyen körül-
mények között is jól látható. be- és kikapcsolása az úszó végének 
elfordításával tehető meg. A csomag az elemet is tartalmazza.

CZ 3970
Reflector Foil
Reflektor fólia
sok horgász régóta kereste a megoldást arra, hogy az éjszakai horgá-
szat során felszereléseit könnyedén láthatóvá tegye. Ebből a fóliból egy 
csikot ragasztva a felszerelésünkre azonnal macskaszemmé változik. 
Adja magát, hogy az etetőbójára, H-bójára rakjunk, de aki ült már a 
sötét vízparton tudja, hogy a zseblámpa fénye sokszor kevés. tehetünk 
a rod podra, székünkre, táskánkra, sátrunk bejáratára, az ernyő leszú-
rójára egyaránt. Filléres beruházással jelentős komfort növekedés.
•	 15x20cm
•	 fehér/sárga/piros
•	 3db

H-Marker
H-bója
Ha gyorsan és pontosan meg akarjuk jelölni etetésünket használjunk 
H-bóját. Ez a hasznos segédeszköz nem hiányozhat egy horgász kel-
léktárából sem.

CZ 8168
Buoyant LED Marker Float
Bója LED világítással 
Alkonykapcsolós elektronika. UV- és vízálló műanyag anyagból. 
Nagy távolságból is kiválóan látható. 
•	 Elemigény: 2db AAA. (nem tartozék)
•	 súlya: 92g (elemmel).

kód   
Cz 8502
Cz 8496

méret
s
l

kötél
10m
12m

60x55x15mm
121x108x36mm

(NEM tArtozéK)

ÚJ
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CZ 1529
Neoprene Finger Protector
Neoprén ujjvédő
Puha, de erős neoprén ujjvédő, mely megakadályozza nagy 
dobások esetén az ujj sérülését. gyorsan száradó anyagból.

CZ 3727
Casting Glove
Dobókesztyű
A 100 méter feletti dobások sikerének érdekében nélkülöz-
hetetlen horgászkellék. Egy fonott dobóelőke fájdalmas sé-
rüléseket okozhat egy balul sikeült dobáskor. Ez ellen nyújt 
jó megoldást ez a kesztyű, mely neoprén anyagának köszön-
hetően tökéletesen felveszi a horgász kezének a formáját. A 
csuklórészen tépőzárral fixálhatjuk. Azon túl, hogy jól néz ki, a 
mechanikai védelemről is gondoskodik.

CZ 8106
Bulb Light Stick
Bóbitás világítópatron
•	 Világítási idő:  ≈ 8–12 óra
•	 4,5-8,0x35mm
•	 2db

CZ 8113
Light Stick 6” 
Világító cső
Világító rúd, alkalmazható akár kisebb sátrak megvilá-
gítására.
•	 Világítási idő: ≈ 10–12 óra
•	 12-25x150mm, 1db

ÚJ

121.

1 490Ft

1 490Ft

275Ft

150Ft

Light stick
Világítópatron
Az éjszakai horgászat nélkülözhetetlen kelléke a világí-
tópatron. A csomagban egyedülálló módon a 3 db patron 
mellett 3 db rögzítő cső valamint 3 db speciális rögzítő 
van, amivel a spiccre tudjuk azokat rögzíteni.  

Cz 2714
Cz 2721

4,5mmx39mm
3,0mmx25mm (spicctartó nélkül)

150Ft
150Ft
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CZ 1727
Catapult Particles
Maglövő csúzli
Magvak és magkeverékek belövésére tervezett ko-
sarú csúzli.

CZ 1734
Catapult BaitBall
Gombóclövő csúzli
Etetőanyag gombócok belövésére kialakított kosa-
rú csúzli.

CZ 1747 
Boilie Catapult
Bojlilövő csúzli
speciálisan bojli belövésére tervezett kosarú csúzli.

CZ 1536 
Catapult Worm
Csontilövő csúzli
Csonti belövésére tervezett kosarú csúzli.

1 950Ft

1 950Ft

1 950Ft

3 490Ft

KiEgészítőK
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Cz 2492
Cz 4045

Cz 0483
Cz 0490

2m (2 részes)
3m (3 részes)

12 liter
18 liter

Smart Handle
Merítőszáknyél
Erős és strapabíró merítőszáknyél, menetes csatlako-
zóval. Minden típusú merítőfejjel kompatibilis.

Net Head “BASIC”
Merítőfej „BASIC”

Cz 2951
Cz 2968

55x45cm
65x55cm

CZ 7948
Keepnet Bag
Száktartó táska
tároló és szállító táska a haltartónak, amely megaka-
dályozza a kellemetlen szagok és a nedvesség kijutását. 
Praktikus oldalzsebbel. belseje könnyen tisztítható.
•	 Átmérője: 55 cm

ÚJ

CZ 8280
Net Head 1
Merítőfej 1
Pontyhorgászathoz kifejlesztett, gyorsan száradó, mo-
nofil damilból kötött hálójú merítőfej
•	 48x40 cm

Bait Bucket
Horgászvödrök
Minőségi keverővödrök, nemzetközileg használt 12-18 
literes űrtartalommal. Kényelmes markolat. A 18 lite-
res vödörhöz tető is rendelhető.

5
mm

25
mm

123.
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CZ 3040
Competition Keepnet
Verseny haltartó
sűrű szövésű anyag, szögletes halkímélő kialakítású haltartó 
szák. Anyaga nem szívja a vizet, ezért gyorsan szárad. Állítható 
dőlésszögű csatlakozóval és praktikus belső kiemelő füllel készül. 

Cz 8334
Cz 8341
Cz 8358

ø45x200cm
ø45x250cm
ø45x300cm

4 részes
5 részes
6 részes

Stark Keepnet
Fémkarikás haltartó szák
Állítható adapterfejjel ellátott, 8 mm-es lyukbőségű, strapabíró 
haltartó szák. 10 mm-es alumínium karikákkal. 3 méteres válto-
zata verseny-haltartóként is használható!

Cz 0023
Cz 0030
Cz 0047

ø35x140cm
ø40x160cm
ø45x180cm

5 részes
5 részes
6 részes

Eco-N Keepnet
Eco-N Haltartó
Kedvező árú, jó minőségű karikás haltartó. Három méretben.

124.
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6 290Ft
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Cz 1604
Cz 1611

1 részes
teleszkópos

188cm
110cm

CZ 8410
Big Catch Landing Net
Nagyhalas merítőháló
Extra nagyméretű és erős, gumírozott hálóval készült nagyha-
las merítőszák. Egyrészes, erősített nyéllel.

Carp Landing Net
Klasszikus bojlis merítő
Klasszikus bojlis merítő, egyrészes és teleszkópos változatban.
•	 6 mm-es zöld hálóval
•	 fejméret: 107x107x90 cm
•	 kompozit nyél
•	 szivacsos markolat

Cz 3705
Cz 3712

60x50x200
70x60x250

DELTA-N  2 section landing net
DELTA-N teleszkópos merítőszák
Extra méretű, „nagyhal” merítőszák. Fix keretes, alumínium 
fejjel. 10 mmes, fekete hálóval. Pergetéshez is ajánlott.

CZ 0438
Foldable Landing Net
Összecsukható merítőszák
„smoked” fém színű, különlegesen merev és könnyű nyél, mely 
teleszkóposan állítható. A fejrész egyedi megoldással rendkívül 
precízen rögzíthető, majd egyszerűen oldható, és a fej a nyélre 
csúsztatva és félbe fordítva rendkívül kis helyen szállítható. 
•	 gumírozott hálóval
•	 szállítási méret: 28x107 cm

CsUKVA

CsUKVA

CZ 8211
Boat Landing Net, 1 section
Csónakos merítőszák
Csónakos horgászatok nélkülözhetetlen kelléke ez az egyré-
szes, nagyon erős kivitelű, összetolható merítőszák. Vízhatlan, 
20 mm-es gumírozott hálóval.

125.

9 490Ft
8 990Ft

4 990Ft
5 490Ft

9 790Ft

13 490Ft

9 490Ft
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BETA-N 2 section  landing net
BETA-N teleszkópos merítőszák
teleszkópos nyéllel, könnyű, összecsukható carbon 
fejjel. 8 mm-es zöld hálóval. Extra erős műanyag 
nyakrésszel.

Gamma-N  2 section landing net
GAMMA-N teleszkópos merítőszák
Mindennapi horgászatokra tervezett, kerekített végű 
merítőháló. Alumíniumból készült, könnyű, de merev 
nyél, a nyakrész erősített fém. Fejrész könnyen össze-
csukható. 10 mm-es finom szövésű hálóval.

CZ 1406
XXL Gamma Landing Net 2 section
Gamma XXL teleszkópos merítőszák
teleszkópos nyelű, összecsukható fejű, extra méretű 
merítőháló, 15x8 mm-es fekete hálóval
•	  szállítási hossz: 104 cm
•	 100x100x280cm

ALPHA-N 2 section landing net
ALPHA-N teleszkópos merítőszák
teleszkópos nyelű, összecsukható fejű merítőháló. 
Könnyű kialakítású, a mindennapi horgászatokra ter-
vezve. Acél merevítővel és fém nyakrésszel. 10 mm-
es zöld hálóval. 

Cz 0061
Cz 0054
Cz 0078

Cz 3682
Cz 3699

Cz 0016
Cz 0009

50x50x150
50x50x180
50x50x220

70x70x180
70x70x250

40x40x130
50x50x150

126.

2 190Ft

2 750Ft

2 490Ft

2 990Ft

5 490Ft

3 350Ft

6 290Ft

8 490Ft
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Cz 3088
Cz 3071

XL    ø9x20cm
L       ø5x16cm

Net Float
Merítőszák-lebegtetők
Minden típusú merítőszákhoz használható, fényvisszaverő 
csíkkal.

Omega 2 section landing net
Omega teleszkópos merítőszák
igényesen kialakított, karbon-kompozit nyéllel szerelt 
merítőháló. 8 mm-es zöld/fekete hálóval. 
•	  Fejméret: 70x70x65 cm
•	  EVA borítású nyélvég

Cz 1307
Cz 1321

70x70x210
70x70x250

CZ 3949
Catfish trap
Törpeharcsacsapda
törpeharcsák összefogására, ritkítására szolgáló varsa. Köny-
nyen szállítható, erős igénybevételnek is ellenálló kivitel. A tör-
peharcsa csapda halászeszköz, használata engedélyhez kötött. 
•	 ø40x80cm Új méret

CZ 1819
Spare Net
Tartalékháló
•	 Méret: 107x107x90 cm

CZ 5738
Carp Landing Net Spreader
Tartalék adapter bojlis merítőhálóhoz
•	 aluminium öntvény
•	 szabvány menetű rézcsavar

ÚJ

ÚJ

CZ 8266
Pond Landing Net
Kertitavi merítőszák
gumírozott fém nyél, fém hálótartó keret, erős háló.
•	 Ø25x100 cm

127.

8 990Ft
9 880Ft

1 250Ft

1 950Ft

2 990Ft

1 275Ft
990Ft

1 390Ft
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CZ 8832
PVA Wide Mesh
PVA háló (széles)
•	 37 mm x 5 m

CZ 8849
PVA Wide Mesh-refill
Utántöltő
•	 Kb.: 40-50 csomag  

elkészítésére elegendő

CZ 8182
PVA Deep Water Mesh
PVA háló
lassú oldódású 37mm-es PVA háló. 
Kimondottan alkalmas mély vizek hor-
gászata alkalmával, garantáltan csak a 
fenéken fog oldódni.
•	 5 méretes kiszerelés

CZ 8175
PVA Long Cast Mesh
PVA háló
távdobásokhoz kifejlesztett 
PVA háló, normál oldódású. 
•	 5 méretes kiszerelés

CZ 8863
PVA Narrow Mesh
PVA háló (keskeny)
•	 23mmx5m 

CZ 8870
PVA Narrow Mesh-Refill
Utántöltő
•	 Kb.: 40-50 csomag  

elkészítésére elegendő

CZ 8986
PVA String strong
PVA zsinór
•	 20 meter 

CZ 4740
Double ended plunger
Könnyű műanyagból ké-
szült pva töltő és tömítő 
rúd. Két vége különböző 
méretű.
•	 22/31x214 mm

CZ 8993
PVA String Extra Strong
PVA zsinór (extra erős)
•	 20 méter 

PVA Bags
PVA tasak
Ez a PVA kiszerelés nem 
más, mint egyik végén 
gyárilag zárt tömlő. bár-
milyen csalogató anyag 
tölthető bele (akár csak 
aroma is). Majd a szere-
léket is belehelyezve és 
megkötve, nagy távol-
ságra dobható!
•	 10 db/csomag  

PVA Bullet Bag  w. String&Holes
PVA tasak lyukakkal és rögzítő szalaggal
A rakéta alakú PVA tasak a nagy dobások-
hoz lett kifejlesztve. Használata egyszerű 
és nagyon gyors, semmilyen kiegészítő 
eszközre nincs szükség hozzá. A fenékre 
érve azonnal feloldódik, így tökéletesen 
koncentrált lesz az etetés.
•	 5 db/csomag 

CZ 8979
PVA Tape
PVA szalag
Ezt a PVA termékünket elsősor-
ban a nagyhalas specialistáknak 
ajánljuk. A horog mellé kötött, 
szalagra húzott pellet és egész 
vagy fél bojli a lehető legpon-
tosabb etetést teszi lehetővé. A 
szalag a vízbe érve szinte azon-
nal feloldódik. A csomagolása kis 
mértékben csepp- és páraálló.
•	 10 méter

Cz 8894
Cz 8900

Cz 8917
Cz 8924

70x200mm
100x125mm

55x140mm
65x190mm

128.

450Ft
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CZ 2202 
Boilie Needle-Bojlitű
A bojlis horgászok körében elterjedt „fűzőtű”. Elsősorban akkor használ-
ják a horgászok, ha nincs kéznél egy bojlifúró. Egyszerűen átszúrjuk óva-
tosan a bojlinkat, és a szakállba akasztva húzzuk vissza a fonott előkénket. 
Kellően vékony, hogy ne repessze szét a bojlinkat, csalinkat. 

CZ 2172 
Stringer Needle-Hosszú szárú fűzőtű
több csali felfűzését teszi lehetővé az előkénkre. Alkalmas egyszerre több 
bojli vagy pellet felhelyezésére a PVA szalagra. segítségével csalinkat köny-
nyedén belemárthatjuk a hosszabb dip-es flakonba.

CZ 2189 
Fine Splicing Needle-Vékony szárú fűzőtű
Ez a fűzőtű puhább csalik felfűzését teszi lehetővé, a bojlifúró használata 
nélkül. Használatával a csalink nem fog „lötyögni” az előkénken. segítsé-
gével akár fonott zsinórokat is hurkolhatunk egymásba. 

CZ 2196
Boilie/Splicing Needle-Normál fűzőtű
segítségével egy-két bojli, pellet csalit fűzhetünk horgunk mellé a hajszálelő-
kére. Kellően erős, hogy egy közepesen kemény bojlit is átszúrhassunk vele.

CZ 2219
Boilie Drill-Bojlifúró
A hétköznapokban ismert fúróhoz hasonlóan tudjuk átfúrni bojlinkat ezen 
termék segítségével. Nem kell félnünk, hogy szétreped a bojlink fúrás 
közben. Kellő nagyságú lyukat tudunk fúrni csalinkon, hogy bármilyen zsi-
nór átférjen rajta. 

CZ 1176
Carp Tool Set-Fűzőtű készlet
Három darabból álló készlet a csalik hajszálelőkén történő felkínálásához.
A szett tartalma:
•	 bojlifúró - kemény csalikhoz
•	 bojlitű - puha csalikhoz
•	 Fűzőtű - fúrt csalikhoz

CZ 4221
Loop Tier-Hurokkötő
Két méretben készül a kézi hurokkötő. Használatával egyforma, kellően kicsi 
hurkokat tudunk készíteni. Praktikus kiegészítő minden horgász számára.

CZ 4214
Knot Opener-Horogszabadító és csomóbontó
Praktikus kiegészítő minden horgász számára. A nagyméretű horogszabadí-
tóval akár a 6-8-as horgok is könnyen és kíméletesen kiakaszthatók a halból. 
A hegyes tű pedig gyors segítségünkre lehet egy-egy csomó bontásakor.

CZ 0902
Skinline Stripper-Zsinórhámozó és csomóhúzó
Ez a praktikus eszköz segít a bevonatos zsinór meghámozásában, és a 
végén található kampóval tesztelhetjük, szorosra húzhatjuk csomóinkat.

129.

890Ft

890Ft

890Ft

890Ft

890Ft

990Ft

890Ft

850Ft

695Ft

CZ 7474
Knot/Hook Tester-Horogtesztelő, csomóhúzó
Ennek a praktikus kiegészítőnek akkor vehetjük nagy hasznát, amikor vég-
füleket vagy éppen horgokat akarunk kötni. tesztelhetjük a szerelék tűrőké-
pességét valamint hatékonyságát.

650Ft
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CZ 8236
Magnifying Glass
Összecsukható nagyító
Praktikus, két különböző erősségű lencsével szerelt kézi na-
gyító, összecsukható kivitelben. Horogélezéshez, horogkötés-
hez, csomókötéshez.
•	 Nagyítás: 5-15x

CZ 3996
Bait Bander
Csaligyűrűző
sokan használnak szilikon csaligyűrűt, ez a készülék meg-
könnyíti a felhelyezését. A karmok kitágítják a gyűrűt, majd 
az könnyen ráhelyezhető a csalira.  Kis méretű csaliknál, vagy 
hidegben megkönnyíti a csalizást.

CZ 5204
Silicon Tube Set
Úszórögzítő szilikon szett
•	 4 cm hosszú transzarens
•	 0,3 mm – 25 db
•	 0,5 mm – 25 db
•	 0,8 mm – 25 db
•	 1,0 mm – 15 db
•	 1,2 mm – 15 db

CZ 4694
Super Soft Float Sleeves
Úszórögzítő PVC cső
•	 Ø 0,8; 1,0; 1,2; 1,5; 1,8; 2,0mm.
•	 8mm

CZ 5211
Silicon Tube Set
Úszórögzítő szilikon szett
•	 4 cm hosszú transzparens
•	 0,5 mm – 25 db
•	 0,7 mm – 25 db
•	 0,9 mm – 20 db
•	 1,2 mm – 15 db
•	 1,5 mm – 15 db

KiCsi (2X10 Db) NAgy (2X10 Db)

DUPlA (2X8 Db)

Cz 8771
Cz 8788
Cz 8795

Cz 8801
Cz 8818
Cz 8825

kicsi (14mm)
nagy (24mm)
dupla (36mm)

kicsi
közepes
nagy

Boilie Stopper
Bojlistopper
A bojlik valamint a pelletek gyors és egyszerű felcsalizására.  
rugalmassága lehetővé teszi a távoli dobásokat, a víz alatt 
láthatatlan.

Bait Band
Pelletkarika 2
Ezek a víz alatt láthatatlan szilikon gyűrűk kiválóan alkalma-
sak többféle méretű pelletek, kukoricák, akár apróbb bojlik 
horoghoz történő rögzítésére. Egyszerűen a csalira felhúzzuk, 
és a kis fület a horgon átbújtatjuk. Hasznos kis kiegészítő, a 
csalizást megkönnyíti és felgyorsítja.
•	 18 db/csomag

NAgy
(3X6 Db)

KözEPEs 
(3X6 Db)

KiCsi 
(3X6 Db)

ÚJ
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CZ 1475
Boilie Stops N-Shape
Stopper-N bojlihoz 
A fűzött csalik tökéletes rögzítésére, biztos tartás a csalinak. 
(bojli, pellet, tigrismogyoró)
•	 barna
•	 2 levél

Cz 1694
Cz 1700

Cz 1717
Cz 1724

nagy
kicsi

50db/csomag
134db/csomag

átlátszó
barna

Pellet Holders
Stopper-pellethez
Pelletstopper, mely kifejezetten előre fúrt pelletek rögzítésére 
szolgál. tervezőink a terméket úgy alkották meg, hogy speci-
ális kialakítása megakadályozza a pelletek lecsúszását, még 
ha nagyobb  méretű lyukkal is készültek. 

Hair Extender Stops
Bojli- és pelletstopper - hajszálelőkéhez
Fúrt, csalizó pelletek hajszálelőkén történő felkínálásának 
ideális eszköze lehet ez a stopper. Különlegesen kiképzett 
formájának köszönhetően még a puha csalikat is tökéletesen 
megtartja a hajszálelőkén.   
•	 Mindhárom méret egy csomagban

Cz 1731
Cz 1748

Ø2,0mm
Ø3,1mm

Round Rig Rings
Előkegyűrű
Az előkegyűrű alkalmazása új utakat nyit meg a csali sza-
badon felkínálásának útján. remekül alkalmazható mind 
süllyedő, mind lebegő bojlival történő csalizáskor, de elen-
gedhetetlen alkotóelem a  közkedvelt „D-rig” szerelék ösz-
szeállításához is.
•	 Matt fekete színben

CZ 4434
Oval Rig Rings
Ovális előkegyűrű
•	 matt fekete
•	 4,5mm
•	 10db

Cz 1656
Cz 1663
Cz 1670
Cz 1687

s-átlátszó
s-barna
l-átlátszó
l-barna

kemény
kemény
puha
puha

Boilie Stops
Stopper-bojlihoz
Egy új formavilág a Carpzoom kínálatában. A kialakítás ku-
riózum a maga nemében. A befelé szűkülő  kiképzésének és 
formának köszönhetően még a puha csalikat is tökéletesen 
megtartja a hajszálelőkén, így nemcsak a puha, hanem  a 
nagyon kemény csalik hajszálelőkés rögzítésére is alkalmas.

ÚJ

131.
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Cz 1779
Cz 1786
Cz 1793
Cz 1809

Cz 1861
Cz 1878

Cz 1885
Cz 1892

Ø4mm
Ø6mm
Ø8mm

Ø10mm

matt zöld
barna

matt zöld
barna

25db/doboz
25db/doboz
12db/doboz
10db/doboz

Soft Beads
Gumigolyó ütköző
Ezek a gumigolyók elmaradhatatlan kellékei egy jól össze-
állított szereléknek, legyen az  csúszó fenekező, hagyomá-
nyos etetőkosaras vagy feeder és bojlis végszerelék. segít-
ségével minimálisra csökkenthetjük a dobás közben fellépő 
és a forgókapocsra jutó erőhatást, megnövelve ezzel szere-
lékünk biztonságát.

CZ 1915
Heavy Duty Lead Clips
Extra erős ólomkapocs + gumihüvely
A Carpzoom extra erős ólomkapocs előnye, hogy a legext-
rémebb helyekről is sikerrel szákolhatjuk meg halunkat, hi-
szen különlegesen erős kiképzése miatt szinte minimálisra 
csökkenti a halvesztés lehetőségét. 

CZ 7795
Gated Safety  Lead Clip
Biztonsági ólomkapocs
Extra erős kivitelű biztonsági ólomkapocs.
•	 Matt zöld
•	 6 db/csomag

Safety Lead Clips
Biztonsági ólomkapocs
A Carpzoom biztonsági ólomkapocs előnye, hogy elakadás 
esetén az ólom gond nélkül kiakadhat. Fárasztáskor jól jöhet 
ez a szerelési mód, hiszen minimálisra csökkenti a halvesztés 
lehetőségét, ha pedig mégis megtörténik, a hal is könnyebben 
tudja kiszabadítani magát.
•	 6 db/csomag

Safety Lead Clips + Pin
Biztonsági ólomkapocs + retesz
A Carpzoom biztonsági ólomkapocs különleges tulajdonsága 
az a kis retesz, amivel a forgókapcsot rögzíthetjük belülről az 
ólomkapocshoz, így elakadás esetén az ólom gond nélkül ki-
akadhat. Fárasztáskor jól jöhet ez a szerelési mód, hiszen mi-
nimálisra csökkenti a halvesztés lehetőségét, ha pedig mégis 
megtörténik, a hal is könnyebben tudja kiszabadítani magát.
•	 10 db/csomag

CZ 1755 
Bullet Beads
Kötésvédő ütköző
Alkalmazásával megvédhetjük forgókapocs-kötéseinket az 
ólom vagy etetőkosár által okozott sérülésektől. speciális kiala-
kításának köszönhetően formája lehetővé teszi, hogy a kötésre 
ráhúzzuk, ezzel szerelékünkön lényegében kötéseket védő üt-
közőként funkcionál. zöld színben kapható.

CZ 4472
Knot Protector
Csomóvédő ütköző
speciális kialakítású, áramvonalas gumiütköző, mely heli-
kopter szerelék készítésének nélkülözhetetlen kelléke.
•	 zöld
•	 17 mm
•	 10 db/csomag

ÚJ
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CZ 1946
Tail Rubbers
Gumicső biztonsági ólomkapocshoz
•	 belső mérete Ø 3,0 mm
•	 Külső mérete Ø 6,0 mm 

Anti-tangle sleeves
Gubancgátló hüvely
A horogelőke gubancolódásának elkerülésére. A legjobb 
alapanyagból.
•	 sötét zöld
•	 10 db/csomag

Cz 3958
Cz 3965

54mm
40mm

CZ 1468
Rig Aligner Sleeves N-Shape
Horogbefordító
A horogbefordító segít hogy a horog a legjobb helyzetben 
álljon az előkén, továbbá segít az akadásban.
•	 21mm
•	 zöld

Rig Aligner Sleeves
Horogbefordító
Horogszárra húzva kapáskor a horgot befordítja a hal szájába, 
ezzel elősegítve a tökéletes akadást.
•	 zöld

Cz 6361
Cz 6378

s
l

CZ 5426
Line Aligner
Horogbefordító
Kis méretű füles horgokhoz ajánlott, erős gumiból készült spe-
ciális horogbefordító. Anyaga gumi.
•	 12mm

Shrink Tube
Zsugorcső
Hő hatására zsugorodó csövek. Kihagyhatatlan része egy profi 
szereléknek.
•	 zsugorodási arány 2:1
•	 Egy cső hossza: 5 cm
•	 15 db/csomag

Cz 2134
Cz 2141

Ø1,6/1,8mm
Ø2,4/2,6mm

zöld
zöld

PVC Tube
PVC cső
ideális a legkülönbözőbb szerelékek variálásához, valamennyi 
horgászmódszerhez.
•	 1 méter
•	 belső Ø 1,0 mm
•	 külső Ø 2,0 mm

Cz 2110
Cz 2127

matt zöld
sötét barna

Silicone tube
Szilikon csövecskék
gubancgátlós végszerelékek elkészítéséhez.
•	 1 méter

Cz 2059
Cz 2066
Cz 2073

Cz 2080
Cz 2097
Cz 2103

Ø 0,8 / 1,8 mm
Ø 1,0 / 2,0 mm
Ø 1,5 / 2,3 mm

Ø 0,8 / 1,8 mm
Ø 1,0 / 2,0 mm
Ø 1,5 / 2,3 mm

matt zöld barna
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CZ 1922
Tungsten Putty
Ólompaszta
lebegő csalik és végszerelékek lesúlyozására.
•	 zöld

CZ 4502
Lead Insert
In-line ólomhoz betét
belső vezetésű ólmokba helyezhető műanyag betét. Hasz-
nálatával pillanatok alatt fix végszereléket kapunk.
•	 Ø5-3mm
•	 60mm
•	 anyaga: kemény PVC
•	 zöld
•	 10db

20 
gramm

CZ 1830
Back Lead Clips + Lock Tube
Gyorskapocs + zárócső
gyors csatlakozást biztosít ólmainak. A műanyag kapocsra 
az ólom és a forgó csatlakoztatása után egyszerűen ráhúz-
zuk a zárócsövet, ami a praktikus kialakítása miatt megaka-
dályozza a kioldást. 
•	 zöld
•	 5 db/csomag

Pop Up weights
Súly pop up szerelékhez
•	 10 db/csomag

Stick Rubber Stopper
Előkestopper
gumiütközők a kötések védésére, valamint az úszók rögzí-
tésére.
•	 12 db/csomag

Cz 6460
Cz 6453

Cz 9301
Cz 9318

M
l

1,0g
1,5g

Speed link
Gyorskapocs szerelékkészítéshez
•	 20 db/csomag

Cz 1960
Cz 1977

8,6x4,2mm
13,5x5mm

ÚJ

675Ft

1 990Ft

950Ft

1 490Ft

450Ft

395Ft

www.CArPzooM.HU
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Pop Up Peg
Pop Up csavar (műanyag)
•	 10mm
•	 10db/csomag

CZ 8526
Elements Pop Up Pegs
Pop up csavar
•	 fekete
•	 12mm
•	 10db

CZ 4496
Elements Pop Up Pegs with Oval Ring
Pop up csavar Ovális karikával
•	 fekete
•	 12mm
•	 10db

Cz 1984
Cz 1991

Cz 3927
Cz 3934
Cz 3941

6mm
10mm

piros
sárga
fehér

CZ 6415
Rolling Swivel+Ring
Nagy karikával 
ellátott gyorskapocs
•	 matt fekete
•	 méret #4
•	 10db/csomag

CZ 2004
Quick Change Swivel
Gyorskapocs
•	 matt fekete
•	 méret #4
•	 10db/csomag

CZ 2011
Rolling Swivel
Forgó
•	 matt fekete
•	 méret #4
•	 10db/csomag

CZ 2035
Heli/Chod Swivel
Nagy karikával 
ellátott gyorskapocs
•	 matt fekete
•	 méret #4
•	 10db/csomag

CZ 2028
Big Eye Swivel
with Diamond Eye
Nagy karikával ellátott forgó
•	 matt fekete
•	 méret #4
•	 10db/csomag

CZ 2042
Quick Lock Swivel
Gyorskapocs forgóval
•	 matt fekete
•	 méret #4
•	 10db/csomag

ÚJ

Maggot Clips
Csontigyűrű
ideális a különböző élőanyagok (csonti, pinki, giliszta) nagyobb 
mennyiségben történő csalizásához.
•	 20 db/csomag

750Ft

550Ft

950Ft 1 290Ft

690Ft

950Ft

655Ft

350Ft

250Ft 950Ft

KiEgészítőK 2017
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Rolling Pole Swivel
Forgóval szerelt fém távtartó
•	 2db/csomag

Anti-tangle tube with swivel
Fém gubancgátló
•	 2db/csomag

Feeder&Match Quick Change Swivel
Feeder és match gyorskapocs
•	 10db/csomag

Big head swivel with inter-
lock snap
Nagy műanyag fejű  forgókapocs
•	 5db/csomag

Moving head swivel with 
interlock snap
Mozgó fejű forgókapocs
•	 3db/csomag

Cz 4153
Cz 4160

Cz 4122
Cz 4139
Cz 4146

Cz 4078
Cz 4085

Cz 4092
Cz 4108

Cz 6484
Cz 6491

90mm
70mm

#4
#6
#8

M
s

M
s

#10
#12

Barrel Swivel
Forgó, hordó alakú
•	 Erős kialakítás
•	 Fekete nikkel 

színben

Moving Swivel
Csúszó forgó kapoccsal
•	 speciális csúszó betéttel
•	 Fekete nikkel színben
•	 Úszós és feeder technikához

Rolling Swivel with Interlock Snap
Forgó biztonsági gyorskapoccsal
•	 Erős és könnyű kialakítás
•	 Fekete nikkel színben
•	 Minden technikához

Rolling Swivel with Nice Snap 
Forgó, extra erős gyorskapoccsal
•	 önzáró kapocs
•	 Extra erős kialakítás
•	 Fekete nikkel színben
•	 Nagyhalas technikákhoz

Rolling Swivel
Forgó, hengeres
•	 Könnyű és erős 

kialakítás
•	 Fekete nikkel 

színben

2
4
6
8

10
12
14

s
M
l

4
6
8

10
12
14
16

4
6
8

10
12
14

6+3
8+2

10+2
12+1
14+1

Cz 4954
Cz 4961
Cz 4978
Cz 4985
Cz 4992
Cz 5005
Cz 5012

Cz 5227
Cz 5210
Cz 5203

Cz 5029
Cz 5036
Cz 5043
Cz 5050
Cz 5067
Cz 5074
Cz 5081

Cz 5142
Cz 5159
Cz 5166
Cz 5173
Cz 5180
Cz 5197

Cz 5098
Cz 5104
Cz 5111
Cz 5128
Cz 5135

136.

450Ft

375Ft

990Ft

250Ft 250Ft

295Ft 250Ft

480Ft

395Ft
350Ft
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Cz 4014
Cz 4021
Cz 4038

Cz 0919
Cz 0926
Cz 0933

Cz 1008
Cz 1015
Cz 1022

Cz 1039
Cz 1046
Cz 1053

#2
#4
#6

#2
#4
#6

#2
#4
#6

#2
#4
#6

17,5cm
17,5cm
17,5cm

20cm
20cm
20cm

20cm
20cm
20cm

20cm
20cm
20cm

25lb
20lb
15lb

25lb
20lb
15lb

25lb
20lb
15lb

25lb
20lb
15lb

Pop Up Rig
•	 2db/csomag

Feeder Maggot Hook
Feeder horog csontkukachoz
•	 Feeder és picker technikához
•	 Fekete nikkel szín
•	 Cristal forma
•	 lapkás kialakítás

Carp Classic Hook
Klasszikus pontyozó horog
•	 Vastaghúsú, füles kialakítás
•	 Nagy öblös forma
•	 Fekete nikkel szín

Amur-Grass Carp Hook
Amur horog
•	 Amur- és pontyhorgászathoz
•	 Extra erős anyagból
•	 Füles kialakítás
•	 rövid, tartós hegy

Carp Classic Barbless Hook
Szakáll nélküli pontyozó horog
•	 Klasszikus pontyozó horog 
•	 szakáll nélkül a jobb akadásért
•	 Vastaghúsú, füles kialakítás

Slim Killer Hook
Slim killer horog
•	 Kiválóan akadó forma
•	 Vékonyított kialakítás 
•	 lapkás kialakítás
•	 Fekete nikkel színben

Feeder Classic Hook
Klasszikus Feeder horog
•	 Feeder és method technikához
•	 Fekete nikkel szín
•	 öblös forma
•	 lapkás kialakítás

Carp Fanatic Hook
Speciális pontyozó horog
•	 speciális forma
•	 Kiváló akadás
•	 Extra erős anyagból
•	 Füles kialakítás
•	 Fekete nikkel szín

6
8

10
12
14

Cz 4435
Cz 4442
Cz 4459
Cz 4466
Cz 4473

4
6
8

10
12

Cz 4480
Cz 4497
Cz 4503
Cz 4510
Cz 4527

1/0
1
2
4
6
8

10

1
2
4
6
8

1
2
4
6
8

10
12

1
2
4
6
8

10

2/0
1/0
1
2
4
6

Cz 4633
Cz 4640
Cz 4657
Cz 4664
Cz 4671
Cz 4688
Cz 4695

Cz 4701
Cz 4718
Cz 4725
Cz 4732
Cz 4749

Cz 4817
Cz 4824
Cz 4831
Cz 4848
Cz 4855
Cz 4862
Cz 4879

Cz 4886
Cz 4893
Cz 4909
Cz 4916
Cz 4923
Cz 4930

Cz 4756
Cz 4763
Cz 4770
Cz 4787
Cz 4794
Cz 4800

4
6
8

10
12

Cz 4534
Cz 4541
Cz 4558
Cz 4565
Cz 4572

6
8

10
12
14

Cz 4589
Cz 4596
Cz 4602
Cz 4619
Cz 4626

Classic Boilie Rig
•	 2db/csomag

Anti Eject Rig
•	 2db/csomag

Combi Rig
•	 2db/csomag

ÚJ

Feeder Soft Pellet Hook
Feeder horog puha pellethez
•	 Feeder és method technikához
•	 Fekete nikkel szín
•	 Erős anyagú, füles kialakítás
•	 öblös forma

137.

390Ft 390Ft 390Ft 390Ft

275Ft275Ft275Ft275Ft

275Ft

895Ft

895Ft

895Ft

895Ft

Feeder Hard Pellet Hook
Feeder horog kemény pellethez
•	 Nagyhalas feeder technikához
•	 Fekete nikkel szín
•	 Vastaghúsú, füles kialakítás
•	 öblös forma

CZ 3200
Hair Rigga
Hajszálelőke készítő
Különleges kiegészítő, segítségével minden hajszálelőkénk a 
megfelelő méretű lesz. Kiváló kiegészítő az ún. csomómentes 
horogkötés elkészítésében. 

1 990Ft



www.CArPzooM.HU

KiEgészítőK

Snelled Hook Feeder
Előkötött horog – feeder
speciálisan feeder horgászathoz készí-
tett előkék. ideális ponty, márna, kárász 
és nagytestű keszeg horgászatánál.
•	 zsinór hossza: 100 cm
•	 fül: 15 mm

Snelled Hook Carp
Előkötött horog – ponty
Ponty, amur és nagytestű fehérhal 
horgászatához készített horogelőkék. 
ideális zsinórméret és horogmé-
ret-összeállítások!
•	 zsinór hossza: 70 cm
•	 fül: 25 mm

Snelled Hook Worm
Előkötött horog – giliszta speciál
Különleges, a horogszáron is sza-
kállazott horoggal szerelt, gilisz-
ta-csalis horgászathoz készített 
előkék. Harcsahorgászathoz is 
ajánlott!
•	 zsinór hossza: 60 cm
•	 fül: 25 mm

Snelled Hook Match
Előkötött horog – úszós
Úszós horgászathoz készített előkék. Keszeg, 
ponty, kárász, márna és compó horgászatához.
•	 zsinór hossza: 35 cm
•	 fül: 15 mm

Ø
0,18
0,18
0,16
0,16

Ø
0,14
0,14
0,12
0,12
0,10

Ø
0,35
0,30
0,30
0,28
0,25

Ø
0,30
0,25
0,22
0,20
0,18

Ø
0,25
0,22
0,20
0,18
0,16

horog
8

10
12
14

horog
10
12
14
16
18

horog
1/0
1
2
4
6

horog
2
4
6
8

10

horog
4
6
8

10
12

kód
Cz 5623
Cz 5630
Cz 5647
Cz 5654

kód
Cz 5715
Cz 5722
Cz 5739
Cz 5746
Cz 5753

kód
Cz 5814
Cz 5821
Cz 5838
Cz 5845
Cz 5852

kód
Cz 5760
Cz 5777
Cz 5784
Cz 5791
Cz 5807

kód
Cz 5661
Cz 5678
Cz 5685
Cz 5692
Cz 5708

CZ 4207
Electronic Hook Tier
Elektromos horogkötő
sokak számára nehézkes az 
apróbb, de akár a nagyobb 
horgok megkötése is. Ezen 
segít az elektromos horogkö-
tő gép. Használata egyszerű 
és kis helyen elfér. 
•	 Elemmel működik (2x 

AAA) (nem tartozék)

Snelled Hook Bream
Előkötött horog – keszeg
ideális előke-összeállítások mindenféle 
fehérhal horgászatához, feeder, úszós vagy 
fenekező technikánál.
•	 zsinór hossza: 60 cm • fül: 25 mm

295Ft

295Ft

295Ft

295Ft

295Ft

5 490Ft

Pole Rig
Zsebpeca

úszó
1,5gr
1,5gr
2,0gr

horog
#14
#14
#14

zsinór
8m 0,16mm
8m 0,16mm
8m 0,16mm

kód
Cz 2188
Cz 2195
Cz 2201

Cz 2188

Cz 2195

Cz 2201

450Ft Berta Áron Tiszakécske 2016. augusztus
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* Valós körülmények között tesztelve, nem laboratóriumi bevizsgálással.

* Valós körülmények között tesztelve, nem laboratóriumi bevizsgálással.

Feeder Zoom Fishing Line
Feeder monofil horgászzsinór
tökéletes választás a feederbotos horgászatokhoz! Alacsony nyúl-
ása miatt azonnal észlelhető már a legóvatosabb halak jelenléte is 
horgunk körül. szilikon bevonata extra élettartamot és kiváló kopá-
sállóságot biztosít.

150
méter

150
méter

0,12mm
0,14mm
0,16mm
0,18mm

0,16mm
0,18mm
0,20mm
0,22mm
0,25mm
0,28mm

2,25kg
2,95kg
3,55kg
4,25kg

3,75kg
4,45kg
5,40kg
6,25kg
8,45kg
9,75kg

Cz 7399
Cz 7405
Cz 7412
Cz 7429

Cz 2868
Cz 2875
Cz 4832
Cz 2882
Cz 2899
Cz 2905

Bull-Dog Fishing Line
Monofil pontyozó fluoro horgászzsinór
Az éjszakai horgászat nélkülözhetetlen eszköze. rikító zöld színe segít 
tájékozódni a sötétben történő fárasztások során. Jól terhelhető, elnyű-
hetetlen zsinór.

Bull-Dog Carp Line
Monofil pontyozó horgászzsinór
Kiemelkedően magas szakítószilárdságú, alacsony nyúlású horgászzsi-
nór. Jó csomótűrő képességének és kiváló kopásállóságának köszönhe-
tően a legextrémebb körülmények között is megállja a helyét.

300
méter

0,22mm
0,25mm
0,28mm
0,31mm
0,35mm
0,40mm

0,25mm
0,28mm
0,31mm
0,35mm
0,40mm

0,25mm
0,28mm
0,31mm
0,35mm

0,25mm
0,28mm
0,31mm
0,35mm

6,90kg
8,80kg

10,75kg
12,65kg
15,45kg
19,35kg

8,80kg
10,75kg
12,65kg
15,45kg
19,35kg

8,80kg
10,75kg
12,65kg
15,45kg

8,80kg
10,75kg
12,65kg
15,45kg

300m 1000m

300m 1000m

Bull-Dog Carp Line Bull-Dog Carp Line

Bull-Dog Carp Line Fluo Bull-Dog Carp Line Fluo

Cz 1440
Cz 2912
Cz 2929
Cz 2936
Cz 2943
Cz 2950

Cz 3483
Cz 2967
Cz 2974
Cz 2981
Cz 1457

Cz 0582
Cz 2998
Cz 3001
Cz 3018

Cz 3490
Cz 3025
Cz 3032
Cz 3049

1000
méter

139.

Picker Zoom Fishing Line
Picker monofil  horgászzsinór
speciálisan picker horgászathoz kifejlesztett lágy és csomótűrő zsi-
nórok. Kopást csökkentő teflonbevonatot kapott, így még tartósabb 
élettartammal bír.

595Ft

790Ft 1 850Ft

550Ft

*

*

* Valós körülmények között tesztelve, nem laboratóriumi bevizsgálással.

800m

695Ft 1 850Ft



50
méter

Extreme Leader Line
Extreme Előke Zsinór
Extrém igénybevételekre kifejlesztett nagy teherbírású és nagy ko-
pásállóságú előkezsinór, akadós, köves, kagylós terepekre.
•	 50 m
•	 Felületkezelt

0,49mm
0,54mm
0,59mm

21,20kg
24,10kg
28,20kg

Cz 2205
Cz 2212
Cz 2229

HookLink 3x3
Előkezsinór - 3x3
Prémium minőségű előkezsinór, melyet 3x3 szálból szőttünk a 
legjobb, ugyanakkor a leglágyabb minőség elérése érdekében. 
így sikerült elérni, hogy könnyű csomózni, de magas a csomó-
tűrése. gyorsan süllyed, teljes keresztmetszetében kör alakú, 
és ellenáll az UV sugárzásnak.

20m/15lb
20m/25lb
20m/35lb

barna
barna
barna

Cz 6804
Cz 6811
Cz 6828

SkinLine 4x4
Bevonatos előkezsinór - 4x4
bevonatos előkezsinór, melyet 4x4 szálból szőttünk, hogy a legma-
gasabb igényeknek is megfeleljen. teljes keresztmetszetében kör 
alakú, ellenáll az éles felületeknek, kagylóknak. Magas csomó-tű-
rés és lágy szövet jellemzi, ellenálló az UV sugárzással szemben.

20m/15lb
20m/25lb
20m/35lb

barna
barna
barna

Cz 6835
Cz 6842
Cz 6859

Lead Core
Ólombetétes előkezsinór
16 szálból szőtt, erős, ólombetétes zsinór. súlyából adódóan telje-
sen belesimul az aljzatba, ezáltal tökéletesen elrejti szerelékün-
ket még a leggyanakvóbb pontyok elől is. Nehéz, akadós terepen, 
kagylópadok közelében is kiváló választás erős, ellenálló tulaj-
donsága miatt.

10m/25lb
10m/35lb
7m/45lb

barna
barna
barna

Cz 6750
Cz 6767
Cz 6774

140.

1 490Ft

2 990Ft

1 690Ft

990Ft

* Valós körülmények között tesztelve, nem laboratóriumi bevizsgálással.

KiEgészítőK
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25
méter

Fluorocarbon Leader Line
Fluorocarbon előkezsinór
Minőségi, kopásálló és jó csomótűrő fluorocarbon előkezsinór. Vízben 
gyakorlatilag láthatatlan. Kiváló választás nehéz körülményekre, mint 
például kagylóval borított vagy köves vízfenék.
•	 minőségi fluorocarbon alapanyag
•	 kiváló kopásállóság

0,60mm 19,68kgCz 2935

Allround Braided Fishing Line
Allround Fonott Zsinór
Kiváló minőségű fonottzsinór, bármilyen – akár tengeri – horgász-
módszerhez.
•	 mérettartó, kör-keresztmetszetű
•	 nagy kopásállóság, sima felszín

110
méter

0,12mm
0,14mm
0,16mm
0,18mm
0,20mm
0,22mm
0,25mm

0,10mm
0,14mm
0,18mm
0,22mm

6,30kg
9,43kg

10,87kg
13,76kg
19,02kg
20,92kg
22,92kg

2,70kg
5,40kg
6,90kg

11,20kg

Cz 0245
Cz 0252
Cz 0269
Cz 0276
Cz 0283
Cz 0290
Cz 0306

Cz 6866
Cz 6873
Cz 6880
Cz 6897

10 méter

CZ 4238
Line Counter
Zsinórmérő
A dobástávolság pontos meghatározására alkalmas számláló. Dob-
juk be a szereléket, szereljük fel a botra, majd kicsévélésnél akasz-
szuk a zsinórunkat a klipszbe, kitekerés után pedig olvassuk le az 
értéket. éjszakai horgászathoz háttérvilágítással.
•	 Elemigény: 2x lr1130 (nem tartozék)

zölD
Leader Line
Fonott előkezsinór
Kimondottan előkekészítéshez készített, Dynemma® szálakból 
szőtt, kör keresztmetszetű, süllyedő fonott zsinór. 
•	 UV-álló borítással.
•	 Nyúlásmentes és nulla memória* jellemzi.

10x
10m

ÚJ

* zsinór memória jelentése: nem jegyzi meg az orsódob alakját, mindig tökéletesen 
egyenes marad.

141.

450Ft
450Ft
495Ft
495Ft

3 490Ft

* Valós körülmények között tesztelve, nem laboratóriumi bevizsgálással.

* Valós körülmények között tesztelve, nem laboratóriumi bevizsgálással.

** Valós körülmények között tesztelve, nem laboratóriumi bevizsgálással.

1 990Ft

3 480Ft

KiEgészítőK
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40g
60g
80g

100g
120g

60g
80g

100g
120g
140g
160g

60g
80g

100g
120g
140g

40g
60g
80g

100g
120g

60g
80g

100g
120g

Cz 1206
Cz 1213
Cz 1220
Cz 1237
Cz 1244

Cz 1299
Cz 1305
Cz 1312
Cz 1329
Cz 1336
Cz 1343

Cz 1350
Cz 1367
Cz 1374
Cz 1381
Cz 1398

Cz 1404
Cz 1411
Cz 1428
Cz 1435
Cz 1442

Cz 1251
Cz 1268
Cz 1275
Cz 1282

Heavy Lead
Jó tulajdonságait a meredek töréseken tudjuk ki-
használni, mert tüskéi szinte belekapaszkodnak az 
aljzatba, de kiválóan működik sóderes, kagylós, il-
letve iszapos körülmények között, valamint folyóvízi 
horgászathoz is használható.
•	 1 db/csomag

Heavy – In Line Lead
tüskékkel kialakított „in line” ólom.
•	 1 db/csomag

Flat Pear Lead
Formája úgy lett kitalálva, hogy minden terepen meg-
állja a helyét. Univerzális forma.
•	 1 db/csomag

Flat Pear – In Line Lead
szilikon betétje miatt a fárasztás közben csúszóvá 
válik, ennek köszönhetően az ólom eltávolodik a hal 
szájától, megelőzve ezzel a sérüléseket, illetve a hal-
vesztések számát is csökkenti.
•	 1 db/csomag

Long Cast Lead 
tökéletesen kialakított forma, légellenállása kicsi, 
ezért ideális a legnagyobb távdobásokhoz. 
•	 1 db/csomag

335Ft
395Ft
445Ft
495Ft
595Ft

395Ft
445Ft
495Ft
595Ft
645Ft
695Ft

395Ft
445Ft
495Ft
595Ft

395Ft
445Ft
495Ft
595Ft
645Ft

335Ft
395Ft
445Ft
495Ft
595Ft

KiEgészítőK
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20g
25g
30g
35g
40g
50g
60g

80g
100g

Cz 1121
Cz 1138
Cz 1145
Cz 1152
Cz 2171
Cz 4818
Cz 4825

Cz 5837
Cz 5844

CZ 1114
Fanatic Method Feeder Set
Fanatic Method feederkosár szett
A lapos aljú kosár belesimul a mederbe, így 
észrevétlen marad a halak előtt. A különböző 
súlyokkal (20-25-30 g) ellátott 3 darab kosár 
külső mérete megegyezik, ezért elegendő 
hozzá egyetlen töltőszerszám. A szett nem 
tartalmaz ólmot, így a környezetünket is 
védjük a használatával! (A szett tartalmazza 
a 3 db kosarat, forgókat és a töltőt, amelyek 
külön-külön is megvehetők). 

Fanatic Method
Feeder
Feeder kosárCZ 1169

Fanatic Method
Feeder Mould
Method feeder
kosár töltő

CZ 4663
Fanatic Method Connector
Method gyorscsatlakozó
•	 6db

CZ 4687
Spare Swivel for Method  Basket
Method tartalékforgó
•	 10db

ElőKE

Forgó (#10)

gUMiHüVEly

zsiN
ór

MAX Feeder
MAX  feederkosár 
Korszerű, természetbarát színben készített 
erős műanyag feederkosár, forgókapoccsal. 
Kialakítása miatt az etetőanyag gyorsan ki-
oldódik belőle. A szetthez egy záródugó is 
tartozik, amely segítségével nagyobb meny-
nyiségű szemes vagy élő csali is bejuttatható 
a horgászhelyre.

Az alj egy pattintással rögzíthető a 
féderkosáron.

belülről enyhe nyomással pattint-
sa ki a kosár alját, így nyitott fee-
derkosarat kap.

20g
30g
40g
60g
80g
100g
120g

Cz 5228
Cz 5235
Cz 5242
Cz 9264
Cz 9271
Cz 9288
Cz 9295

ÚJ ÚJ

ÚJ

143.

395Ft
425Ft
450Ft
650Ft
650Ft
695Ft
695Ft

375Ft
395Ft
425Ft
450Ft
490Ft
575Ft
595Ft

675Ft
750Ft

1 695Ft

450Ft

445Ft 375Ft
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CZ 3711
Fishing Pliers
Horgászfogó
többfunkciós fogó. Kiváló élével elvághatjuk zsinórunkat, 
de akár a horgot is könnyedén ki tudjuk szabadítani. Fel-
használási területe szinte korlátlan. rozsdamentes acél, 
erős, csúszásmentes markolat.
•	 Fekete, puha tok. Hossza: 16,5 cm

CZ 8335
MFA-1 Pliers
MFA-1 Fogó
speciális kialakítású horgászfogó, csúszásmentes nyéllel. 
roppantó gyűrűhöz kialakított nyílásokal.

CZ 1212
Lead Plier
Ólomfogó
speciális gömb és stíl ólomfogó (kettő az egyben), felhelyezés-
hez, eltávolításhoz egyaránt alkalmas.

CZ 3643
Heavy Duty Scissors
Erős olló
igazi strapabíró olló, amely akár csontok elvágására is al-
kalmas. tökéletes, precíziós élezésű. rozsdamentes acél 
pengék, puha gumi markolattal. 
•	 Hossza: 23,3 cm

CZ 6446
Worm Scissors
Gilisztavágó olló
többszörös pengéjével pillanatok alatt öszedarabolhatjuk 
a gilisztákat és a puhább magokat.

CZ 2111
Scissors for braided line
Fonottzsinórvágó olló
speciális igénybevételhez tervezett, nemesacél anyagú 
horgászolló.

CZ 3194
Handy Scissors
Kisolló
szerelékkészítéshez, előkekészítéshez és műlégykötéshez 
ajánlott precíziós kialakítású, kisméretű olló. rozsdamen-
tes acél penge és ergonomikus kialakítás. Különleges éle-
zése gond nélkül vágja a legerősebb fonott zsinórt is.

CZ 3149
Pocket Scissors
Zsebolló
Kompakt zsebolló: mindig kéznél van, amikor szükség van 
rá. Védőkupakkal és zsebklipsszel, a toll méretű olló teste 
tartós műanyagból, pengéje acélból készült.

144.

2 650Ft

675Ft

495Ft

750Ft

1 490Ft

1 490Ft

6 990Ft

990Ft
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CZ 3698 
Pocket Pliers
Zsebfogó
többfunkciós fogó, mely 6 különböző segédeszközt foglal 
magába, kiemelve talán a kis zseblámpát. A fogó teljesen 
összecsukható, így szinte bárhol elfér. rozsdamentes acél, 
lED lámpa, fekete, puha tok jellemzi. 
•	 Hossza: 12,5 cm (nyitott), 7,7 cm (összezárt)

CZ 3704
Multi-Pliers
Multifunkciós fogó
többfunkciós fogó, mely bármilyen helyzetben segítsé-
günkre lehet. Fogó, csavarhúzók, reszelő, fűrész, kon-
zervnyitó, sörnyitó és kés teszi teljessé ezt az eszközt.  
A fogó rozsdamentes acélból készült, gumírozott marko-
lattal szerelt, és fekete, puha vászontokban kapható. 
•	 Hossza: 16,5 cm (nyitott), 10,1 cm (összezárt)

CZ 3650
Pliers & Knife Set Pliers
Fogó és késkészlet
speciális kialakítású, többfunkciós fogó, amely segítséget 
nyújthat nekünk a horgászat során számtalan alkalom-
mal. A sörétólom összenyomásától a horogszabadításig. 
Anyaga rozsdamentes acél, puha, bordázott nyéllel. Profi 
eszköz, nem csak profiknak! 
•	 Hossza: 17,8 cm
•	 élhossz: 6,5 cm. Markolat hossza: 7,5 cm

CZ 3629
Floating Knife
Lebegő kés
Úszik a vízen, nem süllyed el! rozsdamentes acél pengéje 
kiválóan teljesít. zsinórvágó kialakítással, erős, tartós öv-
csipesszel rendelkezik. 
•	 Pengehossz: 13,5 cm
•	 Fogantyú hossza: 14,5 cm

CZ 3636
Fillet Knife
Filéző kés
Ezzel a rendkívül éles késsel könnyedén ki tudjuk filézni a 
halakat. Pengéje rozsdamentes acélból készült, s tartós 
övcsipesszel szereltük. 
•	 Pengehossz: 16 cm
•	 Fogantyú hossza: 12 cm

CZ 3674
Fishing Knife
Horgászkés
Hagyományos horgászkés, amely kemény tokban bizton-
ságosan tárolható a derékszíjon. rozsdamentes acél pen-
ge, erős, tartós övcsipesszel. 
•	 Pengehossz: 9,5 cm
•	 Fogantyú hossza: 11 cm

CZ 8328
Dragon Kés
Dragon Knife
rozsdamentes acélból készült, teflonbevonatú pengével.

CZ 3728
Fishing Pliers Crocodile
Horgászfogó
robusztus, erős kivitel a nagy igénybevételű használatra. 
sátrazáshoz, túrázáshoz és horgászathoz egyaránt java-
solt. rozsdamentes acél, puha, bordázott markolattal. 
Profi eszköz, nem csak profiknak! Fekete, puha tokban. 
•	 Hossza: 15 cm

145.

1 190Ft

1 390Ft

1 490Ft

1 490Ft

2 990Ft

2 490Ft

1 490Ft

990Ft
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CZ 3667
Fisherman’s Filleting Kit
Filéző készlet
Ebben a csomagban megtalálhatjuk a horgászat-
hoz nélkülözhetetlen vágóeszközöket, kiegészítőket. 
Prémium minőségű, rozsdamentes acél, puha, gumi 
markolatú fogantyúk jellemzik ezt a kiváló terméket. 
Profi eszköz, nem csak profiknak! 
•	 Filéző kés (15,2 cm)
•	 Filéző kés (20,3 cm)
•	 Nehéz olló  (23,3 cm)
•	 Pengeélező

CZ 4304
ThermoBottle & Mug Set
Termosz és bögre szett
rozsdamentes acélból készült termosz két, tetővel 
ellátott bögrével. A termosz 0,5 literes, míg a bögrék 
0,45 literesek.

CZ 2447
Light-A-Beer 3 in1
Kulcstartó
Hasznos kis segédeszköz sok funkcióval
•	 elemlámpa
•	 sörnyitó
•	 kulcstartó
•	 3x1,5V lr44 elemmel működik (tartozék).

CZ 4212
3 Burner Fish Smoker
Halfüstölő
3 égőfejes, rozsdamentes acél halfüstölő, mellyel egy 
lépésben elkészítheti kedvenc ételét. Használaton kí-
vül kis helyen elfér.
•	 19x23,5x17cm

CZ 4320
Cut Resistant Glove
Vágásbiztos kesztyű
Kézvédő kesztyű univerzális (jobb és bal egyben) 
kialakításban. A halpucolás, filézés és darabolás 
közben védi kezünket a sérüléstől.

CZ 8571 
Scraper-Knife
Kaparó-kés
2 az 1-ben kés. Halpucoló és halbontó kés. rozs-
damentes acél, hosszú életű éllel.

CZ 2348
Folding Spade 3in1
Összecsukható lapát
Kempingásó több hasznos funkcióval:
•	 ásó (48x12cm)
•	 kapa (36x18x12cm)
•	 fűrész (8cm-es pengehossz)
•	 összecsukott méret: 12x20x7cm
•	 súly: 0,62kg

ÚJ

ÚJ

ÚJ

ÚJ
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1 390Ft

1 790Ft

6 290Ft

4 990Ft

990Ft

14 990Ft

2 490Ft
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Long Casting Spiral Feeding Bas-
ket w. Winged Lead
Távdobó kosár - ólommal

Spiral Feeding Basket w. Winged 
Lead
Kúpos spirál kosár - ólommal

Feeder Drop Feeding Basket 
Feeder kosár  

Feeder Drop Feeding Basket-co-
ated
Feeder kosár - szinterezett

Drop Lead w. Swivel
Forgós cseppólom

Long Casting Ribbed Feeding 
Basket 
Távdobó bordás kosár

Long Casting Ribbed Feeding Bas-
ket-Coated
Távdobó bordás kosár - szinterezett

Spiral Feeding Basket
Kúpos spirál kosár

Ribbed Feeding Basket
Bordás kosár

Ribbed Feeding Basket-coated
Bordás kosár- szinterezett

3
méret

4
méret

4
méret

4
méret

3
méret

3
méret

8
méret

3
méret

4
méret

4
méret

4
méret

6cm
7cm
8cm

20g
30g
40g
60g

20g
30g
40g
50g

20g
30g
40g
50g

6cm
7cm
8cm

20g
30g
40g
60g

20g
30g
40g
50g

20g
30g
40g
50g

10g
20g
30g

10g
20g
30g
40g
50g
60g
80g

100g

10g
20g
30g

Cz 9198
Cz 9204
Cz 9211

Cz 9488
Cz 9495
Cz 9501
Cz 9518

Cz 9808
Cz 9815
Cz 9822
Cz 9839

Cz 9846
Cz 9853
Cz 9860
Cz 9877

Cz 9259
Cz 9266
Cz 9273

Cz 9563
Cz 9570
Cz 9587
Cz 9594

Cz 9884
Cz 9891
Cz 9907
Cz 9914

Cz 9921
Cz 9938
Cz 9945
Cz 9952

Cz 9426
Cz 9433
Cz 9440

Cz 9648
Cz 9655
Cz 9662
Cz 9679
Cz 9686
Cz 9693
Cz 9709
Cz 9716

Cz 9457
Cz 9464
Cz 9471

Long Casting Spiral Feeding 
Basket
Távdobó kosár

147.

135Ft

65Ft

150Ft

75Ft

185Ft

150Ft

70Ft

95Ft

200Ft

175Ft

250Ft

150Ft

295Ft

175Ft

75Ft

195Ft

125Ft

250Ft

195Ft

90Ft

150Ft
175Ft
195Ft
250Ft

175Ft
195Ft
225Ft
250Ft

120Ft
135Ft
150Ft
195Ft

150Ft
175Ft
195Ft
250Ft

110Ft
125Ft
140Ft

150Ft
165Ft
180Ft
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alsóruházat
bakancs

pulóverek
pólók

napszemüvegek

kesztyűksapkák

...





Xl
XXl

l
XXl

Cz 3124
Cz 3131

Cz 8144
Cz 8151

Thermo Suit
Thermo ruha
télen, amikor szó szerint röpködnek a mínuszok, nem 
minden esetben elegendő a réteges ruházat. Ne adjunk 
esélyt a hidegnek arra, hogy eltántorítson bennünket 
legkedveltebb szenvedélyünktől, a horgászattól.

ÁllítHAtó MAN-
DzsEttA

bElső zsEb ÁllítHAtó DEréK-
rész

KöNNyEN lEVE-
HEtő KAPUCNi

ziPPzÁrAs NAD-
rÁgszÁr

Thermo Fleece
Underwear
Horgász alsóruházat
Polár anyagú, egyrészes meleg 
alsóruházat. ideális őszi és téli 
horgászatok alkalmával, vagy 
szabadtéri tevékenységhez. 
Anyaga hőtartó és nedvesség 
áteresztő.

CZ 3576
Boot Holder Bag
Bakancstáska
bakancsaink és cipőink ké-
nyelmes és tiszta tárolására 
készült táska. Anyaga erős, 
könnyen tisztítható. Univerzá-
lis méretű.
•	 42x27x42 cm

CZ 8274
Fishing Socks
Horgász thermo zokni
Vastag anyagú, meleg téli zokni.

5 
m

m

AlUl
(AlUMiNiUM 

FóliA)

FE
lü

l

Shoe insoles
Talpbetét 
A legzordabb hidegben bármi-
lyen cipőben és csizmában jól 
jön egy vastag thermo talpbe-
tét. Ez garantáltan melegen 
tartja a lábát.

CZ 8083
Fleece Winter Hood
Téli fej- és arcvédő
Polár anyagú, meleg tartó kám-
zsa. Kialakításánál fogva tökélete-
sen védi a nyakat, fejet és az arcot. 
őszi és téli horgászatok nélkülöz-
hetetlen kelléke. Univerzális mé-
retben, állítható pántokkal.

CZ1826
Beanie Hat
Kötött, meleg sapka
•	 Polár bélés, kötött külső rész
•	 Egy méretben
•	 Fiatalos stílus

rUHÁzAt
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41
42
43
44
45

Cz 4665
Cz 4672
Cz 4689
Cz 4696
Cz 4702
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19 990Ft

6 990Ft

2 290Ft

2 190Ft

595Ft

2 190Ft395Ft



HIGH-Q Rain Suit
Profi esőruha szett 
Kétrészes, kiváló anyagból készült esőruha a 
legnagyobb esőben és szélben is garantáltan 
megvédi a horgászt. öt méretben készül, ka-
pucnis felsőrésszel.

M
l

Xl
XXl

XXXl

l
Xl

XXl

41
42
43
44
45

Cz 3774
Cz 3781
Cz 5860
Cz 5877
Cz 5884

Cz 8052
Cz 8069
Cz 8076

Cz 1840
Cz 1857
Cz 1864
Cz 1871
Cz 1888

CZ 3675
HIGH-Q Rain Poncho
Profi poncsó
Kiváló anyagból készült kapucnis esőruha. Kom-
pakt méretűre összehajtogatható, hordtáskában 
kis helyen is elfér.

CZ 3668
EAZI Rain Poncho 
Poncsó
Kis méretűre összehajtható, könnyű, 
de tartós anyagú esőruha. Hordtás-
kával kapható.

tElJEsEN 
VízÁlló,  

MAsszíV öN-
tött tAlPrész

MiNDEN 
tErEPEN Jól 
HAszNÁlHAtó

Erős, strAPA-
bíró CiPő-

Fűző-rEND-
szEr

PrAKtiKUs Fül  
A KöNNyű FEl-

HÚzÁsHoz

Neoprene Gloves
Neoprén horgászkesztyű
2,5mm vastag neoprén anyagú 
kesztyű. Csalizást és dobást könnyí-
tő lehajtható ujjvég. Csúszásmen-
tes, érdesített tenyér rész. A csukló 
rész tépőzárral állítható.

CZ 8267
Warm Gloves
Polár kesztyű
Polár anyagú, bélelt őszi-téli kesztyű. 
ideális túrázáshoz, szabadtéri prog-
ramokhoz és horgászathoz.

CZ 8250
Rigging Gloves 
Praktikus, meleg horgászkesztyű
Ujjrésze a precízebb műveleteknél 
egy mozdulattal visszahajtható, té-
pőzárral rögzíthető. A leghidegebb 
időjárási körülmények között is kivá-
lóan tartja a meleget.

rUHÁzAt
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DuraBoots
Vízálló Dura Boots bakancs
Ez a bakancs első osztályú, időjárásálló, kényelmes és divatos viselet 
a vízparton, illetve túrázásaink során. A teljesen vízálló, masszív talp-
rész bármilyen terepen megállja a helyét. legyen az csúszós sár vagy 
köves talaj. Erős és tartós cipőfűzőrendszerének köszönhetően nem 
kell attól tartani - mint egyes silányabb minőségű termékeknél -, hogy 
le- vagy kiszakadnak/törnek a fűző akasztói. Ha valóban egy minden 
célnak megfelelő, komfortos, divatos bakancsot szeretne, akkor az 
ár-érték arány figyelembevételével is ideális választás ez a lábbeli. 

9 990Ft

3 490Ft

1 990Ft

1 990Ft

5 490Ft

3 490Ft 1 190Ft



CZ 3262
Winter Cap with LED Light
Téli sapka LED lámpával
Ez a nagyon vastag és meleg téli sapka egy beépített öt ledes 
fényforrással van ellátva. így használójának nincs szüksége 
külön fejlámpára.  (az elem tartozék)

CZ 3255
Summer Cap
Katonai fazonú horgászsapka
Kiváló, erős anyagból készült fejfedő, mely védi használóját a 
széltől, naptól. A nagyra méretezett sildjének köszönhetően a 
nap nem süt a viselője szemébe.

lED   lÁMPA

CZ 1488
Fishing Cap
Baseball horgászsapka
•	 tépőzárral állítható méret
•	 légáteresztő anyag

CZ 1495
1+2 LED Fishing Cap
Ledes horgászsapka
•	  tépőzárral állítható méret
•	 légáteresztő anyag
•	 2 + 1 beépített lED
•	 Elem típusa: 2 db Cr 2032  tartozék

CZ 3680
5 LED Camou Cap
Camou 5 ledes terepmintás sapka
Praktikus megoldás azoknak, akik nem csak nappal tervez-
nek a vízparton maradni, hanem akár éjszakára is. Ez a te-
repszínű spaka kapott 5 db nagyfényű lED-et a shieldjébe, 
így éjszaka sem okoz problémát, hogy megfelelően lássunk. 
ráadásul garantáltan oda fog világítani, ahová nézünk. A 
sapkában lévő világtás 2db gombelemmel működik (mely 
tartozék). A lED-ek kis fogyasztása miatt hosszú ideig hasz-
nálhatjuk elemcsere nélkül. (az elem tartozék)

CZ 3697
Neck Flap Cap
Neck Flap légiós sapka
A légionárius sapka tökéletes védelmet nyújt a tűző nap káros 
sugarai ellen. Egyrészt véd a napszúrástól, másrészt a tar-
kóvédő miatt a pólóból kilógó nyak leégése ellen is. A sapka 
oldala és a tarkóvédő egyaránt hálós kialakítású, így a fejünk, 
bőrünk könnyedén szellőzik.

rUHÁzAt
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CZ 1512
Mosquito Hat
Szúnyoghálós kalap
•	 Egy méretben
•	 távol tartja a fejtől a szúnyogokat és egyéb 

rovarokat.

szürke lencse
barna lencse

szürke lencse
barna lencse

Cz 1570
Cz 1587

Cz 1594
Cz 1600

Sunglasses full frame
Napszemüveg
•	 teljes kerettel

CarpZoom napszemüvegek
Ergonomikus kialakítású, műanyag keretű napszemüvegek. Polarizált lencsét kapott, melynek célja, hogy csökkent-
se a zavaró tükröződést és fényvisszaverődést, amit a vízről, homokos vagy havas felületekről visszavert fény okoz.
•	 UV álló
•	 magas hajlítószilárdság
•	 könnyű, erős és formatartó
•	 ütésálló

Sunglasses semi-frame
Napszemüveg
•	 részben kerettel

M
l

Xl
XXl

Cz/shirt2 M
Cz/shirt2 l

Cz/shirt2 Xl
Cz/shirt2 XXl

CarpZoom T-Shirt
CarpZoom póló
•	 Könnyű, nyári viselet
•	 Klasszikus unisex rövidujjú póló kerek 

nyakkivágással
•	 100% pamutból készült, megerősített duplán hajtott 

nyakrésszel

400

400

rUHÁzAt

CZ 3309
Fisherman’s Hat
Horgász kalap
A könnyű anyagból készült nyári sapka. Védi a fejet a nap 
sugaraitól, és árnyékot vet felhasználója szemére. oldal-
irányban felhajtható.

153.
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PREDATOR-Z

Twitch&Cast pergető bot (1 részes)
Könnyű és rendkívül gerinces, egyrészes pergetőbot, a multis pergetés szerelmeseinek. A Twitch&Spin ikertestvére, anyaga és tulajdonságai szinte 
ugyanolyanok.

River Jig pergető bot (1+1 rész)
A jig-horgászat minden követelményének megfelelő, 1+1 részes bot. Spicce érzékeny, mégis gerinces, gyors és erős. Akciója segíti az optimális 
csalivezetést, és az eredményes fárasztást.

Vertic Jig harcsázó bot (1+1 rész)
A napjainkban egyre jobban elterjedő vertikális harcsázáshoz fejlesztett 1+1 részes bot. Magas minőségű karbon anyagának köszönhetően karcsú, 
mégis erős és gerinces.

Stupek Catfish - Úszós harcsázó
A várható zsákmány mérete miatt az úszós (stupekes) harcsahorgászat komoly követelményeket támaszt a bottal szemben. Ezt csak a magas 
minőségű karbon anyag és a sűrű, masszív gyűrűzés tudja biztosítani. Pont úgy, ahogy ezen a boton!

kód
CZ 0481

kód
CZ 0566

kód
CZ 0559

kód
CZ 0474

kód
CZ 0498
CZ 0504

hossz
300cm

hossz
195cm

hossz
205cm

hossz
195cm

hossz
195cm
210cm

dobósúly
150-300g

dobósúly
7-28g

dobósúly
7-28g

dobósúly
80-250g

dobósúly
8-35g

15-45g

tagok
2

tagok
1

tagok
1

tagok
1+1

tagok
1+1
1+1

gyűrűk
SIC

gyűrűk
SIC

gyűrűk
SIC

gyűrűk
SIC

gyűrűk
SIC
SIC

szállít.hossz
156cm

szállít. hossz
195cm

szállít.hossz
205cm

szállít.hossz
136cm

szállít.hossz
161cm
176cm

súly
445g

súly
105g

súly
105g

súly
312g

súly
165g
180g

Twitch&Spin pergető bot (1 részes)
Könnyű és rendkívül gerinces, egyrészes pergetőbot. Terhelésre keményedő, rugalmas akcióját magas minőségű karbon anyaga biztosítja. Ideális 
szinte minden módszerhez, és szinte minden halfajhoz. Az egyrészes bottesttel mind a kapás, mind a fárasztás feledhetetlen élmény. Csak egyszer 
kell kipróbálni, hogy többet ne is akarjunk más bottal horgászni.

www.CARPZOOM.hu
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14 990Ft

15 990Ft

13 990Ft

17 490Ft

10 990Ft
11 490 Ft



PREDATOR-Z

Frontline Spin pergető bot
A Frontline Spin botok megtestesítik mindazt, amire a könnyű pergetés során egy horgász vágyhat. Magas minőségű karbon anyaguknak köszön-
hetően erősek, gyorsak, ugyanakkor könnyűek és elegánsak. Dinamikus hajlásukat egytalpas gyűrűk segítik.

Force Top Spin pergető bot
Force Top Spin bot egy elegáns karcsú karbon bottestre épül, melyeket egytalpas SiC betétes gyűrűkkel szereltünk. A parabola akciójú blank terhelés 
alatt jól felkeményedik, fárasztás során igazán jól irányíthatóak vele a nagyobb halak is. Klasszikus pergetésre ajánljuk, akár partról, akár csónakból. 
Ideális körforgózni, támolygózni, akár spinnerbait bevontatására is.

Drop Shot Rapid 
A nevéhez méltóan egy rendkívül gyors, feszes pálca született. Karakterisztikája alapján elsősorban dropshot gumis módszerhez javasoljuk, de bát-
ran dobálhatunk kisebb méretű wobblereket is. EVA osztott nyél kialakítása tökéletes egyensúlyt eredményez és a hideg esős időben is kényelmes 
fogást biztosít. A bot anyaga karbon, amit SIC gyűrűsorral és horogbeakasztóval szereltünk.

Basic pergető bot
A Basic Spin egy kedvező árfekvésű pergetőbot, melyet erős anyaga és egytalpas gyűrűi tesznek univerzálissá. Tökéletesen alkalmas a pergetés 
elkezdéséhez, megszeretéséhez, és a későbbiekben is elnyűhetetlen társ marad.

kód
CZ 1464
CZ 0436
CZ 0443

kód
CZ 3161
CZ 3178
CZ 3185

kód
CZ 0511
CZ 0528
CZ 0535
CZ 0542

kód
CZ 3130
CZ 3147
CZ 3154

hossz
210cm
240cm
270cm

hossz
210cm
240cm
210cm
240cm

hossz
210cm
240cm
270cm

hossz
210cm
210cm
228cm

dobósúly
15-45g
20-50g
20-80g

dobósúly
7-20g
7-20g

10-30g
10-30g

dobósúly
10-30g
15-50g
20-60g

dobósúly
3-12g
5-25g

10-30g

tagok
2
2
2

tagok
2
2
2
2

tagok
2
2
2

tagok
2
2
2

gyűrűk
SIC
SIC
SIC

gyűrűk
SIC
SIC
SIC
SIC

gyűrűk
SIC
SIC
SIC

gyűrűk
SIC
SIC
SIC

szállít.hossz
110cm
125cm
140cm

szállít.hossz
110cm
125cm
110cm
125cm

szállít.hossz
109cm
123cm
110cm

szállít.hossz
108cm
108cm
110cm

súly
167g
202g
285g

súly
130g
160g
140g
190g

súly
130g
200g
280g

súly
124g
126g
136g

PREDATOR-Z 2017
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9 790Ft
10 990Ft

9 990Ft
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9 990Ft

3 350Ft
3 650Ft
3 990Ft
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Red-Act FD pergető orsó
Minden szempontból igazi pergetőorsó, csupa olyan tulajdonsággal, mely-
ek előkelő helyre teszik a többi orsó között. Szerkezete precíz, mechanikája 
masszív, tartóssága kiemelkedő. 5,2:1 áttételével a gyors vontatást igénylő 
módszerekhez is optimális választás. Legfontosabb tulajdonságai:
•	 6+1 acél golyóscsapágy
•	 Alumínium ház
•	 Grafit rotor
•	 Alumínium dob, grafit pótdob
•	 Nagyméretű, csapágyazott zsinórvezető görgő
•	 Precíz, azonnal megálló visszaforgásgátló
•	 Maximálisan kiegyensúlyozott rotor
•	 Teljesen egyenletes zsinórrakás

Flash Drop Shot FD
Kézben tartott horgászat során nagyon fontos, hogy a 
felszerelésünk súlya és kiegyensúlyozottsága optimális 
legyen. Ezt az orsót kifejezetten pergetésre szántuk, 
mind felépítésében, mind tartósságában a modern per-
gető orsóktól elvárható minőséget nyújtja. 5+1 csapágy 
gondoskodik a finom futásról, az alumínium dobnak 
és hajtókarnak köszönhetően tartós, masszív termék 
tulajdonosai lehetünk. A felkapókar cső kialakítású és 
zsinórcsavarodást gátló rendszert kapott, ami bizony a 
pergetésnél nagyon fontos szempont. Azonnali vissza-
forgás-gátlója és az 5,1:1-es áttétele teszi tökéletessé 
ezt az orsót. Grafit pótdobbal szálltjuk.

O-Cast Casting orsó
Egy technológiai remekmű a 10+1 csapágyas dual cast control rendszerű multi orsó! 
A klasszikus külső mágnesféken túl, az orsó egy belső, röpsúlyos fékrendszert is 
kapott, aminek következtében a szélsőséges feladatok megoldására is nyújt alter-
natívát ez az orsó. Lehet akár erős szél, ezzel az orsóval egészen biztosan be fogjuk 
tudni állítani a csali-féket megfelelően. Saját tesztjeink alapján nagyságrendileg 2,5-
3 g csalisúlytól biztonsággal használható az orsó. Finoman hangolható fém harciféke 
és folyamatos állítású tengelyféke a kezdők dolgát is megkönnyíti. Áttétele 6,3:1, ami 
a legtöbb magyarországi horgászatra tökéletesen alkalmassá teszi. Nagyméretű ha-
jtókarja és ergonomikus EVA hajtókar gombok tovább növelik a komfort érzetünket 
használat közben. Szép futású, jól kiegyensúlyozott orsó! Legfontosabb tulajdonságai:
•	 Saját tömege: 198 g
•	 Zsinórkapacitása: 150m/0,25mm
•	 1-9 acél golyóscsapágy
•	 6,3:1 áttétel
•	 5 lamellás mágnesfék

BALL
BEARINGS

6+16+1
GEAR
RATIO

5.2:1

GRAPHITE
SPOOL

ONE WAY
CLUTCH

ALUMINIUM
SPOOL

METAL

COMPUTER
BALANCED

AVS

kód
CZ 0573
CZ 0580
CZ 0597

kód
CZ 3079

modell
Red-Act 2000FD
Red-Act 3000FD
Red-Act 4000FD

modell
Flash 2000FD

zsinór kapacitás (mm/m)
0,18/285; 0,20/230; 0,25/150
0,25/215; 0,30/150; 0,35/110
0,30/175; 0,35/130; 0,40/100

zsinór kapacitás (mm/m)
0,18/240; 0,20/195; 0,25/125;

súly
285g
310g
340g

súly
252g

www.CARPZOOM.hu

BALL
BEARINGS

1-91-9
GEAR
RATIO

6.3:1

ONE WAY
CLUTCH

COMPUTER
BALANCED

AVS

MAGNETIC
DRAG

5

ÚJ

áttétel
5,1:1 (46cm)

áttétel
5,2:1 (56cm)
5,2:1 (57cm)
5,2:1 (57cm)

158.

kód
CZ 1956

modell
O-Cast

zsinór kapacitás (mm/m)
0,285/125; 0,33/100; 0,37/85; 0,40/70

súly
205g

8 490Ft

19 990Ft

13 990Ft
14 490Ft
14 990Ft
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Rival spinning reel
•	 hidegen sajtolt alumínium dob  

- A zsinórunk könnyedén futhat le dobáskor, még a fonott zsinórok sem 
koptatják meg.

•	 Precízen kiegyensúlyozott rotor  
- A visszaforgás gátló megakadályozza a hal kirohanását.

•	 Grafit kompozit ház  
- Erős tartást ad, és jelentősen megkönnyíti az orsó súlyát, ami egy egész 
napos pergetés során elfáraszthatná a kezünket.

•	 Finoman hangolható fékerő  
- Első fékrendszerében nagyméretű féklamellák biztosítják a finoman 
hangolható fékerőt.

•	 Nagy keménységű, saválló felkapókar  
- A felkapókar nem fémdrótból, hanem nagy keménységű saválló csőből 
készült, amely elnyűhetetlen, és jobb vezetést ad a zsinórunknak.

•	 Öt darab golyóscsapágy  
- A tűgörgős csapágy mellett, öt darab rozsdamentes, acél golyóscsapágy 
biztosítja a tökéletes futást.

BALL
BEARINGS

5+15+1
ONE WAY
CLUTCH

METAL
SPOOL

GEAR
RATIO

5.1:1
COMPUTER
BALANCED

AVS

kód
CZ 2890
CZ 2906
CZ 2913
CZ 2920

modell
Rival 1000
Rival 2000
Rival 3000
Rival 4000

zsinór kapacitás (mm/m)
0,20mm/135m; 0,23mm/120m; 0,28mm/100m
0,20mm/190m; 0,23mm/170m; 0,28mm/140m
0,23mm/220m; 0,28mm/180m; 0,33mm/150m
0,23mm/240m; 0,28mm/200m; 0,33mm/180m

súly
246g
251g
287g
302g

áttétel
5,1:1(45cm)
5,1:1(47cm)
5,1:1(48cm)
5,1:1(50cm)

PREDATOR-Z By CARPZOOM 2017

6 990Ft
7 690Ft
8 290Ft
8 690Ft
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Rana Frog
Kecskebékát imitáló, felszíni csali. Felfelé álló horgai miatt könnyedén 
áthúzható a növényzet felett. Elsősorban csukára, feketesügérre ajánlott.
•	 6,5cm/16g
•	 1 db/csomag

Bufo Frog
Varangyot imitáló, felszíni csali. Felfelé álló horgai miatt könnyedén 
áthúzható a növényzet felett. Elsősorban csukára, feketesügérre ajánlott.
•	 7,0cm/19,0g
•	 1 db/csomag

SF-Mouse
Az egérúszás egész évben várt esemény a harcsahorgászok körében. Ezen 
időszak legfogósabb műcsalija ez a topwater (víz felszíni) csali. Tökélete-
sen utánozza a két part között úszó egeret, így garantáltan számíthatunk a 
harcsák támadására. Vezetése egyszerű, lassú, de folyamatos vontatással 
húzzuk, nincs szükség pöcögtetésre, rángatásra és megállításra sem. Köny-
nyedén elhúzható tökleveles részen is, hiszen rejtett horgai miatt nem fog 
elekadni. Saját tesztjeink során a harcsa mellett nem egyszer levette a piszt-
rángsügér is de egér-invázió esetén számíthatunk csuka támadására is.
•	 6,5cm/13,5g
•	 1 db/csomag

Bombina Frog
unkát imitáló, felszíni csali. Felfelé álló horgai miatt könnyedén áthúzható 
a növényzet felett. Elsősorban csukára, feketesügérre ajánlott.
•	 6,5cm/16,5g
•	 1 db/csomag

CZ 2663

CZ 2731

CZ 2670

CZ 2748

CZ 2700

CZ 2717

CZ 2724

CZ 2687

CZ 2694

1 150Ft

1 150Ft

1 150Ft

1 150Ft
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Variant-Cavalry
Egy új fejezet indul a modern műcsalis horgászatban. A vertikális, „blade” 
jellegű műcsalik megjelenése Európa szerte felkorbácsolta  a pergető hor-
gászok figyelmét. Köszönhető ez a hihetetlen vibrációnak, melyet ezek a csa-
lik okoznak. Vezethetjük úgy, mint egy klasszikus wobblert, ebben az eset-
ben a fejét kicsit előrebillentve menekülő kishalat utánoz vagy vezethetjük 
úgy, mint egy gumicsalit, a fenéken emelgetve. Ebben az esetben a vergődő 
kishalat utánozza a csali. Saját tesztjeink során kifejezetten fogósnak bizo-
nyult süllőre, kősüllőre (fenéken emelgetve), csukára, balinra vízközt húzva.
•	 1db/csomag

Specially produced by GT-BIO for CarpZoom / Predator-Z O-Plus

Prado
A harcsapergetők hamar felismerték, hogy a fenéken, élelem után kutató 
harcsák figyelmét ezzel a vertikális csalival igazán könnyedén felkelthetjük. 
Általában a mélyebb vízrétegekben kevéssé van jelentősége a színnek, annál 
inkább a rezgéseknek, ebben bizonyul verhetetlennek ez a csali. A viszonylag 
nagy súly ideálissá teszi igazán mély vizek meghorgászását is. harcsa mel-
lett süllő vagy csuka is felveheti.
•	 1db/csomag
•	 Specially produced by GT-BIO for CarpZoom / Predator-Z O-Plus

Lead Fish
A süllyedő kis méretű csali a vízben kiválóan mozog. Nagy távolságra 
dobható.
•	 1db/csomag

G01

w02

A03

5,7cm/15g
CZ 2281

5,7cm/20g
CZ 2304

14g
21g

6,2cm/20g
CZ 2298

6,5cm/30g
CZ 2311

G01
CZ 4009
CZ 4030

7,1cm/40g
CZ 2328

W02
CZ 4016
CZ 4047

8,1cm/60g
CZ 2366

A03
CZ 4023
CZ 4054

8,9cm/80g
CZ 2373

Spinner Bait
A spinnerbait az uSA-ból indult hódító útjára, mely mára Európa szerte az egyik 
legnépszerűbb műcsali. Gyakorlatilag egy olyan körforgó villantóról beszélünk, 
amely nem csavarja a zsinórt viszont megtartja a villantó fogósságát. A súly alul 
van és a horog felfelé áll így akadósabb terepen is jól bevethető. Vezethetjük fo-
lyamatos bevonttással vagy fűrészfog szerű emelgetéssel is. A fogósságát tovább 
növelhetjük, ha a horogra, mintegy jig-re feltűzzük kedvenc Predator Z gumicsa-
linkat is, mintegy „trailerként”. használata során számíthatunk csukára, piszt-
rángsügérre, süllőre és felszín közelében vezetve balinra is.
•	 14g
•	 1db/csomag

CZ 2861 CZ 2885CZ 2892CZ 2878

Interchangeable
blade

In-line blade 
    for more vibration

Perfect alignment 
for maximum 
hook-setting force

Quality stainless steel 
frame for durability 
and vibration

Powder coat base, 
minnow head, 
blood spot, 3D eyes

Barb for 
plastic trailer

Sharp hook with
extremely strong

needle point

PREDATOR-Z 2017
161.
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Crawbug
Ahogy fejlődik a pergő horgászat, úgy fejlődik vele a modern 
műcsali gyártás is. Ezek a gumi-kreatúrák a legmodernebb alap-
anyagokból, lágy de harapásálló gumikból készültek. A lágyság 
igazán fontos, hiszen ezeket a kicsi csalikat el kell tudni indítani . 
Az apró csápok, lábak, ollók mind-mind külön mozgást végeznek, 
ezzel hihetetlen módon vibrálva a vízben. használhatjuk klasz-
szikus mikro-jiges módszerrel de akár drop-shoton felkínálva is 
eredményesek lehetünk. Az igazán profik építhetnek belőle egy 
uL-texas riget is. Célhal: csapósügér, jász, domolykó, vörösszár-
nyú, csuka. Mivel a vízben élő férgek, rákok gyakorlatilag az összes 
halnak természetes téplálékai, így bármi felveheti a csalit, akár 
olyan hal is melyre egyáltalán nem számítottunk.
•	 2,5cm
•	 6db/csomag

CZ 2908
CZ 2915

CZ 2922 CZ 2939

Mini Dancer
Igen lágy, mikro gumihal. A 3cm-es méretének köszönhetően tö-
kéletesen utánozza az úgynevezett „babahalat” melyet az ivadékok 
közül a leginkább felkelti az összes, tehát nem csak a ragadozó 
halak figyelmét. A gumihal lágyságának köszönhetően már igen 
lassú csalivezetés mellett is szépen csóvál a farokrész, és ez azért 
fontos, mert az ivadékok nem a gyors úszásukról ismerhetők fel. 
Elsősrban dropshot módszerhez javasoljuk de vezethetjük akár 
mikro jig-el is a fenék közelében. Célhal: bármi, ami a gumiha-
lunktól nagyobb fel fogja venni. Sügér, pisztráng, domolykó, jász, 
csuka, balin, süllőfélék, stb.
•	 3cm
•	 10db/csomag

CZ 2946

CZ 2953

CZ 2960

CZ 2977

5cm/0,7g
5db/csomag

CZ 8892
CZ 8908
CZ 8915
CZ 8922

7,5cm/1,3g
5db/csomag

CZ 2418
CZ 2395
CZ 2425
CZ 2401

7cm/1,5g
4db/csomag

CZ 8939
CZ 8946
CZ 8953
CZ 8960

10cm/1,9g
4db/csomag

CZ 2456
CZ 2432
CZ 2463
CZ 2449

Bit Dancer
Egy teljesen új, innovatív fejlesztésű gumihal család. hosszúkás 
test kialakítás, melyben egy kis holografikus betét megtéveszté-
sig utánozza a táplálék halakat. A teljesen elvékonyított farok rész 
korong alakban végződik, amelyet az áramló víz hatása kel életre.
Célhal: A legkisebb 5 cm-es kivitel az uL horgászok kedvenc sügér 
csalija lehet, míg a nagyobb kivitelek a süllőre, kősüllőre, csukára 
és balinra egyaránt ajánlottak.

3D EyE

3D EyE

8892, 8939, 8977

8908, 8946, 8984

8915, 8953, 8991

8922, 8960, 9004

2418, 2456

2395, 2432

2425, 2463

2401, 2449

Drop Shot
Ikerfarkú gumihal. Rendkívül lágy szilikon test, holografikus 
szem, élethű utánzat jellemzi. Mindezeknek köszönhetően reme-
kül utánozzák a tapogató, csipegető kishalat. (Drop shot módszer)
Célhal:  sügér, süllő, kősüllő

495Ft

990Ft

650Ft 650Ft

790Ft

590Ft
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6cm/2,4g
5db/csomag

CZ 9011
CZ 9028
CZ 9035

8cm/5,4g
4db/csomag

CZ 9042
CZ 9059
CZ 9066

10cm/9,4g
3db/csomag

CZ 9073
CZ 9080
CZ 9097

9011, 9042, 9073

9028, 9059, 9080

9035, 9066, 9097

9325, 2715, 2753, 2791

9332, 9103, 9127, 91419349, 9110, 9134,9158

2722, 2760, 2807

2746, 2784, 2821

9356, 2739, 2777, 2814

Rumba
Prémium kategóriás, lágy szilikonból készült gumihal. Az erő-
sen és hosszan bordázott farok és a lágy, karcsú szilikon test 
együtt adja ennek a kishalnak a különlegességét. Már a lassú 
vontatásnál is tökéletesen mozog, és rendkívül fogós. Egy kis 
pöccintés, és máris él a szilikon halunk.
Célhal:  süllő, csuka, harcsa

6cm/4g
5db/csomag

CZ 9325
CZ 9332
CZ 9349
CZ 9356

8cm/6g
4db/csomag

CZ 2715
CZ 2722
CZ 2746
CZ 2739
CZ 9103
CZ 9110

10cm/11g
3db/csomag

CZ 2753
CZ 2760
CZ 2784
CZ 2777
CZ 9127
CZ 9134

12cm/25g
2db/csomag

CZ 2791
CZ 2807
CZ 2821
CZ 2814
CZ 9141
CZ 9158

30˚– 40˚

2494, 2531, 2579

9172, 9196, 9219

2470, 2517, 2555

2487, 2524, 2562

2500, 2548, 2586

Samba
Prémium minőségű, lágy szilikon, bordázott testtel rendelkező 
gumihal.  A hal kialakítása-formája természetes mozgást ered-
ményez a gyorsabban áramló vízben is. 
Célhal:  süllő, csuka, harcsa, balin

9165, 9189, 9202

8cm/8g
4db/csomag

CZ 2494
CZ 2470
CZ 2487
CZ 2500
CZ 9165
CZ 9172

10cm/12g
3db/csomag

CZ 2531
CZ 2517
CZ 2524
CZ 2548
CZ 9189
CZ 9196

13cm/25g
2db/csomag

CZ 2579
CZ 2555
CZ 2562
CZ 2586
CZ 9202
CZ 9219
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Combi Dancer
Rendhagyó plasztik csali, ami egyben ötvözi a gumihal testet és 
a twister farok kialakítást. A gumihalak mozgásával ellentét-
ben nem jön létre a test oldal irányú mozgása, a twiszter farok 
egyenletes rezonanciás hullámokat kelt mozgás közben. Van-
nak esetek, amikor nincsenek étvágyuknál a ragadozók, de egy 
rendhagyó csalival fel tudjuk kelteni a figyelmüket, és kapásra 
bírjuk őket. Célhal:  süllő, csuka, harcsa.

590Ft

495Ft

495Ft

495Ft

495Ft

495Ft

495Ft 495Ft

590Ft 590Ft
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Wiser Minnow
Mélyretörő, de felúszó wobbler, mely könnyed súlyának kö-
szönhetően az uL peca szerelmeseinek is ideális választás. 
Lassan vezessük, kopgtassuk végig vele a töréseket, köveket, 
akadókat. Süllő, csuka, domolykó biztosan leveszi de fogha-
tunk vele feketesügeret is.
•	 8cm/4g
•	 1db/csomag

Deep Minnow
Süllyedő, minnow jellegű csali, mellyel alapvetően a menekülő 
vagy vergődő halat utánozhatjuk. hirtelen rántásokkal vezetve a 
sérült kishalat utánozza, mely garantáltan fel fogja kelteni a csuka, 
süllő figyelmét, de hidegebb vizben a balin sem fog tudni ellenállni. 
Ideális mélyvízi wobbler vagy törések meghorgászására.
•	 9,5cm/10,2g 
•	 1db/csomag

Bleak Minnow
Felszín közeli, ívben hajlott hátú küsz utánzat. Vezethetjük folyam-
atos bevontatással vagy wTD módszerrel is. Merülése max 1,5m 
így a sekély vizek ideális csalija. Csuka, balin garantáltan nem fog 
neki ellenállni. A kis testhez képest a nagy súlyának és a benne 
lévő nagy méretű golyónak köszönhetően igazi távdobó, parti csali.
•	 8,5cm/8g 
•	 1db/csomag

Hard Minnow
Nagy japán gyártók kedvenc formája ez az ívás előtti állapotot 
utánzó kishal. Kecses, finom mozgású wobbler, ideális minden 
rablóhalra. Csuka, balin és feketesügér támadásra számítsunk 
elsősorban. Folyamatos bevontatással vezessük.
•	 8,5cm/4,5g
•	 1db/csomag

Asp Minnow
9cm-es tört geríncű vergődő kishalat utánozzunk ezzel a csalival. 
Könnyedén vezessük a felszín közelébe, majd hirtelen rántásokkal 
ugrasszuk meg és húzzuk mélyebbre, mint ahogy a sérült csalihal 
tesz. A könnyű prédának egyetlen ragadozó sem fog tudni ellenáll-
ni: csuka, balin, süllő, harcsa támadásra számíthatunk.
•	 9cm/5,8g 
•	 1db/csomag

CZ 0986

CZ 0979

CZ 0993

CZ 0801

CZ 0818

CZ 0825 

CZ 0795

CZ 0788

CZ 0771

CZ 0764

CZ 1389 

CZ 1365

CZ 1372

CZ 1358

CZ 1013

CZ 1006

CZ 1020

CZ 1037

Fat Joint
Ez az a műcsali, ami ott kellene legyen minden, magára valamit is 
adó pergető táskájában. A mélyretörő, de felúszú jointed crank iga-
zi unicum. Intenzív vibráció jellemzi, csuka, süllő, harcsa esetleg 
balin támadásra számítsunk, de feketesügérre is ideális.
•	 8,8cm/13g 
•	 1db/csomag

CZ 1426

CZ 1433

CZ 1419

Grasshopper
A bogár gyakorlatilag a nyár kedvenc csemegéje majd minden 
halnak. Ideális domolykóra, jászra, gardára, csapósügérre de a 
nagyobb vörösszárnyúak is fel fogják venni. Számíthatunk extrém 
esetben meleg vízben ponty „rablásra” is. Lassan, vezesük, sokat 
pipáltassuk a víz tetején a spiccel csak pöcögtetve. Feketesügér 
támadásra is számítsunk.
•	 4,5cm/2,5g 
•	 1db/csomag

CZ 1396

CZ 1402

164.
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CZ 0863

CZ 0870

CZ 0887

CZ 0894

Shad
Ívelt hátú Shad wobbler mely súlyának köszönhetően 
igen jól dobható, de felúszó mivolta miatt viszonylag je-
lentős vízoszlop pásztázható vele. Ideális választás bok-
ros részen csukázni, felszín közelében balinozni de süllő 
is okozhat meglepetést.
•	 9,5cm/9g 
•	 1db/csomag

Arrow Minnow
Klasszikus minnow csali. Felszíni küszraj közelében tök-
letes szelektáló csali balinra. Figyeljük meg a csobogá-
sokat és a kishal rajokat. Mellé tobbva, lassú behúzással, 
időnként bele-bel rántva vezessük. Garantált csali tavi- 
és folyóvízi balinra egyaránt.
•	 12,5cm/10g
•	 1db/csomag

CZ 0757 

CZ 0733

CZ 0726

CZ 0719 CZ 0740

CZ 0962

CZ 0948

CZ 0955

CZ 0900

CZ 0917

CZ 0924

CZ 0931

CZ 1242

CZ 1259

CZ 1266

CZ 1273

CZ 1280

CZ 0856 

CZ 0832

CZ 0849

M Shad
Felszíni kishal utánzat. Ideális választás lehet az ívás 
utáni melegedő vizekben, amikor az ivadékhal a fő táp-
lálékforrása a ragadozóknak. Felúszó, így akadós pályán 
is használhatjuk. Veretése inzenzív, jól dobható műcsali. 
Célhal: balin, csuka, feketesügér de találkozhatunk sül-
lővel is a horgászat során.
•	 7,5cm/6g 
•	 1db/csomag

Jointed Shad
Suspending, azaz lebegő jointed wobbler. Igazán lassan 
vezetve, majd vízközt megállítva vezessük. hideg vízben 
ellenállhatatlan lesz. Ajánljuk süllőre, csukára, harcsára 
de pisztrángsügérre is.
•	 10,5cm/12g 
•	 1db/csomag

Asp Shad
A Shad jellegű wobblerek bizonyítottak a legtöbbet az 
évek során. Nincs másképp ezen wobbler esetében sem, 
hiszen felúszó, max 1,5m mélyen úszó wobbler tökéle-
tes célpontja az összes rablóhalnak. Mérete és intenzív 
veretése jó szelektáló képességű, tökéletes választás, ha 
nagy halat szeretnék megfogni. Célhal: csuka, süllő, ba-
lin, harcsa
•	 10cm/11g 
•	 1db/csomag

SUSPENDING

165.

790Ft

790Ft

690Ft

690Ft

690Ft

790Ft

Slide Minnow
Felszíni küsz utánzat. Intenzív, kitérő mozgásával a „fe-
lelőtlen” kishalat utánozza. használhatjuk folyamatos 
bevontatással is és rángatva is. Ideális csali távdobáshoz, 
használata során találkozhatunk csuka, süllő és balin 
rablással egyaránt, de a tavaszi felmelegedést követően 
a pisztrángsügér sem fog ellenállni neki.
•	 11,5cm/13g 
•	 1db/csomag
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CZ 1044

CZ 1051

CZ 1068

CZ 1075

Chub
Klasszikus domolykós, jászos csali. Picit „pipálva” áll meg-
állítva de behúzáskor apró rázásokkal, előreszegett fejjel 
csábítja kapásra a ragadozókat. Ideális lehet balinra is.
•	 4,5cm/3,4g 
•	 1db/csomag

Perch Crank
Valójában ez az a műcsali forma, amivel érdemes megta-
nulni a wobblerezést. Mindent tud, mindent szimulálhatunk 
vele. Lassan vezetve felszín közelében mozog, gyors rángató 
vezetéssel pedig a mélyebb vízrétegekbe tudjuk küldeni. In-
tenzív kitérő mozdulatainak köszönhetően minden rabló oda 
fog verni neki. Ajánlott csukára, süllőre, balinra, harcsára, 
feketesügérre.
•	 7cm/8,9g 
•	 1db/csomag

Baby Sider
Úszásból mérsékelten mélyretörő wobbler. Veretése mér-
sékelt, lassan vontatva „támolyog” is. Folyamatos és sza-
kaszos vontatás mellett egyaránt hatékony. Elsősorban 
süllőre, csukára ajánlott.
•	 5,5cm/3,8g 
•	 1db/csomag

Sider
Vékony testű kárász utánzat, mely tökéletes táplálékot biz-
tosít a csukának, süllőnek. Lassan vezessük, mely hatására 
intenzív „S” alakban fog úszni a csali. Megállítva felúszik, 
majd hirtelen indítsuk újra. Az esetek zömében ekkor szá-
míthatunk kapásra. Könnyedén felveheti harcsa is.
•	 6,5cm/6g
•	 1db/csomag

CZ 1174 

CZ 1167

CZ 1136

CZ 1129 

CZ 1112

CZ 1082

CZ 1143

CZ 1150

CZ 1099

CZ 1105

Boxer Crank
Felszíni crank wobbler. Kis mérete miatt minden rafgadozó 
magáénak érezheti, de elsősorban csukára és feketesügér-
re javasoljuk, de folyóvízen a süllő is fel fogja venni. Folyama-
tosan vontassuk, dőnként belepöccintve.
•	 5,5cm/8g 
•	 1db/csomag

CZ 1204 

CZ 1181

CZ 1198

CZ 1334

CZ 1327

CZ 1341

www.CARPZOOM.hu
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Headbanger
Felszíni crank wobbler. Kis mérete miatt minden rafga-
dozó magáénak érezheti, de elsősorban csukára és feke-
tesügérre javasoljuk, de folyóvízen a süllő is fel fogja venni. 
Folyamatosan vontassuk, dőnként belepöccintve.
•	 5,5cm/7,4g
•	 1db/csomag

CZ 1310

CZ 1303

CZ 1297

CZ 1228

CZ 1211

CZ 1235

Doggy Crank
Jól dobható, felszín alatt vezethető, úszó wobbler. Veretése 
intenzív, folyamatos, lassú vontatás mellett a leghatéko-
nyabb. Elsősorban csukára, feketesügérre ajánlott.
•	 5,5cm/8,4g 
•	 1db/csomag

690Ft

690Ft
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CZ 2397
Accessory Box
Aprócikkes doboz
Kétszintes, rekeszes horgászdoboz, ellenálló műanyag-
ból. Fix rekeszei mellett variálható méretű rekeszekkel 
is rendelkezik. Biztonságosan zárható.
•	  27,3x18,6x7cm
•	 “twisterálló”

CZ 2380
Soft Lure Box
Műcsalis doboz
Rekeszes horgászdoboz, ellenálló műanyagból. Fix re-
keszei mellett variálható méretű rekeszekkel is rendel-
kezik. Kétszintes, a tetejében kisebb, az aljában jellem-
zően nagyobb rekeszekkel. Biztonságosan zárható.
•	  38x28,5x8cm
•	 “twisterálló”

CZ 3505
OP Spinning Bag
OP pergető táska
A két részre osztott belső tároló részben könnyedén szortíroz-
hatjuk műcsalijainkat vagy egyéb horgászfelszereléseinket. 
Standard horgászdobozokból 2x2db kényelmesen fér el ben-
ne.  Körbe extra tárolózsebeiben mind a személyes iratainkat 
mind az apróbb kiegészítőinket tárolhatjuk. Anyaga vízleper-
gető, esőzésnek is ellenáll, párnázott vállpántja egy egész na-
pos használat során sem fogja a vállunkat megterhelni.
•	 37x18x20cm

CZ 4137
Belt&Shoulder Bag
Öv és válltáska
Kiváló minőségű univerzális táska. Övre szerelhető kézi és 
válltáskaként is használható. Számos praktikus zsebbel, me-
lyek  kényelmes és tágas helyet biztosítanak szerszámainknak, 
műcsaliainknak, személyes iratainknak egyaránt.
•	 28x8x17cm

CZ 3590
CADDAS Spinning Bag
CADDAS pergető táska
Pergető horgászoknak készített speciális táska. Kényel-
mesen tárolhatók benne a nagyméretű csalitároló dobo-
zok. Oldalán aprócikkes zsebbel és egy speciális műcsa-
litartó szivaccsal. Vállpántja párnázott, anyaga erős és 
könnyen tisztítható. 
•	 36x20x39

ÚJ

ÚJ

168.
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4 490Ft
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CZ 2403
Lure Box
Műcsalis doboz
Kétoldalas, rekeszes műcsalis doboz, ellenálló műanyagból, 
fix rekeszekkel. Biztonságosan zárható. Erős fogófüllel.
•	 34x23,5x10,7cm
•	 “twisterálló”

CZ 2416
Handy Landing Net
Merítőháló
Elsősorban sétálós és csónakos horgászoknak terveztük ezt a 
gumi bevonatos merítőhálót. Anyagának köszönhetően köny-
nyedén tisztántartható, szagtalanul tárolható és ami a legfonto-
sabb: halkímélő anyagú. Karimája merev alumínium, alakja to-
jásdad, mérete: 36x50/64cm. A háló mélysége 35cm. A nyéltag 
rövid és egy gumírozott klipszet kapott még, hogy a ruházaton 
könnyedén rögzíthető legyen.

CZ 3864
Tele Landing Net
Teleszkópos merítőháló
Elsősorban sétálós és csónakos horgászoknak terveztük ezt a 
gumi bevonatos merítőhálót. Anyagának köszönhetően köny-
nyedén tisztántartható, szagtalanul tárolható és ami a legfonto-
sabb: halkímélő anyagú. Karimája merev alumínium, alakja to-
jásdad, mérete: 40x50/134cm. A háló mélysége 35cm. A nyéltag 
rövid és egy gumírozott klipszet kapott még, hogy a ruházaton 
könnyedén rögzíthető legyen. Akár nagyobb falak, meredekebb 
részeken is jól használható, de megoldást kínál a magasabb ol-
dalfalú csónakok hajók esetében is.

CZ 1796
Handy Grip
Handy halkiemelő
•	 Egykezes, keretes, rozsdamentes halkiemelő
•	 Rendkívül kíméletes és hatékony
•	 Erősen fogja a termetes méretű halakat, így biztonságos 

kiemelést tesz lehetővé
•	  Méret: 37cm

CZ 1802
Rota Grip
Rota halkiemelő
•	 Egykezes, forgó markolatú, rozsdamentes halkiemelő.
•	  Biztonságos és hatékony
•	 Merítőháló helyett is hasznos kiegészítő
•	 Méret: 32 cm

CZ 3224
STR-G Fish Grip
STR-G halkiemelő
•	 Kis mérete miatt könnyen szállítható, akár zsebben is elfér
•	 Merítőháló helyett is hasznos kiegészítő
•	 Méret: 21 cm

ÚJ

ÚJ
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CZ 2393
Unhooking Mat
Oplus halkímélő matrac
A pontyhorgászatban a Catch&Release elv elterjedésének 
köszönhetően egyre nagyobb igény van a ragadozóhalak 
iránti védelemre is, ezért létrehoztuk az Oplus halkímé-
lő matracot. Különlegessége, hogy a hosszabbik oldalára 
100cm hosszú skála található, így könnyen lemérhetjük, és 
ha akarjuk ízlésesen le is fotózhatjuk a zsákmányunkat. Bát-
ran használhatjuk vízparti vagy csónakos horgászat során. 
•	 100x40

Kevlar Gloves
Oplus Kevlar kesztyű
A legtöbb harcsahorgász küzd azzal a problémával, hogy 
mivel védje meg a kezét a mechanikai sérülésektől, mikor 
a harcsát kiemeli a vízből. A kesztyű azon túl, hogy kényel-
mes, csúszásmentes kialkítású, még egy kevlár erősítést is 
kapott, így bátran nyúlhatunk a nagybajszú szájába, biztos 
fogást találunk rajta.

Fishing Gloves
Újjatlan pergető kesztyű
Stílusos és rendkívül kényelmes rövid ujjas kesztyű per-
gető horgászoknak. Kezünknek védelmet nyújt, miközben 
a szabad ujjvégeknek köszönhetően kötések, szerelések 
készítését ugyanolyan precizitással el tudjuk végezni. 

CZ 3703
CZ 3710

CZ 3734
CZ 3741

M
L

M
L

CZ 2423
N-Light 1+4 Headlamp
Oplus N-Light 1+4 fejlámpa
három funkciós praktikus fejlámpa. Egy magas fényű LED gon-
doskodik a spot világításról, melynek fényereje két fokozatban 
állítható. A Középső LED köré épült 4 db zöld fényű LED, mely 
a harcsahorgászat során az egyedüliként szabadon használható 
fényforrás. Gumírozott fejpántja lehetővé teszi a kényelmes vi-
seletet, mely két csatt segítségével egyedileg mindenki a saját 
fejéhez állíthatja. 3 db (AAA) ceruzaelemmel működik- nem tar-
tozék. Kiváló ár-érték arányú termék.

CZ 1666
N-Light 1+3 Headlamp
N-Light 1+3 fejlámpa
Egyik legkedveltebb fejlámpánk közé tartozik, mely könnyű, 
használata hosszútávon is kényelmes. Erős fehér LED mellett 
helyet kapott 3 darab piros LED égő is, ennek ellenére fogyasz-
tása minimális, alacsony maradt. 4 állású kapcsoló. 3 db (AAA)
ceruzaelemmel működik (nem tartozék).

ÚJ

ÚJ

ÚJ

ÚJ

2 880Ft

4 490Ft

2 490Ft

2 490Ft

3 490Ft
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Oplus long sleeve T-shirt
Oplus pergető felső
Oplus pergető póló. Technikai anyagból készült, lélegző 
póló. A modern sportruházatok alapanyagául szolgáló 
horgászpóló, melyben a testünk garantáltan nem fog 
beleizzadni, köszönhetően a lélegző membránoknak. hosszú 
ujjú kialakításának és fehér alapszínének köszönhetően a 
legerősebb napsütésben sem kell tartanunk a leégéstől. A 
póló egy wobbler motívummal díszített.

CZ 4311
CZ 4328
CZ 4335
CZ 4342

M
L

XL
XXL

CZ 1471
5 LED Fishing Cap
5 LED Baseball sapka
•	 Tépőzárral állítható méret
•	 5 beépített LED 
•	 Elem típusa: 2 db CR 2032 (tartozék)

„Lebegő” Napszemüveg
Visszatükrözi a káros fénysugarakat és így tökéletesebb 
védelmet és még jobb látási viszonyokat biztosít a 
szemüveg viselőjének.
•	 polár napszemüvegek uV-A és uV-B védelemmel
•	 felúszó anyagból

400

CZ 1617

ELEJE hÁTuLJA

CZ 1624

CZ 1631

CZ 1617
CZ 1624
CZ 1631

szürke lencse
barna lencse
sárga lencse

CZ 6644
Live Bait Bucket
Élőcsalitartó vödör
hidegálló műanyagból készített csalihaltartó vödrök.
•	 Erős és megbízható konstrukció
•	 Levegőztető csövének kialakított nyílás
•	 Kivehető műanyag hálós betét a gyors és egyszerű 

tisztítás vagy vízcsere végett
•	 Ideális minden típusú csalihal tárolásához
•	 7 liter

CZ 3932
Live Bait Net
Csaliháló
A csalihalas vödörből könnyedén kifoghatjuk ezzel a 
hálóval az éppen soron következő csalit.
•	 17x14,5+30cm

CZ 3361
Pocket Hook Sharpener 
Összecsukható horogélező
használat közben kicsorbult horgok hegyezésére.
•	  7,8x2x1cm

PREDATOR-Z 2017
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3 490Ft

990Ft

450Ft

5 490Ft

6 490Ft

2 490Ft
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5x
100m

Catfish Monoline
Monofil Harcsázó Zsinór
Lágy, de ellenálló felületű monofil zsinór, 
harcsázáshoz.
•	 magas szakítószilárdság
•	 kopásálló
•	 kiemelkedő csomótűrés
•	 uV sugárzásnak ellenálló

Silent UL Braided Fishing line
Silent UL Fonott Zsinór
Speciálisan csendes fonott zsinór uL pergetéshez. 
Extra vékony méretekben.
•	 alacsony vízfelvétel
•	 szennyeződésekkel szemben ellenálló
•	  magas szakítószilárdság

Fluorocarbon Leader
Fluorocarbon előkezsinór
Minőségi, kopásálló és jó csomótűrő fluorocarbon 
előkezsinór. Vízben gyakorlatilag láthatatlan. Kiváló 
választás óvatosan kapó ragadozó halak becserké-
szésére, mind pergetés mind élőcsalis horgászat so-
rán. A zsinór egyesíti a drótelőke harapásállóságá-
nak és a monofil zsinór lágyságának tulajdonságait.

Predator-Z Classic Braid Line
Classic fonott zsinór-fluo sárga
A felhasznált alapanyagoknak és a modern gyártás-tech-
nológiának köszönhetők a Predator-Z Classic fonott zsinór 
tulajdonságai: kiemelkedő szakítószilárdság, érzékenység 
és teljesítmény. A különleges felületkezelésnek köszönhe-
tően a felülete kivételesen sima, mely jelentősen csökkenti 
a súrlódást, ezáltal pedig a kopást. Az egyedi színezési el-
járás hosszan tartó, élénk színt biztosít.

CZ 2168
CZ 2175
CZ 2182
CZ 2199

CZ 4700
CZ 4717
CZ 4724
CZ 4731
CZ 4748

CZ 2236
CZ 2243
CZ 2250
CZ 2267
CZ 2274

CZ 2614
CZ 2621
CZ 2638

100m
100m
100m
100m

120m
120m
120m
120m
120m

100m
100m
100m
100m
100m

3,67kg
5,78kg
6,62kg

27,10kg
30,20kg
37,40kg
46,20kg

990Ft
1 090Ft
1 190Ft
1 290Ft

3,9kg
4,5kg
5,6kg
8,1kg
9,4kg

2 990Ft
2 990Ft
2 190Ft
2 190Ft
2 190Ft

4,00lb
6,00lb
8,00lb

10,00lb
12,00lb

5 490Ft
4 990Ft
4 490Ft
4 290Ft
4 290Ft

0,50mm
0,60mm
0,70mm
0,80mm

0,08mm
0,10mm
0,12mm
0,14mm
0,16mm

0,04mm
0,06mm
0,08mm
0,10mm
0,12mm

0,20mm
0,25mm
0,30mm

100
meters

100
méter

25
méter

120
méter

ÚJ

ÚJ

172.

1 350Ft

* Valós körülmények között tesztelve, nem laboratóriumi bevizsgálással.

* Valós körülmények között tesztelve, nem laboratóriumi bevizsgálással.

* Valós körülmények között tesztelve, nem laboratóriumi bevizsgálással.

* Valós körülmények között tesztelve, nem laboratóriumi bevizsgálással.

* 

* 

* 

* 
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5x
100m

Catfish Leader
Harcsázó előkezsinór
Kiváló minőségű fonott előkezsinór, maximális ko-
pásállóság a harcsa gerebenfogai ellen.
•	 Dyneema® szálak
•	 Optimalizált hD pix-count technológia
•	 Kompakt és kerek szálak, sima felülettel
•	 Nem nyúlik és nincs memória-effektus
•	 Maximális kopásállóság
•	 uV-ellenállás

15
méter

20
méter

Kevlar Előke
Kevlar Előke
Kiváló minőségű, gyorsan süllyedő fonott kevlár elő-
ke. A kevlár szálak további tartósságot biztosítanak, 
jól köthető, megfelelően lágy előkezsinór.
•	 Extra erős Aramid (kevlár) szálak
•	 Optimalizált hD pix-count technológia
•	 Kompakt és kerek szálak
•	 Kopásálló

CZ 3987
Hook&Lure Holder
Horogbeakasztó
Praktikus kiegészítő, melyet minden olyan horgászbotra 
javaslunk, mely gyárilag nem rendelkezik horogakasztó 
szemmel. Két különböző gumival rögzíthetjük, így gya-
korlatilag a legtöbb horgászbot blankjára megfelelő.
5db tartó és 9 gyűrű:
•	 3db 15 mm gyűrű
•	 3db 20 mm gyűrű
•	 3db 25 mm gyűrű

CZ 6668
CZ 6675
CZ 6682

CZ 6699
CZ 6705
CZ 6712

CZ 6729
CZ 6736
CZ 6743

100m
100m
100m

15m
15m
15m

20m
20m
20m

35,0kg
60,0kg
70,0kg

4 490Ft
4 990Ft
5 590Ft

70,0kg
110,0kg
160,0kg

1 990Ft
2 250Ft
2 490Ft

6,0kg
15,0kg
35,0kg

0,40mm
0,60mm
0,80mm

0,80mm
1,00mm
1,30mm

0,18mm
0,24mm
0,30mm

CZ 8519
Float stopper
Úszó stopper
Nagyméretű bóják és úszók ütköztetéséhez.
•	 Ø15mm
•	 10db/csomag

Catfish Line
Fonott Harcsázó Zsinór
Kiváló minőségű fonott zsinór a harcsahorgászat-
hoz. Garantáltan nem érhet minket meglepetés, ha 
kapitális harcsával találkozunk.
•	 Dyneema® szálak
•	 Kompakt és kerek szálak
•	 Kopásálló
•	 uV-álló

ÚJ

173.

1 290Ft

450Ft

1 490Ft

* Valós körülmények között tesztelve, nem laboratóriumi bevizsgálással.

* Valós körülmények között tesztelve, nem laboratóriumi bevizsgálással.

* Valós körülmények között tesztelve, nem laboratóriumi bevizsgálással.

* 

* 

* 
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Titanium Wire Leader
Titánhuzal előke
Csúcsminőségű titánium előke. hajlékony, rugalmas, mégis 
rendkívül erős. Készre szerelt forgóval és kapoccsal, ame-
lyek biztosan tartják meg életünk legnagyobb halát is.

CZ 5579
CZ 5586
CZ 5593
CZ 5609
CZ 5616

675Ft
990Ft
695Ft
850Ft

1 290Ft

CZ 2232
CZ 2249

CZ 2256
CZ 2263
CZ 2270
CZ 2287

11kg
15kg
7kg

11kg
15kg

20cm
20cm
30cm
30cm
30cm

2g
4g

850Ft
1 390Ft

590Ft
690Ft
790Ft
950Ft

5g
7g

10g
14g5db/cs

5db/cs

5db/cs
5db/cs
5db/cs
5db/cs

2
db/cs

3
db/cs

SwimBait Hook
Offset horog
wide-Gape típusú offset ho-
rog, mely a bekötési ponton 
egy rögzítő spirált kapott. 
Ezt a spirált kell betekerni a 
plasztik csaliba, ami mintegy 
biztonsági övként tartja a hor-
gon csúszkálás mentesen a 
gumicsalit. A horog öblén el-
helyezett súly pedig a műcsali 
stabilitásáról gondoskodik, így 
garantáltan mindig pörgés-
mentesen, a megfelelő pozíci-
óban vezethetjük csalinkat.

B-Round Jig head
Kerekfejű Jig horog
Klasszikus jigfej, mely az extrém 
éles horog hegyen túl egy spe-
ciális tuningot kapott. Az ólom-
fejnél lévő szakáll gondoskodik 
róla, hogy a felfűzött gumicsa-
link - legyen szó twisterről vagy 
gumihalról - ne tudjon lecsúszni 
a horog száráról. A vékony sza-
káll a megszokott ólomgallérral 
ellentétben nem teszi tönkre a 
plasztikunk orrát, így akár több-
ször is használhatjuk a gumit 
különböző jgfejekkel is!

Worm Hook
Gilisztás horog
Kemény acél kivitel, a horogszáron apró szakállakkal, ami a felfűzött 
gilisztát, nadályt a megfelelő helyen tartja. A kapitális halakra való tekin-
tettel nagy méretválasztékkal, harcsahorgászathoz is!
•	 10db/csomag

Drop Shot Hook
Drop Shot horog
A speciális forma, a drop shot technikánál alkalmazott 
speciális műcsalik tökéletes megtartását szolgálja. 
Kemény acél, tűhegyes kialakítás a tökéletes akadás 
érdekében. Az Offset horog a Texas, Carolina technika 
elengedhetetlen kelléke is.
•	 5db/csomag

CZ 5296
CZ 5302
CZ 5319
CZ 5326
CZ 5333
CZ 5340
CZ 5357

CZ 5388
CZ 5395
CZ 5401
CZ 0092
CZ 0108
CZ 0115

3/0
2/0
1/0
1
2
4
6

3/0
2/0
1/0
1
2
4

Treble Hook
Hármas Horog
Kitűnő minőségű hármas horgok nagy méretválasztékban, amelyek 
a legnagyobb harcsákat, csukákat is tökéletesen meg tudják tartani a 
fárasztás során. Alkalmazhatjuk őket akár élő csalis horgászat során 
is, de a meglévő műcsalikon lévőket is bátran lecserélhetjük velük.  
Felhasználható a kicsi wobblerektől, a nagy JERK csalikig.
•	 10db/csomag

CZ 5418
CZ 5425
CZ 5432
CZ 5449
CZ 5456
CZ 5463
CZ 5470
CZ 5487
CZ 5494
CZ0085

3/0
2/0
1/0
1
2
4
6
8

10
12

Soft Lure Wire
Harapásálló előke 
Kiegészítő előke gumihalakhoz, hármashoroggal.

CZ 1253
CZ 1260
CZ 1284

5,5cm
7,5cm
8,5cm

5,5kg
5,5kg
5,5kg

#10
#8
#6

Zander Hook
Süllőző horog
Tűhegyes, acél horog a tökéletes akadás elérése végett. 
Kishal vagy halszelet csalizásához ajánlott.
•	 10db/csomag

CZ 5234
CZ 5241
CZ 5258
CZ 5265
CZ 5272
CZ 5289

395Ft
395Ft
395Ft
350Ft
350Ft
350Ft

495Ft
495Ft
495Ft
495Ft
495Ft
495Ft

495Ft 
495Ft
495Ft
395Ft
395Ft
395Ft
395Ft

1 250Ft
1 100Ft
990Ft
990Ft
990Ft
890Ft
890Ft
695Ft
695Ft
695Ft

5/0
4/0
3/0
2/0
1/0
1

174.

590Ft

* Valós körülmények között tesztelve, nem laboratóriumi bevizsgálással.

* Valós körülmények között tesztelve, nem laboratóriumi bevizsgálással.

*

*

www.CARPZOOM.hu
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Knotless Connector
Gyorskapocs fonott zsinórhoz
Rendkívüli erősségű gyorskapocs, melynek segítségével cso-
mózás nélkül, biztonságosan tudjuk rögzíteni csalinkat. Se-
gítségével zsinórunk nem gyengül a kapcsolódó résznél sem, 
mivel semmilyen fizikai törés nem keletkezik az elemi szá-
lakban. használatával tovább növelhetjük fogási esélyeinket.
•	 8db/csomag

Pike float
Csukázó úszó
Klasszikus formájú csukázó úszók.

CZ 3248
Wire Leader (1x7)
Drótelőke tábla
Zöld
•	 10 db - 15 cm, 12 kg
•	 30 db - 20 cm, 12 kg
•	 10 db - 25 cm, 12 kgFEKETE NIKKEL

hORDó ALAKÚ
FORGóVAL #8

FEKETE NIKKEL  
BIZTONSÁGI
GyORSKAPOCCSAL #2

CZ 9660
CZ 3415

CZ 3826
CZ 3833
CZ 3840
CZ 3857

CZ 4177
CZ 4184
CZ 4191

CZ 5500
CZ 5517
CZ 5524

CZ 5531
CZ 5548
CZ 5555

CZ 4115

20kg
30kg

15mm
26mm

18g
13g
13g
18g (patrontartóval)

3/0
1/0
2

3x4
6x7

8x10

2
4
6

6

Drop Shot Swivel
Drop Shot Forgó
A Drop Shot technika szerelékének speciális összeállításában ad 
segítséget ez a forgókapocs. A normál forgókapcson felül illeszt-
ve van a Drop Shot technikánál alkalmazott, zsinór megszorulá-
sára alkalmas szem is.

Cross-Line Rolling Swivel
Hármas forgókapocs
Kemény acél anyagból, megfelelő teherbírással, ami tökéletesen 
megtartja szerelékünket, előkénket.

T-Shape Triple Swivel
T-Shape Forgó

50
db/cs

CZ 3826CZ 3833 CZ 3840CZ 3857

Cross-Line  Rolling Balance
Cross-Line Forgó

ÚJ

175.

1 490Ft

295Ft

350Ft

495Ft

450Ft

350Ft

375Ft

* Valós körülmények között tesztelve, nem laboratóriumi bevizsgálással.

*
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