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WSZYSTKO W JEDNYM  
MIEJSCU DLA MIŁOŚNIKÓW 
ŁOWIENIA KARPI ORAZ SUMÓW.



Wyprodukowanie przez nas dla Państwa tego 
katalogu sprawiło nam wielką przyjemność. 
Oczywiście niemożliwe było opublikowanie 
całego por tfolio. Ponadto większość rzeczy 
związanych z tematami naszego katalogu 
można lepiej przedstawić i wytłumaczyć w 
internecie. Na stronie www.sportex .pl oprócz 
nowości katalogowych znajdziecie kompletny 
asor tyment SPORTEX-a – począwszy od wędek 
i podbieraków, przez torby i ubrania, aż po 
różnego rodzaju akcesoria.  
Dzięki praktycznej funkcji wyszukiwarki nie 
jest konieczne długie szukanie tematu, którym 
jesteśmy zainteresowani; wystarczy wybrać 
szukany gatunek ryby, a system sam doprowad-
zi nas do odpowiedniego modelu, łącznie ze 

ODKRYJ NASZ NOWY  
ASORTYMENT DO POŁOWU RYB 
SPOKOJNYCH ORAZ SUMÓW!

wskazówkami. 
W równie łatwy i szybki sposób można 
przeprowadzić online proces rejestracji  
10-letniej gwarancji na blank. Prosimy zapoznać 
się z materiałem w zakładce FAQ, która zawiera 
najczęstsze pytania i odpowiedzi dotyczące 
sprzętu. Także i tutaj w szybki sposób znajdziecie 
najbliższego sprzedawcę wędek SPORTEX .

Ponadto: na stronie www.sportex.pl,  
www.kryston.com oraz na naszym kanale  
YouTube- Chanel #SportexRods, a także na 
Instagramie; sportex_germany możecie 
zobaczyć ciekawe filmy z czterech bardzo  
długich i wspaniałych dni zdjęciowych 
związane ze wszystkimi naszymi nowościami.

Wszystkie zdjęcia zostały wykonane w czerwcu 2020 roku  
za pomocą prototypów naszych nowych wędek.

Po prostu odpręż się i wertuj kolejne strony: 
przeżyjesz fascynację łowienia karpi oraz sumów 
– made by SPORTEX. Czytelniku, wędkarzu ciesz 
się zachwycającymi emocjami, imponującymi 
zdjęciami z połowów, jedynym w swoim rodzaju 
Knowhow i oczywiście wszystkimi innowacjami 
przygotowanymi dla ciebie na sezon 2021.
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SPIS TREŚCI

Żadnej wędki nie można porównać z wędką marki 
SPORTEX: swoją legendarną sławę zawdzięczają  
one jedynej w swoim rodzaju sile innowacyjności  
i wyróżniającym się technologiom.  
Nasze produkty są synonimem absolutnej 
niezawodności, najwyższej wartości oraz  
mistrzowskiego rękodzieła – o od ponad 70-ciu  
lat na całym świecie wyznaczają standardy w  
budowie wędzisk. 
Dzisiaj z dumą możemy powiedzieć, że na wędkach 
marki SPORTEX wychowało się już wiele pokoleń 
wędkarzy. Jednak my wciąż nie spowalniamy przed 
wszechobecnym dziś postępem. Bo jak mówi 
przysłowie: „Kto nie idzie z duchem czasu, ten z 
czasem odchodzi.”
My nadal chcemy być i pozostajemy „najlepszą 
wędką”! By osiągać ten cel codziennie pracujemy  
z radością i na bazie najlepszych materiałów, 
najlepiej i najrzetelniej jak możemy wykorzystujemy 
zdolności manualne oraz mamy bardzo krytyczne 
oko względem wszystkich, nawet tych  
najmniejszych detali. W tych kwestiach możecie 
mieć co do tego pewność.

Wasz Team SPORTEX

Rutenaktion
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Ex tra Fast:  
blank wędki ugina się w górnej części szczytówki.  
Pozostała część blanku ma tzw. „sztywną kręgosłup”

 czujne rozpoznanie brania
 możliwe mocne, dalekodystansowe wyrzuty

Fast:  
blank wędki ugina się na całej długości szczytówki. 
Pozostała część blanku ma tzw. „sztywny kręgosłup”

 czujne rozpoznanie brania
 możliwe mocne, dalekodystansowe wyrzuty

Medium Fast:  
blank wędki ugina się od szczytówki do około wyżej  
połowy blanku. Pozostała część blanku ma tzw.  
„sztywny kręgosłup”.  

 pewne zacięcie przy dalekodystansowych wyrzutach
 możliwe dalekodystansowe wyrzuty

Medium:  
blank wędki ugina się od szczytówki do połowy blanku.  
Pozostała część blanku ma tzw. „sztywny kręgosłup”.

 pewne zacięcie przy dalekodystansowych wyrzutach
 możliwe dalekodystansowe wyrzuty

Slow Medium: 
blank wędki ugina się od szczytówki do krótko przed 
rękojeścią. Akcje wędki są raczej łagodne. 

  bardzo dobre rozłożenie rezerw mocy podczas holu 
większych ryb

  bardzo dobre tłumienie prób zrywu w 
 bezpośrednim obszarze
Slow:  
blank wędki ugina się równomiernie od szczytówki  
do dolnika. Akcja wędki jest łagodna. 

  optymalne, zrównoważone rozłożenie rezerw mocy  
podczas holu 

 idealne tłumienie prób zrywu w bezpośrednim obszarze
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ŁOWCY DALI O NIESPOTYKANEJ 
ELASTYCZNOŚCI.
Innowacyjna moc od szczy tówki aż po rękojeść: dzięki 
siedmiokątnemu węglowemu blankowi wędka Beyond Carp posiada 
wiele niezwykłych właściwości – jak m.in. imponująca sprężystość do 
ekstremalnie dalekich wyrzutów i zachwycająca dynamika podczas 
holu: miara wszystkich rzeczy dla ambitnych karpiarzy.



OŻYWI KAŻDY  
INWENTARZ KARPIARZA.
Czas na przełomową rewolucję wśród wędek: nowy blank Heptacore 
wędki Revolt Carp jest gwarantem fantastycznych połowów. Dzięki 
doskonałym właściwościom wyrzutu i ogromnej mocy podczas holu 
żaden karp nie uchroni się przed znalezieniem się na ,,suchym lądzie’’.
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Nr. art. Model długość części Dł. transp. Ciężar 
wyrzutu waga** prze-

lotki
cena 
sugero-
wana*

BEYOND CARP
131275 Beyond Carp 12" 2,75 lbs.  366 cm (12 ft) 2 188 cm 2,75 lbs. 309 g 6  929,95 € 
131303 Beyond Carp 12" 3,00 lbs.  366 cm (12 ft) 2 188 cm 3,00 lbs. 325 g 6  949,95 € 
131325 Beyond Carp 12" 3,25 lbs.  366 cm (12 ft) 2 188 cm 3,25 lbs. 338 g 6  969,95 € 
131375 Beyond Carp 13" 3,75 lbs.  396 cm (13 ft) 2 203 cm 3,75 lbs. 426 g 6  999,95 € 

wielkość przelotki BEYOND CARP

16162030L40L50

13˝ 
3,75 lbs.

12162030L40L50

12˝ 
2,75 - 3,75 lbs.
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Fuji-Reel seat

T1000
CARBON

10 YEAR
Blank Guarantee

BEYOND CARP
Jeżeli chodzi o długość wyrzutu, nie można pominąć tych przyszłościowych modeli: dzięki nowej, 
specjalnej konstrukcji blanku można z łatwością pokonać znacząco dalsze dystanse przy  
minimalnym nakładzie sił.. Również podczas holu silnej ryby można odczuć niesamowite  
rezerwy mocy. Blank wykazuje doskonałe właściwości tłumiące oraz amortyzuje 
gwałtowne próby ucieczki. Marzenie każdego karpiarza!

REWOLUCYJNA SERIA WĘDZISK O 
WYRÓŻNIA JĄCYCH SIĘ WŁAŚCIWOŚCIACH.

 BEYOND CARP

*  cena rekomendowana przez producenta
**  waga wędki może do 8% odbiegać od normy ze względu na tolerancję wykonania (rękodzieło) 



Nr. art. Model długość części Dł. transp. Ciężar 
wyrzutu waga** prze-

lotki
cena 
sugero-
wana*

REVOLT CARP
153276 Revolt  Carp 12"  2,75lbs. 365 cm (12 ft) 2 188 cm 2,75 lbs. 372 g 6 539,95 € 
153301 Revolt Carp 12"  3,00lbs. 365 cm (12 ft) 2 188 cm 3,00 lbs. 391 g 6 549,95 € 
153325 Revolt Carp 12"  3,25lbs. 365 cm (12 ft) 2 188 cm 3,25 lbs. 416 g 6 569,95 € 
153375 Revolt Carp 12"  3,75lbs. 365 cm (12 ft) 2 188 cm 3,75 lbs. 431 g 6 579,95 € 
153376 Revolt Carp 13"  3,75lbs. 396 cm (13 ft) 2 203 cm 3,75 lbs. 472 g 6 599,95 € 

REVOLT CARP STALKER
153275 Revolt Stalker 10"  2,75lbs. 300 cm (10 ft) 2 157 cm 2,75 lbs. 292 g 6 459,95 € 
153300 Revolt Stalker 10"  3,00lbs. 300 cm (10 ft) 2 157 cm 3,00 lbs. 308 g 6 469,95 € 

+

wielkość przelotki REVOLT CARP

16162030L40L50

12˝/13“ 
2,75 - 3,75 lbs.

wielkość przelotki REVOLT STALKER

121216202530

10“ 
2,75/3,0 lbs.
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WYJĄTKOWA ELAST YCZNOŚĆ I 
WRAŻLIWOŚĆ CAŁEJ SERII.

  REVOLT CARP

*  cena rekomendowana przez producenta
**  waga wędki może do 8% odbiegać od normy ze względu na tolerancję wykonania (rękodzieło) 

REVOLT CARP
Jako młodsza siostra wędki Bayond Carp również wędka Revolt Carp posiada nasz wspaniały, siedmiokątny 

blank Heptacore – i tym samym wszystkie właściwości jak optymalne załadowanie, fantastyczny wyrzut oraz 
niesamowite rezerwy mocy. Podczas holu wędka ta szczególnie uwydatnia swoje genialne właściwości tłumiące: 

ryba szybko się męczy, traci energię i trudno jest zerwać jej się        z haczyka. Do wspaniałych właściwości wędki do-
chodzi jeszcze jej wyposażenie: ergonomicznie zaprojektowana rękojeść opatrzona duplonem, specjalnie polakierowanym 

uchwytem kołowrotka TVS FUJI, smukłe przelotki SIC w stylu KW z przelotką startową o średnicy 50’ oraz zdejmowany haczyk 
z oczkiem. Ponadto wędka Revolt Carp jest dostępna w wersji stalker 10 ft. 2,75 lbs. lub 3lbs z przelotką startową o średnicy 30’. 

Krótko: posiada wszystkie właściwości dla udanego połowu karpi!

INFORMACJE TECHNICZNE
Nowy, przełomowy blank Heptacore, wykonany z włókna węglowego T1000, nie posiadający zaokrąglonej formy przekroju, jak  w przypadku 

99,9% wędek na rynku. Posiada siedmiokątny, wyjątkowy przekrój poprzeczny. Dzięki szczególnemu oraz bardzo obszernemu procesowi pro-
dukcji, mogliśmy wyciągnąć optimum z materiału węglowego. Oznacza to, że każdy blank Heptacore posiada o ponad 15% więcej rezerw mocy oraz 

około 20% więcej wydajności podczas wyrzutu niż zwyczajny blank o okrągłym przekroju.
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Nr. art. Model długość części Dł. transp. Ciężar 
wyrzutu waga** prze-

lotki
cena 
sugero-
wana*

GRAPHENON CARP
119275 Graphenon Carp 12" 2,75 lbs.  366 cm (12 ft) 2 188 cm 2,75 lbs. 334 g 6  579,95 € 
119300 Graphenon Carp 12" 3,00 lbs.  366 cm (12 ft) 2 188 cm 3,00 lbs. 351 g 6  599,95 € 
119325 Graphenon Carp 12" 3,25 lbs.  366 cm (12 ft) 2 188 cm 3,25 lbs. 361 g 6  619,95 € 
119375 Graphenon Carp 12" 3,75 lbs.  366 cm (12 ft) 2 188 cm 3,75 lbs. 397 g 6  649,95 € 
119376 Graphenon Carp 13" 3,75lbs.  396 cm (13 ft) 2 203 cm 3,75 lbs. 448 g 6  699,95 € 

GRAPHENON CARP BOAT
119310 Graphenon Carp Boat 10" 2,75 lbs. 300 cm (10 ft) 2 157 cm 2,75 lbs. 285 g 6  469,95 € 
119311 Graphenon Carp Boat 10" 3,00 lbs. 300 cm (10 ft) 2 157 cm 3,00 lbs. 290 g 6  489,95 € 

SIC 
GUIDES

Fuji-Reel seat
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OPT YMALNE POŁĄCZENIE MOCY NA BAZIE  
WYSOKIE J JAKOŚCI WĘGLA I GRAFENU.

 GRAPHENON CARP

*  cena rekomendowana przez producenta
**  waga wędki może do 8% odbiegać od normy ze względu na tolerancję wykonania (rękodzieło) 

GRAPHENON CARP
Wędka Graphenon Carp przekonuje swoim niesamowitym rozwojem energii oraz fantastycznym 
przeciwstawianiem oporu podczas holu ryby. W oparciu o te właściwości całą pracę podczas holu 
wykonuje wędka a nie wędkarz. Doskonałe właściwości tłumiące blanku bardzo szybko rybę męczą 
i redukują tym samym niebezpieczeństwo jej zrywu z podbieraka. Szybkie wygaszanie drgań po 
wyrzucie oraz wspaniała dynamika załadowcza blanku umożliwia dalekosiężne i zorientowane na 
cel zarzucenie przynęty. 
 
GRAPHENON CARP BOAT
Skrócona wersja wędki Grapheon Carp sprawdza się doskonale podczas połowu z łodzi lub 
w bardzo wąskich miejscach. Mimo, że wędka jest krótka, dysponuje wystarczającą mocą, 
by zmierzyć się z każdym karpiem. Osiąga dobre wyniki podczas wyrzutów z brzegu na 
średnim dystansie!  

TECHNISCHE INFOS
Jak sama nazwa wskazuje, oprócz materiału węglowego dodatkowo do produkcji  
wykorzystano drugi surowiec – grafen. Jest to materiał złożony z atomów węgla 
o dwuwymiarowej strukturze. Każdy atom węgla jest otoczony pod katem 
120° kolejnymi trzema atomami węgla, przez co kształtem 
przypomina plaster miodu. W porównaniu z dotąd dostępnymi 
materiałami, posiada najwyższy stopień wytrzymałości pod względem 
rozciągania (np. 125 razy wyższy niż stal). Blank wędek grafeno-
wych zawiera 20% grafenu, co przyczynia się do zwiększonej 
wytrzymałości, szybkości i dokładności wyrzutu.   

Zalety:
	■ dalekie, celne wyrzuty  
	■ doskonała czujność brania
	■ wysoki poziom rozwoju mocy  
podczas holu



Nr. art. Model długość części Dł. transp. Ciężar 
wyrzutu waga** prze-

lotki
cena 
sugero-
wana*

IMPRESSIVE CARP
146270 Impressive Carp 12" 2,75 lbs.  366 cm (12 ft) 2 186 cm 2,75 lbs. 349 g 6  389,95 € 
146300 Impressive Carp 12" 3,00 lbs.  366 cm (12 ft) 2 186 cm 3,00 lbs. 369 g 6  399,95 € 
146320 Impressive Carp 12" 3,25 lbs.  366 cm (12 ft) 2 186 cm 3,25 lbs. 385 g 6  409,95 € 
146370 Impressive Carp 12" 3,75 lbs.  366 cm (12 ft) 2 186 cm 3,75 lbs. 399 g 6  419,95 € 
146380 Impressive Carp 13" 3,75 lbs.  396 cm (13 ft) 2 203 cm 3,75 lbs. 485 g 6  459,95 € 

wielkość przelotki GRAPHENON CARP

16162030L40L50

12˝/13˝ 
3,75 lbs.

12162030L40L50

12˝ 
2,75 - 3,75 lbs.

121620253040

10˝ 
2,75 - 3,00 lbs. wielkość przelotki IMPRESSIVE CARP

16162030L40L50

12˝/13˝ 
3,75 lbs.

1216202530L40L

12˝ 
2,75 - 3,25 lbs.
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ULTRA 
HIGH 

MODULUS 
CARBON

NOWA SERIA WĘDEK  
KARPIOWYCH MAJĄCA TO „COŚ“.

  IMPRESSIVE CARP

*  cena rekomendowana przez producenta
**  waga wędki może do 8% odbiegać od normy ze względu na tolerancję wykonania (rękodzieło) 

Zalety:
	■ dalekie, precyzyjne wyrzuty  
	■ doskonała czujność brania 
	■ wspaniały rozwój mocy podczas holu 

IMPRESSIVE CARP
Dla produkcji wędki wykorzystaliśmy wysokowartościowe japońskie włókno 
węglowe, które wykazuje doskonałą odporność na rozciąganie, nadając blankowi  
więcej wytrzymałości oraz elastyczności. Całość jest dodatkowo wzmocniona  

specjalnym układem włókien węglowych ułożonych pod kątem 45°. Na podstawie tych 
właściwości niniejsza seria wędek zapewnia m.in. doskonałe wykonanie wyrzutu oraz jego  
celność. Dodatkowo wędka dysponuje semi-paraboliczną akcją o progresywnym rozłożeniu 

mocy, wskutek czego przekonuje bardzo dobrymi właściwościami holowniczymi.
Seria jest wyposażona w uchwyt kołowrotka FUJI DPS, wysokojakościowe przelotki FUJI  

Alconite dla dalekich wyrzutów oraz „Shrink Wrap” split handle.    
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DYNAMIKA WYRZUTU ORAZ MOC 
HOLU W NAJLEPSZEJ FORMIE.
Szybciej ,  dalej ,  wyraźniej: Dzięki nowemu blankowi Helicore  
innowacyjna seria wędek imponuje wieloma swymi mocnymi  
stronami – począwszy od szczególnych właściwości wyrzutu,  
przez niesamowitą elastyczność po progresywny rozwój mocy  
podczas holu. To właściwości , k tóre sprawiają radość podczas 
łowienia karpi!



Kamil Bogacki, wędkarz z Teamu Polska

„Wędka FBC CS-3 kusi swoim wspaniałym 
dizajnem i top-wyposażeniem: rękojeść 
opatrzona ciągłym, nieprzerywanym 
materiałem EVA gwarantuje super wyrzut.  
Również optyczne atrakcje, jak aluminiowy  
uchwyt kołowrotka w subtelnym kolorze 
antracytu oraz smukłe lśniąco - czarne 
przelotki są super!“
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FBC CS-3 CARP
Seria FBC trzeciej generacji doskonale wie, jak ma przekonać swoimi wyróżniającymi się właściwościami: 
nasz najnowszy blank – Helicore, wykonany z wyjątkowo wytrzymałych na rozciąganie nano – włókien 
węglowych, gwarantuje doskonałą wytrzymałość i dynamikę wyrzutu.                                            

W porównaniu z poprzedzającym go modelem obecny, specjalny splot włókien umożliwia 
około 20 % - wy wzrost obciążenia materiału. Dzięki niezwykłemu połączeniu najmniejszych 
nano – cząsteczek ze specjalną żywicą epoxydową, powstaje niesamowita elastyczność ,  
która przy każdym wyrzucie powoduje szybsze bicie serca wędkarza. Do tego dochodzi  
progresywny rozwój mocy podczas drylu, który szybko pozbawia energii nawet  
najmocniejsze ryby. 

Wszystkie modele tej serii – za wyjątkiem modeli Stalker – są wyposażone w
przelotki SIC z przelotką startową o średnicy 50” od Seaguide oraz 
wytrzymałe dolniki opatrzone duplonem. 
Dodatkowo wzrok potencjalnego użytkownika przyciąga 
prostokątnie zaprojektowany aluminiowy uchwyt kołowrotka 
DPS oraz wierzchnia powłoka z maty K1.  Absolutny highlight 
dla wymagających karpiarzy!

ATRAKCJA DLA  
WYMAGAJĄCYCH KARPIARZ Y.

 FBC CS-3



Nr. art. Model długość części Dł. transp. Ciężar 
wyrzutu waga** prze-

lotki
cena 
sugero-
wana*

FBC CS-3 CARP
141275 FBC CS-3 Carp 12ft. 2,75lbs. 360 cm (12 ft.) 2 188 cm 2,75 lbs. 358 g 6 429,95 €
141321 FBC CS-3 Carp 12ft. 3,00lbs. 360 cm (12 ft.) 2 188 cm 3,00 lbs. 366 g 6 449,95 €
141325 FBC CS-3 Carp 12ft. 3,25lbs. 360 cm (12 ft.) 2 188 cm 3,25 lbs. 379 g 6 469,95 €
141351 FBC CS-3 Carp 12ft. 3,50lbs. 360 cm (12 ft.) 2 188 cm 3,50 lbs. 388 g 6 489,95 €
141375 FBC CS-3 Carp 13ft. 3,75lbs. 396 cm (13 ft.) 2 203 cm 3,75 lbs. 438 g 6 529,95 €

FBC CS-3 STALKER
141310 FBC CS-3 Stalker 10ft. 2,75lbs. 300 cm (10 ft.) 2 155 cm 2,75 lbs. 254 g 6 359,95 €
141311 FBC CS-3 Stalker 10ft. 3,00lbs. 300 cm (10 ft.) 2 155 cm 3,00 lbs. 268 g 6 379,95 €

wielkość przelotki FBC CARP

161620253050

wielkość przelotki FBC STALKER

121216202530

*  cena rekomendowana przez producenta
**  waga wędki może do 8% odbiegać od normy ze względu na tolerancję wykonania (rękodzieło) 
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ZREDUKOWANA DO MAKSYMALNEJ 
MOCY WYRZUTU I HOLU.
Czysty zachwy t! Ta genialna wędka karpiowa umożliwia znacząco 
dalekie oraz precyzyjne wyrzuty dzięki szybkiemu, węglowemu 
blankowi. Do tego dochodzi zrównoważona akcja, k tóra suwerennie 
odpiera gwałtowne próby zrywu ryby podczas jej holu. Absolutne 
must-have dla ambitnych łowców!



Henrii Eshuis, wędkarz z Teamu Holandia

„Już podczas pierwszego wyrzutu byłem 
zachwycony rozwojem mocy blanku: 
Miałem już w przeszłości wiele okazji 
zarzucania kijów karpiowych, ale nowa 
wędka Purista XFA Carp jest naprawdę 
czymś wyjątkowym.”
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PURISTA XTF
Prawdziwy klejnot naszego innowacyjnego programu wędek typu Long-Range. Niesamowita szybkość blanku, 
który jest wykonany z wysokiej jakości japońskich włókien węglowych, specjalnie ułożonych pod kątem 45°, 
przekonuje każdego, kto przynajmniej raz używał w swoich połowach wędki Purista XFA Carp. Dzięk jej 
fantastycznym właściwościom załadowczym oraz szybkiemu wygaszaniu drgań, szczytówka rezonuje 
znacznie mniej, umożliwiając wykonanie znacząco dalekich i precyzyjnych wyrzutów. 

Do tego dochodzą doskonałe właściwości holownicze: zrównoważona akcja uniemożliwia 
karpiowi wyśliźnięcie się z podbieraka  krótko przed metą. Wszystkie modele są 
wyposażone w wytrzymały uchwyt kołowrotka DPS Fuji, stabilne przelotki SIC, 
rękojeść opatrzoną nieprzerwalnym materiałem EVA oraz dysponują przelotką 
startową o średnicy 50”– za wyjątkiem dwóch wersji Stalker.

TOP – NARZĘDZIE O WSPANIAŁYCH 
WŁAŚCIWOŚCIACH WYRZUTU ORAZ HOLU.

 PURISTA XTF



Nr. art. Model długość części Dł. transp. Ciężar 
wyrzutu waga** prze-

lotki
cena 
sugero-
wana*

PURISTA XTF CARP
130275 Purista Carp XTF 12ft. 2,75lbs. 366 cm (12 ft.) 2 188 cm 2,75 lbs. 334 g 6 349,95 €
130301 Purista Carp XTF 12ft. 3,00lbs. 366 cm (12 ft.) 2 188 cm 3,00 lbs. 361 g 6 359,95 €
130325 Purista Carp XTF 12ft. 3,25lbs. 366 cm (12 ft.) 2 188 cm 3,25 lbs. 368 g 6 369,95 €
130375 Purista Carp XTF 12ft. 3,75lbs 366 cm (12 ft.) 2 188 cm 3,75 lbs. 388 g 6 379,95 €
130376 Purista Carp XTF 13ft. 3,75lbs 396 cm (13 ft.) 2 203 cm 3,75 lbs. 418 g 6 439,95 €

PURISTA XTF DISTANCE
130560 Purista Distance XTF 13ft. 3-5oz. 396 cm (13 ft.) 2 203 cm 3-5 oz. 455 g 6 459,95 €

PURISTA XTF STALKER
130311 Purista Stalker 10“ 2,75lbs. 300 cm (10 ft.) 2 157 cm 2,75 lbs. 268 g 6 279,95 €
130312 Purista Stalker 10“ 3,00lbs. 300 cm (10 ft.) 2 157 cm 3,00 lbs. 279 g 6 289,95 €

wielkość przelotki PURISTA XTF CARP

161620253050

wielkość przelotki PURISTA XTF STALKER

121216202530

*  cena rekomendowana przez producenta
**  waga wędki może do 8% odbiegać od normy ze względu na tolerancję wykonania (rękodzieło) 
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COMPETITION CS-4 BREAKOUT
Te innowacyjne wędki, wyposażone w wsuwaną rękojeść, posiadają ten sam blank, 
identyczną akcję i bardzo podobne wyposażenie co modele dwuczęściowe: 
przelotkę startową o średnicy 40” oraz dolnik wykonany z nieprzerwanego 
materiału EVA. 

Decydująca zaleta: wędka Competition CS-4 Breakout jest łatwa 
do transportu w małych pojazdach dzięki swoim zwartym  
wymiarom. Oczywiście nadaje się do łowienia z łodzi i wąskich 
miejscach łowiskowych. Bardziej praktycznie i elastycznie 
się nie da!

SKUTECZNE ŁOWIENIE KARPI  
W NAJBARDZIE J ZWARTEJ POSTACI.

 COMPETITION CS-4 BREAKOUT



Nr. art. Model długość części Dł. transp. Ciężar 
wyrzutu waga** prze-

lotki
cena 
sugero-
wana*

COMPETITION CS-4 „BREAKOUT“
144313 Comp. CS-4 „Breakout“ 10ft. 3,00lbs. 300 cm (10 ft.) 3 127 cm 3,00 lbs. 284 g 6 129,95 €
144323 Comp. CS-4 „Breakout“ 10ft. 3,25lbs. 300 cm (10 ft.) 3 127 cm 3,25 lbs. 308 g 6 134,95 €

wielkość przelotki COMP. CS-4 BREAKOUT

121620253040

 COMPETITION CS-4 BREAKOUT

*  cena rekomendowana przez producenta
**  waga wędki może do 8% odbiegać od normy ze względu na tolerancję wykonania (rękodzieło) 
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NAJLEPSZEJ JAKOŚCI I LEKKIE JAK PIÓRKO 
WĘDKI DO POŁOWU RYB SPOKOJNYCH.
Fani łowienia ryb karpiowatych zrobią tu wielkie oczy: obojętnie 
czy będzie to skuteczne polowanie na płocie i leszcze metodą 
feederową czy też łowienie karpi delikatnym sprzętem – tutaj każdy 
tutaj znajdzie per fekcyjnie precyzyjne narzędzie z wbudowaną 
gwarancją udanego połowu!



Milan Hrncir, wędkarz z Teamu Czechy

„Nowa seria wędek Rapid bardzo mi 
zaimponowała: Użyty przeze mnie model 
Heavy Feeder jest absolutną petardą, co 
nie od razu można stwierdzić: odjazdowy, 
odświeżony dizajn oraz niespodziewanie 
lekki blank!”

RAPID FEEDER LIGHT
Te fantastyczne wędki wykonane z wysokiej jakości japońskiego materiału węglowego idealnie się nadają do łowienia na bliskich oraz średnich dystan-
sach w wodach płynących oraz stojących przy użyciu lekkich koszy zanętowych. Szybkie wygaszanie drgań zapewnia rewelacyjną jakość wyrzutu oraz 
bezpiecznie prowadzi rybę z nurtu. Wędka Rapid Feeder Light dysponuje wytrzymałym dolnikiem z duplonu, stabilnymi przelotkami SIC oraz wysokiej 
jakości uchwytem kołowrotka DPS.  W zestawie posiada trzy bardzo czujne szczytówki w całości wykonane z materiału węglowego o mocy: 1,0/2,0/3,0 
oz., które skutecznie sygnalizują najmniejszą próbę brania. Perfekcyjne narzędzie dla precyzyjnego łowienia płoci, linów, leszczy, itp. metodą feederową!

RAPID FEEDER MEDIUM
Suwerenna wędka o wszechstronnym zastosowaniu w połowach o średnim stopniu trudności zarówno w wodach stojących jak i płynących. Modele tej serii 
są innowacyjnymi wędkami feederowymi, wykonane z wysokiej jakości japońskiego materiału węglowego. Szybki i czujny blank gwarantuje dalekie wyrzuty 
oraz perfekcyjny hol. Do tego dochodzą doskonałe właściwości tłumiące, które skutecznie redukują liczbę „uciekinierów” w czasie ich holu i bezpiecznie 
prowadzą je do podbieraka. Model ten to idealny wybór dla tych wędkarzy, którzy chcą złowić brzany, leszcze, albo karpie!

RAPID FEEDER HEAVY
Odpowiednie narzędzie dla łowienia dużych, spokojnych ryb zarówno w wodach płynących jak i stojących przy użyciu ciężkich koszy zanętowych: 
blank jest wyjątkowo wytrzymały i posiada ekstremalnie dobre właściwości wyrzutu, by zestaw montażowy móc trafnie zarzucić na miejsce docelo-
we. Wędka Rapid Feeder Heavy posiada wytrzymałą rękojeść z duplonu, stabilne przelotki SIC oraz wysokiej jakości uchwyt kołowrotka DPS. W swym 
zestawie zawiera trzy bardzo czujne szczytówki w całości wykonane z materiału węglowego o mocy: 2,0/3,0/4,0 oz., które bez wahania sygnalizują 
każdą próbę brania. Marzenie wszystkich fanów feedera!

RAPID PELLET FEEDER LIGHT:
Te nowe wędki są idealnie sprofilowane na przyjemne i proste łowienie w wodach płynących oraz stojących przy użyciu pelletowych koszy feedero-
wych: szybki, ekstremalnie czujny blank stworzony             z wysokiej jakości japońskiego materiału węglowego, umożliwia wykonanie wyrzutów na 
dalekie dystansy oraz gwarantuje pewne zacięcie. Doskonałe właściwości tłumiące uniemożliwiają rybie zerwanie się z haczyka. Optymalnie wersja 
10 ft  się nadaje się do łowienia na krótkie dystanse. Do wysokiej klasy wyposażenia należą stabilne przelotki SIC, wytrzymały uchwyt kołowrotka DPS, 
jak i również modny uchwyt tylny z EVA. Krótko ujmując wędka ta posiada wszystko to co jest potrzebne dla skutecznego łowienia ryb spokojnych!

WYJĄTKOWE TOP WĘDKI DO  
POŁOWU RYB KARPIOWAT YCH:

21



HIGH 
MODULUS 
CARBON

SIC 
GUIDES

fully carbon Top
(all Feeder rods)

Pure Carbon Taper 
Blank surface

10 YEAR
Blank Guarantee

WYJĄTKOWE TOP WĘDKI DO  
POŁOWU RYB KARPIOWAT YCH:

 RAPID

RAPID PELLET WAGGLER:
Dwa modele serii Rapid zostały specjalnie zaprojektowane dla spełnienia wymogów łowienia metodą spławikową – 
wagglerem przy użyciu pelletu. Szybki blank wędki, wykonany z wysokiej jakości japońskiego materiału węglowego, 
dysponuje progresywną, nieprzerwaną akcją, która zapobiega zerwaniu się ryby z haczyka i sukcesywnie holuje ją 
do brzegu. Dzięki szybkiej reakcji szczytówki nawet na dalekim dystansie gwarantowane jest pewne zacięcie. Do 
tego dochodzą znakomite właściwości tłumiące, które zapobiegają zerwaniu się ryby. Modele tej serii są wyposażone 
w stabilne przelotki SIC, wytrzymały uchwyt kołowrotka DPS oraz w  nieco krótszy uchwyt tylny z EVA. Absolutny 
must-have dla ambitnych łowców ryb karpiowatych!

RAPID MATCH
Nasze wędki matchowe, które można wielorako stosować, wykonane są z wysokiej jakości japońskiego 
materiału węglowego i idealnie nadają się do połowu ryb spokojnych: blank zachwyca niesamowitą 
wrażliwością i szybkością w swej części szczytowej. Dzięki tym właściwościom celnie można 
dostarczyć dowolne spławiki lub wagglery na zanęcane miejsce, nawet na dalekim dystan-
sie. Dzięki zdecydowanemu wygaszaniu drgań nawet silne ryby się poddają i bez proble-
mów udają się do podbieraka. Smukłe przelotki SIC posiadają odpowiednią wysokość, by 
zapobiegać przyleganiu mokrej żyłki do blanku. Mała rada: wędka Rapid Match prezen-
tuje się świetnie nad łowiskiem ze pstrągami!

RAPID MULTIPICKER
Te smukłe, szybkie wędki posiadające ekstremalnie czujny sygnalizator  
brania, zzaprojektowane zostały specjalnie do łowienia wszystkich  
gatunków ryb spokojnych: wykonany z wysokiej jakości japońskiego 
materiału węglowego blank, cechuje się bardzo dobrymi 
właściwościami wyrzutu – oraz wystarczającą siłą na całej 
długości swej konstrukcji, by zapewnić ekscytujący hol! 
Wędka Rapid Multipicker jest wyposażona w dwie bardzo  
czułe szczytówki (pikówka oraz swing), które  
sygnalizują najmniejsze próby brania. 
Dalsze wyposażenie stanowią smukłe przelotki  
SIC, stabilny uchwyt kołowrotka DPS oraz 
wytrzymały dolnik, wykonany z materiału 
EVA. Ponadto szczytówka typu swing  
dysponuje silikonowym przewodem 
wraz z gwintem. Wędka ta nadaje się 
także do łowienia pstrągów 
w stawie!



Nr. art. Model długość części Dł. transp. Ciężar 
wyrzutu waga** prze-

lotki
cena 
sugero-
wana*

RAPID FEEDER LIGHT
137334 LF3334 330 cm (11 ft.) 2+3 172 cm 35-85 g 175 g 13 149,95 €
137363 LF3634 360 cm (12 ft.) 3+3 127 cm 35-85 g 231 g 14 159,95 €

RAPID FEEDER MEDIUM
137364 MF3631 360 cm (12 ft.) 3+3 127 cm 80-150 g 253 g 14 174,95 €
137394 MF3931 390 cm (13 ft.) 3+3 139 cm 80-150 g 278 g 15 184,95 €

RAPID FEEDER HEAVY FEEDER
137369 HF3619 360 cm (12 ft.) 3+3 127 cm 120-210 g 299 g 14 189,95 €
137399 HF3919 390 cm (13 ft.) 3+3 139 cm 120-210 g 325 g 15 199,95 €
137400 HF4220 420 cm (14 ft.) 3+3 148 cm 120-210 g 379 g 15 209,95 €

RAPID PELLET FEEDER LIGHT
137303 PF3012 300 cm (10 ft.) 2+2 157 cm 56 g (21-65 g) 157 g 13 134,95 €
137333 PF3112 330 cm (11 ft.) 2+2 172 cm 56 g (21-65 g) 176 g 14 144,95 €

RAPID MATCH   
137361 RM3621 360 cm (12 ft.) 3 125 cm 8-20 g 198 g 12 144,95 €
137391 RM3921 390 cm (13 ft.) 3 139 cm 8-20 g 226 g 13 154,95 €

RAPID PELLET WAGGLER 
137302 PF3013 300 cm (10 ft.) 2 154 cm 28 g (15-35 g) 160 g 10 124,95 €
137332 PF3313 330 cm (11 ft.) 2 170 cm 28 g (15-35 g) 191 g 12 134,95 €

RAPID MULTIPICKER
137322 MP3050 (Schwing + Picker) 300 cm (10 ft.) 2+1 155 cm 10-30 g 168 g 13 169,95 €

RAPID STALKER 
137311 Rapid Stalker 10ft. 2,00lbs. 300 cm (10 ft.) 2 157 cm 2,00 lbs. 209 g 7 139,95 €
137312 Rapid Stalker 10ft. 2,25lbs. 300 cm (10 ft.) 2 157 cm 2,25 lbs. 221 g 7 149,95 €

*  cena rekomendowana przez producenta
**  waga wędki może do 8% odbiegać od normy ze względu na tolerancję wykonania (rękodzieło) 

RAPID STALKER
Każdy kto chce złowić karpia lekkim sprzętem, pokocha 

ten rodzaj wędki. Wykonany w wysokiej jakości japońskiego 
materiału węglowego blank przekonuje swoimi doskonałymi 

właściwościami tłumiącymi podczas holu: każda próba ucieczki zos-
taje skutecznie tłumiona, co oznacza emocjonujący hol, wyczuwalny 

w samej rękojeści! Stabilna konstrukcja posiada także wystarczające 
rezerwy mocy, by skutecznie wydostać na powierzchnię zawiłego w 

zaroślach karpia. Dzięki swojej spoistej budowie modele Rapid Stalker 
idealnie się nadają do łowienia z łodzi w zacieśnionych miejscach. Wędki 

te zapewniają również brawurowe wykonanie wyrzutów na średniodługim  
dystansie. Do standardowego wyposażenia należą stabilne przelotki SIC, 

wytrzymały uchwyt kołowrotka DPS oraz smukły dolnik, wykonany z materiału EVA. 
Jednym zdaniem podsumowania to delikatna zabawka dla zawziętych łowców karpi!
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Józef Pojedyniec, wędkarz z Teamu Polska

„Nowe wędki TOP Cat są MEGA: optycznie 
bardzo przyciągają wzrok, a technicznie 
są na towarem z najwyższej półki jak np. 
model „Boje” o zwiększonej liczbie przelo-
tek, super stabilnym  uchwycie haczyka i 
rękojeści opatrzonej zarówno korkiem jak i 
materiałem EVA! Po prostu TOP!”



CUDOWNA BROŃ DLA  
TROPICIELI SUMÓW.
Kapitalni wąsacze na celowniku: obojętnie czy będzie to zarzucanie  
wędki przy pomocy sztucznej przynęty, czy za pomocą techniki  
wertykalnej pod łodzią lub też na dalekim dystansie – wszystkie mode-
le tej innowacyjnej serii wędzisk zachwycają swoją niesamowitą mocą i 
wyjątkową wrażliwością. Absolutny mus dla ambitnych łowców sumów!
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Fuji R/S

X5
CROSS

Technology
SIC 

GUIDES
10 YEAR
Blank Guarantee

ULTRA 
HIGH 

MODULUS 
CARBON

NATURAL 
CORK

NASZ PROGRAM MOCNYCH WĘDZISK SUMOWYCH 
DLA SKUTECZNEGO POŁOWU SUMÓW:

 TOP CAT

TOP CAT SPIN
Te super dynamiczne, lekkie wędki wspaniale nadające się do sukcesywnego łowienia sumów przy użyciu sztucznych przynęt takich jak 
wobblery, błystki czy gumowe rybki. Dalekie i precyzyjne wyrzuty są dziecinnie proste dzięki znakomitym właściwościom załadowczym 
oraz szybkiemu wygaszaniu drgań stabilnego blanku. Rękojeść została dodatkowo wzmocniona specjalną węglową powłoką Mesh, by 
zapewnić wędkarzowi wystarczających rezerw mocy oraz kontrolę w trakcie holu nawet porywczej ryby. Wędka posiada wysokiej 
jakości przelotki SIC-K-Style zaprojektowane dla wykonywania dalekich wyrzutów o tzw. Anti-Tangle dizajnie który  
gwarantuje bezprecedensowy bieg żyłki. Pierwszorzędne narzędzie dla aktywnego łowienia sumów!

TOP CAT VERTICAL
Te specjalne wędki sumowe zaprojektowane dla łowienia metodą wertykalną bardzo trafnie, wręcz idealnie nadające 
się do zastosowania Fireballs, Clonk Teasern  i innych przynęt.. Wyjątkowo czujny blank, wykonany z wysokiej 
jakości japońskiego materiału węglowego precyzyjnie utrzymuje przynętę nad gruntem i umożliwia sumowi 
sukcesywne zassanie przynęty. Specjalna konstrukcja szczytówki zapewnia ciągłą akcję i sumiennie sygna-
lizuje nawet najmniejszą próbę brania, odczuwalną aż w rękojeści. Szybka i mocna konstrukcja blanku,  
opatrzona powłoką węglową Mesh gwarantuje pewne zacięcie i osłabia energię ryby podczas holu. 
Obydwa „standardowe” modele tej serii posiadają wytrzymałe przelotki i według upodobania 
można nimi łowić przy użyciu kołowrotka stacjonarnego  jak też i ruchomego. Dostępna jest 
również wersja inline z uchwytem na kołowrotek ruchomy, która się znacznie bardziej  
harmonijnie ugina wskutek brakujących przelotek i żyłki biegnącej po wewnętrznej  
stronie blanku, gwarantując jeszcze bardziej ekscytujący hol. To jest po prostu TOP!

TOP CAT BOAT
Broń na suma! Kto chętnie łowi sumy z łodzi, pokocha te wędki: wrażliwa 
akcja szczytówki wykazuje dobrą robotę począwszy od prezentacji  
przynęty aż do samego brania. Wędka posiada mocny blank o  
progresywnym rozłożeniu mocy, wzmocniony wyjątkową węglową 
powłoką Mesh. Budowa ta pozwala na szybką kontrolę  
nad sumem po zacięciu. Dzięki specjalnym przelotkom  
BOOTSRINGE można użyć zarówno kołowrotka  
stacjonarnego jak i ruchomego. Krótko mówiąc to 
prawdziwa petarda.



Nr. art. Model długość części Dł. transp. Ciężar 
wyrzutu waga** prze-

lotki
cena 
sugero-
wana*

TOP CAT SPIN
109257 TW2506 250 cm (8,2 ft.) 2 129 cm 60-120 g 291 g 9 229,95 €
109286 TW2706 275 cm (9,2 ft.) 2 143 cm 60-120 g 309 g 9 239,95 €
109287 TW2727 275 cm (9,2 ft.) 2 143 cm 90-210 g 350 g 9 249,95 €

TOP CAT BOAT
109258 TW2437 245cm (8 ft.) 2 127 cm 130-300 g 319 g 10 219,95 €
109288 TW2737 275 cm (9,2 ft.) 2 155 cm 130-300 g 329 g 11 229,95 €

TOP CAT BOJE
109289 TW2729 275cm (9,2 ft.) 2 143 cm 200-500 g 419 g 9 299,95 €
109319 TW3029 305 cm (10 ft.) 2 156 cm 200-500 g 469 g 10 319,95 €

TOP CAT VERTICAL
109186 TW1819 185 cm (6 ft.) 2 123 cm 90-210 g 253 g 8 189,95 €
109198 TW1919 198 cm (6,5 ft.) 2 135 cm 130-300 g 285 g 8 199,95 €

TW1820 (INLINER)
109187 TW1820 180 cm (6 ft.) 2 119 cm 90-210 g 224 g - - 189,95 €

TOP CAT BOJE
Nasza seria specjalistów z wysokiej jakości 

japońskiego materiału węglowego stworzona 
dla profesjonalnego łowienia sumów metodą 

na boję oraz żywą przynętę w wodach stojących 
oraz płynących. Dzięki specjalnej akcji oraz specjal-

nemu opierścieniowaniu z łatwością można umacniać 
znajdującą się w wodzie żyłkę. Tym samym jest zagwaran-

towany bezpośredni kontakt z rybą podczas brania i zacięcia. 
Wędka TOP Cat Boje jest bezkompromisowa również w trud-

nych wodach: blank rozwija niesamowitą siłę dzięki masywnemu 
wzmocnieniu specjalną powłoką węglową Mesh  zapobiegając wy-

rywaniu się suma. Według upodobania można łowić wędką przy użyciu 
kołowrotka stacjonarnego lub ruchomego. Kto łowi tym narzędziem, ten 

ma suma w garści!

*  cena rekomendowana przez producenta
**  waga wędki może do 8% odbiegać od normy ze względu na tolerancję wykonania (rękodzieło) 

TOP CAT BOAT TOP CAT VERTICAL TOP CAT BOJE TOP CAT SPIN
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