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to strength

DUŻY KROK DLA 
MIŁOŚNIKÓW SPINNINGU



Wyprodukowanie przez nas dla Państwa tego 
katalogu sprawiło nam wielką przyjemność. 
Oczywiście niemożliwe było opublikowanie całego 
portfolio. Ponadto większość spraw związanych 
z tematami naszego katalogu można lepiej 
przedstawić i wytłumaczyć w internecie.
Na stronie www.sportex.pl oprócz nowości 
katalogowych znajdziecie kompletny asortyment 
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, którą jesteśmy zainteresowani, a 
system sam  doprowadzi nas do odpowiedniego  
modelu, łącznie ze wskazówkami z nimi związanymi. 

ODKRYJ NASZ NOWY ASORTYMENT   
WĘDZISK SPINNINGOWYCH!

W równie łatwy i szybki sposób online można 
przeprowadzić 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 związane ze wszyst-
kimi naszymi nowościami z czterech bardzo 
długich i wspaniałych dni zdjęciowych.

Wszystkie zdjęcia zostały wykonane w czerwcu 2020 roku  
z udziałem prototypów naszych nowych wędek.

Po prostu odpręż się i wertuj kolejne strony naszego 
katalogu: przeżyjesz fascynację związaną z łowieniem 
ryb drapieżnych – 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.



ODKRYJ NASZ NOWY ASORTYMENT   
WĘDZISK SPINNINGOWYCH!

Żadnej wędki nie da się porównać z wędką marki  
SPORTEX: swoją legendarną sławę wędki owe 
zawdzięczają jedynej w swoim rodzaju sile 
innowacyjności i wyróżniającym się technologiom 
w ich budowie. 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 i nie 
uciekamy 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”! Dlatego też, aby osiągać takowy cel każdego 
dnia pracujemy z radością opierając się na bazie 
najlepszych materiałów. Najlepiej też i najrzetelniej 
jak tylko potrafimy wykorzystujemy nasze zdolności 
manualne oraz swym krytycznym okiem traktujemy 
wszystkie, nawet te najmniejsze detale. W kwestiach 
tych możecie mieć co do tego pewność.

Wasz Team SPORTEX

Beyond/Revolt strona 4-7

Graphenon/TiBoron strona 8-11

Air Spin strona 12

Absolut NT strona 13

Genium Spin strona 14-17

Neowave strona 18-21

Carat GT-S strona 22-25

Black Arrow G3 strona 26-29

Kev Nitro strona 30-31

Coregonum strona 32

X-Act Trout strona 33

Rucksäcke strona 34-35

SPIS TREŚCI

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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OŻYWI KAŻDY INWENTARZ  
MIŁOŚNIKA SPINNINGU.
Czas na przełomową rewolucję wśród wędek spinningowych: 
nowy blank Heptacore wędki Revolt Spin jest gwarantem 
fantastycznych połowów. Dzięki doskonałym właściwościom 
wyrzutu i ogromnej mocy podczas holu żaden karp nie  
uchroni się przed znalezieniem się na , , suchym lądzie’ ’.



KAPITALNI DRAPIEŻNICY  
STAJĄ SIĘ ŁATWĄ ZDOBYCZĄ.
Innowacyjna moc od szczytówki aż po rękojeść: Dzięki 
siedmiokątnemu blankowi z carbonu ta wspaniała wędka 
spinningowa posiada nadzwyczajne właściwości, jak 
chociażby wyróżniającą się dynamikę wyrzutu, doskonałą 
czujność oraz niesamowity rozwój mocy podczas holu.  
Jest ona bezkompromisowa dla szczupaków, sandaczy, itp.
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Nr. art. Model długość części Dł. transp. Ciężar wyrzutu. 
(tolerancja) waga** prze-

lotki
cena 
sugero-
wana*

BEYOND SPIN
131241 BY2401 240 cm (8 ft) 2 124 cm 20 g ( 11 - 31 g) 148 g 9  709,95 € 
131242 BY2402 240 cm (8 ft) 2 124 cm 40 g (22 - 56 g) 142 g 9  729,95 € 
131243 BY2403 240 cm (8 ft) 2 124 cm 60 g (33 - 73 g) 150 g 9  749,95 € 
131272 BY2702 270 cm (9 ft) 2 139 cm 40 g (23 - 55 g) 167 g 9  769,95 € 
131273 BY2703 270 cm (9 ft) 2 139 cm 60 g (34 g - 72 g) 175 g 9  799,95 € 
131273 BY2704 270 cm (9 ft) 2 139 cm 80 g (53 g - 93 g) 184 g 9  809,95 € 

BEYOND SEATROUT       
131251 BY2751 275 cm (9 ft) 2 142 cm 25 g (9 - 33 g) 150 g 9  799,95 € 
131351 BY3051 305 cm (10 ft) 2 156 cm 25 g (11- 31 g) 167 g 10  809,95 € 

u góry:  BEYOND SPIN 80 g
w środku: BEYOND SPIN 60 g
na dole:  BEYOND SPIN 40 g

KRZYWA UGIĘCIA WĘ
DKI W PORÓWNANIU

Parametry testu: długość wędki 270 cm, max. obciążenie 500g

10 YEAR
Blank Guarantee
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Fuji-Reel seat

T1000
CARBON

BEYOND SPIN

Blank dysponuje semi-parabiloczną akcją oraz niewiarygodną sprężystością. 
Wyjątkowe siedmiokątne „rusztowanie blanku” zapobiega podczas wyrzutu 
przesunięciu się blanku w lewo lub w prawo. W praktyce oznacza to, że  
przynęta jest zorientowana na zanurzenie w docelowym miejscu połowu.  

Również podczas prowadzenia przynęty wędka Beyond Spin nie  
ulega żadnym kompromisom. Każdy kontakt z podłożem,  
z roślinami, każde próby brania są bezzwłocznie  
sygnalizowane wędkarzowi. Te wyjątkowe  
wędki gwarantują niesamowity ubaw  
podczas wędkowania.

REWOLUCYJNA SERIA WĘDZISK O  
WYRÓŻNIAJĄCYCH SIĘ WŁAŚCIWOŚCIACH.

 BEYOND

*  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. 
(tolerancja) waga** prze-

lotki
cena 
sugero-
wana*

REVOLT SPIN
153241 RS2401 240 cm (8 ft) 2 124 cm 20 g ( 11 – 31 g) 163 g 9 419,95 € 
153242 RS2402 240 cm (8 ft) 2 124 cm 40 g (21 – 56 g) 173 g 9 429,95 € 
153243 RS2403 240 cm (8 ft) 2 124 cm 60 g (33 – 73 g) 193 g 9 439,95 € 
153272 RS2702 270 cm (9 ft) 2 139 cm 40 g (23 – 55 g) 189 g 9 449,95 € 
153273 RS2703 270 cm (9 ft) 2 139 cm 60 g (34 g – 72 g) 211 g 9 459,95 € 
153274 RS2704 270 cm (9 ft) 2 139 cm 80 g (53 g – 93 g) 225 g 9 469,95 € 

REVOLT SEATROUT
153251 RS2751 275 cm (9 ft) 2 141 cm 25 g (11 – 33 g) 174 g 9 509,95 € 
153351 RS3051 305 cm (10 ft) 2 156 cm 25 g (9 – 31 g) 188 g 10 539,95 € 

REVOLT ULTRA LIGHT
153210 RS2100 210 cm (7 ft) 2 109 cm 1 – 9 g (–) 97 g 9 399,95 € 
153240 RS2400 240 cm (8 ft) 2 124 cm 1 – 9 g (–) 111 g 9 414,95 € 
153270 RS2700 270 cm (9 ft) 2 139 cm 1 – 9 g (–) 124 g 9 419,95 € 

u góry: REVOLT SPIN 80 g
w środku: REVOLT SPIN 60 g
na dole: REVOLT SPIN 40 g

KRZYWA UGIĘCIA WĘDKI 
W PORÓWNANIU

Parametry testu: długość wędki 270 cm, max. obciążenie 500g
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Fuji-Reel seat Fuji-Hook eye

SIC 
RINGE

T 8 0 0
CARBON

10 YEAR
Blank Guarantee

REVOLT SPIN
Jako „młodsza siostra” wędki Beyond Spin, seria Revolt Spin posiada nasz  

prekursorski 7- kątny blank Heptacore. Cechy jak maksymalna sprężystość, optymal-
ne właściwości załadowcze, przyspieszenie, wyjątkowa wrażliwość i niesamowite rezerwy 

mocy, najtrafniej opisują tę serię. Wniosek: jest to ta sama wędka co Beyond Spin. Różnią się  
tylko wyposażeniem. Wędziska serii Revolt Spin są wyposażone w przelotki SIC (K-Style), w  

specjalnie lakierowany uchwyt kołowrotka FUJI TVS, w możliwy do odczepienia haczyk z oczkiem oraz w 
ergonomicznie wyprofilowany dolnik opatrzony duplonem. 

Modele Seatrout posiadają dolnik korkowy.

WYJĄTKOWA ELAST YCZNOŚĆ  
I WRAŻLIWOŚĆ CAŁEJ SERII.

  REVOLT

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 produkcji, 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.

*  cena rekomendowana przez producenta
**  waga wędki może do 8% odbiegać od normy ze względu na tolerancję wykonania (rękodzieło) 
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Precyzja, wrażliwość oraz imponujący rozwój mocy 
zespolone w jedną całość. Tak dzięki nowo opracowanemu 
blankowi, wykonanemu z włókien węglowych o  
nano-strukturze oraz grafenu, wędka TiBoron E x tend 
zachwyca właściwościami w kwestii wykonania  
wyrzutu, prowadzenia przynęty oraz mocy podczas holu. 
Krótko: radość łowienia na najwyższym poziomie!

Koszmar wszystkich ryb drapieżnych staje się przy tej 
wędce rzeczywistością: wskutek wyjątkowej konstrukcji 
blanku z wysokiej jakości węgla oraz grafenu ta niesamowita 
wędka jest bezkompromisowa – począwszy już od  
ekstremalnej lekkości poprzez precyzję wyrzutu, a 
skończywszy na imponującej dynamice podczas holu.

KOŃCOWY PRZECIWNIK 
WSZYSTKICH NIEŚMIAŁYCH 
DRAPIEŻNIKÓW

SZERZY PRAWDZIWY STRACH.
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Nr. art. Model długość części Dł. transp. Ciężar wyrzutu. 
(tolerancja) waga** prze-

lotki
cena 
sugero-
wana*

GRAPHENON SPIN
119210 GS2101 210 cm (7 ft) 2 108 cm 10 g (3 – 17 g) 122 g 9 389,95 € 
119211 GS2111 210 cm (7 ft) 2 108 cm 20 g (9 – 28 g ) 127 g 9 399,95 € 
119241 GS2401 240 cm (8 ft) 2 124 cm 20 g (8 – 28 g) 140 g 9 419,95 € 
119242 GS2402 240 cm (8 ft) 2 124 cm 40 g (21 – 57 g) 143 g 9 429,95 € 
119243 GS2403 240 cm (8 ft) 2 124 cm 60 g (34 – 79 g ) 153 g 9 439,95 € 
119271 GS2701 270 cm (9 ft) 2 139 cm 20 g (11 – 29 g) 144 g 9 439,95 € 
119272 GS2702 270 cm (9 ft) 2 139 cm 40 g (22 – 55 g) 160 g 9 449,95 € 
119273 GS2703 270 cm (9 ft) 2 139 cm 60 g (33 – 78 g) 163 g 9 459,95 € 
119274 GS2704 270 cm (9 ft) 2 139 cm 80 g (39 – 92 g) 179 g 9 489,95 € 
119233 GS2303 (Travel) 230 cm (7,6 ft) 5 51 cm 50 g (25 – 68 g) 138 g 9 464,95 €
119264 GS2603 (Travel) 265 cm (8,6 ft) 6 49 cm 70 g (33 – 88 g) 167 g 9 494,95 €

GRAPHENON ULTRA LIGHT       
119200 GS2100 210 cm (7 ft) 2 108 cm 1 – 7 g (–) 123 g 9 379,95 €
119240 GS2400 240 cm (8 ft) 2 124 cm 1 – 7 g (–) 135 g 9 389,95 €
119270 GS2700 270 cm (9 ft) 2 139 cm 1 – 7 g (–) 144 g 9 399,95 € 

GRAPHENON SEATROUT
119261 GS2751 275 cm (9 ft) 2 140 cm 25 g (5 – 28 g) 170 g 9 469,95 € 
119301 GS3051 305 cm ( 10 ft) 2 155 cm 25 g (5 – 28 g) 183 g 10 499,95 € 
119260 GS2750 Seatrout ULR 270 cm (9 ft) 2 139 cm 6 g (1 – 9 g) 156 g 9 449,95 €

GRAPHENON CAST 
119221 GS2121 (Baitcast) 210 cm (7 ft) 2 108 cm 20 g (8 – 28 g) 111 g 11 439,95 € 
119222 GS2122 (Baitcast) 210 cm (7 ft) 2 108 cm 40 g (21 – 49 g) 115 g 11 469,95 € 

u góry:  GRAPHENON SPIN 60 g
w środku: GRAPHENON SPIN 40 g
na dole: GRAPHENON SPIN 20 g

KRZYWA UGIĘCIA 
WĘDKI W PORÓWNANIU

Parametry testu: długość wędki 270 cm, max. obciążenie 500g

++

KRZYWA UGIĘCIA WĘDKI 
W PORÓWNANIU

Parametry testu: długość wędki 270 cm, max. obciążenie 500g

u góry: TIBORON EXTEND 60 g
na dole: TIBORON EXTEND 40 g

10 YEAR
Blank Guarantee

SIC 
GUIDES

Fuji-Reel seat
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GRAPHENON  SPIN
Wędka Grapheon Spin przekonuje swoją lekkością, niesamowitym rozwojem mocy w trakcie holu, 
przeciwstawianiem oporu oraz zorientowanymi na cel wyrzutami. Doskonałe „czucie przynęty” i wrażliwe 
rozpoznanie brania w połączeniu z progresywną akcją, sprawiają że model ten jest idealnym 
partnerem dla wędkowania. Specjalnie zaprojektowane modele Ultra-Ligt dla bardzo małych 
i lekkich przynęt dodatkowo posiadają wyjątkowo wrażliwą na dotyk szczytówkę,  
która sygnalizuje każde próby brania do samej rękojeści. Wyposażona jest w uchwyt 
kołowrotka FUJI-TVS, w przelotki FUJI-KL/KT-SIC oraz stabilny, ergonomiczny 
uchwyt z duplonu. Modele Seatrout są opatrzone pełnowartościowym kor-
kiem. Seria wędek High-Tech Premim zaspokaja wszystkie życzenia!

FANTAST YCZNA KOMBINACJA MOCY NA  
BAZIE WYSOKIEJ JAKOŚCI I GRAFENU!

 GRAPHENON SPIN

INFORMACJE TECHNICZNE
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 grafe-
nowych zawiera 20% grafenu, co przyczynia się do zwiększonej wytrzymałości, szybkości i dokładności wyrzutu.   

*  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. 
(tolerancja) waga** prze-

lotki
cena 
sugero-
wana*

TIBORON EXTEND ULTRA LIGHT
128210 TE2100 210 cm (7 ft) 2 108 cm 1 – 7 g (–) 106 g 9  449,95 € 
128240 TE2400 240 cm (8 ft) 2 124 cm 1 – 7 g (–) 119 g 9  479,95 € 
128270 TE2700 270 cm (9 ft) 2 140 cm 1 – 7 g (–) 131 g 9  499,95 € 

TIBORON EXTEND SUPER ULTRA LIGHT    
128220 TE2200 210 cm (7 ft) 2 108 cm 0,5 – 5 g (–) 98 g 9  449,95 € 
128230 TE2300 240 cm (8 ft) 2 124 cm 0,5 – 5 g (–) 113 g 9  479,95 € 
128280 TE2800 270 cm (9 ft) 2 140 cm 0,5 – 5 g (–) 125 g 9  499,95 € 

TIBORON EXTEND SPIN – CARBON
128211 TE2101 210cm (7 ft) 2 108 cm 20 g (9 – 31 g) 114 g 9  469,95 € 
128241 TE2401 240cm (8 ft) 2 124 cm 20 g (8 – 32 g) 139 g 9  499,95 € 
128242 TE2402 240cm (8 ft) 2 124 cm 40 g (21 – 51 g) 145 g 9  509,95 € 
128244 TE2404 240cm (8 ft) 2 124 cm 80 g (41 – 92 g) 158 g 9  529,95 € 
128271 TE2701 270cm (9 ft) 2 140 cm 20 g (7 – 29 g) 148 g 9  519,95 € 
128272 TE2702 270cm (9 ft) 2 140 cm 40 g (19 – 51 g) 169 g 9  539,95 € 
128273 TE2703 270cm (9 ft) 2 140 cm 60 g (33 – 71 g) 176 g 9  549,95 € 

TIBORON EXTEND SEATROUT
128251 TE2751 270 cm (9 ft) 2 140 cm 25 g (9 – 32 g) 165 g 9  619,95 € 
128351 TE3051 300 cm (10 ft) 2 154 cm 25 g (9 – 32 g) 176 g 10  639,95 € 

TIBORON EXTEND SPIN CLASSIC
128201 TE2111 210cm (7 ft) 2 108 cm 20 g (9 – 31 g) 102 g 9  449,95 € 
128231 TE2411 240cm (8 ft) 2 124 cm 20 g (8 – 32 g) 133 g 9  469,95 € 
128232 TE2412 240cm (8 ft) 2 124 cm 40 g (21 – 51 g) 147 g 9  489,95 € 
128234 TE2414 240cm (8 ft) 2 124 cm 80 g (41 – 92 g) 166 g 9  509,95 € 
128261 TE2711 270cm (9 ft) 2 140 cm 20 g (7 – 29 g) 145 g 9  489,95 € 
128262 TE2712 270cm (9 ft) 2 140 cm 40 g (19 – 51 g) 173 g 9  509,95 € 
128263 TE2713 270cm (9 ft) 2 140 cm 60 g (33 – 71 g) 178 g 9  529,95 € 

KRZYWA UGIĘCIA WĘDKI 
W PORÓWNANIU

Parametry testu: długość wędki 270 cm, max. obciążenie 500g

u góry: TIBORON EXTEND 60 g
na dole: TIBORON EXTEND 40 g

10 YEAR
Blank Guarantee
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original Fuji-Reel seat original Fuji SiC-Guides

T 8 0 0
CARBON

PERFEKCYJNY TOWARZ YSZ DO 
NIEZWYKŁYCH WRAŻEŃ NAD WODĄ!

  TIBORON EXTEND

TIBORON EXTEND
Istotę nowych wędzisk serii TiBoron stanowi nowo opracowany blank. Jego konstrukcja 

bazuje na nanocząsteczkach włókien węglowych oraz na grafenie. Dzięki zastosowaniu 
technologii grafenu wędki TiBoron dysponują niezwykłą elastycznością i wytrzymałością.  

Ponadto blank jest bardzo lekki i przekonuje swoimi doskonałymi właściwościami załadowczymi 
podczas wyrzutu. Wrażliwość blanku również nie pozostawia nic do życzenia: po zetknięciu się 

przynęty z gruntem, sygnał jest natychmiastowo przekazywany do samej rękojeści. Umożliwia także  
perfekcyjne prowadzenie przynęty. Modele „Extend” oraz „ULR” posiadają wbudowany ergonomiczny  

uchwyt węglowy 3K, podczas gdy modele serii „Classic” zostały wyposażone w dolnik opatrzony asy- 
metrycznie dzielonym korkiem. Ponadto cała seria TiBoron została wyposażona w wysokiej jakości przelotki SIC, 

uchwyt kołowrotka FUJI TVS oraz w możliwy do odczepienia haczyk z oczkiem. Modele Seatrout posiadają dolnik 
opatrzony w całości dobrej jakości korkiem. Wszystkie modele serii TiBoron gwarantują niezwykłe wrażenia nad wodą!

*  cena rekomendowana przez producenta
**  waga wędki może do 8% odbiegać od normy ze względu na tolerancję wykonania (rękodzieło) 
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Nr. art. Model długość części Dł. transp. Ciężar wyrzutu. 
(tolerancja) waga** prze-

lotki
cena 
sugero-
wana*

AIR SPIN
129241 AS 2401 240 cm (8 ft) 2 123 cm 20 g (12 - 29 g) 148 g 9  659,95 € 
129242 AS 2402 240 cm (8 ft) 2 123 cm 40 g (24 - 55 g) 157 g 9  679,95 € 
129272 AS 2702 270 cm (9 ft) 2 140 cm 40 g (23 - 53 g) 163 g 9  699,95 € 
129273 AS 2703 270 cm (9 ft) 2 140 cm 60 g (37 - 72 g) 170 g 9  719,95 € 
129274 AS 2704 270 cm (9 ft) 2 140 cm 80 g (58 - 95 g) 174 g 10  759,95 € 

AIR SPIN SEATROUT
129281 AS 2752 275 cm (9 ft) 2 140 cm 20g (7 - 29 g ) 146 g 9  769,95 € 
129312 AS 3152 310 cm (10,5 ft) 2 160 cm 28 g (12 - 39 g) 151 g 11  789,95 € 
129322 AS 3252 325 cm (11 ft) 2 167 cm 28 g (10 - 38 g) 163 g 11  799,95 € 

u góry: AIRSPIN 80 g
w środku: AIRSPIN 60 g
na dole: AIRSPIN 40 g

KRZYWA UGIĘCIA WĘ
DKI W PORÓWNANIU

Parametry testu: długość wędki 270 cm, max. obciążenie 500g

Fuji-Reel seat
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Helicore® Blank
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original TORZITE 
Titanium Guides

T 8 0 0
CARBON

HT
CROSS

WINDING
10 YEAR
Blank Guarantee

BARDZO LEKKIE, SZYBKIE, SZLACHETNE  
I PRECYZYJNE NARZĘDZIE!

 AIR SPIN

AIR SPIN 
Ten specjalnie dla maksymalnej lekkości zaprojektowany blank Helicore nadaje wędce Air Spin 
nieosiągalną dotąd sprężystość i stabilność dzięki zastosowaniu kompozytu T8000 z włókna 
węglowego i specjalnej żywicy o bardzo drobnych nanocząsteczkach. Niesamowicie lekkie 
przelotki Fuji TORZITE o tytanowej ramie, optymalnie wspomagają doskonałe właściwości 
lekkiej budowy wędek. Dzięki znakomitym właściwościom prowadzącym umożliwiają 
sprawny przebieg żyłki. Wyjątkowe właściwości załadowcze blanku zapewniają 
celne i dalekosiężne wyrzuty przy użyciu zarówno sztucznej jak i żywej 
przynęty. Niezwykła czujność blanku na dotyk i ruch ryby, natychmiast 
przekazuje informację do rękojeści. Te z pewnością najbardziej lekkie 
i szybkie wędki na rynku, gwarantują niezwykłe przeżycia nad 
wodą. Ponadprzeciętny wygląd zewnętrzny tej wyjątkowej 
serii wędek, dopełnia uszlachetniony specjalnym lakierem 
uchwyt kołowrotka Fuji i wysokiej jakości dolnik,  
opatrzony wysokojakościowym korkiem  
(Seatrout)- lub materiałem duplon.

Zalety:
	■  bardzo lekki blank o szybkiej akcji
	■ ekstremalnie dalekie i precyzyjne wyrzuty
	■ perfekcyjne prowadzenie przynęty  
i czujne rozpoznawanie brania

*  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. 
(tolerancja) waga** prze-

lotki
cena 
sugero-
wana*

ABSOLUT NT
190212 AB2111 210 cm (7 ft) 2 108 cm 20 g (12 - 37 g) 137 g 8 329,95 €
190222 AB2202 220 cm (7,2 ft) 2 113 cm 40 g (25 - 55 g) 143 g 8 344,95 € 
190251 AB2411 240 cm (8 ft) 2 124 cm 20 g (11 - 36 g) 148 g 9 354,95 € 
190252 AB2412 240 cm (8 ft) 2 124 cm 40 g (24 - 54 g) 154 g 9 369,95 € 
190253 AB2413 240 cm (8 ft) 2 124 cm 60 g (34 - 84 g) 160 g 9 379,95 € 
190282 AB2712 270 cm (8 ft) 2 139 cm 40 g (21 - 53 g) 168 g 9 399,95 € 
190283 AB2713 270 cm (8 ft) 2 139 cm 60 g (31 - 82 g) 174 g 9 409,95 € 

KRZYWA UGIĘCIA WĘDKI 
W PORÓWNANIU

Parametry testu: długość wędki 270 cm, max. obciążenie 500g

u góry: ABSOLUT NT 60 g
w środku: ABSOLUT NT 40 g
na dole: ABSOLUT NT 20 g

Helicore® Blank
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self design reel seat Fuji Alconite-K-Guides

T 8 0 0
CARBON

10 YEAR
Blank Guarantee

PRAWDZIWY HIGHLIGHT DLA WYMAGAJĄCYCH 
MIŁOŚNIKÓW ŁOWIENIA RYB DRAPIEŻNYCH.

  ABSOLUT NT

Zalety:
	■  dalekie, celne wyrzuty
	■ precyzyjne prowadzenie przynęty  
i czujne rozpoznawanie brania
	■ niespotykana moc przy zacięciu i holu

ABSOLUT NT
Wyzwanie dla stworzenia wędki nowej generacji Absolut NT polegało na zrewolucjonizowa-

niu wyśmienitego blanku Helicore modelu poprzedzającego. Dla tego pracochłonnego procesu  
wytwórczego zarezerwowaliśmy duży nakład czasowy, by przy wykorzystaniu najnowszych materiałów 

i technologii, stworzyć wyjątkowy, nowy blank.  W trakcie specjalnego procesu wytwórczego splecione 
zostały nano-węglowe włókna, które z kolei pod wpływem ogromnego ciśnienia zostały sprasowane, by 

zwiększyć stopień wytrzymałość na rozerwanie pojedynczych włókien. Umożliwiło nam to wyprodukowanie 
jeszcze bardziej wytrzymałego blanku dla wędki Absolut NT. Serię tę cechuje niesamowita lekkość, szybkość, 

czujność brania oraz ogromna moc.

*  cena rekomendowana przez producenta
**  waga wędki może do 8% odbiegać od normy ze względu na tolerancję wykonania (rękodzieło) 
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Maciej Mazur - wędkarz z Teamu SPORTEX 
Polska

„Wędka Genium Spin urzeka swoją 
bezkompromisową koncepcją:  
perfekcyjna kombinacja lekkośći, mocy i 
szybkości – absolutny mus dla każdego 
fana carbonu!”

GENIALNE NARZĘDZIE  
PRECYZYJNOŚCI Z WBUDOWANĄ 
GWARANCJĄ SKUTECZNEGO POŁOWU
Wędka smukła, szybka i bardzo wy trzymała, jednym słowem wyjątkowa 
wędka spinningowa błyszcząca wspaniałymi właściwościami – 
począwszy od lekkiego jak piórko blanku poprzez super szybką akcję i 
skończywszy na ogromnych rezerwach mocy podczas holu. Na tym power 
– pakiecie każda ryba drapieżna wyłamie sobie zęby!

15



10 YEAR
Blank Guarantee
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WSPANIAŁA , WSZECHSTRONNA WĘDKA  
DLA AMBITNYCH MIŁOŚNIKÓW SPINNINGU.

 GENIUM

GENIUM 
Podczas produkcji nowej serii Genium Spin naszym celem było stworzenie bardzo smukłej, szybkiej i wytrzymałej 
wędki spinningowej. Wynik stanowi zachwycająco precyzyjne narzędzie dla sukcesywnego łowienia ryb 
drapieżnych przy pomocy wobblerów, gumowych rybek, błystek itp. Lekki jak piórko blank z wysokiej jakości 
japońskiego materiału węglowego posiada szybką, semi-paraboliczną akcję i błyszczy swoimi niezwykłymi 
właściwościami załadowczymi. Do tego dochodzą imponujące właściwości wyrzutu oraz pokaźne 
rezerwy mocy blanku. Ponadto wędka dysponuje wspaniałymi właściwościami tłumiącymi oraz 
wyjątkowo wysoką czujnością, nie pozostawiając przy tym żadnych niespełnionych życzeń 
w kwestii prowadzenia przynęty oraz rozpoznania brania. Do technicznych i optycznych 
atrakcji wędki należy ergonomicznie uformowany węglowy dolnik 3K-Split oraz nowo 
zaprojektowane ekstremalnie lekkie, węglowe, końcowe przelotki. Wszystkie 
modele są wyposażone w super wytrzymały uchwyt kołowrotka Seaguide XSS 
oraz innowacyjny haczyk z oczkiem Seaguide D-Hook.



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

lotki
cena 
sugero-
wana*

GENIUM
116201 GN2101 210 cm (7 ft.) 2 108 cm 20 g (9-28 g) 108 g 7 249,95 €
116202 GN2102 210 cm (7 ft.) 2 108 cm 40 g (12-51 g) 116 g 7 259,95 €
116241 GN2401 240 cm (8 ft.) 2 124 cm 20 g (8-29 g) 134 g 8 269,95 €
116242 GN2402 240 cm (8 ft.) 2 124 cm 40 g (16-52 g) 141 g 8 279,95 €
116243 GN2403 240 cm (8 ft.) 2 124 cm 60 g (23-71 g) 147 g 8 299,95 €
116251 GN2501 255 cm (8,3 ft.) 2 131 cm 28 g (11-39 g) 137 g 8 279,95 €
116252 GN2502 255 cm (8,3 ft.) 2 131 cm 40 g (13-52 g) 146 g 8 289,95 €
116271 GN2701 270 cm (9 ft.) 2 140 cm 20 g (7-29 g) 143 g 9 299,95 €
116272 GN2702 270 cm (9 ft.) 2 140 cm 40 g (14-53 g) 152 g 9 309,95 €
116273 GN2703 270 cm (9 ft.) 2 140 cm 60 g (21-72 g) 159 g 9 329,95 €
116274 GN2704 270 cm (9 ft.) 2 140 cm 80 g (38-92 g) 169 g 9 349,95 €

GENIUM ULR
116200 GN2100 210 cm (7 ft.) 2 108 cm 2-8 g 96 g 10 249,95 €
116240 GN2400 240 cm (8 ft.) 2 124 cm 2-8 g 103 g 11 269,95 €
116270 GN2700 270 cm (9 ft.) 2 140 cm 2-8 g 110 g 11 289,95 €

KRZYWA UGIĘCIA WĘDKI 
W PORÓWNANIU

Parametry testu: długość wędki 270 cm, max. obciążenie 500g

u góry: GENIUM 80 g
w środku: GENIUM 60 g
na dole: GENIUM 40 g

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

Ultra – lekkie węglowe przelotki z wkładem SIC
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Lars Olsen - wędkarz Teamu SPORTEX 
Dania

„Dzięki bardzo taktownemu blankowi 
1100-Helicore, ekstremalnie lekkim 
węglowym przelotkom oraz minimalis-
tycznej budowie uchwytu na kołowrotek, 
wędka NEOWAVE gra według mnie w 
pierwszej lidze.”



KAŻDORAZOWO  
PODCZAS HOLU WZNIECA  
FALĘ ZACHWYTU.
Ta fantastyczna wędka typu ultra – light o ekstremalnie smukłym 
blanku i super szybkiej szczytówce waży mniej niż 80 gram – a 
pomimo tego posiada wystarczająco dużo mocy, by skutecznie 
móc przeciwstawić się kapitalnym pstrągom, okoniom lub kleniom. 
Większej radości podczas holu już nie da się zagwarantować! 
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X4
CROSS

Technology
T1100
CARBON

lightweight cork R/S

NATURAL 
CORK

TITAN guides

10 YEAR
Blank Guarantee

WAGA PIÓRKOWA , K TÓRA ZACHWYCA  
KAŻDEGO FANA WĘDZISK T YPU ULTRA-LIGHT.

 NEOWAVE

NEOWAVE
Podczas gdy tabliczka czekolady waży 100 gram, to nasza wędka NEOWAVE zaledwie 78 gram! Ta jedyna w swoim rodzaju 
seria wędek placuje pojęcie „ultralekki” na całkowicie inny poziom: zaprojektowana z myślą o łowieniu pstrągów, okoni 
i kleni, już od pierwszej sekundy jej użycia gwarantuje niesamowity zachwyt. Zastosowanie naszego najnowszego 
blanku Helicore T1100 ze specjalną żywicą epoksydową oraz szczególnych nano – materiałów, gwarantuje 
super smukłą jej budowę – bez rezygnacji z potrzebnych rezerw mocy. 

Niewiarygodnie wrażliwa, kolorystycznie wyróżniająca się szczytówka sygnalizuję każdą próbę 
brania. Jednocześnie dolnik dysponuje wystarczającą ilością mocy, dzięki innowacyjnej 
technologii 4X – Cross, by skutecznie uporać się z dużymi, silnymi rybami. Optyczne 
oraz techniczne atrakcje z pewnością stanowią ekstremalnie lekkie przelotki 
węglowe oraz minimalistyczny, lekki uchwyt kołowrotka. Ponadto wszystkie 
modele są wyposażone w haczyk z oczkiem „D-Hook” i wytrzymały dolnik 
z wysokiej jakości bardzo lekkiego duplonu. Idealna seria wędek do 
tego, aby móc na nowo zdefiniować pojęcie „ekscytujący hol”!



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

lotki
cena 
sugero-
wana*

NEOWAVE SUPER ULR
127210 AW2100 210 cm (7 ft.) 2 109 cm 0,1-5 g 67 g 9 289,95 €
127240 AW2400 240 cm (8 ft.) 2 124 cm 0,1-5 g 72 g 9 314,95 €
127270 AW2700 270 cm (9 ft.) 2 140 cm 0,1-5 g 78 g 10 349,95 €

NEOWAVE ULR
127220 AW2200 210 cm (7 ft.) 2 109 cm 0,8-9 g 68 g 9 299,95 €
127230 AW2300 240 cm (8 ft.) 2 124 cm 0,8-9 g 73 g 9 324,95 €
127280 AW2800 270 cm (9 ft.) 2 140 cm 0,8-9 g 79 g 10 359,95 €

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

Ekstra lekkie przelotki z tytanu

Ekstremalnie czujna szczytówka (w środku pusta)
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David Kraushaar -  
wędkarz z Teamu SPORTEX Niemcy

„Wraz ze swoim bardzo lekkim,  
ekstremalnie szybkim blankiem oraz 
ergonomiczną, węglową rękojeścią, 
wędka Carat GT-S jest dla mnie idealnym 
towarzyszem podczas polowania na 
drapieżniki.”



BARDZO WARTOŚCIOWY  
KLEJNOT WŚRÓD WĘDEK  
SPINNINGOWYCH O  
PERFEKCYJNYM WYKOŃCZENIU
Szlachetne narzędzie mocy, które zachwyca wszystkich miłośników 
wędki, dzięki nowo opracowanemu blankowi wędka Carat GT-S 
każdorazowo urzeka nad wodą swoją szybkością, zasięgiem wyrzutu,  
wrażliwością oraz rozwojem mocy podczas holu. U ambitnych wędkarzy, 
którzy się nią posługują jawi się wyraźnie fascynacja w ich oczach.
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KRZYWA UGIĘCIA WĘDKI 
W PORÓWNANIU

Parametry testu: długość wędki 270 cm, max. obciążenie 500g

u góry: CARAT GT-S 60 g
na dole: CARAT GT-S 40 g

Helicore® Blank

Helicore_Picto.indd   1 21.07.17   13:33
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T1100
CARBON

SIC 
GUIDES

D-Hook Hook eye

10 YEAR
Blank Guarantee

BARDZO SZLACHETNE , LEKKIE ,  
PRECYZ YJNE NARZĘDZIE .  

 CARAT GT-S

CARAT GT-S
Szybka, modna i mocna – to szczególne właściwości kompletnie nowo opracowanej serii Carat GT-S: 
Modele tej serii zachwycają jeszcze lepszymi właściwościami załadowczymi dzięki wykorzystaniu 
naszego najnowszego blanku T1100 ze specjalną żywicą epoksydową oraz wyjątkowych nano 
– materiałów co umożliwia wykonanie precyzyjnych i dalekich wyrzutów. Ponadto udało 
nam się ulepszyć czujność: wrażliwa szczytówka zapewnia perfekcyjne prowadzenie  
przynęty i sygnalizuje każdy kontakt z rybą. Ergonomiczne dzielone uchwyty 
typu 3K-Split dopełniają innowacyjny wizerunek wędki i w połączeniu z 
szybką akcją gwarantują bezpośredni sygnał brania aż do rękojeści. 
Standardowe top - wyposażenie stanowią przelotki SIC K-Style  
od Seaguide, węglowy uchwyt kołowrotka z FUJI Hoods 
oraz haczyk z oczkiem typu D-Hook od Seaguide. 
Wyjątkowa seria wędek dla sukcesywnego  
stosowania nad wodą!



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

lotki
cena 
sugero-
wana*

CARAT GT-S SPIN 
133211 CC2111 210 cm (7 ft) 2 109 cm 10 g (3-19 g) 126 g 8 299,95 €
133212 CC2112 210 cm (7 ft) 2 109 cm 40 g (15-51 g) 140 g 8 309,95 €
133241 CC2401 240 cm (8 ft) 2 124 cm 20 g (11-28 g) 144 g 8 309,95 €
133242 CC2402 240 cm (8 ft) 2 124 cm 40 g (16-52 g) 167 g 8 329,95 €
133252 CC2502 255 cm (8,3 ft) 2 131 cm 50 g (19-63 g) 190 g 8 339,95 €
133271 CC2701 270 cm (9 ft) 2 140 cm 20 g (12-29 g) 178 g 9 349,95 €
133272 CC2702 270 cm (9 ft) 2 140 cm 40 g (17-53 g) 197 g 9 359,95 €
133273 CC2703 270 cm (9 ft) 2 140 cm 60 g (22-73 g) 209 g 9 369,95 €
133302 CC3033 Travel 300 cm (10/8 ft) 5 66c m 50 g (21-67 g) 238 g 10 359,95 €
133303 CC3034 Travel 300 cm (10/8 ft) 5 66 cm 70 g (32-88 g) 246 g 10 369,95 €

CARAT GT-S ULTRA LIGHT
133210 CC2100 210 cm (7 ft.) 2 109 cm 0,6-9 g 109 g 8 289,95 €
133240 CC2400 240 cm (8 ft.) 2 124 cm 0,6-9 g 130 g 9 299,95 €
133270 CC2700 270 cm (9 ft.) 2 140 cm 0,6-9 g 144 g 10 309,95 €

CARAT GT-S SEATROUT
133251 CC2751 275cm (9,2 ft.) 2 142 cm 25 g (5-29 g) 171 g 9 359,95 €
133351 CC3051 305 cm (10 ft.) 2 155 cm 28 g (8-34 g) 196 g 10 369,95 €

CC2750 SEATROUT FINESSE
133250 CC2750 275 cm (9,2 ft.) 2 142 cm 15 g (6-19 g) 157 g 9 349,95 €

CARAT GT-S ULR
Idealne narzędzie dla łatwego łowienia pstrągów, okoni i podobnych przy użyciu lekkich przynęt: 

Wyjątkowo szybka i czujna część szczytowa sygnalizuje nawet każde ultra – małe próby brania  i gwarantuje  
pewne zacięcie oraz połknięcie haczyka.

CARAT GT-S SEATROUT – FINESSE
Modele tej serii nadają się doskonale do łowienia przy użyciu sbirolino, bombarda lub błystków.  Specjalna akcja  
blanku skutecznie stawia opór wszelkim próbom zrywu, redukując liczbę „uciekinierów”. Pierwotnie stworzyliśmy wersję 
„Finesse” dla łatwego łowienia cienkimi żyłkami oraz małymi, lekkimi przynętami: jednak dzięki filigralnej szczytówce 
przynęta zostaje połykana przez pstrągi bez cienia podejrzenia. Oczywiście podwyższa to kwotę połowu! Wszystkie  
modele serii Seatrout posiadają dolnik opatrzony wysokiej jakości naturalnym korkiem oraz praktyczną miarę do  
mierzenia złowionych ryb.

CARAT GT-S TRAVEL
Niezawodna towarzyszka w podróży dla każdego wędkarza spinningowego. Wyjątkowość tych modeli polega na 
możliwości łowienia za pomocą dwóch różnych długości: po odczepieniu przedostatniego elementu wędki z modelu 
3-metrowego powstaje alternatywna wędka, 2,40- metrowa. Mimo wielokrotnej segmentacji wędka Carat GT-S Travel 
wykazuje prawie identyczną akcję co modele dwuczęściowe.

*  cena rekomendowana przez producenta
**  waga wędki może do 8% odbiegać od normy ze względu na tolerancję wykonania (rękodzieło) 
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ZA KAŻDYM WYRZUTEM  
TRAFIA W DZIESIĄTKĘ.
Niesamowita sprężystość, precyzyjne, dalekie wyrzuty: ta innowacyjna  
wędka spinningowa o jedynym w swoim rodzaju blanku nie  
pozostawia sobie nic do zarzucenia podczas skutecznego  
polowania na kapitalne szczupaki , sandacze, okonie i inne ryby 
drapieżne. Optycznie posiada top-wygląd.



Christian Lang -  
wędkarz Teamu SPORTEX Dania

„Seria wędek Black Arrow zalicza-
na jest przeze mnie do absolutnie 
najważniejszych produktów SPORTEX-a, 
a trzecia generacja wielokrotnie prze-
rasta poprzedzające modele w kwestii 
innowacji, materiału i optyki.”
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KRZYWA UGIĘCIA WĘDKI 
W PORÓWNANIU

Parametry testu: długość wędki 240 cm, max. obciążenie 500g

u góry: BLACK ARROW 60 g
w środku: BLACK ARROW 40 g
na dole: BLACK ARROW 20 g

Helicore® Blank

Helicore_Picto.indd   1 21.07.17   13:33
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10 YEAR
Blank Guarantee

SZ YBKIE JAK BŁYSKAWICA WĘDKI DLA  
MODNEGO WĘDKARSTWA SPINNINGOWEGO.

 BLACK ARROW G-3

BLACK ARROW G-3 
Kompletnie nowo opracowana seria wędzisk Black Arrow przekonuje swoim stylowym wizerunkiem.  
Dzięki wykorzystaniu naszego węglowego blanku T800, specjalnej żywicy epoksydowej oraz wyjątkowych  
nano-cząsteczek udało nam się ponownie zwiększyć szybkość oraz czujność blanku, w porównaniu z  
poprzedzającym modelem. Dodatkowo rękojeść została wzmocniona za pomocą innowacyjnej technologii  
4X-Cross. Poprzez te modyfikacje wszystkie modele tej serii zyskały potrzebną do holu moc, co przekłada się  
na skuteczne oraz szybkie zamęczanie kapitalnych i silnych ryb. Również ulepszona właściwość wygaszania 
drgań umożliwia celne oraz dalekie wyrzuty bez wielkich nakładów siły.

Do znanych już modeli spinningowych oraz ULR tej serii, dostępne są dwa modele Musky-Bait-
cast, które zostały zaprojektowane dla zaspokojenia potrzeb modnego łowienia muskie oraz  
szczupaków za pomocą dużych przynęt sztucznych. Dzięki mocnej konstrukcji blanku 
można bez obaw zarzucać ciężkie big baits jak np. bull dawg.

Dwa nowe modele „Streetfishing” są przeznaczone do stosowania w  
bezkompromisowych miejskich terenach, jak porty, kanały, wąskie 
rzeki itp. Dla lepszego manewrowania są wyposażone w telesko-
powy dolnik, który można w zależności od potrzeby stopniowo 
regulować. Specjalna segmentacja uptide zapewnia 
nieprzerwaną akcję oraz uwalnianie mocy podczas 
holu ryby. Perfekcyjne narzędzie dla modnych 
technik finesse do łowienia pstrągów, okoni i 
podobnych.



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

lotki
cena 
sugero-
wana*

BLACK ARROW G-3 SPIN 
146191 BA1931 190 cm (6 ft.) 2 99 cm 20 g (11-29 g) 109 g 7 179,95 €
146201 BA2131 210 cm (7 ft.) 2 109 cm 10 g (2-19 g) 110 g 7 184,95 €
146211 BA2132 210 cm (7 ft.) 2 109 cm 20 g  (11-29 g) 112 g 7 189,95 €
146212 BA2133 210 cm (7 ft.) 2 109 cm 40 g (16-52 g) 138 g 7 194,95 €
146230 BA2440 240 cm (8 ft.) 2 124 cm 10 g (3-19 g) 129 g 8 199,95 €
146241 BA2431 240 cm (8 ft.) 2 124 cm 20 g (11-31 g) 133 g 8 209,95 €
146242 BA2432 240 cm (8 ft.) 2 124 cm 40 g (17-53 g) 161 g 8 219,95 €
146243 BA2433 240 cm (8 ft.) 2 124 cm 60 g (17-73 g) 167 g 8 229,95 €
146254 BA2434 (Baitcast)  240 cm (8 ft.) 2 124 cm 80 g (21-95 g) 191 g 9 239,95 €
146255 BA2435 (Baitcast)  255 cm (8,3 ft.) 2 132 cm 100 g (63-119 g) 203 g 9 249,95 €
146272 BA2732 270 cm (9 ft.) 2 139 cm 40 g (18-54 g) 180 g 9 249,95 €
146273 BA2733 270 cm (9 ft.) 2 139 cm 60 g (18-75 g) 185 g 9 259,95 €
146274 BA2734 270 cm (9 ft.) 2 139 cm 80 g (24-93 g) 216 g 9 269,95 €
146305 BA3033 300 cm (10 ft.) 2 154 cm 100 g (65-119 g) 248 g 10 279,95 €

BLACK ARROW G-3 STREET
146190 BA1901 195 cm (6,3 ft.) 2 164 cm 10 g (3-19 g) 119 g 8 194,95 €
146200 BA2201 215 cm (7 ft.) 2 184 cm 10 g  (3-19 g) 126 g 9 209,95 €

BLACK ARROW G-3 ULR
146180 BA1830 180 cm (6 ft.) 2 94 cm 0,5 - 7 g 89 g 8 179,95 €
146210 BA2130 210 cm (7 ft.) 2 109 cm 0,5 - 7 g 95 g 8 189,95 €
146240 BA2430 240 cm (8 ft.) 2 124 cm 0,5 - 7 g 107 g 9 199,95 €
146280 BA2730 270 cm (9 ft.) 2 139 cm 0,5 - 7 g 123 g 10 209,95 €

BLACK ARROW G-3 MUSKY
146238 BA2308 (Baitcast) 230 cm (7,5 ft.) 2 177 cm 220 g (160-269 g) 237 g 9 249,95 €
146259 BA2509 (Baitcast) 255 cm (8,3 ft.) 2 199 cm 260 g (200-309 g) 283 g 9 269,95 €

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

Wszystkie modele serii Black Arrow G-3 są wyposażone w 
wyjątkowo smukłe przelotki SIC Seaguide oraz wytrzymały uchwyt 
kołowrotka VSS lub ECS-Baitcast. Do tego dochodzą ergonomiczne 
dolniki wykonane z wysokiego gatunku duplonu oraz innowa-
cyjny haczyk z oczkiem typu „D-Hook” od Seaguide. Seria ta jest 
wyjątkowo elegancka oraz perfekcyjnie przystosowana do wymo-
gów modnego wędkarstwa spinningowego.
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Nr. art. Model długość części Dł. transp. Ciężar wyrzutu. 
(tolerancja) waga** prze-

lotki
cena 
sugero-
wana*

KEV NITRO
121242 SP2402 240 m (8 ft.) 2 124 cm 40 g (17-53 g) 159 g 9 199,95 €
121243 SP2403 240 m (8 ft.) 2 124 cm 60 g (24-73 g) 163 g 9 219,95 €
121272 SP2702 270 m (9 ft.) 2 139 cm 40 g (19-54 g) 171 g 9 229,95 €
121273 SP2703 270 m (9 ft.) 2 139 cm 60 g (25-74 g) 180 g 9 239,95 €
121275 SP2714 270 m (9 ft.) 2 139 cm 80 g (34-97 g) 204 g 9 249,95 €
121276 SP2705 270 m (9 ft.) 2 139 cm 100 g (74-124 g) 212 g 9 269,95 €

KRZYWA UGIĘCIA WĘDKI 
W PORÓWNANIU

Parametry testu: długość wędki 270 cm, max. obciążenie 500g

u góry: KEV NITRO 80 g
w środku: KEV NITRO 60 g
na dole: KEV NITRO 40 g

EIN HIGHLIGHT
UNTER DEN RUTEN

David Kraushaar -  
wędkarz z Teamu SPORTEX Niemcy

„Wędka KEV Nitro przekonała mnie od 
razu swoim lekkim, smukłym blankiem. 
To wspaniałe wrażenie zostało raz 
jeszcze spotęgowane niesamowitą mocą 
podczas wyrzutu oraz holu!”

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



10 YEAR
Blank Guarantee
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LEKKA JAK PIÓRKO I WYSOCE  
EKSPLOZ YJNA JAK WULKAN ENERGII.

KEV NITRO 
Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości japońskiego materiału węglowego oraz innowacyjnych włókien  
aramidowych udało nam się stworzyć całkiem nową i niezależną serię wędzisk, która we wszystkich  

właściwościach wypiera modele ją poprzedzające. Wynik tego stanu rzeczy stanowią specjalne wędki,  
dostosowane do potrzeb modnego polowania na szczupaki. Posiadają o 20% szybszy, znacznie smuklejszy  

oraz istotnie lżejsze semi-paraboliczny blank. Nowo opracowane włókna aramidowe wykazują ogromną  
odporność na rozciąganie. Ponadto rękojeść posiada maksymalną stabilność dzięki modnej technologii  

HT-Cross-Winding, która jest w stanie zapewnić wystarczającą moc podczas wyrzutu oraz holu.  
Wszystkie modele serii KEV Nitro są wyposażone w wysokiej jakości przelotki SIC Seaguide, stabilny  

uchwyt kołowrotka FUJI DPS oraz innowacyjny haczyk z oczkiem „D-Hook” od Seaguide. Ogólnie ujmując  
jest to bezkompromisowa seria wędzisk, która przekonuje do siebie maksymalną mocą  

oraz giętkością w ekstremalnych sytuacjach!

  KEV NITRO

31



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

lotki
cena 
sugero-
wana*

COREGONUM XTL
201211 HG2101 210 cm (7 ft.) 2+2 109 cm 3-10 g (3-10 g) 114 g 12 139,95 €
201242 HG2412 240 cm (8 ft.) 2+2 124 cm 5-25 g (5-25 g) 113 g 12 149,95 €

10 YEAR
Blank Guarantee
10 YEAR
Blank Guarantee

Push- or DPS-reel seat

NATURAL 
CORK

Seaguide Minima guides

HIGH 
MODULUS 
CARBON

WIELKIE POLOWANIE NA SIE JE CZAS ZACZĄĆ.

 COREGONUM

COREGONUM 
Podczas tworzenia tych dwóch bardzo precyzyjnych narzędzi dla skutecznego łowienia sieji, istotę naszych prac 
stanowiło wykreowanie bardzo lekkich, szybkich oraz wrażliwych wędzisk. W tym celu wykorzystaliśmy blank 
wykonany z wysokiej jakości japońskiego materiału węglowego, który gwarantuje potrzebną szybkość oraz 
który sprosta ekstremalnie wysokiemu obciążeniu, by np. szybko zareagować na niespodziewane zacięcie. 
Ponadto modele tej serii posiadają wystarczająco dużo siły, by pewnie utrzymać na haczyku inne ryby jak 
palie czy trocie. Do bardzo wartościowego wyposażenia należą ekstremalnie lekkie przelotki Minima, 
dolnik z wysokiej jakości korku, wytrzymały uchwyt kołowrotka DPS dla wersji 2,10 m oraz przesuwny 
uchwyt kołowrotka dla ruchomej lub stacjonarnej szpuli dla wersji 2,40 m.  Do standardowego 
wyposażenia należą też dwie zmienne węglowe szczytówki, które skutecznie sygnalizują  
najmniejsze próby brania. Marzenie wszystkich łowców ryb łososiowatych!

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

Peer Kustermann - Twędkarz Teamu SPORTEX 
Niemcy

„Ta bardzo lekka jak piórko wędka jest 
idealnie zaprojektowana do łowienia 
sieji, dzięki czujnej szczytówce 
i niezwykłym rezerwom mocy 
na całej długości konstrukcji. 
Wędka skutecznie odpiera 
potencjalne zrywy dużych 
ryb, jak i wyślizgiwanie 
się z podbieraka.”



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

lotki
cena 
sugero-
wana*

X-ACT TROUT
135180 XA1800 185 cm (6ft) 2 97 cm 10 g (3-19 g) 71 g 8 199,95 €
135190 XA1900 195 cm (6,4ft.) 2 101 cm 10 g (3-19 g) 75 g 8 209,95 €

10 YEAR
Blank Guarantee
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SKS R/S

SIC 
GUIDES

NIE DAJE SPOKOJU ŻADNEJ RYBIE ŁOSOSIOWATEJ.

  X-ACT TROUT

X-ACT TROUT
Nasza purystyczna wędka o wadze piórkowej dla łowienia pstrągów, palii, okoni, itp.: by nie niwelować 

jakości doskonałego wykonania blanku z japońskiego materiału węglowego, zrezygnowaliśmy z wszystkich 
niekoniecznie potrzebnych elementów konstrukcji. Dzięki temu krokowi nasza wędka posiada doskonałą 

właściwość rozpoznania każdej, nawet najdelikatniejszej próby brania, która jest skutecznie przekazywana 
bezpośrednio do rękojeści, przez co gwarantuje możliwość  szybkiego zacięcia. Czujna szczytówka również sku-

tecznie przekazuje każdy ruch błyska, spinnera, wobblera czy gumowej rybki. Tak więc nie trzeba mieć obaw, czy 
przynęta jest dobrze prowadzona – po prostu się ją czuje! Idealnie zrównoważona konstrukcja wędki pozwala nie 

wielogodzinne łowienie. Do bardzo wartościowego wyposażenia należy także wytrzymały uchwyt kołowrotka SKS-
Style i wysokiej jakości przelotki SIC KL/KT-Style. Podsumowując, to miara wszystkich rzeczy!  

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

Marcel Tahn - wędkarz Teamu SPORTEX 
Niemcy

„Mniej oznacza często więcej: tutaj 
ma się blank w dłoni! Mega czujna 
szczytówka i silna jak niedźwiedź 
konstrukcja. Perfekcyjna wędka do 
łowienia pstrągów, okoni i innych ryb 
łososiowatych. Po prostu to czujesz!”
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ZDEKLASUJE KAŻDY INNY PLECAK .

 DUFFEL BAG



Nr. art. Model rozmiar wymiary
cena 
sugero-
wana*

SOLO*
321001 Duffelbag z funkcją plecaka large 48 x 35 x 18 cm 109,95 €
321003 Duffelbag z funkcją plecaka medium 43 x 26 x 14 cm  89,95 €

COMPLETE*
321002 Duffelbag z 5 kieszeniami na akcesoria large 45 x 35 x 18 cm 159,95 €
321004 Duffelbag z 5 kieszeniami na akcesoria medium 42 x 26 x 14 cm 139,95 €

*materiał: 100% TPU – coated poliester

Lars Olsen -  wędkarz Teamu SPOPRTEX 
Dania

„Plecak Duffel Bag jest moim stałym 
i nieodzownym towarzyszem nad 
wodą, dzięki któremu - w zależności od 
zaistniałej sytuacji - mogę odpowiednio 
zareagować.”

DUFFEL BAG 
Duffel-Bag jest plecakiem specjalnie zaprojektowanym na potrzeby co raz to  
modniejszego łowienia metodą spinningową. Dzięki rzepom możliwe jest dowolne  
rozlokowanie czterech dodatkowych kieszeni. Umożliwiają one wędkarzowi szybkie  
dopasowanie się do niespodziewanych warunków w danej chwili panujących  nad wodą.  
Na przykład specjalna kieszeń na smartphone skutecznie chroni go przed deszczem i  
telefon można nawet obsługiwać, kiedy znajduje się on w kieszeni. Wykonany z wysoce  
elastycznego materiału plecak, posiada swoistą dla SPORTEX-a jakość, jest wodo- i  
wiatroodporny. Plecak jest dostępny w dwóch rozmiarach (M i L): jako wersja basic,  
bez dodatkowych kieszeni albo wersja all inclusive  
z dodatkowymi kieszeniami.  
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from fibre
to strength

exclusively distributed in Poland by: 

P.H.U. Marian Heiduczek
ul. Londzina 26/1a Racibórz
47-400 Racibórz
Polska
tel. +48 32 220 97 85
tel. kom. +48 602 710 092
e-mail: kontakt@sportex.pl

www.sportex.pl


