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ÜDVÖZÖLJÜK
Évről-évre csak ismételni tudjuk, hogy hihetetlen milyen 

hamar elrepült az év. Mintha csak tegnap végeztük volna el az 
utolsó módosításokat a 2017-es katalóguson, de máris itt az új 

2018-as kínálat.

A Fox-nál nagyra értékeljük minden vásárlónkat és igazán büszkék vagyunk arra, hogy 
évről-évre segíteni tudunk a horgászoknak világszerte, hogy több pontyot foghassanak. 

Felszereléseinket horgászok tervezik horgászok számára és mi több a világ legjobb 
pontyozói tesztelik őket, így biztos lehet benne, hogy a következő oldalakon található több 

száz termék több, mint egyszerű munka számunkra. 

Termékfejlesztési csapatunk ismét egy sor új izgalmas terméket alkotott, melyek biztosan 
elnyerik a tetszését, ha megtekinti őket. Milyen új termékekre is számíthat? Egy teljesen 

új csúcskategóriás táska sorozatra, új sátrakra és félsátrakra, ágyakra, székekre, Edges 
aprócikkekre, hálózsákokra, ruhákra, botokra, Black Label jelzőkre és még egy dologra, ami 

mindennél jobban izgalomban tart minket, az új bámulatos RX+ kapásjelzőre!

Ne is szaporítsuk tovább a szót, lapozzon és tekintse át 2018-as kínálatunkat...

Apásjelzés

Botok

Orsók és zsinórok

Sátrak

Ágyak, székek és hálózsákok

Táskák és talicskák

Csónakok és elektromos motorok

Bottartók

Halkímélő eszközök

Szerelék és előke tárolás

Kiegészítők

Ruházat

TARTALOM
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KAPÁSJELZÉS
Ezen a részen belül lefedünk majd mindent, ami a kapásérzékeléshez 

szükséges, ez azt jelenti, hogy a Micron jelzőket valamint
a hagyományos kapásjelzőket egyaránt, melyekbe beletartozik

a legendás swinger sorozatunk is a Black Label kínálatig.

A kapásjelzőknél kezdve, rendkívül izgatottak vagyunk, hogy bemutathatjuk a katalógusunk 
új elemét, mely név szerint az RX+. Ez termék hosszú évek kemény munkájának eredményeként 

jött létre elszánt tervezőink és tanácsadóink által. Ez a termék hivatott felváltani az NTXr jelzőt, 
amely már legenda lett a maga nemében. Így joggal kérdezhetnék, hogy miért szükséges 

lecserélni ezt a jelzőt? Nos elég egy oldalt lapoznia és a saját szemével láthatja, a léc még 
magasabbra került és kétségtelenül sikerült megalkotnunk a Fox eddigi legjobb kapásjelzőjét! Az 

új RX+ mellett kínálatunkban több M sorozatú jelző is található, melyek Fox minőséget nyújtanak a 
horgászok számára alacsonyabb áron, mint a csúcskategória.

Az RX+ jelző nem az egyedüli újdonság a termékeink között, melyeket a következő oldalakon 
találhatnak. Számos új Black Label kapásjelző is megtalálható kínálatunkban, melyek nem csak mutatós 

kialakításuak, hanem ami mégfontosabb a lehető legtöbb helyzethez átalakíthatóak.
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FEJLESZTÉSEK AZ 
NTX-R-HEZ KÉPEST

Többszínű iker 
Led Colour Sync 
funkcióval

Digitális 
áramkör 

Ki/be 
kapcsoló

ÚJ

Dobozos készletben is elérhető

MICRON® RX+®

  Vízmentesen zárt ház

  Digitális áramkör

  D-Tec™ Plus érzékelő rendszer (DTSS)

  Alacsony áramfelvétel

  CNC forgácsolt Tru-Run™ görgő kerék 

  Többszínű iker LED (Piros, Zöld, Kék, Narancs, Lila és 
Fehér)

  Be / KI billenőkapcsoló két működési móddal (nappali 
és éjszakai mód)

  Éjszakai módban mindkét LED halványan világít a 
kiválasztott módban

  Csúcsminőségű kúpos hangszóró

  Merev 3/8”-os rozsdamentes menet

  Botkímélő gumis betétek

  Skálázott hangerő állító (8 különböző hanger szinttel, 
a legalacsonyabb az néma)

  Skálázott hangszín állító (8 különböző hangszín: az 
óramutató járásával megegyező irányba magasodik, 
míg ellenkezőleg mélyül)

  Skálázott intelligens érzékenység állító (8 állítási 
lehetőség – lásd alább az NTX-R összehasonlító 
táblázatot) 

  A távolság teszt funkcióval folyamatosan követhető, 
hogy a vevő fogadja-e a jelet a jelzőtől

  Alacsony feszültség figyelmeztetés (a LED színe ciánra 
vált, jelezve az elemcsere esedékességét)

  Kimeneti csatlakozó (2.5mm) a világító swinger-ek 
számára 

  Kétféle hézagoló: kemény és puha valamint egy tartalék 
puha minden egységhez

  2 x AA elemmel működtethető

ÉRZÉKENYSÉG ÁLLÍTÁS

Zsinór mozgás 
RX+

Zsinór mozgás 
NTX-R

Beállítás 1 (Min) 90mm 74mm

Beállítás 2 73mm 56mm

Beállítás 3 56mm 48mm

Beállítás 4 34mm 40mm

Beállítás 5 17mm 32mm

Beállítás 6 11mm 24mm

Beállítás 7 5.6mm 16mm

Beállítás 8 (Max) 2.8mm 8mm

Ki/be kapcsoló, két működési móddal 
(nappali és éjszakai)

Skálázott, ergonomikus kialakítású hangerő, 
hangszín és érzékenység szabályzó - 
8 különböző szinttel 

RX+® JELZŐ
JELLEMZŐI

Bot kímélő gumis 
betétek

Hangszín

Csúcsminőségű, 
kúpos hangszóró

Hangerő

Érzékenység

Az összes beállításnál (a maximumot 
kivéve), a zsinórnak az alábbi távolságot 
kell, hogy megtegye 2 másodperc alatt, 
ahhoz hogy az egység jelezzen. Bármilyen 
a másik irányba történő mozgás újraindítja 
a számlálót. Ez lényegesen lecsökkentheti 
vagy kiküszöbölheti a víz és szél által keltett 
hamis jelzéseket. 

Ft 

CEI159 Micron RX+ 56,750

CEI156 Micron RX+ 2 Rod Set 157,990

CEI157 Micron RX+ 3 Rod Set 205,000

CEI158 Micron RX+ 4 Rod Set 252,000

  Mélyebb bottartófülek, de a jelző magassága 
változatlan

  Többszínű iker LED-ek, egy-egy a fülek legtetején

  Kívülről vezérelhető LED színek a Colour Sync™ 
funkció segítségével – az elemtakarón található gomb 
segítségével állítható

  Manuálisan vállasztható nappali és éjszakai mód

  Kívülről állítható a LED fényereje (Vari-Bright) az adott 
helyzethez hangolható (3 nappali LED fényerő állítás 
a nappali módnál és 3 különböző az éjszakainál) az 
elemfedélen lévő gombbal állítható

  A nagyobb görgő és a mégjobb vízelvezetés jelentősen 
csökkenti a görgő befagyásának az esélyét szélsőséges 
körülmények között

  Nagyobb távolságból használható az RX+ vevővel

  Továbbfejlesztett érzékenség állítás (lásd alább)
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  Ultra nagy hatótáv

  Digitális áramkör

  Alacsony fogyasztás

  Elemtöltöttség kijelzés bekapcsolt állapotban (4 x zöld 
LED azt jelzi, hogy tele vagy majdnem tele vannak 
az elemek, 3 x zöld LED azt jelzi, hogy használtak az 
elemek, de nem indokolt a csere, 2 x narancs LED azt 
jelzi, hogy az elemek merülőben vannak, 1 x piros LED 
az elemek cseréjére figyelmeztet)

  Alacsony feszültség figyelmeztetés a vevőegységnél (a 
LED-ek cián színben villognak időnként)

  Alacsony feszültség figyelmeztetés a jelzőknél (amikor 
az RX+ jelzők lemerülnek a vevő azt jelzi az adott 
jelzőhöz tartozó LED cián színben való villogásával)

  Rezgő figyelmeztetés (a hátsó kapcsolóval aktíválható)

  Sátorvilágítás funkció (a hátsó kapcsolóval aktíválható, 
lásd alább a részleteknél)

  Lopás gátló funkció

  Egyszerű RX+ Micron párosítás (a hátsó kapcsolóval 
állítható)

  Colour Sync™ jelző LED-ek

  Be/Kikapcsolás és hangerő állítás

  Kiváló minőségű tölcsér hangszóró

  Hordpánt rögzítő

  3 x AA elemmel működtethető

MICRON® RX+® VEVŐEGYSÉG

ÚJ

FEJLESZTÉSEK AZ NTX-R 
VEVŐEGYSÉGHEZ KÉPEST

  Nagyobb jelző LED-ek, melyek szemből és 
felülről is láthatók

  Opcionális sátorlámpa funkció kapáskor

  Magától megáll a sátorasztalon vagy egy vödör 
fedelén

  Puha gumírozott tokozás 

  Akár nyolc RX+ Micron jelző is szinkronizálható 
vele

  Erősebb rádió jel

  Néma módban bekapcsolásakor, minden 
funkció működik, csak nem ad ki hangot

A rezgő és sátorlámpa funkció a hátsórészen 
található kapcsolóval működtethető 

A feltüntetett árak, ajánlott fogyasztói árak

Ft

CEI160 Micron RX+ Receiver 72,500

SÁTORVILÁGÍTÁS 
FUNKCIÓ

  Amikor a sátorvilágítás funkció aktív, akkor a 
LED-ek fényereje gyengébb, hogy ne vakítson

  Az idegesítő álkapásokat elkerülendő, a lámpa 
csak akkor kapcsol be, ha rövid időn belül 
legalább három jelzés történik

  Ha a lámpa egyszer felkapcsol, akkor égve is 
marad egészen addig, amíg az utolsó led ki nem 
alszik a vevőegységen, amihez 5 másodperc 
inaktivitás szükséges, majd ezután elhalványul

Amikor be van kapcsolva a hátsó kapcsoló 
segítségével, akkor a következő módokon 
viselkedik:

Egyszerű RX+ Micron párosítás - akár 8 jelző 
is használható egy vevővel

Csúcsminőségű kúpos hangszóró, mely akár 
teljesen el is némítható
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MICRON® MXr+
DOBOZOS KÉSZLETEK

  Az eredeti MX+ alapján készült

  Beépített I-Com Adóvevő Technológia

  5mm-es kék, piros, zöld és narancs LED 

  2 különböző érzékenység

  Tru-Run görgővel, az extra érzékeny jelzésért

  Kúpos hangszóró a jobb hangminőség érdekében

  Skálázott hangszínállító gomb

  Skálázott hangerőszabályzó gomb

  Elektromos kimenet (világító swingerrel használható)

  Gumírozott felületű bottartó fülek

  D-Tec Érzékelő Rendszer (DTSS)

  2db AAA elemmel működik

  Alacsony energiafogyasztás

  Kemény előlapvédővel kerül forgalomba

  A kék készlet 2, 3 vagy 4 darabos készletben kapható

  A piros, narancs és zöld 3 darabos készletben kapható

  A piros, narancs, zöld és kék 4 darabos készletben 
kapható

  A jelzők külön-külön is megvásárolhatók

MICRON® Mr+ 
DOBOZOS KÉSZLETEK

  Az eredeti MX+ alapján készült

  Beépített I-Com Adóvevő Technológia

  5mm-es piros LED

  Skálázott hangerő szabályzó gomb

  Tru-Run görgővel, az extra érzékeny jelzésért

  Elektromos kimenet (világító swingerrel használható)

  Piezo hangszóró, tiszta hanggal

  Gumírozott felületű bottartó fülek

  Mikro jeladó

  D-Tec Érzékelő Rendszer (DTSS)

  2 db AAA elemmel működik

  Alacsony energiafogyasztás

  Kemény előlapvédővel kerül forgalomba

  2, 3 vagy 4 darabos készletben kapható

  A jelzők külön-külön is megvásárolhatók

Ft

CEI141 Micron MXr+ 2-Rod Presentation Set 111,500

CEI142 Micron MXr+ 3-Rod Presentation Set 145,000

CEI143 Micron MXr+ 4-Rod Presentation Set 177,990

CEI144 Micron MXr+ Single Head Blue LED 37,990

CEI149 Micron MXr+ Red LED 37,990

CEI150 Micron MXr+ Orange LED 37,990

CEI151 Micron MXr+ Green LED 37,990

CEI153 Micron MXr+ 3 Rod Multi Colour Set 145,000

CEI154 Micron MXr+ 4 Rod Multi Colour Set 177,990

Ft

CEI137 Micron Mr+ 2-Rod Presentation Set 72,500

CEI138 Micron Mr+ 3-Rod Presentation Set 95,000

CEI139 Micron Mr+ 4-Rod Presentation Set 119,990

CEI140 Micron Mr+ Single Head 28,500
Presentation 
Sets available

  Beépített I-Com Technológia

  4 db 5mm-es kék LED

  Piros, narancs és zöld a 3 darabos készlethez

  Piros, narancs, zöld és kék a 4 darabos 
készlethez

  Kialakításának köszönhetően önmagában 
is megáll

  Állítható hangerő

  3 db AA elemmel működik

  Alacsony energiafogyasztás

  Nyakpánttal kerül forgalomba

MICRON® MXr+ 
VEVŐEGYSÉG

Ft

CEI152 Micron MXr+ Receiver 37,990
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MICRON® M+

  5mm-es LED

  Skálázott hangerőállító gomb

  1 db elektromos kimenet

  1db rádióadó kimenet

  Piezo hangszóró a tiszta hangzásért

  Gumírozott felületű bottartó fülek

  Kompatibilis a TX-R rádióadóval

  D-Tec Érzékelő Rendszer (DTSS)

  2 db AAA elemmel működik

  Kemény előlapvédővel 

  kerül forgalomba

MICRON® MX+

  5mm-es kék LED

  Kétféle érzékenység

  Kúpos hangszóró a jobb hangminőségért

  Skálázott hangszínállító gomb

  Skálázott hangerőállító gomb

  1 db elektromos kimenet (világító swingerrel 
használható)

  Gumírozott felületű bottartó fülek

  1 db rádióadó kimenet (TX-R rádióadóval használható)

  Kompatibilis a TX-R rádióadóval

  D-Tec Érzékelő Rendszer

  2 db AAA elemmel működik

  Alacsony energiafogyasztás

  Kemény előlapvédővel kerül forgalomba

Ft

CEI119 Micron M+ 14,500

Ft

CEI120 Micron MX+ 19,990

Érzékelőjüknek köszönhetően azonnal 
jelzik a kapást. Gumival bélelt villájuk 
megakadályozza a rájuk helyezett botok 
elcsúszását

Két elektromos kimenet található rajtuk: 
egyik a világító swingerek csatlakoztatására 
készült, a másikba TX-R Mikro rádióadót 
csatlakoztathatunk

Klasszikus Micron stílusban készültek, 
könnyen kezelhető, kis fém Ki/Bekapcsoló 
karral az előlapon. Jól látható 5mm-es LED-
ekkel szereltük őket

 ÖSSZEHASONLÍTÓ TÁBLÁZAT MICRON® 
RXr+®

MICRON® 
MXr+

MICRON® 
Mr+

MICRON® 
MX+

MICRON® 
M+

Beépített Rádióadó/vevő � � � - �

Hangerő Állítás � � � � �

Hangszín Állítás � � - � -

Intelligens érzékenység (Állítási lehetőségek száma) �  � 2 -  � 2 -

D-Tec® Érzékelő Rendszer (DTSS) � � � � �

LED Színek (M=Változtatható szín, B=Kék, R=Piros) M M R B R

Automatikus Éjszakai Világítás � - - - -

Ejtős Kapás Megkülönböztetés � - - - -

Világító Swinger Kimenet � � � � �

Vezetékes Adóvevő Kimenet - - - � �

Alacsony feszültség Riasztás � � � � -

Elemek 2x AA 2x AAA 2x AAA 2x AAA 2x AAA

Adó/Vevő jelerőssége

Cone Hangszóró � � - � -

Piezo Hangszóró - - � - �

Könnyű Hangolás � - - - -

Szín Szinkronizálás � - - - -

Lopásgátló Riasztás � - - - -

A feltüntetett árak, ajánlott fogyasztói árak
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SLIK® BOBBIN 

Ft

CBI052 Black Label Bobbin White 5,350

CBI053 Black Label Bobbin Blue 5,350

CBI054 Black Label Bobbin Red 5,350

CBI055 Black Label Bobbin Purple 5,350

CBI056 Black Label Bobbin Green 5,350

CBI057 Black Label Bobbin Gunsmoke 5,350

CBI083 Black Label Bobbin Orange 5,350

  Vékony fekete vékony adapterrel, 7,6 cm hosszú 
lánccal, lapos fejjel és Slik klippel kerül forgalomba 

  Az egyedülálló Slik Bobbin klip fixen rögzíti a 
zsinóron, így sokkal érzékelhetőbb lesz a kapás

  A Slik klip biztosítja, hogy a bobbin a 
legapróbb zsinór mozdulatra is jelezzen

  Tökéletes rövid és közepes távolságra 

  Tökéletes laza zsinórral való horgászathoz

  Kapás esetén a zsinór kipattan klipszből és a 
középső részben már szabadon tud mozogni 

  Könnyen átalakítható a Black Label (C.I.S rendszerrel)

  Elérhető zöld, piros, fehér, kék, szürke, 
lila és narancs színben

ÁLLÍTHATÓ BOBBIN

A Black Label kapásjelzőket úgy 
terveztük, hogy kiegészítsék a piacvezető 
Black Label termékcsaládunkat és 
mindezt úgy, hogy a stílus vegyüljön 
a funkcionalitással. Egyik legfőbb 
előnye a Black Label sorozatnak, 
hogy vásárolhat akár egy bobbin 
készletet aránylag olcsón és személyre 
szabhatja a horgász helyzetektől 
függően (a C.I.S. rendszerrel).

ÚJ

DUMPY BOBBIN 
  Klasszikus kinézet 

  Fröccsöntött átlátszó test két iztóp ablakkal

  Izotóp ablakkal, amely látható oldalról vagy előlről

  Egyedi kupakja eltávolítható, így lehetőség nyílik izotóp 
behelyezésére valamint a zsinórcsíptető tökéletes 
beállítására 

  Súlya 13gr

  Réz betétes súlyokkal, melyek tömege összesen 
20gr-ig növelhető

  Elérhető piros, narancs, zöld, kék, lila, fehér 
és fekete színben

  15cm-es fekete galvanizált lánccal

  Forgácsolt black alumínium swinger csatlakozó 

  Ideális közepes és nagy távolsághoz

ÚJ

Ft

CBI097 Dumpy Bobbin Red 6,750

CBI098 Dumpy Bobbin Orange 6,750

CBI099 Dumpy Bobbin Green 6,750

CBI100 Dumpy Bobbin Blue 6,750

CBI101 Dumpy Bobbin Purple 6,750

CBI102 Dumpy Bobbin White 6,750

CBI103 Dumpy Bobbin Black 6,750

  Forgácsolt alumínium test 

  Nyúlásmentes 15cm-es szuper lágy és könnyű fekete 
Dacron zsinór forgácsolt fekete alumínium swingertartó 
csatlakozóval

  A kívánt hosszúságura vágható

  Szűk középső rész izotópnyílással mely minden szögből 
látható 

  Tökéletes laza zsinórral történő horgászathoz rövid és 
félig laza zsinóros horgászathoz közepes távolsághoz

  Features unique Black Label Slik Bobbin Clip, which can 
fix to line for greater sensitivity but can also be left free 
running should you wish

  A csíptető a következő színekben érhető el: piros, 
narancs, zöld, kék, lila, fehér és fekete színben

  A zsinór feszessége állítható a csiptető feszítésével 
vagy lazításával 

  A szín bármikor változtatható az egyedi Slik Bobbin 
csatlakozó megvásárlásával és mellékelt fekete gyűrűvel 
való kicserélésével

  Súlya 5gr

Ft

CBI088 Stealth Bobbin Red 5,490

CBI089 Stealth Bobbin Orange 5,490

CBI090 Stealth Bobbin Green 5,490

CBI091 Stealth Bobbin Blue 5,490

CBI092 Stealth Bobbin Purple 5,490

CBI093 Stealth Bobbin White 5,490

CBI094 Stealth Bobbin Black 5,490

Fox2018_2-17.indd   10 19/12/2017   10:29:33



11

2018

MICRO HEAD

Ft

CBI046 Black Label Micro Head White 1,650

CBI047 Black Label Micro Head Blue 1,650

CBI048 Black Label Micro Head Red 1,650

CBI049 Black Label Micro Head Purple 1,650

CBI050 Black Label Micro Head Green 1,650

CBI051 Black Label Micro Head Gunsmoke 1,650

CBI082 Black Label Micro Head Orange 1,650

  Nagyon mutatós kisméretű bobbin fej

  Mindössze 16mm hosszú

  Tökéletes laza zsinórral, rövid távra 
történő horgászatokhoz

  Segítségével a hagyományos Slik Bobbin kisebb, 
könnyebb és feltűnőbb lehet néhány másodperc alatt 

  Elérhető zöld, piros, fehér, kék, szürke, 
lila és narancs színben

SLIK® BOBBIN ZSINÓRCSIPESZ 

Ft

CBI058 Black Label Bobbin Clip White 1,650

CBI059 Black Label Bobbin Clip Blue 1,650

CBI060 Black Label Bobbin Clip Red 1,650

CBI061 Black Label Bobbin Clip Purple 1,650

CBI062 Black Label Bobbin Clip Green 1,650

CBI063 Black Label Bobbin Clip Black 1,650

CBI084 Black Label Bobbin Clip Orange 1,650

  Segítségével a Black Label Bobbin-t Slik Bobbin-á 
alakíthatjuk a nagyobb érzékenységért 

  A szorítása a különböző zsinórvastagságokhoz állítható

  Lehetővé teszi, hogy személyre szabjuk a Slik 
Bobbin-t with különböző színű fejekkel 

  Elérhető zöld, piros, fehér, kék, szürke, 
lila és narancs színben

SZÍNES GOLYÓS CSÍPTETŐ
  A csíptető hét színben érhető el: piros, narancs, zöld, 
kék, lila, fehér és fekete

  Lehetővé teszi, hogy a bobbin csíptető, a test és 
a kapásjelző LED-je színben passzoljon

  Az összes Black Label Bobbin-al használható (kivétel 
a rövidíthető változatot)

ÚJ

Ft

CBI111 Coloured Ball Clip Red 1,950

CBI112 Coloured Ball Clip Orange 1,950

CBI113 Coloured Ball Clip Green 1,950

CBI114 Coloured Ball Clip Blue 1,950

CBI115 Coloured Ball Clip Purple 1,950

CBI116 Coloured Ball Clip White 1,950

CBI117 Coloured Ball Clip Black 1,950

GOLYÓS CSÍPTETŐ
  A csíptető hét színben érhető el: piros, narancs, zöld, 
kék, lila, fehér és fekete

  Lehetővé teszi, hogy a bobbin csíptető, a test és a 
kapásjelző LED-je színben passzoljon

  Az összes Black Label Bobbin-al használható (kivétel 
a rövidíthető változatot)

ÚJ

Ft

CBI104 Pivoting Ball Clip Red 2,590

CBI105 Pivoting Ball Clip Orange 2,590

CBI106 Pivoting Ball Clip Green 2,590

CBI107 Pivoting Ball Clip Blue 2,590

CBI108 Pivoting Ball Clip Purple 2,590

CBI109 Pivoting Ball Clip White 2,590

CBI110 Pivoting Ball Clip Black 2,590

A feltüntetett árak, ajánlott fogyasztói árak
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KAPÁSJELZÉS

TITANIUM QUIVER ARMS

ÚJ

  Titánium szárú quiver a kellő finomságú kapásjelzésért 

  Kompatibilis az összes vékony Black Label fejjel

  Ajánlott az összes golyós Micro fejekhez 

  Elérhető 3 átmérővel az adott horgászathoz 
illeszkedően: szuper lágy a rövid/közepes távolsághoz, 
Medium a közepes/hosszú távolsághoz és merev a 
hosszú/extrém távhoz

  A szuper lágy lehetőséget kínál laza zsinóros 
horgászathoz

  Használható a Black Label állítható tartóval így a legtöbb 
horgászhelyzethez alkalmas

Ft

CBI085 Titanium Quivers Soft 2,590

CBI086 Titanium Quivers Medium 2,590

CBI087 Titanium Quivers Stiff 2,590

ÁLLÍTHATÓ ZSINÓR

ÚJ

  Nyúlásmentes 15cm-es szuper lágy és könnyű fekete 
Dacron zsinór

  A kívánt hosszúságura vágható

  Tökéletes laza zsinórral történő horgászathoz rövid és 
félig laza zsinóros horgászathoz közepes távolsághoz

Ft

CBI096 6” Stealth Cord 2,100

SWINGER LÁNC

ÚJ

  15cm-es fekete galvanizált swinger lánc

  A Black Label sorozat kiegészítője

  Ideális rövid és közepes távolsághoz 

Ft

CBI095 6” Chain Link 2,100

MINI SWINGER® KAR 

  A hagyományos swinger mintájára készült

  Csuklós illesztés mindkét végén az extra érzékenységért

  Fekete, galvanizált bevonat

  Ideális szeles időben

  Illeszkedik a Black Label termékcsaládhoz

Ft

CBI066 Black Label Mini Swinger Arm 3,290

POWER GRIP 
ZSINÓRCSÍPTETŐK

  CAD tervezésű zsinórcsíptetők, 
melyek biztonságosan tartják a zsinórt 
anélkül, hogy károsítanák azt

  A zsinór a fül mögötti mélyedésben 
helyezkedik el, így nem sérül

  A csíptető gumis belseje megvédi 
a botot a sérülésektől

  Két színben – fehér és narancs
  Két méretben – kicsi és nagy
  Három zsinórcsíptető minden csomagban

Ft

CAC594 Line Clips Small x3 white 3,950

CAC595 Line Clips Small x3 orange 3,950

CAC596 Line Clips Large x3 white 3,950

CAC597 Line Clips Large x3 orange 3,950
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Ft

CBI066 Black Label Mini Swinger Arm 3,290

ÁLLÍTHATÓ 
ZSINÓRCSÍPTETŐK

ÚJ

  A teljesen feszes zsinórral történő 
horgászatokhoz tervezve

  A változtatható szorítóerőnek köszönhetően akár 
vékony fonott zsinórral is használható

  Használható könnyű bobbin jelzőkkel is, laza zsinórral, 
amikor érzékenyebb kapásjelzés szükséges

  Minden botmérethez illeszkedik (győződjünk meg arról, 
hogy a bot tiszta, mielőtt felhelyezzük)

  A zsinórszöget megnövelve jobban látható 
majd a kapás

  Cserélhető golyós csíptetőkkel (lehetőség adódik 
személyre szabni az új színes Black Label csíptetőkkel)  

Ft

CBI124 Adjustable Rod Clips x2 3,150

VÉKONY SWINGER-SÚLY
  Segítségével megnövelhetjük a 
Bobbin és a Slik Bobbin súlyát

  Súlya darabonként 5gr

  Két súly található a csomagban

  Strapabíró, fekete galvanizált bevonat

  Illeszkedik a Black Label termékcsaládhoz

KEREK CSATLAKOZÓ 
ADAPTER 

  Strapabíró, fekete, fröccsöntött műanyagból

  Használható Black Label Springer karral, Swinger-el, 
Dacron zsinóron, golyós vagy klasszikus swinger lánccal

  Könnyen használható, menetes kialakítás

Ft

CBI072 Black Label Hockey Stick x 1 1,650

ÁLLÍTHATÓ 
SWINGERTARTÓ

ÚJ

  Fröccsöntött erős fekete műanyag 

  Az állíthatóságnak köszönhetően beállíthatjuk a jelző 
kívánt feszességét – egyszerűen tekerjük a választott 
zsinórt, láncot vagy kart a helyére és rögzítsük a tartót 

Ft

CBI118 Adjustable Hockey Stick 2,100

Ft

CBI064 Slim Weights 5g x 2 1,650

IZOTÓPOK (CSAK AZ EGYESÜLT 
KIRÁLYSÁGBAN ELÉRHETŐK) 

  Használatukkal a bobbin jelzők világítanak 
a sötétben

  kétféle méretben - 
Standard (3mm x 25mm) és a 
mikro (2mm x 12mm)

  Csak az Egyesült Királyságban vásárolhatók 
meg

CLI006 Isotope Standard -

CLI007 Isotope Micro -

Az állítható swingertartó lehetővé teszi, 
hogy változtathassuk a jelző feszességét

A feltüntetett árak, ajánlott fogyasztói árak
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MK2 VILÁGÍTÓ SWINGER®

  Matt fekete galvanizált kar és súly 

  Világít, ha az elektromos kapásjelző 
tápkimenetéhez csatlakoztatjuk

  A fej utánozza a Micron LED jelzését ejtős kapáskor

  Egyszerű Micron illesztő nyelvek

  Gumi rezgés csillapító a fej alján

  Szélesebb első rész a jobb láthatóságért 

  Rugós feszítő rendszer 

  Fix csappantyú rendszer

  80gr-os csúszó állítható súly

  Fényvisszaverő kapásjelző fej 

  Betalight nyílás

  Elérhető piros, narancs, zöld, kék, 
fekete vagy az új lila színben

  A 3 botos készlet elérhető piros, narancs és 

  zöld színekben

  A 4 botos készlet elérhető piros, 
narancs, zöld és kék színekben

  A swinger tok külön is megvásárolható 

Elérhetők 3 és 4 botos 
készletben is

Ft

CSI049 MK2 Illuminated Swinger Red 16,500

CSI050 MK2 Illuminated Swinger Orange 16,500

CSI051 MK2 Illuminated Swinger Green 16,500

CSI052 MK2 Illuminated Swinger Blue 16,500

CSI053 MK2 Illuminated Swinger Black 16,500

CSI063 MK2 Illuminated Swinger Purple 16,500

CSI054 MK2 Illuminated Swinger 3-rod Set (R,O,G) 56,750

CSI055 MK2 Illuminated Swinger 4-rod Set (R,O,G,B) 69,500

CSI058 MK2 Illuminated Swinger Case 6,750
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SWINGER® MK3

  Matt fekete galvanizált kar és súly 

  Egyszerű Micron illesztő nyelvek 

  Fix csappantyú rendszer

  Gumi rezgés csillapító a fej alján

  Szélesebb első rész a jobb láthatóságért 

  Betalight nyílás

  50gr-os csúszó súly segítségével állítható a feszesség 

  Elérhető piros, narancs, zöld, kék, 
fekete vagy az új lila színben

  A 3 botos készlet elérhető piros, 
narancs és zöld színekben

  A 4 botos készlet elérhető piros, 
narancs, zöld és kék színekben

  A swinger tok külön is megvásárolható

Ft 

CSI042 MK3 Swinger Red 11,500

CSI043 MK3 Swinger Orange 11,500

CSI044 MK3 Swinger Green 11,500

CSI045 MK3 Swinger Blue 11,500

CSI046 MK3 Swinger Black 11,500

CSI062 MK3 Swinger Purple 11,500

CSI047 MK3 Swinger 3-rod Set (R,O,G) 39,500

CSI048 MK3 Swinger 4-rod Set (R,O,G,B) 48,990

CSI057 MK3 Swinger Case 6,750

MICRO SWINGER®

  Matt fekete galvanizált kar és súly 

  Kompakt, rozsdamentes kar a nagyobb 
érzékenységért rövid és közepes távra

  Állítható zsinórcsíptető rendszer 

  Minimális súrlódás

  80gr-os csúszó, állítható súly 

  Fényvisszaverő kapásjelző fej 

  Betalight nyílás

  Elérhető piros, narancs, zöld, kék, 
fekete vagy az új lila színben

  A 3 botos készlet elérhető piros, 
narancs és zöld színekben

  A 4 botos készlet elérhető piros, 
narancs, zöld és kék színekben

  A swinger tok külön is megvásárolható

Ft

CSI035 Micro Swinger Red 5,990

CSI036 Micro Swinger Orange 5,990

CSI037 Micro Swinger Green 5,990

CSI038 Micro Swinger Blue 5,990

CSI039 Micro Swinger Black 5,990

CSI061 Micro Swinger Purple 5,990

CSI040 Micro Swinger 3-rod Set (R,O,G) 21,500

CSI041 Micro Swinger 4-rod Set (R,O,G,B) 29,500

CSI056 Micro Swinger Case 6,750

Elérhetők 3 és 4 
botos készletben is

Elérhetők 3 és 4 
botos készletben is

A feltüntetett árak, ajánlott fogyasztói árak
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BOTOK
A tavalyi katalógusunkban bemutatásra került az eddigi 

legkedvezőbb árú, belépőszintű botsorozatunk az EOS 
sorozat formájában. Ez a termékcsalád azon horgászoknak 

is elérhetővé tette a Fox minőséget, akik számára ez eddig 
elérhetetlen volt. Egy ilyen sikeres bevezetés után most 

termékfejlesztőink a csúcskategóriában szerettek volna 
egyedit alkotni. Az elmúlt néhány évben a Horizon XT és XTK 

modellek egy új szintet képviseltek a csúcsminőségű botok 
között, jóval kedvezőbb árakon, mint a piacon elérhető egyedi 

készítésű botok. Mérnökeink mégsem szerettek volna pihenni a 
babérjaikon és számtalan óra kutatás és fejlesztés eredményeként 

megalkották a teljesen új Horizon X5 sorozatot, mely az XT és XTK 
sorozatokat egyaránt felváltja, és melyet alaposabban szemügyre 

vehet a következő oldalakon.

Ez azt jelenti, hogy a jelenlegi kínálatunkban öt botsorozat található, melyek több árkategóriában, 
több horgász módszerhez vagy helyzethez kínálnak megoldást, így biztos lehet benne, hogy talál majd 

olyan Fox botot, amely tökéletesen megfelel az elvárásainak. Összes botunkat horgászok fejlesztették és 
tesztelték a legújabb technológiák és anyagok felhasználásával, hogy amikor Ön egy Fox botot vásárol, 

akkor biztosan a legjobbat kapja...
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Vékony Duplon vagy rövidített markolattal. 
A Spod/Marker változatok zsugorozott 
markolattal rendelkeznek

Lézer gravírozott Fox logóval ellátott 
záródugóval rendelkezik az összes bot az 
X5 sorozatban

Az összes modell 18mm-es Fuji DPS 
orsótartóval lett ellátva

Fuji K sorozatú gyűrűsor - 50mm-es keverő 
és 16mm-es spiccgyűrűvel

HORIZON® X5

HORIZON® X5 SPOD/MARKER

Ft

CRD259 Horizon X5 12ft 3.25lb Abbreviated 109,990

CRD261 Horizon X5 12ft 6in 3.5lb Abbreviated 116,500

CRD263 Horizon X5 12ft 3.75lb Abbreviated 116,500

CRD265 Horizon X5 13ft 3.75lb Abbreviated 122,500

CRD260 Horizon X5 12ft 3.25lb Full Slim Duplon 113,500

CRD262 Horizon X5 12ft 6in 3.5lb Full Slim Duplon 119,990

CRD264 Horizon X5 12ft 3.75lb Full Slim Duplon 119,990

CRD266 Horizon X5 13ft 3.75lb Full Slim Duplon 125,990

Ft

CRD267 X5 12ft Spod/Marker Japanese Shrink Wrap 89,990

CRD268 X5 13ft Spod/Marker Japanese Shrink Wrap 95,000

  Nagysűrűségű karbon bottest több irányból nanoszálakkal 
erősítve valamint rétegek között gyantával

  A bottest további jellemzője az 1k-s karbon felépítés

  Gyors akcióval rendelkezik a kellően távoli és pontos dobások 
érdekében

  Páratlan fárasztási tulajdonságok

  Megerősített karbon illesztés a kellő erőség eléréséhez

  Fuji K-sorozatú gyűrűkkel - 50mm-es keverőtől a 16mm-es 
spiccgyűrűig – melyek jelentősen lecsökkentik a zsinór 
feltekeredésének az esélyét

  18mm-es Fuji DPS orsótartóval

  Fekete illesztések és kiegészítők

  Visszafogott megjelenés

  Stílusában illeszkedik a Horizon X5 horgászbotokhoz

  5.5lb-s tesztgörbe

  Többféle felhasználású bot, alkalmas helykeresésre és spod-
os etetésre egyaránt

  Fuji K-sorozatú gyűrűsor - 50mm-es keverő és 16mm-es 
spiccgyűrűvel – ezek nagyban segítik megelőzni a dobás 
során előforduló gubancokat 

  Az azonos nevű horgászbotok számos jellemzőivel 
rendelkezik

  3,6m és 3,9m-es változatban érhető el

Az összes bot 50mm-es K sorozatú 
keverőgyűrűvel rendelkezik, mely csökkenti 
a gubancok esélyét a dobások során

ÚJ

ÚJ

BOTOK
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Többféle nyélborítás

Fox Slik Gubancgátló keverőgyűrű

Fekete, 18mm-es Fuji DPS Orsótartó

16mm-es Fox Slik Gubancgátló spiccgyűrű

HORIZON® X

Ft

CRD228 Horizon X 10ft 3lb Abbreviated 72,500

CRD229 Horizon X 10ft 3.5lb Abbreviated  75,500

CRD220 Horizon X 12ft 2.75lb Abbreviated 75,500

CRD221 Horizon X 12ft 3lb Abbreviated  78,990

CRD224 Horizon X 12ft 3.5lb Abbreviated  86,500

CRD227 Horizon X 13ft 3.5lb Abbreviated 89,990

CRD223 Horizon X 12ft 3lb Duplon 86,500

CRD226 Horizon X 12ft 3.5lb Duplon  89,990

CRD222 Horizon X 12ft 3lb Cork  86,500

CRD225 Horizon X 12ft 3.5lb Cork  89,990

  10 különböző modell érhető el

  A legátfogóbb botsorozat, amely 13 modellből áll

  A sorozat tagjai alkalmasak távdobásra, közepes távra, partmenti és csónakos 
horgászatra is

  Fox Slik fekete gubancgátló gyűrűsorral

  18mm Fuji DPS fekete orsótartó

  A nyélen 2k, a spiccen 1k keresztszövés, amely rendkívűl erőssé teszi, mégis 
hihetetlen könnyű

  A bottestek könnyebbek és erősebbek, mint az eredeti Horizonnál

  Mindegyik modell (kivéve a 3m-es és a 2,25 valamint a 2,75lb-s modellek) 50mm-es 
keverőgyűrűvel rendelkezik

  A 3m-es változat tökéletes kis vizekre, cserkelő és behúzós horgászatokhoz

  Rövidített, vékony Duplon és vékony parafa markolatú opciók

BOTOK
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Az összes modell 50mm-es keverővel 
rendelkezik, kivéve a 3m 3lb-s és a 3,6m 
2,75lbs változat

Kétféle nyéllel elérhető

Fekete, 18mm-es Fuji DPS orsótartó

16mm-es fekete Fox Slik spiccgyűrű

TORQUE®

Ft

CRD251 Torque 10ft 3lb Abbreviated 53,500

CRD211 Torque 12ft 3lb Abbreviated 56,750

CRD213 Torque 12ft 3.5lb Abbreviated 56,750

CRD215 Torque 13ft 3.5lb Abbreviated 61,500

CRD216 Torque 12ft 4.5lb Marker Abbreviated 56,750

CRD217 Torque 12ft 5.5lb Spod Abbreviated 56,750

CRD212 Torque 12ft 3lb Duplon 61,500

CRD214 Torque 12ft 3.5lb Duplon 61,500

  A Warrior S és a Horizon X sorozat közti rest tölti be

  Csúcsminőségű karbon bottest, ami ezért az árért 
eddig gyártott legerősebb és legkönnyebb

  Fekete 18mm-es Fuji DPS orsótartó

  Fekete Fox Slik Gyűrűk végig a boton

  50mm-es keverőgyűrű az összes változaton 3m 3lb-
s és a 3,6m 2,75lb-s modellen kívül 

  A 3m-es változat tökéletes kis vizekre, cserkelő és behúzós horgászatokhoz

  Osztott és Szivacs nyéllel elérhetők 

  Visszafogott grafikával, amely egyedi érzést ad

  Spod és marker bot is megtalálható a sorozatban

  Hozzáillő merítőháló is elérhető a 133. oldalon

TORQUE® SPOD

  Kinézetében illeszkedik a Torque botokhoz

  Az 5,5lb-s tesztgörbe lehetővé teszi, hogy hihetetlen 
távra dobhassuk vele az Impact Spod-ot

  Ugyanabból a csúcsminőségű karbonból készült, mint a botok, 50mm-es keverővel

  Számos hasonló horgászbot előnyei megtalálható benne

TORQUE® MARKER

  Merev, mégis érzékeny spicc, amellyel könnyen érezhetőek a mederváltozások

  Kinézetében illeszkedik a Torque botokhoz

  4.5lb-s teszgörgbe amely kellő tartalékkal rendelkezik, hogy 
a markerúszót eldobhassuk a szerelékünkig

  Ugyanabból a csúcsminőségű karbonból készült, mint a botok, 50mm-es keverővel

A feltüntetett árak, ajánlott fogyasztói árak
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WARRIOR® S

Ft

CRD199 Warrior S 10ft 3lb 31,500

CRD200 Warrior S 10ft 3.5lb 31,500

CRD137 Warrior S 12ft 2.75lb 31,500

CRD138 Warrior S 12ft 2.75lb Full Cork 39,500

CRD139 Warrior S 12ft 3lb 31,500

CRD163 Warrior S 12ft 3lb Full Cork  39,500

CRD140 Warrior S 12ft 3.5lb  34,990

CRD202 Warrior S 12ft 3lb 3-Piece 31,500

CRD252 Warrior S50 12ft 3.5lb 50mm butt 37,990

CRD207 Warrior S50 12ft 3lb 50mm butt 34,990

CRD141 Warrior S 12ft 5.5lb Spod 32,990

CRD142 Warrior S 12ft 3lb Marker 32,990

  Legendás botsorozat, amely már számos díjat nyert Európaszerte

  Fox Slik gyűrűk (40mm-es keverő és 14mm-es spiccgyűrű, 50mm keverő az S50-en)

  DPS stílusú 18mm-es orsótartó megerősített acélborítással

  Matt fekete, szolid kivitel

  A 3m-es változat tökéletes kis vizekre, cserkelő és behúzós horgászatokhoz

  A 2.75 és 3lb-ás változat parafanyéllel is elérhető

  Zsinórbarát, CAD-del tervezett damil csíptető

  Lézerrel gravírozott szürke zárókupak

  A 3,6m-es 3lb-s  Warrior S elérhető háromtagú kivitelben is

  Az S50 modellek elérhetők 3,6m, 3lb és 3,6m, 3,5lb-s változatban

  Hozzáillő merítőháló is elérhető a 133. oldalon

WARRIOR® S SPOD

  DPS stílusú orsótartó

  FOX Slik gyűrűk

  Kimagasló ár-érték arány

  5.5lb tesztgörbe

  Jól kiegészíti a Warrior család többi tagját

WARRIOR® S MARKER

  DPS stílusú orsótartó, és Fox Slik gyűrűk

  Bandázzsal jelölt 15cm és 30cm távolságban az orsó 
görgőjétől, a könnyű vízmélység-meghatározáshoz

  Merev, 3 lb-ás tesztgörbe, mely segít a hosszú dobások 
elérésben, és jól közvetíti a tófenék topográfiáját

18mm-es DPS stílusú orsótartó

Új, 3 részes változat elérhető a 360 3lb 
verzióban

Bizonyos változatok parafa nyéllel is 
kaphatók

BOTOK
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EOS®

Ft

CRD258 EOS 10ft 3lb Abbreviated ÚJ 16,992

CRD254 EOS 12ft 3lb Abbreviated 18,537

CRD255 EOS 13ft 3.5lb Abbreviated 21,627

CRD257 EOS 12ft 3lb Abbreviated - 3 pc ÚJ 18,537

CRD256 EOS 12ft 3lb Telescopic Abbreviated 18,537

  Hihetetlen ár-érték arány jellemzi

  Öt model érhető el köztük az új 3m 3lb-s és a 3,6m 3lb-s 3 részes változat

  Tökéletes a módszerrel ismerkedők, gyerekek és azon szűk keretekből 
gazdálkodók számára, akik mégis Fox minőségre vágynak

  Könnyű, alacsony gyantatartalmú, csúcsminőségű karbon felépítés

  Visszafogott matt fekete külső

  Ergonomikus vastagodó markolat

  18mm-es DPS típusú orsótartó, mely biztonságosan rögzít bármilyen méretű orsót 

  Kipróbált és bevált Fox SLIK gyűrűsor

  A 3m-es és a 3,6m-es 3lb-s változat tökéletes a kisebb 
vizekre csónakos vagy etetőhajós behúzáshoz

  A 3,6m-es 3lb-s 3 részes változat ideális kisebb autókhoz, 
utazásokhoz (3 x 122cm-esre bontható)

  A 3,9m 3.5lb-s változat ideális a nagyobb vizekre, ahol hosszabb dobásokra 
van szükség– valamint tökéletes PVA-s és method kosaras horgászathoz is

  A 3,6m 3lb-s teleszkópos változatban is elérhető, mely 122cm-
esre tolható össze, így egyszerűen tárolható és szállítható

  Az összes modell kivéve a 3,9m-est 40mm keverő 
és 14mm-es spiccgyűrűvel rendelkezik

  A 3,9m-es 3.5lb-s változat nagyobb, 50mm-es keverő és 16mm-es 
spiccgyűrűvel rendelkezik a jobb dobótulajdonságok érdekében

18mm-es DPS stílusú orsótartó

Csúcsminőségű karbon bottest

SLIK gyűrűsorral szerelve

A feltüntetett árak, ajánlott fogyasztói árak
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ORSÓK ÉS 
ZSINÓROK

Amikor egy pontyozó orsót vásárol, akkor egy egyszerű 
döntést kell meghoznia. Olyan orsót szeretne vásárolni, melyet 

tengeri horgászathoz találtak ki és csak néhány apróságot 
változtattak a külsején, vagy egy olyan orsóra költene inkább, 

amelyet pontyhorgászok terveztek és teszteltek kifejezetten 
pontyozáshoz? Amennyiben az Ön választása a második, akkor 

érdemes áttekintenie a Fox orsók kínálatát a következő oldalakon. 
Az összes orsónk számtalan órai kutatás és fejlesztés eredménye, 

melyet szakértő tervezők csapata végzett Európa-szerte elismert 
tanácsadók segítségével. Nyílván elfogultak vagyunk, de úgy 

gondoljuk, hogy orsósorozatunk ár-értékéhez hasonlót nem találhat 
a horgászboltok polcain, és ha egyszer próbárateszi valamelyiket, akkor 

Ön is erre a következtetésre jut majd.

Nem látható változás az orsók terén a 2018-as katalógusban, egyszerűen azért mert az elérhető 
modellek annyira közkedveltek és kiváló minőségűek, hogy ezen a téren nem láttuk okát 

a változtatásnak.

Amikor egy orsót vásárol érdemes átgondolni, hogy milyen zsinórral tölti majd azt fel. Kevesen 
gondolnak arra, hogy egy minőségi orsó is csak egy jó minőségű zsinórral feltöltve alkot igazán jó 

párost. Átfogó zsinórválasztékunkban biztosan megtalálja majd az Ön számára megfelelő mono� l, 
fonott vagy � uorocarbon zsinórt...
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FX13

  A legtöbbet eladott FX11 nagytestvére

  Rendkívüli zsinórkapacitás, amely ideálissá 
teszi távdobáshoz és távoli behúzáshoz

  Hidegen megmunkált alumínium hajtókar

  Rozsdamentes tengely

  A hajtókar egyszeri körbetekerésével 
90cm zsinórt húz be

  Extra lassú dobemelés a hibátlan zsinórképért

  Karbon erősítésű polimer ház és rotor

  Porvédelemmel ellátott gyors első fékrendszer

  Strapabíró, grafit ház, szolid matt fekete 
szín, ezüst díszszegéllyel a dobon

  Rotor fék

  Holtjátékmentes visszaforgás gátló

  Finoman állítható zsinórkép

  Rotor védő

  2 db zsinórcsíptető a dobon – egy fekete és egy ezüst

  Kiegyensúlyozott rotor

  Szabadon forgó görgő

  Távdobáshoz kialakított dobperem

  5 rozsdamentes golyóscsapágy + 1 tűgörgő

  Pótdob külön megvásárolható

  Áttétel 4.3:1

  Súly 761gr

Ft

CRL071 FX13 Reel 53,500

CRL072 FX13 - Standard Spare Spool 11,990

CRL073 FX13 - Spare Shallow Spool 11,990

mm m

0.33 750
0.35 650
0.37 570
0.40 500

ZSINÓRKAPACITÁS

Pótdob külön 
megvásárolható

Hidegen megmunkált alumínium hajtókar

Extra lassú dobemelés a hibátlan 
zsinórképért

Porvédelemmel ellátott gyors első 
fékrendszer

Karbon erősítésű polimer ház

ORSÓK ÉS ZSINÓROK
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FX11

  Új hidegen megmunkált alumínium hajtókar

  Továbbfejlesztett hajtómű

  Extra lassú dobemelés a hibátlan zsinórképért

  A hajtókar egyszeri körbetekerésével 
95cm zsinórt húz be

  Porvédelemmel ellátott gyors első fékrendszer

  Strapabíró, grafit ház, szolid matt fekete 
szín, ezüst díszszegéllyel a dobon

  Rotor fék

  Holtjátékmentes visszaforgás gátló

  Finoman állítható zsinórkép

  Rotor védő

  2 db zsinórcsíptető a dobon – egy fekete és egy ezüst

  Kiegyensúlyozott rotor

  Szabadon forgó görgő

  Távdobáshoz kialakított dobperem

  5 rozsdamentes golyóscsapágy + 1 tűgörgő

  Pótdob külön megvásárolható

  Áttétel 4.6:1

  Súly 590gr

mm m

0.30 590
0.33 490
0.35 435
0.37 390

ZSINÓRKAPACITÁS

Pótdob külön 
megvásárolható

Ft

CRL070 FX11 Reel 47,500

CRL058 FX11 - Spare Spool 10,500

CRL061 FX11 - Spare Shallow Spool 9,750

1,5 fordulatot tekerve a féken szabadon 
futóra állíthatjuk

Kiváló zsinórkép köszönhetően a lassú 
dobemelésnek és a hosszú dobnak

Új, továbbfejlesztett hidegen megmunkált 
alumínium hajtókar

Könnyű, kompakt orsóház, amellyel 
gyorsabb a bot a bedobás során

A feltüntetett árak, ajánlott fogyasztói árak
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FX9

  j hidegen megmunkált alumínium hajtókar

  Továbbfejlesztett hajtómű

  Extra lassú dobemelés a hibátlan zsinórképért

  A hajtókar egyszeri körbetekerésével 
80cm zsinórt húz be

  Porvédelemmel ellátott gyors első fékrendszer

  Strapabíró, grafit ház, szolid matt fekete 
szín, ezüst díszszegéllyel a dobon

  Rotor fék

  Holtjátékmentes visszaforgás gátló

  Finoman állítható zsinórkép

  Rotor védő

  2 db zsinórcsíptető a dobon – egy fekete és egy ezüst

  Kiegyensúlyozott rotor

  Szabadon forgó görgő

  Távdobáshoz kialakított dobperem

  5 rozsdamentes golyóscsapágy + 1 tűgörgő

  Pótdob külön megvásárolható

  Áttétel 4.6:1

  Súly 560gr

Ft

CRL069 FX9 Reel 41,500

CRL068 FX9 - Spare Spool Standard 8,190

mm m

0.30 330
0.33 310
0.35 280
0.37 220

ZSINÓRKAPACITÁS

Pótdob külön 
megvásárolható

Két rugós zsinórklippel a zsinór védelme 
érdekében

Új, továbbfejlesztett hidegen megmunkált 
alumínium hajtókar

Gyors első fékrendszer és extra lassú 
dobemelés a hibátlan zsinórképért

Könnyű, kompakt orsóház az alacsony 
tömeg érdekében

ORSÓK ÉS ZSINÓROK
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EOS 12000

  Matt fekete színben visszafogott feliratokkal

  Tartós grafit orsóház

  Általános horgászathoz és spod-ozáshoz is kiváló

  Porvédelemmel ellátott gyors elsőfék

  Távdobáshoz kialakított dobperem

  Szabadon forgó görgő

  Mesh-Tec hajtómű

  Holtjátékmentes visszaforgás gátló

  Rotor védő

  Rugós zsinór klip

  CNS rendszer

  7 rozsdamentes golyóscsapágy + 1 tűgörgő

  Pótdob külön megvásárolható

  Áttétel 4.5:1

  Súly 744gr

mm m

0.34 375
0.39 300
0.42 275

ZSINÓRKAPACITÁS

Pótdob külön 
megvásárolható

Ft

CRL074 EOS 12000 Reel 39,500

CRL076 EOS 12000 - Spare Spool Shallow 10,500

CRL077 EOS 12000 - Spare Spool Standard 10,500

CRL078 EOS 12000 - Spare Spool Deep 10,500

A feltüntetett árak, ajánlott fogyasztói árak

Rugós zsinórklip

Csavarodásmentes görgő

Porvédelemmel ellátott gyors első 
fékrendszer

Strapabíró grafit orsóház
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EOS 12000FS

  Matt fekete színben visszafogott feliratokkal

  Hátsó nyeletőfékes kialakítás

  Ideális általános horgászathoz és markerezéshez

  Tartós grafit orsóház

  Porvédelemmel ellátott gyors elsőfék

  Távdobáshoz kialakított dobperem

  Szabadon forgó görgő

  Mesh-Tec hajtómű

  Holtjátékmentes visszaforgás gátló

  Rotor védő

  Rugós zsinór klip

  CNS rendszer

  Divatos fekete nyél, dob és hajtókar

  10 rozsdamentes golyóscsapágy + 1 tűgörgő

  Pótdob külön megvásárolható

  Súly 843gr

  Áttétel 4.2:1

Ft

CRL075 EOS 12000FS 49,990

CRL076 EOS 12000FS - Spare Spool Shallow 10,500

CRL077 EOS 12000FS - Spare Spool Standard 10,500

CRL078 EOS 12000FS - Spare Spool Deep 10,500

mm m

0.34 375
0.39 300
0.42 275

ZSINÓRKAPACITÁS

Pótdob külön 
megvásárolható

Nyeletőfékkel hátul

Strapabíró, grafit ház

Ergonomikus fogantyú

Állítható nyeletőfék

ORSÓK ÉS ZSINÓROK
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EOS 10000

  Ideális kisebb vizekre, ahol 90m-nél nem kell nagyobbat 
dobni

  5 rozsdamentes golyóscsapágy

  Kiváló zsinórfektetés 

  Finoman állítható fék

  Hátsó nyeletőfékkel, amely egy mozdulattal átváltható 
szabadonfutóvá

  Kiegyensúlyozott rotor

  Zsinórbarát klip

  Áttétel 5:5:1

  Nagyméretű fogantyúval

  Súly 558gr

mm m

0.34 375
0.39 300
0.42 275

ZSINÓRKAPACITÁS

Pótdob külön 
megvásárolható

Ft

CRL059 EOS 10000 23,500

CRL060 EOS 10000 - Spare Spool 6,990

A feltüntetett árak, ajánlott fogyasztói árak

Csavarodás mentes görgő

Finoman állítható elsőfék

Finoman állítható nyeletőfék 

Puha fogású, ergonomikus fogantyú
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Szakítószilárdság Méret Kiszerelés Ft

CML149 10lb/4.55kg 0.26mm 1000m 8,990

CML150 13lb/5.90kg 0.30mm 1000m 8,990

CML151 16lb/7.27kg 0.33mm 1000m 8,990

CML152 18lb/8.18kg 0.35mm 1000m 8,990

CML153 20lb/9.09kg 0.37mm 1000m 8,990

CML154 23lb/10.45kg 0.40mm 1000m 8,990

Light Camo Dark Camo Szakítószilárdság Méret Kiszerelés Ft

CML132 CML136 13lb/5.90kg 0.30mm 1000m 9,990

CML133 CML137 16lb/7.27kg 0.33mm 1000m 9,990

CML134 CML138 18lb/8.18kg 0.35mm 1000m 9,990

CML135 CML139 20lb/9.09kg 0.37mm 1000m 9,990

Clear Camo Szakítószilárdság Méret Kiszerelés Ft

CML065 CML062 25lb/11.3kg 0.45mm 100m 4,590

CML066 CML063 35lb/15.9kg 0.50mm 100m 4,590

CML067 CML064 45lb/20.4kg 0.60mm 100m 4,590

Ft

CML155 Exocet Trans Khaki Tapered Leader Line 12-35lb 5,190

CML156 Exocet Trans Khaki Tapered Leader Line 15-35lb 5,190

Ft

CML145 Torque 0.30mm 11lb/5.00kg 4,250

CML146 Torque 0.33mm 13lb/5.91kg 4,250

CML147 Torque 0.35mm 16lb/7.27kg 4,250

CML148 Torque 0.38mm 20lb/9.55kg 4,250

CML157 Torque 0.42mm 25lb/11.73kg ÚJ 4,250

Ft

CML142 Edges Soft Tapered Leaders Trans Khaki x 3 12-30lb 4,590

CML143 Edges Soft Tapered Leaders Trans Khaki x 3 16-35lb 4,590

EXOCET® MONO TRANS KHAKI

CAMO SOFT® STEEL

TRANS KHAKI VASTAGODÓ 
ELŐTÉT ZSINÓR

TORQUE®

ELŐTÉT ZSINÓR

EXOCET® TRANS KHAKI 
TAPERED MONO 

  A nehezen észrevehető Trans Khaki 
szinte eltűnik a vízközt és a fenéken

  A kis átmérő és a lágyság teszi 
tökéletessé a távdobáshoz

  Nagyszerű kopásállóság 
a kisebb átmérőknél is 

  Lágysága ellenére meglepően jól süllyed

  Kiváló csomótűrő képesség 
és alacsony nyúlás

  1000m-es spulnis kiszerelésben

  Elérhető világos és sötét 
Camo változatban

  Nyúlása csekély mértékű, ennek 
ellenére rendkívül erős

  Vékony és lágy, melynek köszönhetően 
tökéletes a hosszú dobásokhoz

  Nagy kopásállóság

  Szakaszosan váltakozó színű, 
ennek köszönhetően szinte 
észrevehetetlen 
a mederfenéken

  Jó csomótűrő képesség, 
alacsony memória

  Elnyeli a dobás közben fellépő erőket, 
így elkerülhető a zsinórszakadás

  A kúpos kialakítás miatt lehetőségünk 
van vastag előtét használatára, úgy 
hogy csak egy kis méretű csomóval 
rögzítjük azt a főzsinórunkhoz

  Minimális nyúlás

  Trans Khaki terepszín

  Nagy kopásállóság

  3db 12m-es előke 
található a spulnin

  Elérhető 0,33-0,50mm és 
0,37-0,57mm-es változatban

  A nehezen észrevehető Trans Khaki szinte 
eltűnik a vízközt és a fenéken

  Az első 8m rendkívül vastagnak indul (0,50mm), majd a 
következő 6m-en elvékonyodik egészen 0,30mm-re 
vagy 0,33mm-re ezután 300m-ig ez a mérete a 
főzsinórnak, majd ismét 6m-en felvastagszik 
0,50mm-re és abból jön ismét 8m

  Ideális azokon a vizeken ahol 
tilos előtétzsinórt használni

  Tökéletes a távdobásokhoz

  Akár 180m is elérhető ezzel a zsinórral!

  Mivel mindkét végén megvastagodik 
a zsinór, így átfordítva igazán 
gazdaságos a használata

  Nagyon lágy, mégis rendkívül kopásálló

   Kiváló csomótűrő képesség 
és alacsony nyúlás

  300m-es spulnis kiszerelésben

  Kiváló ár-érték arány

  Tökéletes univerzális monofil zsinór

  Nehezen észrevehető zöld szín, ami 
tökéletes a tiszta vizek horgászatánál

  Alacsony átmérő a jobb dobástávolságért

  Magas csomótűrő képesség

  Rendkívül kopásálló

  Alacsony nyúlás

  1000m-es kiszerelésben 
kivéve a 0,38mm-es (850m) 
és 0,42mm-es (750m) változatot

  Elérhető 11lb (0.30mm), 13lb (0.33mm), 
16lb (0.35mm), 20lb (0.38mm) és az új 
25lb (0.42mm) változatban

  Nagy kopásállóság

  Minimális nyúlás

  Tökéletes előtét akadó, 
hínaras területekre

  Elérhető átlátszó és Camo színben

  Elérhető 25lb (11.3kg), 
35lb (15.9kg) és 45lb-s 
(20.4kg) változatban

ORSÓK ÉS ZSINÓROK
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Szakítószilárdság Méret Kiszerelés Ft

CML130 16lb/7.27kg 0.35mm 200m 8,990

CML131 19lb/8.64kg 0.39mm 200m 8,990

CML140 16lb/7.27kg 0.35mm 600m 25,990

CML141 19lb/8.64kg 0.39mm 600m 25,990

Szakítószilárdság Méret Kiszerelés Ft

CBL008 25lb/11.3kg 0.16mm 300m NEW 14,500

CBL009 25lb/11.3kg 0.16mm 600m NEW 27,990

CBL010 40lb/18.1kg 0.20mm 300m NEW 14,500

CBL011 40lb/18.1kg 0.20mm 600m NEW 27,990

CBL016 55lb/24.9kg 0.30mm 300m ÚJ 14,500

CBL017 55lb/24.9kg 0.30mm 600m ÚJ 27,990

Szakítószilárdság Méret Kiszerelés Ft

CML128 12lb/5.45kg 0.28mm 250m 3,950

CML129 15lb/6.80kg 0.30mm 250m 3,950

Szakítószilárdság Méret Kiszerelés Ft

CBL014 35lb/15.90kg 0.20mm 300m 13,990

CBL015 50lb/22.73kg 0.30mm 300m 13,990

Szakítószilárdság Méret Kiszerelés Ft

CBL012 20lb/9.07kg 0.18mm 300m 10,990

Szakítószilárdság Méret Kiszerelés Ft

CBL013 20lb/9.07kg 0.18mm 300m 10,990

ILLUSION® TRANS KHAKI

SUBMERGE®

SURFACE™ 

HORIZON® FÉLIG LEBEGŐ FONOTT ZSINÓR

EXOCET® MK2 FONOTT ZSINÓR 
ETETŐRAKÉTÁZÁSHOZ 

EXOCET® MK2 FONOTT ZSINÓR 
MÉLYSÉGMÉRÉSHEZ 

  A legmodernebb technológia felhasználásával 
készült eddigi legjobb fluorocarbon-unk

  Rob Hughes profi búvár közreműködésével 
lett kifejlesztve, hogy biztosak lehessünk 
bene, hogy a fenéken és a vízoszlop 
teljes magasságában láthatatlan 

  Ultra lágy, így jól dobható és felveszi 
a mederfenék alakját

  Extrém gyorsan süllyed

  Kismértékű nyúlás

  A vízben láthatatlan

  Rendkívül strapabíró

  Magas csomózott szakítószilárdság 

  200m-es kiszerelés

  600m-es tekercsben is megvásárolható

  Számos profi horgász használja Európa 
szerte a legváltozatosabb vizeken

  Elérhető sötét Camo változatban

  Gyorsan süllyed

  Vékony és lágy a hosszú dobásokhoz

  Ultra lágy, így jól dobható és felveszi 
a mederfenék alakját 

  Rendkívül strapabíró

  Kismértékű nyúlás

  Tökéletes választás akadós és 
náddal szegélyezett terepre

  300m-es és 600m-es kiszerelésben is kapható

  Új 55lb változatban is elérhető!

  Kifejezetten felszíni 
horgászathoz tervezve

  Lebeg a vízen

  Vékony és a vízben szinte láthatatlan

  Ultra lágy a könnyű dobások érdekében

  A vízfelszínen fekve észrevehetetlen

  Rendkívül strapabíró és könnyen köthető

  250m-es kiszerelésben kerül forgalomba

  Félig lebegő zsinór, amely az 
akadók és a hínár fölött marad

  Ugyanolyan Dark Camo (sötét) színnel, 
mint a Submerge süllyedő fonott

  Rendkívül kopásálló, ami tökéletessé 
teszi az akadós hínaras vizekhez

  Jó csomótűrő képesség

  Rendkívül lágy, így simábban dobható 

  Vékony és lágy a hosszú dobásokhoz

  Elérhető 35lb (0.20mm) és 
50lb (0.30mm) verzióban

  300m-es kiszerelésben kapható

  Jól látható sárga fonott zsinór 
kifejezetten etetőrakétázáshoz

  Ultra könnyű 

  Kismértékű nyúlás

  Vékony és lágy a hosszú dobásokhoz

  Magas csomózott szakítószilárdság

  Dobóelőke használata ajánlott

  Alig látható zöld szín, így a halak 
nehezebben veszik észre

  Kifejezetten a medertapogatáshoz 
tervezve

  Ultra könnyű 

  Kismértékű nyúlás

  Vékony és lágy a hosszú dobásokhoz

  Magas csomózott szakítószilárdság

  Dobóelőke használata ajánlott

A feltüntetett árak, ajánlott fogyasztói árak
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SÁTRAK
A Fox tervezői mindig arra törekednek, hogy a lehető 

legtökéletesebb sátrakat alkossák meg a horgászok számára. 
A horgászok igényeihez igazodva csapatunk a 2018-as évre az eddigi 

legteljesebb sorozattal állt elő, így minden helyzethez találhat az Ön 
számára megfelelő sátrat a kínálatunkban.

Számos nagyszerű sátor megtalálható a 2017-es kínáltból idén is, mert ár-értékük és kialakításuk 
nem tette szükségessé cseréjüket. Néhány újdonsággal azonban kibővítettük a kínálatot, 

mint például az új előtetős Royale modellekkel, a 150cm-es ernyővel valamint egy új izgalmas 
sorozattal melynek neve Ultra 60. Az Ultra 60 a Supa Brolly leváltására jött létre, amely az utóbbi 

években forradalmasította a piacot. Az anyagok és a technika fejlődésével azonban, biztosak 
vagyunk benne, hogy az Ultra 60 sorozat a legsikeresebb sátor sorozat lesz, és ha közelebbről 

megtekinti Önnek is tetszeni fog amit lát valamint, ha eddig nem is használt ilyen terméket, ezután 
biztosan meggondolja majd magát. 

Akár egy tágas és kényelmes sátrat keres hosszabb túrákhoz nagy férőhellyel, akár egy könnyebb 
változatot a rövidebb horgászatokhoz, biztosan talál majd az Ön számára megfelelőt a következő 

oldalakon... 

Ennek a fejezetnek a végén számos nélkülözhetetlen terméket talál majd, mint például sátorasztalokat, 
fejlámpákat, matracokat és edénykészleteket.
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Több feszítőponttal ellátva

20.000mm-es Ven-Tec szakadásmentes anyag

Belső páralecsapódás gátló

Elülső esőelvezető vályú

Szúnyoghálós hátsó szellőző nyílások

Tömörített zárókupak gumi tömítéssel

ULTRA 60 FÉLSÁTOR 

  Ventec szakadásmentes anyag keki színben, mely 
20,000mm-es nyomásig vízálló 

  Körbecipzárazható, így lehetőségünk van a Ultra Brolly 
zárt vagy Ultra Brolly Camo szúnyoghálós változat 
felhelyezésére 

  Páralecsapódás gátlóval, mely csökkenti a kondenzációt, 
így további kényelmet nyújt (a páralecsapódásgátló 
kivehető, amikor elcsomagoljuk)

  Gombnyomásra működő STS mechanizmussal, mely 
nagy teret biztosít a fejnek 

  152cm (60”) kialakítás, 8mm-es üvegszál vázzal a 
hihetetlen stabilitásért 

  A 4 hátsó merevítőborda leér a földig, így stabilabb 
szerkezetet kapunk

  Megnövelt méretű oldalsó fülek, melyek extra védelmet 
nyújtanak az időjárási viszontagságok ellen

  Szúnyoghálóval ellátott hátsó szellőző nyílások

  Elől esőelvezető vályúval

  További jellemzők: botrögzítő pántok, több rögzítési 
ponttal rendelkezik, így állítható a magassága, 
Tömörített műanyagból készült kupola gumi haranggal

  Rövid, menetes középső rúd, mely gyorsítja és 
megkönnyíti a felállítását

  4 storm cap (2 x 60cm-es viharlábbal)

  Védőkupak a lábak végén a szállításhoz

  További tartozékok: teljes méretű, strapabíró aljzat, 
erős sátorcövekek és strapabíró hordzsák, mely teljes 
hosszban cipzáras

Külső anyaga: 100% poliészter

Súlya: 10.6kg (mindennel együtt), 
Páralecsapódásgátló 600g, Aljzat 1.4kg 

ÚJ

ULTRA 60 CAMO MOZZY SCREEN 

  Egyedi Fox Camo kialakítás

  Teljes hosszban cipzárazható, így rögzíthető a nyitott elejű 
Ultra Brolly-hoz vagy az Ultra Brolly Camo-hoz 

  Kétutas cipzárakkal 

  Flexibilisen csatlakoztatható az első viharlábakhoz

  Anyaga: 100% poliészter

Ft

CUM219 Ultra 60 Brolly Khaki 99,990

CUM223 Ultra 60 Brolly Mozzy Screen Camo 15,500

SÁTRAK

Magasság 128cm

Belső rész padlómérete
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Két botrögzítő pánttal

A rendszer eleje teljesen eltávolítható

STS mechanikus rendszerrel

A rendszer három ajtóváltozattal rendelkezik - zárt...

...átlátszó PVC...

...és szúnyoghálós

ULTRA 60 FÉLSÁTOR RENDSZER

ULTRA 60 KHAKI ZÁRÓPANEL 

Ft

CUM220 Ultra 60 Brolly System Khaki 147,990

CUM224 Ultra 60 Brolly Infill Panel Khaki 51,990 

  Ventec szakadásmentes anyag keki színben, mely 
20,000mm-es nyomásig vízálló 

  Három teljesen lecipzározható ajtóváltozattal: átlátszó 
PVC, zárt keki és szúnyogálós

  Mindegyik ajtóváltozat kétutas cipzárral lett ellátva

  Az első panel is szúnyoghálós az oldalán, így job 
szellőzést biztosít, véd a bogarak Ellen és jobb kilátást 
tesz lehetővé

  Opcionális Ultra Camo félsátor szúnyogháló is 
felhelyezhető rá

  Páralecsapódás gátlóval, mely csökkenti a kondenzációt, 
így további kényelmet nyújt (a páralecsapódásgátló 
kivehető, amikor elcsomagoljuk)

  Gombnyomásra működő STS mechanizmussal, mely 
nagy teret biztosít a fejnek 

  152cm (60”) kialakítás, 8mm-es üvegszál vázzal 
a hihetetlen stabilitásért 

  A 4 hátsó merevítőborda leér a földig, így stabilabb 
szerkezetet kapunk

  Megnövelt méretű oldalsó fülek, melyek extra védelmet 
nyújtanak az időjárási viszontagságok ellen

  Szúnyoghálóval ellátott hátsó szellőző nyílások

  Elől esőelvezető vályúval

  További jellemzők: botrögzítő pántok, több rögzítési 
ponttal rendelkezik, így állítható a magassága, 
Tömörített műanyagból készült kupola gumi haranggal

  Rövid, menetes középső rúd, mely gyorsítja és 
megkönnyíti a felállítását

  4 storm cap (2 x 60cm-es viharlábbal)

  Védőkupak a lábak végén a szállításhoz

  További tartozékok: teljes méretű, strapabíró aljzat, 
erős sátorcövekek és strapabíró hordzsák, mely teljes 
hosszban cipzáras

  Teljes hosszban Cipzáras, mellyel az Ultra félsátor teljes rendszerré 
alakítható

  Nagyméretű szúnyoghálós oldalablakok a jobb szellőzés és a jobb 
láthatóság valamint a bogarak elleni védelem érdekében

  Három ajtóváltozattal: átlátszó PVC, zárt keki és szúnyoghálós

  Mindegyik ajtó kétutas cipzárral rendelkezik és fölülről is nyitható 

  Anyaga: 100% poliészter

Külső anyaga: 100% poliészter

Súlya: 12,9kg (mindennel együtt), 
Páralecsapódásgátló 600g, Aljzat 1.4kg 

ÚJ

A feltüntetett árak, ajánlott fogyasztói árak

Magasság 128cm

Belső rész padlómérete
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SÁTRAK

Szúnyoghálós hátsó szellőző nyílások

Opcionális elülső támasztó rúddal

20.000mm-es Ven-Tec szakadásmentes anyag

Belső páralecsapódás gátló

Tömörített zárókupak gumi tömítéssel

Több feszítőponttal ellátva

ULTRA 60 CAMO FÉLSÁTOR 

Ft

CUM221 Ultra 60 Brolly Camo 107,000

CUM223 Ultra 60 Brolly Mozzy Screen Camo 15,500

  Egyedi Fox Camo Ventec szakadásmentes anyag, mely 
20,000mm-es nyomásig vízálló 

  Körbecipzárazható, így lehetőségünk van a Ultra Brolly 
Camo zárt vagy Ultra Brolly Camo szúnyoghálós változat 
felhelyezésére 

  Páralecsapódás gátlóval, mely csökkenti a kondenzációt, 
így további kényelmet nyújt (a páralecsapódásgátló 
kivehető, amikor elcsomagoljuk)

  Gombnyomásra működő STS mechanizmussal, mely 
nagy teret biztosít a fejnek 

  152cm (60”) kialakítás, 8mm-es üvegszál vázzal a 
hihetetlen stabilitásért 

  A 4 hátsó merevítőborda leér a földig, így stabilabb 
szerkezetet kapunk

  Megnövelt méretű oldalsó fülek, melyek extra védelmet 
nyújtanak az időjárási viszontagságok ellen

  Szúnyoghálóval ellátott Fox Camo mintás hátsó szellőző 
nyílások

  Elől esőelvezető vályúval

  További jellemzők: botrögzítő pántok, több rögzítési 
ponttal rendelkezik, így állítható a magassága, 
Tömörített műanyagból készült kupola gumi haranggal

  Rövid, menetes középső rúd, mely gyorsítja és 
megkönnyíti a felállítását

  4 storm cap (2 x 60cm-es viharlábbal)

  Védőkupak a lábak végén a szállításhoz

  További tartozékok: teljes méretű, strapabíró aljzat, 
erős sátorcövekek és strapabíró hordzsák, mely teljes 
hosszban cipzáras

  Külső anyaga: 100% poliészter

  Súlya: 10.6kg (mindennel együtt), Páralecsapódásgátló 
600g, Aljzat 1.4kg 

ULTRA 60 CAMO SZÚNYOGHÁLÓS PANEL

  Egyedi Fox Camo kialakítás

  Teljes hosszban cipzárazható, így rögzíthető a nyitott elejű 
Ultra Brolly-hoz vagy az Ultra Brolly Camo-hoz 

  Kétutas cipzárakkal 

  Flexibilisen csatlakoztatható az első viharlábakhoz

  Anyaga: 100% poliészter

ÚJ

Magasság 128cm

Belső rész padlómérete
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...és szúnyoghálós

...és szúnyoghálós

A rendszer eleje teljesen eltávolítható

A rendszer három ajtóváltozattal rendelkezik - zárt...

Elülső esőelvezető vályú

Strapabíró aljzat

ULTRA 60 CAMO FÉLSÁTOR RENDSZER

ULTRA 60 CAMO ZÁRÓPANEL 

Ft

CUM222 Ultra 60 Brolly Camo 155,000

CUM225 Ultra 60 Brolly Infill Panel Camo 53,500

  Ventec szakadásmentes anyag egyedi Fox Camo 
színben, mely 20,000mm-es nyomásig vízálló 

  Három teljesen lecipzározható Fox Camo ajtóváltozattal: 
átlátszó PVC, zárt Camo és Camo szúnyogálós

  Mindegyik ajtóváltozat kétutas cipzárral lett ellátva

  Az első panel is szúnyoghálós az oldalán, így job 
szellőzést biztosít, véd a bogarak Ellen és jobb kilátást 
tesz lehetővé

  Opcionális Ultra félsátor Camo szúnyogháló is 
felhelyezhető rá

  Páralecsapódás gátlóval, mely csökkenti a kondenzációt, 
így további kényelmet nyújt (a páralecsapódásgátló 
kivehető, amikor elcsomagoljuk)

  Gombnyomásra működő STS mechanizmussal, mely 
nagy teret biztosít a fejnek 

  152cm (60”) kialakítás, 8mm-es üvegszál vázzal a 
hihetetlen stabilitásért 

  A 4 hátsó merevítőborda leér a földig, így stabilabb 
szerkezetet kapunk

  Megnövelt méretű oldalsó fülek, melyek extra védelmet 
nyújtanak az időjárási viszontagságok ellen

  Fox Camo szúnyoghálóval ellátott hátsó szellőző 
nyílások

  Elől esőelvezető vályúval

  További jellemzők: botrögzítő pántok, több rögzítési 
ponttal rendelkezik, így állítható a magassága, 
Tömörített műanyagból készült kupola gumi haranggal

  Rövid, menetes középső rúd, mely gyorsítja és 
megkönnyíti a felállítását

  4 storm cap (2 x 60cm-es viharlábbal)

  Védőkupak a lábak végén a szállításhoz

  További tartozékok: teljes méretű, strapabíró aljzat, 
erős sátorcövekek és strapabíró hordzsák, mely teljes 
hosszban cipzáras

  Külső anyaga: 100% poliészter

  Súlya: 12,9kg (mindennel együtt), Páralecsapódásgátló 
600g, Aljzat 1.4kg 

  Teljes hosszban Cipzáras, mellyel az Ultra Camo félsátor teljes 
Camo rendszerré alakítható

  Nagyméretű szúnyoghálós Fox Camo oldalablakok a jobb 
szellőzés és a jobb láthatóság valamint a bogarak elleni védelem 
érdekében

  Három ajtóváltozattal: átlátszó PVC, zárt Fox Camo és Fox Camo 
szúnyoghálós

  Mindegyik ajtó kétutas cipzárral rendelkezik és fölülről is nyitható 

  Anyaga: 100% poliészter

ÚJ

A feltüntetett árak, ajánlott fogyasztói árak

Magasság 128cm

Belső rész padlómérete
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RETREAT+ 2-MAN SÁTOR

Ven-Tec szakadásmentes anyag

Oldalsó támaszték

Oldalsó szúnyoghálós szellőző

Magasság 185cm

FELSZERELTSÉG

  Teljes rudazat, oldalsó lábakkal

  A poliészter vihar pántok további stabilitást nyújtanak 
extrém időjárás esetén

  Strapabíró cövekek

  Strapabíró aljzat

  Hordtáska

Ft

CUM202 Retreat+ 2 Man 217,500

CUM204 Retreat+ 2 Man Inner Dome 56,750

CUM206 Retreat+ 2 Man Bivvy & Inner Dome 252,000

CUM203 Retreat+ 2 Man Extending Wrap 114,990

Belső rész padlómérete

  20000- es vízoszlop nyomásának is ellenálló Ven-Tec 
szakadásmentes anyag

  Tökéletes a hosszabb horgászatokhoz, vagy olyankor, ha 
társsal horgászunk

  Merev. könnyű alumínium lábak

  A lapos hátsórész a megnövelt oldalsó szögekkel 
kombinálva oldalt és hátul is megnöveli a belső teret 

  A “megtört” lábkialakítás megnöveli a belső teret, mégis 
könnyebben elcsomagolhatóvá teszi a sátrat

  Teljesen eltávolítható első rész

  Három féle ajtóval: hálós, zárt és átlátszó PVC

  Az összes ajtó kétutas cipzárral lett ellátva

  Az előre nyúló csúcs további védelmet nyújt

  Szúnyoghálós elülső és oldalsó rész

  Hátsó szúnyoghálós nyílások a jobb szellőzésért

  Állítható feszítő pántokkal az oldalán

  Két bottartó pánttal az elülső részen

  A további kényelemért hálós felsőrész vásárolható hozzá

  A külső ponyva külön megvásárolható

RETREAT+ 2 MAN SÁTORPONYVA

  20000- es vízoszlop nyomásának is ellenálló Ven-Tec 
szakadásmentes anyag

  Ugyan azzal a három ajtóval rendelkezik, mint a sátor – 
zárt, átlátszó PVY és hálós

  Szúnyoghálós szellőzőkkel, melyek a sátoron 
találhatókkal szemben helyezkednek el a jobb 
légáramlás miatt

  Teljesen eltávolítható első rész

  Kettős hatásának köszönhetően csökken a 
páralecsapódás, jobb a hőtartás télen és hűs menedéket 
biztosít nyáron

  Két bottartó pánttal

  Megnöveli a teljes méretet az elülső rész miatt

  Egy további aljzatrésszel ellátva

Mérete Téli Ponyvával (külön 
megvásárolható)

Szúnyoghálós ajtó

Teljesen eltávolítható első rész

PVC ajtó

SÁTRAK
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RETREAT+ 1-MAN SÁTOR

Ft

CUM199 Retreat+ 1 Man 188,990

CUM201 Retreat+ 1 Man Inner Dome 42,500

CUM205 Retreat+ 1 Man Bivvy & Inner Dome 207,990

CUM200 Retreat+ 1 Man Extending Wrap 97,500

  20000- es vízoszlop nyomásának is ellenálló Ven-Tec 
szakadásmentes anyag

  Merev. könnyű alumínium lábak

  Teljesen eltávolítható első rész

  Három féle ajtóval: hálós, zárt és átlátszó PVC

  Az összes ajtó kétutas cipzárral lett ellátva

  Az előre nyúló csúcs további védelmet nyújt

  Szúnyoghálós elülső és oldalsó rész

  Hátsó szúnyoghálós nyílások a jobb szellőzésért

  Állítható feszítő pántokkal az oldalán

  Két bottartó pánttal az elülső részen

  A további kényelemért hálós felsőrész vásárolható hozzá

  A külső ponyva külön megvásárolható

RETREAT+ 1 MAN SÁTORPONYVA

  20000- es vízoszlop nyomásának is ellenálló Ven-Tec 
szakadásmentes anyag

  Ugyan azzal a három ajtóval rendelkezik, mint a sátor – 
zárt, átlátszó PVY és hálós

  Szúnyoghálós szellőzőkkel, melyek a sátoron 
találhatókkal szemben helyezkednek el a jobb 
légáramlás miatt

  Teljesen eltávolítható első rész

  Kettős hatásának köszönhetően csökken a 
páralecsapódás, jobb a hőtartás télen és hűs menedéket 
biztosít nyáron

  Megnöveli a teljes méretet az 
elülső rész miatt

  Két bottartó pánttal

  Egy további aljzatrésszel ellátva

Magasság 155cm

Belső rész padlómérete

Mérete Téli Ponyvával (külön 
megvásárolható)

Ven-Tec szakadásmentes anyag

Oldalsó feszítőpántok

Hátsó szúnyoghálós szellőző

Szúnyoghálós ajtó

Teljesen eltávolítható első rész

PVC ajtó

FELSZERELTSÉG

  Teljes rudazat

  Strapabíró cövekek

  Strapabíró aljzat

  Hordtáska

A feltüntetett árak, ajánlott fogyasztói árak
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265cm

18
0c

m

SÁTRAK

RETREAT+ COMPACT SÁTOR

  20000- es vízoszlop nyomásának is ellenálló Ven-Tec 
szakadásmentes anyag

  Ez a sátor tökéletes a szűk horgászhelyeken történő 
horgászatokhoz

  Merev. könnyű alumínium lábak

  A lapos hátsórész a megnövelt oldalsó szögekkel 
kombinálva oldalt és hátul is megnöveli a belső teret 

  A “megtört” lábkialakítás megnöveli a belső teret, mégis 
könnyebben elcsomagolhatóvá teszi a sátrat

   Teljesen eltávolítható első rész

  Három féle ajtóval: hálós, zárt és átlátszó PVC

  Az összes ajtó kétutas cipzárral lett ellátva

  Az előre nyúló csúcs további védelmet nyújt

  Szúnyoghálós elülső és oldalsó rész

  Hátsó szúnyoghálós nyílások a jobb szellőzésért

  Állítható feszítő pántokkal az oldalán

  Két bottartó pánttal az elülső részen

  A ponyva külön megvásárolható, amely hátsó 
szúnyoghálós nyílásokkal és bottartó pántokkal 
rendelkezik

FELSZERELTSÉG

  Teljes rudazat

  Strapabíró cövekek

  Strapabíró aljzat

  Hordtáska

RETREAT+ SÁTORPONYVA 

  Nyitott elejű kialakítás

  20000- es vízoszlop nyomásának is ellenálló Ven-Tec 
szakadásmentes anyag

  Kettős hatásának köszönhetően csökken a páralecsapódás, 
jobb a hőtartás télen és hűs menedéket biztosít nyáron

  Hátsó szúnyoghálós nyílás, a sátran megegyező helyen

  Bottartó pánttal az elején

Ft

CUM197 Retreat+ Compact 157,990

CUM198 Retreat+ Compact Skin 69,500

“Istálló” stílusú ajtó

Hátsó szúnyoghálós szellőző

Teljes rudazat

Szúnyoghálós ajtó

PVC ajtó

Eltávolítható első rész

Magasság 135cm

Belső rész padlómérete
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265cm

36
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m

Zárt ajtó

Aero grade alumínium rudazat

Szúnyoghálós ajtó

PVC ajtó

Eltávolítható első rész

EASY DOME® MAXI 2-MAN EURO SÁTOR

  Tökéletes hosszabb túrákhoz azoknak a horgászoknak, 
akiknek nagy a helyigényük

  Nagyobb alapterületű és magasabb, mint a 
hagyományos 2 személyes maxi

  Az új vázkialakítás a hátsó bordákkal lapos hátsó profilt 
eredményez, aminek köszönhetően megnő a hasznos 
belső rész

  A további bordák megnövelik a stabilitást

  Hátsó szúnyoghálós nyílások a jobb szellőzésért

  Aero-grade alumínium lábak

  Egyedülálló Fox Snap Lock csukló rész

  Szúnyoghálós elülső és oldalsó rész

  Tépőzáras bottartó pántok

  Eltávolítható belső szúnyoghálós alvó rész új kialakítású 
kivehető aljzattal (könnyebb elrámolni és tisztítani)

  Beépített pányvák az extrém időjárási viszonyokhoz

  Gyorsan és könnyen felállítható

  Hálós, zárt és átlátszó PVC ajtókkal

  Az összes ajtó kétutas cipzárral lett ellátva

  Cövekekkel és új kialakítású hordtáskával kerül 
forgalomba

  A strapabíró aljzat külön megvásárolható  

Magasság 145cm

Belső rész padlómérete

Mérete Téli Ponyvával (külön 
megvásárolható)

• A sátor maximális belső magassága 170cm
• Magasság a sátor hátuljában 154cm
• Magasság a sátor elejében 154cm
• Az ajtó a földtől 140cm-ig cipzározható fel
• Az ajtó legszélesebb pontja 95cm

Ft

CUM192 Easy Dome Maxi 2-Man Euro 215,000

CUM195 Heavy Duty Groundsheet 22,990

A feltüntetett árak, ajánlott fogyasztói árak
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277cm

24
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m

277cm

22
7c

m

Zárt ajtó

“Istálló” stílusú ajtó

Szúnyoghálós ajtó

PVC ajtó

Eltávolítható első rész

EASY DOME® MAXI 1 MAN & 2 MAN SÁTOR

  Az új vázkialakítás a hátsó bordákkal lapos hátsó profilt 
eredményez, aminek köszönhetően megnő a hasznos 
belső rész

  A további bordák megnövelik a stabilitást

  Hátsó szúnyoghálós nyílások a jobb szellőzésért

  100% poliészter anyag, amely 6000mm- es vízoszlop 
nyomásának is ellenáll

  Teljesen eltávolítható első rész

  Aero-grade alumínium lábak

  Egyedülálló Fox Snap Lock csukló rész

  Szúnyoghálós elülső és oldalsó rész

  Tépőzáras bottartó pántok

  Eltávolítható belső szúnyoghálós alvó rész új kialakítású 
kivehető aljzattal (könnyebb elrámolni és tisztítani)

  Beépített pányvák az extrém időjárási viszonyokhoz

  Gyorsan és könnyen felállítható

  Hálós, zárt és átlátszó PVC ajtókkal

  Az összes ajtó kétutas cipzárral lett ellátva

  Cövekekkel és új kialakítású hordtáskával kerül 
forgalomba

  A strapabíró aljzat külön megvásárolható

Ft

CUM191 Easy Dome Maxi 2-Man 173,500

CUM194 Heavy Duty Groundsheet 19,500

Magasság 139cm

Belső rész padlómérete

Mérete Téli Ponyvával (külön 
megvásárolható)

• A sátor maximális belső magassága 154cm
• Magasság a sátor hátuljában 154cm
• Magasság a sátor elejében 148cm
• Az ajtó a földtől 132cm-ig cipzározható fel
• Az ajtó legszélesebb pontja 93cm

Ft

CUM190 Easy Dome Maxi 1-Man 147,990

CUM193 Heavy Duty Groundsheet 16,500

Magasság 124cm

• A sátor maximális belső magassága 138cm
• Magasság a sátor hátuljában 134cm
• Magasság a sátor elejében 134cm
• Az ajtó a földtől 118cm-ig cipzározható fel
• Az ajtó legszélesebb pontja 92cm

SÁTRAK
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230cm
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m

EASY SHELTER 

  Egyedi felugró kerettel a gyors felállításért és 
elcsomagolásért

  Tökéletes menedék a rövid horgászatokhoz, amikor 
könnyű és kompakt felszerelésre van szükség

  Ideális a szűk horgászhelyekre ahol a hagyományos 
sátrak nem férnek el

  Strapabíró poliészter anyag (2000mm nyomásnak 
ellenálló)

  Stílusos, egyedi Fox camo mintázat

  Elcsomagolható az ágyba a szállítás során

  Az előrelógó tető védelmet nyújt az eső ellen nyitott 
ajtónál

  Kicövekelhető a maximális stabilitás érdekében, így 
tökéletes a nappali horgászatokra, amikor nincs szükség 
ágyra

  A zárt első rész három függőleges rögzítővel 
rendelkezik, így feltekerve is használható

  Becipzározható szúnyoghálós ajtó

  Nagyméretű szúnyoghálós panellel hátul a jobb 
légáramlásért

  Mindkét ajtó kétoldalt zárható

  Kialakításának köszönhetően a legtöbb hagyományos 
méretű ágyban elfér

  Bottartó pántokkal az ajtó két oldalán

  Három merevítőbordával és strapabíró cövekekkel

Ft

CUM187 Easy Shelter Camo 69,500

FELUGRÓ KIALAKÍTÁS...

Váz merevítés

Elcsomagolható az ágyba

Hátsó szúnyoghálós szellőzők a jobb 
légáramlásért

Tömör Panel

Teljes Szúnyoghálós Első Rész

Kifeszített, állítható első rész

Magasság 115cm

Belső rész padlómérete

A feltüntetett árak, ajánlott fogyasztói árak
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325cm

39
1c

m

35
5c

m

Belső Hálós Fülke

Megerősített belépő

Bezipzárazható strapabíró aljzat

Tömör Panel

Teljes Szúnyoghálós Első Rész

PVC Ajtó

ROYALE® XXL EURO

  A számos kérésnek engedve megalkottuk 
ezt a masszív belső kupolával rendelkező 
sátrat, az Easy Dome mintájára 

  Az eredeti piacvezető Royale XXL alapján készült

  Belső hálós kupola, ami job komfortot 
biztosít és megelőzi a páralecsapódást

  Hálós panelek az ajtón és oldalsó ablakokon, valamint 
a hátsó oldalon a jobb szellőzés érdekében

  Belső hálós tároló zsebek

  Belső hálós réteg, mely teljesen eltávolítható

  Előtető, mely véd az esőben

  Teljes rudazattal kerül forgalomba

  Merev alumínium fekete, homokfújt vázszerkezet

  Állítható feszítőpántok oldalt

  Bottartó pántok elől

  PVC panel az ajtón

  Strapabíró aljzat és sátorcövek

  Nagyméretű szállítótáska

  Anyaga 100% Poliészter 

  5000mm-es vízoszlop nyomásának is ellenálló anyag

ROYALE® XXL EURO WRAP

  Extra nagy méret

  Bent tartja a meleget télen és hűsen tart nyáron

  Csökkenti a páralecsapódást

  Hátsó szúnyoghálós nyílás, a sátran megegyező helyen

  PVC és hálós ajtókkal

Magasság 183cm

Belső rész padlómérete

Mérete Téli Ponyvával 
(külön megvásárolható)

Ft

CUM152 Royale XXL Euro 236,000

CUM139 Royale XXL Extending Skin 69,500

SÁTRAK
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325cm

39
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m

35
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m

Több hely, köszönhetően a külső ponyvának

Szúnyoghálós Első Rész

Hátsó Szellőzők

PVC Ajtó

Teljes Szúnyoghálós Első Rész

Felcsavarható Első Panel

ROYALE® XXL

  Európaszerte legtöbbet eladott sátrunk

  Számos olyan tulajdonsággal ami tökéletessé teszi a 
hosszabb túrákhoz

  5000mm-es vízoszlop nyomása alatt is vízálló, masszív 
nylon anyag

  Merev alumínium rudazat, melyek homok fúvott fekete 
bevonatot kaptak

  Nagyobb méretű hátsó panel és hosszabb hátsó 
bordázat, mely növeli a sátor belső terét

  Bottartó pántok az elején

  Szúnyoghálós panel az ajtón, valamint annak mindkét 
oldalán és a két hátsó ablakon

  Az ajtó a sátor teljes magasságáig fel cipzárazható, és 
feltekerve rögzíthető

  Csúcskategóriás strapabíró cipzárak

  Strapabíró, csattal rögzíthető aljzat

  Átlátszó panel az ajtón

  Két ajtórögzítő pont, melynek segítségével 
változtathatjuk a sátor belépőmagasságát

  A rögzítő pontok gumírozott feszítőfüllel készültek

  Masszív sátorcövek

  Magasság: 183cm

  5000mm-es vízoszlop nyomásának is ellenálló anyag

ROYALE® XXL WRAP

  Extra nagy méret

  Bent tartja a meleget télen és hűsen tart nyáron

  Csökkenti a páralecsapódást

  Hátsó szúnyoghálós nyílás, a sátran megegyező helyen

  PVC és hálós ajtókkal

Magasság 183cm

Belső rész padlómérete

Mérete Téli Ponyvával 
(külön megvásárolható)

Ft

CUM137 Royale XXL 147,990

CUM139 Royale XXL Extending Skin 69,500

A feltüntetett árak, ajánlott fogyasztói árak
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SÁTRAK

Belső hálós kupolával

Hátsó szúnyoghálós panel

Két ajtóváltozat

Szúnyoghálós ajtó és ablakok 

PVC ajtóváltozattal

Feltekerhető elülső rész

ROYALE® EURO KÉTSZEMÉLYES

  A Royale Euro Dome egyszemélyes 
sátor nagyobb méretű változata

  Kivehető belső réteggel rendelkezik 

  A belső réteg az aljzatok kivétele után távolítható el 

  Strapabíró lélegző 2000mm-es 
poliészter anyagból készült

  Strapabíró aljzat, könnyű cipzárral 
a belső rész rögzítéséhez

  Szúnyoghálós ajtó, panelek az első és 
hátsó részen a jobb szellőzésért

  Az első panel feltekerhető, így egy 
teljesen nyitott sátrat kapunk 

  Állítható keretfeszítő pántok

  Átlátszó, zárt és szúnyoghálós ajtókkal, melyek 
mindegyike dupla cipzárral lett ellátva 

  Botrögzítő pántokkal a bejárat mindkét oldalán

  Erős sátorcövekekkel, teljes rudazattal és 
nagyméretű hordzsákkal kerül forgalomba

ROYALE® EURO DOME 
KÉTSZEMÉLYES PONYVA

  Kétrétegű hatást hoz létre

  Benntartja a meleget télen és hűsen tart nyáron

  Csökkenti a páralecsapódást

Belső rész padlómérete

Mérete Téli Ponyvával 
(külön megvásárolható)

Ft

CUM214 Royale Euro Dome 2-Man 147,990

CUM215 Royale Euro Dome 2-Man Skin 43,990

ÚJ

Magasság 170cm
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Váz merevítés

Belső hálós tárolózsebek

Szúnyoghálós hátsó szellőzők a 
légáramlásért

Teljes Szúnyoghálós Első Rész

Belső kupola a kényelemért

“Istálló” stílusú kialakítás

ROYALE® EURO DOME 1-MAN 

  Az eredeti, díjnyertes Royale Classic 1-Man sátor tervei 
alapján készült

  Eltávolítható belső kupola a további kényelemért

  A belsőrészt az aljzatok eltávolítása után lehet kiszedni

  Az alapterülete valamivel nagyobb, mint a Royale 
Classic 1-Man sátoré, a belső kupola mérte nagyjából 
megegyezik vele

  Strapabíró,lélegző poliészter anyag, amely 2500mm-es 
nyomásnak is ellenáll

  Strapabíró aljzattal és egy másik a belső részhez 
cipzározhatóval rendelkezik

  Szúnyoghálós szellőzőkkel az elején és hátulján a jobb 
légáramlásért

  Az első panel feltekerhető, így nyitott kialakítású sátrat 
kapunk

  Állítható vázfeszítő pántokkal

  PVC, zárt és szúnyoghálós ajtókkal, melyek dupla 
cipzárakkal rendelkeznek

  Botrögzítő pántok az ajtó két oldalán

  Teljes vázzal, strapabíró cövekekkel és hordtáskával

Belső rész padlómérete

Mérete Téli Ponyvával 
(külön megvásárolható)

Ft

CUM186 Royale Euro Dome 1-Man 116,500

Magasság 135cm

FELSZERELTSÉG

  Váz merevítéssel

  Strapabíró cövekekkel

  Hordtáskával

A feltüntetett árak, ajánlott fogyasztói árak
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Két bottartó fül az első részén

Állítható Feszítő Fülek

A téli ponyva két rövid feszítő rúddal szerelt, 
a nagyobb stabilitásért

Zárt első panel

PVC Ajtó

Felcsavarható Első Panel

ROYALE® CLASSIC

  Teljes rudazattal kerül forgalomba

  Állítható feszítőpántok mindkét oldalon

  Szúnyogháló panel az első ajtón és a két oldalán

  PVC panel az ajtóhoz

  Körbe cipzárazható ajtó

  Első oldala végig feltekerhető, így egy teljesen nyitott 
sátrat kapunk

  Bottartó pántok az elején

  Masszív sátorcövek

  Nagyméretű szállítótáska

  Külön megvásárolható Téli Ponyva

  Külső anyaga 100% poliészter

  2500 mm-es vízoszlop nyomásának is ellenálló anyag 
-un mod c

ROYALE® CLASSIC PONYVA

  Dupla védőréteget hoz létre

  Melegen tart télen és hűvösen nyáron

  Csökkenti a páralecsapódást

Belső rész padlómérete

Mérete Téli Ponyvával 
(külön megvásárolható)

Ft

CUM148 Royale Classic 72,500

CUM149 Royale Classic Skin 29,500

Magasság 132cm

SÁTRAK
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Állítható Feszítő Fülek

Két bottartó fül az első részén

Az erős keretnek köszönhetően nagyon 
stabil

Teljes Szúnyoghálós Első Rész

PVC Ajtó

Felcsavarható Első Panel

ROYALE® CLASSIC 2-MAN

  Teljes rudazattal kerül forgalomba

  Állítható feszítőpántok mindkét oldalon

  Szúnyogháló panel az első ajtón és a két oldalán

  Nagy hátsó szellőzők a jobb szellőzés érdekében a nyári 
hónapokban

  PVC panel az ajtóhoz

  Körbe cipzárazható ajtó

  Első oldala végig feltekerhető, így egy teljesen nyitott 
sátrat kapunk

  Bottartó pántok az elején

  Masszív sátorcövek

  Nagyméretű szállítótáskával együtt kerül forgalomba

  Súly 13.6kg (a nehéz aljzatot és a cövekeket is beleértve)

  Külön megvásárolható Ponyva (súly 2.7kg)

  Külső anyaga 100% poliészter

  2500mm-es vízoszlop nyomásának is ellenálló anyag

ROYALE® CLASSIC 2-MAN PONYVA

  Dupla védőréteget hoz létre

  Melegen tart télen és hűvösen nyáron

  Csökkenti a páralecsapódást

Belső rész padlóméreteFt

CUM171 Royale Classic Two Man 116,500

CUM172 Royale Classic Two Man Skin 42,500

Magasság 165cm

A feltüntetett árak, ajánlott fogyasztói árak
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Szúnyogháló hátsó szellőzőnyílások

Állítható oldalsó feszítőpántok

Botrögzítőkkel az elülső részen

PVC ajtóváltozattal

Szúnyoghálós ajtóval

Feltekerhető elülső rész

ROYALE® CLASSIC 1 SZEMÉLYES CAMO SÁTOR

  Egyedi Fox Camo terepmintázattal

  Teljes rudazattal kerül forgalomba

  Állítható feszítőpántokkal mindkét oldalon

  Elől, hátul, illetve az ajtón is szúnyoghálós panellel 
lett ellátva a jobb szellőzés érdekében

  PVC ajtóváltozattal

  Körbe cipzárazható ajtó

  Az eleje feltekerhető, így egy nyitott sátrat kapunk

  Két bottartó pánttal a sátor elején

  Strapabíró sátorcövekekkel

  Tartós, lélegző poliészter anyagból készült

  Hordtáskával kerül forgalomba

  Súlya: 10.8kg (az aljzattal és a sátorcövekekkel együtt)

  Külső anyaga: 100% poliészter

  Vízállóság: 2500mm

Belső rész padlómérete

Mérete Téli Ponyvával 
(külön megvásárolható)

ÚJ

SÁTRAK

Magasság 132cm

Ft

CUM217 Royale Classic Bivvy Camo 1 Man 81,990
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310cm

29
0c

m

Botrögzítőkkel az elülső részen

Teljes rudazattal

Strapabíró aljzattal

PVC ajtóváltozattal

Szúnyoghálós ajtóval

Szúnyogháló hátsó szellőzőnyílások

ROYALE® CLASSIC 2 SZEMÉLYES CAMO SÁTOR    

  Egyedi Fox Camo terepmintázattal

  Teljes rudazattal kerül forgalomba

  Állítható feszítőpántokkal mindkét oldalon

  Elől, hátul, illetve az ajtón is szúnyoghálós panellel lett 
ellátva a jobb szellőzés érdekében

  Nagyméretű hátsó szellőzőkkel

  PVC ajtóváltozattal

  Körbe cipzárazható ajtó

  Az eleje feltekerhető, így egy nyitott sátrat kapunk

  Két bottartó pánttal a sátor elején

  Strapabíró sátorcövekekkel

  Tartós, lélegző poliészter anyagból készült

  Hordtáskával kerül forgalomba

  Súlya: 13.6kg (az aljzattal és a sátorcövekekkel együtt).

  Külső anyaga: 100% poliészter

  Vízállóság: 2500mm

Belső rész padlómérete

ÚJ

A feltüntetett árak, ajánlott fogyasztói árak

Magasság 165cm

Ft

CUM218 Royale Classic Bivvy Camo 2 Man 128,990
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BROLLY SYSTEM

265cm

21
0c

m

SÁTRAK

Két bottartó fül az első részén

Nyitó szerkezete 15cm-rel magasabban van, 
mint a hagyományos Brolly-k esetében

PVC Ajtó

Teljes Szúnyoghálós Első Rész

Eltávolított Első Panel

ROYALE® 60 BROLLY SYSTEM

  Teljesen eltávolítható első rész, szúnyoghálós oldalsó 
ablakok, és szúnyoghálós/PVC ablak az ajtón

  4 db stabilizáló leszúróval kerül forgalomba (2 x 24ins 
(61cm) oldalsó és 2 x 48ins (122cm) első pálca) 

  152cm hosszú szárak

  Négy borda érinti a földet, így rendkívül stabil

  Könnyű aljzat

  Két-utas cipzár rendszer az ajtón

  2db feszítő oszlop a két oldalon

  2db Bottartó pánt

  Strapabíró, lélegző Nylon anyagból készült

  Masszív sátorcövek

  Felállítási idő: hozzávetőlegesen 3 perc

  Anyaga 100% Poliészter 

  5000mm-es vízoszlop nyomásának is ellenálló anyag

Belső rész padlómérete

ROYALE® 60 BROLLY

  Tökéletes választás azon horgászok számára, 
csak rövid időt töltenek a vízparton, vagy 
akik sűrűn változtatnak horgászhelyet

  2db 24ins (61cm) hosszú leszúróval kerülnek forgalomba

  60ins (152cm) hosszú szárak

  Helytakarékos nyitórendszer

  Négy hátsó borda érinti a földet, így rendkívül stabil

  2db Bottartó pánt

  Strapabíró, lélegző Nylon anyagból készült

  Masszív sátorcövek

  Felállítási idő: hozzávetőlegesen 1 perc

  Anyaga 100% Poliészter 

  5000 mm-es vízoszlop nyomásának is ellenálló anyag

Ft

CUM153 Royale 60" Brolley System 99,990

Ft

CUM154 Royale 60" Brolley 53,500

Magasság 127cm

Két feszítő rúdjának köszönhetően 
hihetetlenül stabil

Fox2018_48-61.indd   56 19/12/2017   14:55:10



57

201820182018201820182018201820182018201820182018201820182018

220cm

15
0c

m

ROYALE® COOK TENT STATION
  Tágas egyedi tervezésű sátor a hosszabb 
horgászatokhoz a főzőeszközök számára

  Egy fantasztikus közösségi hely, ahol a horgászok jól 
érezhetik magukat

  Rengeteg hely a főzéshez szükséges összes 
felszerelésnek és az élelmiszereknek

  Acél vázszerkezet

  A Royale XXL sátorhoz hasonló, ellenálló, 5000-res 
vízállósággal rendelkező, lélegző poliészter anyag

  Szúnyoghálós hátsó oldal biztosítja a jobb szellőzést

  Cipzárazható sátoralj

  Átlátszó PVC vagy szúnyoghálós elülső oldal

  A bejárati ajtó átalakítható két extra hosszú tartórúddal, 
így a tornácos előtér még több helyet kínál

  Pányvákkal minden sarokban, továbbá a tornác elején 
a stabilitás érdekében

  Elnyűhetetlen cövekekkel

  Strapabíró hordtáskával

  Anyaga 100% Poliészter 

  5000mm-es vízoszlop nyomásának is ellenálló anyag

Szúnyoghálózható első panel

Strapabírót cipzáras aljzat

Átlátszó PVC első panel

Belső rész padlómérete

Mérete Téli Ponyvával 
(külön megvásárolható)

Magasság 220cm

Ft

CUM183 Royale Cook Tent Station 81,990

Ft

CUM216 60” Brolly 26,990

150CM-ES FÉLSÁTOR
  Egyszerű 150cm-es félsátor, eltávolítható középső rúddal

  A láb az újfajta félsátras kialakítás szerint állítható vagy 
akár el is távolítható – ez azt jelenti, hogy a középső 
rudat eltávolítva az áthelyezhető párhuzamosan is. 
A lábat a földbe szúrva ez után teljes védelmet kapunk 
anélkül, hogy a láb útban lenne

  A lábak végére a védőkupakok külön megvásárolhatók

  Strapabíró khaki színű poliészter anyag (2000mm-es 
vízállóság)

  Tökéletes választás a rövid horgászatokra vagy az 
esetleges látogatók számára

ÚJ

Hátsó rögzítőpontok

Félsátor szerűen is felállítható

A feltüntetett árak, ajánlott fogyasztói árak
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KISASZTAL

WARRIOR® KISASZTAL

ROYALE® SESSION ASZTAL XL

  Felületének méretei 49cm x 29cm

  Felülete két részre osztott – a nagyobbik kompatibilis 
a nagy F Box dobozzal, a kicsiben például 
kulcsokat, telefont, szerelékeket stb. tárolhatunk

  Speciális csúszásmentes bevonat

  Lábai 33cm hosszúra kihúzhatók és biztonságos 
Fox Cam Lok rendszerrel fixálhatók

  Nagyméretű, forgó talpának köszönhetően 
stabil marad lágy talajon is

  Asztallap mérete 47cm x 31cm

  Kompatibilis a nagy F Box dobozzal

  Állítható hosszúságú lábak, melyek Fox 
Cam Lok rendszerrel fixálhatók

  Lábai 31cm hosszúságúra kihúzhatók

  Összecsukva lapos

  Szállító táskával kerül forgalomba

  Tökéletes hosszabb horgászítokhoz

  Összecsukva lapos

  Négy állítható méretű láb

  Asztallapvédő huzattal kerül forgalomba

  Szállító táskával kerül forgalomba

  Min./Max. magasság: 45/60cm

  Felületének mérte: 79cm x 59cm

Ft

CAC053 Bivvy Table 18,990

Ft

CAC357 Warrior Bivvy Table 13,500

Ft

CAC427 Royale Session XL Table 32,990

SESSION ASZTAL

  Felületének mérete: 51cm x 34cm

  Speciális csúszásmentes bevonat

  Lábai 33cm hosszúra kihúzhatók és biztonságos 
Fox Cam Lok rendszerrel fixálhatók

  Nagyméretű, forgó talpának köszönhetően 
stabil marad lágy talajon is

Ft

CAC187 Session Table 23,500

CSAVAROS CÖVEK x 15

  Tökéletesen használható sátrak 
fastégeken történő lecövekelésére

  Ergonomikus nyél

  Ellenálló acélhegy és menetek

  15db egy csomagban

Ft

CUM142 Platform S Pegs x 15 6,750

LÁBTÖRLŐ

  Strapabíró konstrukció

  Csúszásmentes hálós alsórész

  Neoprén lábtörlő rész

  Ellenálló, tartós anyag

  Rögzítési pontok a négy sarkon

  Tökéletesen használható lábtörlőként, 
valamint a botok, orsók vagy az elektromos 
jelzők alá helyezve megvédhetjük 
őket az esőben felverődő sártól

  Elérhető hagyományos és XL méretben

Ft

CUM116 Bivvy/Rod Mat 7,890

CUM159 XL Bivvy Mat 11,500

SÁTORKIEGÉSZÍTŐK
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GÁZPALACK ÉGŐFEJ HŐVEZETŐ TEÁSKANNA

  Közvetlenül a gázpalack tetejére csavarható

  Piezo gyújtószerkezet 

  Állítható lángmagasság

  Súlya mindössze 129g 

  Kompakt kialakítás

  Hálós táskával és műanyag dobozban kerül forgalomba

  Hővezető technológiájának köszönhetően 
a kanna közepére koncentrálja főzőfej által 
leadott hőmennyiséget, így sokkal rövidebb 
idő alatt forralja fel a benne lévő vizet

  A kempingcikkek gyártásánál használt kialakítás jellemzi

  Anodizált alumíniumból készült, és 
strapabíró, puha érintésű nyél

  Kb. 33%-kal hatékonyabb, mint a 
hagyományos kemping teáskannák, így 
használatával pénzt takaríthatunk meg!

  Elérhető 0.9l-es és 1.5l-es változatban

Ft

CCW007 Cannister Stove inc Mesh Bag/Case 8,790

Ft

CCW005 Heat Transfer Kettle 0.9L 11,990

CCW006 Heat Transfer Kettle 1.5L 12,990

SZÉLÁRNYÉKOLÓ

  Megvédi kempingfőzőjét a széllel 
szemben, így növeli a hatékonyságot, 
kisebb a hőveszteség

  Könnyű alumínium felépítés

  7 db csuklós panelből áll

  Összekapcsolható végek a nagyobb 
stabilitásért a lágy talajon is

  Szállító tokkal kerül forgalomba

  Két méretben kapható – normál és XL

Ft

CCW004 Windsheild 5,490

CCW008 XL Windshield 6,990

3-DARABOS KÖZEPES 
EDÉNYKÉSZLET 

  Az edénykészletben serpenyő, közepes fazék 
és 0.9l-es Hővezető teáskanna található

  Könnyen szállítható – a fazék a serpenyőbe 
tehető, a teáskanna pedig a fazékba

  A piacon fellelhető más edényeknél 
vastagabb alumínium falának köszönhetően 
jobb minőségű tapadásmentes bevonattal 
tudtuk ellátni az edény belsejét

  Hálós szállítózsákkal kerül forgalomba

  Az edények nyele tartós és becsukható, 
ennek köszönhetően egymásba rakva 
kompakt szettet kapunk

  A Royale Edénykészlet Táskával kompatibilis (101 oldal)

Ft

CCW001 Medium 3pc Set 22,990

4-DARABOS 
NAGY EDÉNYKÉSZLET

  SAz edénykészletben nagyobb méretű serpenyő, 
nagyméretű fazék, közepes méretű fazék és 
0.9l-es Hővezető teáskanna található

  Könnyen szállítható – a teáskanna a közeped 
fazékba tehető, ami belefér a nagy fazékba, 
amit végül a serpenyőbe tehetünk

  A piacon fellelhető más edényeknél 
vastagabb alumínium falának köszönhetően 
jobb minőségű tapadásmentes bevonattal 
tudtuk ellátni az edény belsejét.

  Hálós szállítózsákkal kerül forgalomba

  Az edények nyele tartós és becsukható, ennek 
köszönhetően egymásba rakva kompakt szettet kapunk

  A Royale Edénykészlet Táskával kompatibilis (101 oldal)

Ft

CCW002 Large 4pc Set 29,990

Az edények letapadásmentes bevonattal 
rendelkeznek

Kompatibilis a Royale edénykészlet táskával 
(lásd 101. oldal)

A feltüntetett árak, ajánlott fogyasztói árak
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HALO® 200 FEJLÁMPA

  200 lumen

  Állítható fényerő (Erős -200, Közepes 
-100, Gyenge -20 lumen)

  Villogó üzemmód 25 lumen fényerőnél 

  Gumis, állítható fejpánt

  Az elemek elől, a homlok részénél helyezkednek el

  A vetítés szöge állítható 

  Egy gombbal kezelhető 

  1 x 3w Gen 2 LG fehér fényű LED

  3 x AAA alkáli elemmel kerül forgalomba

  Súlya elemekkel együtt: 88gr

Ft

CEI161 Halo 200 Headtorch 9,750

HALO® MS250 FEJLÁMPA 

  250 lumen

  Állítható fényerő (Erős -250, Közepes -100, 
Gyenge -10 lumen + a 3mm-es LED-ek 
15 lumen fényerőt biztosítanak)

  Fényforrás típusa: 1 x Luxeon TX fehér 
LED + 2 x 3mm Nichia fehér LED

  Mozgás érzékelő (nem csak szerelék kötéskor/
főzéskor, de egy leszúróra elhelyezve a 
botok felügyeletére is használható)

  Gumis, állítható fejpánt

  Az elemek hátul egy külön tokban helyezkednek el 
(47mm x 89mm x 29mm), melyen szintén található 
egy fényforrás (így akkor is látható a horgász a többi 
ember szára, amikor háttal van a csónakban)

  Töltöttség jelzés: hátsó fény bekapcsol, zöld LED 
feltöltött állapot, piros LED kimerült állapot

  A vetítés szöge állítható 

  Két gombbal kezelhető 

  3 x AAA alkáli elemmel kerül forgalomba

  Súlya elemekkel együtt: 135gr

Ft

CEI162 Halo MS250 Headtorch 16,500

HALO® MS300C FEJLÁMPA 

  300 lumen

  Állítható fényerő (Erős -300, Közepes -100, 
Gyenge -10 lumen + a 3mm-es LED-ek 
15 lumen fényerőt biztosítanak)

  Fényforrás típusa: 1 x Luxeon TX fehér 
LED + 2 x 3mm Nichia fehér LED

  USB-n keresztül tölthető Li-Po beépített akkumulátorral

  Micro USB töltőkábellel

  Mozgás érzékelő (nem csak szerelék kötéskor/
főzéskor, de egy leszúróra elhelyezve a 
botok felügyeletére is használható)

  Gumis, állítható fejpánt

  Az akkumulátor hátul egy külön tokban helyezkedik 
el (47mm x 89mm x 29mm), melyen szintén található 

egy fényforrás (így akkor is látható a horgász a többi 
ember szára, amikor háttal van a csónakban)

  Töltöttség jelzés hátul: piros LED töltés 
alatt, zöld LED feltöltött állapot

  Két gombbal kezelhető 

  Súlya elemekkel együtt: 135gr

  Fontos megjegyzés: Töltse újra az akkumulátort 
3 hónaponta, ha sokáig nem használja a 
lámpát. Az akkumulátor a teljes kapacitását csak 
néhány töltési- kisülési ciklus után éri el

Ft

CEI163 Halo MS300C Headtorch 19,500

ÚJ

ÚJ

ÚJ

Az MS300C USB-n keresztül tölthető

Az MS250 akkumulátorai a hátsó tárolóban 
találhatóak

Az összes Halo modell rendkívül erős fénnyel 
rendelkezik 

SÁTORKIEGÉSZÍTŐK
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HALO® AL320 FEJLÁMPA 

  470 lumen a legerősebb üzemmódban

  Állítható fényerő (Erős -320, Közepes-150, 
Gyenge-25 lumen)

  Fényforrás típusa: 1 x XP-G2 Cree fehér LED

  A világító egység erős, eloxált 
alumínium anyagból készült

  Gumis, állítható fejpánt

  Az elemek hátul egy külön tokban 
helyezkednek el (47mm x 89mm x 29mm), 
melyen szintén található egy piros LED

  A vetítés szöge állítható 

  Az oldalsó gombbal állítható a lámpa

  3 x AA alkáli elemmel kerül forgalomba

  Súlya elemekkel együtt: 195gr

Ft

CEI164 Halo AL320 Headtorch 17,990

HALO® AL350C FEJLÁMPA 

  500 lumen a legerősebb üzemmódban

  Állítható fényerő (Erős -350, Közepes-150, 
Gyenge-25 lumen)

  Fényforrás típusa: 1 x XP-G2 Cree fehér LED

  A világító egység erős, eloxált 
alumínium anyagból készült

  USB-n keresztül tölthető Li-Po beépített akkumulátorral

  Micro USB töltőkábellel

  Gumis, állítható camo mintázatú fejpánt

  Az elemek hátul egy külön tokban 
helyezkednek el (38mm x 102mm x 35mm), 
melyen szintén található egy piros LED

  Az oldalsó gombbal állítható a lámpa

  Töltöttség jelzés hátul: piros LED töltés 
alatt, zöld LED feltöltött állapot

  Súlya akkumulátorral együtt: 195gr

  Fontos megjegyzés: Töltse újra az akkumulátort 
3 hónaponta, ha sokáig nem használja a 
lámpát. Az akkumulátor a teljes kapacitását csak 
néhány töltési- kisülési ciklus után éri el

Ft

CEI165 Halo AL350C Headtorch 22,990

ÚJ

ÚJ

Az AL350C USB-n keresztül tölthető

Az AL350C Li-ion akkumlátorral rendelkezik

Hátsó fény az akkumulátor fedélen

A feltüntetett árak, ajánlott fogyasztói árak
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ÁGYAK, SZÉKEK
ÉS HÁLÓZSÁKOK
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ÁGYAK,
SZÉKEK ÉS 

HÁLÓZSÁKOK
Kétségtelenül az a tapasztalatunk, hogy a vízparti kényelmünk 

jelentősen hozzájárulhat a sikerességünkhöz. Itt a Fox-nál a vízparti 
kényelemre komolyan nagy hangsúlyt fektetünk, legyen szó ágyról, 

hálózsákról vagy hagyományos székről egyaránt, így biztos lehet benne, 
hogy hosszú kutatáson és fejlesztésen esett át minden egyes olyan darab, 

amelyen Fox logó található.

Termékeink fejlesztésénél a célunk teljesen tiszta, megalkotni a lehető legjobb terméket, melynek 
az árához páratlan érték társul. Így az utóbbi 12 hónapba ágyainkra, székeinkre és hálózskjainkra 

kapott visszajelzések alapján nem végeztünk semmilyen módosítást a 2018-as esztendőre. Számos 
terméket megtartottunk, a kiváló minőségüknek és a nagy keresletnek köszönhetően. Mindazonáltal van 

néhány kiegészítésünk a Warrior ágyaknál és székeknél, melyeket továbbfejlesztettünk és immár Warrior 
2 sorozatként találhatók meg kínálatunkban, míg van néhány új vízálló takarónk a székekhez, a Camolite 

Forróvizes palackhoz és Párnához valamint egy új elemmel bővült az ERS hálózsáksorozat is...  
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Strapabíró szivacs matrac polárral borított, és 
50mm vastag!

Lábai becsukva nem fedik egymást, így 
elkerülhetjük a sérüléseket a szállításnál

A gumiköteles rögzítésnek köszönhetően a terhelés 
jobban eloszlik a matracon

Twist-Lok’ lábak. Egyszerűen csavarja el a 
szerkezetet a lábon, így akár egy kézzel is 
beálíthatja

Dupla csuklós pánt a lábrésznél, így marad hely egy 
3 évszakos hálózsáknak összecsukott állapotban is

FX FLATLINER® ÁGY
  „Flip-Cam Rendszer” amely a fejlesztés egyik 
legfontosabb része. Az összes többi ágy háttámla 
állító csavarja felülre kerül, amint kinyitjuk 
őket, és – mint azt mindannyian jól tudjuk – 
kényelmetlenséget okoznak. Nem csak útban 
vannak, hanem leszűkítik a matrac szélességét, azt 
a felületet, melyet ténylegesen használni tudunk

  „Twist-Lok” rendszerű lábait akár egy kézzel a kívánt 
hosszúságúra állíthatjuk. Egyszerűen csak tekerjük 
el a lábon található csavart, és a láb belső része a 
föld eléréséig kicsúszik. Ezután csak engedjük el a 
csavart, és a láb hossza a megfelelő pozícióban rögzül. 
Ennél egyszerűbben ezt nem lehet elvégezni.

  A Flatliner különleges, dupla csuklós pántot 
kapott a lábrésznél, melynek köszönhetően 
összecsukott állapotban üres tér keletkezik, ahova 
kényelmesen elfér egy 3-4 évszakos hálózsák, 
szállítás közben. Néhány másik ágynál ezt úgy érik 
el, hogy a fejrész a kerete egy kicsit más szögben 
csatlakozik, ez azonban megakadályozza kényelmes 
alvásunkat, mivel a fekvő felület nem egyenes.

  Az „Even Flow” rendszerű gumizás több előnyt 
is biztosít. Számos többi ágy esetében négy 
gumikötelet használnak a fekvőfelület rögzítésére, 
miközben a Flatlinernél csak kettőt, melyek a fejrész 
közepétől indulnak, és a lábrész közepén végződnek, 
miközben keresztülfutnak az állítócsavaron 
(ellentétben a piacon található többi ággyal). Ennek 
köszönhetően a matracnak nincs olyan része, melyet 

ne tartana a gumi, ami egyenletesebb feszítést 
és szilárdabb felszínt biztosít a matracnak.

  A matracon a fülek helyett fémkarikával bélelt lyukakat 
találhatunk. Ezeknek köszönhetően a befűzött gumi 
meg tud nyúlni, mikor beleülünk az ágyba, és azonnal 
visszahúzódik, amint kiszálltunk belőle. A lyukak úgy 
lettek elhelyezve a matrac körül, hogy azok a lehető 
legjobb alátámasztást biztosítsák használójuk számára. 
Olyan közel vannak a lábakhoz, amennyire lehet, 
hogy biztosítsák a nyomás elosztását a matracon. 

  A váz ovális alumíniumból készült, 
melynek köszönhetően rendkívül erős, 
ennek ellenére meglepően könnyű.

  A matrac nagy sűrűségű szivacsból készült, mely 
finom polár borítást kapott és 50mm vastag!

  Három lábkeret található rajta

  Mind a hat lábvégződésen nagyméretű 
lapos és kerek talp található

  Külső borítása 100% Poliészter, Bélése/
Töltőanyaga 100% Poliuretán

FORRADALMI
FLATLINER  

‘FLIPCAM RENDSZER’

Ft

CBC039 FX Flatliner Bedchair 119,990

Standard Flatliner

Min magasság 40cm, Max magasság 48cm, Súly 12.9kg

ÁGYAK
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87cm

214cm

80cm

200cm

A hálózsák cipzárral csatlakoztatható az ágyhoz

Strapabíró könnyen nyitható cipzárakkal

Dupla zsanérnak köszönhetően hálózsákkal együtt 
összecsukható

Különálló láb a fej és láb résznél az extra 
stabilitásért

A deréktámasz megakadályozza a besüppedést

FX FLATLITER® ÁGY ÉS HÁLÓZSÁK KOMBÓ MK2

A FLATLINER MK2 HÁLÓZSÁK JELLEMZŐI

  Dupla csuklós pánt mind a fej- mind a lábrésznél, 
melynek köszönhetően nincs szükség állítócsavarokra

  Két oldalsó rögzítő heveder, ami szorosabban feszül 
a vázra, mint a matrac ezáltal lehetővé teszi, hogy a 
hálózsákkal együtt lehessen összecsukni az ágyat 

  Tépőzáras rögzítés a matrac alján az Aquos 
ágytakaróval történő használathoz (annak 
biztosítására, hogy a meleg a takaró alatt maradjon)

  Új, továbbfejlesztett nagy sűrűségű habszivacs 
matrac a nagyobb kényelem érdekében

  Középen és a fejrésznél megerősített deréktámasz, 
ami sokkal keményebbé teszi a matracot, 
így megakadályozza a besüppedést

  Egyedileg kialakított, különálló láb a fej- és a lábrésznél, 
ami növeli a stabilitást és csökkenti a súlyt, ami azt 
jelenti, hogy bár a 8 helyett 6 lába van, de így is 
teljes alátámasztást nyújt az ágy mindkét végén

  A Flatliner ágyaknál is használt „Twist-Lok” rendszerű 
csavaros rögzítő rendszer segítségével a lábakat 
könnyedén a kívánt hosszúságúra állíthatjuk

  Nagymérető, lapos, kerek talp a lábak végén

  Két méretben: hagyományos és kompakt

  Külső anyaga 100% poliészter, Töltet 100% poliuretán

  A hálózsák az ágyhoz van cipzárazva a matrac 
sarkánál, a nagyobb mozgástér érdekében

  A hálózsák töltete az alsó részében poliészter (így 
könnyen mozoghatunk a hálózsákban) a felső részen 
polár (a nagyobb meleget és kényelmet szolgálja)

  Újonnan kifejlesztett üreges töltést 
használtunk, ami miatt sokkal melegebb 
és kényelmesebb is a testünk körül

  Nagy belső cipzár, hogy bent tartsa 
a meleget és kint a hideget

  Réteges hálózsák 3-4 évszakhoz

  Strapabíró 10mm-es, elakadás-
mentes zipzárak a hálózsákon

  A hálózsák töltő anyagának 20%-a alul, a 
maradék 80%-a pedig a felső részében található, 
így minimalizálható a hő veszteség

  Külső anyaga 100% poliészter,Töltet 100% 
poliészter, Bélés 100% poliészter

Ft

CBC050 Flatliter Bed & Bag System MK2 Standard 145,000

CBC051 Flatliter Bed & Bag System MK2 Compact 128,990

Az oldalsó pántok lehetővé 
teszik a hálózsákkal együtt 

való szállítást

Standard Flatliter

Min magasság 40cm, Max magasság 50cm, Súly 13.3kg

Compact Flatliter

Min magasság 35cm, Max magasság 45cm, Súly 12.6kg

A feltüntetett árak, ajánlott fogyasztói árak
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85cm

98cm

212cm

101cm

223cm

205cm

Dupla zsanérnak köszönhetően hálózsákkal 
együtt összecsukható

Állítható lábak, nagyméretű, forgó 
sártalpakkal

Az oldalsó pántok lehetővé teszik a 
hálózsákkal együtt való szállítást

A deréktámasz megakadályozza a 
besüppedést

R-SERIES CAMO

  Lapos kialakítás a legnagyobb kényelemért

  Perem nélkül a maximális szélességért

  Teljes mértékben alátámasztott derék rész, így a matrac 
nem süpped be

  Polár, párnázott matrac

  Fox terep mintával szegélyezve

  Extrán párnázott fejrész

  Dupla zsanér a hálózsák rögzítéséhez

  Egyedül álló oldalpántokkal a kompakt szállításhoz

  Nagy forgatható sártalpakkal

  6 állítható láb

  Három méretben 

  Külső anyaga 100% poliészter, Töltet 100% poliuretán

Ft

CBC054 R1 Camo Bedchair 59,990

CBC055 R2 Camo Bedchair 65,990

CBC056 R3 Camo Bedchair 72,500

 

Min magasság 30cm

Max magasság 40cm

Súly 12.6kg

 

Min magasság 36cm

Max magasság 46cm

Súly 13kg

 

Min magasság 40cm

Max magasság 50cm

Súly 13.8kg

ÁGYAK
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82cm
100cm

203cm 220cm

Csúcsminőségű váz

Hat kihúzható láb forgó talppal

A pánt és a csat kompakt szállítást tesz 
lehetővé

WARRIOR® II 6 LÁBÚ ÁGY

WARRIOR® II XL 6 LÁBÚ ÁGY

  Belépőszintű ágy kifejezetten a 
módszerrel ismerkedőknek és a szűkebb 
pénztárcával rendelkezőknek tervezve, 
akik mégis Fox minőségre vágynak

  Kiemelkedő ár-érték arány

  Szoritómentes, lapos kialakítás, így 
több hely marad kétoldalt

  Lapos kialakítású keret párnázott, szivacsos 
matraccal a maximális komfortért

  Hat forgó sártalppal ellátott kihúzható lábbal, 
hogy bármilyen talajon stabilan álljon 

  A pántos és csatos rendszernek köszönhetően a 
hálózsákkal együtt kompaktul elcsomagolható

  Súlya: 9kg

  Külső anyaga 100% poliészter, Párnázat: 100% poliuretán

  A Warrior 2 6 lábú ágy nagyobb változata

  A középső és fejrésznél megtámasztva, hogy a matrac 
kellően feszes legyen és ne süllyedhessen meg 

  Kiemelkedő ár-érték arány

  Szoritómentes, lapos kialakítás, így 
több hely marad kétoldalt

  Lapos kialakítású keret párnázott, szivacsos 
matraccal a maximális komfortért

  Hat forgó sártalppal ellátott kihúzható lábbal, 
hogy bármilyen talajon stabilan álljon 

  A pántos és csatos rendszernek köszönhetően a 
hálózsákkal együtt kompaktul elcsomagolható

  Súlya: 13,7kg

  Külső anyaga 100% poliészter, Párnázat: 100% poliuretán

Ft

CBC070 Warrior II Six Legged Bedchair 45,500

CBC071 Warrior II Six Legged XL Bedchair 49,990

 

Max height: 42cm

Folded: 89cm x 100cm x 21cm
Max magasság: 42cm

Összecsukva: 89cm x 100cm x 21cm

ÚJ

A feltüntetett árak, ajánlott fogyasztói árak
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WARRIOR® II
FOTEL

WARRIOR® II
XL FOTEL

WARRIOR® II
COMPACT FOTEL

  Természetes zöld szín

  Kényelmes kartámasz

  Párnázott bevonat

  Könnyen összecsukható

  Teljesen állítható mind a négy láb

  Súlya 5.4kg

  Külső anyaga 100% poliészter, Párnázat/
töltet 100% poliuretán

  Természetes zöld szín

  Kényelmes kartámasz

  Párnázott bevonat

  Könnyen összecsukható

  Teljesen állítható mind a négy láb

  Súlya 5.7kg

  Külső anyaga 100% poliészter, Párnázat/
töltet 100% poliuretán

  Kompakt kialakítás

  Természetes zöld szín

  Kényelmes kartámasz

  Párnázott bevonat

  Könnyen összecsukható

  Állítható első lábak

  Súlya 4,8kg

  Külső anyaga 100% poliészter, Párnázat/
töltet 100% poliuretán

R1 CAMO 
RECLINER SZÉK

R2 CAMO 
RECLINER SZÉK 

R3 CAMO 
RECLINER SZÉK 

  A három R-Series Camo Recliner szék közül a legkisebb

  Nagy sűrűségű habszivacs gyapjú bevonattal

  Extrán párnázott hátrész a további kényelem érdekében 

  Négy állítható láb, forgó sártalpakkal

  Fox Camo poliészter peremmel

  Rögzíthető lábak a további stabilitásért

  Cam wheel segítségével állítható háttámla

  Strapabíró acélváz

  Ülőmagasság: 36-43cm

  Szélesség: 53cm, Háttámla magasság: 53cm

  Összecsukott mérete: 64cm x 57cm x 20cm

  Súly: 5.5kg

  Külső anyaga 100% poliészter, Töltet 100% poliuretán

  Nagy sűrűségű habszivacs gyapjú bevonattal

  Extrán párnázott hátrész a további kényelem érdekében 

  Négy állítható láb, forgó sártalpakkal

  Fox Camo poliészter peremmel

  Rögzíthető lábak a további stabilitásért

  Cam wheel segítségével állítható háttámla

  Strapabíró acélváz

  Neoprén bevonatú kartámasz a kellő kényelemért

  Ülőmagasság: 39-47cm

  Szélesség: 59cm, Háttámla magasság: 57cm

  Összecsukott mérete: 75cm x 70cm x 20cm

  Súly: 7kg

  Külső anyaga 100% poliészter, Töltet 100% poliuretán

  A három R-Series Camo Recliner szék közül a legkisebb

  Nagy sűrűségű habszivacs gyapjú bevonattal

  Extrán párnázott hátrész a további kényelem érdekében 

  Négy állítható láb, forgó sártalpakkal

  Fox Camo poliészter peremmel

  Rögzíthető lábak a további stabilitásért

  Cam wheel segítségével állítható háttámla

  Strapabíró acélváz

  Neoprén bevonatú kartámasz a kellő kényelemért

  Ülőmagasság: 44-56cm

  Szélesség: 60cm, Háttámla magasság: 73cm

  Összecsukott mérete: 84cm x 70cm x 20cm

  Súly: 7,5kg

  Külső anyaga 100% poliészter, Töltet 100% poliuretán

Ft

CBC060 R1 Camo Chair 32,990

Ft

CBC061 R2 Camo Chair 42,500

Ft

CBC062 R3 Camo Chair 49,990

Méretek
Magasság: 40-50cm
Ülőfelület mélysége: 41cm
Ülőfelület szélessége: 49cm
Háttámla magassága: 64cm  

Méretek
Magasság: 40-51cm
Ülőfelület mélysége: 41cm
Ülőfelület szélessége: 53cm
Háttámla magassága: 64cm 

Méretek
Magasság: 40cm
Ülőfelület mélysége: 38cm
Ülőfelület szélessége: 48cm
Háttámla magassága: 53cm  

ÚJÚJÚJ

Ft

CBC067 Warrior II Compact Chair 21,990

Ft

CBC069 Warrior II XL Arm Chair 29,990

Ft

CBC068 Warrior II Arm Chair 23,500

SZÉKEK
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FX COMBO 
SZÉK  

DURALITE® SZÉK  

  A kereskedelemben kapható legsokoldaúbb, kényelmes, innovatív kialakítású szék

  Három az egyben

  1.: Az ágyon keresztbe rakva egy hagyományos ágszéket kapunk

  2.: Az ágykeret oldalának támasztva a sátor elött ülhetünk

  3.: Külön is használhatjuk, mint egy alacsony széket

  10 centiméterrel szélesebb, mint a standard Flatliner ágy

  Állítható hátsó láb

  Fokozatmentesen állítható „Twist-Lok” rendszerű első lábak

  A díjnyertes FX Flatliner ágyaknál használt nagy sűrűségű szivacs bélés és polár huzat 

  Párnázott fejtámla az extra kényelemért 

  A szorító hevederek biztosítják, hogy a szék szállítás közben ne tudjon kinyílni

  Levehető, párnázott vállpánt a könnyű szállítás érdekében

  Súlya 5.5kg

  Külső borítása 100% Poliészter, Bélése/Töltőanyaga 100% Poliuretán

  A Duralite magnéziumötvözet teszi 
kivételesen erőssé és könnyűvé

  A 3D Hálós poliészter felületnek köszönhetően a 
könnyű súlyhoz magas komfortérzet párosul

  Teljesen állítható lábak

  Kartámasz a további kényelemért

  Négy nagy forgó sártalppal

  Teherbírás 180kg

  Magasság: 33 - 40cm

  Ülőfelület: 40cm mély

  Háttámla: 52cm

  Ülés szélesség: 47cm

  Súlya mindössze 3.2kg

  Külső borítása 100% Poliészter, Bélése/Töltőanyaga 
100% Poliuretán

FX SUPER 
DELUXE FOTEL 

ADJUSTA LEVEL SZÉK VÍZÁLLÓ
SZÉKTAKARÓ

  Magasított háttámla, párnázott fejtámasszal a legnagyobb kényelemért

  A háttámla állító csavar segítségével ön a kedvének 
megfelelően állíthatja be a támla dőlésszögét

  Nagy sűrűségű bordázott szivacs párnázat finom polár borítással

  Szövet belső rész és – a Flatliner és az FX Combo székeknél 
használt – prémium szarvasbőr borítású külső rész

  Neoprénborítású karfák az extra kényelemért

  Négy, állítható hosszúságú „Twist Lok” rendszerű láb, melyek végén lapos, nagyméretű 
talp található, így tökéletes kényelmet biztosítanak a legegyetlenebb talajon is

  Acélváz, melynek köszönhetően rendkívül erős, hogy 
megfeleljen a ”legnagyobb” horgászok számára is

  Külső borítása 100% Poliészter, Bélése/Töltőanyaga 100% Poliuretán

  Megerősített vázszerkezet (160kg teherbírással)

  Könnyű súly, mégis rendkívüli teherbírás

  Strapabíró 600 Denier Poliészter szövetből készült

  Vastag bélés a nagyobb kényelemért

  Extra bélés a keret mentén is

  A Feszítő Heveder segítségével becsukott állapotba 
a háttámla rögzíthető, így nem nyílik ki szállítás 
közben, továbbá belsejében felszerelésünk egy 
részét (például: leszúrók stb.) is szállíthatjuk

  Egyedülálló tervezésének köszönhetően 
többféle magassággal használhatjuk

  Párnázott, levehető vállpántjának köszönhetően 
szállítás közben mindkét kezünk szabadon 
marad a többi felszerelés számára

  Segítségével székünk akkor is száraz marad, ha az az 
esőben vagy a hajnali párában a sátrunkon kívül marad

  2000mm-es nyomásnak ellenálló anyag

  Teljes hosszban ragasztott varrások

  Keki színben

  Rugalmas a biztonságos rögzítés érdekében

  Hordzsákkal

  Két méretben: Standard a kis/közepes székekhez és XL a 
nagy állítható támlájú székekhez

Ft

CBC042 FX Combo Chair 37,990

Ft

CBC059 Duralite Chair 36,500

Ft

CBC040 Adjusta Level Chair 28,347

Ft

CBC063 Waterproof Chair Cover - Standard 4,750

CBC064 Waterproof Chair Cover - XL 5,350

Ft

CBC047 FX Super Deluxe Recliner 65,990

Méretek
Ülés magasság: 45-60cm
Támla magasság: 70cm
Ülés szélesség: 60cm
Összecsukva: 21 x 71 x 83cm

Méretek
Ülés magasság: 32cm
Támla magasság: 52cm
Ülés szélesség: 47cm
Összecsukva: 14 x 54 x 72cm

ÚJ
A szék nem 

szerepel

A feltüntetett árak, ajánlott fogyasztói árak
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VRS HÁLÓZSÁK

ERS HÁLÓZSÁK

  Új strapabíró Evo-Tec szakadásálló anyagból

  7 rétegű hollow fibre töltettel, amely szilikonnal 
kezelt, így segít megőrizni a töltet alakját és méretét

  Eltávolítható extra meleg zsákrésszel, 
amely finom gyapjú bélésű és 7 rétegű 
hollow fibre töltettel lett ellátva

  Poliészter alapú béléssel

  Finom gyapjú felső résszel, ami tovább emeli 
a komfortérzetet és melegen tart

  A megerősített szigetelés segít bent 
tartani a meleget a zsák belsejében

  10mm-es strapabíró cipzárakkal, melyek nem akadnak 
el akkor sem, ha hirtelen kell kiugrani a zsákból

  Külső cipzártakaró lappal, amely nem engedi, hogy 
a hideg levegő bejuthasson a cipzárakon keresztül

  Belső cipzártakaró lappal, amely nem engedi, hogy 
a meleg levegő kijuthasson a cipzárakon keresztül

  Rugalmas összehúzóval a fej és lábrésznél, 
valamint rugalmas pánttal a közepén, amelynek 
segítségével rögzíthetjük az ágyhoz 

  Cipzáras, hálós zsebekkel mindkét oldalon, amelyek 
tökéletesek az olyan fontos dolgok tárolására, mint 
az autókulcs, vevőegység, telefon vagy a pénztárca

  A párnarögzítő segít megelőzni a párna lecsúszását

  Hordzsákkal kerül forgalomba

  Három méretben érhető el, VRS1 (ideális a 
kompakt ágyakhoz, mint az R1 Camo), VRS2 
(hagyományos méretű ágyakhoz, mint a Flatliner 
és az R2 Camo) és VRS3 (a nagyméretű ágyakhoz, 
mint a Kingsize Flatliner és az R3 Camo)

   Külső anyaga 100% poliészter, Töltet: 100% 
poliészter, Bélés 100% poliészter

  Új strapabíró Evo-Tec szakadásálló anyagból

  7 rétegű hollow fibre töltettel, amely szilikonnal kezelt, 
így segít megőrizni a töltet alakját és méretét

  Poliészter alapú béléssel, amely könnyebb 
mozgást tesz lehetővé a zsákban

  Finom gyapjú felső résszel, ami tovább emeli 
a komfortérzetet és melegen tart

  A megerősített szigetelés segít bent 
tartani a meleget a zsák belsejében

  10mm-es strapabíró cipzárakkal, melyek nem akadnak 
el akkor sem, ha hirtelen kell kiugrani a zsákból

  Belső cipzártakaró lappal, amely nem engedi, hogy 
a meleg levegő kijuthasson a cipzárakon keresztül

  Rugalmas összehúzóval a fej és lábrésznél, 
valamint rugalmas pánttal a közepén, amelynek 
segítségével rögzíthetjük az ágyhoz 

  Cipzáras, hálós zsebekkel mindkét oldalon, amelyek 
tökéletesek az olyan fontos dolgok tárolására, mint az 
autókulcs, vevőegység, telefon vagy a pénztárca

  A párnarögzítő segít megelőzni a párna lecsúszását

  Hordzsákkal kerül forgalomba

  Három méretben érhető el, ERS1 (ideális a 
kompakt ágyakhoz, mint az R1 Camo), ERS2 
(hagyományos méretű ágyakhoz, mint a Flatliner 
és az R2 Camo) és ERS3 (a nagyméretű ágyakhoz, 
mint a Kingsize Flatliner és az R3 Camo)

  Külső anyaga 100% poliészter, Töltet: 100% 
poliészter, Bélés 100% poliészter

Ft

CSB034 ERS1 Sleeping Bag 39,500

CSB035 ERS2 Sleeping Bag 42,500

CSB036 ERS3 Sleeping Bag 45,500

Ft

CSB037 VRS1 Sleeping Bag 72,500

CSB038 VRS2 Sleeping Bag 76,990

CSB039 VRS3 Sleeping Bag 87,990

Vízálló Ven-Tec szakadásmentes külső anyag

HÁLÓZSÁKOK
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3.3kg

37 x 48cm

88 x 210cm

3.5kg

40 x 48cm

93 x 213cm

4.2kg

43 x 50cm

103 x 220cm

3.3kg

37 x 48cm

88 x 210cm

ERS GYAPJÚ HÁLÓZSÁK
  A hagyományos ERS hálózsák mintájára 
készült, de teljes gyapjú béléssel lett ellátva 
a kellő melegség és komfortérzet miatt

  Sherpa gyapjú- a bélés felső rétegében

  Finom gyapjú- a bélés alaprétegében

  7 Core Hollow Fibre filling, which is silicone treated 
to help maintain shape and expand fibres

  Offset panelling helps to keep warm 
air trapped inside bag

  10mm-es strapabíró cipzárak

  Szakadásmentes külső anyag

  Hálós oldalzseb a mobiltelefon számára 

  A párnatartó zseb segít megelőzni 
a párna leesését az ágyról.

  Oversized internal and external zip baffles 
to help keep heat in and cold out

  Rugalmas rögzítéssel a fej és lábrésznél 
a biztonságos rögzítéshez

  Rugalmas rögzítőpánttal fixálhatjuk az ágyhoz

  Tároló zsákkal

  Elérhető három méretben: ERS gyapjú 1 (ideális a 
kompakt ágyakhoz, mint az R1 Camo), ERS gyapjú 2 
(ideális a hagyományos ágyakhoz, mint a Flatliner vagy 
az R2 Camo) és ERS gyapjú 3 (a nagyobb ágyakhoz 
tervezve, mint a Flatliner Kingsize és R3 Camo)

  Külső anyaga 100% poliészter, Töltet: 100% poliészter, 
Bélés 100% poliészter

Ft

CSB037 VRS1 Sleeping Bag 72,500

CSB038 VRS2 Sleeping Bag 76,990

CSB039 VRS3 Sleeping Bag 87,990

Ft

CSB049 ERS1 Full Fleece Sleeping Bag 42,500

CSB050 ERS2 Full Fleece Sleeping Bag 45,500

CSB051 ERS3 Full Fleece Sleeping Bag 48,990

WARRIOR® HÁLÓZSÁK
  Kezdő horgászoknak és szűkebb keretekből gazdálkodó 
horgászok számára, akik Fox minőségre vágynak

  Tökéletes a Warrior ágyhoz

  A fedett varrások segítenek benntartani a meleget

  2-3 évszakos kivitel – tökéletes a késő 
tavaszi, nyári és a kora őszi időszakra

  10mm-es cipzárakkal ellátva 

  Puha tapintású poliészter anyag

  A poliészter bélésnek köszöhetően 
könnyű benne a mozgás

  A nagyméretű külső és belső bordázat segít 
bent tartan a meleget és kint tartja a hideget

  Rugalmas összehúzóval a fej és lábrésznél, 
valamint rugalmas pánttal a közepén, amelynek 
segítségével rögzíthetjük az ágyhoz 

  Hordzsákkal kerül forgalomba

  Kíváló ár-érték

  Külső anyaga 100% poliészter, Töltet: 100% 
poliészter, Bélés 100% poliészter

Ft

CSB043 Warrior Sleeping Bag 22,990

ÚJ

A feltüntetett árak, ajánlott fogyasztói árak
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3.50kg

THERMAL AQUOS
COVER MKII

3.15kg

THERMAL AQUOS
COMPACT COVER MKII

1.17kg

AQUOS COVER
MKII

1.10kg

AQUOS COMPACT
COVER MKII

5.20kg

5 SEASON
MKII

4.90kg

5 SEASON
COMPACT MKII

3.50kg

THERMAL AQUOS
COVER MKII

3.15kg

THERMAL AQUOS
COMPACT COVER MKII

1.17kg

AQUOS COVER
MKII

1.10kg

AQUOS COMPACT
COVER MKII

5.20kg

5 SEASON
MKII

4.90kg

5 SEASON
COMPACT MKII

3.50kg

THERMAL AQUOS
COVER MKII

3.15kg

THERMAL AQUOS
COMPACT COVER MKII

1.17kg

AQUOS COVER
MKII

1.10kg

AQUOS COMPACT
COVER MKII

5.20kg

5 SEASON
MKII

4.90kg

5 SEASON
COMPACT MKII

3.50kg

THERMAL AQUOS
COVER MKII

3.15kg

THERMAL AQUOS
COMPACT COVER MKII

1.17kg

AQUOS COVER
MKII

1.10kg

AQUOS COMPACT
COVER MKII

5.20kg

5 SEASON
MKII

4.90kg

5 SEASON
COMPACT MKII

3.50kg

THERMAL AQUOS
COVER MKII

3.15kg

THERMAL AQUOS
COMPACT COVER MKII

1.17kg

AQUOS COVER
MKII

1.10kg

AQUOS COMPACT
COVER MKII

5.20kg

5 SEASON
MKII

4.90kg

5 SEASON
COMPACT MKII

  Strapabíró, vízálló Ven-Tec szakadásálló külső anyagból

  Finom gyapjú béléssel

  Rugalmas lábrésszel, amely segítségével 
az ágyhoz rögzíthető

  Gyorscsatos pántokkal az oldalán

  Tépőzárak a két oldalán, amelyekkel rögzíthető 
a Cam R Flatliner MK2 ágysorozat aljához

  Ideális kiegészítője az ERS hálózsákoknak, melyek 
ezáltal vízállóak és melegebbek lesznek

  Hordzsákkal kerül forgalomba

  Három méretben érhető el, VRS1 (ideális a 
kompakt ágyakhoz, mint az R1 Camo), VRS2 
(hagyományos méretű ágyakhoz, mint a Flatliner 
és az R2 Camo) és VRS3 (a nagyméretű ágyakhoz, 
mint a Kingsize Flatliner és az R3 Camo)

  Külső anyaga 100% poliészter, Töltet: 100% poliészter, 
Bélés 100% poliészter

HÁLÓZSÁKOK

Ft

CSB040 VRS1 Sleeping Bag Cover 22,990

CSB041 VRS2 Sleeping Bag Cover 27,990

CSB042 VRS3 Sleeping Bag Cover 32,990

VRS ÁGYTAKARÓ

Ft

CSB030 Flatliter MK2 Aquos Cover Standard 25,644 25,990

CSB031 Flatliter MK2 Aquos Cover Compact 22,554 22,990

Ft

CSB032 Flatliter MK2 Thermal Aquos Cover Standard 42,500

CSB033 Flatliter MK2 Thermal Aquos Cover Compact 39,500

FLATLITER® MK2 AQUOS® TAKARÓ  

FLATLITER® MK2 AQUOS® THERMO TAKARÓ 

  Könnyű, puha polár béléssel a megfelelő hőtartásért 

  Vízálló külső

  Egyedülálló Fox terepszínű mintával

  Túlméretezett, hogy akkor is az egész hálózsák 
takarva legyen, ha valaki benne fekszik

  Mindkét oldalon tépőzárakkal rögzíthető 
a Flatliter MK2 ágyakhoz

  Hevederrel a lábrésznél

  Elérhető a kompakt és a standard Flatliter MK2-höz

  Az ággyal együtt összehajtható

  Melegebb hónapokban önmagában is használható, 
mikor nincs szükség egy teljes hálózsákra

  Az Evo hálózsákokkal együtt is használható

  Külső anyaga 100% poliészter, Töltet 100% 
poliészter, Bélés 100% poliészter

  Vastag szigetelés, puha polár 
béléssel az extra hőtartásért

  A standard Flatliter MK2 hálózsákot 
5 évszakossá változtatja

  Tökéletes a téli hónapokra

  Vízálló külső

  Egyedülálló Fox terepszínű mintával

  Túlméretezett, hogy akkor is az egész hálózsák 
takarva legyen, ha valaki benne fekszik

  Mindkét oldalon tépőzárakkal rögzíthető 
a Flatliter MK2 ágyakhoz

  Hevederrel a lábrésznél

  Elérhető a kompakt és a standard Flatliter MK2-höz

  Az ággyal együtt összehajtható

  Melegebb hónapokban önmagában is használható, 
mikor nincs szükség egy teljes hálózsákra

  Az Evo hálózsákokkal együtt is használható

  Külső anyaga 100% poliészter, Töltet 100% 
poliészter, Bélés 100% poliészter

Vízálló Ven-Tec 
szakadásmentes külső 
anyag
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3.50kg

THERMAL AQUOS
COVER MKII

3.15kg

THERMAL AQUOS
COMPACT COVER MKII

1.17kg

AQUOS COVER
MKII

1.10kg

AQUOS COMPACT
COVER MKII

5.20kg

5 SEASON
MKII

4.90kg

5 SEASON
COMPACT MKII

FLATLITER® MK2 5 ÉVSZAKOS HÁLÓZSÁK 

  Opcionális 5 évszakos hálózsák a Flatliter MK2 ágyhoz a 
téli hónapokra

  A Flatliter MK2 matrac pereméhez erős cipzárakkal 
csatlakoztatható – egyszerűen cipzárazzuk le a 
hagyományos zsákot és a helyére fel az 5 évszakos 
változatot pár pillanat alatt 

  Szuper lágy töltet, mely nem csak extrém meleget 
biztosít, hanem fel is veszi a testünk formáját a további 
kényelem érdekében

  A horgászat végén az MK2 Flatliter ággyal együtt 
összecsukható

  Külső anyaga 100% poliészter, Töltet: 100% poliészter, 
Bélés: 100% poliészter

  Elérhető két méretben: Kompakt és hagyományos 

Ft

CSB028 Flatliter MK2 5 Season Bag Standard 64,887

CSB029 Flatliter MK2 5 Season Bag Compact 60,252

Ft

CLU259 Sleeping Bag Carryall Standard 11,275

CLU260 Sleeping Bag Carryall X Large 13,438

Ft

CLU316 Camolite Hot Water Bottle 5,713

Ft

CLU314 Camolite Standard Pillow  7,413

CLU315 Camolite XL Pillow  10,657

ROYALE® HÁLÓZSÁK TÁSKA

CAMOLITE™ FORRÓVIZES PALACK

CAMOLITE™ PÁRNA  

  Elérhető két méretben – Standard és XL (a VRS3 és ERS3 hálózsákokhoz)

  Tökéletes a hálózsák szállításához

  Erősített, vízálló aljjal

  10mm-es strapabíró cipzárakkal

  Merevített EVA fogantyú

  Erősített heveder a kisebb helyfoglalás érdekében

  Polár és pamut anyag

  Egyedi Fox Camo mintázat

  Neoprén béléssel, a jobb hőtartásért

  Vizes palackkal

  Kétoldalú

  Az egyik oldalán finom gyapjúval, mely melegen tart télen

  Lágy pamuttal a másik oldalon, mely hűsen tart nyáron

  Levehető, tisztítható huzat

  Két méretben: Standard és XL

ÚJ

ÚJ

A feltüntetett árak, ajánlott fogyasztói árak
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TÁSKÁK ÉS 
TALICSKÁK

Piacvezetőként a pontyozó táskák terén hatalmas nyomás 
nehezedik a vállunkra, hogy biztosan mindig a versenytársak előtt 

maradhassunk egy lépéssel és a lehető legjobb táskákat tudjuk 
kínálni a vásárlóinknak.

Hét év után úgydöntöttünk, hogy a csúcsminőséget képviselő FX sorozatunkat lecseréljük 
az új Voyager sorozatra, mivel újabb, mégjobb inőségű anyagok állnak a rendelkezésünkre 

és új kialakításokat is tudunk a vásárlóinknak kínálni, melyek jobb ár-értékkel rendelkeznek, 
mint eddig valaha! A bevezetésre kerülő Voyager sorozat jelenleg 25 termékből áll és reméljük, 

hogy hamarosan új elemekkel is gyarapíttathatjuk majd a kínálatunkat. A Voyager sorozat mellett 
a Royale és a Camolite kínálatát is megtartottuk a 2018-as esztendőre. A hihetetlen keresletre való 

tekintettel számos újdonsággal bővítettük az egyedi megjelenésű Camolite sorozatot. 

Így most három minden igényt kielégítő sorozattal állunk vásárlóink rendelkezésére, különböző 
árakkal, jellemzőkkel és megjelenéssel, így bármilyen igénye is lenne biztos lehet benne, hogy 

a következő oldalakon megtalálja az Ön számára legalkalmasabb elemeket. Táskáinkhoz kapcsolódóan 
több pontyozó talicskát is találhat majd a továbbiakban. 2018-as újdonság az Explorer Deluxe talicska, 

mely számos apró fejlesztésen ment át az eredeti Explorer talicskához képest...
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VOYAGER® 
3,9M 3+3 BOTTÁSKA

VOYAGER®
3,6M 3+3 BOTTÁSKA

  Egyedi kialakítás a bot és az orsó tárhelyének 
maximalizálása érdekében

  Kialakításának köszönhetően hat felszerelt 3,9m-es bot 
fér el benne orsóval együtt

  Kényelmesen elfér benne az 50mm-es K-Sorozatú 
gyűrűsor és a nagyméretű orsók, mint a FX13

  Formázott kialakítás a méret csökkentése érdekében

  Megerősített PU merevítéssel a fontos részeknél, mint az 
orsónál és a gyűrűknél

  A botok fejjel lefelé helyezkednek el a tokban

  A botvégek párnázott hüvelyben helyezkednek el, míg a 
spiccrészeket egy ráhajtható tépőzáras rögzítés védi

  Három belső párnázott elválasztóval – két bot fér el 
oldalanként (egy bot fejjel lefelé, egy fejjel felfelé)

  Három nagyméretű külső tárolózsebbel, melyek olyan 
eszközök tárolására alkalmas, mint a spod, markerúszó, 
ólmok és egyéb aprócikkek 

  Nagyméretű külső, teljes hosszban cipzárazható zseb a 
merítő, a leszúrók és a jelölő pálcák tárolásához

  Merevített EVA hordfül

  10mm-es strapabíró duplacipzárak

  Új Hydratec vízlepergető anyag (100%-ban kezelt 
1050-es poliészter)

  Méretek:  M 214cm x Sz 37cm x M 21cm

  Egyedi kialakítás a bot és az orsó tárhelyének 
maximalizálása érdekében

  Kialakításának köszönhetően hat felszerelt 3,6m-es bot 
fér el benne orsóval együtt

  Kényelmesen elfér benne az 50mm-es K-Sorozatú 
gyűrűsor és a nagyméretű orsók, mint a FX13

  Formázott kialakítás a méret csökkentése érdekében

  Megerősített PU merevítéssel a fontos részeknél, mint az 
orsónál és a gyűrűknél

  A botok fejjel lefelé helyezkednek el a tokban

  A botvégek párnázott hüvelyben helyezkednek el, míg a 
spiccrészeket egy ráhajtható tépőzáras rögzítés védi

  Három belső párnázott elválasztóval – két bot fér el 
oldalanként (egy bot fejjel lefelé, egy fejjel felfelé)

  Három nagyméretű külső tárolózsebbel, melyek olyan 
eszközök tárolására alkalmas, mint a spod, markerúszó, 
ólmok és egyéb aprócikkek 

  Nagyméretű külső, teljes hosszban cipzárazható zseb a 
merítő, a leszúrók és a jelölő pálcák tárolásához

  Merevített EVA hordfül

  10mm-es strapabíró duplacipzárak

  Új Hydratec vízlepergető anyag (100%-ban kezelt 
1050-es poliészter)

  Méretek:  M 197cm x Sz 37cm x M 21cm

Ft

CLU330 Voyager 13ft 3+3 Rod Case 59,990

Ft

CLU329 Voyager 12ft 3+3 Rod Case 56,750

Az összes 3,6 és 3,9m-es táska praktikus 
zsebekkel rendelkezik

3+3-as kialakításnak köszönhetően 6 
felszerelt bot befogadására alkalmas

Párnázott védelemmel ellátva mindkét 
végén

ÚJ ÚJ

VOYAGER® TÁSKÁK
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VOYAGER® 
3,9M 2+2 BOTTÁSKA

VOYAGER® 
3,6M 2+2 BOTTÁSKA

  Egyedi kialakítás a bot és az orsó tárhelyének 
maximalizálása érdekében

  Kialakításának köszönhetően négy felszerelt 3,9m-es bot 
fér el benne orsóval együtt

  Kényelmesen elfér benne az 50mm-es K-Sorozatú 
gyűrűsor és a nagyméretű orsók, mint a FX13

  Formázott kialakítás a méret csökkentése érdekében

  Megerősített PU merevítéssel a fontos részeknél, mint az 
orsónál és a gyűrűknél

  A botok fejjel lefelé helyezkednek el a tokban

  A botvégek párnázott hüvelyben helyezkednek el, míg a 
spiccrészeket egy ráhajtható tépőzáras rögzítés védi

  Két belső párnázott elválasztóval – két bot fér el 
oldalanként (egy bot fejjel lefelé, egy fejjel felfelé)

  Három nagyméretű külső tárolózsebbel, melyek olyan 
eszközök tárolására alkalmas, mint a spod, markerúszó, 
ólmok és egyéb aprócikkek 

  Nagyméretű külső, teljes hosszban cipzárazható zseb a 
merítő, a leszúrók és a jelölő pálcák tárolásához

  Merevített EVA hordfül

  10mm-es strapabíró duplacipzárak

  Új Hydratec vízlepergető anyag (100%-ban kezelt 
1050-es poliészter)

  Méretek: M 214cm x Sz 25cm x M 21cm

  Egyedi kialakítás a bot és az orsó tárhelyének 
maximalizálása érdekében

  Kialakításának köszönhetően négy felszerelt 3,6m-es bot 
fér el benne orsóval együtt

  Kényelmesen elfér benne az 50mm-es K-Sorozatú 
gyűrűsor és a nagyméretű orsók, mint a FX13

  Formázott kialakítás a méret csökkentése érdekében

  Megerősített PU merevítéssel a fontos részeknél, mint az 
orsónál és a gyűrűknél

  A botok fejjel lefelé helyezkednek el a tokban

  A botvégek párnázott hüvelyben helyezkednek el, míg a 
spiccrészeket egy ráhajtható tépőzáras rögzítés védi

  Két belső párnázott elválasztóval – két bot az egyik 
oldalon, kettő a másikon (egy bot fejjel lefelé, egy fejjel 
felfelé)

  Három nagyméretű külső tárolózsebbel, melyek olyan 
eszközök tárolására alkalmas, mint a spod, markerúszó, 
ólmok és egyéb aprócikkek 

  Nagyméretű külső, teljes hosszban cipzárazható zseb a 
merítő, a leszúrók és a jelölő pálcák tárolásához

  Merevített EVA hordfül

  10mm-es strapabíró duplacipzárak

  Új Hydratec vízlepergető anyag (100%-ban kezelt 
1050-es poliészter)

  Méretek: M 197cm x Sz 25cm x M 21cm

Ft

CLU328 Voyager13ft 2+2 Rod Case 53,500

Ft

CLU327 Voyager12ft 2+2 Rod Case 48,990

ÚJ ÚJ

Strapabíró 10mm-es cipzárak

2+2-es kialakításnak köszönhetően 4 
felszerelt bot befogadására alkalmas

Megfordítható vállpánt

A feltüntetett árak, ajánlott fogyasztói árak
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VOYAGER® 
3M 2+2 BOTTÁSKA

VOYAGER®
12FT HÁRMAS BOTZSÁK

  Egyedi kialakítás a bot és az orsó tárhelyének 
maximalizálása érdekében

  Kialakításának köszönhetően négy felszerelt 3m-es bot 
fér el benne orsóval együtt

  Kényelmesen elfér benne az 50mm-es K-Sorozatú 
gyűrűsor és a nagyméretű orsók, mint a FX13

  Formázott kialakítás a méret csökkentése érdekében

  Megerősített PU merevítéssel a fontos részeknél, mint az 
orsónál és a gyűrűknél

  A botok fejjel lefelé helyezkednek el a tokban

  A botvégek párnázott hüvelyben helyezkednek el, míg a 
spiccrészeket egy ráhajtható tépőzáras rögzítés védi

  Két belső párnázott elválasztóval – két bot az egyik 
oldalon, kettő a másikon (egy bot fejjel lefelé, egy fejjel 
felfelé) 

  Nagyméretű külső, teljes hosszban cipzárazható zseb a 
merítő, a leszúrók és a jelölő pálcák tárolásához

  Merevített EVA hordfül

  10mm-es strapabíró duplacipzárak

  Új Hydratec vízlepergető anyag (100%-ban kezelt 
1050-es poliészter)

  Méretek: M 166cm x Sz 25cm x M 21cm

  Három felszerelt bot tárolására alkalmas

  Elférnek benne a nagyhalas orsók és az 50mm-es 
keverővel rendelkező botok 

  Párnázott belső elválasztók

  Megerősített aljzat

  Külső tárolózsebek az ólmok és aprócikkek számára

  10mm-es strapabíró duplacipzárak

  Merevített EVA hordfül

  Kifordítható, párnázott vállpánt

  Új Hydratec vízlepergető anyag (100%-ban kezelt 
1050-es poliészter)

  Méretek: M 192cm x Sz 38cm 

Ft

CLU331 Voyager10ft 2+2 Rod Case 34,990

Ft

CLU332 Voyager Tri Sleeve 12ft 37,990

ÚJ ÚJ

Új Hydratec anyag

EVA hordfül

A hármas botzsák 3 felszerelt bot 
befogadására alkalmas

10mm-es strapabíró cipzárak

VOYAGER® TÁSKÁK
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VOYAGER® 
EGYBOTOS BOTZSÁK 

VOYAGER® 
SÁTRAS TÁSKA

  Elérhető 3m, 3,6m és 3,9m-es változatban

  Egy felszerelt bot tárolására alkalmas

  Elférnek benne a nagyhalas orsók és az 50mm-es 
keverővel rendelkező botok 

  10mm-es strapabíró duplacipzárak

  Merevített EVA hordfül

  Új Hydratec vízlepergető anyag (100%-ban kezelt 
1050-es poliészter)

  Méretek:  
3m: M 168cm x Sz 24cm 
3,6m: M 198cm x Sz 24cm 
3,9m: M 210cm x Sz 24cm 

  Ideális a Royale és az Ultra sorozathoz

  A Voyager hármas és szimpla botzsákok kívülről 
rögzíthetőek pántal a táskára

  Öntött aljzat és felsőrész

  10mm-es strapabíró duplacipzárak

  Merevített EVA hordfül

  Kifordítható, párnázott vállpánt

  Új Hydratec vízlepergető anyag (100%-ban kezelt 
1050-es poliészter)

  Méretek: M 197cm x Sz 20cm 

Ft

CLU333 Voyager Rod Sleeve 10ft 12,500

CLU334 Voyager Rod Sleeve 12ft 13,500

CLU335 Voyager Rod Sleeve 13ft 14,500
Ft

CLU336 Voyager Brolly Carryall 16,990

ÚJ ÚJ

Az egybotos botzsák  legnagyobb orsók 
befogadására is alkalmas

Párnázott, megfordítható vállpánt

A feltüntetett árak, ajánlott fogyasztói árak

13FT

12FT

10FT
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VOYAGER® COMPACT TALICSKATÁSKA

VOYAGER® RUCKALL TÁSKA

VOYAGER® TALICSKATÁSKA

  Tökéletes a felszerelés, csali és ruha tárolására

  Állítható belső elválasztóval, amely a szerelékes 
dobozt külön a fő tárolóban tartja, mégis könnyen 
hozzáférhetünk a többi eszközünkhöz

  Tökéletesen használható az Explorer és Explorer Deluxe 
talicskákkal

  Állítható rögzítőpanellel hátul, mely a tépőzárnak 
köszönhetően rendkívül egyszerűvé teszi a rögzítését 
a két Explorer talicska elejéhez 

  Merevített EVA hordfül

  Eltávolítható, párnázott 3D vállpánt

  Külső és belső hálós zsebek

  Két külső cipzáras zseb az extra tárhelyért

  Megerősített aljzat és felső rész

  10mm-es strapabíró duplacipzárak

  Új Hydratec vízlepergető anyag (100%-ban kezelt 
1050-es poliészter)

  Méretek: M 35cm x Sz 57cm x M 31cm

  Egyedi kialakítás, mely egyesíti a hátizsák és a hordtáska előnyeit

  Párnázott, 3D csúszásmentes vállpánt és párnázott hátrész mely 
igazán kényelmessé teszi a Ruckall táska viselését

  Párnázott hátrész, mely tetőként funkcionál, amikor a földre 
helyezzük

  Megerősített, öntött aljzat

  Az egyik oldalon teljes hosszban cipzárazható zseb, míg a másik 
oldalon két kisebb zseb található – melyekben számos kiegészítő 
tárolható

  Két eltávolítható pánttal, melyek segítségével horogszabadító 
matracot vagy széket rögzíthetünk a táskához, így kezünk 
szabadon marad 

  Rugalmas belső zseb található a felső részben, melybe szerelékes 
doboz helyezhető

  Alacsony kialakítású, így egyszerűen tárolhatjuk az ágy alatt is

  Kiváló minőségű, strapabíró duplacipzárak

  Új Hydratec vízlepergető anyag (100%-ban kezelt 
1050-es poliészter)

  Méretek:  M 50cm x Sz 43cm x M 27cm

  A piacon kapható legtöbb talicskához használható, így 
megnövelhető a tárolókapacitás és több dolgot tudunk 
a horgászhelyünkhöz szállítani

  Nagy befogadóképességű főtároló

  Négy külső zseb:2 x első zseb (a legnagyobb a nagy 
dupla F Box befogadásához, a kisebb ideális a kiegészítő 
táskák számára), 2 x oldalsó zseb a nélkülözhetetlen 
apróságok számára

  Oldalsó zsebekkel, melyeken tépőzáras, hálós zsebek 
találhatók 

  Öntött aljzat és fedél

  PU lemezek adják a táska merevségét

  EVA hordfülekkel mindkét oldalon az egyszerűbb 
hordozhatóságért

  Eltávolítható, párnázott 3D vállpánt

  Három cipzáras, hálós zsebbel ellátott fedél az extra 
tárhelyért

  10mm-es strapabíró duplacipzárak

  Új Hydratec vízlepergető anyag (100%-ban kezelt 
1050-es poliészter)

  Méretek:  M 39cm x Sz 79cm x M 49cm

Ft

CLU340 Voyager Compact Barrow Bag 31,500

Ft

CLU343 Voyager Ruckall 31,500

Ft

CLU338 Voyager Barrow Bag 48,990

ÚJ

ÚJ

ÚJ

Számos elem formázott aljzattal rendelkezik

Strapabíró csatok és patentek 

A Compact talicska táska tökéletesen 
hasznáálható az Explorer talicskával

A Ruckall táskára szék is rögzíthető

A kiegészítők
nem tartozékok

VOYAGER® TÁSKÁK
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VOYAGER® NAGYMÉRETŰ TÁSKA

VOYAGER® KÉTSZEMÉLYES HŰTŐTÁSKA

VOYAGER® ALACSONY TÁSKA

VOYAGER® ÁGY TÁSKA

  Úgy lett kialakítva, hogy az összes szükséges kiegészítő 
elférjen benne, mint a szerelékes doboz, mérleg, 
fejlámpa, PVA eszközök, horog csalik, pótruházat, csalizó 
eszközök stb

  Öntött aljzat

  Négy külső zseb: 2 x oldalsó, zsebbel ellátott fedél 
valamint első zseb(amely a nagy, dupla F box 
befogadására alkalmas)

  Oldalsó zsebek, melyek kívül tépőzáras hálós zsebbel 
rendelkeznek  

  10mm-es strapabíró duplacipzárak

  Merevített EVA hordfül

  Eltávolítható, párnázott 3D vállpánt

  Új Hydratec vízlepergető anyag (100%-ban kezelt 
1050-es poliészter)

  Méretek: M 43.5cm x Sz 64cm x M 40cm

  Tökéletes az élelmiszerek tárolásra és frissentartására

  Tartozékok 2 x szögletes tányér, 2 x kerámia bögre, 2 x 
kés, 2 x villa, 2 x evőkanál, 1 x teáskanál, 1 x dugóhúzó/
sörnyitó, 1 x vágódeszka, 4 x tároló tégely (2 x nagy és 2 
x kicsi) melyek a fedélben helyezkednek el

  Hőszigetelt, tisztítható belső, szigetelt cipzárakkal a kellő 
hőszigetelés miatt

  Két hőszigetelt oldalzseb, szigetelt cipzárakkal

  Öntött aljzat és fedél

  EVA hordfül

  Eltávolítható párnázott 3D vállpánt

  10mm-es strapabíró duplacipzárak

  Új Hydratec vízlepergető anyag (100%-ban kezelt 
1050-es poliészter)

  Méretek:  M 46cm x Sz 55cm x M 32cm

  Alacsony kialakítású táska, mely akár az ágy alatt is 
tárolható

  Úgy lett kialakítva, hogy tökéletesen használható legyen 
az Explorer és Deluxe Explorer talicskákkal

  Állítható rögzítőpanellel hátul, mely a tépőzárnak 
köszönhetően rendkívül egyszerűvé teszi a rögzítését a 
két Explorer talicska elejéhez 

  Két külső zsebbel – tökéletes a kiegészítők számára, 
mint a PVA stb

  Hálós zsebbel a zsebek külső felén

  Felső zsebbel a nagyméretű Fox szerelékes doboz 
számára

  A nagy tároló tökéletes a kisebb szerelékes táskák 
tárolására

  Megerősített, öntött aljzat 

  EVA hordfül

  Eltávolítható párnázott 3D vállpánt

  10mm-es strapabíró duplacipzárak

  Új Hydratec vízlepergető anyag (100%-ban kezelt 
1050-es poliészter)

  Méretek:  M 26cm x Sz 54cm x M 29cm

  Kialakításának köszönhetően az összes Fox ágy 
befogadására és számos más a piacon kapható ágy 
számára alkalmas

  Lehajtható felsőrész gyorscsatokkal, mely által sokféle 
méretű ágynak kínál helyet

  ¾ hosszban cipzárazható táskából könnyen kivehető 
és betehető az ágy

  EVA hordfüllel

  Eltávolítható, párnázott 3D vállpánttal

  10mm-es strapabíró duplacipzárak

  Új Hydratec vízlepergető anyag (100%-ban kezelt 
1050-es poliészter)

Ft

CLU337 Voyager Large Carryall 29,990

Ft

CLU339 Voyager 2 Man Cooler 48,990

Ft

CLU341 Voyager Low Level Carryall 24,990

Ft

CLU345 Voyager Bed Bag 22,990

ÚJ

ÚJ

ÚJ

ÚJ

A feltüntetett árak, ajánlott fogyasztói árak
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VOYAGER® TÁSKÁK

VOYAGER® ALACSONY HŰTŐTÁSKA

VOYAGER® NAGY HŰTŐTÁSKA

VOYAGER® HŰTŐTÁSKA

VOYAGER® TÁROLÓ TÁSKA

  Alacsony kialakítású, hőszigetelt táska, mely akár az ágy 
alatt is tárolható

  Úgy lett kialakítva, hogy tökéletesen használható legyen 
az Explorer és Deluxe Explorer talicskákkal

  Állítható rögzítőpanellel hátul, mely a tépőzárnak 
köszönhetően rendkívül egyszerűvé teszi a rögzítését a 
két Explorer talicska elejéhez 

  Tökéletesen illeszkedik a középső talicskatáskába az 
Explorer és az Explorer Deluxe talicskáknál

  Szigetelt belső 2 x eltávolítható/állítható elválasztóval 
– tökéletes csalik tárolására vagy az élelem frissen 
tartására

  Az első és oldalsó fogantyúknak köszönhetően 
könnyedén kivehető az Explorer talicska középső 
táskájából és az ágy alól

  Megerősített, öntött aljzat 

  EVA hordfül

  Eltávolítható párnázott 3D vállpánt

  10mm-es strapabíró duplacipzárak

  Új Hydratec vízlepergető anyag (100%-ban kezelt 
1050-es poliészter)

  Méretek: M 15cm x Sz 54cm x M 29cm

  Csúcsminőségű hőszigetelő béléssel

  Ideális az élelem vagy a csali frissen tartásához

  Eltávolítható belső elválasztó 

  Belső hálós tárolózseb

  Kialakításának köszönhetően tökéletesen illeszkedik 
az alsó talicskatáskába az Explorer és Explorer Deluxe 
talicskáknál

  Az oldalán található fül segítségével könnyen kivehető a 
talicska táskából és az ágy alól

  10mm-es strapabíró duplacipzárak

  Új Hydratec vízlepergető anyag (100%-ban kezelt 
1050-es poliészter)

  Méretek:  M 30cm x Sz 40cm x M 20cm

  Csúcsminőségű hőszigetelő béléssel

  Ideális az élelem vagy a csali frissen tartásához

  Kialakításának köszönhetően tökéletesen illeszkedik 
az alsó talicskatáskába az Explorer és Explorer Deluxe 
talicskáknál

  Az oldalán található fül segítségével könnyen kivehető a 
talicska táskából és az ágy alól

  10mm-es strapabíró duplacipzárak

  Új Hydratec vízlepergető anyag (100%-ban kezelt 
1050-es poliészter)

  Méretek: M 15cm x Sz 39cm x M 18cm

  Ideális olyan dolgok tárolására, mint a gázfőző, 
gázpalackok és konyhai eszközök

  Kialakításának köszönhetően tökéletesen illeszkedik 
az alsó talicskatáskába az Explorer és Explorer Deluxe 
talicskáknál

  Az oldalán található fül segítségével könnyen kivehető a 
talicska táskából és az ágy alól

  10mm-es strapabíró duplacipzárak

  Új Hydratec vízlepergető anyag (100%-ban kezelt 
1050-es poliészter)

  Méretek:  M 15cm x Sz 39cm x M 18cm

Ft

CLU342 Voyager Low Level Cooler 28,500

Ft

CLU326 Voyager Large Cooler 13,500

Ft

CLU325 Voyager Cooler Bag 9,500

Ft

CLU324 Voyager Storage Bag 7,890

Vízálló Hydratec anyag

A lapos táskák elférnek az ágy alatt

A nagy hűtőtáska hőszigetelt és 
elválasztóval lett ellátva

A hűtőtáska hőszigetelt béléssel rendelkezik

ÚJ

ÚJ

ÚJ

ÚJ
A kiegészítők
nem tartozékok
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VOYAGER® ESZKÖZVÉDŐ TÁSKA

VOYAGER® 
NAGY SZERELÉKES TÁSKA

VOYAGER® 
KERÁMIA BÖGRE

VOYAGER® 
KÖZEPES SZERELÉKES TÁSKA

VOYAGER® 
KICSI SZERELÉKES TÁSKA

  Egyedi kialakítással az olyan eszközök tárolására, mint a 
kisméretű power bankok, iPad, töltők, fejlámpa stb

  Hozzáférési ponttal az oldalán, hogy könnyen tölthető 
legyen a telefon, fejlámpa stb

  Hálós zsebbel a tetején az éppen töltődő telefon 
számára

  Kiváló minőségű, strapabíró duplacipzárak

  EVA hordfüllel

  Új Hydratec vízlepergető anyag (100%-ban kezelt 
1050-es poliészter)

  Méretek: M 9cm x Sz 30cm x M 23cm

  Ideális helyet biztosít az olyan alapvető kellékeknek, 
mint a PVA kiegészítők, Impact Spod, aprócikkek, ólmok, 
Zig úszók és fejlámpák számára

  Színezett átlátszó fedél

  Poliészterhálós hordfül

  10mm-es strapabíró duplacipzárak

  Új Hydratec vízlepergető anyag (100%-ban kezelt 
1050-es poliészter)

  Méretek: M 10cm x Sz 27cm x M 17cm

  Ideális helyet biztosít az olyan alapvető kellékeknek, 
mint az olló, PVA zsákok, aprócikkek, ólmok és a fejlámpa 
számára

  Színezett átlátszó fedél

  Poliészterhálós hordfül

  10mm-es strapabíró cipzárak

  Új Hydratec vízlepergető anyag (100%-ban kezelt 
1050-es poliészter)

  Méretek:  M 9cm x Sz 16cm x M 13cm

  Ideális helyet biztosít az olyan alapvető kellékeknek, 
mint az aprócikkek, ólmok, fejlámpa

  Színezett átlátszó fedél

  Poliészterhálós hordfül

  10mm-es strapabíró cipzárak

  Új Hydratec vízlepergető anyag (100%-ban kezelt 
1050-es poliészter)

  Méretek:  M 9cm x Sz 13cm x M 8cm

  Kerámia bögre forró italokhoz

  Egyedi mércés mintázattal

Ft

CLU349 Ceramic Scales Mug 1,890
Ft

CLU344  Gadgets Safe 9,500

ÚJ

ÚJ ÚJ ÚJ

ÚJ

A kiegészítők
nem tartozékok

A kiegészítők
nem tartozékok

A kiegészítők
nem tartozékok

A kiegészítők
nem tartozékok

A feltüntetett árak, ajánlott fogyasztói árak

Ft

CLU346 Voyager Accessory Bag S 3,450

Ft

CLU347 Voyager Accessory Bag M 4,390

Ft

CLU348 Voyager Accessory Bag L 5,350
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CAMOLITE™ CSALÁD

CAMOLITE™
3 UP 2 DOWN BOTOS TÁSKA

CAMOLITE™
HÁRMAS TÁSKA

   A díjnyertes FX táskasorozat tervei alapján

   Öt bot befogadására – három az 
egyik és kettő a másik irányba

   50mm-es keverőgyűrű és nagyméretű 
orsó befogadására alkalmas profil

   Párnázott belső elválasztók

   Külső, zipzárazott ólomtartó zseb

   Erősített aljzat

   Nagy teherbírású 10mm-es zipzárak

   Merevített fogantyúk

   Kifordítható, párnázott vállpánt 3D kialakítással

   100%-ban kezelt 500-as poliészter anyag

   Stílusos egyedülálló Fox terep mintázat

  Külső anyaga: 100% poliészter, bélés: 
100% poliészter, töltet: 70% polietilén 30% poliuretán

  Méretek:  M 198cm x Sz 40cm x M 30cm

   Elérhető három méretben – 3m, 3,6m és 3,9m

   Három felszerelt bot tárolására alkalmas

   50mm-es keverőgyűrű befogadására alkalmas profil

   Párnázott belső elválasztók

   Külső, zipzárazott ólomtartó zseb

   Erősített aljzat

   Nagy teherbírású 10mm-es zipzárak

   Merevített fogantyúk

   Kifordítható, párnázott vállpánt 3D kialakítással

   100%-ban kezelt 500-as poliészter anyag

   Stílusos egyedülálló Fox terep mintázat

  Külső anyaga: 100% poliészter, bélés: 
100% poliészter, töltet: 60% polietilén 40% poliuretán

  Méretek: 
10ft:  M 165cm x Sz 38cm x M 30cm
12ft:  M 192cm x Sz 38cm x M 30cm
13ft:  M 208cm x Sz 38cm x M 30cm

Ft

CLU288 Camolite 3 up 2 Down 12ft 59,990

Ft

CLU286 Camolite Tri-Sleeve 10ft 39,500

CLU287 Camolite Tri-Sleeve 12ft 48,990

CLU297 Camolite Tri-Sleeve 13ft ÚJ 53,500

Egyedi Fox Camo mintázattal

A bottáska és a hármas bottartó praktikus 
tárolózsebbel rendelkezik

Merevített EVA hordfül

Kifordítható vállpánt
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CAMOLITE™ 
SZIMPLA BOTZSÁK

CAMOLITE™
BROLLY SZÁLLÍTÓ TÁSKA 

   Elérhető 3m, 3,6m és 3,9m-es változatban

   Egy felszerelt bot tárolására alkalmas

   50mm-es keverőgyűrű befogadására alkalmas profil

   Nagy teherbírású 10mm-es zipzárak

   Merevített fogantyúk

   100%-ban kezelt 500-as poliészter anyag

   Stílusos egyedülálló Fox terep mintázat

  Külső anyaga: 100% poliészter, bélés: 
100% poliészter, töltet: 100% poliuretán

  Méretek: 
10ft:  M 168cm x Sz 24cm
12ft:  M 198cm x Sz 24cm
13ft:  M 210cm x Sz 24cm

  Ideális a Royale és Ultra 60 félsátor sorozathoz 

   Camolite hármas táska, 3 Up 2 Down botos 
táska vagy szimpla botzsák is helyezhető a 
külsőzsebbe és hozzácsatolható kívülről

   Merevített alsó és felső rész

   10mm Strapabíró Dupla Cipzárak

   Merevített EVA Fogantyú

   Levehető, Párnázott Vállpánt

  Stílusos egyedülálló Fox terep mintázat

  100%-ban kezelt 500-as poliészter anyag

  Külső anyaga: 100% poliészter, bélés: 
100% poliészter, töltet: 100% polietilén Aljzat: 100% EVA

  Méretek: M 178cm x Sz 22cm x M 25cm

Ft

CLU290 Camolite Single Rod Jacket 10ft 14,500

CLU291 Camolite Single Rod Jacket 12ft 16,500

CLU292 Camolite Single Rod Jacket 13ft 17,990

Ft

 CLU289 Camolite Brolly Carryall 24,990

Csúcsminőségű csatok és patentek

Strapabíró cipzárak

A feltüntetett árak, ajánlott fogyasztói árak
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CAMOLITE™ CSALÁD

  Egyedi Fox camo mintázat
  Merev véggel rendelkezik a további 
védelem érdekében

  Az utolsó 8cm megerősített béléssel 
rendelkezik

  Tépőzáras pánttal rögzíthető a keverőgyűrű 
alatt

  Extra hosszú, így a legtöbb 
gyűrűkialakításhoz illeszkedik

  100%-ban kezelt 500-as poliészter anyag

  Egyedi Fox camo mintázat

  A párnázatnak köszönhetően orsóink 
biztonságban szállíthatók

  A spiccvédő gumisan rögzíthető az 
összes botra 3m-től 3,9m-ig

  Cipzáras ólomzseb

  100%-ban kezelt 500-as poliészter 
anyag

CAMOLITE™
BUZZ BAR  TARTÓ TÁSKA

CAMOLITE™ NAGYMÉRETŰ PÓTDOB TÁSKA

CAMOLITE™ BOILIE BUM BAGS

CAMOLITE™ SZÉK TÁSKA

  Az egyik oldalon a legtöbb forgalomban 
kapható 3botos kereszttartót elhelyezhetjük

  A másik oldalon két cipzáras zseb található, 
amely tökéletes az elektromos kapásjelzők, 
botrögzítők és a vevőegység tárolására

  Párnázott középső elválasztókkal, amelyek 
védelmet biztosítanak a kereszttartóknak 
és a kapásjelzőknek a szállítás alatt

  100%-ban kezelt 5000-es poliészter anyag

  Csúcsminőségű, strapabíró dupla cipzárakkal

  Divatos, egyedi Fox Camo mintázat 

  Egyedi Fox camo mintázat

  Teljes hosszban megerősítve 
a kellő védelemért

  Dupla cipzárral és hevederrel a 
könnyebb nyitás érdekében

  Töröljük tisztára a bélést, hogy ne kerülhessen 
homok és törmelék a dobokhoz

  3 szivacsos elválasztóval

  Négy nagyméretű dob befogadására alkalmas

  100%-ban kezelt 500-as poliészter anyag

  Egyedi Fox camo mintázat

  Erős duplacipzárral

  Hálós anyagának köszönhetően 
szárítózsákként is használható

  Rugalmas hurokkal a dobócső 
vagy a csúzli tárolására

  Az állítható derékpánton szintén 
tárolhatunk kellékeket

  100%-ban kezelt 500-as poliészter anyag

  Egyedi Fox camo mintázat

  Merevített EVA hordfül

  Erős duplacipzárral

  Párnázott eltávolítható vállpánttal

  Megfelelő az összes Fox szék tárolására

  100%-ban kezelt 500-as poliészter anyag

CAMOLITE™ 
XL SPICCVÉDŐ

CAMOLITE™ 
ORSÓ ÉS SPICCVÉDŐ

Ft

CLU309 Camolite XL Tip Protector 3,950

Ft

CLU320 Rod & Reel Protector 8,190

Ft

CLU308 Camo Large Spool Case 6,750

Ft

CLU313 Camo Chair Bag 16,500

Ft

CLU300 Camo Buzz Bar Bag 12,990

Ft

CLU318 Camo Boilie Bum Bag L 6,750

CLU317 Camo Boilie Bum Bag S 5,490

ÚJ

ÚJ

ÚJ

ÚJ

ÚJ

Bot nélkül

Tartalom 
nélkül
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32CM

32CM

31
C
M

24
C
M

39CM

37CM

17ltr

10 ltr
CAMOLITE™ 17LTR & 10LTR-ES VÖDRÖS TÁSKA

CAMOLITE™ 5LTR, 10LTR & 17LTR SZÖGLETES VÖDRÖK

  A 10l vagy 17l-es Fox Camo vödrök befogadásához 
tervezték, amelyek külön elérhetők

  A vödör egyszerűen behelyezhető a középső 
részbe, így egy egyedi tárolót kapunk

  Tökéletes a mobil horgászok számára, akik 
szeretnek cserkelni vagy felszínen horgászni…

  Két külső zseb az alapvető kiegészítők számára

  Az első zsebbe tökéletesen elfér a 
közepes Fox szerelékes doboz

  Gumis pánt a csúzli vagy a dobócső tárolására

  Párnázott, lemosható záró rész, amely 
kényelmes ülőfelület is egyben

  Párnázott, levehető vállpánt

  Csúcsminőségű, strapabíró duplacipzárak

  100%-ban kezelt 5000-es poliészter anyag

  Divatos, egyedi Fox Camo mintázat 

  Külső anyaga: 100% poliészter, bélés: 100% 
poliészter, töltet: 100% polietilén Aljzat: 100% PVC

   Elérhető 5l, 10l ls 17l-es változatban

   Tökéletes spod mixek, magvak és etetőanyagok 
tárolásához

   A szögletes kialakítása miatt egyszerűbb a talicskán 
szállítani, mint a hagyományos vödröket

   Egyszerűbb elhelyezni az autóban

   Extra erős fém hordfül

Ft

CLU305 Camolite 10ltr Bucket Carryall 17,990

CLU306 Camolite 17ltr Bucket Carryall 21,990

Ft

CBT005 Camo Square Bucket 5ltr 2,290

CBT006 Camo Square Bucket 10ltr 3,150

CBT007 Camo Square Bucket 17ltr 4,250

Vödör nélkül

Extra erős fém fogantyú

A feltüntetett árak, ajánlott fogyasztói árak

Tökéletes a legkülönbözőbb 
csalikhoz

Fox2018_84-91.indd   87 15/12/2017   19:06:11



www.foxint.com

31CM

27CM

35
C
M

50
C
M

57CM

43CM

29CM

26
C
M

54CM

CAMOLITE™ CSALÁD

CAMOLITE™ TALICSKA TÁSKA

CAMOLITE™ ALACSONY HORDTÁSKA

CAMOLITE™ RUCKALL TÁSKA

   Tökéletesen használható az Explorer Talicskával, 
melyhez a hátul kialakított panellel rögzíthető

   Tökéletes a felszerelés, csali és ruházat tárolására

   Merevített EVA Fogantyú

   Levehető, Párnázott Vállpánt

   Külső és belső hálós zsebek

   Két külső cipzáras zseb az extra tárolóhelyért

   Lehajtható első panel biztosít egyszerű 
hozzáférést a felszerelésekhez

   Merevített alsó és felső rész

   10mm Strapabíró Dupla Cipzárak

   Stílusos egyedülálló Fox terep mintázat

   100%-ban kezelt 500-as poliészter anyag

  Külső anyaga: 100% poliészter, bélés: 100% 
poliészter, töltet: 100% polietilén Aljzat: 100% EVA

   Az alacsony kialakításnak köszönhetően 
az ágy alatt is tárolható

   Tökéletesen használható az Explorer talicskával, 
melyhez a hátul kialakított panellel rögzíthető

   Két külső tároló zsebbel – ideális olyan 
kiegészítőkhöz, mint a PVA

   Cipzáras, hálós tárolók a külső zsebeken

   A felső zseb a nagy Fox szerelékes 
doboz tárolásához lett kialakítva

   A fő tároló tökéletes egy sor különböző felszerelés 
tárolásához, mint pl. a Camolite szerelékes táska 

  Megerősített, öntött alsórész 

   Merevített EVA fogantyú

   Párnázott, eltávolítható vállpánt

  Csúcsminőségű, strapabíró dupla cipzárakkal

  100%-ban kezelt 5000-es poliészter anyag

  Divatos, egyedi Fox Camo mintázat 

  Külső anyaga: 100% poliészter, bélés: 100% 
poliészter, töltet: 100% polietilén Aljzat: 100% EVA

   Egyedi kialakítású táska, amely egyesíti a 
hátitáskák és a hordtáskák előnyeit

   Párnázott 3D csúszásmentes vállpánt és párnázott 
hátrész teszi a Ruckall táska viseletét igazán kényelmessé

   A párnázott hátrész lehajtható, 
amikor a táska a földön van

   Megerősített, öntött alsórész

   Az egyik oldalán teljes hosszban egy cipzáras tároló, míg 
a másik oldalon két kisebb cipzáras zseb található – ezek 
mindegyike tökéletes a kisebb kiegészítők tárolására

   A két eltávolítható pánt lehetővé teszi 
a szék vagy a horogszabadító matrac 
rögzítését, így a kezünk szabad marad

   Gumis zsebbel a fedél belső részén, 
amelybe szerelékes doboz helyezhető

   Az alacsony kialakításnak köszönhetően 
az ágy alatt is tárolható

  Csúcsminőségű, strapabíró duplacipzárak

   100%-ban kezelt 5000-es poliészter anyag

   Divatos, egyedi Fox Camo mintázat 

  Külső anyaga: 100% poliészter, bélés: 100% 
poliészter, töltet: 100% polietilén Aljzat: 100% EVA

Ft

CLU285 Camolite Barrow Bag 39,500

Ft

CLU298 Camolite Low Level Carryall 32,990

Ft

CLU307 Camolite Ruckall 42,500
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29CM

26
C
M

39CM

Ft

CLU299 Camolite Low Level Cool Bag 36,500

CAMOLITE™ HŰTŐTÁSKA  

CAMOLITE™ TÁROLÓTÁSKA

CAMOLITE™ ALACSONY HŰTŐTÁSKA

   Kiváló minőségű termobélés 

   Két méretben kapható – normál és nagy

   Ideális csalik és élelem tárolására

   Pontosan illeszkedik az Explorer 
talicska alsó tárolózsákjába

   Az oldalsó fülekkel könnyen 
kivehető a talicskás zsákból

   8mm Strapabíró Dupla Cipzárak

   Stílusos egyedülálló Fox terep mintázat

  Külső anyaga: 100% poliészter, bélés: 100% 
poliészter, töltet: 100% polietilén

  Méretek:
Standard – M 39cm x Sz 18cm x M 15cm
Large  – M 40cm x Sz 30cm x M 20cm

   Ideális a gáztűzhely, gázpalackok és 
konyhaeszközök tárolására

   Pontosan illeszkedik az Explorer 
talicska alsó tárolózsákjába

   Az oldalsó fülekkel könnyen kivehető a talicskás zsákból

   8mm Strapabíró Dupla Cipzárak

   Stílusos egyedülálló Fox terep mintázat

   100%-ban kezelt 500-as poliészter anyagg

  Külső anyaga: 100% poliészter, bélés: 100% 
poliészter, töltet: 100% polietilén

  Méretek: Sz 39cm x M 15cm x M 18cm

   Az alacsony kialakításnak köszönhetően 
az ágy alatt is tárolható

   Tökéletesen használható az Explorer talicskával, 
melyhez a hátul kialakított panellel rögzíthető

   A fő tároló eltávolítható, állítható elválasztóval 
rendelkezik, ami tökéletes a csalik tárolására 
vagy az élelem frissen tartására 

   A felső zseb eltávolítható, állítható elválasztókkal 
lett ellátva, ami tökéletes a csalik tárolására 
vagy az élelem frissen tartására

   Megerősített, öntött alsórész 

   Merevített EVA fogantyú

   Párnázott, eltávolítható vállpánt

   Csúcsminőségű, strapabíró dupla cipzárakkal

  100%-ban kezelt 5000-es poliészter anyag

   Divatos, egyedi Fox Camo mintázat 

  Külső anyaga: 100% poliészter, bélés: 100% 
poliészter, töltet: 100% polietilén Aljzat: 100% EVA

Ft

CLU282 Camolite Coolbag Large 12,990

CLU283 Camolite Coolbag Standard 9,750

Ft

CLU284 Camolite Standard Storage Bag 8,500

A hűtőtáska csúcsminőségű hőszigeteléssel 
rendelkezik

A talicskatáska oldalzsebén keresztül 
betehető és kivehető

Ideális gázpalackok és főző eszközök 
tárolására (tartalom nélkül)

A feltüntetett árak, ajánlott fogyasztói árak
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CAMOLITE™ CSALÁD

CAMOLITE™ NAGY SZERELÉKES TÁSKA

CAMOLITE™ KÖZEPES SZERELÉKES TÁSKA

CAMOLITE™ LAPOS SZERELÉKES TÁSKA

CAMOLITE™ KISMÉRETŰ SZERELÉKES TÁSKA

  Tökéletes az olyan kellékek tárolására, mint a PVA, 
különböző Edges aprócikkek, Zig úszók…

   Az átlátszó fedélnek köszönhetően könnyen 
megtalálhatjuk, amire szükségünk van

  Lapos kialakítású hordfül

   Csúcsminőségű, strapabíró duplacipzárak

   100%-ban kezelt 5000-es poliészter anyag

   Divatos, egyedi Fox Camo mintázat

  Külső anyaga: 70% poliészter 30% 
PVC, bélés 100% poliészter

  Méretek: Sz 16cm x M 9.5cm x M 27cm

   Tökéletes az olyan kellékek tárolására, mint a PVA, 
különböző Edges aprócikkek, Zig úszók…

   Az átlátszó fedélnek köszönhetően könnyen 
megtalálhatjuk, amire szükségünk van

   Lapos kialakítású hordfül

   Csúcsminőségű, strapabíró duplacipzárak

  100%-ban kezelt 5000-es poliészter anyag

   Divatos, egyedi Fox Camo mintázat

  Külső anyaga: 70% poliészter 30% 
PVC, bélés 100% poliészter

  Méretek: Sz 13cm x M 9.5cm x M 16.5cm

   Tökéletes az olyan kellékek tárolására, mint a Zig úszók, 
Impact Spod vagy a különböző Edges aprócikkek

   Az átlátszó fedélnek köszönhetően könnyen 
megtalálhatjuk, amire szükségünk van

   Lapos kialakítású hordfül

  Csúcsminőségű, strapabíró duplacipzárak

   100%-ban kezelt 5000-es poliészter anyag

  Divatos, egyedi Fox Camo mintázat 

  Külső anyaga: 70% poliészter 30% 
PVC, bélés 100% poliészter

  Méretek: Sz 9.5cm x M 9.5cm x M 27cm

   Tökéletes az olyan kellékek tárolására, mint a PVA, 
különböző Edges aprócikkek, Zig úszók…

   Az átlátszó fedélnek köszönhetően könnyen 
megtalálhatjuk, amire szükségünk van

   Lapos kialakítású hordfül

   Csúcsminőségű, strapabíró duplacipzárak

   100%-ban kezelt 5000-es poliészter anyag

   Divatos, egyedi Fox Camo mintázat

  Külső anyaga: 70% poliészter 30% 
PVC, bélés 100% poliészter

  Méretek: Sz 8.5cm x M 9.5cm x M 13cm

Ft

CLU303 Camolite Accessory Bag Large 7,250

Ft

CLU302 Camolite Accessory Bag Medium 5,490

Ft

CLU304 Camolite Accessory Bag Slim 7,250

Ft

CLU301 Camolite Accessory Bag Small 3,590

Ft

CLU314 Camolite Standard Pillow  7,500

CLU315 Camolite XL Pillow  10,990

CAMOLITE™ PILLOWS   

  Kétoldalú

  Az egyik oldalán finom gyapjúval, mely melegen tart télen

  Lágy pamuttal a másik oldalon, mely hűsen tart nyáron

  Levehető, tisztítható huzat

  Két méretben: Standard és XL

Tökéletes olyan kellékek tárolásához, mint a 
PVA és Impact Spod

A keskeny ideális a Marker úszók és Zig 
kiegészítőkhöz

A közepes számos kellék befogadására 
alkalmas

A kicsi ideális az ólmok tárolására

ÚJ
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CAMOLITE™ 
REKESZES DIPES TÁSKA

  Egyedi Fox camo mintázat

  Erős duplacipzárral

  4 normál méretű csalis tégely

  4 kisméretű csalis tégely

  Párnázott elválasztók

  Színezett PVC fedéllel az egyszerűbb 
csali azonosítás érdekében

  100%-ban kezelt 500-as poliészter anyag

Ft

CLU310 Camolite Glug 8 Pot Case 11,500

CAMOLITE™ 
REKESZES DIPES TÁSKA 

  Egyedi Fox camo mintázat

  Erős duplacipzárral

  2 normál méretű csalis tégely

  4 kisméretű csalis tégely

  Párnázott elválasztók

  Színezett PVC fedéllel az egyszerűbb csali azonosítás érdekében

  100%-ban kezelt 500-as poliészter anyag
Ft

CLU311 Camolite Glug 6 Pot Case 9,750

Párnázott elválasztók

Színezett csalis tégelyek 2 méretben

Színezett PVC tető az egyszerűbb azonosítás 
érdekében

ÚJ

ÚJ

CAMOLITE™ 
ÓLMOS ÉS APRÓCIKKES TÁSKA

  Egyedi Fox camo mintázat

  Erős duplacipzárral

  Merev betéttel ellátva

  Merevített EVA hordfül

  Színezett PVC fedéllel az egyszerűbb 
csali azonosítás érdekében

  100%-ban kezelt 500-as poliészter anyag Ft

CLU312 Camolite Lead & Bits Bag 11,500

ÚJ

A feltüntetett árak, ajánlott fogyasztói árak
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®

ROYALE® TÁSKÁK

ROYALE® 
3 BOTOS TÁSKA

ROYALE® 
4 BOTOS TÁSKA

  Belseje és elválasztói is párnázottak a 
botok teljes védelme érdekében

  Három felszerelt és három fel nem 
szerelt bot tárolására alkalmas

  Párnázott orsótartó rész, mely a nagy 
dobméretű orsók befogadására is alkalmas

  Alumínium merevítés

  Tökéletesen méretezett tépőzáras 
botrögzítők, ergonomikusan kialakított gumi 
akasztókkal a könnyebb használatért 

  Két külső zseb: egy a leszúrók, egy a 
merítő vagy bármi más számára

  Elérhető 3,6m-es és 3,9m-es hosszban

  Külső borítása 100% Poliészter, Bélése/Töltőanyaga 70% 
Polietilén 30% Poliuretán, Szegélye 100% Poliészter

  Méretek: 
12ft: 196cm x 31cm
13ft: 209cm x 31cm

  Belseje és elválasztói is párnázottak a 
botok teljes védelme érdekében

  Három felszerelt és három fel nem 
szerelt bot tárolására alkalmas

  Párnázott orsótartó rész, mely a nagy 
dobméretű orsók befogadására is alkalmas

  Alumínium merevítés

  Tökéletesen méretezett tépőzáras 
botrögzítők, ergonomikusan kialakított gumi 
akasztókkal a könnyebb használatért 

  Két külső zseb: egy a leszúrók, egy a 
merítő vagy bármi más számára

  Elérhető 3,6m-es és 3,9m-es hosszban

  Külső borítása 100% Poliészter, Bélése/Töltőanyaga 20% 
Polietilén 80% Poliuretán, Szegélye 100% Poliészter

  Méretek: 13ft: 209cm x 39cm

Ft

CLU170 Royale 3-Rod 12ft Holdall 39,500

CLU171 Royale 3-Rod 13ft Holdall 43,990
Ft

CLU172 Royale 4-Rod 13ft Holdall 48,500

Szakadás és vízálló 1200-as kezelt 
poliészterből készült a teljes sorozat a kellő 
tartósság érdekében

Speciális, megerősített vastag dupla 
cipzárakkal rendelkezik a teljes sorozat
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ROYALE® 
4 BOTOS TEGEZ KOMBÓ

ROYALE®SZIMPLA BOTZSÁK 
3M, 3,6M ÉS 3,9M

  Három párnázott botzsákkal ellátva

  Belső rekesze egy 150cm-es ernyő a Reflex 
Compact befogadására alkalmas

  Dupla zipzár a könnyebb hozzáférhetőségért

  Leszedhető vállpánt a talicskán való szállításhoz

  Három külső zseb a leszúrók, a merítőháló 
és a merítő nyél számára

  Három heveder az egyes botzsákok összefogására

  Minden botzsák karabinerrel rögzített

  Elérhető 3,6m-es és 3,9m-es hosszban

  Külső borítása 100% Poliészter, Bélése/Töltőanyaga 5% 
Polietilén 95% Poliuretán, Szegélye 100% Poliészter

  Méretek: 
12ft: 198cm x 24cm
13ft: 210cm x 24cm

  50mm-es keverőgyűrű befogadására alkalmas profil

  Két merevített EVA markolat

  Kialakításának köszönhetően az orsó befelé fordul, így 
a dupla zipzárak nem okoznak sérülést a zsinóron

  A botzsák felső 15cm-es része nem zipzárazott, 
így a bot fixen helyezkedik el benne – nem kell 
több időt pazarolni a botok rendezgetésére

  Az orsó résznél bővített kialakítású, hogy a 
nagyméretű orsók is elférjenek benne

  A tetején akasztó található

  Külső borítása 100% Poliészter, Bélése/Töltőanyaga 
100% Poliuretán, Szegélye 100% Poliészter

  Méretek: 
10ft: 165cm x 24cm
12ft: 198cm x 24cm
13ft: 210cm x 24cm

Ft

CLU193 Royale 4-Rod Quiver Combo 
inc 3x 12ft Jacket

59,990

CLU173 Royale 4-Rod Quiver Combo
inc 3 x 13ft Jacket

62,990

Ft

CLU244 Royale 10ft Rod Sleeve 10,990

CLU194 Royale Single 12ft Jacket 11,990

CLU174 Royale Single 13ft Jacket 12,500

Fix formázott EVA párnázott vállpánt, mely 
nem csúszik el használat közben

Az összes csat és patent tartós műanyagból 
készült, melyek kiállják az idő próbáját

A feltüntetett árak, ajánlott fogyasztói árak
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ROYALE® TÁSKÁK

ROYALE®
3 BOTOS BOTZSÁK 3,6M ÉS 3,9M

ROYALE® 
3 BOTOS BOTZSÁK 3,6M 3 RÉSZES

  Három felszerelt bot tárolására alkalmas

  50mm-es keverőgyűrű befogadására alkalmas profil

  Tökéletes azon horgászoknak, akik csak 
három botot visznek a horgászathoz

  Merevített EVA markolat

  Külső zseb a merítőháló tárolására

  Kifordítható, párnázott vállpánt

  Anyaga 100% poliészter

  Méretek: 
12ft: 192cm x 36cm x 30cm
13ft: 203cm x 37cm x 30cm

  Három felszerelt, 3 részes bot tárolására alkalmas

  50mm-es keverőgyűrű befogadására alkalmas profil

  Tökéletes azon horgászoknak, akik csak 
három botot visznek a horgászathoz

  Merevített EVA markolat

  Külső zseb a merítőháló tárolására

  Kifordítható, párnázott vállpánt

  Az EOS teleszkópos botok befogadására is alkalmas

  Anyaga 100% poliészter

  Méretek: 135cm x 30cm x 30cm

Ft

CLU281 Royale 12ft Tri-Sleeve 27,500

CLU294 Royale 13ft Tri-Sleeve 32,990

Ft

CLU296 Royale Tri-Sleeve 12ft 3pc 29,500

Szakadás és vízálló 1200-as kezelt 
poliészterből készült a teljes sorozat a kellő 
tartósság érdekében

Speciális, megerősített vastag dupla 
cipzárakkal rendelkezik a teljes sorozat
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ROYALE®
2 BOTOS BOTZSÁK

ROYALE® 
BROLLY SZÁLLÍTÓ RENDSZER

  Két felszerelt botnak biztosít helyet

  50mm-es keverőgyűrű és nagyméretű 
orsó befogadására alkalmas profil

  Ideális azon horgászoknak, akik 
csak két botot használnak

  Szintén ideális Spod és Marker botok tárolására

  Külső zseb a merítő tárolására

  Kifordítható, párnázott vállpánt

  3m-es és 3.6m-es botokhoz készült változat elérhető

  Anyaga 100% Poliészterí

  Méretek: 
10ft: 162cm x 26cm x 26cm
12ft: 192cm x 34cm x 26cm

  Ideális a Royale és Ultra 60 félsátor sorozathoz 

  Helyet biztosít a tartalék botoknak az egyes 
bottáskának, a Royale 2-botzsáknak, Royale 
hármas botzsáknak, Voyager hármas botzsáknak 
vagy az egyes botzsákoknak a külső zsebben

  1200-as ellenálló kezelt poliészter anyag

  10mm-es nagy teherbírású dupla zipzárak

  a zipzárkialakítás megkönnyíti a rámolást

  leszedhető párnázott vállpánt

  merevített EVA markolat

  összehúzó hevederek

  Anyaga 100% Poliészter

  Méretek: 172cm x 32cm x 28cm

Ft

CLU268 Royale 12ft 2-Rod Sleeve 25,990

CLU269 Royale 10ft 2-Rod Sleeve 21,990

Ft

CLU264 Royale Brolley Carryall System 14,750

Fix formázott EVA párnázott vállpánt, mely 
nem csúszik el használat közben

Az összes csat és patent tartós műanyagból 
készült, melyek kiállják az idő próbáját

A feltüntetett árak, ajánlott fogyasztói árak
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ROYALE® TÁSKÁK

ROYALE® ÁGY TÁSKA

  Elérhető nagy (az R1, R2, Warrior 2 ágyakhoz 
valamint a Flatliner és Flatliter MK2 ágyakhoz) és 
XL változatban (az R3 és Warrior 2 XL ágyakhoz) 

  Megfelel a piacon kapható legtöbb ágyhoz

  Elegendő helyet nyújt egy könnyű 
hálózsák és egy párna számára is

  Külső borítása 100% Poliészter, Bélése/Töltőanyaga 
100% Polietilén, Szegélye 100% Poliészter

Ft

CLU237 Royale XL Bedchair Bag 24,500

CLU238 Royale Large Bedchair Bag 24,500

ROYALE® HÁLÓZSÁKTARTÓ TÁSKA

  Elérhető két méretben – Standard és 
XL (a Kingsize hálózsákokhoz)

  Tökéletes a hálózsák szállítására

  Megerősített, vízálló alap

  10mm-es nagy teherbírású cipzárak

  Merevített EVA markolat

  Megerősített hevederekkel a kisebb 
helyfoglalás érdekében

  Külső borítása 100% Poliészter, Fő Rekesze 100% PVC
Ft

CLU259 Royale Sleeping Bag Wrap Standard 11,500

CLU260 Royale Sleeping Bag Wrap XL 13,990

A kiegészítők 
nem tartozékok

Szakadás és vízálló 1200-as kezelt 
poliészterből készült a teljes sorozat a kellő 
tartósság érdekében

Speciális, megerősített vastag dupla 
cipzárakkal rendelkezik a teljes sorozat

Az összes csat és patent tartós műanyagból 
készült, melyek kiállják az idő próbáját
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ROYALE® ÓLOMTARTÓ TÁSKA

  Sokoldalú táska ólmok, etetőkosarak és hasonló tárgyak tárolására

  Merevített EVA markolat a tetején

  Zipzáras hálós zseb a kiegészítőknek

  Két merevített tépőzáras elválasztóval hogy mindenki 
saját igényeinek megfelelően alakíthassa

  Külső borítása 100% Poliészter, Bélése/Töltőanyaga 
100% Polietilén, Szegélye 100% Poliészter

  Méretek: 22cm x 8cm x 14cm

Ft

CLU178 Royale Lead and Bits Bag 8,990

A kiegészítők 
nem tartozékok

A kiegészítők 
nem tartozékok

ROYALE® 
KAPÁSJELZŐ TOK

  Nagy sűrűségű Poliészter anyag

  Párnázott védelem

  Biztonsági behúzó

  Külső borítása 100% Poliészter, 
Bélése/Töltőanyaga 100% Polietilén, 
Szegélye 100% Poliészter

Ft

CLU255 Royale Alarm Pouch 3,290

ROYALE® BUZZ BAR BAG TARTÓ TÁSKA

  Jól párnázott táska, mely tökéletes védelmet 
nyújt a jelzőknek és a kereszttartóknak

  Zipzárazható hálós zseb a swingerek és egyéb jelzők tárolására

  Tépőzáras rögzítők a kereszttartók szállítás alatti rögzítésére

  Méretek: 
2-3 rods - 51cm x 6cm x 23cm

Ft

CLU182 Royale 2-3 Rod Buzz Bar Bag 9,500

ROYALE® DIPPES TÁSKA

  Horog csalik, dippek és folyékony 
adalékok tárolására alkalmas

  Merevített EVA markolattal a tetején

  Zipzáras hálós zseb a fedélben a fűzőtű, 
stopper és egyéb kiegészítők számára 

  Hat darab Fox logóval ellátott, 
vízzáró csavaros dobozzal

  Külső borítása 100% Poliészter, 
Bélése/Töltőanyaga 100% Polietilén, 
Szegélye 100% Poliészter

  Méretek: 25cm x 12cm x 16cm

Ft

CLU177 Royale Dip Bag 10,990

A feltüntetett árak, ajánlott fogyasztói árak
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ROYALE® TÁSKÁK

ROYALE® UTAZÓTÁSKA XL

ROYALE® UTAZÓTÁSKA NAGY

ROYALE® UTAZÓTÁSKA KÖZEPES

  Nagy, 128l-es kapacitás

  Hat külső zseb: 
- Az első zseb a nagy F Box és két darab szerelékes táska 
számára
- A két hátsó zseb mindegyike egy nagy dupla F box-ot 
képes befogadni 
- nagy oldalzseb a nagy F Box tárolására
a kis oldalsó zsebek lépcsős elrendezésűek a könnyebb 
hozzáférhetőség érdekében; a kisebb két kicsi 
szerelékes táska tárolására alkalmas, míg a nagyobb 
egy közepes méretű táskát képes befogadni

  Külső borítása 100% Poliészter, Bélése/Töltőanyaga 
100% Polietilén, Szegélye 100% Poliészter

  80l-es kapacitás

  Három külső zseb:
- Az első zseb a nagy dupla F Box és a közepes 
szerelékes táska számára
- A két oldalzseb mindegyike egy nagy és egy 
közepes szerelékes táskát képes befogadni

  Külső borítása 100% Poliészter, Bélése/Töltőanyaga 
100% Polietilén, Szegélye 100% Poliészter

  56l-es kapacitás

  Három külső zseb:
- Első zseb a nagy F Box számára
- A két oldalzseb mindegyike egy nagy, vagy két 
közepes méretű szerelékes táskát képes befogadni

  Külső borítása 100% Poliészter, Bélése/Töltőanyaga 
100% Polietilén, Szegélye 100% Poliészter

Ft

CLU167 Royale Carryall XL 27,500

Ft

CLU168 Royale Carryall L 24,500

Ft

CLU169 Royale Carryall M 19,990

ROYALE® TALICSA TÁSKÁK

  Compact és Standard méretben kapható 

  100% 1200 Denier poliészter anyagból készült

  Öntött alap és tető

  Biztonságosan rögzíthető a talicskához

  10mm-es strapabíró zipzárak rugalmas nylon fülekkel

  2 külső zseb a kiegészítők tárolására

  1 külső, központi zseb a szerelékes doboz tárolására

  A Kompakt és Standard egy külső, középső 
zsebbel lett ellátva a szerelékes doboz számára  

  Az XL két külső zsebbel lett ellátva a kiegészítők számára

  Merevített EVA fogantyúk

  Levehető, párnázott vállpánt

  Külső borítása 100% Poliészter

  Méretek:
Compact - L 50cm x W 35cm x H 44cm 
Standard - L 60cm x W 38cm x H 42cm
X-Large - L 82cm x W 36cm x H 44cm

Ft

CLU270 Royale Barrow Bag Compact 29,500

CLU271 Royale Barrow Bag Standard 32,990

CLU295 Royale Barrow Bag XL 45,500
Compact

Standard
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ROYALE® 40L-ES HÁTIZSÁK

  Tökéletes választás cserkelő horgászoknak

  Teljesen állítható pántok és 3D kialakítású vállpántok. A hátsó 
panel biztosítja a lélegző képességet

  40l-es fő tároló kapacitás

  Négy külső zseb:
- Első zseb a nagy dupla F Box számára
- Felső zseb a közepes dupla F Box számára
- A két oldalsó zseb tökéletes egy nagy, vagy három kisméretű 
szerelékes táska tárolására

  Teljesen állítható váll és derékpánt

  Zipzáras hálós zseb a fedél belsején

  Külső borítása 100% Poliészter, Bélése/Töltőanyaga 85% 
Polietilén 15% Poliuretán, Szegélye 100% Poliészter

Ft

CLU195 Royale Rucksack - 40ltr 25,990

ROYALE® HŰTŐ TÁSKA

  Könnyen tisztítható, hőszigetelt bélés

  Tökéletes ételek, italok vagy akár csalik tárolására is

  Merevített EVA markolat

  10mm-es dupla zipzárak

  Külső borítása 100% Poliészter, Bélése/Töltőanyaga 
100% Polietilén, Szegélye 100% Polietilén

  Méretek: 39cm x 25cm x 28cm

Ft

CLU190 Royale Cooler Bag 17,500

ROYALE® ELSŐ TALICSKATÁSKA

  Úgy tervezték, hogy a Royale és a Royale 
XT talicskák elejére illeszkedjen

  Strapabíró, 10mm-es dupla zipzárak

  Tépőzáras elválasztók a rendszerezhetőségért

  Ideális a vizes palackok és egyéb 
súlyos tárgyak elhelyezésére

  Merevített alap

  Hordozó markolattal a tetején

  Külső borítása 100% Poliészter, Bélése/Töltőanyaga 
100% Polietilén, Szegélye 100% Poliészter

Ft

CLU265 Royale Barrow Front Bag 14,750

A Royale Hátizsák felső zsebébepont passzol 
a Kétoldalas Közep es F-Box doboz

ROYALE® 
BOJLI TÁROLÓ ÖVTÁSKA

  Tökéletes a bojlik tárolására csúzlizásnál 
vagy dobócsöves etetésnél

  Ideális választás cserkelő horgászok számára

  A Royale sorozatnál megszokott 
TOP kategóriás anyagokból

  Kézre álló zsebekkel az elején, 
a szükséges dolgoknak

  Állítható deréköv

  Elérhető Standard és XL méretben

  Anyaga 100% Poliészter

  Méretek: Std - 29cm x 20cm x 14cm
XL - 35cm x 26cm x 20cm

Ft

CLU242 Royale Boilie Pouch Std 4,890

CLU243 Royale Boilie Pouch XL 6,750

A feltüntetett árak, ajánlott fogyasztói árak

A kiegészítők 
nem tartozékok
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ROYALE® TÁSKÁK

ROYALE® VÁSZON VÖDRÖK

  Tökéletes a cserkelő horgászok számára, akiknek egy 
kompakt vödörre van szükségük az etetőanyagok, 
bojlik, pelletek vagy egyéb csalik tárolására

  Kétféle méretben elérhető – Közepes és Nagy

  Helytakarékos, mivel üres állapotában összecsukható

  Tisztítható belső rész

  Két zipzárral és csattal (csak a Nagy modellnél) 
rögzített fedél, így a benne tárolt dolgok 
biztos helyen vannak, nem borulnak ki

  Külső borítása 100% Poliészter, 
Szegélye 100% PVC

  Méretek: 
Large - H 30cm x Ø32cm 
Medium - H 16cm x Ø28cm

Ft

CLU191 Royale Compact Bucket Large 9,885

CLU192 Royale Compact Bucket Medium 7,413

ROYALE® CSALIS TÁSKA

  Tökéletes a fagyasztott bojlik állagának megőrzésére

  Étel és ital tárolására is alkalmas

  Egy kivehető hőszigetelt tárolóval

  Teljesen hőszigetelt, könnyen tisztítható

  Három külső zseb:
- első zseb a nagy F Box számára
- két oldalzseb a nagy szerelékes táska vagy az 
előketáska tárolására zipzáras zseb a fedélben

  Külső borítása 100% Poliészter, Bélése/Töltőanyaga 

  100% Polietilén, Szegélye 100% Polietilén

  100% Polyethylene, Lining 100% Polyethylene

  Méretek: 54cm x 31cm x 38cm

Ft

CLU189 Royale Bait Bag 26,880

ROYALE®
BOJLI SZÁRÍTÓ TÁSKÁK

  Közepes és Nagy méretben kapható

  Mindegyik táska kisméretű horog 
csalis táskával rendelkezik

  Megerősített szállító/
felfüggesztő fogantyúk

  Zsinórral összehúzható felsőrész

  Anyaga 100% Poliészter

Ft

CLU272 Large Air Dry Bag 5,095

CLU273 Medium Air Dry Bag 4,786

AJÁNDÉK 
Horogcsali Szárí-Tó

A Royale csalis táska hőszigetelt béléssel 
rendelkezik, hogy a kiválasztott csalink 
tovább frissen maradhasson. A bélés 
rendkívül egyszerűen kitörülhető, így a 
táska mindig tökéletes állapotban maradhat
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ROYALE® HŰTŐTÁSKA ÉTKÉSZLETTEL

  Középső tároló része hőszigetelt és könnyen tisztítható, 
60:40 arányú elválasztóval, étel tárolására készült

  Két nagy párnázott külső zseb főzőalkalmatosságnak, 
konzerveknek és kiegészítőknek

  A lenyitható nagy első zseb a következőket 
tartalmazza: 2db rozsdamentes acél kés, villa, kanál 
és teáskanál, 2db négyzet alakú tányér Fox logóval, 
2db zöld bögre, 1db dugóhúzó, 1db műanyag 
vágódeszka, 2db nagy, csavaros tetejű doboz, 2db 
kisméretű csavaros tetejű doboz és 1db kéztörlő

  Belső süllyesztett tároló olaj, szószok, 
mosogatószerek stb. tárolására 

  Teljes hosszban zipzárazott, 10mm-es dupla zipzárral

  külső jellemzők: két levehető, hőszigetelt palacktartó, 
behúzóval a tetejüknél víz vagy egyéb folyadék 
tárolására állítható és leszedhető vállpánt

  Külső borítása 100% Poliészter, Bélése/Töltőanyaga 
100% Polietilén, Szegélye 100% Poliészter

  Méretek: 67cm x 34cm x 30cm

Ft

CLU235 Royale Cooler Food Bag System 40,167

ROYALE® EDÉNYKÉSZLET 
TARTÓ TÁSKÁK

  A nagy keresletre való tekintettel készült

  Két méretben kapható 

  Nagyméretű a 4 darabos edénykészlethez

  Standard a 3 darabos edénykészlethez

  Megerősített alap

  Merevített EVA fogantyú

  Strapabíró Dupla 10mm-es cipzárak

  Külső borítása 100% Poliészter

Ft

CLU276 Cookset Bag (3pc) 4,477

CLU277 Cookset Bag (4pc) 4,786

ROYALE® BÖGRE 

  Zöld műanyag bögre, forró italokhoz

  Aranyszínű Fox logóval

Ft

CLU252 Royale Mug 1,542

ROYALE®
1 ÉS 2 FŐS ÉTKÉSZLET

  Merevített EVA markolat

  Ideális rövid túrákra

  1 fő részére: 1db rozsdamentes acél kés, villa, kanál 
és teáskanál, 1db négyzet alakú tányér Fox logóval, 
1db zöld bögre, 1db dugóhúzó, 1db műanyag 
vágódeszka, 1db nagy, csavaros tetejű doboz, 1db 
kisméretű csavaros tetejű doboz, 1db kéztörlő

  2 főrészére: 2db rozsdamentes acél kés, villa, kanál 
és teáskanál, 2db négyzet alakú tányér Fox logóval, 
2db zöld bögre, 1db dugóhúzó, 1db műanyag 
vágódeszka, 2db nagy, csavaros tetejű doboz, 2db 
kisméretű csavaros tetejű doboz, 1db kéztörlő

  Külső borítása 100% Poliészter, Bélése/Töltőanyaga 
100% Polietilén, Szegélye 100% Poliészter

Ft

CLU240 Royale 1-Man Dinner Set 16,992

CLU241 Royale 2-Man Dinner Set 21,627

A feltüntetett árak, ajánlott fogyasztói árak

A kiegészítők 
nem tartozékok
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ROYALE® TÁSKÁK

ROYALE® SZERELÉKES TÁSKÁK

  A Royale hátizsákok, Utazótáskák és csalis 
táskák külső zsebeihez méretezve

  Elérhető három méretben – Nagy, Közepes és Kicsi

  Zipzáras hálós zseb a fedél belsejében

  Merevített EVA markolat (csak a Nagy modellnél)

  Anyaga 100% Poliészter

  Méretek: L - 26.5cm x 8cm x 17cm
M - 22cm x 8cm x 13cm
S - 16cm x 8cm x 10cm

Ft

CLU179 Royale Accessory Bag - L 6,486

CLU180 Royale Accessory Bag - M 5,713

CLU181 Royale Accessory Bag - S 5,095

ROYALE® ORSÓTARTÓ TÁSKA

  Dupla zipzárral és merevítéssel, a 
tökéletes orsóvédelem érdekében

  XL-es verzió a nagyméretű dobbal 
rendelkező orsók befogadására

  Nagy változat az összes többi orsó számára

  Külső borítása 100% Poliészter, Bélése/Töltőanyaga 
100% Polietilén, Szegélye 100% Poliészter

  Méretek: 
Large - 22cm x 10.5cm x 16cm
X.Large - 24cm x 10.5cm x 18cm

Ft

CLU175 Royale Reel Case - L 5,095

CLU176 Royale Reel Case - XL 5,713

ROYALE® PÓTDOB TARTÓ

  A pótdobokat tökéletes állapotban tárolja, 
amíg azok nincsenek használatban

  Két szivacs elválasztóval ellátva

  Nagy méret a nagyméretű dobokhoz, 
a 10,000-es méretig ajánlott 

  Dupla hevederezett zipzárral, a könnyebb nyitásért

  Merevített, az extra védelemért

  Külső borítása 100% Poliészter, Bélése/Töltőanyaga 
30% Polietilén 70% Poliuretán, Szegélye 100% PVC

Ft

CLU186 Spool Tube Medium 4,786

CLU187 Spool Tube Large 5,404

DIPPES ÉS 
HOROGCSALI 
DOBOZOK

  Horogcsalit tárolhatunk benne

  Csavaros teteje megakadályozza 
a folyadékok kiszivárgását

  Átlátszó test a csali könnyű beazonosításáért

  Normál és fele akkora méretű változatok

  Hat doboz egy csomagban

Ft

CAC393 Bait Tubs Full Size x6 5,559

CAC394 Bait Tubs Half Size x6 5,250

A kiegészítők 
nem tartozékok

A kiegészítők 
nem tartozékok
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FX GÁZPALACK TOK

  Strapabíró neoprén anyag

  Összehúzható felsőrész

  Merevített aljzat a további védelemért

  Két gumipánt –egy az öngyújtónak egy a kanálnak

  500gr-os gázpalackokra tervezve

  Anyaga Neoprén

Ft

CLU280 FX Gas Canister Cover 4,168

ROZSDAMENTES ACÉL BÖGRE

  Fülbemászó szlogenünkkel – „Find ‘em, 
Feed ‘em, Fox ‘em” díszített 

  Sokáig melegen tartja a forró italokat

  Könnyen tisztítható

Ft

CLU254 Stainless Black XL 400ml Mug FFF   4,477

Vízálló EVA kialakítás, hegesztett 
varrásokkal, melyek meggátolják a 
vízszivárgást

Poliészter heveder, kényelmes EVA 
fogantyúval

Talpakkal az alján

AQUOS® EVA TÁSKÁK

  Vízálló EVA kialakítás, hegesztett 
varrásokkal a kellő vízállóságért

  Nagyméretű fedél

  Strapabíró dupla cipzárak

  Poliészterhálós hordfül kényelmes EVA markolattal 

  Talpakkal az alján

  Ideális a csónakos horgászoknak, akik szározon 
szeretnék tartani a felszerelésüket

  Csalik vagy Spod mix tárolására is használható 
vagy vizes dolgok tárolására, mint pontyzsák, 
ruhák vagy mellescsizma (csak a 30l-esben)

  Méretek: 
20l - 37cm x 26cm x 27cm
30l - 40cm x 26cm x 30cm

ÚJ

Ft

CLU321 Aquos EVA Bag 20L 7,722

CLU322 Aquos EVA Bag 30L 9,267

Gumipánt az öngyújtó és kanál számára

A feltüntetett árak, ajánlott fogyasztói árak

A kiegészítők 
nem tartozékok
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TALICSKÁK

EXPLORER® TALICSKA

  Egyedi kialakításának köszönhetően az eddigi 
legsokoldalúbb talicskánk

  Kialakításának köszönhetően, szinte a talicskáról 
horgászhatunk, ami ideálissá teszi a rövid 
horgászatokhoz,amikor sokszor kell helyet változtatni

  Kihúzható elülső csomagtartó – erre áttehetjük a 
felső Camolite hordtáskát (külön kapható), ha ágyat is 
akarunk szállítani. Olyan horgászatokkor, amikor nincs 
szükségünk ágyra, egyszerűen visszahúzzuk az első 
tartót és magunkkal szembe fordítjuk a talicska táskát. 
Ez az átalakítás biztosítja a súlyelosztást a hosszabb 
és rövidebb horgászatokra, így a talicska végig 
egyensúlyban marad

  Ergonomikus, kézre álló, leszerelhető fogantyúk

  Robosztus, tartós merev acélváz

  Gyorsan kiszerelhető kerék felfújható gumival

  Rücskös aljú, dönthető sártalpak

  Kompakt kialakítású, szétszedve nagyon kis helyet foglal, 
így a kisebb autók csomagtartójában is elfér

  Két FX univerzális hevederrel a kerethez rögzíthetőek a 
csomagok

  A keret közepébe könnyedén betehető terepszínű fő 
tárolóba további felszereléseket tehetünk, akár a külön 
megvásárolható Camolite tárolótáskákat is

  A tároló oldalról is nyitható, így hozzáférhetünk a 
felszereléseinkhez, anélkül, hogy le kellene pakolnunk 
róla

  Két (oldalról nyitható) hálós oldalzsebbel a kerék két 
oldalán

  Kompatibilis az új Fox Camolite táskacsaláddal

Ft

CTR012 Explorer Barrow 67,977

EXPLORER® DELUXE TALICSKA

  Az egyedi tervezésű, eredeti Explorer talicska tervei 
alapján készült néhány extrával!

  Kialakításának köszöhetően a ‘talicskáról’ horgászhatunk, 
ami kellően mobillá teszi a rövid horgászatokhoz, de 
akár a hosszab túrákhoz szükséges összes felszerelést is 
elhelyezhetjük rajta  

  A legfőbb különbség a hagyományos Explorer-hez 
képest: hosszabb, ergonómikus kialakítású, leszedhető 
fogantyú, szélesebb tárolók és halós zseb a kerék 
oldalán a legfontosabb dolgok számára, mint a 
vizespalack, állítható magasságú elülső rész, mely 
lehetővé teszi 2 x alacsony táska vagy 1 x alacsony és 
1 x Compact talicskatáska felhelyezését kiegészülve a 
Voyager talicska táskával 

  A Voyager talicskatáska kemény aljzattal rendelkezik, 
amely megakadályozza a belógást, eltávolítható polc 
található benne, mely segít a tárolók elkülönítésében 
valamint oldalsó cipzár is található rajta, így a nélkül 
vehetjük ki dolgainkat, hogy mindent ki kellene 
pakolnunk

  Még egy jellemzője a Voyager táskának a cipzáras 
külsőzseb, amely helyet nyújt a vízálló huzatnak, mely 
divatos Fox Camo mintával rendelkezik 

  Kihúzható elülső csomagtartó – ez lehetővé teszi a 
Voyager vagy Camolite Compact talicskatáskák vagy 
az alacsony táskák (külön kaphatók) felhelyezését a 
talicska elejére, amikor hosszabb horgászaton vagyunk 
és az ágyat is visszük. Amikor nincs szükségünk ágyra, 
egyszerűen visszahúzzuk az első tartót és magunkkal 
szembe fordítjuk a táskát. Ez biztosítja a jó súlyelosztást 
a hosszabb és rövidebb horgászatok során, így a talicska 
mindig egyensúlyban marad.

  További jellemzők: robosztus, nagy teherbírású acélváz, 
gyorszáras kerékrendszer pneumatikus abronccsal, 
forgo sártalpak 

  Kompakt kialakítású és szétszedve nagyon kis helyet 
foglal, így kisebb autók csomagtartójában is elfér

  Két univerzális talicska pánttal, melyekkel a kerethez 
rögzíthetjük dolgainkat

  Egyaránt kompatibilis a Voyager és Camolite 
táskasorozattal

Ft

CTR013 Explorer Deluxe Barrow 74,157

A Camo talicskatakaró tartozék a Deluxe 
Explorer talicskához

Hálós oldalsó zseb, mely ideális a vizeskanna 
tárolásához

A Deluxe talicska alatti táska polcos 
elrendezésű

A kihúzható csomagtartó lehetővé teszi két 
táska egymásra rögzítését

Mindkét Explorer modell rendelkezik 
rögzítőpántokkal

ÚJ
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ROYALE® CARP TALICSKA
  Tulajdonságainak köszönhetően páratlan ár-érték 
aránnyal rendelkezik

  Extra széles kialakításának köszönhetően minden 
felszerelésünk elfér rajta

  Könnyen és gyorsan állíthatjuk hosszát a megfelelő 
méretűre

  A kerék könnyedén eltávolítható a szét- és összeszerelés 
folyamán

  A vázon rendkívül erős szíj-csatlakoztatási pontok 
találhatók, így könnyedén használhatunk FX Rögzítő 
Szíjat a táskák biztonságos szállításához

  Ergonomikus kialakítású fogantyúk

  Alacsony kialakítás

  Forgatható, lapos végű lábainak köszönhetően 
rendkívül stabilan áll magában is.

  Felfújható és csapágyazott kerék

  Tartozékként a talicska aljára szerelhető táskát kapunk

  Tökéletes a Royale Pontyozó Talicska táskákhoz (99. 
oldal)

ROYALE® XT CARP TALICSKA  
(NEM ELÉRHETŐ AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁGBAN)

  A Royale talicska tervei alapján készült, de további 
oldalsó elemekkel rendelkezik 

  Extra széles kialakításának köszönhetően minden 
felszerelésünk elfér rajta

  Könnyen és gyorsan állíthatjuk hosszát a megfelelő 
méretűre

  Állítható oldalsó keret

  A kerék könnyedén eltávolítható a szét- és összeszerelés 
folyamán

  A vázon rendkívül erős szíj-csatlakoztatási pontok 
találhatók, így könnyedén használhatunk FX Rögzítő 

Szíjat a táskák biztonságos szállításához

  Ergonomikus kialakítású fogantyúk

  Alacsony kialakítás

  Forg

  atható, lapos végű lábainak köszönhetően rendkívül 
stabilan áll magában is.

  Felfújható és csapágyazott kerék

  Tartozékként a talicska aljára szerelhető táskát kapunk

  Tökéletes a Royale Pontyozó Talicska táskákhoz (99. 
oldal)

Ft

CTR009 Royale Carp Barrow with Bag 49,437

Ft

CTR010 Royale Carp Barrow XT with Bag 55,617

Szétszedve kis helyen elfér

Felfújható kerekek

FX Univerzális Rögzítő Hevederek

Ergonomikus kialakítású fogantyú

A feltüntetett árak, ajánlott fogyasztói árak
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CSÓNAKOK ÉS ELEKTROMOS 
MOTOROK
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CSÓNAKOK ÉS 
ELEKTROMOS 

MOTOROK
Még csak három éve jelentek meg a piacon az általunk 

gyártott gumicsónakok, de mégis a kínálatunk iránti kereslet 
megdöbbentő. Egy hét sem telik el anélkül, hogy ne kapnánk 

valamilyen pozitív visszajelzést közösségi oldalaink valamelyikén, 
email-ben vagy éppen valamelyik kiállításon az elégedett 

horgászoktól szerte a világ minden pontjáról! Nem találhatók új 
méretek a 2018-as katalógusban, megmaradtunk a bevált, tesztelt 

és megbízható 2017-es méreteknél, melyek az FX200, FX240, FX290 
és FX320. Azonban az FX200 és FX240 közkedvelt Camo változatának 

sikerén felbuzdulva örömmel tudatjuk, hogy már a nagyobb FX290 és 
FX320 is elérhető a Camo mintázatban! 

Az összes FX csónakunkat a legmagasabb elvárásoknak megfelelően gyártjuk, hogy eleget 
tegyenek a mai modern pontyozó horgászok elvárásainak. A jelenleg a sorozatban elérhető négy 

méret alkalmas a legtöbb helyzethez, ami azt jelenti, hogy ha Ön etetésre, behordásra, fárasztásra 
vagy csónakból történő horgászatra keres megfelelő eszközt, akkor biztos talál megfelelőt az FX 

sorozatban.

Továbbá gumicsónakjainkhoz háromféle FX Pro elektromos motort is gyártunk valamint olyan praktikus 
kiegészítőket, mint az akkumulátoros pumpa és a Black Label zsinórvezető, amely segítségével olyan 

helyek is meghorgászhatóvá válnak, amelyet bedobással nem érhetnénk el.

Fox2018_106-111.indd   107 15/12/2017   20:02:14



www.foxint.com

320cm

210cm

162cm80cm

41cm

CSÓNAKOK ÉS ELEKTROMOS 
MOTOROK

FX 320
  Az FX sorozat legnagyobb tagja, melynek hossza 3,2 
méter

  Tökéletes hosszabb horgászatokhoz és azoknak akik 
szeretnek csónakból horgászni

  Rendkívül stabil a vizen

  Nagy teherbírású 0.9mm-es olajzöld anyag

  Hordozó fülekkel ellátva

  Teljesen állítható ülés

  Megerősített oldalsó és alsó szegély a maximális 
védelemért 

  Fekete evezőkkel ellátva

  Szögletes lapát a jobb hatékonyságért

  Rozsdamentes kikötő/vonószem

  Stabil, megerősített fartükörrel a csónakmotor és a 
radarfej felfogatásához

  Horgonyrögzítővel az elején

  Különálló felfújható kíl a stabilitásért

  Lábpumpával ellátva

  Két elérhető verzió – az egyik különálló zöld légpadlóval 
(könnyen hozzáférhető kíl nyílással) a másik marine 
plywood aljzattal és alumínium bordákkal

  Már Fox Camo változatban is (csak a marine plywood 
aljzatú változat)

Teljesen állítható ülés

Marine plywood aljzattal is elérhető

Megerősített fartükör a motor számára

Elérhető légpadlós kivitelben

Ft

CIB005 FX 320 Infl atable Boat (inc. Air Matress Floor) 375,000

CIB006 FX 320 Infl atable Boat (inc. Black Marine Ply Floor) 375,000

CIB016 FX 320 Camo Infl atable Boat (inc. Black Marine Ply Floor) ÚJ 395,000

Lábpumpát 
tartalmaz

Szállítási méret: 112cm x 58cm x 32cm
Súly:  Air 49.7kgs/ Ply 64kgs
Maximális terhelhetőség: 560kgs
Max. motor méret:  15hp
A légpadló szállítási mérete: 95 x 50 x 10cm
A légpadló Súly: 10.2kg
A Ply bordázott padló szállítási mérete: 110 x 32 x 14cm
Súly:  24.6kg
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192cm

38cm

154cm78cm

290cm

Megerősített fogantyúk

Megerősített alsó peremek

Tömör tükörlap

Rozsdamentes vontató/horgonyzó fül

FX 290

Ft

CIB002 FX 290 Infl atable Boat (inc Air Matress Floor) 310,000

CIB015 FX 290 Camo Infl atable Boat (inc Black Marine Ply Floor) ÚJ 329,990

Lábpumpát 
tartalmaz

Szállítási méret: 110cm x 58cm x 35cm

Súly: 40kgs

Maximális terhelhetőség: 510kgs

Max. motor méret:  10hp

A feltüntetett árak, ajánlott fogyasztói árak

Felfújható padló

  Rendkívül sokoldalú modell, amely számos feladatra 
tökéletes, úgy mit szerelék behordásra, halfárasztásra, 
vagy akár csónakból történő horgászatra is

  Rendkívül stabil a vízen

  Nagy teherbírású 0.9mm-es olajzöld anyag

  2.90m hosszú felfújható zöld padló

  Hordozó fülekkel ellátva

  Teljesen állítható ülés

  Megerősített oldalsó és alsó szegély a maximális 
védelemért 

  Fekete evezőkkel ellátva

  Szögletes lapát a jobb hatékonyságért

  Rozsdamentes kikötő/vonószem

  Stabil, megerősített fartükörrel a csónakmotor és a 
radarfej felfogatásához

  Különálló felfújható kíl a stabilitásért

  Különálló strapabíró légpadlóval, könnyen hozzáférhető 
kíl nyílással

  Lábpumpával ellátva

  Már Fox Camo változatban is

Fox2018_106-111.indd   109 15/12/2017   20:02:56



www.foxint.com

320cm

210cm

129cm59cm

35cm

240cm

152cm

154cm78cm

38cm

CSÓNAKOK ÉS ELEKTROMOS 
MOTOROK

FX 240

  Egy nagyszerű mindenes csónak, amely számos 
feladatra tökéletes, a behordástól, a helyváltoztatáson át 
a halfárasztásig

  Hossza 2,4 méter

  Nagy teherbírású 0.9mm-es olajzöld anyag

  Hordozó fülekkel ellátva

  Teljesen állítható ülés

  Megerősített oldalsó és alsó szegély a maximális 
védelemért 

  Fekete evezőkkel ellátva

  Szögletes lapát a jobb hatékonyságért

  Rozsdamentes kikötő/vonószem

  Stabil, megerősített fartükörrel a csónakmotor és a 
radarfej felfogatásához

  Marine ply padló (összeszerelve is szállítható)

  Lábpumpával ellátva

  Már Fox Camo színben is elérhető

FX 200

  Az FX sorozat legkisebb tagja, 2m hosszú

  Stabil, megerősített fartükörrel a csónakmotor és a 
radarfej felfogatásához

  0.7 mm-es olajzöld anyag

  Hordozó fülekkel ellátva

  Teljesen állítható ülés

  Megerősített oldalsó és alsó szegély a maximális 
védelemért 

  2db fekete evezővel ellátva

  Rozsdamentes kikötő/vonószem

  Marine ply padló (összeszerelve is szállítható)

  Lábpumpával ellátva

  Már Fox Camo színben is elérhető

Ft

CIB004 FX 240 Infl atable Boat (inc. Slat Board Floor) 219,990

CIB014 FX 240 Camo Inflatable Boat (inc. Hard Back Slat Floor) 375,000

Ft

CIB007 FX 200 Infl atable Boat (inc. Hard Back Marine Ply Floor) 205,000

CIB013 FX 200 Camo Inflatable Boat (inc. Hard Back Slat Floor 215,000

Csúcsminőségű evező-rögzítés

Marine ply padló

Megerősített védő szegélyekkel

Marine ply padló

Szállítási méret: 105cm x 58cm x 32cm
Súly: 32kgs
Maximális terhelhetőség: 240kgs
Max. motor méret:  5hp

Szállítási méret: 110cm x 58cm x 35cm
Súly: 22kgs
Maximális terhelhetőség: 200kgs
Max. motor méret:  2.2hp

Lábpumpát 
tartalmaz

Lábpumpát 
tartalmaz
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FX PRO ELEKTROMOS CSÓNAKMOTOROK

  Három változatban – 35lb, 45lb és 55lb

  Alumínium tengely

  Gyorsleengedő tengely több rögzítő ponttal

  Akkumulátor szintjelzéssel a tetején

  Az összes modell 12v-ról használható

  Nylonerősítésű rögzítés 

  Polikarbonát hajócsavar 

  Alumínium motorház 

  A 35lb-s modell két pengés hajócsavarral rendelkezik

  A 45 és 55lb-s modellek három pengés 
hajócsavarral rendelkeznek

Ft

CEN006 FX Pro 35lbs 2 Blade Prop 75,500

CEN007 FX Pro 45lbs 3 Blade Prop 84,990

CEN008 FX Pro 55lbs 3 Blade Prop 89,990

ÚJRATÖLTHETŐ 
ELEKTROMOS PUMPA

  Akkumulátoros pumpa, amely lehetővé teszi a 
Fox csónakok gyors leeresztését és felfújását

  12v/240v

  Csak európai, két villás hálózati dugóval rendelkezik

Ft

CIB003 Rechargable Air Pump / Defl ator 17,990

Gyors csatlakozós krokodil csipesz

Polikarbonát hajócsavar

LED-ek jelzik a sebesség fokozatot és az 
akkumulátor állapotot

Egyszerűen rögzíthető konzol

BLACK LABELTM 
ZSINÓR ELVEZETŐ

  A leszúrókra vagy a viharlábakra tekerhető, 
hogy megvédhessük a zsinórunkat a 
különbféle víz alatti akadóktól a nagy 
vizeken történő horgászatok során

  Két változat érhető el: C és Y alakú

  Az Y- Elvezető egyenesen elvezeti a 
főzsinórunkat például a víz alatti növények 
és törmelékek felett

  A C elvezetővel megváltoztatható 
zsinórunk iránya, például a part menti 
nádasoknál és fáknál, így biztonságosabb 
horgászatot tesznek lehetővé

  Mindkét változat fényvisszaverő csíkkal lett 
ellátva, hogy könnyen észrevehető legyen 
a fejlámpa fényénél

Ft

CAC688 C-Line Guard 4,250

CAC689 Y-Line Guard 4,250

ÚJ

A feltüntetett árak, ajánlott fogyasztói árak
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BOTTARTÓK
Mint ahogy az már a Fox több termékkategóriájánál megszokott, 

a bottartók tekintetében is széles kínálattal rendelkezik. A paletta 
minden helyzetre kínál megoldást, így a horgászok biztosak lehetnek 

abban, hogy az általuk kívánt helyzethez találnak majd megfelelőt 
a termékekeink között, nemszámít milyen horgászati stílust űznek.

A következő oldalakon nem csak olyan állványokat találhat majd, melyek alkalmasak a kisebb 
tavaktól a legnagyobb és legextrémebb vizekig, hanem leszúró és kereszttartók is fellelhetők 

a kínálatban azok számára, akik ezeket részesítik előnyben. Továbbá számos botrögzítő és 
kiegészítő, mint pl.: snag fülek, stabilizátorok teszik teljessé a kínálatunkat.  

A 2017-es katalógusból számos kipróbált és bevált terméket megtartottunk a 2018-asban is, 
egyszerűen azért, mert nagy sikerük volt és piacvezetőek a kategóriájukban. Néhány olyan új 

elemmel azért bővítettük a kínálatot, mint az új Black Label 3 botos állvány, valamint az új snag fülek, 
melyek állítható hockey stick-el rendelkeznek valamint néhány szűkebb Black Label kereszttartót is 

bevezettünk, melyek azon pontyozóknak lesz a kedvencük, akik úgy szeretnek horgászni, hogy a botjaik 
közel vannak egymáshoz. 
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BOTTARTÓK

SKY POD® - 3 BOTOS ÉS 4 BOTOS KIVÍTEL

  Kifejezetten nagy tavakra és nagysodrású folyókra 
tervezett hohetetlen stabilitású állvány

  A test hossza változtatható, így minden hosszúságú 
bottal jól használható

  Változtatható lábterpesztés

  A botok szöge a vízszintes sík alól a függőlegesig 
bárhova állítható

  A hátsó buzz bar a test teljes hosszán bárhol fixálható

  Formázott alumínium test és buzz bar-ok garantálják a 
kotyogásmentes felállítást

  Szállító táskában kerül forgalomba

  3 és 4 botos változatban elérhető

Ft

RP3573 Sky Pod 3-Rod and Carry Bag 132,500

RP4006 Sky Pod 4-Rod and Carry Bag 143,500

TARTOZÉK

  Ajándék hordtáska

SKY POD® BUTT CAP

Ft

RP3576 Sky Pod Butt Caps 3,790

A páratlan kialakítású test és a speciális Cam 
Lok rögzítő rendszer garantálja a megbízható 
beállítást

Ergonomikus csavarói segítségével 
beállíthatjuk a fogaskerekes rögzítésű buzz 
bar dőlésszögét

Méretek

Hosszúság 105cm-től 205cm-ig

Magasság
16.5cm-től 94cm-ig (rövid lábakkal)
114cm-től 192cm-ig (hosszú lábakkal)

Szélesség
76cm-től 140cm-ig (hosszú lábakkal)
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RANGER® MK2 POD - 3 BOTOS ÉS 4 BOTOS KIVÍTEL

  Az egyik legsokoldalúbb állvány ami valaha készült!

  Új fejlesztett lábrögzítési mechanizmus – Nem 
szükséges teljesen kitekerni a lábakat, ahhoz hogy 
megváltoztassuk a dőlésszögüket (elég 2,5 fordulat)

  Az erősebb lábak miatt stabilabb

  A lábak 6 pontban rögzíthetők (az előző 
verzió 3 pontjával szemben)

  Lehetőség van a hagyományos Ranger összeállítás 
mellett középpontos összeállításra is, ha a mellékelt 
kiegészítők segítségével középre toljuk a lábakat 

  A hagyományosnál hosszabb lábakkal 
- 40cm, 45cm és 120cm

  4 x karabiner rögzítő pont a súlyozhatóságért

  Új dupla állítókarokkal

  Új fekete csövek és keret az extra stabilitásért

  Sárgaréz menetekkel (nincs oxidáció)

  Újratervezett teljes hosszban cipzárazható és 
nagyobb első zsebbel rendelkező hordtáskával

  Tökéletesen alkalmas minden terepre és víztípusra, 
beleértve a legnagyobb tavakat és folyókat is 

  A két botos kereszttartó külön megvásárolható

Ft

CRP030 Ranger Mk2 Pod 3-Rod Kit 107,000

CRP031 Ranger Mk2 Pod 4-Rod Kit 113,500

TARTOZÉK

  Újratervezett hordtáska

Hat szögben állítható lábak a nagyobb 
rugalmasságért

Dupla sínes szerkezet az extra stabilitásért, 
amely teljesen állítható

Középpontossá alakítható a lábak középre 
helyezésével

2db 120cm-es extra hosszú első lábakkal a 
nagy távolságba történő horgászatokhoz

RANGER® MKII 
2X BUZZ BARS

Ft

CRP032 Ranger Mk2 2-Rod Buzz Bars 12,990

Méretek

Hosszúság 82cm-től 160cm-ig állítható (lábak nélkül

A feltüntetett árak, ajánlott fogyasztói árak
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BOTTARTÓK

HORIZON® DUO POD - 3 BOTOS ÉS 4 BOTOS VÁLTOZAT

  Dupla sínes kialakítás a további stabilitásért

  4 szögben rögzíthető lábak (lehetővé teszi a botspiccek 
magasba emelését a távoli horgászatok során)

  Új dupla állítókarokkal

  2 x karabiner rögzítő pont a súlyozhatóságért

  Sárgaréz menetekkel (nincs oxidáció)

  Új gumis ütközővel az elején mely megvédi a swinger 
fejet az esetleges sérülésekről

  Hagyományos lábhossz 33cm és 25cm

  Elérhető 3 és 4 botos kivitelben

  A hordtáska alaptartozék – teljes hosszban cipzárazható 
+ tároló az XL lábaknak, külön rögzítő pánttal a 
kereszttartóknak.

Ft

CRP027 Horizon Duo 3-Rod Pod 49,990

CRP028 Horizon Duo 4-Rod Pod 56,750

A szállító táskában külön hely lett kialakítva 
az extra hosszú lábaknak

A négy szögben állítható lábak sokoldalúvá 
teszik az állványt

Stabil, dupla sínes állítható váz

TARTOZÉK

  Hordtáska

HORIZON® DUO OPCIONÁLIS EXTRÁK

  Két botos kereszttartó, amely külön megvásárolható.

  91,5 cm-es XL lábak (lehetővé teszik az európai stílusú 
kiemelt összeállítást)

Ft

CRP029 Horizon Duo 2-Rod Buzz Bars 12,990

CRP033 Horizon Duo 36ins Legs x 2 12,500

Méretek

Hosszúság 92cm-től 168cm-i állítható (lábak nélkül)
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STALKER® POD PLUS

  Európa egyik legtöbbet eladott állványa

  Könnyű alumínium váz

  A középső rész teljesen állítható

  Kihúzható lábak és test

  2 és 3 botos buzz bar-okkal kerül forgalomba

  Háromféle láb helyzet: Előre, középen és hátra

  Szállító táskával kerül forgalomba

Ft

CRP022 Stalker+ Pod 41,500

X-POD®+

  Olló elven működő nyitórendszer

  Az alacsonyan fekvő súlypontnak köszönhetően 
rendkívül stabil

  Fox Cam Lok rögzítő rendszer

  Állítható hosszúságú első és hátsó leszúrói 30, illetve 
25.4cm-re húzhatók ki

  Egy pár 3 botos Rod-Lok buzz bar-ral kerül forgalomba

  Változtatható hosszúság

  Ultrakönnyű súly és kompakt konstrukció

Ft

RP3495 X Pod Plus 69,500

A-POD+™

  A Stalker Plus pod alapján készült, de kihúzható lábak és 
buzz bar-ok nélkül

  Ideális kezdők és szűkebb keretből gazdálkodók számára

  Kihúzható test

  Könnyű alumínium váz

  Háromféle láb helyzet

  3 botos buzz barral

  Szállító táskával kerül forgalomba

Ft

CRP023 A-Pod Plus 31,500

Könnyen állítható buzz bar rögzítés, melynek 
köszönhetően pontosan, gyorsan és 
egyszerűen állíthatjuk be annak magasságát

Könnyen állítható buzz bar rögzítés, melynek 
köszönhetően pontosan, gyorsan és 
egyszerűen állíthatjuk be annak magasságát

TARTOZÉK

  Ajándék hordtáska

TARTOZÉK

  Hordtáska

  x2 kereszttartó

A feltüntetett árak, ajánlott fogyasztói árak
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BOTTARTÓK

BLACK LABEL™ - KOMPLETT 3 BOTOS KÉSZLET

  Minden szükséges elemet tartalmaz, ami a 3 botos Black 
Label Compact állványhoz szükséges

  A készlet tartalma: 1 x Compact állvány, 2 x 15cm-es 
Cam-Lok leszúró, 2 x 23cm Cam-Lok leszúró, 1 x pár 
3-botos fix kereszttartó és 1 x átalakító készlet

  Neoprén védőtáskával rendelkezik, melyben minden 
alkatrész elfér, ami egy további cipzáras tárolóval lett 
ellátva a kiegészítők számára pl.: bobbin...stb

  Tökéletes azon horgászok számára, akik kemény talajon 
horgásznak

Ft

CRP035 Complete Pod 3 Rod Kit 72,500

TARTOZÉK

  Neoprén védőtáska

TARTOZÉK

  Neoprén védőtáska

BLACK LABEL™ COMPACT POD

  A mutatós, visszafogott dizájn kiegészíti Black Label 
sorozatot 

  A hagyományos Black Label Cam-Lok leszúrókhoz lett 
tervezve

  Összecsukáskor a lábak behajthatóak, így rendkívül 
kompakt

  Az állítható lábak lehetővé teszik a 2 vagy 3 botos Black 
Label Buzz Bar-okkal való használatot

  A középső váz a bothossznak megfelelően állítható

  Black eloxált alumínium váz, amely mindössze 650gr

  Pontos Cam-Lok rögzítőkkel

  Neoprén tokkal

Ft

CRP034 Black Label Compact Pod 43,990

Kihúzható Cam-Lok és öntött láb blokk 
gondoskodik a leszúrók rögzítéséről

Precíz, öntött fogaskerék gondoskodik a 
kompakt csomagolhatóságról

ÚJ

Méretek

Középső váz 28cm-40cm között állítható
Összecsukva mindössze 28cm x 11cm

Precíz, öntött fogaskerék gondoskodik a 
kompakt csomagolhatóságról

Minden ami szükséges egy hárombotos 
állvány összeállításához
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BLACK LABEL™ CAM LOK® LESZÚRHATÓ BOTTARTÓK 

  Elérhető 15, 23, 30, 45, 60 és 90cm-es hosszban

  Cam-Lok rögzítő rendszerének köszönhetően kihúzva 
is erősen tart

  A belső csőkialakítása lapos, így megakadályozza a 
bottartó elfordulását

  A Black Label Rod Pod-dal vagy Buzz Bar-okkal együtt 
használható

  Tervezésének köszönhetően tökéletesen illeszkedik a 
Black Label Stéges Rögzítőbe és a Stabilizátorba is

  Strapabíró anodizált fekete bevonat

  Könnyű, mégis hihetetlenül erős

  Csomagolása 100%-ban újrahasznosított 
kartonpapírból készült

Ft

CBS051 6ins/15cm  Black Label Cam Lok Bankstick 4,890

CBS041 9ins/23cm Black Label Cam Lok Bankstick 5,490

CBS042 12ins/30cm Black Label Cam Lok Bankstick 6,750

CBS043 18ins/45cm Black Label Cam Lok Bankstick 8,190

CBS044 24ins/60cm Black Label Cam Lok Bankstick 8,500

CBS045 36ins/90cm Black Label Cam Lok Bankstick 9,500

  Elérhető 15, 23, 30, 45, 60 és 90cm-es hosszban

  Cam-Lok rögzítő rendszerének 
köszönhetően kihúzva is erősen tart

  Egy T idommal ellátva a könnyebb letekeréshez

  A Black Label kereszttartókkal használható

  Erős hegyes Powerpoint leszúróval a végén

  A belső csőkialakítása lapos, így 
megakadályozza a bottartó elfordulását

  A Black Label Rod Pod-dal vagy Buzz 
Bar-okkal együtt használható

  Strapabíró anodizált fekete bevonat

  Könnyű, mégis hihetetlenül erős

  Nem  kompatibilis a Black Label Stéges 
Rögzítővel és a Stabilizátorral

  Csomagolása 100%-ban újrahasznosított 
kartonpapírból készült

BLACK LABEL™ POWERPOINT® BOTTARTÓK

Ft

CBS046 9ins/23cm  Black Label Cam Lok Powerpoint Bankstick 6,750

CBS047 12ins/30cm  Black Label Cam Lok Powerpoint Bankstick 8,190

CBS048 18ins/45cm  Black Label Cam Lok Powerpoint Bankstick 8,990

CBS049 24ins/60cm  Black Label Cam Lok Powerpoint Bankstick 9,500

CBS050 36ins/90cm  Black Label Cam Lok Powerpoint Bankstick 9,750

BLACK LABELTM 

DŐLÉSSZÖG 
ÁLLÍTÓ ADAPTER

  Anodizált alumíniumból készült

  Segítségével változtathatja az elektromos 
jelző vagy a buzz bar dőlésszögét úgy, hogy a 
leszúrható bottartó egyenes marad

  Elősegíti a kapásérzékelést felfelé támasztott 
botok esetén is

  Tökéletes választás a nagy tavakon távolra,
vagy folyóvízen horgászó sporttársak részére

Ft

CBB018 Angle Adaptor 4,890

BLACK LABELTM 

MAGASÍTÓK

  Segítségükkel az elektromos
kapásjelző jobban kiemelhető
a Black Label kereszttartóról

  Három darab magasító van egy csomagban

  Fekete, anodizált alumíniumból készült

  Tökéletesen illeszkedik a Black Label Buzz 
Bar-okhoz

  Csomagolása 100%-ban újrahasznosított 
kartonpapírból készült

Ft

CBB010 Black Label Spacers x 3 2,990

BLACK LABELTM

BŐR ALÁTÉTEK
  Jó szolgálatot tesz az elektromos 
kapásjelző rögzítésekor

  Strapabíróbb, mint a gumi, valamint 
kevésbé öregszik el, vagy nyúlik meg

  Négy darab alátét van egy csomagban

  Csomagolása 100%-ban újrahasznosított 
kartonpapírból készült

Ft

CBB006 Black Label Washers 1,590

A feltüntetett árak, ajánlott fogyasztói árak
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BOTTARTÓK

  Strapabíró bőr alátéttel kerül forgalomba, mely segít 
menetes bottartóba történő becsavarásnál

  2 botos (11.43cm hátul/12.7cm elöl) és 3 botos (22.86cm 
hátul/25.4cm elöl) változatai lehetővé teszik, hogy a 
botokat rendkívül közel tegyük egymáshoz

  A középső menetes csavar eltávolítható, amikor az 
Átalakító készlettel „goal post” megoldást használunk

  Csomagolása 100%-ban újrahasznosított kartonpapírból 
készült

Ft

CBB001 Black Label 2-Rod Fixed (Pair) 12,990

CBB002 Black Label 3-Rod Fixed (Pair) 15,500

CBB003 Black Label XL-Rod Fixed (Pair) 17,500

BLACK LABEL™ FIXED BUZZ BAR-OK 

  A belső cső lapos oldala segít megelőzni az oldalsó 
menetes részek elforgását

  A klasszikus gombos csavar helyett a szorító a nyakon 
helyezkedik el

  A középső menetes csavar eltávolítható, amikor az 
Átalakító készlettel „goal post” megoldást használunk

  Csomagolása 100%-ban újrahasznosított kartonpapírból 
készült

  A hátsó része 11.43cm-től 15.24cm-ig, az első pedig 
12.7cm-től 17.78cm-ig állítható

Ft

CBB014 Black Label 2-Rod Adjustable (Pair) 18,500

CBB004 Black Label 3-Rod Adjustable (Pair) 19,990

CBB009 Black Label XL-Rod Adjustable (Pair) 24,990

BLACK LABEL™ ÁLLÍTHATÓ BUZZ BAR-OK 

BLACK LABEL™
ÁTALAKÍTÓ KÉSZLET

  Segtségével MINDEN Black Label Buzz Bar 
átalakítható „goal post” típusúra

  Segítségével a Black Label Buzz Bar-okat és 
Leszúrható Bottartókat összepárosíthatjuk
a Black Label Rod Pod-dal

  4db csavart, 2db zárókupakot és 1db 
imbuszkulcsot tartalmaz

  Csomagolása 100%-ban újrahasznosított 
kartonpapírból készült

Ft

CBB007 Black Label Conversion Kit 2,990

  Új szűkített változata a legkeresettebb Black Label Fix 
kereszttartónak, amely így kompaktabb kinézettel 
rendelkezik 

  Elérhető 2 és 3 botos változatban

  Könnyű, eloxált fekete alumínium 

  Használható a Black Label átalakító készlettel is, így 
goal post-á alakítható (ideális a Black Label Compact 
állványhoz)

  A középső csavarfej eltávolítható és egy vakdugó 
tekerhető a helyére goal post összeállítás során

  Kopásálló bőr alátéttel rendelkezik, aminek 
köszönhetően megfelelően meghúzható a leszúrón

  Szélesség: 2-botos: 95mm hátul és 110mm elől, 3-botos: 
190mm hátul és 220mm elől 

Ft

CBB019 Black Label 2-Rod Narrow (Pair) 13,990

CBB020 Black Label 3-Rod Narrow (Pair) 16,500

BLACK LABEL™ KESKENY FIX KERESZTTARTÓ

ÚJ

Számos fix változat elérhető

Fox2018_112-125.indd   120 15/12/2017   20:26:35



2018

121

  Kialakításának köszönhetően megakadályozza a bottartó kifordulását a laza talajból

  Az összes Black Label leszúróval kompatibilis (kivéve a Power Point változatokat)

  Csavaros gombjával biztonságosan rögzíthető a bottartóhoz, és könnyedén 
leszúrható

  Tökéletes választás lágy talajon

  Csomagolása 100%-ban újrahasznosított kartonpapírból készült

Ft

CBS011 Black Label Stabiliser 5,790

BLACK LABEL™  STABILIZÁTOR

  7,5cm-es toldó, melynek segítségével a lehető legközelebb állíthatjuk spicceinket 
a vízfelszínhez

  A Black Label Stéges Rögzítővel használható

  Könnyű fekete anodizált alumíniumból készült

  Csomagolása 100%-ban újrahasznosított kartonpapírból készült

Ft

CBS013 Black Label Stage Stand Insert 2,450

BLACK LABEL™ 
STÉGES RÖGZÍTŐ BETÉT

  Segítségével fa felületen is használhatjuk a bottartóinkat

  Csavaros rögzítő gombjának segítségével rögzíthetjük a menetes bottartót

  A csomagban facsavar található, melynek segítségével rögzíthetjük a stégen

  Tökéletesen használható a Stéges Rögzítő Betéttel, Standard és Cam Lok leszúrható 
bottartóinkkal (a Power Point változatokkal nem használható)

  Csomagolása 100%-ban újrahasznosított kartonpapírból készült

Ft

CBS012 Black Label Stage Stand 7,250

BLACK LABEL™ STÉGES RÖGZÍTŐ 

A stabilizátor meggátolja a leszúró 
elforgását

A stéges rögzítő tökéletes a kiépített 
horgászhelyekhez

BLACK LABEL™ 
ZSINÓR ELVEZETŐ

  A leszúrókra vagy a viharlábakra tekerhető, 
hogy megvédhessük a zsinórunkat a 
különbféle víz alatti akadóktól a nagy 
vizeken történő horgászatok során

  Két változat érhető el: C- Elvezető és 
Y- Elvezető

  Az Y- Elvezető egyenesen elvezeti a 
főzsinórunkat például a víz alatti növények 
és törmelékek felett

  A C- Elvezető segítségével 
megváltoztathatjuk a zsinórunk irányát, 
például a part menti nádasoknál vagy 
fáknál. Vagy biztonságosabb szögben 
vezethetjük el a zsinórunkat, ha nagyon 
jobbra vagy balra kell horgásznunk

  Mindkét változat fényvisszaverő csíkkal lett 
ellátva, hogy könnyen észrevehető legyen 
a fejlámpa fényénél

Ft

CAC688 C-Line Guard 4,250

CAC689 Y-Line Guard 4,250

ÚJ

A feltüntetett árak, ajánlott fogyasztói árak
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BOTTARTÓK

  Fröccsöntött strapabíró fekete műanyag

  Állítható tartó, amely segítségével a jelző feszessége 
a kívánt erősségre állítható - egyszerűen tekerjük be a 
kívánt zsinórt, láncot vagy kart a helyére és rögzítsük a 
tartót a kívánt helyzetbe 

BLACK LABEL™ 

ÁLLÍTHATÓ SWINGERTARTÓ

ÚJ

  Forgácsolt fekete galvanizált lemez állítható 
swingertartóval 

  Az állíthatóságnak köszönhetően beállíthatjuk a jelző 
kívánt feszességét – egyszerűen tekerjük a választott 
zsinórt, láncot vagy kart a helyére és rögzítsük a tartót 

  A bottartók gumírozott bevonattal rendelkeznek, így 
védik a botot

  Szállítás során etávolítható, ha nincs szükség rá

BLACK LABEL™ 
SNAG BAR ÉS ÁLLÍTHATÓ 
SWINGERTARTÓ

ÚJ

  Forgácsolt fekete galvanizált lemez állítható 
swingertartóval 

  Az állíthatóságnak köszönhetően beállíthatjuk a jelző 
kívánt feszességét – egyszerűen tekerjük a választott 
zsinórt, láncot vagy kart a helyére és rögzítsük a tartót 

  Lehetőség van a Black Label snag bar-ral történő 
bővítésre

BLACK LABEL™
ÁLLÍTHATÓ 
SWINGERTARTÓ LEMEZ

ÚJ

Ft

CBI118 Adjustable Hockey Stick 2,100

Ft

CBB021 Adjustable Hockey Stick Plate 5,490

Ft

CBB022 Snag Ear & Adjustable Hockey Stick 7,500

Az állítható swingertartó lehetővé teszi, 
hogy változtassunk a kapásjelző feszességén

A feszesség állításához állítsunk a szögön
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  A swinger csatlakozó a Snag Ear-be építve, így jelző könnyen 
csatlakoztatható

  Fox Swingerekhez készült, melyek könnyedén rácsúsztathatók

  A rögzítő rudak kitekerhetők, így szállítás közben nem sérülnek

  Felső részük gumírozott, így megvédik a botot a sérülésektől

  A legtöbb elektromos jelzővel használható, különösen az N és M 
sorozatú Micron-okkal

  XL méretben is kapható, mely feltámasztott bottal történő 
horgászatnál jön jól

  Csomagolása 100%-ban újrahasznosított kartonpapírból készült

Ft

CBB005 Black Label Snag Ears 6,750

CBB008 Black Label XL Snag Ears 7,250

BLACK LABEL™ SNAG EARS 
BOTRÖGZÍTŐK SWINGER TALPPAL

  A swinger csatlakozó a Snag Ear-be építve, így jelző könnyen 
csatlakoztatható

  Fox Swingerekhez készült, melyek könnyedén rácsúsztathatók

  A rögzítő rudak kitekerhetők, így szállítás közben nem sérülnek

  Felső részük gumírozott, így megvédik a botot a sérülésektől

  A legtöbb elektromos jelzővel használható, különösen az N és 
M sorozatú Micron-okkal

  XL méretben is kapható, mely feltámasztott bottal történő 
horgászatnál jön jól

  Csomagolása 100%-ban újrahasznosított kartonpapírból 
készült

Ft

CBB016 Black Label Swinger Plate Snag Ears 7,250

CBB017 Black Label Swinger Plate Snag Ears XL 7,890

BLACK LABEL™ SNAG EARS 
BOTRÖGZÍTŐK SWINGER® TALPPAL 

  A swinger csatlakozó a Snag Ear-be építve, 
így jelző könnyen csatlakoztatható

  Black Label Swingerekhez készült, 
melyek könnyedén rácsavarhatók

  A rögzítő rudak kitekerhetők, így 
szállítás közben nem sérülnek

  Felső részük gumírozott, így megvédik 
a botot a sérülésektől

  A legtöbb elektromos jelzővel használható, 
különösen az N és M sorozatú Micron-okkal

  XL méretben is kapható, mely feltámasztott 
bottal történő horgászatnál jön jól

  Csomagolása 100%-ban újrahasznosított 
kartonpapírból készült

Ft

CBB011 Black Label Hockey Stick Snag Ears 7,250

BLACK LABEL™ SNAG EARS BOTRÖGZÍTŐK 
SWINGER CSATLAKOZÓVALS 

Black Label Snag Ears akcióban

A feltüntetett árak, ajánlott fogyasztói árak
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BOTTARTÓK

SURE GRIP BOTVILLA

  A rugós kialakítás kivételes fogást biztosít az akadós 
helyekhez kitűnő választás, amikor nem engedhetünk 
a halnak

  Egyszerűen helyezzük bele a botot és máris fixen rögzül

  A fej tökéletesen fogja a botot, mégsem tesz kárt a 
bottestben

Ft

CBR004 Power Grip Butt Grip 3,990

BUTT GRIP BOTVILLÁK

Ft

CBR001 Small (Abbreviated handles) 2,100

CBR005 Medium (Skinny Cork/Duplon handles) 2,100

CBR002 Large (Full handles) 2,100
      

  Visszafogott kialakítású

  Kialakításuknak köszönhetően jobb fogást biztosítanak, 
mint a hagyományos hátsó botvillák

  Elérhető három méretben - kicsi a hagyományos 
botokhoz, közepes a vékony parafa és vékony Duplon 
nyelekhez és nagy a hagyományos parafa és Duplon 
nyelekhez

BUTT REST BOTVILLA

  Hasonló mint az ‘U’ alakú tartó, csak ez wgy anyagból 
készült

  Kompakt kialakítás

  A szoros fej ideális az akadókban történő horgászatkor

  A bot könnyen kiemelhető

Ft

BB2692 Butt Rest 1,750

HÁTSÓ ‘U’ ALAKÚ BOTVILLA

  Kompakt kialakítású, biztosan tartja a botot

  A szoros fej ideális az akadókban történő horgászatkor

  A bot könnyen kiemelhető

Ft

BB7392 Rear 'U' Rod Rest Head 3,290

DUO GRIP BOTVILLA

  Fröccsöntött, gumírozott botvilla

  Megbízhatóan fogja a botot akadós terepen 

  Két betalight tartó rés található rajta

Ft

BB5133 Duo  Grip Rear Rest 2,990

ÁLLVÁNY RÖGZÍTŐ

  A Ranger MK2, Horizon Duo, Stalker Plus és A-Pod-hoz 
tervezve

  Tökéletes az állvány fa felületen történő rögzítéséhez

  4 rögzítő egy csomagban

Ft

RP5763 Pod Anchors x 4 10,990

Különböző botrögzítőket készítünk, melyek 
minden bothoz illeszkednek

A Power Grip ideális a rögzített 
horgászathoz
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Powerpoint®

Cam Lok
CAM LOK® STORM POLE 
LESZÚRHATÓ BOTTARTÓK

  Fekete, alumínium, menetes leszúró, mely ideális 
párosítás a FOX sátrakhoz

  Négy méretben érhető el

  Mindegyik modell az eredeti méretéhez képest 
körülbelül 175%-ra húzható ki. 

  Fox Cam Lok® rendszerrel

  Elérhető hagyományos és Powerpoint® változatban

Ft

CBS019 Cam Lok 48in (120cm) 7,250

CBS020 Cam Lok 36in (90cm) 6,990

CBS021 Cam Lok 24in (60cm) 6,750

CBS022 Cam Lok 16in (40cm) 5,990

CBS023 Powerpoint® 48in (120cm) 8,190

CBS024 Powerpoint® 36in (90cm) 7,890

CBS025 Powerpoint® 24in (60cm) 7,500

CBS026 Powerpoint® 16in (40cm) 7,250

3 ROD EURO BUZZ BARS
  3 botos teleszkópos buzz bar-ok

  5/8” méretű alumíniumból készült

  Párban kapható

Ft

BB7668 3-Rod Euro Buzz Bars 14,500

Eltávolítható tommy bar, mely extra erőkart 
biztosít a leszúráshoz

A leszúrók elérhetők Cam Lok vagy 
Powerpoint® változatban, mely leszúrható a 
legkeményebb talajba is

A feltüntetett árak, ajánlott fogyasztói árak

RÖGZÍTHETŐ MK2 
ZSINÓRSÜLLYESZTŐ

  A nehéz süllyesztő lehetővé teszi a feszes 
zsinóros horgászatot a jobb érzékelés 
érdekében és könnyen kiold a bot 
megemelésekor

  Mechanikus, sima zsinórkioldás

  10m jól látható narancsszínű zsinórral

  Saját létrára tekerve tárolható 

  A létra könnyen csatlakoztatható a rögzítő 
rúdhoz vagy a földbe szúrva, az erre 
kialakított lyuknál fogva

Ft

CBW001 1.25oz/35g 3,990

CBW002 2oz/56g 3,990

CBW003 3oz/85g 3,990

CBW004 4oz/113g 3,990

CBW005 5oz/142g 3,990
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HALKÍMÉLŐ 
ESZKÖZÖK

A kifogott halak védelme minden horgász listájának az első eleme 
kell, hogy legyen. Itt a Fox- nál mi nagyon komolyan vesszük 

a halak védelmét és egy külön terméksorozatot terveztünk, azért 
hogy biztosak lehessünk benne, hogy a kifogott halak ugyanolyan 

állapotban kerülhessenek vissza éltető elemükbe, ahogy kifogtuk őket. 

A halkímélő sorozatunkon belül számos termék található, melyekkel partra segíthetjük, 
megszabadíthatjuk a horogtól, lemérhetjük, tárolhatjuk, fényképezhetjük és visszaengedhetjük 

fogásainkat. A nagy kereslet miatt megtartottuk a 2017-es termékeket a 2018-as katalógusban is 
mindössze egy új elem a rendkívül közkedvelt Camolite lebegő haltartó bevezetésével...
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HALKÍMÉLŐ ESZKÖZÖK

EASY MAT™

  Forradalmi kialakítás, melyet sokan próbáltak leutánozni, 
de eddig soha sem sikerült

  Az egyszerűen nyitható “felugró” keret segítségével 
néhány másodperc alatt kinyitható és elcsomagolható

  A rugalmas oldalak megvédik a halat a leugrástól, 
lecsúszástól 

  Rendkívül jól párnázott (50mm habszivacs), halbarát 
bevonattal

  Elérhető két méretben – Standard és XL

  Mindkét oldalon megerősített fogantyút találunk rajta

  Szállító táskával kerül forgalomba

  Kompakt, szögletes forma a könnyebb szállítás 
érdekében 

Ft

CCC033 Easy Mat Standard 29,990

CCC034 Easy Mat XL 37,990

DELUXE CARPMASTER® PONTYBÖLCSŐ

  Rendkívül jól párnázott, így kitűnő védelmet nyújt a 
halaknak

  Megerősített, magas, vastagon bélelt oldalainak 
köszönhetően megakadályozza a hal esetleges 
kicsúszását a matracból

  80mm vastag bélés az alján

  Könnyen tisztítható, nyálkahártyabarát borítás

  Megerősített szövetpántok a jobb súlyelosztás 
érdekében, miközben a halat szállítjuk benne a víztől, 
vagy vissza a vízig

  Merev, EVA borítású fogantyúk

  Külső zipzáras zseb, melyben fertőtlenítőt, vagy fogót 
és/vagy mérleget tárolhatunk

  Akasztó fül annak érdekében, hogy a vízparton vagy 
otthon felakaszthassuk száradni

  Méretek: Standard: Hossz: 125cm x Szélesség: 65cm x 
Magasság: 28cm, XL: Hossz: 138cm x Szélesség: 73cm x 
Magasság: 28cm

  Viszonylag kisméretűre összecsukható  

  100% poliészter

Ft

CCC029 Delux Carpmaster Cradle 42,500

CCC031 Deluxe Carpmaster Cradle XL 48,990

Szállító táskával kerül forgalomba

50mm vastag bélés

Tépőzáras pántok és zipzáras zseb 
nélkülözhetetlen eszközök tárolására…

Extra-vastag bélés, könnyen tisztítható 
és nyálkahártyabarát borítás, melynek 
köszönhetően rendkívüli biztonságot nyújt 
a halnak

EGYSZER�...

Standard Dimensions:
Nyitott méret (belső):
108cm L x 50cm W x 15cm H
Csomagolt méret:  52cm L x 56cm W x 13cm H
Súly: 2.5kg

XL Dimensions:
Nyitott méret (belső):
119cm L x 66cm W x 18cm H
Csomagolt méret:  88cm L x60cm W x 13cm H
Súly: 3.4kg
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STR ÚSZÓ MÉRLEGELŐ 

  Tökéletes a fogás mérlegeléséhez 
és rövid idejű tárolásához

  Körben lebegtetőkkel rendelkezik, melyek 
tartják a nylon és hálós részt

  A hálós rész kiváló vízáteresztő képességű 
a halak védelme érdekében

  124cm hosszúságú, 39cm széles és 75cm mély

  Hálós tetejének köszönhetően jól 
láthatjuk benne halunkat

  Három oldalán cipzárral, így könnyen 
nyitható a matracon 

  Mindkét oldalról végig cipzárazható, melyeket 
műanyag összefogó csipesz tesz biztonságossá

  Kialakításának köszönhetően teljes hosszában 
tartja a halat mérlegelés közben

  Zipzárterelő fülek, a hal maximális védelmére

  Dupla fogantyú mindkét végén, a biztonságos 
emelés és szállítás érdekében

  Megerősített varrás a kritikus pontokon

  A külső zsebben 3m-es strapabíró kötél 
található, melynek végén menetes adaptert 
találunk. Ezt a leszúróba csavarva rögzíthetjük 
vízben lévő mérlegelőnket a parton.

  Nylon tokkal kerül forgalomba, mely belül 
tartja a nemkívánatos szagokat

  A hálós rész a víz gyors kiáramlásával 
segíti a gyors és pontos mérlegelést

  Dupla mérlegelő fogantyú, középre helyezett karikákkal 

  Terepszínű verzióban is elérhető

  Elérhető Fox Camo változatban is

  100% poliészter

Ft

CCC035 Camo STR Floatation Weigh Sling 24,500

CCC026 STR Weigh Sling 19,990

ROYALE® PONTYZSÁK 

  A lehető legbiztonságosabb védelmet 
nyújtja a pontynak a mérlegelésig

  Halbarát, puha háló

  120cm x 80cm méretű

  4.8m hosszúságú zsinórral kerül forgalomba

  Szimpla, biztonságos cipzár

  A kerekített sarkok megakadályozzák, 
hogy a ponty feje beszoruljon

  100% poliészter

BIZTONSÁGI PONTYZSÁK

  A lehető legbiztonságosabb védelmet nyújtja a pontynak a mérlegelésig

  140cm x 100cm méretű

  Külső, cipzárazott, hálós zseb, a jól látható, Fox logóval ellátott, 10m hosszúságú 
zsinóron található, H-formájú jelzőbója (izotóptartó mélyedéssel) számára

  Különleges zsákrögzítő rendszer, melynek segítségével leszúróhoz 
csatlakoztatható. 4m hosszúságú, strapabíró zsinórral

  Puha, sötét színű háló, melyben a hal nyugodtan viselkedik

  Lágy, sötét, halbarát háló

  Végig cipzárazható, biztonsági kapoccsal rögzíthető

  A kerekített sarkok megakadályozzák, hogy a ponty feje beszoruljon

  Megerősített fogantyúk

  Nylon hord táska

Ft

CCC032 Royale Carp Sack 4,590

Ft

CCC027 Safety Carp Sack 11,500

Hálós anyagának köszönhetően a víz kifolyik 
belőle, így gyorsabban mérlegelhetünk

Ideális a kifogott hal rövid idejű tárolására, 
amíg előkészülünk a fotózásra

A feltüntetett árak, ajánlott fogyasztói árak
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HÁROMLÁBÚ MÉRLEGELŐ

  Ideális egyedül horgászók számára, vagy 
nagy halak mérlegeléséhez, amikor jól 
jön a segítség a pontos méréshez

  Két darabból álló lábak rögzítő tüskével 
középen, amely megakadályozza az 
összecsúszást nyomás alatt

  Széles terpesztésű a kellő stabilitásért

  Csúcsminőségű, erős acélváz

  Hordtáskával kerül forgalomba

Ft

CCC037 Weighing Tripod 14,750

DIGITÁLIS MÉRLEGEK 

  Kompakt kialakítás

  Rendkívül felhasználóbarát

  ki/be gombbal a maximális elem kapacitásért

  Elzárt elektronika 

  Egyszerű tárazó gomb (0,00) amelyet egyszer 
lenyomva a nedves hálóval is lenullázhatjuk

  A kg/lb gombot lenyomva válthatunk 
kilogramm és font között

  Háttérvilágítás a sötétben való használathoz

  Fém karikával a tetején a mérlegelő 
nyéllel való használathoz

  Nagy mérő kampó amely könnyen 
beakasztható a mérlegelőbe

  Alacsony feszültség riasztás

  60kg-os méréshatár (132lb) 

  Védőtokkal ellátva

  2db AA elemel működtethető

Ft

CEI155 Digital Scales 60kg inc Case 34,990

Összecsukható az egyszerűbb szállításért

Nagyméretű mérlegelőkampó az 
egyszerűbb mérlegelés érdekében

Háttérvilágítással az éjszakai használathoz

Könnyen kezelhető gombok
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MÉRLEGELŐ NYÉL

  Két funkciós

  Három részből áll – két markolat 
részből és egy akasztóból

  A két markolat összetekerhető középen az akasztóval

  Használható sima mérlegelő nyélként vagy 
egy lábra tekerve mérlegelő kampóként is

  Mind a három rész elcsomagolható 
a mellékelt neoprén tokba

Ft

CCC036 Weigh Bar inc Case 8,990

ÖSSZECSUKHATÓ VIZESVÖDÖR

  Hegesztett PVC kialakítás

  A könnyebb tárolás érdekében összecsukható

  Merev felső peremmel az egyszerűbb 
használat érdekében

  4.5 literes térfogat

  Eltávolítható 1,6m hosszú kapcsos zsinórral, amely 
segítségével magasabb partról is könnyen megtölthető

  Tökéletes a kifogott hal nedvesen tartásához, 
kézmosáshoz, etetőanyag keveréshez.. stb Tökéletes a kifogott hal nedvesen tartásához

Összecsukható a kompakt tárolás érdekében

Ft

CCC040 Collapsible Water Bucket 3,590

CAMOLITE™ MERÍTŐ LEBEGTETŐ SZIVACS

  Egyedi Fox Camo mintázattal

  Segítségével könnyebben meríthető a hal

  Kialakításának köszönhetően használható 
a fixen rögzített merítőfej tartójú hálóknál 
is, mint a Torque vagy a Horizon XT

  Tépőzárral rögzíthető és oldható 

Ft

CLN035 Camolite Net Float 4,390

Tökéletes párost alkotnak!

ÚJ

A feltüntetett árak, ajánlott fogyasztói árak
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HORIZON® XT MERÍTŐHÁLÓK

  Páratlan minőségű merítőháló

  Rendkívül sokoldalú

  Egyedi nyélkialakítás

  Illeszkedik a Horizon XT botokhoz

  180cm és 90cm hosszú nyéltagokkal kerül forgalomba 
– 180cm a mindennapi használatra, míg a 90cm-
es nyél remekül használható csónakban

  A 90 és a 180cm-es tagot egymásba csúsztatva egy 
270cm hosszú nyelet kapunk, mely jól használhatunk 
Zig-es horgászatnál, vagy magas partról horgászva.

  1k szövött karbonból készült

  Japán neoprénborítású nyéltag

  Fekete illesztések

  Kisméretű, öntött alumínium blokk, 15cm 
hosszú nyéllel és Beta-light tartóval

  Karbon szárak

  A mély háló hihetetlenül lágy, zöld anyagból 
készült és a sarkain erősítést kapott

  Hálótartó szövettokkal kerül forgalomba

  106 vagy 116cm-es változatok közül választhatunk

Ft

CLN027 Horizon XT 42" Landing Net 75,500

CLN028 Horizon XT 46" Landing Net 78,990

Lágy háló, megerősített sarokrészekkel

3ft 6ft 9ft

Nyél Opciók
90 és 180cm-es tagok

MEGERŐSÍTETT 
TARTALÉK HÁLÓ

  Finom szövésű,zöld háló

  A sarkoknál megerősítve

  A Horizon XT és a Torque 
modellekhez is használható

Ft

CLN030 42" Landing Net Mesh 7,500

CLN031 46" Landing Net Mesh 9,500

ZÁRHATÓ MERÍTŐFEJ TOK

  Standard és az új XL méretben kapható

  Hegesztett illesztések, így belül tartja a 
vizet és a kellemetlen szagokat

  A standard méretbe kényelmesen elfér mind 
a 106, 116cm és a 150cm-es merítő fej

  Az XL méretben két merítő fej, vagy egy 
merítő fej és akár egy STR mérlegelő zsák

  Külső zsebének é tépőzáras pántjának köszönhetően 
merítő nyelünket vagy akár rövid, cserkelő 
horgászbotunkat könnyedén rögzíthetjük rajta

Ft

CLU256 FX Net Stink Bag Sleeve 5,190

CLU266 FX Net Stink Bag Sleeve XL 7,890

Alumínium középső adapter
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TORQUE® MERÍTŐHÁLÓK

  Stílusában illeszkedik a Torque botokhoz

  Kiváló ár-érték

  Az egyik legtöbbet eladott merítőháló a piacon

  Nagyon könnyű és a vízben jól mozgatható

  180cm és 240cm hosszú nyéllel kerül forgalomba

  A 240cm-es változat két részes, így 
ideális csónakos horgászathoz 

  Japán neoprénborítású nyéltag

  Kisméretű, öntött alumínium blokk, 15cm 
hosszú nyéllel és Beta-light tartóval

  Karbon szárak

  A mély háló hihetetlenül lágy, zöld anyagból 
készült és a sarkain erősítést kapott

  A zöld színű mély háló a sarkoknál 
erősített és hihetetlenül lágy

  Hálótartó szövettokkal kerül forgalomba

  a 180cm-es nyelű 106 vagy 116cm-es fejjel, 
míg a 240cm-es 106cm-es fejjel érhető el

Ft

CLN025 Torque 42" Landing Net 37,990

CLN026 Torque 46" Landing Net 41,500

CLN032 Torque 42" 8ft 2 Piece Landing Net 37,990

Megmunkált alumínium középső adapter

Lágy háló megerősített sarokrészekkel

WARRIOR® S 
MERÍTŐHÁLÓK

  Tervezésének köszönhetően jól illik a 
Warrior S pontyozó botokhoz.

  Tökéletes azoknak akik szűkebb költségkerettel 
rendelkeznek, mégis Fox minőséget szeretnének

  Remek minőségű merítőháló, melyet többen 
az árkategória legjobbjaként aposztrofáltak

  Fox logóval ellátott, fröccsöntött blokk

  Hihetetlenül könnyű

  Matt fekete karbon nyél, fehér felirattal

  Sekély, 70cm-es háló

  A szárak vége 90 fokban hajlított, így segítenek 

  megvédeni a háló épségét

  Rendkívül jó ár/érték arány

  Hálótartó szövettokkal kerül forgalomba

  106, 116cm vagy 150cm-es változatok 
közül választhatunk

  A Warrior Compact szintén elérhető 106cm-
es szárral és 180cm-es, kétrészes nyéllel

Ft

CLN018 Warrior S 42" Landing Net 27,500

CLN019 Warrior S 46" Landing Net 31,500

CLN033 Warrior S 50" Landing Net 32,990

Csúcsminőségű műanyag középső adapter

Lágy, sekély, halbarát háló

MEGERŐSÍTETT 
TARTALÉK HÁLÓ

  Finom szövésű,zöld háló

  A sarkoknál megerősítve

  A Horizon XT és a Torque 
modellekhez is használható

Ft

CLN030 42" Landing Net Mesh 7,500

CLN031 46" Landing Net Mesh 9,500

TARTALÉK HÁLÓ
  Finom szövésű fekete háló

  A Warrior S merítőkhöz tervezve
Ft

CLN020 Warrior S 42" Spare Mesh 6,990

CLN021 Warrior S 46" Spare Mesh 7,890

CLN034 Warrior S 50" Spare Mesh 8,190

A feltüntetett árak, ajánlott fogyasztói árak
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SZERELÉK ÉS 
ELŐKE TÁROLÁS

Az egyik kulcsfontosságú dolog a sikerességhez, a rendezettség. 
Ez számos helyzetben igaz, de van egy ahol igazán fontos és ez 

nem más, mint a szerelék és az előke tárolás. Itt a Fox-nál mi hiszünk 
benne, hogy a szervezett horgász az jobb horgász.

Cli�  Fox egy igazi úttörő volt a tárolók és rendszerező eszközök gyártása terén, aki olyan 
eszközöket tervezett, melyekkel hatékonyabban rendszerezhették a horgászok a kellékeiket. 

Évekkel később itt a Fox-nál még mindig az a célunk, hogy könnyebbé tegyük a horgászok 
dolgát, úgy hogy az adott feladatokhoz a lehető legjobb eszközöket biztosítjuk. A következő 

oldalakon számos szerelék tároláshoz szükséges eszközt találhatnak különböző helyzetekhez 
különböző árakon, valamint néhány praktikus előketárolót is, melyek alkalmasak az előkötött Chod, 

Zig és felszíni szerelékek tárolásához.  

A végére hagytuk a teljesen új tárolónkat, amely ebben a katalógusban mutatkozik be. Az F-Box 
horogtároló dobozok a modern pontyozó horgászok igényeinek megfelelően készültek, akik szeretik, 

ha a horgaik mindig tűhegyesen várják a bevetést, így a horgok külön biztonságosan elkülönülve 
helyezkednek el a dobozban és semmiképpen nem sérülhetnek az ultra éles horoghegyek.
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F BOX® ÉS DELUXE 
F BOX DOBOZOK

A már előre berendezett F Box Deluxe 
doboz egy olyan tároló rendszer, 
mely különböző kiosztású F Box 
dobozokat és zsinóradagolót tartalmaz. 
Egy tökéletesen átlátható rendszer, 
melyben minden eszköze elfér.

A teljes család kompatibilis a 
rendkívül népszerű Royale és FX 
táskacsaládokkal, így biztos lehet 
benne, hogy talál majd megfelelő 
zsebet számukra ahol biztonságban 
lesznek a szállításuk alatt. Az F Box 
ugyanazokkal a tulajdonságokkal 
rendelkezik, mint az F Box Deluxe, 
azonban nem tartalmaz kisméretű 
tároló dobozokat, tehát saját igényének 
megfelelően rendezheti be.

F BOX® NAGY KÉTOLDALAS DOBOZ

  4 db Magas, nagy rekeszelválasztó  

  4 db Magas, közepes rekeszelválasztó 

  8 db Magas, kicsi rekeszelválasztó 

  4 db Alacsony, nagy rekeszelválasztó  

  4 db Alacsony, közepes rekeszelválasztó 

  4 db Alacsony, kicsi rekeszelválasztó

F BOX® KÖZEPES KÉTOLDALAS DOBOZ

  4 db Magas, nagy rekeszelválasztó  

  3 db Magas, közepes rekeszelválasztó 

  3 db Magas, kicsi rekeszelválasztó 

  4 db Alacsony, nagy rekeszelválasztó  

  4 db Alacsony, kicsi rekeszelválasztó

F BOX® NAGY EGYOLDALAS DOBOZ

  4 db Magas, nagy rekeszelválasztó  

  4 db Magas, közepes rekeszelválasztó 

  8 db Magas, kicsi rekeszelválasztó 

F BOX® KÖZEPES EGYOLDALAS DOBOZ

  4 db Magas, nagy rekeszelválasztó  

  3 db Magas, közepes rekeszelválasztó 

  3 db Magas, kicsi rekeszelválasztó 

Ft

CBX005 F Box nagy kétoldalas doboz 18,990

Ft

CBX006 F Box közepes kétoldalas doboz 15,500

Ft

CBX007 F Box nagy egyoldalas doboz 15,500

Ft

CBX008 F Box közepes egyoldalas doboz 11,990
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F BOX® 
OSZTOTT 
DOBOZOK

  Tökéletes különböző aprócikkek 
tárolására, mint: forgók, gyöngyök, 
kapcsok, stopperek, Zig Aligna-k, 
parafa rudak, horogbefordítók stb.

  Moduláris kialakítás

  Tökéletesen illeszkedik az F-Box-okba 
és a Royale szerelékes dobozokba

  Tartalma becsukva is látható

  Biztonságos záró kapcsok

  Tartalma könnyen kivehető

  Elérhető 8, 6, 4, 2 és egy fakkos kialakításban

Ft

CBX015 F Box 2 rekeszes 4,250

CBX011 F Box 4 rekeszes 4,250

CBX028 F Box 6 rekeszes 4,250

CBX009 F Box 8 rekeszes 4,250

8 REKESZES

6 REKESZES

4 REKESZES

F BOX® DELUXE KÉSZLET - NAGY DUPLA DOBOZ

  4 db Magas, nagy rekeszelválasztó
  8 db Magas, nagy rekeszelválasztó
  4 db Alacsony, közepes rekeszelválasztó
  2 db 8 rekeszes osztott doboz
  1 db 2 rekeszes osztott doboz
  1 db 4 rekeszes alacsony, osztott doboz
  2 db Szereléktároló Tábla
  4 db Magas, közepes rekeszelválasztó
  4 db Alacsony, nagy rekeszelválasztó
  4 db Alacsony, kicsi rekeszelválasztó
  1 db 4 rekeszes osztott doboz
  1 db 8 rekeszes alacsony, osztott doboz
  1 db Zsinóradagoló 

  2 db Horogtartó doboz

F BOX® DELUXE KÉSZLET - KÖZEPES DUPLA

  4 db Magas, nagy rekeszelválasztó

  3 db Magas, kicsi rekeszelválasztó

  4 db Alacsony, közepes rekeszelválasztó

  1 db 6 rekeszes osztott doboz

  1db 8 rekeszes alacsony, osztott doboz

  2db Zsinóradagoló

  4 db Alacsony, nagy rekeszelválasztó

  1 db 8 rekeszes osztott doboz

  1 db 4 rekeszes osztott doboz

  1 db 4 rekeszes alacsony, osztott doboz

  2 db Horogtartó doboz

F BOX® DELUXE KÉSZLET - NAGY EGYOLDALAS

  4 db Magas, nagy rekeszelválasztó

  8 db Magas, kicsi rekeszelválasztó

  1 db 4 rekeszes osztott doboz

  5 db Zsinóradagoló

  2 db Horogtartó doboz

  4 db Magas, közepes rekeszelválasztó

  2 db 8 rekeszes osztott doboz

  1 db 2 rekeszes osztott doboz

  2 db Szereléktároló Tábla

F BOX® DELUXE KÉSZLET - KÖZEPES EGYOLDALAS

  4 db Magas, nagy rekeszelválasztó

  3 db Magas, kicsi rekeszelválasztó

  1 db 4 rekeszes osztott doboz

  2 db Horogtartó doboz

  3 db Magas, közepes rekeszelválasztó

  1 db 4 rekeszes osztott doboz

  2 db Zsinóradagoló

Ft

CBX001 F Box Deluxe készlet - nagy dupla doboz 41,500

Ft

CBX002 F Box Deluxe készlet - közepes dupla 24,500

Ft

CBX003 F Box Deluxe készlet - nagy egyoldalas 29,990

Ft

CBX004 F Box Deluxe készlet - közepes egyoldalas 16,990

A feltüntetett árak, ajánlott fogyasztói árak
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F BOX® MEREV ELŐKETÁROLÓ DOBOZ

  Újszerű kialakítás a maximális tárolóhely érdekében

  Kétoldalas, csuklós középső rész, ami szükség 
esetén kivehető. Kialakításának köszönhetően 
feltekerve szállíthatjuk hosszú előkéinket, mint 
például Zig vagy úszós szerelékeink horogelőkéi

  Kerekített végek a középső rész végein, melyek 
csatornát alkotnak, megtámasztva a horgok fülét

  Előkék széles választékát tárolhatjuk benne

  Nagy sűrűségű EVA szivacs biztosítja a tűzők jó tartását

  A bordázott horogtartó rudak megakadályozzák 
a szerelékek csúszását és összecsomózódását

  Beépített tároló doboz az előke 
tűzőknek (50db tűzővel ellátva)

  Formába öntött vonalzó fedélen, 
a pontos előkekötéshez

  Nagy törés-ellenállóság

  Vízálló gumírozott záró élek

  Méretek: Hosszúság – 35cm; 
Szélesség – 10cm; Magasság – 7cm

Ft

CBX069 F Box merev előketároló, 50 tűzővel 11,500

F BOX® HOROGTARTÓ
  Kifejezetten a horgok védett és rendszerezett 
tárolásához lett kialakítva

  Az öntött gumi betét minden horgot 
külön egyedileg rögzít, így a horgok hegye 
biztosan nem sérül szállítás alatt

  Öntapadós matricákkal ellátva, így könnyen 
rögzíthetjük a horgok fajtáját és méretét 

  Kialakításának köszönhetően pontosan illeszkedik 
az F-Box és Royale szerelékesdobozokba

  A 2-10 méret közötti horgok befogadására alkalmas

  Két méretben: Nagy (18 horoghoz) és XL (29 horoghoz) 

  Két doboz/ csomag

Ft

CBX075 Horogtartó nagy x2 2,990

CBX076 Horogtartó XL x2 3,290

ÚJ

Ügyes belső tároló rekesz a nem használt 
tűzők számára (50db tűző tartozékként)

A bordázott horogtartó rudak 
megakadályozzák a horog elcsúszását és a 
gubancolódást

Nagy tároló kapacitás a többi márka hasonló 
dobozaihoz képest

A horogelőkék nem 
tartozékok

Horgok nélkül

Praktikus öntapadós matricákkal, az  
egyszerűbb azonosításért
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Ft

CBX067 Royale közepes doboz rendszer 12,990

CBX068 Royale nagy doboz rendszer 18,990

ROYALE® DOBOZ 
RENDSZER

  Tökéletes megoldás szerelékeink 
és kiegészítőink tárolására

  Közepes méretű dobozunk tartalma: 1db 4 rekeszes 
doboz, 1db 2 rekeszes doboz, 4db horogtartó doboz, 
1db előketároló tábla és 1db zsinóradagoló

  Nagy méretű dobozunk tartalma: 1db 8 
rekeszes doboz, 1db 2 rekeszes doboz, 
2db 4 rekeszes doboz, 4db horogtartó 
doboz és 2 db zsinóradagoló

  „Pontyos” zöld színben kapható

  Tökéletesen illeszkedik a Royale, 
a Camolite és az FX táskákba

Ft

CAC498 Zig Disc tároló 8,190

ZIG DISC 
  Kifejezetten Zig előkék tárolásához lett 
tervezve

  Tökéletes a felszíni horgászathoz használt 
előkék tárolásához is

  A koronrok eltávolíthatóak a tengelyről, 
aminek a kerülete pontosan 30 cm, amely 
segítségével egyszerűen köthetünk Zig 
előkéket

  20 db tűzővel kerül forgalomba, melyeket 
a végén található műanyag kupak alatt 
tárolhatunk

  Zipzárral ellátott neoprén tokban kerül 
forgalomba, mely megvédi előkéinket 
szállítás közben

  Öt darab levehető nagy sűrűségű hab korong 

Ft

CAC377 Chod/Withy gőzölő és tároló 6,290

Ft

CAC656 Multi Chod és zig tároló 18 tűzővel 4,250

CAC657 Chod korong kicsi 6 tűzővel X 2 1,290

CAC658 Chod korong közepes 6 tűzővel X 2 1,290

CAC659 Chod korong nagy 6 tűzővel X 2 1,290

CHOD/WITHY SZERELÉK 
TÁROLÓ

MULTI CHOD ÉS ZIG TÁROLÓ

  Önmagában zárt előketartó, csavaros 
tetejű és zöld árnyalatú tégelyben

  Három különböző átmérőjű részből áll, 
melynek segítségével megfelelő szögű 
görbületet képezhetünk előkezsinórunkon

  Egyszerűen helyezzük rá Chod vagy Withy Pool 
előkénket a kiválasztott méretű részre, majd gőzöljük 
meg a teáskanna fölött, így elkészíthetjük a tökéletes ívet

  Az előkéket tárolhatjuk az eszközön 
addig, amíg szükségünk lesz rá

  20 db speciális kialakítású tűzővel kerül 
forgalomba, melyek az előkénk végén található 
fülbe szúrva feszesen rögzíthetjük az előkét 
anélkül, hogy az elveszítené formáját

  A Chod és Zig szerelékek gondmentes tárolására készült

  Hasznos segítség továbbá mindkét 
szerelék típus megkötéséhez is

  Hat koronggal – méretenként két darab

  A legnagyobb korong tökéletes a Zig előkék 
tárolására, valamint segít az előke hosszának 
mérésében is, egy tekerés 15 cm 

  A korongok eltávolíthatók a tengelyről és 
további korongok helyezhetők fel a helyükre, 
így teljesen személyre szabható a tároló 

  Használható továbbá a Chod előkék gőzöléséhez is

  18 rögzítő tüskével

  A korongok külön is megvásárolhatók – két 
korong/csomag + 6 rögzítő tüske

A horogelőkék 
nem tartozékok

Szúrjuk bele a horgot a Zig Disc-be

Ha elértük a kívánt hosszt, vágjuk el a zsinórt

Most tekerjük körbe az előkét a korongon, 
minden fordulat 30cm

Egy nyolcas csomóval kössünk egy fület, 
majd a tűzőtűvel rögzítsük

HOGYAN MŰKÖDIK

A horogelőkék 
nem tartozékok

A feltüntetett árak, ajánlott fogyasztói árak
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KIEGÉSZÍTŐK
A következő oldalakon található széleskörű kiegészítő sorozathoz 

hasonló termékpalettát valószínűleg az egész világon nem talál 
majd! A Fox által készített minden terméket horgászok fejlesztettek 

horgászok számára, melynek eredménye, hogy csapatunk semmit 
nem hagyott figyelmenkívül. Ez azt jelenti, hogy nem számít milyen 

módszerrel pontyozik, biztosan megtalálja majd a stílusához illeszkedő 
kiegészítőket a kínálatunkban.  

Az utóbbi években az Edges sorozat aprócikkei a piac legkedveltebbjei közé dolgozták 
magukat. Az Edges sorozat páratlan részletességgel lett kidolgozva, így kétségtelen, ha egy 

lépéssel a többi horgász előtt szeretne járni, akkor csak ajánlani tudjuk, hogy ne hiányozhatnak 
ezek a Edges termékek a fegyvertárából! Azok számára, akik már használják az Edges termékeket 

örömmel jelentjük be, hogy van néhány új érdekes újdonságunk az idei évben köztük jó pár előkötött 
szerelébbel és egy új előke anyaggal.  

Az Edges aprócikk sorozat bővítményeként megtalálhat majd számos eszközt a kategóriában beleértve 
a csalizó eszközöket, olmokat, PVA termékeket, Zig Rig szivacsokat, Arma Mesh anyagokat 
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EDGES CURVE RÖVID SZERELÉK

  Edges Coretex Matt bevonatos fonott zsinórból készül 
hurokkal a végén, hogy használható legyen a quick 
change forgóval

  Edges Curve Short horog felhasználásával

  A szakítószilárdság illeszkedik a horogmérethez: 15lb 
(6.8kg) 8-as horoggal, 20lb (9.07kg) 6-os és 25lb (11.3kg) 
4-es és 2-es horoggal

  Trans Khaki gubancgátló hüvellyel, Trans Khaki Line 
Aligna Adapterrel és Trans Khaki horog szilikonnal a 
hajszálelőkén

  Tartozék 2 x 7-es méretű forgó, 2 x 7-es méretű Kwik 
Change forgó és AJÁNDÉK hajszálelőke hosszabbító 
bojli props 

  2 szerelék található a csomagban

  Csak mikro szakállas változat érhető el

  Elérhető zöld vagy barna színben

EDGES WIDE GAPE SZERELÉK

  Edges Coretex Matt bevonatos fonott zsinórból készül 
hurokkal a végén, hogy használható legyen a quick 
change forgóval 

  Edges Wide Gape Beaked horog felhasználásával

  A szakítószilárdság illeszkedik a horogmérethez: 15lb 
(6.8kg) 8-as horoggal, 20lb (9.07kg) 6-os és 25lb (11.3kg) 
4-es és 2-es horoggal

  Trans Khaki gubancgátló hüvellyel, Trans Khaki Line 
Aligna Adapterrel és Trans Khaki horog szilikonnal a 
hajszálelőkén

  Tartozék 2 x 7-es méretű forgó, 2 x 7-es méretű Kwik 
Change forgó és AJÁNDÉK hajszálelőke hosszabbító 
bojli props 

  2 szerelék található a csomagban

  Mikro szakállas és szakáll nélküli változatban (szakáll nélküli 
változatban csak 6-os és 8-as méretben érhető el)

  Elérhető zöld vagy barna színben

EDGES WIDE GAPE PVA TASAKOS SZERELÉK

  Edges Reflex Camo fonott zsinórból készül hurokkal 
a végén, hogy használható legyen a quick change 
forgóval

  Edges Wide Gape Beaked horog felhasználásával

  A szakítószilárdság illeszkedik a horogmérethez: 15lb 
(6.8kg) 6-os és 8-as horoggal, 25lb (11.3kg) 4-es horoggal

  Trans Khaki Micro Line Aligna Adapterrel és Trans Khaki 
horog szilikonnal a hajszálelőkén

  Tartozék 2 x 7-es méretű Flexi karikás forgó, 2 x 7-es 
méretű Kwik Change forgó, 2 x Trans Khaki Micro 
gubancgátló hüvely és AJÁNDÉK hajszálelőke 
hosszabbító bojli props 

  2 szerelék található a csomagban

  Mikro szakállas és szakáll nélküli változatban (szakáll 
nélküli változatban csak 6-os és 8-as méretben érhető el)

EDGES CHOD SZERELÉK

  Edges Rigidity Trans Khaki merev monofil 
zsinórból készül

  Edges Stiff Rig Beaked horog 
felhasználásával

  A szakítószilárdság illeszkedik a 
horogmérethez: 25lb (11.3kg) 6, 7 és 8-as 
horoggal valamint 30lb (13.6kg) 4-es és 
5-ös horoggal

  Tartozék Edges Micro karikás forgó, amelyre 
a csali helyezhető és egy 11-es Flexi karikás 
forgó

  Szivacs korongon kerül forgalomba, amely 
egyből felhelyezhető a Multi Chod & Zig 
tárolóra

  3 szerelék található a csomagban

  Csak mikro szakállas változat érhető el

  Elérhető hagyományos és rövid méretben

ÚJ

ÚJ

ÚJÚJ
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LEAD CLIP 30LB SUBMERGE 
LEADERS + K/C KÉSZLET 

  Három db 750mm hosszú Edges 30lb Submerge 
ólommentes szerelék

  Mindhárom szerelék Trans Khaki ólom klipsszel és 
gumihüvellyel rendelkezik

  Háromféle forgó a csomagban – standard, Karikás és 
Gyorskapcsos forgók

  Mindkét végén szimpla hurok, így a forgók könnyedén 
cserélhetők 

  Az előre kötött horogelőke könnyedén csatlakoztatható

  Zöld és Barna színben elérhető

CAC625 Lead Clip 30lb Submerge Leaders K/C Green 

CAC626 Lead Clip 30lb Submerge Leaders K/C Brown 

30LB SUBMERGE HELI RIGS 
LEADERS + K/C KÉSZLET 

  Három db 750mm hosszú Edges 30lb Submerge 
ólommentes szerelék

  Mindhárom szerelék Edges Trans Khaki helikopter 
komponensekből áll

  3db Heli Buffer hüvely, 3db 6mm-es gumigolyó kúpos 
furattal, 3db szilikon cső

  3db Flexi Ring forgó és 3db Kwik Change forgó a 
csomagban

  Mindkét végén szimpla hurok, így a forgók könnyedén 
cserélhetők 

  Az előre kötött horogelőke könnyedén csatlakoztatható

  Zöld és Barna színben elérhető

CAC627 30lb Submerge Heli Rigs with K/C Green 

CAC628 30lb Submerge Heli Rigs with K/C Brown

LEADCORE SZERELÉK ÉS 
GYORSKAPOCS SZETT

  Három db 750mm hosszú Edges Camo Leadcore szerelék

  Háromféle forgó a csomagban – standard, Karikás és 
Gyorskapcsos forgók

  Mindkét végén szimpla hurok, így a forgók könnyedén 
cserélhetők 

  Az előre kötött horogelőke könnyedén csatlakoztatható

  Világos és Sötét színben elérhető

SUBMERGE SZERELÉK ÉS 
GYORSKAPOCS SZETT

  Három db 750mm hosszú Edges 30lb Submerge 
ólommentes szerelék

  Háromféle forgó a csomagban – standard, Karikás és 
Gyorskapcsos forgók

  Mindkét végén szimpla hurok, így a forgók könnyedén 
cserélhetők 

  Az előre kötött horogelőke könnyedén csatlakoztatható

  Zöld és Barna színben elérhető

CAC580 Submerge Leaders + KC Kit - Green 30lb

CAC581 Submerge Leaders + KC Kit - Brown 30lb

LEADCORE HELI RIGS 
+ K/C KÉSZLET 

  Három db 750mm hosszú Edges Camo 
Leadcore szerelék 

  Mindhárom előtét Áttetsző Barna Helikopter szereléket 
tartalmaz

  3db Gumiharang, 3db 6mm-es Kúpos Gumigyöngy és 
3db 0.5mm-es Szilikon a csomagban

  3db Karikás forgó és 3db Karikás Gyorskapocs található 
a csomagban

  Mindkét végén szimpla hurok, így a forgók könnyedén 
cserélhetők 

  Az előre kötött horogelőke könnyedén csatlakoztatható

  Világos és Sötét színben elérhető

CAC573 Leadcore Heli Rigs + KC Kit Light Camo

CAC574 Leadcore Heli Rigs + KC Kit Dark Camo

ÓLOM-ELHAGYÓ SZERELÉK 
LEADCORE GYORSKAPOCS SZETT

  Három db 750mm hosszú Edges Camo leadcore szerelék

  Mindhárom szereléken Áttetsző Barna Ólomkapocs és 
Gumikúp

  Hagyományos és Gyorskapcsos változatban

  Mindkét végén hurkos kialakításának köszönhetően 
egyszerűen rögzíthető

  Elérhető viklágos és sötét Camo színben

CAC575 Lead Clip Leadcore Leaders + KC Kit Light Camo

CAC576 Lead Clip Leadcore Leaders + KC Kit Dark Camo

LEAD CLIP TUBING 
RIGS + K/C KIT

  Három db 750mm hosszú Edges Áttetsző Barna 
Gubanc-Gátlós szerelék

  Mindhárom szereléken Áttetsző Barna Ólomkapocs és 
Gumikúp

  Kétféle forgó a csomagban – 3db standard és 3db 
Gyorskapcsos

  Tökéletes választás olyan helyeken, ahol az előtét 
zsinórok használata tilos

CAC579 Lead Clip Tubing Rigs + KC Kit - Trans Khaki

CAC577 Leadcore Leaders + KC Kit Light Camo

CAC578 Leadcore Leaders + KC Kit Dark Camo
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EDGES® CURVE SHANK HOROG

  Az eredeti Arma Point SSC modell fejlesztett verziója

  Kifejezetten süllyedő és kiegyensúlyozott csalikhoz javasolt

  Arma Point technológiával

  Tű éles horoghegy

  Befelé forduló horogszem

  Az agresszív ívelt szár elősegíti a horog befordulását és akadását a hal szájába

  Csillogásmentes sötét bevonat

  Extra erős XC80 Vanádium kovácsoltvas felépítés

  A szakállas kivitel elérhető: 2, 4, 5, 6, 7 és 8- as méretben

  A szakállmentes elérhető: 6 és 8 méretben

  10db/ csomag

EDGES® CURVE SHORT HOROG

  Az eredeti Arma Point XSC modell fejlesztett verziója

  Tökéletes süllyedő és pop-up csalikhoz egyaránt

  Arma Point technológiával

  Tű éles horoghegy

  Egyenes horogszem

  Rövid, ívelt szár

  Csillogásmentes sötét bevonat

  Extra erős XC80 Vanádium kovácsoltvas felépítés

  10db/ csomag

  Csak szakállas változatban érhető el

  Elérhető méretek: 2, 4, 5, 6, 7 és 8- as méretben

EDGES® CURVE MEDIUM HOROG

  Tökéletes süllyedő és pop-up csalikhoz egyaránt

  Kiválóan alkalmas a közkedvelt 360 szerelék elkészítéséhez

  Arma Point technológiával

  Tű éles horoghegy

  Befelé forduló horogszem

  Az agresszív ívelt szár elősegíti a horog befordulását és akadását a hal szájába

  Csillogásmentes sötét bevonat

  Extra erős XC80 Vanádium kovácsoltvas felépítés

  A szakállas kivitel elérhető: 2, 4, 5, 6, 7 és 8- as méretben

  A szakállmentes elérhető: 6 és 8 méretben

  10db/ csomag

EDGES® WIDE GAPE STRAIGHT HOROG

  Tökéletes süllyedő és pop-up csalikhoz egyaránt

  Hosszú tű éles horoghegy

  Arma Point technológiával

  Befelé forduló horogszem

  Csillogásmentes sötét bevonat

  Extra erős XC80 Vanádium kovácsoltvas felépítés

  A szakállas kivitel elérhető: 2, 4, 5, 6, 7 és 8- as méretben

  A szakállmentes elérhető: 6 és 8 méretben

  10db/ csomag

Tűhegyes horgok egyenes hegykiképzéssel

Közepesen ívelt, amely tökéletes a 360 
szerelékhez

Erős XC80 Vanádium kovácsolt acél anyag

Mikroszakállas és szakáll nélküli változat 
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EDGES® WIDE GAPE BEAKED HOROG

  Az eredeti Arma Point SSBP modell fejlesztett verziója

  Tökéletes süllyedő és pop-up csalikhoz egyaránt

  Arma Point technológiával

  Tű éles horoghegy

  A csőrszerűen ívelt horoghegy tökéletes a kavicsos fenéken történő 
horgászathoz

  Befelé forduló horogszem

  Csillogásmentes sötét bevonat

  Extra erős XC80 Vanádium kovácsoltvas felépítés

  A szakállas kivitel elérhető: 2, 4, 5, 6, 7 és 8- as méretben

  A szakállmentes elérhető: 6 és 8 méretben

  10db/ csomag

EDGES® STIFF RIG BEAKED HOROG

  Az eredeti Arma Point SR modell fejlesztett verziója

  Tökéletes az olyan pop-up előkékhez, mint a Chod, Hinged Stiff és Multi rig

  Alkalmas továbbá a süllyedő csalik merev előkén történő felkínálásához is

  Arma Point technológiával

  Tű éles horoghegy

  Kifelé forduló horogszem a merev előkékhez, mint az Edges Rigidity

  Csillogásmentes sötét bevonat

  Extra erős XC80 Vanádium kovácsoltvas felépítés

  A szakállas kivitel elérhető: 2, 4, 5, 6, 7 és 8- as méretben

  A szakállmentes elérhető: 6 és 8 méretben

  10db/ csomag

EDGES® STIFF RIG STRAIGHT HOROG

  Azon horgászok igényeinek megfelelően tervezve, akik jobban kedvelik 
egyenes hegyű horgokat 

  Tökéletes az olyan pop-up előkékhez, mint a Chod, Hinged Stiff és Multi rig

  Alkalmas továbbá a süllyedő csalik merev előkén történő felkínálásához is

  Arma Point technológiával

  Tű éles, egyenes horoghegy

  Kifelé forduló horogszem a merev előkékhez, mint az Edges Rigidity

  Csillogásmentes sötét bevonat

  Extra erős XC80 Vanádium kovácsoltvas felépítés

  A szakállas kivitel elérhető: 2, 4, 5, 6, 7 és 8- as méretben

  A szakállmentes elérhető: 6 és 8 méretben

  10db/ csomag

EDGES® ZIG & FLOATER HOROG

  Kifejezetten Zig és felszíni horgászathoz lett kifejlesztve

  Alkalmas továbbá a süllyedő csalik merev előkén történő felkínálásához is

  Arma Point technológiával

  Tű éles horoghegy

  Finoman kifelé forduló horogszem, monofil zsinórokhoz

  Csillogásmentes sötét bevonat

  Extra erős XC80 Vanádium kovácsoltvas felépítés

  A szakállas kivitel elérhető: 6, 8 és 10- es méretben

  A szakállmentes elérhető: 6, 8 és 10- es méretben

  10db/ csomag

Hosszú tűhegyes csőrszerű horoghegy

25°-ban kifelé hajló horogszem a merev 
előkés szerelékekhez

A merev előkéhez való kialakítás tökéletes a 
Chod és Multi előkékhez

A Zig és a Felszíni horgok vékonyabb 
anyagból készülnek
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CAMOTEX™ STIFF

  Ultra-merev bevonatos fonott előkezsinór, mely 
tökéletes választás süllyedő vagy pop-up szerelékekhez

  A bevonat és a belső fonott zsinór is szakaszosan 
változó színű, terepmintás

  A csomók megkötése előtt javasoljuk a merev külső 
réteg eltávolítását

  Gőz fölött kiegyenesíthető, így alkalmas Stiff Rig-ek 
megkötéséhez, vagy Hinged Stiff Rig-ek „boom” 
részeinek elkészítésére

  Rendkívül jó gubancolódás gátló tulajdonságokkal 
rendelkezik

  Külső rétege könnyedén eltávolítható

  Kétféle színben kapható – Világos és Sötét

  Szakítószilárdság – 15lb (6.8kg), 20lb (9kg) és 25lb 
(11.3kg)

  20m-es tekercs

CAMOTEX™ SOFT

  Ultra-lágy bevonatos fonott előkezsinór, mely tökéletes 
választás süllyedő vagy pop-up szerelékekhez

  Lágyságának köszönhetően könnyedén összekeverhető 
a bevonat nélküli zsinórokkal

  A bevonat és a belső fonott zsinór is szakaszosan 
változó színű, terepmintás

  Külső rétege könnyedén eltávolítható

  Kétféle színben kapható – Világos és Sötét

  Szakítószilárdság – 15lb (6.8kg), 20lb (9kg) és 25lb 
(11.3kg)

  20m-es tekercs

CAMOTEX™ FÉLMEREV

  Félmerev bevonat, amely a Camotex Stiff és a Camotex 
Soft között helyezkedik el

  Tökéletes választás süllyedő vagy pop-up szerelékekhez

  A bevonat és a belső fonott zsinór is szakaszosan 
változó színű, terepmintás

  Kötéseknél ajánlott a merev bevonat eltávolítása

  Gőz fölött kiegyenesíthető 

  Rendkívül jó gubancolódás gátló tulajdonságokkal 
rendelkezik

  Külső rétege könnyedén eltávolítható

  Kétféle színben kapható – Világos és Sötét

  Szakító szilárdság – 15lb (6.8kg), 20lb (9kg), 25lb (11.3kg) 
és az új 35lb (15.8kg)

  20m-es tekercs

CORETEX™ MATT

  Az eredeti Coretex alapján készült, de továbbfejlesztett 
matt bevonatának köszönhetően kevésbé csillog a 
vízben

  Szerelékek széles skálája elkészíthető belőle

  Félig-merev bevonata segít megelőzni a gubancolódást, 
és tökéletessé teszi kombinált szerelékek elkészítésére

  Külső rétege könnyedén eltávolítható

  Kétféle színben kapható – Hínár Zöld és Kavics Barna

  Szakítószilárdság – 15lb (6.8kg), 20lb (9kg), 25lb (11.3kg) 
és 35lb (15.8kg)

  20m-es tekercs

CORETEX™ TUNGSTEN

  Egyedi, volframmal impregnált bevonattal

  Lágy, süllyedő fonott belsővel 

  A volfram bevonat szépen elfekteti az 
előkét

  Bevonata eltávolítható, így combi előkékhez 
is alkalmas

  Két tónusú szín, a rejtőzködés érdekében

  Elérhető 20lb és 35lb szakítószilárdságban

  20m-es tekercs

CAMO-SPLICE 

  Fűzhető, fonott horogelőke anyag

  Nagyon lágy és tömör, így a fenéken tartja 
az előkét

  Terepszínben

  Ideális a multi rig-ekhez és a horgok/forgók 
közvetlen felfűzéséhez, így azok csomó 
nélkül szabadon maradnak az előkénken

  Easy-Splice fűzőtű használatát javasoljuk a 
megfűzéséhez 

  Elérhető 50lb szakítószilárdságban

  20m-es tekercs

ÚJ

ÚJ
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REFLEX™ CAMO

  Tervezésének köszönhetően jobb, mint bármelyik 
jelenleg elérhető fonott előkezsinór

  Szakaszosan változó színű, terepmintás

  Nagyon hajlékony fonott előkezsinór, mely ideális 
Rapide PVA zsák használatához

  Ólompaszta nélkül is gyorsan süllyed

  Kétféle színben kapható – Világos és Sötét

  Szakítószilárdság – 15lb (6.8kg), 25lb (11.3kg) és 35lb 
(15.8kg)

  20m-es tekercs

RIGIDITY® TRANS KHAKI 

  Az eredeti Rigidity új és továbbfejlesztett változata

  Áttetsző barna színben készül, így a vízben szinte 
láthatatlan

  A valaha létező legmerevebb Chod előkezsinór

  A vízben szinte láthatatlan

  Tökéletesen alkalmas Chod és Hinged Stif Szerelékek 
elkészítésére

  Merevségének köszönhetően a ponty nem tudja kifújni 
a csalit akadás nélkül

  A 30lb-ás változaton az ún. ’Whipping’ csomóval 
rögzíthetjük a horgot

  Kétféle szakítószilárdsággal elérhető 25lb (11.3kg) és 
30lb (13.6kg)

  30m-es kiszerelésben kapható!

ILLUSION® TRANS KHAKI 
SOFT HOROGELŐKE

  Továbbfejlesztett Illusion előkezsinórunk áttetsző barna 
színnel

  Tökéletes eszköz tiszta vízben

  A legkevésbé látható horogelőke, melyet Rob Hughes 
valaha használt

  Gyorsan süllyed és rendkívül hajlékony

  Nagy kopásállóság és alacsony nyúlás jellemzi

  Remek csomózott szakítószilárdság

  Számtalan végszerelék készíthető belőle

  50m-es kiszerelésben kapható

  12lb (5.45kg) és 15lb (6.8kg) szakítószilárdsággal elérhető

ZIG + FLOATER HOROGELŐKE

  Kifejezetten felszíni és Zig-es horgászathoz tervezve

  Kopolimer monofil anyagból, amely rendkívül vékony 
így alig észrevehető a vízben

  Hihetetlenül erős, nagy kopásállóságú 

  Európa legjobb Zig-es és felszíni horgászainak az 
elsőszámú választása

  Elérhető 9lb (4,1kg), 12lb (5,4kg) és 15lb (6,8kg)-s 
változatban

ILLUSION® TRANS KHAKI 
FLUOROCARBON ELŐTÉT ZSINÓR  

  Áttetsző barna színnel

  Tökéletes eszköz tiszta vízben

  Rendkívül hatékony horogelőke zsinór

  A legkevésbé látható horogelőke, melyet Rob Hughes 
valaha használt

  Úgy süllyed akár a kő és hihetetlenül hajlékony, így jól 
felveszi a mederfenék alakját és szinte beleolvad abba

  Nagy kopásállóság és alacsony nyúlás jellemzi

  Remek csomózott szakítószilárdság

  50m-es kiszerelésben kapható

  20lb (9kg) és 30lb (13.6kg) szakítószilárdsággal elérhető

ARMADILLO™

  Szakaszosan változó színű, terepmintás

  Fonott előtét zsinórként használható akadós vagy 
kagylós terepen

  Nagyszerűen használható távdobásokhoz, vagy akadós 
terepen

  Kétféle színben kapható – Világos és Sötét

  Új 65lb (29,5kg)-s változat az extra akadós helyekhez

  Elérhető 30lb (13.6kg), 45lb (20.4kg) vagy 65lb (29,5kg)-s 
változatban

  20m-es tekercs
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SUBMERGE™ 
ÓLOMMENTES ELŐTÉT

  Jó alternatíva leadcore helyett, és tökéletes 
választás azokon a helyeken, ahol a 
leadcore használata tilos

  Hihetetlenül lágy, gyorsan süllyed így jól 
felveszi a mederfenék alakját

  Rendkívül ellenálló

  Könnyű fűzni, és a kész „csomó” 
hihetetlenül erős

  Kétféle színben kapható – Hínár Zöld és 
Kavics Barna

  Új 60lb (27,2kg)-s változat az extra akadós 
helyekhez

  Elérhető 30lb (13.6kg), 45lb (20.4kg) és 60lb 
(27,2kg) változatban

  10m-es tekercs

CAMO LEADCORE

  Jól használható végszerelékünk elrejtésére, 
rendkívül ellenálló

  Könnyű fűzni, nagyon lágy, nagyon tömör 
és nagyon erős

  Szakaszosan változó színű, terepmintás

  Kétféle színben kapható – Világos és Sötét

  Szakítószilárdság – 45lb (20.4kg)

  Elérhető 7 és 25m-es tekercsben

GUBANCGÁTLÓ CSŐ 
TRANS KHAKI

  Áttetsző Barna színben kapható

  Tökéletes választás olyan helyeken, ahol a leadcore 
használata tilos

  Védi a zsinórt a sérülésektől, és gubancolódástól

  Hihetetlenül halbarát

  2m-es kiszerelés

CAC564 Anti Tangle Tube 2m

WOLFRAMSZÁLLAL NEHEZÍTETT 
GUBANCGÁTLÓ CSŐ

  Négyszer nehezebb, mint az leadcore (ólombetétes 
zsinór)

  Rendkívül lágy, így felveszi a mederfenék formáját

  Tökéletes választás olyan helyeken, ahol a leadcore 
használata tilos

  A főzsinór könnyedén belefűzhető

  2m-es hosszban

CAC535 Loaded Tungsten Rig Tube

ELŐTÉT SZILIKON

  Helikopter szerelékek készítésére használhatjuk 
Subemerge és leadcore zsinórokon

  0.5mm belső átmérő

  Áttetsző Barna szín

  1.5m-es kiszerelésben kapható

CAC569 0.5mm x1.5m

FLUOROCARBON FUSED ELŐTÉT

  Olvasztott fluorocarbon műanyag bevonattal

  Kopásállóságot és rejtőzködést kínál 

  75cm hosszú, 1 előtét/csomag 

  Edges Kwik Change forgókkal, 7-es és 10-es méretben

  30lb szakítószilárdság

  Csillogásmentes, így nem riasztja meg a halakat

ÚJ

CAC694 Kwik Change Size 7

CAC695 Kwik Change Size 10
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MIKRO FORGÓK

  Segítségével rögzíthetjük horog csalinkat D-Rig 
szerelékünkhöz

  Chod és Hinged Stiff szerelékeket készíthetünk belőle

  20db található egy csomagban

CAC538 Micro Rig Swivels x 20

GYORSKAPCSOS FORGÓ

  7-es és 10-es méretben elérhető

  Gyors horogelőke cserét tesz lehetővé 

  Matt szín

  Tökéletesen használható Edges Biztonsági és Slik 
biztonsági ólom kapoccsal

  10db forgó egy csomagban 

CAC485 Kwik Change Swivels Size 7 x 10

CAC486 Kwik Change Swivels Size 10 x 10

GYORSKAPCSOS 
ÓLOMELHAGYÓ FORGÓ

  Ólomelhagyós szerelék elkészítésénél gyors előkecserét 
tesz lehetővé

  7-es méretben kapható, matt bevonattal

  8db forgó egy csomagban

CAC494 Kwik Change Swivel Size 7

DUPLAKARIKÁS FORGÓ

  Ólom-elhagyó szereléket használó horgászok számára 
készült, akik szeretnék horogelőkéjüket közvetlenül a 
forgóhoz rögzíteni

  7-es méretben kapható, matt bevonattal

  8db forgó egy csomagban

CAC495 Double Ring Swivel Size 7 x 8

”O” KARIKA GYORS KAPOCCSAL

  Az Edges család egyedülálló újdonsága
  A gyors előkecserét kedvelő, helikopter szereléket 
használó horgászok számára ajánljuk

  Matt bevonat
  10db található egy csomagban
  10 per packet

CAC493 Kwik Change 'O' Ring x10

FORGÓK

  Számtalan szerelék elkészítésére alkalmas

  Matt szín

  Kétféle méretben elérhető – 7 és 10

  20 forgó egy csomagban

  Tökéletesen használható Edges Biztonsági (7-es méret) 
és Slik (10-es méret) biztonsági ólom kapoccsal 

CAC533 Swivels Size 7 x 20

CAC534 Swivels Size 10 x 20

KURO KARIKÁS MIKRO FORGÓK

  Segítségével rögzíthetjük horog csalinkat D-Rig 
szerelékünkhöz

  Nagyobb flexibilitást és 360°-os mozgást biztosít a 
horog csalinak

  Matt fekete Kuro bevonat

  Számtalan szerelék készíthető belőle, mint pl. a 360, 
Chod, Hinged Stiff vagy Multi 

  10db található egy csomagban

CAC586 Kuro Micro Hook Ring Swivel  x 10

FLEXI KARIKAS FORGÓK

  Elérhető méretek 7, 10 és 11

  Matt, csillogásmentes bevonat

  10db/csomag

CAC528 Flexi Ring Swivels Size 7

CAC609 Flexi Ring Swivels Size 10

CAC529 Flexi Ring Swivels Size 11
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VOLFRAM CHOD 
SZERELÉK

  Segítségével fix CHOD szereléket köthet 
fluorocarbon vagy monofil damilra

  A gyöngy önmagában is erősen fogja a 
zsinórt, de elcsúsztathatjuk a zsinóron a 
megfelelő távolságig az ólomtól

  Az ütköző hüvely a főzsinórra szerelhető, a 
rajta található lyuknak köszönhetően ólom-
elhagyó szereléket is készíthetünk

  A fárasztás közben a gumigyöngy lecsúszik a 
zsinóron a gumihüvelyig, így védi a zsinórt

  6db gumihüvely és 6db gyöngy található a 
szettben

HELI ÜTKÖZŐ 
HÜVELY

  Helikopter szerelék elkészítéséhez alkalmas 
olyan előtétek használata esetén, mint a 
Submerge vagy leadcore

  Az oldalán található lyuk segítségével 
ólomelhagyó szerelék is készíthető

  Áttetsző barna szín

  8db hüvely található a csomagban

HELI/CHOD 
ÜTKÖZŐ HÜVELY

  CHOD és HELIKOPTER szerelékek 
elkészítésére alkalmas, fluorocarbon vagy 
monofil damilok használata esetén

  A forgó a vékony, kúpos szilikon hüvelyen ül, 
mely fárasztás közben elnyeli a rá nehezedő 
nyomást, és megvédi a zsinórt a sérülésektől

  Az oldalán található lyuk segítségével 
ólomelhagyó szerelék is készíthető

  Áttetsző barna szín

  6db hüvely található a csomagban

ÓLOM-ELHAGYÓ 
SZERELÉK

  Az összes Fox átmenő ólommal jól 
használható

  Használatával az átmenő ólom leesik a 
zsinórról, amennyiben elakad. Akadós vagy 
hinaras környezetben horgászva jó választás 
lehet

  A csomagban található gumikúp 
használatával az ólom nehezebben esik le a 
zsinórról

  5db betét és 5db gumikúp található a 
csomagban

DROP OFF LEAD 
PLUG & PINS 

  Semplicemente posizionate il “plug” sulla 
girella e bloccate il tutto con il pernetto a T

  Non è più necessario tagliare l’inserto del 
piombo inline a metà quando si usa il kit 
Edges Drop Off Inline Lead

  Significa che gli angler possono convertire 
le loro montature con piombo inline in stile 
“drop off” in montature con piombo inline in 
stile standard

  Disegnato per lavorare con tutti i piombi 
Fox inline

  10 plug e 10 pernetti per confezione

  Caratterizzati da colorazione Trans Khaki

ELHAGYÓS HELI 
ÜTKÖZŐ GYÖNGY

  Sokoldalúan felhasználható ütköző gyöngy, mely 
három fő részből áll és kifelyezetten a helikopteres 
összeálításokhoz lett tervezve

  Előtéten és főzsinóron is használható csak bele kell 
helyezni a betétet

  A kúpos betét nélkül tökéletes az ólmombetétes vagy 
anélüli előtétekhez

  Trans Khaki terepszín 
  6 x ütköző gyöngy és 6 x T-rögzítő/csomag

ÚJ

MICRO
CHOD BEAD

  Segítségével fix CHOD szereléket köthet 
fluorocarbon vagy monofil damilra

  A gyöngy önmagában is erősen fogja a 
zsinórt, de elcsúsztathatjuk a zsinóron a 
megfelelő távolságig az ólomtól

  Az ütköző hüvely a főzsinórra szerelhető, a 
rajta található lyuknak köszönhetően ólom-
elhagyó szereléket is készíthetünk

  A fárasztás közben a gumigyöngy lecsúszik a 
zsinóron a gumihüvelyig, így védi a zsinórt

  6db gumihüvely és 6db gyöngy található a 
szettben

NAGY FURATÚ 
ÓLOMELHAGYÓS KÉSZLET

  A nagyobb furatnak köszönhetően a leadcore és 
a nagyobb átmérőjű ólommentes előkék, mint a 
60lb Edges Submerge is remekül használató

  Kompatibilis az összes Fox inline ólommal 

  Lehetővéteszi, hogy az inline ólom leoldjon 
akadós vagy hinaras területeken

  A mellékelt gumihüvellyel nehezebbé tehetjük 
az ólom leoldását

  5 betét és 5 gumihüvely/készlet

ÚJ

CAC488 Tungsten Chod Bead Kit x 6CAC584 Heli Buff er Sleeves x8

CAC490 Chod/Heli Buff er Sleeves x 6

CAC487 Drop Off  Inline Lead Kit x 5 Insert CAC635 Drop Off  Lead Plus & Pins 

CAC690 Drop Off  Heli Buff er Beads

CAC607 Micro Tungsten Chod Bead Kit x 6 CAC698 Big Bore Drop Off  Inline Lead Kit  
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GUMIKÚP BIZTONSÁGI
ÓLOMKAPOCSRA

  Áttetsző Barna szín

  7-es méretű Biztonsági Ólom Kapoccsal 
használható

  Bevágott végének köszönhetően 
könnyebben hagyja el az ólmot

  10db található egy csomagban

BIZTONSÁGI ÓLOMKAPOCS 
ÉS CSAPSZEG

  Áttetsző Barna szín

  7-es méretű forgóhoz készült

  Belső ”befordító” kialakításának 
köszönhetően a forgó füle minden esetben 
úgy fordul, hogy a csapszeget könnyedén 
átvezethessük rajta 

  A csomagban található ”T” alakú csapszeg 
segítségével fixálhatjuk a forgót a belsejében

  10db található egy csomagban

SLIK® GUMIKÚP BIZTONSÁGI 
ÓLOMKAPOCSRA

  Áttetsző Barna szín

  10-es méretű Biztonsági Ólom Kapoccsal 
használható

  Bevágott végének köszönhetően 
könnyebben hagyja el az ólmot

  10db található egy csomagban

SLIK® BIZTONSÁGI 
ÓLOMKAPOCS ÉS CSAPSZEG

  Áttetsző Barna szín

  7-es méretű forgóhoz készült

  Belső ”befordító” kialakításának 
köszönhetően a forgó füle minden esetben 
úgy fordul, hogy a csapszeget könnyedén 
átvezethessük rajta 

  A csomagban található ”T” alakú csapszeg 
segítségével fixálhatjuk a forgót a belsejében

  10db található egy csomagban

POWER GRIP ÓLOMKAPCSOS 
KÉSZLET 

  Praktikus készlet, melyben minden 
megtalálható az ólomkapcsos 
összeállításhoz.

  A következő Edges Trans Khaki termékekből: 
Power Grip Gumikúp, 7-es ólomkapocs T 
alakú csapszeg, standard gubancgátló kúp

  A 7-es méretű forgó és 7-es Kwik Change 
forgó is megtalálható a készletben.

  Minden alkotóelemből 5db található a 
készletben

POWER GRIP NAKED 
LINE GUMI HÜVELY 

  A vége felé finoman vékonyodó gumihüvely, 
ami kifejezetten fluorocarbon előtéthez vagy 
közvetlen főzsinórhoz ajánlott

  Segít megelőzni a horogelőke 
gubancolódását

  Ideális olyan hosszú előkéknél, mint a Zig Rig

  Erősebben tart az ólomkapcson a nagyobb 
ólmokhoz

  Trans  Khaki terepszín

  7-es méretű ólomkapocshoz tervezve

  10db/ csomag

GUMIKÚP 
FŐZSINÓRRA 

  A vége felé kúposodó kialakításának 
köszönhetően használható fluorocarbon 
előtéten vagy akár simán a főzsinóron

  Segít megelőzni a horogelőke feltekeredését

  Ideális hosszú előkékhez, mint a Zig Rig

  Bevágott elejének köszönhetően 
könnyebben hagyja el az ólmot

  Áttetsző Barna szín

  10db található egy csomagban

POWER GRIP GUMIKÚP 
BIZTONSÁGI ÓLOMKAPOCSRA

  7-es méretű Biztonsági Ólom Kapoccsal 
használható

  Azon horgászok számára készült, akik nagy 
ólmokat használnak, de biztosak akarnak 
lenni abban, hogy a bedobás után nem old 
le az ólom, csak ha elakad az akadóban

  7-es méretű Biztonsági Ólom Kapoccsal 
használható

  Áttetsző Barna szín

  10db található egy csomagban

CAC636 Naked Line Tail Rubbers CAC637 Power Grip Tail Rubbers 

CAC638 Power Grip Lead Clip Kit CAC686 Power Grip Naked Line Tail Rubbers

CAC478 Safety Lead  Clip Tail Rubber CAC479 Slik® Lead Clips & Pegs Size 10

CAC478 Safety Lead  Clip Tail Rubber CAC477 Safety Lead Clip & Pegs Size 7
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CSÚSZÓ ÓLOMELHAGYÓ 
SZERELÉK

  Egyedülálló tervezésének köszönhetően új 
szintre emeli a csúszó szerelékeket

  Hajlított, nagyméretű füle tökéletesen 
felfekszik gumiharangon, így a zsinór 
szabadon futhat 

  Tökéletesen használhatjuk ólomelhagyó 
szerelékként akadós terepen

  Áttetsző Barna szín

  A csomag tartalma 6db Hajlított Kapocs, 6db 
Gumiharang és 6db T alakú csapszeg

CSÚSZÓ SZERELÉK 
KÉSZLET

  Egyszerű csúszó szerelék készíthető belőle

  Nagyméretű karika a súrlódásmentes csúszás 
érdekében

  Remek kapásérzékelést tesz lehetővé 

  8db Karika, 8db Gumiütköző és 8db 
Ólomkapocs a csomagban 

  Áttetsző Barna szín

CSÚSZÓ BIZTONSÁGI ÓLOMKAPOCS

  Áttetsző Barna szín

  Használatával tökéletes csúszó szereléket 
készíthetünk

  A csomagban található ”T” alakú csapszeg 
segítségével fixálható a forgó a belsejében

  A kapocs kialakításának köszönhetően az ólom 
egyenesen áll dobás közben, mely növeli a 
dobótávot

  Gumikúpja úgy lett kialakítva, hogy leadcore-ral és 
gubanc-gátló csővel is használható

  A szett tartalmaz csúszó karikát és gyorscsatlakozót 
is, így az ólom könnyedén cserélhető

  6db készlet található egy csomagban

TADPOLE 
MULTI BEAD

  Áttetsző Barna szín

  Tökéletes a félig-fix csúszó szerelékek 
elkészítéséhez átmenő ólommal

  10db található egy csomagban

VOLFRAM 
GUBANC-GÁTLÓ KÚP

  Használatával megelőzhetjük az előke 
felcsavarodását dobás közben

  A volfram súlya elősegíti az előke elfekvését 
a fenéken

  Elérhető standard és micro méretekben

  8db egy csomagban

TRANS KHAKI 
GUBANC-GÁTLÓ KÚP

  Áttetsző barna szín

  Használatával megelőzhetjük az előke 
felcsavarodását dobás közben

  A Standard tökéletes a hétköznapi szerelékekhez

  Mikro méret most elérhető PVA termékek 
használatához

  XL méret szintén elérhető hosszú horogelőkékhez, 
mint például a Zig szerelékek esetén 

  25 db egy csomagban (Mikro and Standard) és 
15 db az XL esetén

TULIP GYÖNGY

  Tökéletes a szabadonfutó szerelékekhez

  Optimális helyzetben tartja az ólmot a 
gubancmentes dobások érdekében

  Használható továbbá ütközőgyöngyként a 
markerúszós összeállításnál

  Trans Khaki terepszín

CAC600 Angled Drop Off  Run Ring Kit x 6

CAC583 Running Ring Kit

CAC582 Running Safety Clips

CAC476 Tadpole Multi Bead

CAC630 Tungsten Anti Tangle Sleeve Micro

CAC631 Tungsten Anti Tangle Sleeve Standard 

CAC481 Anti Tangle Sleeves x 25

CAC555 Anti Tangle Sleeves Micro x 25   

CAC554 Anti Tangle Sleeves X Large x 15

CAC599 Tulip Beads
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VOLFRAM ZSINÓRVÉDŐ 
GYÖNGY

  Azok számára kifejlesztve, akik előtét nélkül 
közvetlen a főzsinórral szeretnek horgászni

  Használható a sima Chod előke rögzítéséhez, így a 
Heli Buffer hüvelyhez csúszva az ólomnál marad az 
akasztás után

  Kialakításának köszönhetően tökéletesen felfekszik 
az Edges Heli Buffer hüvelyre

  A forgóra húzva megvédi a zsinórt az esetleges 
sérülésektől a bedobás és a fárasztás során

  Helikopter szerelékekhez is
  A gyöngyökben volfram található, ami segít 
lesüllyeszteni a vízfenékre a szereléket

   8 gyöngy található minden csomagban, melyek 
fémhurkon helyezkednek el 

KÚPOS FŐZSINÓR 
ÜTKÖZŐ

  Nagyméretű ütköző, melyet a főzsinórra 
fűzve megütköztethető az 5mm-es Wolfram 
gyöngy. Kiválóan alkalmas CHOD és 
HELIKOPTER szerelékek elkészítésére

  Kúposságának köszönhetően a horogelőke 
forgója könnyebben lecsúszik róla, ezért 
biztonságosabb, mint a hagyományos 
típusok

  9db drótfülre fűzött nehezék a csomagban

WOLFRAM HOROGELŐKE 
NEHEZÉKEK

  DÚj, továbbfejlesztett kivitel, úgy néz ki az 
előkén, mint az ólompaszta 

  Segít a horogelőkét a fenékre süllyeszteni 

  9db drótfülre fűzött nehezék a csomagban

POWERGRIP® 
ÓLOMPASZTA 

  Extrém tömör

  Könnyen kezelhető

  Segítségével ellensúlyozhatjuk lebegő 
csalinkat vagy lesüllyeszthetjük szerelékünket 

  Messze a legközkedveltebb a piacon

5MM WOLFRAM 
GYÖNGY

  Az 5mm gyöngyök wolfram hozzáadásával 
készültek

  A Kúpos Főzsinór Ütköző tökéletesen 
illeszkedik bele

  15db gyöngy egy csomagban

GUMIGOLYÓ KÚPOS 
FURATTAL

  6mm és 4mm méretekben elérhető

  Áttetsző Barna szín

  A 4mm-es jól megáll a zsinóron Helikopter és 
Chod szerelékek esetén

  A 6mm-es jól funkcionál csomóvédő 
ütközőként

  A 6mm-es gyöngy, szilikonra fűzve is 
használható az előtéten Chod szerelék esetén 

  30db gyöngy található egy csomagban

EDGES CSALI RÖGZÍTŐ

  Segítségével megakadályozható, hogy a csali 
a horogra csússzon

  Kifejezetten hasznos hóember felkínálásnál, 
ahol két csalit kell egymás mellett tartani

  Egyszerűen csúsztassuk fel az előkére, 
mielőtt hurkot kötnénk rá

  Hurkon kerül forgalomba

  10 rögzítő/csomag

ÚJ

CAC671 Tungsten Line Guard Bead x8 CAC492 Tapered Mainline Stoppers x 9

CAC585 Tungsten Hooklink Sinkers

CAC541 Powergrip Putty

CAC489 Tungsten Bead 5mm x 15

CAC557 4mm Bore Beads x 30

CAC558 6mm Bore Beads x 30

CAC687 Bait Bungs
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MŰANYAG 
CSALIBETÉT

  A horog csali közepébe nyomva 
megelőzhetjük annak kimaródását

  Használható bojlikhoz, puha csalikhoz vagy 
löncshúshoz

  Jó szolgálatot tesz sűrű dobások és 
kitekerések esetén 

  A kisméretű barázdáknak köszönhetően 
szilárdan rögzíthető

  Kisebb méretű csalik használatáhozlevágható

SZILIKON 
HÜVELY

  3mm-es furat és 25mm-es hosszúság

  Áttetsző Barna szín

  Számtalan szerelék elkészítéséhez 
használható, például a Gyorscsatlakozóra is 
ráhúzható

  15db található egy csomagban

HOOK 
SZILIKON 

  Segítségével rögzíthetjük a Hajszálelőkét a 
horoghoz Blow Back szerelékeknél

  Áttetsző Barna szín

  1.5m-es kiszerelésben kapható

  Két különböző méretben kapható – 10-7 és 
6-2 horogméretekhez

ZSUGORCSŐ

  Tökéletes a horogszár meghosszabbítására, 
amikor ”kifújhatatlan” szereléket készítünk

  Áttetsző barna szín

  Háromféle méret: X Kicsi (1.4-0.6mm), Kicsi 
(1.8-0.7mm) és Közepes (2.4-0.8mm) 

WITHY CURVES 

  Ívelt adapter, melynek segítségével könnyedén 
készíthetünk Withy Pool Szereléket 

  Vékony fűzőtű segítségével fűzzük fel a 
horogelőkére 

  Áttetsző Barna szín 

  Alsó vége bordázott, így ólompasztát rágyúrva 
kiegyensúlyozhatjuk lebegő csalinkat

  Nincs többé szükség zsugorcsőhajlításra a 
teáskanna fölött ahhoz, hogy elkészítse ezt a 
klasszikus szereléket!

  Két különböző méretben kapható – 10-7 és 6-2 
horogméretekhez

  10db található egy csomagban

HOROGBEFORDÍTÓ

  Használatával könnyebben állíthatjuk 
horgunkat a megfelelő szögbe, mint valaha 

  Áttetsző Barna szín

  Egyszerűen fűzze a horogelőkére, csúsztassa 
le, majd húzza rá a horog fülére 

  Használatával a horog megfelelő szögben áll 
a legjobb akadáshoz 

  Két különböző méretben kapható – 10-7 és 
6-2 horogméretekhez

  10db található egy csomagban

MICRO 
HOROGBEFORDÍTÓ

  A rövidebb verziója a közkedvelt Trans Khaki 
Horogbefordítónak

  Tökéletes azon horgászok számára, akik a 
finomabb összeállításokat kedvelik

  Helyettesíti a zsugorcsövet 

  Használatával a horog megfelelő szögben áll 
a legjobb akadáshoz 

  Két különböző méretben kapható – 10-7 és 
6-2 horogméretekhez

  10db található egy csomagban

HAJSZÁLELŐKE 
RÖGZÍTŐ  

  Stabilan áll a horgon

  Használatával nincs szükség csomómentes 
kötésre a hajszálelőke készítéséhez 

  Egyszerűen kössön lágy zsinórt a rögzítőre és 
húzza a horgon a kívánt helyre 

  Áttetsző Barna szín

  30db található egy csomagban

CAC539 Anti Bore Bait Insert CAC571 Silicone Sleeves

CAC567 Hook Silicone 10 - 7

CAC568 Hook Silicone 6 - 2 

CAC474 X Small - 1.4 - 0.6

CAC475 Small - 1.8 - 0.7

CAC570 Medium - 2.4 - 0.8

CAC561 Hook Size 10-7

CAC562 Hook Size 6-2

CAC560 Hook Size 6-2

CAC559 Hook Size 10-7

CAC633 Micro Line Aligna 10-7 

CAC634 Micro Line Aligna 6-2 CAC556 Hair Widgets x 30
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HOROG ÜTKÖZŐ

  Áttetsző Barna szín

  Tökéletes a horog kifújását megakadályozó 
szerelékek elkészítéséhez

  Stabilan áll a horgon

  Kétféle méretben elérhető: 7-10 és 2-6 
méretű horgokhoz

  25db gyöngy egy csomagban

HAJSZÁLELŐKE 

  Szuper lágy hajszálelőke készíthető belőle

  Diszkrét barna szín

  Tökéletes a kisméretű, könnyű horog csalik 
használatához

  10db található egy csomagban

MEGERŐSÍTETT ”O” KARIKA

  Használatukkal a HELIKOPTER és CHOD 
szerelékek alakíthatók ólom-elhagyó 
szerelékké

  Matt bevonat

  15db található egy csomagban

KURO RIG KARIKÁK

  Tökéletes számos előke elkészítéséhez, mint 
például a  Blowback Rig

  Matt fekete Kuro bevonat

  Három méretben – Kicsi (2.5mm), Közepes 
(3.2mm) és Nagy (3.7mm)

  25 karika található egy csomagban

GYORSCSATLAKOZÓ 

  Gyors szerelékcserét tesz lehetővé

  Használatával gyorsan cserélhetünk úszót 
vagy etetőrakétát 

  Kétféle méretben elérhető – standard és 
Mikro

  20db Gyorscsatlakozó található egy 
csomagban

SZERELÉK KAPOCS 

  Használatával nem kell hurkot kötnünk a 
szerelék végére

  Egyszerűen kösse fel a kapcsot a szerelék 
végére Grinner Csomó használatával 

  Segítségével a szerelék fele annyi idő alatt 
kicserélhető

  Lehetővé tesz előkezsinórra fűzött PVA rudak 
használatát

  15db található egy csomagban

CSONTI KAPOCS

  Segítségével könnyedén használhatunk 
csontkukacot hajszálelőkén

  Egyedülálló nyílhegy formájának 
köszönhetően megelőzi a csontik 
felcsúszását 

  Kémiailag élezett hegy rozsdamentes 
bevonattal

  Négyféle méretben kapható – 6, 8, 10 és 12

  10db kapocs egy csomagban

MICRO GYORSKAPOCS

  A hagyományos gyorskapocs kisebb 
változata

  Használata gyors előkecserét tesz lehetővé

  Használható továbbá olyan eszközök 
cseréjéhez is, mint a markerúszó vagy spod

  20db/ csomag

CAC482 Hook Bead - Size 7-10

CAC483 Hook Bead - Size 2-6

CAC565 Hair Braid 10m

CAC496 Heavy Duty ‘O’ Ring x 15

CAC543 Kuro Rig Rings 2.5mm

CAC544 Kuro Rig Rings 3.2mm

CAC545 Kuro Rig Rings 3.7mm  CAC532 Speed Links x 20

CAC542 Rig Links x 15

CAC524 Maggot Clips Size 6

CAC525 Maggot Clips Size 8

CAC526 Maggot Clips Size 10

CAC527 Maggot Clips Size 12

CAC566 Micro Speed Links
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CSERÉLHETŐ CSALI NEHEZÉKEK

  Lebegő csali ellensúlyozó eszköz

  Könnyen és a zsinór sérülése nélkül felhelyezhető a horogelőkére

  A csomagban található szilikon cső segítségével könnyedén felhelyezhető

  Egyedi méretezés – BB, AAA, SA és Swan

  Hat rekeszes dobozban is kapható, No.1, No.4, BB, AAA, SA és Swan méretekkel

CAC513 Pop-Up Weights BB

CAC514 Pop-Up Weights AAA

CAC515 Pop-Up Weights SA

CAC516 Pop-Up Weights Swan

CAC518 Weights Dispenser

TÖBBCÉLÚ ZSINÓRSÜLLYESZTŐ

  Használhatjuk hátracsúszó és hagyományos 
felcsatolható zsinórsüllyesztőként is

  A cseréhez mindössze bedugjuk az adaptert és 
elcsavarjuk egyszer és így az ólom nem tud már leesni

  Úgy terveztük, hogy ha a felcsatolható ólom elakadna, 
biztosan kiakadjon a zsinór a fülből

  Kialakítása miatt, amikor a hátracsúszós verzióban 
használjuk biztosan nem fog túlságosan hátra csúszni, 
így a zsinór pont ott fog elfeküdni ahol kell, a szerelék 
közelében

  Tökéletes a zsinór elfektetésére az óvatos halak esetén, 
illetve olyan vizeken, ahol nagy a csónakos forgalom

  Három méretben – 5g, 10g és 15g

  Minden csomag 4 x ólmot, 4 x csúszó adaptert and 4 x 
felcsatolható adaptert tartalmaz 

CAC653 Multi Purpose Backlead 5g 

CAC654 Multi Purpose Backlead 10g

CAC655 Multi Purpose Backlead 15g

SLIDERS 

  Kúpos zsinórsüllyesztő ólom az óvatos halak ellen

  Terepszínű kivitel

  Egyszerűen a főzsinórra helyezhető az előtét fölé

  10 Slider egy csomagban

CAC537 Sliders x 10

ZSINÓRSÜLLYESZTŐ ÓLOM

  Különleges zsinórsüllyesztő eszköz, mely egy 
kézzel felhelyezhető a zsinórra

  Kétféle méretben elérhető – 21g and 43g

  Három darab süllyesztő egy csomagban

CAC312 Down Rigger Back Leads 21g x 3 Brown

CAC313 Down Rigger Back Leads 43g x 3 Brown

RÖGZÍTHETŐ MK2 ZSINÓRSÜLLYESZTŐ

  Tökéletes azon horgászok számára, akik 
szeretik védve tudni a zsinórukat

  A szabadalmaztatott zsinórkioldó sima 
zsinórszabadítást tesz lehetővé

  A nehezebb változatok lehetővé teszik 
a feszes zsinóros horgászatott a jobb 
érzékelés érdekében

  Saját létrára tekerve tárolható

  10m jól látható narancsszínű zsinórral

  A zsinór könnyedén lepereg a létráról

CBW001 Captive Back Leads MK2 1.25oz / 35g

CBW002 Captive Back Leads MK2 2oz / 56g

CBW003 Captive Back Leads MK2 3oz / 85g

CBW004 Captive Back Leads MK2 4oz / 113g

CBW005 Captive Back Leads MK2 5oz / 142g
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CSALIZÓ SELYEM 

  Segítségével rögzíthetjük horog csalinkat a 
karikához vagy a Karikás Mini Forgóhoz 

  Semleges szín

  Zsinóradagolóban kerül forgalomba

  50m-es tekercsben kerül forgalomba

CAC512 Bait Floss 50m

BOJLI STOPPER 

  Kúpos végeinek köszönhetően könnyen a 
hajszál előke hurkába vezethető

  Kicsi és alig észrevehető a bojli tetején

  Áttetsző szín

  Kétféle méretben elérhető – Mikro és 
Standard

  200db stopper egy csomagban

CAC592 Boilie Stops Micro

CAC593 Boilie Stops Standard

HAJSZÁLELŐKE HOSSZABBÍTÓ 
BOJLI STOPPER

  Segítségével különböző méretű csalikat 
használhatunk a hajszálelőke újrakötése 
nélkül 

  3 méret egy csomagban – kicsi, közepes és 
nagy

  Áttetsző szín 

CAC497 Extending Boilie Prop

ERNYŐ BOJLISTOPPER 

  A kisméretű kampó könnyen a csaliba 
húzható

  A stopper nem tud kimozdulni a csaliból

  Kicsi és áttetsző, ezért szinte észrevehetetlen 
a csali tetején

  120 Stopper egy csomagban

CAC601 Boilie Caps

PELLET STOPPER  

  Segítségével biztonságosan rögzíthetjük a 
pelletet a hajszálelőkén

  Áttetsző szín

  Háromféle méretben kapható – 11mm (180 
db), 13mm (134 db) and 21mm (50 db)

CAC519 11mm Pellet Pegs x 180

CAC520 13mm Pellet Pegs x 134

CAC521 21mm Pellet Pegs x 50

MARKER ELASTIC

  Piros színű gumi, 20m-es 
tekercsben

  Tökéletesen használható 
zsinórunkon a távolság, vagy a 
kívánt mélység megjelölésére

  Könnyen köthető, és jól tart 
a zsinóron, miközben nem 
sérti azt

  Könnyen eltávolítható a 
zsinórról anélkül, hogy 
megsértené azt

CAC484 Marker Elastic 20m Red
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MULTIFUNKCIÓS ESZKÖZ

  Ügyes kis eszköz, négy az egyben!

  Zsinórhámozó funkció

  A szemközti oldalon csomóhúzó található

  Szintén tartalmaz egy D-Rig szerelékek kinyitására és 
készítésére alkalmas eszközt 

  Ezzel szemben egy nagyméretű szeg található, mellyel 
tökéletes Chod és Hinged Stiff szerelékek készíthetők

1MM-ES MICRO FÚRÓ   

  Extra kisméretű lyukak fúrásához

  Lyukat fúrhatunk segítségével a legkeményebb csalikba 
is a fűzőtű számára

  Tökéletes a kemény csalikhoz, mint a tigrismogyoró, 
szárított bojli vagy a parafa pop-up 

  Ergonomikus kialakítású feltűnő nyél

CSOMÓHÚZÓ

  Csomók és hurkok megfeszítésére szolgáló ügyes kis 
eszköz

  Merev előkék kiegyenesítésére is használható 

  Ergonomikus nyél

XS FONOTT ZSINÓR VÁGÓ OLLÓ

  Fogazott éleinek köszönhetően könnyedén elvág 
minden zsinórt, beleértve a fonott, nylon, merev monofil, 
fluorocarbon, ólmozott és bevonatos zsinórokat is

  Pengeéles 

  Ügyes záróretesz, mely összecsukva tartja az ollót, mikor 
nem használjuk

  Kényelmesen belefér az F-Box szerelékes dobozokba

FONOTT ZSINÓR VÁGÓ OLLÓ 

  Szuper éles olló, mely könnyedén vágja a legvékonyabb 
fonott zsinórt is

  Szintén alkalmas fluorocarbon, nylon vagy előtét 
zsinórok vágására is

  Jól látható narancssárga nyelének köszönhetően szinte 
lehetetlen elveszíteni a fűben 

  Kényelmesen belefér az F-Box szerelékes dobozokba

CSALIFÚRÓ ÉSPARAFA RUDAK

  Kisméretű fúró, melynek segítségével furatot 
készíthetünk a horog csaliba

  Ideális bojlik és tigrismogyoró kifúrására egyaránt

  Ergonomikus nyelének köszönhetően jól használható

  Az csomagban található 5 parafa rúd (6mm) 
segítségével kiegyensúlyozhatjuk horog csalinkat 

  6mm-es parafa rudak külön is megvásárlohatók

CAC510 Tension Bar

CAC591 1.5mm Nut/Pellet Drill

CAC632 1mm Micro Drill 

CAC563 Braid Blades

CAC587 Multi Tool 

CAC563 Braid Blades

VÉKONY FŰZŐTŰ

  Tökéletes a kisméretű csalikhoz, mint 
például a különböző magok

  Szintén használható puha, kisméretű, 
6-10mm-es bojlikhoz

  Puha tapintású, kézre álló, zöld nyél

VASTAG FŰZŐTŰ 

  Ideális kemény csalikhoz, mint például a 
bojlik és tigrismogyoró

  Puha tapintású, kézre álló, piros nyél

FŰZŐTŰ KÉSZLET

  Öt darabos készlet, melyben minden 
megtalálható, amire szükség lehet

  Tartalmaz Stix & Stringer, Vékony, Vastag, 
Csappantyús és Leadcore Fűző tűket

CSAPPANTYÚS FŰZŐTŰ 

  Csappantyús fűzőtű mindenféle horog 
csalihoz

  Kisméretű PVA zacskók felfűzésére is 
alkalmas a horogelőkére

  Puha tapintású, kézre álló, sárga nyél

LEADCORE FŰZŐTŰ

  Vékony, csappantyús fűzőtű 
ólombetétes és ólommentes zsinórok 
fűzésére

  Szintén használható kisméretű, puha, 
finom csalik fűzésére 

  Puha tapintású, kézre álló, kék nyél

STIX & 
STRINGER 
FŰZŐTŰ

  Extra hosszú csappantyús fűzőtű

  Ideális PVA termékek használatához 

  Szintén alkalmas PVA rudak felfűzéséhez 
a horogelőkére

CAC598 Needle Set

EASY SPLICE FŰZŐTŰ

  Csavart rozsdamentes acélhuzalból, 
mely kifejezetten a leadcore-hoz és az 
ólommentes előtétekhez lett kifejlesztve, 
mint az Edges Camo-Splice előke

  Gyémánt alakú az egyszerűbb használat 
érdekében 

CAC588 Fine Needle

CAC522 Splicing Needle

CAC590 Gated Needle

CAC589 Heavy Needle

CAC699 Easy Splice Needle ÚJ

CAC523 Stix & Stringer Needle

ÚJ
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CAMOTEX® ÓLOM

IMPACT INLINE ÓLOM

FLAT PEAR FORGÓS  

INLINE FLAT PEAR 

SQUARE FORGÓS

SQUARE INLINE 

DISTANCE FORGÓS

  A szerelék az ólom közepénél jön ki az ólomból, 
így biztosak lehetünk benne, hogy a hal a teljes 
súllyal találkozik, amint kiegyenesedik az előke

  Az egyedi forma több akadást eredményez

  Tökéletes rövid és közepes távú horgászatra 
és PVA tasak használatához

  Camotex terepszínű bevonattal rendelkezik

  Elérhető három méretben - 3oz/85g, 
4oz/113g and 5oz/142g

  Elhagyós szerelék is készíthető belőle az 
Edges Drop Off Inline Kit segítségével

  Lapos kialakítás

  Nagy szemmel ellátott forgó

  Terepszínű, csillogásmentes bevonat

  Tökéletes rövid és közepes távra

  Vájattal az oldalán az elhagyós összeállításhoz

  Lapos kialakítás

  Műanyag betét 

  Terepszínű, csillogásmentes bevonat

  Tökéletes rövid és közepes távra vagy 
nagy távra PVA zsák használatakor

  Tökéletes töréseken való horgászathoz

  Jó akadást biztosít kapáskor

  Nagy szemmel ellátott forgó

  Terepszínű, csillogásmentes bevonat

  Tökéletes rövid és közepes távra

  Vájattal az oldalán az elhagyós összeállításhoz

  Jó akadást biztosít kapáskor

  Műanyag betét 

  Terepszínű, csillogásmentes bevonat

  Tökéletes rövid és közepes távra vagy 
nagy távra PVA zsák használatakor

  Tökéletes távoli dobásokhoz

  Aerodinamikus kialakítás

  Nagy szemmel ellátott forgó

  Terepszínű, csillogásmentes bevonat

A súly jelölése megtalálható 
az ólmon

A forgók is bevonattal lettek ellátva

Strapabíró csillogásmentes bevonat

Az inline modellek műanyag betéttel 
rendelkeznek, amelyekben megszorul a 
7-es forgó
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Bevésett súly érték minden ólmon

Minden forgós ólmunk forgója gumírozott 
és nagyméretű szemmel lett ellátva

Gumírozott, strapabíró, terepszínű bevonat 
minden ólmon

Inline ólmainkban kivehető gumibetét 
található, melyben megszorul a 7-es forgó

ÓLMOK
FLAT PEAR

TRI-BOMB

PASTE BOMB

KLING ON

  Lapított körte forma

  Tökéletes választás lejtős mederfenéken 
és törések oldalain

  Formája tökéletes akadást biztosít

  Forgós és inline változatban kapható

  Barna és Zöld

  Igazi ’mindenes’ ólom

  Súlyelosztásának köszönhetően jól dobható

  Stabilan viselkedik a levegőben

  Forgós és inline változatban kapható

  Barna és Zöld

  Tökéletes paszta vagy etetőanyag használatához

  Vonzó felhőt képezhetünk a csali körül

  Jobb akasztási képesség, mint a 
hagyományos feederkosaraknál

  Forgós és inline változatban kapható

  Barna és Zöld

  Egyedülálló Fox Ólom

  Lapos, rücskös formájának köszönhetően 
jól használható meredek töréseken

  Tökéletes gyors folyású vizeken és nagy távolságban

  Forgós és inline változatban kapható

  Barna és Zöld

EXOCET®

  Súlyelosztásának köszönhetően 
tökéletes a távdobásokhoz

  Nagyon stabilan viselkedik a levegőben

  Akár 200m-es dobótávolság is elérhető a segítségével

  Forgós változat elérhető

  Barna és Zöld

ELEVATOR™

  Egyedülálló forma folyóvízre

  Formájának köszönhetően betekeréskor egyből 
felemelkedik a fenékről és gyorsabban ér a vízfelszínre

  Forgós változat elérhető

  Barna és Zöld

HORIZON®

  Hatoldalú formájának köszönhetően 
tökéletes a távdobásokhoz

  Nagyon stabilan viselkedik a levegőben

  Lapos oldalain jól áll a mederfenéken

  Forgós és inline változatban kapható

  Barna és Zöld
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EXOCET® ÉS DART MARKER ÚSZÓ

  Tökéletes a tereptárgyak és a mélység feltérképezéséhez 

  Ütésálló anyagból, a kellő tartósság érdekében

  Mindekettő megvásárolható külön és készletben 
egyaránt, melyben található 3 szárny, nagy 
szemű forgó, gubancgátló és lebegtető

  Üreges kialakitású az extra felhajtóerőért

CAC353 Exocet Marker Float

CAC354 Exocet Marker Float Kit 3oz

CAC355 Exocet Marker Float Kit 4oz

CAC368 Dart Marker Float

CAC369 Dart Marker Float Kit 2oz

CAC370 Dart Marker Float Kit 3oz

MICRO MARKER ÚSZÓ 

  Tökéletes a tereptárgyak és a mélység feltérképezéséhez 

  Ideális rövid és közepes távolságra 
85gr-os ólommal használva

  A csomagban három szín található 
– sárga, fekete és narancs

  Teljes készletben is elérhető

CAC381 Micro Marker x3

CAC382 Micro Marker Float Kit x3

GRAPPLING MARKER ÓLOM

  Az egyedi forma segítségével 
felismerhetjük a meder jellemzőket

  Négy kiálló résszel rendelkezik, amelyek 
megakadnak a törmelékekben, növényekben és 
természetes táplálékokban, így lehetővé teszi, hogy 
megállapíthassuk, milyen talajon is horgászunk

  Kialakításának köszönhetően távolra dobható

  A billegő orrkialakítás miatt az ólom nagyja érintkezik 
a fenékkel, így több rezgést képes továbbítani a 
fonott zsinóron keresztül a marker bot spiccének

  Két ólom található a csomagban

  Elérhető három méretben – 85gr, 113gr és 142gr CLD229 Grappling Marker Lead 3oz (85g) x 2

CLD230 Grappling Marker Lead 4oz (113g) x 2

CLD231 Grappling Marker Lead 5oz (142g) x 2

DOBÓ UJJ 

  Egyedülálló kialakításának köszönhetően jobb 
és balkezesek egyaránt használhatják

  Puha védőréteg, melyekkel dobás közben 
jobban érezhetjük a zsinórt, mint a 
hagyományos bőr dobókesztyűkkel

  Gyorsan száradó anyag

H-JELÖLŐ

  Csónakos helyjelöléshez lett tervezve

  Világos narancs színben a legjobb 
láthatóság érdekében

  Extra nagy felhajtóerő

  Betalight nyílás

  Ólom nehezékkel a biztos rögzítés miatt

  20m zsinórral

CAC424 H-block Marker

MINI H-BÓJA

  H-Bójánk mini változata, mely azon 
horgászoknak készült, akik nem 
szeretnék „tuti” helyüket leleplezni, 
vagy etetőhajót használnak.

  Élénk, narancssárga szín a 
jobb láthatóságért

  Rendkívül nagy felhajtóerő

  Betalight nyílások

  Forgóval és gyorscsatlakozóval kapható, 
melynek segítségével könnyen 
csatlakoztatható az ólomhoz

  10m zsinórral kerül forgalomba

  Két darab bója egy csomagban

CAC426 Mini H-blocks x 2 red
CAC572 Casting Finger Stall 
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A ZIG ALIGNA™ 
ELŐNYEI

  Jobb akadás, és kifújást 
megakadályozó sajátosságok – A 
sima csomómentes kötéshez képest 
meghosszabbítja a horog szárát, 
vagy ún. Zig Bug (sem toll, sem pedig 
szivacs nem akadályozza az akadást) 
készíthető belőle, biztosítja a jobb 
akadást.

  Jobb akadás – A Befordító biztosítja, 
hogy a csali mindig a horog 
középénél helyezkedjen el. A 
vékony monofi l zsinórból kötött 
csomómentes kötés esetén a csali 
mindig a horog valamelyik oldala 
felé dől, így akadályozva a tökéletes 
akadást.

  Erősebb, megbízhatóbb kötések 
használhatók vele – használatával 
a csomómentes kötés helyett akár 
Grinner vagy Palomar csomót 
alkalmazhatunk a horog felkötésére, 
melyek sokkal erősebbek. Ezen 
felül megvédik az előkezsinórt a 
sérülésektől.

  Messzemenően jobb ár-érték arány – 
amennyiben szeretné, hogy a horog 
jobban beforduljon a hal szájába, 
fűzze fel a befordítót a horogelőkére, 
és húzza rá a horog szárára – Zig Bug 
típusú horog csali használata esetén 
a horogra tűzés után már nem tudja 
azt eltávolítani, ami rendkívüli módon 
drágává teszi használatát.

  Rendkívüli sokoldalúság – A 
többféle színű Zig Horogbefordító 
és szivacs segítségével rengeteg 
szín összeállítású csalit készíthet, 
így könnyebben megtalálhatja a 
legjobban működő csalit.

  Használata rendkívül gyors és könnyű 
– A betöltő eszköznek köszönhetően 
a csali cseréje rendkívül gyorsan és 
egyszerűen kivitelezhető.

  Lárvát utánzó forma – A legtöbb 
Zig Bug stílusú horog csali a víztől 
távol élő bogarakat utánozza, ezért 
használatuk sokszor eredménytelen, 
hiszen nem tűnnek természetesnek! 
A Zig Horogbefordító formája a 
szivaccsal kombinálva – görbe 
testével és nagy fejével - rendkívüli 
módon hasonlít egy nimfára.

  Jól látható színek – A piros, pink, 
fehér és citromsárga színek jól 
látható horogcsalit képeznek mikor 
önmagában, vagy etetőrakétázás 
közben használjuk.

ZIG ALIGNA™ KÉSZLET

  3 Zig Aligna HD szivaccsal

  6 Zig Aligna hüvellyel

  1 x töltőszerszám

CAC467 Zig Aligna Kit (Black, Red, Yellow)

CAC508 Zig Aligna Kit (Pink, White, Brown)

CAC664 Zig Aligna Kit ( Pink, Yellow, Orange)

CAC506 Zig Aligna Loaded Tools x 2 orange

ZIG ALIGNA™ TÖLTŐESZKÖZ 
HOROGBEFORDÍTÓHOZ

  Segítségével könnyedén betölthetjük 
a szivacsot a horogbefordítóba

  Jól látható narancssárga szín

  2db található egy csomagban

ZIG ALIGNA™ HD SZIVACS  

  Elérhető Piros, Sárga Fekete, Pink, Fehér, Fluoro 
Pink, Fluoro Sárga és Fluoro Narancs színben

  3 hosszúságú szivacs található a csomagban

  Extra nagy felhajtóerő

CAC471 Zig Aligna Foam x 3 red

CAC472 Zig Aligna Foam x 3 yellow

CAC473 Zig Aligna Foam x 3 black

CAC668 Zig Aligna Foam Fluoro x 3 Orange

CAC669 Zig Aligna Foam Fluoro x 3 Yellow

CAC670 Zig Aligna Foam Fluoro x 3 Pink

ZIG ALIGNA™ HÜVELY  

  Elérhető Piros, Sárga Fekete, Pink, Fehér, Fluoro 
Pink, Fluoro Sárga és Fluoro Narancs

  8 Zig Aligna Hüvely található a csomagban

CAC468 Zig Aligna Sleeves x 8 red

CAC469 Zig Aligna Sleeves x 8 yellow

CAC470 Zig Aligna Sleeves x 8 black

CAC546 Zig Aligna Sleeves x 8 brown

CAC547 Zig Aligna Sleeves x 8 pink

CAC665 Zig Aligna Sleeves Fluoro x 8 Orange

CAC666 Zig Aligna Sleeves Fluoro x 8 Yellow

CAC667 Zig Aligna Sleeves Fluoro x 8 Pink
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IMPACT SPOD

Miután termékfejlesztő csapatunk a Fox-nál átnézte a piacot, úgy vették észre, hogy van 
még mit fejleszteni a csalik bejuttatásának terén. Egy hosszabb három éves kutatómunka 
és több száz órányi gyakorlati teszt eredményeként született meg a Fox Impact Spod.

A Spomb®  Fishing Limited licence alatt értékesített Impact Spod számos egyedi tulajdonsággal 
büszkélkedhet, amelyek megkülönböztetik a többi hasonló terméktől, melyek a piacon kaphatók. Kanálszerű 
kialakításának köszönhetően gyorsan tölthető, akár egy kézzel is. Az egyedülálló test és ajtó kialakítás 
lehetővé teszi az rendkívül gyors töltését, amelynek köszönhetően egy kanalazó mozdulat és már tele is 
van a tároló! Ez a ”tele töltés” lehetővé teszi, hogy az etetőanyagot minél gyorsabban bejuttassuk, továbbá 
jobb súlyelosztást eredményez, így stabilabban fog repülni. A kanál kialakítás további előnye, hogy nagyobb 
területen engedi ki az etetőanyagot ahelyett, hogy kis foltban tenné, ez a tulajdonság akkor praktikus, 
ha csak bojli csalit használunk vagy ha több bottal horgászunk egy nagyobb kiterjedtebb etetésen.

Ft

CAC639 Impact Spod Medium 5,190

CAC640 Impact Spod Large 5,790

Erős rugó melybe nem mehet bele a csali

A csalitól elzárt rugós mechanizmus az orr 
részben

Szárnyba öntött nagyméretű, strapabíró 
forgó

Az Impact Spod a Spomb® Fishing Limited 
licence alatt kerül értékesítésre. A Spomb® a 
Spomb Fishing Limited bejegyzett védjegye

ZSINÓRMÉRŐ PÁLCÁK 

  24ins (60cm) hosszú pálcák, melyekkel megmérhetjük 
a távolságot, a pontos horgászat érdekében

  Jól látható, kúpos, narancssárga bóbita 
betalight tartó nyílással a tetején

  Könnyű alumínium anyag 

  Két darab pálca egy csomagban

Ft

CAC616 Zsinórmérő pálcák 24" x 2 4,390

A feltüntetett árak, ajánlott fogyasztói árak
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Ft

CPT026 Multi zsebes csúzli 6,750

CPT028 Pótgumi és 2 csatlakozó 2,290

CPT029 Pót zseb és 2 csatlakozó 2,990

RANGEMASTER® POWERGRIP METHOD ZSEBBEL

RANGEMASTER® POWERGRIP MULTI ZSEBBEL

RANGEMASTER® POWERGUARD® METHOD ZSEBBEL

RANGEMASTER® POWERGUARD® MULTI ZSEBBEL

  Ívelt ergonomikus markolat a jobb fogásért és irányíthatóságért - az 
ívelt nyél miatt nem szükséges a csuklónkat behajtani etetés során

  A merev method zseb megakadályozza az etető gombócok idő előtti szétesését

  A zseb gumírozott húzófüllel rendelkezik

  Egy darabból álló váz

  A ‘csepp’ alakú nyél profil megakadályozza a 
csavarodást, így elősegítve a pontosságot

  Formázott ujjtámasz a kényelmesebb fogásért és a jobb irányíthatóságért

  Nagyobb, rugalmas rögzítővel, ami csökkenti a feltekeredést

  A zseb szakadásmentes anyagból készült

  Ívelt ergonomikus markolat a jobb fogásért és irányíthatóságért - az ívelt 
nyél miatt nem szükséges a csuklónkat behajtani etetés során

  Egy darabból álló váz

  A ‘csepp’ alakú nyél profil megakadályozza a csavarodást, így elősegítve a pontosságot 

  Formázott ujjtámasz a kényelmesebb fogásért és a jobb irányíthatóságért

  Nagyobb rugalmas rögzítővel, ami csökkenti a feltekeredést

  Mély kúpos kosár, az optimális mennyiséggel történő etetéshez

  Extra erős kosárral

  A zseb csúszásmentes anyagból készült így vizes kézzel is jobban használható

  A többcélú kosár ideális számos csalival történő etetéshez 
beleértve a bojlikat, magvakat és a pelleteket is

  Ívelt ergonomikus markolat a jobb fogásért és irányíthatóságért - az ívelt 
nyél miatt nem szükséges a csuklónkat behajtani etetés során

  A merev method zseb megakadályozza az etető gombócok idő előtti szétesését

  A zseb gumírozott húzófüllel rendelkezik

  Egy darabból álló váz

  A ‘csepp’ alakú nyél profil megakadályozza a csavarodást, így elősegítve a pontosságot

  Formázott ujjtámasz a kényelmesebb fogásért és a jobb irányíthatóságért

  Nagyobb, rugalmas rögzítővel, ami csökkenti a feltekeredést

  A zseb szakadásmentes anyagból készült

  Pótgumi, zseb és csatlakozók külön megvásárolhatók

  Ívelt ergonomikus markolat a jobb fogásért és irányíthatóságért - az ívelt 
nyél miatt nem szükséges a csuklónkat behajtani etetés során

  A merev method zseb megakadályozza az etető gombócok idő előtti szétesését

  A zseb gumírozott húzófüllel rendelkezik

  Egy darabból álló váz

  A ‘csepp’ alakú nyél profil megakadályozza a csavarodást, így elősegítve a pontosságot

  Mély kúpos zseb, az optimális töltésért és pontosságért

  A zseb szakadásmentes anyagból készült

  A csúszásmentes markolatnak köszönhetően egyszerűbben használható vizes kézzel

  A többfunkciós zseb széleskörű csali bejuttatásra 
alkalmas, mint a bojli, aprómag és a pellet

  Pótgumi, zseb és csatlakozók külön megvásárolhatók

Ft

CPT027 Method csúzli 6,750

CPT028 Pótgumi és 2 csatlakozó 2,290

CPT030 Pót zseb és 2 csatlakozó 2,990

Ft

CPT024 Multi zsebes csúzli 5,490

Ft

CPT025 Method csúzli 5,490
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ETETŐKANÁL 

  Szupererős, mégis könnyű kanál

  Tökéletesen használható szinte bármilyen 
csalival, beleértve a magokat és a bojlikat is

  Recézett, alumínium nyél mely 
csuklópánttal szerelt

  Tökéletesen alkalmas spod mixek 
megkeverésére, így kezünk tiszta marad

Ft

CAC505 Etetőkanál 6,500

RANGEMASTER® R20 
KARBON DOBÓCSŐ 

  Könnyű karbon kialakítás

  Praktikus töltőnyílás a markolat fölött, az 
egyszerű, gyors és pontos etetés érdekében

  Kevésbé fájdul meg a kar a nagyobb mennyiségű 
etetés során, mint a fém vagy műanyag csöveknél

  A markolat ovális alakú, így nem fordul el a 
kézben, ami pontosabb etetést eredményez 

  Jó kezekben akár 150m-nél nagyobb dobás is elérhető

  20mm-es csali méretig használható

  Védőtokkal ellátva
Ft

CAC608 Carbon R20 karbon dobócső védőtokkal 37,990

RANGEMASTER® MŰANYAG DOBÓCSŐ

  Könnyű, rugalmas és rendkívül erős műanyagból készült

  Számítógép által tervezett forma a 
maximális távolság eléréséért

  Csúszásmentes gumis markolat

  Elérhető 20mm-es és 26mm-es változatban
Ft

CAC672 Rangemaster 20 dobócső 7,250

CAC673 Rangemaster 26 dobócső 7,250

CAMO SSZÖGLETES VÖDRÖK

  Masszív kialakítás, fém fogantyúval

  Tökéletes a csalik szállítására

  A szögletes alakja miatt könnyebb az 
autóban és a talicskán tárolása

  Egyedülálló stílusos Fox terepszínű mintázat

  Elérhető három méretben – 5l, 10l és 17l

Ft

CBT005 Camo szögletes vödör 5L 2,290

CBT006 Camo szögletes vödör 10L 3,150

CBT007 Camo szögletes vödör 17L 4,250

A Rangemaster® Carbon dobócső 
védőtokkal kerül forgalomba

A feltüntetett árak, ajánlott fogyasztói árak
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EXOCET® CONTROLLER ÚSZÓK 

  Aerodinamikai tervezésének köszönhetően nemcsak 
nagy távolságra, de pontosan is dobható

  A horogelőke a helikopter szerelékekhez 
hasonlóan forogni tud az úszó körül, így rendkívüli 
mértékben csökken a gubancolódás esélye 

  Formájának köszönhetően nem merül 
el a vízbe érkezést követően

  Lapos oldalainak köszönhetően segíti az akadást

  Lapos oldalai segítségével megfeszíthetjük 
a főzsinórt anélkül,

  hogy az úszót közelebb húznánk 

  Az úszótest levehető, így könnyedén cserélhetjük le 
más méretűre, nem kell újraszerelni helyváltoztatáskor

  Messziről is jól látható bóbita

  Félig átlátszó testének köszönhetően 
a vízben szinte láthatatlan

  Standard és Gyorskapcsos Forgóval, valamint 
Mikro Gumihüvellyel kerül forgalomba

  Kétféle méretben elérhető – Közepes és Nagy

Ft

CAC614 Exocet Közepes Controller Úszó 2,407

CAC615 Exocet Nagy Controller Úszó 2,407

HALO® ZIG ÚSZÓS KÉSZLET

  Tökéletes mély tavakra, ahol a hagyományos 
Zig szerelékek nem praktikusak

  85gr-os vagy nagyobb úszókhoz lett tervezve

  Nagy felhajtóerő és ellenálló műanyag test

  Piros és fekete cserélhető bóbitával kerül forgalomba

  A készlet tartalmaz úszót és egy ólom távtartót, 
mely nagy lyukú karikás forgóban végződik, 
szivacsgolyót és ólom rögzítő kapcsot

Ft

CAC375 Halo Zig Float Kit 6,500

MINI HALO® ZIG ÚSZÓS KÉSZLET

  A hagyományos  Halo Zig készlet kisebb változata

  Ideális kisebb vizekre

  Piros és fekete, jól látható, cserélhető bóbiták

  Tökéletes mély tavakra, ahol a hagyományos 
Zig szerelékek nem praktikusak

  Nagy felhajtóerő és ellenálló műanyag test

  A készlet tartalmaz úszót és egy ólom távtartót, 
mely nagy lyukú karikás forgóban végződik, 
szivacsgolyót és ólom rögzítő kapcsot

  56g-os, vagy annál kisebb ólmokkal használható
Ft

CAC428 Mini Halo Zig Float Kit 6,290

BUBORÉK ÚSZÓK

  Az első buborék kialakitású úszó kifejezetten a 
felszínen táplálkozó pontyok horgászatához

  Áramvonalas távdobáshoz kialakított 
nagy felhajtóerejű test

  Az átlátszó úszótest nem kelt gyanút a halakban

  Súlya vízzel feltöltve tetszés szerint alakítható

  A zsinór az úszó belsejében halad végig

  Két darab gubanc-gátló gumikúppal kerül forgalomba

  Négy méretben érhető el: Kicsi, közepes, nagy és XL

Ft

CAC160 Bolt Bubble - Kicsi 3,990

CAC161 Bolt Bubble - Közepes 3,990

CAC162 Bolt Bubble - Nagy 3,990

CAC163 Bolt Bubble - XL 3,990
BOT PÁNT

  Praktikus botpánt a két bottag biztonságos 
rögzítéséhez

  A pántot a botra tekerve tépőzárral 
rögzíthető

  Továbbá alkalmas az ólom 
biztonságos rögzítéséhez, így szállításkor 
nem tekeredik fel

Ft

CAC552 Bot pánt 2,990

SPICC ÉS 
NYÉLTAG VÉDŐ

  Neoprén védő, a spicc és a nyéltag számára, 
amely megvédi a szállítás során

  A bővebb a nyéltag számára, a szűkebb a 
spiccrészhez

  Biztonságosan rögzíthető a tépőzár 
segítségével

Ft

CAC553 Spicc és nyélvédő 3,790
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RAPIDE™ PVA TÖLTŐ RENDSZER  

  Kiküszöböli a PVA szalagok szükségességét, 
a zsák megkötéséhez

  Használja az egyedülálló eszközt a 
töltéshez és lezáráshoz is

  Segítségével kompletten elkészíthető a PVA 
tasak kevesebb, mint 20 másodperc alatt

  Kétféle méretű töltőeszköz elérhető – Nagy és Kicsi

  A nagyot háromféle méretű PVA tasakhoz 
használhatjuk – 85mm X 140mm (perforált), 75mm 
x 175mm (tömör) és 85mm x 220mm (tömör)

  A kicsi töltő két különböző mérethez használható – 
55mm x 120mm és 60mm x 130mm, melyek perforáltak

  A csomag tartalmaz töltő eszközt, záró 
csövet, 25 PVA tasakot (75mm x 175mm 
és 85mm x 220mm esetén 20db)

  Vízálló csőben kerül forgalomba

  Utántöltők külön színkóddal ellátva vásárolhatók 
két méretben (pink a kicsi, kék a nagy)

  Az új XT töltők már elérhetők azon horgászoknak, akik 
vastagabb, lassabban oldódó PVA zacskót szeretnének 
a mélyebb víz vagy melegebb vízhőmérséklet miatt

Ft

CPV029 Rapide PVA töltő rendszer (inc 25x Small Bags/Tool) 3,990

CPV030 Rapide PVA töltő rendszer (inc 25x Medium Bags/Tool) 3,990

CPV031 Rapide PVA töltő rendszer (inc 25x Large Bags/Tool) 3,990

CPV032 Rapide PVA töltő rendszer (inc 20x XL Bags/Tool) 3,990

CPV033 Rapide PVA töltő rendszer (inc 20x XXL Bags/Tool) 3,990

CPV034 PVA Small Bag Refill x25

CPV035 PVA Medium Bag Refill x25

CPV036 PVA Large Bag Refill x25

CPV037 PVA XL Bag Refill x 20

CPV038 PVA XXL Bag Refill x20

CPV044 Rapide Bags XT x25  - 60mm x 130mm 

CPV045 Rapide Bags XT x25 - 85mm x 140mm 

CPV046 Rapide Bags XT x20  - 75mm x 175mm 

Színnel jelzett utántöltők 
minden méretben

XT Tasakok 
szintén elérhetők

HOROGKIEMELŐK

  Biológiailag lebomló, biztonságos, 
vízben oldódó szivacsdarabok

  Használatukkal tökéletes gubancolódás-
mentes szerelék készíthető

  Mielőtt teljesen feloldódik, a szivacs pár 
másodpercig meglebegteti a horgot, ezután 
hagyja a horogelőkét a fenékre süllyedni, 
így az a törmelékek felett fog elhelyezkedni

  Jumbo utántöltő csomag szintén elérhető

Ft

CAC358 Horogkiemelő 2,290

CPV042 Horogkiemelő utántöltő 2,290

PVA CSÍKOK 

  Chod/Heli Gumiharang, 
Heli Gumiharang és 
Ólomelhagyó Szerelékek 
használatához készült, ha 
szeretnénk, hogy az ólom 
leessen a szerelékről

  A kicsi PVA csíkot a lyukba 
fűzve, az könnyedén 
méretre vágható

  Az oldódás ideje a 
vízhőmérséklettől függ

  10db csík található 
egy csomagban

Ft

CPV047 Edges PVA Csíkok x 10 db 1,590

PVA SZALAG

  20m x 10mm erős PVA szalag

  10m x 5mm finom, átlátszó PVA szalag

  Tökéletes PVA füzérek kialakításához 
vagy a PVA zsákok megkötéséhez

Ft

CPV013 Heavy Tape Embossed 2,450

CPV014 Clear Tape 2,450

A feltüntetett árak, ajánlott fogyasztói árak
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PVA HÁLÓ
A Fox PVA termékek a legjobb minőségűek, 
és tömővel ellátott töltőcsővel kerülnek 
forgalomba, 10m-es kiszerelésben. A többi gyártó 
termékei ezzel szemben általában 7m-esek.

  Elérhető Széles (35mm), Keskeny (25mm) és 
Extra Keskeny (14mm) változatokban

  Vékony és Vastag anyagból készült változatok, 
így mindenféle csalihoz használhatók

  Masszív anyagának köszönhetően ellenáll 
a sérüléseknek kezelés közben

  Költséghatékony megoldásként minden változathoz 
elérhető utántöltő tekercs, melyek 10m és 
25m-es kiszerelésben kaphatók. Idei újdonság 
a 6m-es utántöltő, mely már elérhető Keskeny 
és Széles változatokban, Vékony hálóval

SZÉLES PVA HÁLÓ SZŰK PVA HÁLÓ SUPER SZŰK  PVA HÁLÓ
  Széles (35mm-es) csövön

  10m-es kiszerelés

  10 és 25m-es utántöltő elérhető 

  Szűk (25mm-es) csövön 

  10m-es kiszerelés

  10 és 25m-es utántöltő elérhető 

  Super szűk (14mm-es) csövön

  10m-es kiszerelés

  10 és 25m-es utántöltő elérhető 

Ft

CPV001 Wide Funnel System 10m Heavy Mesh 6,290

CPV005 Wide 10m Refill Spool Heavy Mesh 5,190

CPV006 Wide 25m Refill Spool Heavy Mesh 10,500

CPV002 Wide Funnel System 10m Fine Mesh 5,490

CPV009 Wide 10m Refill Spool Fine Mesh 5,190

CPV010 Wide 25m Refill Spool Fine Mesh 10,500

Ft

CPV003 Narrow Funnel System 10m Heavy Mesh 6,290

CPV007 Narrow 10m Refill Spool Heavy Mesh 4,590

CPV008 Narrow 25m Refill Spool Heavy Mesh 10,500

CPV004 Narrow Funnel System 10m Fine Mesh 5,490

CPV011 Narrow 10m Refill Spool Fine Mesh 4,590

CPV012 Narrow 25m Refill Spool Fine Mesh 10,500

Ft

CPV015 Super Narrow System 10m Heavy Mesh 5,490

CPV017 Super Narrow 10m Refill Spool Heavy Mesh 3,990

CPV016 Super Narrow System 10m Fine Mesh 5,490

CPV018 Super Narrow 10m Refill Spool Fine Mesh 3,990

PVA HÁLÓ 
6M-ES 
UTÁNTÖLTŐ

  6m-es kiszerelés

  Elérhető 
finomszövésű 
vékony és vastag 
változatban

  Kiemelkedő 
ár-érték arány

Ft

CPV040 Narrow Refill 6m Fine 2,290

CPV041 Wide Refill 6m Fine 2,290

PVA – Vékony vagy vastag? 

A vékony háló gyorsan oldódik – hideg 
vízben is – és kisméretű csalikkal is 
használhatjuk, mint például a csonti, 
mikro pelletek vagy etetőanyagok, 
anélkül, hogy az kihullana belőle. A 
Vastag háló lassabban oldódik, ezért 
tökéletes választás melegebb, vagy 
mélyebb vizeken. Jól használható 
nagyméretű pelletekkel, magokkal és 
bojlikkal.

Vékony Háló Vastag Háló
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ARMA® MESH
Egész egyszerűen minden idők legnagyobb 
találmánya a csalizás terén. Az Arma Mesh 
7m-es hosszban kapható, kétféle átmérővel: 
Keskeny (14mm) és Széles (22mm). Mindkét 
méret elérhető Sűrű és Ritka szövéssel.

  Vastag, hatszög alakú szövés, ránézésre 
nagyon hasonlít a PVA-ra, de ez Nylonból 
készült, és NEM OLDÓDIK FEL A VÍZBEN!

  Tökéletes alternatív csalik készítéséhez

  Töltő csövön, tömővel kerül forgalomba

  Jól használható lágy csalikhoz, mint például a 
kenyér, löncshús, sajt, garnélarákok és paszták

  Szintén alkalmas olyan csalikhoz, melyek nem 
fűzhetők. Ilyenek például a kender, konzerv tonhal, 
kisméretű pelletek, morzsolt bojli és áztatott kenyér

  Megvédi horog csalinkat a kellemetlen állatfajoktól 
(Vastag változata tökéletes olyan vízterületekre, 
ahol a rákok tényleges fenyegetést jelentenek)

SZÉLES ARMA® MESH 
  Széles (22mm-es) cső

  7m-es kiszerelés

  7m-es utántöltő elérhető

Ft

CPV022 Armamesh Wide Fine x 7m 6,290

CPV026 Armamesh Wide Fine x 7m Refill 4,890

CPV024 Armamesh Wide Heavy x 7m 6,290

CPV028 Armamesh Wide Heavy x 7m Refill 4,890

SZŰK ARMA® MESH  
  Szűk (14mm-es) cső

  7m-es kiszerelés

  7m-es utántöltő elérhető

Ft

CPV021 Armamesh Narrow Fine x 7m 5,490

CPV023 Armamesh Narrow Heavy x 7m 5,490

CPV025 Armamesh Narrow Fine x 7m Refill 3,990

CPV027 Armamesh Narrow Heavy x 7m Refill 3,790

Tonhal

Kukorica

Pellet

Kenyér

A feltüntetett árak, ajánlott fogyasztói árak
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RUHÁZAT
Az évek előrehaladtával a pontyos ruházatok iránti kereslet egyre 

inkább csak nő, melynek eredménye az általunk kínált sorozat. 
Ebben az évben számos újdonsággal bővül a kínálatunk, mely 

nem csak a Fox Chunk sorozatot érinti, hanem a Fekete és Narancs 
termékcsaládot is, ezen kívül bevezetésre kerül az új Zöld és Fekete 

sorozat is. Továbbá új elemekkel bővül mindkét cipő és napszemüveg 
sorozatunk valamint egy új téli ruha is elérhető az idei évtől, melyek 

igazán kedvező árukkal bárki számára elérhető, aki nem szeretne fázni a 
leghidegebb időben sem.

A következő oldalakon a divat és praktikum elegye jelenik meg az egyes termékekben, melyeket 
adott feladatokhoz terveztek, például, hogy melegen vagy éppen szárazon tartsák a viselőiket. 

Ruhatervező csapatunk igazán kemény munkát folytatott az elmúlt 12 hónapban, hogy a 2018 
katalógus ajánlatai megfeleljenek, a horgászok igényeinek amennyire csak lehet, így nem számít, 

milyen stílust kedvel, kínálatunkban biztos talál majd kedvére valót!
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Ft

Elérhető méretek: 7(41)-12(46) 29,500

Ft

Elérhető méretek: 7(41)-12(46) 25,990

Ft

Elérhető méretek: 7(41)-12(46) 25,990

Ft

Elérhető méretek: 7(41)-12(46) 16,500

Ft

Elérhető méretek: 7(41)-12(46) 9,750

RUHÁZAT

  Kopásálló Vibram talp

  Hydro Guard vízálló anyag

  3m Thinsulate bélés

  Kényelmesen illeszkedik

  Megtámasztja a bokát

  Megerősítve a lábujjaknál

  Könnyen levehető a megerősített hátsó 
fül segítségével

  A lehajtható fix nyelvnek köszönhetően 
egyszerűen bele léphetünk, ha kapásunk van

  Elérhető méretek: 41, 42, 43, 44, 45, 46

MAGASSZÁRÚ TÚRABAKANCS

  Kopásálló Vibram talp

  Hydro Guard vízálló anyag

  3m Thinsulate bélés

  Kényelmesen illeszkedik

  Megerősítve a lábujjaknál

  Könnyen levehető a megerősített hátsó 
fül segítségével

  A lehajtható fix nyelvnek köszönhetően 
egyszerűen bele léphetünk, ha kapásunk van

  Elérhető méretek: 41, 42, 43, 44, 45, 46

TÚRACIPŐ

  Kopásálló talp

  Vízálló anyag

  Egyedi Fox Camo mintázat

  Megtámasztja a bokát

  Kényelmesen illeszkedik

  Megerősítve a lábujjaknál

  Könnyen levehető a megerősített hátsó 
fül segítségével

  A lehajtható fix nyelvnek köszönhetően 
egyszerűen bele léphetünk, ha kapásunk van

  Elérhető méretek: 41, 42, 43, 44, 45, 46

CAMO MID BAKANCS

  Kopásálló talp

  Vízálló anyag

  Egyedi Fox Camo mintázat

  Kényelmesen illeszkedik

  Megerősítve a lábujjaknál

  Könnyen levehető a megerősített hátsó 
fül segítségével

  A lehajtható fix nyelvnek köszönhetően 
egyszerűen bele léphetünk, ha kapásunk van

  Elérhető méretek: 41, 42, 43, 44, 45, 46

CAMO EDZŐCIPŐ

A lehajtható nyelvnek köszönhetően 
egyszerűen felvehető 

Kopásálló Vibram talp

Megerősítve a lábujjaknál

  Fox Camo pánt 

  Neoprén béléssel ellátott pánt a további 
kényelemért

  Fox Camo mintázattal ellátott EVA 
járófelület

  Tartós gumírozott talp

  A talp mintázata jó tapadást biztosít

  Pánt: 100% poliészter / Bélés: 100% 
neoprén, Járófelület: 100% EVA, 
Talp: 100% Gumi

FOX® CHUNK CAMO 
FLIP FLOP PAPUCS

ÚJ
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Ft

Elérhető méretek: 7(41)-12(46) 22,990

Ft

Elérhető méretek: 7(41)-12(46) 15,500

Ft

Elérhető méretek: 7(41)-12(46) 16,500

Ft

Elérhető méretek: 41-46 6,290

Ft

Elérhető méretek: 7(41)-12(46) 31,500

A feltüntetett árak, ajánlott fogyasztói árak

  A Fox Chunk lábbelik sikerén felbuzdulva kiegészítettük 
a legkeresettebb Fekete és narancs termékcsaládunkat 
egy edzőcipővel is

  Vízálló anyag

  Kopásálló talp

  Megerősítve a lábujjaknál

  Könnyen levehető a megerősített hátsó 
fül segítségével

  A lehajtható fix nyelvnek köszönhetően 
egyszerűen bele léphetünk, ha kapásunk van

  Elérhető méretek: 41, 42, 43, 44, 45 és 46

FEKETE ÉS NARANCS EDZŐCIPŐ

  Könnyű fűzős edzőcipő

  Fekete pamutvászon felsőrész, 
PU vízlepergető bevonattal

  Kontrasztos szürke poliészter bélés

  Gumi talp

  Elérhető méretek: 41-46

FEKETE ÉS NARANCS 
KHAKI EDZŐCIPŐ 

  Könnyű fűzős edzőcipő

  Khaki pamutvászon felsőrész, 
PU vízlepergető bevonattal

  Fox Camo poliészter bélés

  Gumi talp

  Elérhető méretek: 41-46

FOX CHUNK 
KHAKI EDZŐCIPŐ

FOX® CHUNK CAMO KLUMPA

  700gr-os strapabíró anyag

  Vastag talppal a jobb tapadásért

  Fox márkajellel ellátott, állítható, rugalmas 
vállpánt 

  Állítható gumis mellrész

  Megerősített térdrész a további védelemért

  Tökéletes azon horgászok számára, akik 
vízből kell, hogy merítsék a halat, szerelékek 
bejuttatásához, etetéshez, fényképezéshez 
és a biztonságos visszaengedéshez

MELLES CSIZMA

ÚJ

ÚJ

ÚJ

ÚJ

ÚJ

Vastag talp a megfelelő tapadásért

A feltüntetett árak, ajánlott fogyasztói árak

  Egy darabból öntött felsőrész, járófelület és talp

  Fox Camo mintázat

  Lebegő anyag

  Könnyű

  Könnyen tisztítható és gyorsan szárad

  Sarokpánt a biztonságos rögzítés érdekében

  Könnyen fel és levehető

  Szellőzőnyílásokkal, melyeken át 
szellőzik és kifolyik a víz 

  100% EVA

  Elérhető méretek: 41-46
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Dupla rétegű rendszer az optimális 
hőtartásért

Hihetetlen meleg és kényelmes Sherpa polár 
bélés

Strapabíró YKK cipzárakkal ellátva

Ft

Elérhető méretek: S/M/L/XL/XXL/XXXL 48,990

Ft

Elérhető méretek: S/M/L/XL/XXL/XXXL 45,500

Párnázott térdrész az extra védelemért

Állítható tépőzáras bokarész vízálló YKK 
cipzárakkal

SHERPA-TEC KABÁT

  Egyedülálló védelmet nyújt az időjárás viszontagságai 
ellen

  A  legkorszerűbb technológiával készült a legjobb 
anyagok felhasználásával 

  3/4-es hosszúságú kabát, melynek anyaga laminált 
poliészter, hőtartó Sherpa polár béléssel 

  Külső anyaga 100% poliészter TPU laminálással, amely 
5000mm-es víznyomásnak is ellenáll

  3000gr/m2 lélegző anyag

  Chunk, vízálló YKK első cipzár belső elakadás mentes 
szigeteléssel

  Tartós YKK cipzárak mindenhol

  Eltávolítható kapucni állítható simléderrel 

  A két szélén összehúzható

  Tépőzáras külső csuklórész

  2 belső és 2 külső cipzáras zseb

  Elérhető méretek: S/M/L/XL/XXL/XXXL

  Egyedülálló védelmet nyújt az időjárás viszontagságai 
ellen

  A  legkorszerűbb technológiával készült a legjobb 
anyagok felhasználásával

  Anyaga 100% poliészter TPU laminálással, hőtartó 
Sherpa polár béléssel

  5000mm víznyomásnak ellenáll

  3000gr/m2 lélegző anyag

  Chunk, vízálló YKK első cipzár belső elakadás mentes 
szigeteléssel

  Tartós YKK cipzárak mindenhol

  A lábrésznél félig felhúzható YKK belső védőtakaróval 
ellátott cipzárral

  Tépőzárral állítható bokarész

  Részben rugalmas derékrész

   Párnázott térdrész

  Állítható márkajelzéssel ellátott vállpántok

  Tépőzáras zsebek

  Bélelt kézmelegítő zsebekkel

  Elérhető méretek: S/M/L/XL/XXL/XXXL

SHERPA-TEC KANTÁRAS 
NADRÁG
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Piacvezető háromrétegű felépítés

Állítható tépőzáras csuklórész, amely nem 
engedi be a vizet

Minden belső varrás ragasztva a vízállóság 
érdekében

Lábközépig cipzározható YKK cipzárak 
tépőzárral védve

Minden belső varrás ragasztva a vízállóság 
érdekében

Ft

Elérhető méretek: S/M/L/XL/XXL/XXXL 65,990

Ft

Elérhető méretek: S/M/L/XL/XXL/XXXL 56,750

A feltüntetett árak, ajánlott fogyasztói árak

10K HYDRO KABÁT 

  Az eddigi legjobb vízálló technikai ruházatunk

  3/4-es hosszúságú, 3 réteges felépítésű kabát

  10000mm víznyomásnak ellenáll

  3000gr/m2 lélegző anyag

  YKK vízálló első cipzár belső védőtakaróval és állvédővel

  Vízálló YKK cipzárak mindenhol

  Állítható simléderes kapucni

  Bélelt gallér

  A két szélén összehúzható

  Tépőzárral állítható csuklórész

  Neoprén csuklórész

  Összehúzható derékrész

  Divatos egyedi Fox Camo mintázat

  Elérhető méretek: S/M/L/XL/XXL/XXXL

  Az eddigi legjobb vízálló technikai ruházatunk

  10000mm víznyomásnak ellenáll

  3000gr/m2 lélegző anyag

  3 rétegű felépítés

  YKK vízálló első cipzár belső védőtakaróval

  Vízálló YKK cipzárak mindenhol

  Keki szín

  Tépőzárasan állítható bokarész

  Tépőzáras zsebek

  A lábrésznél félig felhúzható YKK belső védőtakaróval 
ellátott cipzárral 

  Bélelt kézmelegítő zsebekkel

  Részben rugalmas derékrész

  Párnázott térdrész

  Állítható márkajelzéssel ellátott vállpántok

  Elérhető méretek: S/M/L/XL/XXL/XXXL

10K HYDRO KANTÁROS 
NADRÁG 
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Ft

Elérhető méretek: S/M/L/XL/XXL/XXXL 45,500

Vízálló cipzárak

Mindkét darab a saját zsebébe 
csomagolható a kompakt tárolás érdekében

Ft

Elérhető méretek: S/M/L/XL/XXL/XXXL 22,990

Ft

Elérhető méretek: S/M/L/XL/XXL/XXXL 25,990

Állítható derékrész a nadrágon

A Camo Softshell összehúzható kapucnival 
rendelkezik és teljes hosszban cipzáras

A Quilt-tec kabát előnyét a különleges 
szálak keveréke adja, mely által az 
kényelmes viseletet biztosít és melegen tart

ÚJ

ÚJ

  Eső és szélálló soft shell kapucnis pullover divatos, egyedi Fox 
Camo mintával

  8000mm-es vízállóság és 2000Ggsm/24hr légáteresztés

  Összehúzható kapucni

  Rugalmas csukló és derékrész

  Külső cipzáras mellzseb

  Zárható zsebek

  Teljes hosszban cipzáras

  Elérhető méretek: S/M/L/XL/XXL/XXXL

  Külső anyaga - 96% poliészter, 4% elasztán, 
Bélés - 100% poliészter

  Könnyű, steppelt kapucnis kabát

  A szintetikus szálak különleges keveréke jó hőtartást és 
kényelmet biztosít

  PU bevonatú vízlepergető anyag

  Cipzáras zsebek

  Teljes hosszban takart cipzár

  Belső zseb

  Elérhető méretek: S/M/L/XL/XXL/XXXL

  Külső anyaga - 100% Nylon, Töltett - 100% Polyester, 
Bélés: - 100% Nylon

FOX® CHUNK
OLIVE STEPPELT KABÁT 

  Kétrészes, könnyű, vízálló  esőruha

  A ruhára felső rétegként felvéve bármikor szárazon tart 

  A kabát és a nadrág egyaránt 10000mm víznyomásnak 
ellenáll

  A kabát és a nadrág egyaránt 3000gr/m2 lélegző 
anyagból készült

  Könnyű 3 rétegű felépítés

  Zsebre rakható az egyszerű szállításért

  Felhajtható, állítható kapucni

  Vízálló cipzárak a kabáton

  Rugalmas, tépőzáras állítható csuklórész

  A két szélén összehúzható

  Külső réteg 100% poliészter

  Középső réteg 100% TPU

  Belső hálós réteg 100% poliészter 

  Cipzáras zsebek a nadrágon

  A lábrésznél félig felhúzható vízálló cipzárakkal

  A ruha elérhető S/M/L/XL/XXL/XXXL méretekben

AQUOS ESŐRUHA 

FOX® CHUNK CAMO SOFT 
SHELL KAPUCNIS PULÓVER
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Ft

Elérhető méretek: S/M/L/XL/XXL/XXXL 22,990

Ft

Elérhető méretek: S/M/L/XL/XXL/XXXL 9,750

Ft

Elérhető méretek: S/M/L/XL/XXL/XXXL 21,990

Ft

Elérhető méretek: S/M/L/XL/XXL/XXXL 21,990

Ft

Elérhető méretek: S/M/L/XL/XXL/XXXL 14,750

A Camo kapucnis pulóver gumis 
csuklórésszel rendelkezik...

ÚJ

...valamint összehúzható kapucnival

A feltüntetett árak, ajánlott fogyasztói árak

LIMITÁLT KIADÁSÚ CAMO 
KAPUCNIS PULÓVER

  Egyedi Fox Camo mintázat

  Bélelt, hőszigetelt anyag

  Bélelt zsebbel az elején

  Gumis csuklórész 

  Összehúzható kapucni

  Márkajellel ellátott összehúzó szemek

  Puha, bolyhozott anyagú

  Anyaga: 80% pamut 20% poliészter

  Bélés:100% pamut

  Illeszkedik a szintén elérhető melegítőnadrághoz 

GUMIS DEREKÚ KEKI 
KAPUCNIS PULÓVER 

  Keki színben diszkrét Fox 

  Chunk logóval a mellkasnál

  Gumírozott derék és ujjvégek

  Vastag zsinór a kapucninál

  Első zseb

  Diszkrét logó az alján

  Kényelmes viselet

  80% pamut, 20% poliészter  

  Bordó színben diszkrét szürke Fox Chunk logóval a 
mellkasnál

  Gumírozott derék és ujjvégek

  Vastag zsinór a kapucninál

  Első zseb

  Diszkrét logó az alján

  Kényelmes viselet

  80% pamut, 20% poliészter

GUMIS DEREKÚ BORDÓ 
KAPUCNIS PULÓVER 

  Kötött anyag

  Környakú kivitel

  Első zsebbel

  Kisméretű márkajelzés

  Anyaga: 100% pamut

  Elérhető méretek S/M/L/XL/XXL/XXXL

FOX® CHUNK
CREW PULÓVER 

CIPZÁRAS, KHAKI SZÍNŰ 
KAPUCNIS PULÓVER 

  Váll és könyök foltok

  Összehúzható kapucni

  Rugalmas derék és csukó rész 

  Visszafogott márkajel

  Anyaga: 50% pamut, 50% poliészter

  Elérhető méretek: S/M/L/XL/XXL/XXXL
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Ft

Elérhető méretek: S/M/L/XL/XXL/XXXL 8,990

Ft

Elérhető méretek: S/M/L/XL/XXL/XXXL 8,990

Ft

Elérhető méretek: S 8,990

Ft

Elérhető méretek: S/M/L/XL/XXL/XXXL 7,250

Ft

Elérhető méretek: S/M/L/XL/XXL/XXXL 7,250

Ft

Elérhető méretek: S/L/XL/XXL/XXXL 14,500

FOX® CHUNK
HOSSZÚUJJÚ CIPZÁRAS 
KHAKI/CAMO FELSŐ 

  Visszafogott márkajelzés

  Anyaga: 100% pamut

  Elérhető méretek: S/M/L/XL/XXL/XXXL

KŐMOSOTT KHAKI SZÍNŰ 
GALLÉROS PÓLÓ  

  Visszafogott márkajelzés

  Zsebbel a mellrésznél

  Anyaga: 100% pamut

  Elérhető méretek: S/M/L/XL/XXL/XXXL

KHAKI GALLÉROS PÓLÓ 

  Kiváló minőségű anyagból készül

  Keki színben kisméretű narancssárga logóval a zseben

  Terepszínű szegély a mellkasnál lévő zseben és az alján

  Diszkrét embléma az alján

  Kényelmes viselet

  80% pamut, 20% poliészter  

ZÖLD SZÍNŰ KŐMOSOTT
MARL POLÓ 

  Divatos megjelenésű

  Anyaga: 60% pamut, 40% poliészter

  Elérhető méretek: S/M/L/XL/XXL/XXXL

KHAKI SZÍNŰ 
KŐMOSOTT PÓLÓ

  Divatos megjelenésű

  Anyaga: 100% pamut

  Elérhető méretek: S/M/L/XL/XXL/XXXL

FOX® CHUNK 
ALÁÖLTÖZET

  A középső és külső ruharétegek alatt 
használva kitűnő védelmet biztosíthatunk 
testünknek

  Kétrészes szett, melynek használatával 
tetőtől talpig védve vagyunk a hideggel 
szemben

  Alváshoz is kitűnően használható

  Gyorsan száradó és lélegző anyag

  Nedvesség elvezető képesség

  Melegebb időben könnyű külső rétegként 
is használható 

  Logóval ellátott cipzár

  100 % poliészter
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Ft

Elérhető méretek: S/M/L/XL/XXL/XXXL 9,750

Ft

Elérhető méretek: S/M/L/XL/XXL/XXXL 8,190

Ft

Elérhető méretek: S/M/L/XL/XXL/XXXL 10,990

Ft

Elérhető méretek: S/M/L/XL/XXL/XXXL 14,500

Ft

Elérhető méretek: S/M/L/XL/XXL/XXXL 19,500

Ft

Elérhető méretek: S/M/L/XL/XXL/XXXL 16,990

ÚJ

ÚJ

ÚJ

A feltüntetett árak, ajánlott fogyasztói árak

CAMO 
MELEGÍATŐNADRÁG

  Egyedi Fox Camo mintázat

  Bélelt, hőszigetelt anyag

  Cipzáras zsebbel az elején

  Gumis bokarész 

  Összehúzható kapucni

  Márkajellel ellátott összehúzó szemek

  Puha, bolyhozott anyagú

  Anyaga: 80% pamut 20% poliészter

  Bélés:100% pamut

  Illeszkedik a szintén elérhető kapucnis 
pulóverhez 

FOX® CHUNK
CAMO RÖVID 
MELEGÍTŐNADRÁG

  Egyedi Fox Camo mintázattal

  Gumis, összehúzható derékrész

  80% Pamut, 20% Poliészter

  Elérhető méretek: S/M/L/XL/XXL/XXXL

TEREPSZÍNŰ VÉKONY 
OLDALZSEBES 
RÖVIDNADRÁG 

  Fox terepszínű mintázat

  Könnyű oldalzsebes stílus

  Kiváló nyári viselet

  Gomb, cipzár és övtartók a derékrésznél

  Két első zseb

  Két gombos oldalzseb

  Két hátsó zseb

  100% pamut

VÉKONY KHAKI 
SZÍNŰ 
MELEGÍTŐNADRÁG 

  Összehúzható derék

  Rugalmas boka rész

  Visszafogott márkajelzés

  Anyaga: 50% pamut, 50% poliészter

  Elérhető méretek: S/M/L/XL/XXL/XXXL

GUMIS 
MELEGÍTŐ-
NADRÁG 

  Könnyű, ‘skinny fit’ szabású 
melegítőnadrág

  Elérhető keki vagy szürke 
színben

  Diszkrét Fox Chunk logók

  Vastag zsinór a deréknál

  Gumírozott rész a bokánál

  Két cipzáras első zsebbel

  Cipzár nélküli hátsó zsebbel

  Gumírozott derék és boka rész

  Kényelmes viselet

  80% pamut, 20% poliészter

FOX® CHUNK
KHAKI COMBAT 
NADRÁG

  Részben rugalmas derékrész, amely további 
kényelmet biztosít

  Olaj mosott, ami lágyabb érzést ad az 
anyagnak

  Derékrésznél övhellyel

  Számos zsebbel a szükséges apróságok 
számára

  Elérhető méretek: S/M/L/XL/XXL/XXXL

  Anyaga - 100% pamut
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50% akril, 50% poliészter

100% akril

100% akril

100% akril 50% akril, 50% poliészter

100% pamut 100% pamut

CPR764 Camo Heavy Knit Beanie  

CPR759 Narancs/Black Marl Beanie 

CPR760 Szürke/Black Marl Beanie 

CPR761 Bordó/Black Marl Beanie 

CPR763 Bordó/fekete bojtos sapka 

CPR762 Szürke/fekete bojtos sapka 

CPR766 Szürke Simléderes beanie CPR767 Keki Simléderes beanie 

CPR607 Keki Horgászkalap CPR608 Horgászkalap

80% pamut, 20% poliészter

100% pamut

60% pamut, 40% poliészter

100% pamut

35% akril, 60% pamut, 5% gyapjú 85% akril, 15% gyapjú

CPR599 Camo hálós hátsórésszel

CPR603 Keki kord 

CPR600 Camo zárt hátsórésszel

CPR604 Keki twill 

CPR601 Szürke/bordó/narancs CPR602 Szürke/bordó twill 

BEANIE

BOJTOS SAPKA

VASTAG KÖTÖTT SAPKA

SIMLÉDERES BEANIE SIMLÉDERES BEANIE

HORGÁSZKALAP HORGÁSZKALAP

BASEBALL SAPKA TWILL BASEBALL SAPKA

KORD BASEBALL SAPKA TWILL BASEBALL SAPKA

HÁLÓS BASEBALL SAPKA ZÁRT BASEBALL SAPKA
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TÉLIRUHA

  Csúcsminőségű hőszigeteléssel, mely melegen 
tart a leghidegebb hónapokban is

  A kabát és a kantárosnadrág egyaránt PU bevonatú, 
mely 5000mm-es vízállóságú

  A kabát és a kantárosnadrág egyaránt 3000gsm/24hr 
lélegző anyagból készült

  Kétutas főcipzár (takaróval) a kabáton és a 
kantárosnadrágon egyaránt

  A kabát finomgyapjú béléssel rendelkezik a 
zsebeknél, a gallérnál és a kapucninál

  A kapucni leszedhető és magasított gumis 
összehúzóval lett ellátva az állrésznél

  Állítható rugalmas derékrész

  A kabát cipzáras belső zsebbel rendelkezik a 
mellrésznél, valamint neoprene csuklórésszel, 
lyukkal a hüvelykujjnak

  A kantárosnadrág Fox logóval ellátott vállpánttal 
rendelkezik valamint gyorscsatokkal és rugalmas 
derékrésszel

  Finomgyapjú béléssel a térdtől fölfelé, valamint 
erősített térdrész

  Cipzáras, állítható gumis bokarész, logóval ellátott 
húzóval 

  Elérhető méretek: S/M/L/XL/XXL/XXXL

  Külső – 100% Nylon
Hőszigetelés – 100% Poliészter
Bélés – 100% Poliészter

Ft

Elérhető méretek: S/M/L/XL/XXL/XXXL 56,750

Neoprén, tépőzárral ellátott csuklórész

Állítható gumis összehúzóval ellátott kapucnival 
ellátott kabát, mely kint tartja a hideget

Magas gallér finom gyapjú béléssel, teljes 
hosszban takart cipzárral a maximális 
hőtartásért

ÚJ

FOX® NAPSZEMÜVEG
  Fekete keret, narancs gumibetéttel

  Polarizált TAC ütésálló lencsék

  Szürke lencsék

  UV400 védelem

  Kemény tokkal és törlőkendővel

CAMO NAPSZEMÜVEG
  Camo keret

  Polarizált TAC ütésálló lencsék

  Barna lencsék

  UV400 védelem

  Kemény tokkal és törlőkendővel

KHAKI NAPSZEMÜVEG
  Khaki színű keret

  Polarizált TAC ütésálló lencsék

  Szürke lencsék

  UV400 védelem

  Kemény tokkal és törlőkendővel

TORTOISE SHELL 
NAPSZEMÜVEG

  Tortoise shell keret

  Polarizált TAC ütésálló lencsék

  Barna lencsék

  UV400 védelem

  Kemény tokkal és törlőkendővel

Ft

Camo napszemüveg 8,190

Keki napszemüveg 8,190

Tortoise Shell napszemüveg 8,190

Fox napszemüveg 6,750

A feltüntetett árak, ajánlott fogyasztói árak
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FEKETE, NARANCS
SOFT SHELL KABÁT 

  Elöl teljes hosszában cipzáras

  Telefontartó zseb

  Összehúzható derékrész

  Rugalmas, tépőzáras csuklórész

  Összehúzható kapucni

  96% poliészter, 4% elasztán

  A bélés 100% poliészter

  Elérhető méretek:
S/M/L/XL/XXL/XXXL

Ft

Elérhető méretek: S/M/L/XL/XXL/XXXL 25,990

FEKETE, NARANCS SOFT 
SHELL KAPUCNIS PULÓVER 

  Elöl teljes hosszában cipzáras

  Telefontartó zseb

  Rugalmas derékrész

  Rugalmas csuklórész

  Összehúzható kapucni

  96% poliészter, 4% elasztán

  A bélés 100% poliészter

  Elérhető méretek:
S/M/L/XL/XXL/XXXL

Ft

Elérhető méretek: S/M/L/XL/XXL/XXXL 22,990

BLACK, NARANCS VASTAG 
KAPUCNIS PULÓVER 

  Bélelt meleg belső

  Könnyen húzható cipzár

  Összehúzható kapucni

  Rugalmas derékrész

  Középső zseb

  20% poliészter, 80% pamut

  A bélés 100% poliészter

  Elérhető méretek:
S/M/L/XL/XXL/XXXL

Ft

Elérhető méretek: S/M/L/XL/XXL/XXXL 22,990

FEKETE ÉS NARANCS 
VÉKONY CIPZÁRAS 
PULÓVER

  Összehúzható kapucni

  Rugalmas csukló és derékrész

  Narancs színű Fox logó

  Anyaga: 50% pamut, 50% 
poliészter

  Elérhető méretek: S/M/L/XL/
XXL/XXXL

Ft

Elérhető méretek: S/M/L/XL/XXL/XXXL 10,500

ÚJ

Összehúzható kapucni és teljes hosszban 
cipzáras első rész

Klasszikus fekete és narancs stílus
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BLACK, NARANCS
KAPUCNIS PULÓVER 

  Összehúzható kapucni

  Rugalmas derék és csuklórész

  Középső zseb

  20% poliészter, 80% pamut

  Elérhető méretek: S/M/L/XL/XXL/XXXL

FEKETE, NARANCS
GALLÉROS PÓLÓ 

  Narancs szegély az ujjaknál

  A nyakánál gombolható

  Fox logó a mellrésznél

  20% poliészter, 80% pamut

  Elérhető méretek:
S/M/L/XL/XXL/XXXL

FEKETE, NARANCS
PÓLÓ 

  Narancs szegély az ujjaknál

  Fox logó a mellrésznél

  100% pamut

  Elérhető méretek:
S/M/L/XL/XXL/XXXL

FEKETE ÉS NARANCS 
VÉKONY, RÖVID 
MELEGÍTŐNADRÁG

  Összehúzható derék

  Narancs színű Fox logó

  Anyaga: 50% pamut, 50% poliészter

  Elérhető méretek: S/M/L/XL/XXL/XXXL

ÚJ

Összehúzható derék a biztonságos rögzítéshez

Gumis Fox logóval

Ft

Elérhető méretek: S/M/L/XL/XXL/XXXL 19,500

Ft

Elérhető méretek: S/M/L/XL/XXL/XXXL 8,190

Ft

Elérhető méretek: S/M/L/XL/XXL/XXXL 6,750

Ft

Elérhető méretek: S/M/L/XL/XXL/XXXL 6,990

A feltüntetett árak, ajánlott fogyasztói árak
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BLACK, NARANCS
VASTAG MELEGÍTŐ 

  Bélelt meleg belső

  Rugalmas, összehúzható derékrész

  Cipzáras zsebek

  Rugalmas bokarész

  20% poliészter, 80% pamut

  A bélés 100% poliészter

  Elérhető méretek:
S/M/L/XL/XXL/XXXL

Ft

Elérhető méretek: S/M/L/XL/XXL/XXXL 13,990

ÚJ

FEKETE ÉS NARANCS 
VÉKONY MELEGÍTŐNADRÁG

  Összehúzható derék

  Rugalmas bokarész

  Narancs színű Fox logó

  Anyaga: 50% pamut, 50% poliészter

  Elérhető méretek: S/M/L/XL/XXL/XXXL

BLACK, NARANCS
MELEGÍTŐ 

  Rugalmas, összehúzható derékrész

  Cipzáras zsebek

  Rugalmas bokarész

  20% poliészter, 80% pamut

  Elérhető méretek:
S/M/L/XL/XXL/XXXL

Összehúzható derék a biztonságos rögzítéshez

Hátsó zseb Fox márkajelzéssel

Ft

Elérhető méretek: S/M/L/XL/XXL/XXXL 19,500

Ft

Elérhető méretek: S/M/L/XL/XXL/XXXL 10,500
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ZÖLD ÉS FEKETE 
MELEGÍTŐ 

  Rugalmas, összehúzható derékrész

  Cipzáras zsebek

  Rugalmas bokarész

  20% poliészter, 80% pamut

  Elérhető méretek: S/M/L/XL/XXL/XXXL

ZÖLD ÉS FEKETE RÖVID 
MELEGÍTŐNADRÁG

  50% poliészter, 50% pamut

  Elérhető méretek: S/M/L/XL/XXL/XXXL

ZÖLD ÉS FEKETE 
VÉKONY OLDALZSEBES 
RÖVIDNADRÁG

  100% pamut

  Elérhető méretek: S/M/L/XL/XXL/XXXL

Cipzáras zsebek

Rugalmas bokarész

A rövid melegítőnadrág összehúzható 
derékrésszel rendelkezik

100% pamut anyag

Visszafogott Fox márkajelzés

ÚJ

ÚJ

ÚJ

Ft

Elérhető méretek: S/M/L/XL/XXL/XXXL 6,990

Ft

Elérhető méretek: S/M/L/XL/XXL/XXXL 10,500

Ft

Elérhető méretek: S/M/L/XL/XXL/XXXL 13,990

A feltüntetett árak, ajánlott fogyasztói árak
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ZÖLD ÉS FEKETE PÓLÓ 

  Fekete szegély az ujjaknál

  Fox logó a mellrésznél

  100% pamut

  Elérhető méretek: S/M/L/XL/XXL/XXXL

ZÖLD ÉS FEKETE BÉLELT, 
KAPUCNIS PULÓVER

  Béléssel a kellő hőtartás érdekében

  Könnyen húzható cipzár

  Összehúzható kapucni

  Rugalmas derékrész

  Középső zsebbel

  20% poliészter, 80% pamut

  Bélés 100% poliészter

  Elérhető méretek: S/M/L/XL/XXL/XXXL

ZÖLD ÉS FEKETE 
KAPUCNIS PULÓVER 

  Összehúzható kapucni

  Rugalmas csukló és derékrész

  Középső zsebbel

  20% poliészter, 80% pamut

  Elérhető méretek: S/M/L/XL/XXL/XXXL

ZÖLD ÉS FEKETE 
SOFT SHELL KABÁT

  Teljes hosszban cipzáras

  Zseb a mobiltelefon számára

  Összehúzható derékrész

  Cipzáras zsebek

  Rugalmas és tépőzáras csuklórész

  Összehúzható kapucni 

  96% poliészter, 4% elasztán

  Bélés 100% poliészter

  Elérhető méretek: 
S/M/L/XL/XXL/XXXL

ÚJ

ÚJ

Rugalmas kapucni összehúzó

Magas gallér és visszafogott márkajelzés

Zseb a telefon számára a mellrésznél

ÚJ ÚJ

Ft

Elérhető méretek: S/M/L/XL/XXL/XXXL 25,990

Ft

Elérhető méretek: S/M/L/XL/XXL/XXXL 19,500

Ft

Elérhető méretek: S/M/L/XL/XXL/XXXL 22,990

Ft

Elérhető méretek: S/M/L/XL/XXL/XXXL 6,750
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UK Headquarters

European Distribution Centre

1 Myrtle Road, Brentwood, Essex, CM14 5EG.

Transportzone Meer, Riyadhstraat 39, 
2321 Meer, Belgium.

A Fox International fenntartja a jogot, hogy az árakat vagy a műszaki 
paramétereket minden előzetes bejelentés nélkül megváltoztassa.

A technikai adatok és paraméterek a nyomtatás
 idejében megfelelnek a valóságnak.

A feltüntetett súly és méret adatok Hozzávetőlegesek.

E. & O.E. 
Minden jog fenntartva.

Készítették

Fotók:
Lewis Porter, Mauro Pitorri, Bejamin Versemann, 
Stefan Fiedel, Hugo Van Gelder, Marian Sura, 
Andreas Sherf, Harry Charrington

Fordították:
Franciaország: Stefan Hanff
Hollandia: Mark Noorman, 
Roelof Schut
Németország: Bastian Reetz
Olaszország: Daniele Pellacani
Lengyelország: Cezary Karolczak

Magyarország: Csaba Balasi
Csehország: Jakub Prudík, 
Roman Veselý
Oroszország: Alexander Ostapenko, 
Vladislav Vershinin
Románia: Andrei Popescu,
Robert Nicolae

Külön köszönet: Chris De Clercq, Scott Day, Shaun McSpadden,  
Peter Simonic, Jaroslav Tesinsky, Mark Pitchers, Mark Brewster
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TELISTELE ÚJ TERMÉKEKKEL! 

HU - AAA417

Szeretne hozzáférni olyan különleges 
tartalmakhoz, mint a tagok számára elérhető 
oldalaink vagy éppen részt venni különleges 
versenyeinkben?
Amennyiben a válasz igen, akkor iratkozzon 
fel a The Syndicate-re még ma INGYEN!

Látogasson el a www.foxint.com oldalra 
a további részletekért.
Pillanatnyilag csak Angol és Német nyelven érhető el. 

CSATLAKOZZON        
  MA!

A Swim Mapper segítségével pontosabban és 
hatékonyabban horgászhat, mint bármikor ezelőtt!

Ez az első alkalmazás, amelyik kifejezetten a horgászok segítségére 
jött létre, aminek segítségével minden részlet rögzíthető az összes 

horgászhelyről, legyen szó tóról, folyóról vagy akár csatornáról. 
Sorozatképek és ikonok segítségével a Swim Mapper -el rögzíthetjük 

a különböző helyeket és távolságokat, így ha később visszatérünk 
az adott helyre, akkor a korábban bejelölt helyeket percek alatt 

meghorgászhatjuk! 

További információkért a Swim Mapper  alkalmazásról 
látogasson ide www.swimmapper.com 

TÖLTSE LE 
INGYEN!

A jelölőkhöz hasznos jegyzeteket 
írhatunk a horgászhelyről

Fox2018_Outer Cover_final.indd   188 19/12/2017   16:11:43




