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Jesteśmy grupą pasjonatów, którzy markę Libra Lures zbudowali

w oparciu o wieloletnie doświadczenie w wędkarstwie spinningowym. 

Zajmujemy się produkcją sztucznych przynęt przeznaczonych do 

łowienia wszystkich gatunków ryb żerujących na owadach i larwach.

Jednym z ojców założycieli marki jest Mateusz Okoń - wieloletni 

uczestnik GPx Polski w dyscyplinie spinningowej oraz uczestnik 

Mistrzostw Świata.

Głównym projektantem jest Tomasz Podkul, aktualny Mistrz Polski 2022 

oraz Mistrz Świata (Francja 2019) w łowieniu pstrągów z brzegu metodą 

spinningową.

Za dobór materiałów dla przynęt, technologię produkcji oraz organizację 

projektu odpowiedzialny jest Adam Chmielowski, który swoje doświad-

czenie zbierał w dużych organizacjach. Naszym największym wyzwa-

niem był dobór technologii produkcji oraz materiału dla wyrobu, obok 

którego ryba nie przepłynie obojętnie.

Po ciężkich, wielomiesięcznych próbach udało się pokonać wszystkie 

przeszkody i uzyskać bardzo miękki materiał o dużej wyporności

i jednocześnie odporny na ostre zęby drapieżników.

Oprócz aktualnych produktów w kategorii TROUT SERIES, pracujemy 

nad nowymi modelami oraz jesteśmy w trakcie wdrażania projektu BASS 

SERIES i PREDATOR SERIES, ale o tym wkrótce…

Niniejszy katalog przedstawia produkty powstałe z pasji, miłości do 

łowienia ryb oraz obcowania z naturą.

®
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DYING WORM

DYING WORM

DYING WORM

70 15

80 12

MODEL AROMAT
ILOŚĆ SZTUK

W OPAKOWANIU
(szt.)

DŁUGOŚĆ (mm)

Dying Worm – jest przynętą o nieskończonych możliwościach! 

Połączenie super elastycznego i wypornego materiału daje nam 

możliwość prowokacji wielu gatunków ryb, nie tylko drapieżnych. 

Najlżejszy ruch wody czy delikatne drgnięcie szczytówki sprawiają, 

że Dying Worm zaczyna się poruszać i kusić nawet bardzo ostrożne

i nieaktywne ryby.

KRYL

SER

BEZ AROMATU
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WHITE

001 004
SILVER
PEARL

CHEESE

005000
GLOW UV

GREEN

006
HOT

YELLOW

007
YELLOW

008
DARK

YELLOW

011
HOT

ORANGE

018017
PINK

PEARL
BUBBLE

GUM

019
HOT
PINK

019 020
PURPLE

WITH GLITTER

RED

021 026 031
HOT GREEN OLIVE

027
APPLE
GREEN

036 040038
COFFEE

MILK
BLACKBROWN

035
PELLETS



DYING WORM

KLASYCZNA GŁÓWKA JIGOWA

MAX OFFSET HOOKMAX STANDARD HOOK

JIG RIG - HAK OFFSETOWY

GŁÓWKA WOLFRAMOWA NA HAKU MUCHOWYM

JIG RIG - HAK PROSTY / KLASYCZNY

GŁÓWKA JIGOWA - HAK OFFSETOWY

TEXAS RIG

CZEBURASZKA - HAK PROSTY / KLASYCZNY

CAROLINA RIG

CZEBURASZKA - HAK OFFSETOWY

BOCZNY TROK - HAK PROSTY / KLASYCZNY

SBIRULINO
6
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czeburaszka - hak prosty / klasyczny

glówka jigowa - hak offsetowy-

jig rig - hak prosty / klasyczny

jig rig - hak offsetowy

texas rig

carolina rig

glówka wolframowa na haku muchowym-

czeburaszka - hak offsetowy

klasyczna glówka jigowa-

- Dying Worm 70 - główka wolframowa typu slotted w rozmiarze 3,0 - 5,5mm, rozmiar haczyka #6 - 8 typ streamer
                              lub #8 typu jig.

- Dying Worm 80 - główka wolframowa typu slotted w rozmiarze 3,3 - 5,5mm, rozmiar haczyka #4 - 6 typ streamer
                              lub #6 typu jig. 

- Dying Worm 70 - główka jigowa hak #6 - 8, waga obciążenia 0,5 - 3g.
- Dying Worm 80 - główka jigowa hak #4 - 6, waga obciążenia 1 - 5g.

- Dying Worm 70 - główka jigowa hak offsetowy #6, waga obciążenia 1 - 3,5g.
- Dying Worm 80 - główka jigowa hak offsetowy #4, waga obciążenia 1 - 5g.

- Dying Worm 70 - hak prosty z dużym oczkiem w rozmiarze #6, waga czeburaszki 1 - 5g.
- Dying Worm 80 - hak prosty z dużym oczkiem w rozmiarze #4, waga czeburaszki 1,5 - 8g.

- Dying Worm 70 - hak offsetowy z dużym oczkiem w rozmiarze #6, waga czeburaszki 1 - 5g.
- Dying Worm 80 - hak offsetowy z dużym oczkiem w rozmiarze #4, waga czeburaszki 1,5 - 8g.

- Dying Worm 70 - hak prosty z dużym oczkiem w rozmiarze #6, obciążenie 1 - 8g.
- Dying Worm 80 - hak prosty z dużym oczkiem w rozmiarze #4, obciążenie 1 - 12g.

- Dying Worm 70 - hak offsetowy z dużym oczkiem w rozmiarze #6, obciążenie 1 - 8g.
- Dying Worm 80 - hak offsetowy z dużym oczkiem w rozmiarze #4, obciążenie 1 - 12g.

- Dying Worm 70 - hak offsetowy z dużym oczkiem w rozmiarze #6, waga ciężarka typu bullet 1 - 8g.
- Dying Worm 80 - hak offsetowy z dużym oczkiem w rozmiarze #4, waga ciężarka typu bullet 1 - 12g.

- Dying Worm 70 - hak offsetowy z dużym oczkiem w rozmiarze #6, waga ciężarka typu bullet 1 - 8g.
- Dying Worm 80 - hak offsetowy z dużym oczkiem w rozmiarze #4, waga ciężarka typu bullet 1 - 12g.

*rozmiary haków mogą znacznie się różnić w zależności od producenta.

pstrąg potokowy, pstrąg tęczowy, okoń, kleń, jaź, lipień
oraz białoryb.

rzeki, jeziora, stawy, sztuczne zbiorniki 
wodne, kanały.

niezbędnym elementem dobrze dobranego zestawu będzie 
odpowiednio pracujące wędzisko o długości 185-220 cm / 1-6 g, które 
nie tylko będzie dobrze amortyzowało odjazdy ryby podczas holu ale 
również będzie miało odpowiednią szybkość przy zacięciu ryby oraz 
pomoże prawidłowo prowadzić przynętę i czuć często bardzo 
delikatne brania. Do takich wędzisk zalecany jest kołowrotek
w rozmiarze 2000-3000 z precyzyjnym hamulcem. Plecionka
w rozmiarze +-0.2-0.4PE – 0,06-0,08 mm lub żyłki o średnicy
0,12-0,16 mm dobrej jakości. Takim zestawem możemy swobodnie 
łowić większość gatunków ryb. Podczas łowienia większych ryb 
sprzęt wymaga modyfikacji oraz dopasowania pod konkretne 
warunki.

Ser – doskonale sprawdza się w wodach 
stojących typu stawy komercyjne Trout 
Area oraz średniej wielkości rzekach 
podczas łowienia białorybu. 

Kryl – zalecany głównie do łowienia 
dzikich ryb w dużych rzekach oraz łowienia 
drapieżników tj. okonie, sandacze 
w zbiornikach zaporowych, jeziorach.

Bez zapachu - dla osób z wyostrzonym 
zmysłem węchu. 

RYBY

SPRZĘT

ŁOWISKO

AROMAT

Dying Worm   70 / 80
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FATTY D’WORM 65

FATTY D’WORM 75

MODEL DŁUGOŚĆ (mm)

10

8

AROMAT
ILOŚĆ SZTUK

W OPAKOWANIU
(szt.)

Fatty D’Worm – to bardzo zaskakująca przynęta, wydaje się zbyt  

duży, gruby, a jednak potrafią zaatakować go ryby niewiele od niego 

większe. Można nim łowić zarówno lekko jak i mocno obciążając, 

zawsze będzie pracował dobrze. Podczas zbrojenia należy pamiętać 

aby nie przesztywnić korpusu zbyt długim trzonkiem haka. Jeśli 

dobrze dobierzemy obciążenie, prowadzenie naszej rosówki  jest 

łatwe i przyjemne nawet w mocnym nurcie. Przynęta, dzięki swojej 

budowie bardzo rzadko grzęźnie w zaczepach. Możemy ją 

przeciążyć jak i łowić bardzo lekko. Dzięki swojemu kształtowi 

zawsze będzie dobrze pracował niezależnie od obciążenia.

KRYL

SER

BEZ AROMATU

FATTY D’WORM
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WHITE

001 004
SILVER
PEARL

CHEESE

005

006
HOT

YELLOW

007
YELLOW

008
DARK

YELLOW

011

018017

HOT
ORANGE

PINK
PEARL

BUBBLE
GUM

019

RED

021

HOT
PINK

019 020
PURPLE

WITH GLITTER

026 031
HOT GREEN OLIVE

027
APPLE
GREEN

036 040038
COFFEE

MILK
BLACKBROWN

035
PELLETS

000
GLOW UV

GREEN



KLASYCZNA GŁÓWKA JIGOWA JIG RIG - HAK OFFSETOWY

GŁÓWKA WOLFRAMOWA NA HAKU MUCHOWYM JIG RIG - HAK PROSTY / KLASYCZNY

GŁÓWKA JIGOWA - HAK OFFSETOWY TEXAS RIG

CZEBURASZKA - HAK PROSTY / KLASYCZNY CAROLINA RIG

CZEBURASZKA - HAK OFFSETOWY BOCZNY TROK - HAK PROSTY / KLASYCZNY

SBIRULINO

FATTY D’WORM
MAX OFFSET HOOKMAX STANDARD HOOK
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pstrąg potokowy, pstrąg tęczowy, głowacica, łosoś, troć, kleń, 
sandacz, okoń.

rzeki, jeziora, stawy, sztuczne zbiorniki 
wodne, kanały.

niezbędnym elementem dobrze dobranego zestawu będzie 
odpowiednio pracujące wędzisko o długości 185-220 cm / 1-6 g, które 
nie tylko będzie dobrze amortyzowało odjazdy ryby podczas holu ale 
również będzie miało odpowiednią szybkość przy zacięciu ryby oraz 
pomoże prawidłowo prowadzić przynętę i czuć często bardzo 
delikatne brania. Do takich wędzisk zalecany jest kołowrotek
w rozmiarze 2000-3000 z precyzyjnym hamulcem. Plecionka
w rozmiarze +-0.2-0.4PE – 0,06-0,08 mm lub żyłki o średnicy
0,12-0,16mm dobrej jakości. Takim zestawem możemy swobodnie 
łowić większość gatunków ryb. Podczas łowienia większych ryb 
sprzęt wymaga modyfikacji oraz dopasowania pod konkretne 
warunki.

Ser – doskonale sprawdza się w wodach 
stojących typu stawy komercyjne Trout 
Area oraz średniej wielkości rzekach 
podczas łowienia białorybu. 

Kryl – zalecany głównie do łowienia 
dzikich ryb w dużych rzekach oraz łowienia 
drapieżników tj. okonie, sandacze w 
zbiornikach zaporowych, jeziorach. 

Bez zapachu - dla osób z wyostrzonym 
zmysłem węchu.

RYBY

SPRZĘT

ŁOWISKO

AROMAT

czeburaszka - hak prosty / klasyczny

glówka jigowa - hak offsetowy-

jig rig - hak prosty / klasyczny

jig rig - hak offsetowy

texas rig

carolina rig

glówka wolframowa na haku muchowym-

czeburaszka - hak offsetowy

klasyczna glówka jigowa-

- Fatty D’Worm 65 - główka wolframowa typu slotted w rozmiarze 3,5 - 7,0mm, rozmiar haczyka #6 typ streamer
                                  lub #4 typu jig.

- Fatty D’Worm 75 - główka wolframowa typu slotted w rozmiarze 3,8 - 7,0mm, rozmiar haczyka #4 typ streamer
                                  lub #4 typu jig. 

- Fatty D’Worm 65 - główka jigowa hak #4, waga obciążenia 1,0 - 8g.
- Fatty D’Worm 75 - główka jigowa hak #2, waga obciążenia 1,5 - 8g.

- Fatty D’Worm 65 - główka jigowa hak offsetowy #4, waga obciążenia 1,0 - 8g.
- Fatty D’Worm 75 - główka jigowa hak offsetowy #2, waga obciążenia 1,5 - 8g.

- Fatty D’Worm 65 - hak prosty z dużym oczkiem w rozmiarze #4, waga czeburaszki 1,0 - 15g.
- Fatty D’Worm 75 - hak prosty z dużym oczkiem w rozmiarze #2, waga czeburaszki 1,5 - 15g.

- Fatty D’Worm 65 - hak offsetowy z dużym oczkiem w rozmiarze #4, waga czeburaszki 1,0 - 15g.
- Fatty D’Worm 75 - hak offsetowy z dużym oczkiem w rozmiarze #2, waga czeburaszki 1,5 - 15g.

- Fatty D’Worm 65 - hak prosty z dużym oczkiem w rozmiarze #4, obciążenie 1,0 - 15g.
- Fatty D’Worm 75 - hak prosty z dużym oczkiem w rozmiarze #2, obciążenie 1,5 - 15g.

- Fatty D’Worm 65 - hak offsetowy z dużym oczkiem w rozmiarze #4, obciążenie 1,0 - 15g.
- Fatty D’Worm 75 - hak offsetowy z dużym oczkiem w rozmiarze #2, obciążenie 1,5 - 15g.

- Fatty D’Worm 65 - hak offsetowy z dużym oczkiem w rozmiarze #4, waga ciężarka typu bullet 3,0 - 21g.
- Fatty D’Worm 75 - hak offsetowy z dużym oczkiem w rozmiarze #2, waga ciężarka typu bullet - 21g.

- Fatty D’Worm 65 - hak offsetowy z dużym oczkiem w rozmiarze #4, waga ciężarka typu bullet 3,0 - 21g.
- Fatty D’Worm 75 - hak offsetowy z dużym oczkiem w rozmiarze #2, waga ciężarka typu bullet - 21g.

*rozmiary haków mogą znacznie się różnić w zależności od producenta.

Fatty D’Worm   65 / 75
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FATTY D’WORM
55

TOURNAMENT

MODEL DŁUGOŚĆ (mm)

12

AROMAT
ILOŚĆ SZTUK

W OPAKOWANIU
(szt.)

Fatty D’Worm Tournament – na prośbę wielu wędkarzy, w tym 

zawodników pstrągowych z całej Europy do rodziny Fatty’ego dołą-

czył nowy model - 55 mm. Został on odchudzony i skrócony tak aby 

uniknąć „pustych” brań mniejszych ryb. Możemy go uzbroić w kla-

syczny hak muchowy w rozmiarze #4 - 6 i skutecznie oraz bezpro-

blemowo łowić 25 centymetrowe ryby.

Fatty D’Worm Tournament to najprostsza w obsłudze przynęta na-

szej marki. Jeśli zaczynacie swoją pstrągową przygodę to zacznijcie 

ją z Fatty D Worm’em Tournament  55 mm.

KRYL

SER

BEZ AROMATU

FATTY D’WORM TOURNAMENT
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KLASYCZNA GŁÓWKA JIGOWA JIG RIG - HAK OFFSETOWY

GŁÓWKA WOLFRAMOWA NA HAKU MUCHOWYM JIG RIG - HAK PROSTY / KLASYCZNY

GŁÓWKA JIGOWA - HAK OFFSETOWY TEXAS RIG

CZEBURASZKA - HAK PROSTY / KLASYCZNY CAROLINA RIG

CZEBURASZKA - HAK OFFSETOWY BOCZNY TROK - HAK PROSTY / KLASYCZNY

SBIRULINO

MAX OFFSET HOOKMAX STANDARD HOOK

FATTY D’WORM TOURNAMENT
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czeburaszka - hak prosty / klasyczny

glówka jigowa - hak offsetowy-

jig rig - hak prosty / klasyczny

jig rig - hak offsetowy

texas rig

carolina rig

glówka wolframowa na haku muchowym-

czeburaszka - hak offsetowy

klasyczna glówka jigowa-

- Fatty D’Worm Tournament 55 - główka wolframowa typu slotted w rozmiarze 3,5 - 7,0mm, rozmiar haczyka
                                                       #6 typ streamer lub #4 - 6 typu jig.

- Fatty D’Worm Tournament 55 - główka jigowa hak #4 - 6, waga obciążenia 1,0 - 8g.

- Fatty D’Worm Tournament 55 - główka jigowa hak offsetowy #4 - 6, waga obciążenia 1,0 - 8g.

- Fatty D’Worm Tournament 55 - hak prosty z dużym oczkiem w rozmiarze #4 - 6, waga czeburaszki 1,0 - 10g.

- Fatty D’Worm Tournament 55 - hak offsetowy z dużym oczkiem w rozmiarze #4 - 6, waga czeburaszki 1,0 - 10g.

- Fatty D’Worm Tournament 55 - hak prosty z dużym oczkiem w rozmiarze #4 - 6, obciążenie 1,0 - 10g.

- Fatty D’Worm Tournament 55 - hak offsetowy z dużym oczkiem w rozmiarze #4 - 6, obciążenie 1,0 - 10g.

- Fatty D’Worm Tournament 55 - hak offsetowy z dużym oczkiem w rozmiarze #4 - 6,
                                                       waga ciężarka typu bullet 3,0 - 15g.

- Fatty D’Worm Tournament 55 - hak offsetowy z dużym oczkiem w rozmiarze #4-6 ,
                                                       waga ciężarka typu bullet 3,0 - 15g.

*rozmiary haków mogą znacznie się różnić w zależności od producenta.

pstrąg potokowy, pstrąg tęczowy, kleń, sandacz, okoń. rzeki, jeziora, stawy, sztuczne zbiorniki 
wodne, kanały.

niezbędnym elementem dobrze dobranego zestawu będzie 
odpowiednio pracujące wędzisko o długości 185-220 cm / 1-6 g, które 
nie tylko będzie dobrze amortyzowało odjazdy ryby podczas holu ale 
również będzie miało odpowiednią szybkość przy zacięciu ryby oraz 
pomoże prawidłowo prowadzić przynętę i czuć często bardzo 
delikatne brania. Do takich wędzisk zalecany jest kołowrotek
w rozmiarze 2000-3000 z precyzyjnym hamulcem. Plecionka
w rozmiarze +-0.2-0.4PE – 0,06-0,08 mm lub żyłki o średnicy
0,12-0,16mm dobrej jakości. Takim zestawem możemy swobodnie 
łowić większość gatunków ryb. Podczas łowienia większych ryb 
sprzęt wymaga modyfikacji oraz dopasowania pod konkretne 
warunki.

Ser – doskonale sprawdza się w wodach 
stojących typu stawy komercyjne Trout 
Area oraz średniej wielkości rzekach 
podczas łowienia białorybu. 

Kryl – zalecany głównie do łowienia 
dzikich ryb w dużych rzekach oraz łowienia 
drapieżników tj. okonie, sandacze w 
zbiornikach zaporowych, jeziorach.

Bez zapachu - dla osób z wyostrzonym 
zmysłem węchu.

RYBY

SPRZĘT

ŁOWISKO

AROMAT

Fatty D’Worm Tournament   55
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FLEX WORM 95

MODEL DŁUGOŚĆ (mm)

10

AROMAT
ILOŚĆ SZTUK

W OPAKOWANIU
(szt.)

Flex Worm – jest przynętą numer jeden przy łowieniu ospałych

i niechętnych do współpracy ryb. Został zaprojektowany tak aby 

łowienie było proste, przyjemne i skuteczne! Dzięki zaokrąglonemu 

ogonowi, przynęta pracuje przy najdelikatniejszym ruchu 

szczytówką. Prostuje się i zwija prowokując ryby do ataku. Żadna 

ryba nie przepłynie obojętnie przy tak naturalnie pracującej 

dżdżownicy. Jego innowacyjny kształt czyni go przynętą 

wszechstronną i bardzo prostą w obsłudze.

KRYL

SER

BEZ AROMATU

FLEX WORM
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KLASYCZNA GŁÓWKA JIGOWA
JIG RIG - HAK OFFSETOWY

GŁÓWKA WOLFRAMOWA NA HAKU MUCHOWYM JIG RIG - HAK PROSTY / KLASYCZNY

GŁÓWKA JIGOWA - HAK OFFSETOWY
TEXAS RIG

CZEBURASZKA - HAK PROSTY / KLASYCZNY

CAROLINA RIG

CZEBURASZKA - HAK OFFSETOWY

BOCZNY TROK - HAK PROSTY / KLASYCZNY

SBIRULINO

MAX OFFSET HOOKMAX STANDARD HOOK

FLEX WORM
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czeburaszka - hak prosty / klasyczny

glówka jigowa - hak offsetowy-

jig rig - hak prosty / klasyczny

jig rig - hak offsetowy

texas rig

carolina rig

glówka wolframowa na haku muchowym-

czeburaszka - hak offsetowy

klasyczna glówka jigowa-

- Flex Worm 95 - główka wolframowa typu slotted w rozmiarze 3,5 - 7,0mm,
                             rozmiar haczyka #4 - 6 typ streamer lub #4 typu jig.

- Flex Worm 95 - główka jigowa hak #4 - 6, waga obciążenia 1,0 - 7g.

- Flex Worm 95 - główka jigowa hak offsetowy #4 - 6, waga obciążenia 1,0 - 7g.

- Flex Worm 95 - hak prosty z dużym oczkiem w rozmiarze #4 - 6, waga czeburaszki 1,5 - 10g.

- Flex Worm 95 - hak offsetowy z dużym oczkiem w rozmiarze #4 - 6, waga czeburaszki 1,5 - 10g.

- Flex Worm 95 - hak prosty z dużym oczkiem w rozmiarze #4 - 6, obciążenie 1,0 - 12g.

- Flex Worm 95 - hak offsetowy z dużym oczkiem w rozmiarze #4 - 6, obciążenie 1,0 - 12g.

- Flex Worm 95 - hak offsetowy z dużym oczkiem w rozmiarze #4 - 6,
                             waga ciężarka typu bullet 1,0 - 12g.

- Flex Worm 95 - hak offsetowy z dużym oczkiem w rozmiarze #4-6 ,
                             waga ciężarka typu bullet 1,0 - 12g.

*rozmiary haków mogą znacznie się różnić w zależności od producenta.

pstrąg potokowy, pstrąg tęczowy, brzana, okoń, 
kleń, jaź oraz białoryb.

rzeki, jeziora, stawy, sztuczne zbiorniki 
wodne, kanały.

niezbędnym elementem dobrze dobranego zestawu będzie 
odpowiednio pracujące wędzisko o długości 185-220cm / 1-6 g, które 
nie tylko będzie dobrze amortyzowało odjazdy ryby podczas holu ale 
również będzie miało odpowiednią szybkość przy zacięciu ryby oraz 
pomoże prawidłowo prowadzić przynętę i czuć często bardzo 
delikatne brania. Do takich wędzisk zalecany jest kołowrotek 
w rozmiarze 2000-3000 z precyzyjnym hamulcem. Plecionka 
w rozmiarze +-0.2-0.4PE – 0,06-0,08 mm lub żyłki o średnicy 0,12-
0,16 mm dobrej jakości. Takim zestawem możemy swobodnie łowić 
większość gatunków ryb. Podczas łowienia większych ryb sprzęt 
wymaga modyfikacji oraz dopasowania pod konkretne warunki.

Ser – doskonale sprawdza się w wodach 
stojących typu stawy komercyjne Trout 
Area oraz średniej wielkości rzekach 
podczas łowienia białorybu. 

Kryl – zalecany głównie do łowienia 
dzikich ryb w dużych rzekach oraz łowienia 
drapieżników tj. okonie, sandacze 
w zbiornikach zaporowych, jeziorach.

Bez zapachu - dla osób z wyostrzonym 
zmysłem węchu.

RYBY

SPRZĘT

ŁOWISKO

AROMAT

Flex Worm   95
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LARVA

LARVA 30 15

LARVA 35 12

LARVA 45 8

MODEL AROMAT
ILOŚĆ SZTUK

W OPAKOWANIU
(szt.)

DŁUGOŚĆ (mm)

Larva - to nasza najbardziej uniwersalna przynęta. Bardzo dobrze 

sprawdza się w rzekach, stawach czy jeziorach prowokując do ataku 

wszystko co się rusza pod wodą. Delikatnie uzbrojona wygląda 

bardzo naturalnie i z duża łatwością możemy nią przechytrzyć 

zarówno ostrożne pstrągi jak i płochliwe klenie. Larvę należ zarzucić 

nad potencjalne stanowisko ryb i dać jej swobodnie spływać. Im mniej 

poprawek linki przy spływie tym lepiej. Przy uzbrojeniu należy 

zwrócić uwagę aby jej nie przeciążyć. Prowadzimy ją przy dnie tak 

aby unosiła się minimalnie nad nim. Na naprężonej lince 

przesuwamy ją tuż nad dnem i co jakiś czas stramy się ją ożywić 

poprzez delikatne drganie szczytówką. 

KRYL

SER

BEZ AROMATU
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KLASYCZNA GŁÓWKA JIGOWA JIG RIG - HAK OFFSETOWY

GŁÓWKA WOLFRAMOWA NA HAKU MUCHOWYM
JIG RIG - HAK PROSTY / KLASYCZNY

GŁÓWKA JIGOWA - HAK OFFSETOWY

TEXAS RIG

CZEBURASZKA - HAK PROSTY / KLASYCZNY

CAROLINA RIG

CZEBURASZKA - HAK OFFSETOWY

BOCZNY TROK - HAK PROSTY / KLASYCZNY

SBIRULINO

MAX OFFSET HOOKMAX STANDARD HOOK

LARVA
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czeburaszka - hak prosty / klasyczny

glówka jigowa - hak offsetowy-

jig rig - hak prosty / klasyczny

jig rig - hak offsetowy

texas rig

carolina rig

glówka wolframowa na haku muchowym-

czeburaszka - hak offsetowy

klasyczna glówka jigowa-

- Larva 30 - główka wolframowa typu slotted w rozmiarze 2,0 - 4,5mm , rozmiar haczyka #8 - 12 typu jig.
- Larva 35 - główka wolframowa typu slotted w rozmiarze 2,5 - 5,5mm , rozmiar haczyka #6 - 8 typu jig. 
- Larva 45 - główka wolframowa typu slotted w rozmiarze 3,5 - 7mm , rozmiar haczyka #2 - 4 typu jig.

- Larva 30 - główka jigowa hak #6 - 8, waga obciążenia 0,5 - 3g.
- Larva 35 - główka jigowa hak #4 - 6, waga obciążenia 1 - 5g.
- Larva 45 - główka jigowa hak #2 - 4, waga obciążenia 1 - 8g.

- Larva 30 - główka jigowa hak offsetowy #8 - 6, waga obciążenia 1 - 3,5g.
- Larva 35 - główka jigowa hak offsetowy #6 - 4, waga obciążenia 1 - 5g.
- Larva 45 - główka jigowa hak offsetowy #4 - 2, waga obciążenia 1 - 8g.

- Larva 30 - hak prosty z dużym oczkiem w rozmiarze #8 - 6, waga czeburaszki 1 - 4g.
- Larva 35 - hak prosty z dużym oczkiem w rozmiarze #6 - 4, waga czeburaszki 1 - 6g.
- Larva 45 - hak prosty z dużym oczkiem w rozmiarze #2 - 4, waga czeburaszki 1,5 - 8g.

- Larva 30 - hak offsetowy z dużym oczkiem w rozmiarze #8 - 6, waga czeburaszki 1 - 4g.
- Larva 35 - hak offsetowy z dużym oczkiem w rozmiarze #6 - 4, waga czeburaszki 1 - 6g.
- Larva 45 - hak offsetowy z dużym oczkiem w rozmiarze #2 - 4, waga czeburaszki 1,5 - 8g.

- Larva 30 - hak prosty z dużym oczkiem w rozmiarze #8 - 6, obciążenie 1 - 6g.
- Larva 35 - hak prosty z dużym oczkiem w rozmiarze #6 - 4, obciążenie 1 - 10g.
- Larva 45 - hak prosty z dużym oczkiem w rozmiarze #2 - 4, obciążenie 1 - 15g.

- Larva 30 - hak offsetowy z dużym oczkiem w rozmiarze #8 - 6, obciążenie 1 - 6g.
- Larva 35 - hak offsetowy z dużym oczkiem w rozmiarze #6 - 4, obciążenie 1 - 10g.
- Larva 45 - hak offsetowy z dużym oczkiem w rozmiarze #2 - 4, obciążenie 1 - 15g.

- Larva 30 - hak offsetowy z dużym oczkiem w rozmiarze #8 - 6, waga ciężarka typu bullet 1 - 6g.
- Larva 35 - hak offsetowy z dużym oczkiem w rozmiarze #6 - 4, waga ciężarka typu bullet 1 - 10g.
- Larva 45 - hak offsetowy z dużym oczkiem w rozmiarze #2 - 4, waga ciężarka typu bullet 1 - 15g.

- Larva 30 - hak offsetowy z dużym oczkiem w rozmiarze #8 - 6, waga ciężarka typu bullet 1 - 6g.
- Larva 35 - hak offsetowy z dużym oczkiem w rozmiarze #6 - 4, waga ciężarka typu bullet 1 - 10g.
- Larva 45 - hak offsetowy z dużym oczkiem w rozmiarze #2 - 4, waga ciężarka typu bullet 1 - 15g.

*rozmiary haków mogą znacznie się różnić w zależności od producenta.

pstrąg potokowy, pstrąg tęczowy, brzana, kleń,
jaź, lipień oraz białoryb.

rzeki, jeziora, stawy, sztuczne 
zbiorniki wodne, kanały.

niezbędnym elementem dobrze dobranego zestawu będzie 
odpowiednio pracujące wędzisko o długości 185-220 cm / 1-6 g, które 
nie tylko będzie dobrze amortyzowało odjazdy ryby podczas holu ale 
również będzie miało odpowiednią szybkość przy zacięciu ryby oraz 
pomoże prawidłowo prowadzić przynętę i czuć często bardzo 
delikatne brania. Do takich wędzisk zalecany jest kołowrotek
w rozmiarze 2000-3000 z precyzyjnym hamulcem. Plecionka
w rozmiarze +-0.2-0.5PE – 0,04-0,08 mm lub dobrej jakości żyłki
o średnicy 0,10-0,16 mm. Takim zestawem możemy swobodnie łowić 
większość gatunków ryb. Podczas łowienia większych ryb sprzęt 
wymaga modyfikacji oraz dopasowania pod konkretne warunki.

Ser – doskonale sprawdza się 
w wodach stojących typu stawy 
komercyjne Trout Area oraz średniej 
wielkości rzekach podczas łowienia 
białorybu. 

Kryl – zalecany głównie do łowienia 
dzikich ryb w dużych rzekach oraz 
łowienia drapieżników tj. okoni, 
sandaczy w jeziorach i zbiornikach 
zaporowych.

Bez zapachu - dla osób
z wyostrzonym zmysłem węchu.

RYBY

SPRZĘT

ŁOWISKO

AROMAT

Larva   30 / 35 / 45
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LARVA MULTI

25  (5 x 5 szt.)LARVA MULTI 125  (5 x 25 mm)

MODEL AROMAT
ILOŚĆ SZTUK

W OPAKOWANIU
(szt.)

DŁUGOŚĆ (mm)

Larva Multi – niezwykle praktyczna i uniwersalna przynęta w postaci 

pięciu połączonych ze sobą 25 mm Larv. Takie rozwiązanie pozwala 

nam w zależności od potrzeby, łowienie na jeden, dwa lub więcej 

robaków. Pojedyncze Larvy 25 mm bardzo dobrze sprawdzą się pod-

czas łowienia białorybu zarówno w wodach stojących oraz w rze-

kach, natomiast podwójne będą skuteczne podczas łowienia 

pstrągów. Potrójne zbrojenie Larvy stosujemy w celu osiągnięcia 

większej wyporności przynęty oraz widoczności pod wodą.

KRYL

SER

BEZ AROMATU
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JIG RIG - HAK PROSTY / KLASYCZNY

CZEBURASZKA - HAK PROSTY / KLASYCZNY

MAX OFFSET HOOKMAX STANDARD HOOK

LARVA MULTI

KLASYCZNA GŁÓWKA JIGOWA lub gŁówka wolframowa na haku muchowym
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czeburaszka - hak prosty / klasyczny

jig rig - hak prosty / klasyczny

glówka wolframowa na haku muchowym-

klasyczna glówka jigowa-

- Larva Multi 5x25 - główka wolframowa typu slotted w rozmiarze 2-4mm , rozmiar haczyka #12 - 14 typu jig
                                 lub przy zbrojeniu w tzw. ,,wianek” rozmiar haczyka #10

- Larva Multi 5x25 - główka jigowa hak #8 - 12, waga obciążenia 0,5 - 3g.

- Larva Multi 5x25 - hak prosty z dużym oczkiem w rozmiarze #8 - 12, waga czeburaszki   1 - 5g.

- Larva Multi 5x25 - hak prosty z dużym oczkiem w rozmiarze #8 - 12, obciążenie 1 - 6g.

*rozmiary haków mogą znacznie się różnić w zależności od producenta.

pstrąg potokowy, pstrąg tęczowy, brzana, kleń,
jaź, lipień oraz białoryb.

rzeki, jeziora, stawy, sztuczne zbiorniki 
wodne, kanały.

niezbędnym elementem dobrze dobranego zestawu będzie 
odpowiednio pracujące wędzisko o długości 185-220 cm / 1-6 g, które 
nie tylko będzie dobrze amortyzowało odjazdy ryby podczas holu ale 
również będzie miało odpowiednią szybkość przy zacięciu ryby oraz 
pomoże prawidłowo prowadzić przynętę i czuć często bardzo 
delikatne brania. Do takich wędzisk zalecany jest kołowrotek
w rozmiarze 2000-3000 z precyzyjnym hamulcem. Plecionka
w rozmiarze +-0.2-0.5PE – 0,04-0,08 mm lub żyłki o średnicy
0,10-0,16 mm dobrej jakości. Takim zestawem możemy swobodnie 
łowić większość gatunków ryb. Podczas łowienia większych ryb 
sprzęt wymaga modyfikacji oraz dopasowania pod konkretne 
warunki.

Ser – doskonale sprawdza się w wodach 
stojących typu stawy komercyjne Trout 
Area oraz średniej wielkości rzekach 
podczas łowienia białorybu. 

Kryl – zalecany głównie do łowienia 
dzikich ryb w dużych rzekach oraz łowienia 
drapieżników tj. okonie, sandacze w 
zbiornikach zaporowych, jeziorach.

Bez zapachu - dla osób z wyostrzonym 
zmysłem węchu.

RYBY

SPRZĘT

ŁOWISKO

AROMAT

Larva Multi   5 x 25
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Largo - wierna imitacja owadziej poczwarki, która stanowi 

podstawowy pokarm wielu gatunków ryb. Podstawowa broń 

podczas łowienia pstrągów tęczowych w łowiskach typu Trout Area 

oraz podczas wędrówek za zimowymi i wczesno-wiosennymi 

kleniami. Przynęta występuje w dwóch wielkościach 30 mm i 35 

mm, po to aby móc dobrać odpowiedni rozmiar do wielkości 

żerujących ryb.

LARGO

LARGO 30

LARGO 35

MODEL DŁUGOŚĆ (mm)

12

10

AROMAT
ILOŚĆ SZTUK

W OPAKOWANIU
(szt.)

KRYL

SER

BEZ AROMATU
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LARGO

KLASYCZNA GŁÓWKA JIGOWA

JIG RIG - HAK OFFSETOWYGŁÓWKA WOLFRAMOWA NA HAKU MUCHOWYM

JIG RIG - HAK PROSTY / KLASYCZNYCZEBURASZKA - HAK PROSTY / KLASYCZNY

CZEBURASZKA - HAK OFFSETOWY

SBIRULINO

MAX OFFSET HOOKMAX STANDARD HOOK

CZEBURASZKA - HAK PROSTY / KLASYCZNY

30
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czeburaszka - hak prosty / klasyczny

glówka jigowa - hak offsetowy-

jig rig - hak prosty / klasyczny

jig rig - hak offsetowy

glówka wolframowa na haku muchowym-

czeburaszka - hak offsetowy

klasyczna glówka jigowa-

- Largo 30 – główka wolframowa typu slotted w rozmiarze 3,0 – 5,5mm , rozmiar haczyka #4-6 typu jig.
- Largo 35 - główka wolframowa typu slotted w rozmiarze 3,5 – 7mm , rozmiar haczyka #2-4 typu jig.

- Largo 30 – główka jigowa hak #4-6 , waga obciążenia 0,5 - 4g.
- Largo 35 - główka jigowa hak #2-4 , waga obciążenia 1 - 6g.

- Largo 35  - główka jigowa hak offsetowy #4-2 , waga obciążenia 1 - 8g.

- Largo 30 – hak prosty z dużym oczkiem w rozmiarze #4-6 , waga czeburaszki 1 - 6g.
- Largo 35 - hak prosty z dużym oczkiem w rozmiarze #2-4 , waga czeburaszki 1 – 10g.

- Largo 30 – hak prosty z dużym oczkiem w rozmiarze #4-6 , waga czeburaszki 1 - 6g.
- Largo 35 - hak offsetowy z dużym oczkiem w rozmiarze #2-4 , waga czeburaszki 1 – 10g.

- Largo 30 – hak prosty z dużym oczkiem w rozmiarze #4-6 , obciążenie 1 - 6g.
- Largo 35 - hak prosty z dużym oczkiem w rozmiarze #2-4 , obciążenie 1 - 10g.

- Largo 30 – hak prosty z dużym oczkiem w rozmiarze #4-6 , obciążenie 1 - 6g.
- Largo 35 - hak offsetowy z dużym oczkiem w rozmiarze #2-4 , obciążenie 1 - 10g.

*rozmiary haków mogą znacznie się różnić w zależności od producenta.

pstrąg potokowy, pstrąg tęczowy, brzana, kleń, jaź, lipień oraz 
białoryb.

rzeki, jeziora, stawy, sztuczne zbiorniki 
wodne, kanały.

niezbędnym elementem dobrze dobranego zestawu będzie 
odpowiednio pracujące wędzisko o długości 185-220cm / 1-6g, 
które nie tylko będzie dobrze amortyzowało odjazdy ryby podczas 
holu ale również będzie miało odpowiednią szybkość przy zacięciu 
ryby oraz pomoże prawidłowo prowadzić przynętę i czuć często 
bardzo delikatne brania. Do takich wędzisk zalecany jest 
kołowrotek w rozmiarze 2000-3000 z precyzyjnym hamulcem. 
Plecionka w rozmiarze +-0.2-0.5PE – 0,004-0,008mm lub żyłki o 
średnicy 0,10-0,16mm dobrej jakości. Takim zestawem możemy 
swobodnie łowić większość gatunków ryb. Podczas łowienia 
większych ryb sprzęt wymaga modyfikacji oraz dopasowania pod 
konkretne warunki.

Ser – doskonale sprawdza się w wodach 
stojących typu stawy komercyjne Trout 
Area oraz średniej wielkości rzekach 
podczas łowienia białorybu. 

Kryl – zalecany głównie do łowienia dzikich 
ryb w dużych rzekach oraz łowienia 
drapieżników tj. okonie, sandacze w 
zbiornikach zaporowych, jeziorach . 

RYBY

SPRZĘT

ŁOWISKO

AROMAT

czeburaszka - hak prosty / klasyczny

glówka jigowa - hak offsetowy-

jig rig - hak prosty / klasyczny

jig rig - hak offsetowy

glówka wolframowa na haku muchowym-

czeburaszka - hak offsetowy

klasyczna glówka jigowa-

- Largo 30 - główka wolframowa typu slotted w rozmiarze 3,0 - 5,5mm, rozmiar haczyka #4 - 6 typu jig.
- Largo 35 - główka wolframowa typu slotted w rozmiarze 3,5 - 7mm, rozmiar haczyka #2 - 4 typu jig.

- Largo 30 - główka jigowa hak #4 - 6, waga obciążenia 0,5 - 4g.
- Largo 35 - główka jigowa hak #2 - 4, waga obciążenia 1 - 6g.

- Largo 35 - główka jigowa hak offsetowy #4 - 2, waga obciążenia 1 - 8g.

- Largo 30 - hak prosty z dużym oczkiem w rozmiarze #4 - 6, waga czeburaszki 1 - 6g.
- Largo 35 - hak prosty z dużym oczkiem w rozmiarze #2 - 4, waga czeburaszki 1 - 10g.

- Largo 30 - hak prosty z dużym oczkiem w rozmiarze #4 - 6, waga czeburaszki 1 - 6g.
- Largo 35 - hak offsetowy z dużym oczkiem w rozmiarze #2 - 4, waga czeburaszki 1 - 10g.

- Largo 30 - hak prosty z dużym oczkiem w rozmiarze #4 - 6, obciążenie 1 - 6g.
- Largo 35 - hak prosty z dużym oczkiem w rozmiarze #2 - 4, obciążenie 1 - 10g.

- Largo 30 - hak prosty z dużym oczkiem w rozmiarze #4 - 6, obciążenie 1 - 6g.
- Largo 35 - hak offsetowy z dużym oczkiem w rozmiarze #2 - 4, obciążenie 1 - 10g.

*rozmiary haków mogą znacznie się różnić w zależności od producenta.

pstrąg potokowy, pstrąg tęczowy, brzana, kleń,
jaź, lipień oraz białoryb.

rzeki, jeziora, stawy, sztuczne zbiorniki 
wodne, kanały.

niezbędnym elementem dobrze dobranego zestawu będzie 
odpowiednio pracujące wędzisko o długości 185-220 cm / 1-6 g, które 
nie tylko będzie dobrze amortyzowało odjazdy ryby podczas holu ale 
również będzie miało odpowiednią szybkość przy zacięciu ryby oraz 
pomoże prawidłowo prowadzić przynętę i czuć często bardzo 
delikatne brania. Do takich wędzisk zalecany jest kołowrotek
w rozmiarze 2000-3000 z precyzyjnym hamulcem. Plecionka
w rozmiarze +-0.2-0.5PE – 0,04-0,08 mm lub żyłki o średnicy
0,10-0,16 mm dobrej jakości. Takim zestawem możemy swobodnie 
łowić większość gatunków ryb. Podczas łowienia większych ryb 
sprzęt wymaga modyfikacji oraz dopasowania pod konkretne 
warunki.

Ser – doskonale sprawdza się w wodach 
stojących typu stawy komercyjne Trout 
Area oraz średniej wielkości rzekach 
podczas łowienia białorybu. 

Kryl – zalecany głównie do łowienia 
dzikich ryb w dużych rzekach oraz łowienia 
drapieżników tj. okonie, sandacze w 
zbiornikach zaporowych, jeziorach.

Bez zapachu - dla osób z wyostrzonym 
zmysłem węchu.

RYBY

SPRZĘT

ŁOWISKO

AROMAT

Largo   30 / 35
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KUKOLKA

Kukolka - to podstawowa broń podczas łowienia pstrągów 

tęczowych. Największym jej atutem jest kształt, który sprawia że 

przynęta świetnie sprawdza się niemal we wszystkich technikach 

podczas jej prowadzenia. Od naturalnej, subtelnej prezentacji po 

agresywny twitching. Podczas projektowania Kukolki położyliśmy 

duży nacisk na budowę segmentów pierścieni oraz ich wyrazistość 

tak, aby wyróżniała się od otoczenia w wodzie i szybko skupiała na 

sobie wzrok ryby. Ma to ogromne znaczenie przede wszystkim na 

wodach komercyjnych oraz tych o małej przeźroczystości. Idealna 

przynęta do szybkościowego łowienia pstrągów tęczowych, kleni 

oraz pstrągów potokowych podczas przyborów wody.

KUKOLKA 27

KUKOLKA 42

MODEL DŁUGOŚĆ (mm)

15

10

AROMAT
ILOŚĆ SZTUK

W OPAKOWANIU
(szt.)

KRYL

SER

BEZ AROMATU
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KLASYCZNA GŁÓWKA JIGOWA

JIG RIG - HAK OFFSETOWY

GŁÓWKA WOLFRAMOWA NA HAKU MUCHOWYM

JIG RIG - HAK PROSTY / KLASYCZNY

CZEBURASZKA - HAK PROSTY / KLASYCZNY

SBIRULINO

CZEBURASZKA - HAK OFFSETOWY

KUKOLKA
MAX OFFSET HOOKMAX STANDARD HOOK

GŁÓWKA JIGOWA - HAK OFFSETOWY
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czeburaszka - hak prosty / klasyczny

glówka jigowa - hak offsetowy-

jig rig - hak prosty / klasyczny

jig rig - hak offsetowy

glówka wolframowa na haku muchowym-

czeburaszka - hak offsetowy

klasyczna glówka jigowa-

- Kukolka 27 - główka wolframowa typu slotted w rozmiarze 2,0 - 4,0mm, rozmiar haczyka #8 - 12 typu jig.
- Kukolka 42 - główka wolframowa typu slotted w rozmiarze 3,5 - 7mm, rozmiar haczyka #2 - 4 typu jig.

- Kukolka 27 – główka jigowa hak #6-8, waga obciążenia 0,5 - 3g.
- Kukolka 42 - główka jigowa hak #2-4, waga obciążenia 1 - 8g.

- Kukolka 42 - główka jigowa hak offsetowy #4-2, waga obciążenia 1 - 8g.

- Kukolka 27 - hak prosty z dużym oczkiem w rozmiarze #8 - 6, waga czeburaszki 0,5 - 5g.
- Kukolka 42 - hak prosty z dużym oczkiem w rozmiarze #2 - 4, waga czeburaszki 1 - 10g.

- Kukolka 27 - hak prosty z dużym oczkiem w rozmiarze #8 - 6, waga czeburaszki 0,5 - 5g.
- Kukolka 42 - hak offsetowy z dużym oczkiem w rozmiarze #2 - 4, waga czeburaszki 1 - 10g.

- Kukolka 27 - hak prosty z dużym oczkiem w rozmiarze #8 - 6, obciążenie 1 - 6g.
- Kukolka 42 - hak prosty /offsetowy z dużym oczkiem w rozmiarze #2 - 4, obciążenie 1 - 10g.

- Kukolka 27 - hak prosty z dużym oczkiem w rozmiarze #8 - 6, obciążenie 1 - 6g.
- Kukolka 42 - hak prosty /offsetowy z dużym oczkiem w rozmiarze #2 - 4, obciążenie 1 - 10g.

*rozmiary haków mogą znacznie się różnić w zależności od producenta.

pstrąg potokowy, pstrąg tęczowy, brzana, kleń,
jaź, lipień oraz białoryb.

rzeki, jeziora, stawy, sztuczne zbiorniki 
wodne, kanały.

niezbędnym elementem dobrze dobranego zestawu będzie 
odpowiednio pracujące wędzisko o długości 185-220 cm / 1-6 g, które 
nie tylko będzie dobrze amortyzowało odjazdy ryby podczas holu ale 
również będzie miało odpowiednią szybkość przy zacięciu ryby oraz 
pomoże prawidłowo prowadzić przynętę i czuć często bardzo 
delikatne brania. Do takich wędzisk zalecany jest kołowrotek
w rozmiarze 2000-3000 z precyzyjnym hamulcem. Plecionka
w rozmiarze +-0.2-0.5PE – 0,04-0,08 mm lub żyłki o średnicy
0,10-0,16 mm dobrej jakości. Takim zestawem możemy swobodnie 
łowić większość gatunków ryb. Podczas łowienia większych ryb 
sprzęt wymaga modyfikacji oraz dopasowania pod konkretne 
warunki.

Ser – doskonale sprawdza się w wodach 
stojących typu stawy komercyjne Trout 
Area oraz średniej wielkości rzekach 
podczas łowienia białorybu. 

Kryl – zalecany głównie do łowienia 
dzikich ryb w dużych rzekach oraz łowienia 
drapieżników tj. okonie, sandacze w 
zbiornikach zaporowych, jeziorach.

Bez zapachu - dla osób z wyostrzonym 
zmysłem węchu.

RYBY

SPRZĘT

ŁOWISKO

AROMAT

Kukolka   27 / 42
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LARGO SLIM 

Largo Slim - to mniejsza i odchudzona wersja Largo. Ta niewielka 

larwa ma w sobie potencjał do prowokacji ostrożnych ryb i jest 

niebywale skuteczna na łowiskach o dużej presji wędkarskiej, gdzie 

często kluczem do sukcesu jest podanie niewielkiej przynęty, gdy 

ryby żerują na drobnych owadach (często spotykana sytuacja 

podczas letnich niżówek w rzekach). Uzbrojona w niewielką 

wolframową główkę na muchowym haku jigowym na finezyjnym 

zestawie skusi najbardziej nieufne ryby. Dedykowana jest jako 

przynęta na małe rzeki i strumienie. 

LARGO SLIM 28

LARGO SLIM 34

MODEL DŁUGOŚĆ (mm)

15

12

AROMAT
ILOŚĆ SZTUK

W OPAKOWANIU
(szt.)

KRYL

SER

BEZ AROMATU
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KLASYCZNA GŁÓWKA JIGOWA

GŁÓWKA WOLFRAMOWA NA HAKU MUCHOWYM

CZEBURASZKA - HAK PROSTY / KLASYCZNY

LARGO SLIM

GŁÓWKA JIGOWA - HAK OFFSETOWY

MAX OFFSET HOOKMAX STANDARD HOOK

JIG RIG - HAK OFFSETOWY

JIG RIG - HAK PROSTY / KLASYCZNY

CZEBURASZKA - HAK OFFSETOWY
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czeburaszka - hak prosty / klasyczny

glówka jigowa - hak offsetowy-

jig rig - hak prosty / klasyczny

jig rig - hak offsetowy

glówka wolframowa na haku muchowym-

czeburaszka - hak offsetowy

klasyczna glówka jigowa-

- Largo Slim 28 - główka wolframowa typu slotted w rozmiarze 2,0 - 4,0mm, rozmiar haczyka #8 - 12 typu jig.
- Largo Slim 34 - główka wolframowa typu slotted w rozmiarze 3,5 - 4,8mm, rozmiar haczyka #6 - 8 typu jig.

- Largo Slim 28 - główka jigowa hak #6 - 10, waga obciążenia 0,5 - 3g.
- Largo Slim 34 - główka jigowa hak #4 - 6, waga obciążenia 1 - 5g.

- Largo Slim 34 - główka jigowa hak offsetowy #4 - 2, waga obciążenia 1 - 5g.

- Largo Slim 28 - hak prosty z dużym oczkiem w rozmiarze #6 - 10, waga czeburaszki 0,5 - 4g.
- Largo Slim 34 - hak prosty z dużym oczkiem w rozmiarze #4 - 8, waga czeburaszki 0,5 - 6g.

- Largo Slim 28 - hak prosty z dużym oczkiem w rozmiarze #6 - 10, waga czeburaszki 0,5 - 4g.
- Largo Slim 34 - hak offsetowy z dużym oczkiem w rozmiarze #4 - 8, waga czeburaszki 0,5 - 6g.

- Largo Slim 28 - hak prosty z dużym oczkiem w rozmiarze #6 - 10, obciążenie 1 - 5g.
- Largo Slim 34 - hak prosty z dużym oczkiem w rozmiarze #4 - 6, obciążenie 1 - 8g.

- Largo Slim 28 - hak prosty z dużym oczkiem w rozmiarze #6 - 10, obciążenie 1 - 5g.
- Largo Slim 34 - hak offsetowy z dużym oczkiem w rozmiarze #4 - 6, obciążenie 1 - 8g.

*rozmiary haków mogą znacznie się różnić w zależności od producenta.

pstrąg potokowy, pstrąg tęczowy, brzana, kleń,
jaź, lipień oraz białoryb.

rzeki, jeziora, stawy, sztuczne zbiorniki 
wodne, kanały.

niezbędnym elementem dobrze dobranego zestawu będzie 
odpowiednio pracujące wędzisko o długości 185-220 cm / 1-6 g, które 
nie tylko będzie dobrze amortyzowało odjazdy ryby podczas holu ale 
również będzie miało odpowiednią szybkość przy zacięciu ryby oraz 
pomoże prawidłowo prowadzić przynętę i czuć często bardzo 
delikatne brania. Do takich wędzisk zalecany jest kołowrotek
w rozmiarze 2000-3000 z precyzyjnym hamulcem. Plecionka
w rozmiarze +-0.2-0.5PE – 0,04-0,08 mm lub żyłki o średnicy
0,10-0,16 mm dobrej jakości. Takim zestawem możemy swobodnie 
łowić większość gatunków ryb. Podczas łowienia większych ryb 
sprzęt wymaga modyfikacji oraz dopasowania pod konkretne 
warunki.

Ser – doskonale sprawdza się w wodach 
stojących typu stawy komercyjne Trout 
Area oraz średniej wielkości rzekach 
podczas łowienia białorybu. 

Kryl – zalecany głównie do łowienia 
dzikich ryb w dużych rzekach oraz łowienia 
drapieżników tj. okonie, sandacze w 
zbiornikach zaporowych, jeziorach.

Bez zapachu - dla osób z wyostrzonym 
zmysłem węchu.

RYBY

SPRZĘT

ŁOWISKO

AROMAT

Largo Slim   28 / 34
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Slight Worm - ten mały, niepozorny robak  to jest kolejna pozycja

w naszej ofercie dedykowana łowiskom o dużej presji. Odpowiednio 

uzbrojony i finezyjnie poprowadzony na delikatnym zestawie może 

okazać się tzw. „ostatnią deską ratunku”. Podstawowa przynęta 

fanów ultra delikatnego spinningu uganiających się za białorybem. 

SLIGHT WORM 

AROMAT
ILOŚĆ SZTUK

W OPAKOWANIU
(szt.)

15

MODEL DŁUGOŚĆ (mm)

SLIGHT WORM 38

KRYL

SER

BEZ AROMATU
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SLIGHT WORM

KLASYCZNA GŁÓWKA JIGOWA

GŁÓWKA WOLFRAMOWA NA HAKU MUCHOWYM

JIG RIG - HAK PROSTY / KLASYCZNY

CZEBURASZKA - HAK PROSTY / KLASYCZNY

 

MAX OFFSET HOOKMAX STANDARD HOOK
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czeburaszka - hak prosty / klasyczny

jig rig - hak prosty / klasyczny

glówka wolframowa na haku muchowym-

klasyczna glówka jigowa-

- Slight Worm 38 - główka wolframowa typu slotted w rozmiarze 2,0 - 4,8mm, rozmiar haczyka #8 - 12 typu jig.

- Slight Worm 38 - główka jigowa hak #8 - 12, waga obciążenia 0,5 - 3g.

- Slight Worm 38 - hak prosty z dużym oczkiem w rozmiarze #8 - 12, waga czeburaszki 0,5 - 5g.

- Slight Worm 38 - hak prosty z dużym oczkiem w rozmiarze #8 - 12, obciążenie 1 - 6g.

*rozmiary haków mogą znacznie się różnić w zależności od producenta.

pstrąg potokowy, pstrąg tęczowy, wzdręga, kleń,
jaź, lipień oraz białoryb.

rzeki, jeziora, stawy, sztuczne zbiorniki 
wodne, kanały.

niezbędnym elementem dobrze dobranego zestawu będzie 
odpowiednio pracujące wędzisko o długości 185-220 cm / 1-6 g, które 
nie tylko będzie dobrze amortyzowało odjazdy ryby podczas holu ale 
również będzie miało odpowiednią szybkość przy zacięciu ryby oraz 
pomoże prawidłowo prowadzić przynętę i czuć często bardzo 
delikatne brania. Do takich wędzisk zalecany jest kołowrotek
w rozmiarze 2000-3000 z precyzyjnym hamulcem. Plecionka
w rozmiarze +-0.2-0.5PE – 0,04-0,08 mm lub żyłki o średnicy
0,10-0,16 mm dobrej jakości. Takim zestawem możemy swobodnie 
łowić większość gatunków ryb. Podczas łowienia większych ryb 
sprzęt wymaga modyfikacji oraz dopasowania pod konkretne 
warunki.

Ser – doskonale sprawdza się w wodach 
stojących typu stawy komercyjne Trout 
Area oraz średniej wielkości rzekach 
podczas łowienia białorybu. 

Kryl – zalecany głównie do łowienia 
dzikich ryb w dużych rzekach oraz łowienia 
drapieżników tj. okonie, sandacze 
w zbiornikach zaporowych, jeziorach.

Bez zapachu - dla osób z wyostrzonym 
zmysłem węchu.

RYBY

SPRZĘT

ŁOWISKO

AROMAT

Slight Worm   38
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PRO NYMPH

AROMAT
ILOŚĆ SZTUK

W OPAKOWANIU
(szt.)

15

MODEL DŁUGOŚĆ (mm)

PRO NYMPH 18

KRYL

SER

BEZ AROMATU

PRO Nymph - podstawą przy łowieniu nimfą jest odpowiednie  

dobranie ciężaru główki do łowiska i aktywności ryb. Nimfą 

wykonujemy krótkie i bardzo płynne podszarpywania tak by nadać 

jej życie i upodobnić jej ruch do naturalnego pokarmu. Jest to dość 

łatwe, ponieważ ogonek jest bardzo miękki a grubsze końcówki 

wprawiają go szybko w wibracje. Nimfą staramy się obławiać 

miejsca przy samym dnie.

Najczęściej są to podciągnięcia na około 5-10 cm nad dnem

a następnie swobodny opad. Podczas łowienia w rzece staramy się 

tak dobrać prędkość przesuwu by nie była większa niż nurt rzeki. Tor 

spływu nimfy musi być taki aby przeszła ona jak najbliżej  

przeszkody tj. kamień, gałąź, kępa trawy, czyli potencjalnej kryjówki 

drapieżników. W decydującym momencie spływu nimfa MUSI 

opadać właśnie tuż przed taką przeszkodą.
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MAX STANDARD HOOK

KLASYCZNA GŁÓWKA JIGOWA

GŁÓWKA WOLFRAMOWA NA HAKU MUCHOWYM

JIG RIG - HAK PROSTY / KLASYCZNY

CZEBURASZKA - HAK PROSTY / KLASYCZNY

PRO NYMPH
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czeburaszka - hak prosty / klasyczny

jig rig - hak prosty / klasyczny

glówka wolframowa na haku muchowym-

klasyczna glówka jigowa-

- Pro Nymph 18 - główka wolframowa typu slotted w rozmiarze 2,0 - 4,8mm, rozmiar haczyka #10 - 14 typu jig.

- Pro Nymph 18 - główka jigowa hak #8 - 12, waga obciążenia 0,5 - 3g.

- Pro Nymph 18 - hak prosty z dużym oczkiem w rozmiarze #10 - 14, waga czeburaszki 0,5 - 5g.

- Pro Nymph 18 - hak prosty z dużym oczkiem w rozmiarze #8 - 12, obciążenie 1 - 6g.

pstrąg potokowy, pstrąg tęczowy, wzdręga, kleń,
jaź, lipień oraz białoryb.

rzeki, jeziora, stawy, sztuczne zbiorniki 
wodne, kanały.

niezbędnym elementem dobrze dobranego zestawu będzie 
odpowiednio pracujące wędzisko o długości 185-220 cm / 1-6 g, które 
nie tylko będzie dobrze amortyzowało odjazdy ryby podczas holu ale 
również będzie miało odpowiednią szybkość przy zacięciu ryby oraz 
pomoże prawidłowo prowadzić przynętę i czuć często bardzo 
delikatne brania. Do takich wędzisk zalecany jest kołowrotek
w rozmiarze 2000-3000 z precyzyjnym hamulcem. Plecionka
w rozmiarze +-0.2-0.5PE – 0,04-0,08 mm lub żyłki o średnicy
0,10-0,16 mm dobrej jakości. Takim zestawem możemy swobodnie 
łowić większość gatunków ryb. Podczas łowienia większych ryb 
sprzęt wymaga modyfikacji oraz dopasowania pod konkretne 
warunki.

Ser – doskonale sprawdza się w wodach 
stojących typu stawy komercyjne Trout 
Area oraz średniej wielkości rzekach 
podczas łowienia białorybu. 

Kryl – zalecany głównie do łowienia 
dzikich ryb w dużych rzekach oraz łowienia 
drapieżników tj. okonie, sandacze 
w zbiornikach zaporowych, jeziorach.

Bez zapachu - dla osób z wyostrzonym 
zmysłem węchu.

RYBY

SPRZĘT

ŁOWISKO

AROMAT

Pro Nymph   18
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TURBO WORM 

TURBO WORM – ze względu na wiele próśb wędkarzy i zawodników 

Trout Area nie tylko z Polski, zaprojektowaliśmy model Turbo. Ze 

względu na nasz specjalny, mocno pływający materiał zastosowany 

do serii Trout Series stworzyliśmy pręgowanego „killera”. Głównym 

jego celem są pstrągi tęczowe oraz okonie. Doskonale sprawdzi się 

również przy łowieniu białorybu. Korpus Turbo Worm'a 

wyposażyliśmy w dodatkowe odnóża, które nie tylko są atrakcyjne 

dla ryb ale również spełniają funkcję anty-zaczepu. Jest to 

niezmiernie istotne podczas łowienia w miejscach, w których zbierają 

się liście i ciężko przebić się przynętą pod taflę wody – każdy rzut 

kończy się liściem na końcu zestawu co mocno utrudnia 

szybkościowe łowienie.
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AROMAT
ILOŚĆ SZTUK

W OPAKOWANIU
(szt.)

8

MODEL DŁUGOŚĆ (mm)

TURBO WORM 56

KRYL

SER

BEZ AROMATU

®



WHITE

001 004
SILVER
PEARL

CHEESE

005

006
HOT

YELLOW

007
YELLOW

008
DARK

YELLOW

011

018017

HOT
ORANGE

PINK
PEARL

BUBBLE
GUM

019

RED

021

HOT
PINK

019 020
PURPLE

WITH GLITTER

026 031
HOT GREEN OLIVE

027
APPLE
GREEN

036 040038
COFFEE

MILK
BLACKBROWN

035
PELLETS

000
GLOW UV

GREEN



TURBO WORM

KLASYCZNA GŁÓWKA JIGOWA

JIG RIG - HAK PROSTY / KLASYCZNY

GŁÓWKA JIGOWA - HAK OFFSETOWY

DROP SHOT

CZEBURASZKA - HAK PROSTY / KLASYCZNY

JIG  RIG - HAK OFFSETOWY

tokyo  rig

MAX OFFSET HOOKMAX STANDARD HOOK

CZEBURASZKA - HAK OFFSETOWY

50

GŁÓWKA WOLFRAMOWA NA HAKU MUCHOWYM
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®



czeburaszka - hak prosty / klasyczny

glówka jigowa - hak offsetowy-

jig rig - hak prosty / klasyczny

jig rig - hak offsetowy

glówka wolframowa na haku muchowym-

czeburaszka - hak offsetowy

klasyczna glówka jigowa-

- Turbo Worm 56 - główka wolframowa typu slotted w rozmiarze 3,5 - 7,0mm,
                               rozmiar haczyka #2 - 4 typu jig.

- Turbo Worm 56 - główka jigowa hak #2 - 4, waga obciążenia 1,0 - 8g.

- Turbo Worm 56 - główka jigowa hak offsetowy #2 - 4, waga obciążenia 1,0 - 8g.

- Turbo Worm 56 - hak prosty z dużym oczkiem w rozmiarze #2 - 4, waga czeburaszki 1,5 - 8g.

- Turbo Worm 56 - hak offsetowy z dużym oczkiem w rozmiarze #2 - 4, waga czeburaszki 1,5 - 8g.

- Turbo Worm 56 - hak prosty z dużym oczkiem w rozmiarze #2 - 4, obciążenie 1,0 - 15g.

- Turbo Worm 56 - hak offsetowy z dużym oczkiem w rozmiarze #2 - 4, obciążenie 1,0 - 15g.

*rozmiary haków mogą znacznie się różnić w zależności od producenta.

Turbo Worm   56
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pstrąg potokowy, pstrąg tęczowy, brzana, okoń,
kleń, jaź oraz białoryb.

rzeki, jeziora, stawy, sztuczne zbiorniki 
wodne, kanały.

niezbędnym elementem dobrze dobranego zestawu będzie 
odpowiednio pracujące wędzisko o długości 185-220 cm / 1-6 g, które 
nie tylko będzie dobrze amortyzowało odjazdy ryby podczas holu ale 
również będzie miało odpowiednią szybkość przy zacięciu ryby oraz 
pomoże prawidłowo prowadzić przynętę i czuć często bardzo 
delikatne brania. Do takich wędzisk zalecany jest kołowrotek 
w rozmiarze 2000-3000 z precyzyjnym hamulcem. Plecionka 
w rozmiarze +-0.2-0.4PE – 0,06-0,08 mm lub żyłki o średnicy 0,12-
0,16 mm dobrej jakości. Takim zestawem możemy swobodnie łowić 
większość gatunków ryb. Podczas łowienia większych ryb sprzęt 
wymaga modyfikacji oraz dopasowania pod konkretne warunki.

Ser – doskonale sprawdza się w wodach 
stojących typu stawy komercyjne Trout 
Area oraz średniej wielkości rzekach 
podczas łowienia białorybu. 

Kryl – zalecany głównie do łowienia 
dzikich ryb w dużych rzekach oraz łowienia 
drapieżników tj. okonie, sandacze 
w zbiornikach zaporowych, jeziorach.

Bez zapachu - dla osób z wyostrzonym 
zmysłem węchu.

RYBY

SPRZĘT

ŁOWISKO

AROMAT
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®







BASS FAT BOY WACKY WORM  128 mm / 5”– jak sama nazwa 

wskazuje jest to przynęta zaprojektowana do najbardziej 

popularnego systemu zbrojenia przy połowie bassów czyli Wacky 

Rig. Jej nietuzinkowy kształt, który przyciąga jeszcze większą uwagę 

ryb niż standardowe przynęty oraz specjalnie zaprojektowane 

miejsce pod gumkę pozwoli nam na finezyjną prezentację przynęty

i skutecznie łowienie nawet bardzo ostrożnych i nieaktywnych ryb. 

Materiał zastosowany do przynęt z serii BASS został wzmocniony co 

zapewnia większą trwałość przynęty oraz realistyczną akcję 

przynęty pod wodą.  Nie tylko bassy łowimy tego typu przynętami, 

jest to bardzo skuteczna przynęta w metodzie drop shot przy 

poszukiwaniu sandaczy.

BASS FAT BOY WACKY WORM 

AROMAT
ILOŚĆ SZTUK

W OPAKOWANIU
(szt.)

8

MODEL DŁUGOŚĆ (mm)

128 KRYL
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BASS FAT BOY

WACKY WORM

Seria przynęt BASS powstała na nowej 

mieszance o nazwie ,,Salt Worm Project”.

Została zaprojektowana na bazie soli, która 

przyczynia się do zwiększania apetyczności oraz 

aromatu kryla.

Materiał jest bardzo miękki i wytrzymały, 

zapewniający naturalną pracę przynęty,

stworzony do finezyjnych prezentacji,

aby oszukać najtrudniejsze do złowienia ryby.

®



WHITE

001

017
BUBBLE

GUM

020*
PURPLE

WITH
GOLD & GREEN PEPPER

030
DARK

GREEN
WITH

PURPLE PEPPER

040*
BLACK
WITH

BLUE PEPPER

000
GLOW UV

GREEN

006*
HOT

YELLOW
WITH

BLACK PEPPER

011*
HOT

ORANGE
WITH

BLACK PEPPER

019

022

HOT
PINK
WITH

BLACK PEPPER

019*

037
LITH BROWN

WITH
RED & BLACK PEPPER

004*
SILVER
PEARL
WITH

BLACK & SIVER PEPPER

COLA
WITH

BLACK PEPPER



KLASYCZNA GŁÓWKA JIGOWA

JIG  RIG - HAK PROSTY / KLASYCZNY

GŁÓWKA JIGOWA - HAK OFFSETOWY

CZEBURASZKA - HAK PROSTY / KLASYCZNY

TOKYO  RIG

CZEBURASZKA - HAK OFFSETOWY

BOCZNY TROK - HAK PROSTY / OFFSETOWY

SBIRULINO

MAX OFFSET HOOKMAX STANDARD HOOK

BASS FAT BOY WACKY WORM

56
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TEXAS RIG

CAROLINA  RIG

WACKY  RIG

NEKO  RIG

NED  RIG

JIG  RIG - HAK OFFSETOWY

DROP  SHOT

®



czeburaszka - hak prosty / klasyczny

glówka jigowa - hak offsetowy-

jig rig - hak prosty / klasyczny

jig rig - hak offsetowy

texas rig

carolina rig

czeburaszka - hak offsetowy

klasyczna glówka jigowa-
- Bass Fat Boy Wacky Worm 128 - główka jigowa hak #3/0, waga obciążenia 3 - 15g.

- Bass Fat Boy Wacky Worm 128 - główka jigowa hak offsetowy #2/0 - 4/0, waga obciążenia 3 - 15g.

- Bass Fat Boy Wacky Worm 128 - hak prosty z dużym oczkiem w rozmiarze #2/0 - 3/0, waga czeburaszki 3 - 20g.

- Bass Fat Boy Wacky Worm 128 - hak offsetowy z dużym oczkiem w rozmiarze #4/0, waga czeburaszki 3 - 20g.

- Bass Fat Boy Wacky Worm 128 - hak prosty z dużym oczkiem w rozmiarze #2/0, obciążenie 5 - 15g.

- Bass Fat Boy Wacky Worm 128 - hak offsetowy z dużym oczkiem w rozmiarze #2/0 - 4/0, obciążenie 5 - 15g.

- Bass Fat Boy Wacky Worm 128 - hak offsetowy z dużym oczkiem w rozmiarze #2/0 - 4/0, ciężarek typu bullet 5 - 20g.

- Bass Fat Boy Wacky Worm 128 - hak offsetowy z dużym oczkiem w rozmiarze #2/0 - 4/0, ciężarek typu bullet 5 - 20g.
                             

*rozmiary haków mogą znacznie się różnić w zależności od producenta.

Bass Fat Boy Wacky Worm   128  (5")

57
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neko  rig

ned  rig

tokyo  rig

sbirulino

boczny  trok

drop shot

wacky  rig
- Bass Fat Boy Wacky Worm 128 - hak drop shot/wacky #1/0 - 2, gumowy oring.

- Bass Fat Boy Wacky Worm 128 - hak Ned Rig #2/0 - 3/0, obciążenie 5 - 15g.

- Bass Fat Boy Wacky Worm 128 - hak drop shot/wacky #1/0 - 2, ciężarki-wkręty wolframowe śrubowe, gumowy oring.

- Bass Fat Boy Wacky Worm 128 - hak typu drop shot #1/0 - 2, ciężarek z mocowaniem drop shot 10-50g.

- Bass Fat Boy Wacky Worm 128 - hak offsetowy z dużym oczkiem w rozmiarze #2/0 - 4/0, ciężarek typu bullet 5 - 30g.

- Bass Fat Boy Wacky Worm 128 - hak prosty / offsetowy z dużym oczkiem w rozmiarze #3/0.

- Bass Fat Boy Wacky Worm 128 - hak prosty / offsetowy z dużym oczkiem w rozmiarze #2/0.

RYBY:   bass, sandacz, okoń, głowacica, troć, łosoś, pstrąg
potokowy, pstrąg tęczowy. 

SPRZĘT: dobieramy w zależności od techniki, którą chcemy
zaprezentować przynętę oraz gatunku ryby, którą chcemy złowić.
Podstawowym  zalecanym sprzętem przy połowie bassów jest wędzisko
castingowe lub spinningowe o długości 210-240 cm i ciężarze wyrzutowym
do 21-35 g, które będzie odpowiednio amortyzowało odjazdy ryby ale
również będzie odpowiednio szybkie. Delikatna, subtelna szczytówka,
dzięki której możemy łowić finezyjnie pomoże nam przy skutecznej,
naturalnej prezentacji przynęty pod wodą i sprowokowania ostrożnych
bassów do ataku. Podczas łowienia miękkimi przynętami i kontaktu
przynęty z dnem, stosujemy kołowrotki lub multiplikatory o dużym
przełożeniu. Dzięki temu możemy szybko zredukować nadmiar linki i nie
przegapić delikatnych brań podczas jej prezentacji i prowadzeniu.
Kolejnym ważnym elementem jest linka główna. Zaleca się stosowanie
przy przynętach miękkich fluorocarbonu o wytrzymałości max. 9 kg ze
względu na jego parametry. Jest on dużo bardziej odporny na ścieranie
i nie wchłania wody tak jak żyłka. Kolejną zaletą jest jego znikoma
rozciągliwość oraz gęstość optyczna przez co znacznie trudniej zobaczyć
 

ŁOWISKO:   rzeki, jeziora, stawy,
sztuczne zbiorniki wodne, kanały.

Kryl – zalecany głównie do łowienia 
dzikich ryb w dużych rzekach oraz 
łowienia drapieżników tj. okonie, 
sandacze w zbiornikach zaporowych 
i jeziorach.

AROMAT:

go pod wodą.

®

Mieszanka zaprojektowana na bazie 
soli, która przyczynia się do 
zwiększania apetyczności.

SMAK:



BASS FAT STICK WORM 128 mm / 5”– przynęta, która pozwala na 

złowienie praktycznie każdego gatunku ryb drapieżnych jak i dużych 

ryb spokojnego żeru. 

W głównej mierze ukierunkowana do łowienia bassów  lecz żadna 

ryba nie przepłynie obok niej obojętnie! Doskonale sprawdzi się w 

poszukiwaniu rekordowych pstrągów – jako większy i grubszy brat 

Dying Worm'a sprawdzi się przy metodzie sbirulino przy łowieniu 

morskich troci. 

BASS FAT STICK WORM 

AROMAT
ILOŚĆ SZTUK

W OPAKOWANIU
(szt.)

8

MODEL DŁUGOŚĆ (mm)

128 KRYL
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BASS FAT

STICK WORM

Seria przynęt BASS  powstała na nowej 

mieszance o nazwie ,,Salt Worm Project”.

Została zaprojektowana na bazie soli, która 

przyczynia się do zwiększania apetyczności

oraz aromatu kryla. 

Materiał jest bardzo miękki i wytrzymały, 

zapewniający naturalną pracę przynęty, stworzony 

do finezyjnych prezentacji aby oszukać 

najtrudniejsze do złowienia ryby.

®



WHITE

001

011* 017
HOT

ORANGE
WITH

BLACK PEPPER

BUBBLE
GUM

019

022

HOT
PINK
WITH

BLACK PEPPER

019* 020*
PURPLE

WITH
GOLD & GREEN PEPPER

030
DARK

GREEN
WITH

PURPLE PEPPER

040*
BLACK
WITH

BLUE PEPPER

000
GLOW UV

GREEN

004*
SILVER
PEARL
WITH

BLACK & SIVER PEPPER

006*
HOT

YELLOW
WITH

BLACK PEPPER

COLA
WITH

BLACK PEPPER

037
LITH BROWN

WITH
RED & BLACK PEPPER



KLASYCZNA GŁÓWKA JIGOWA

JIG  RIG - HAK PROSTY / KLASYCZNY

GŁÓWKA JIGOWA - HAK OFFSETOWY

CZEBURASZKA - HAK PROSTY / KLASYCZNY

TOKYO  RIG

CZEBURASZKA - HAK OFFSETOWY

BOCZNY TROK - HAK PROSTY / OFFSETOWY

SBIRULINO

MAX OFFSET HOOKMAX STANDARD HOOK

BASS FAT STICK WORM

60
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TEXAS RIG

CAROLINA  RIG

WACKY  RIG

NEKO  RIG

NED  RIG

JIG  RIG - HAK OFFSETOWY

DROP  SHOT

®



czeburaszka - hak prosty / klasyczny

glówka jigowa - hak offsetowy-

jig rig - hak prosty / klasyczny

jig rig - hak offsetowy

texas rig

carolina rig

czeburaszka - hak offsetowy

klasyczna glówka jigowa-
- Bass Fat Stick Worm 128 - główka jigowa hak #3/0, waga obciążenia 3 - 15g.

- Bass Fat Stick Worm 128 - główka jigowa hak offsetowy #2/0 - 4/0, waga obciążenia 3 - 15g.

- Bass Fat Stick Worm 128 - hak prosty z dużym oczkiem w rozmiarze #2/0 - 3/0, waga czeburaszki 3 - 20g.

- Bass Fat Stick Worm 128 - hak offsetowy z dużym oczkiem w rozmiarze #4/0, waga czeburaszki 3 - 20g.

- Bass Fat Stick Worm 128 - hak prosty z dużym oczkiem w rozmiarze #2/0, obciążenie 5 - 15g.

- Bass Fat Stick Worm 128 - hak offsetowy z dużym oczkiem w rozmiarze #2/0 - 4/0, obciążenie 5 - 15g.

- Bass Fat Stick Worm 128 - hak offsetowy z dużym oczkiem w rozmiarze #2/0 - 4/0, ciężarek typu bullet 5 - 20g.

- Bass Fat Stick Worm 128 - hak offsetowy z dużym oczkiem w rozmiarze #2/0 - 4/0, ciężarek typu bullet 5 - 20g.
                             

*rozmiary haków mogą znacznie się różnić w zależności od producenta.

Bass Fat Stick Worm   128  (5")

61

LIBRA LURES KATALOG  2022/2023 

neko  rig

ned  rig

tokyo  rig

sbirulino

boczny  trok

drop shot

wacky  rig
- Bass Fat Stick Worm 128 - hak drop shot/wacky #1/0 - 2, gumowy oring.

- Bass Fat Stick Worm 128 - hak Ned Rig #2/0 - 3/0, obciążenie 5 - 15g.

- Bass Fat Stick Worm 128 - hak drop shot/wacky #1/0 - 2, ciężarki-wkręty wolframowe śrubowe, gumowy oring.

- Bass Fat Stick Worm 128 - hak typu drop shot #1/0 - 2, ciężarek z mocowaniem drop shot 10-50g.

- Bass Fat Stick Worm 128 - hak offsetowy z dużym oczkiem w rozmiarze #2/0 - 4/0, ciężarek typu bullet 5 - 30g.

- Bass Fat Stick Worm 128 - hak prosty / offsetowy z dużym oczkiem w rozmiarze #3/0.

- Bass Fat Stick Worm 128 - hak prosty / offsetowy z dużym oczkiem w rozmiarze #2/0.

RYBY:   bass, sandacz, okoń, głowacica, troć, łosoś, pstrąg
potokowy, pstrąg tęczowy. 

SPRZĘT: dobieramy w zależności od techniki, którą chcemy
zaprezentować przynętę oraz gatunku ryby, którą chcemy złowić.
Podstawowym  zalecanym sprzętem przy połowie bassów jest wędzisko
castingowe lub spinningowe o długości 210-240cm i ciężarze wyrzutowym
do 21-35g, które będzie odpowiednio amortyzowało odjazdy ryby ale
również będzie odpowiednio szybkie. Delikatna, subtelna szczytówka,
dzięki której możemy łowić finezyjnie pomoże nam przy skutecznej,
naturalnej prezentacji przynęty pod wodą i sprowokowania ostrożnych
bassów do ataku. Podczas łowienia miękkimi przynętami i kontaktu
przynęty z dnem, stosujemy kołowrotki lub multiplikatory o dużym
przełożeniu. Dzięki temu możemy szybko zredukować nadmiar linki i nie
przegapić delikatnych brań podczas jej prezentacji i prowadzeniu.
Kolejnym ważnym elementem jest linka główna. Zaleca się stosowanie
przy przynętach miękkich fluorocarbonu o wytrzymałości max. 9kg ze
względu na jego parametry. Jest on dużo bardziej odporny na ścieranie
i nie wchłania wody tak jak żyłka. Kolejną zaletą jest jego znikoma
rozciągliwość oraz gęstość optyczna przez co znacznie trudniej zobaczyć
 

ŁOWISKO:   rzeki, jeziora, stawy,
sztuczne zbiorniki wodne, kanały.

Kryl – zalecany głównie do łowienia 
dzikich ryb w dużych rzekach oraz 
łowienia drapieżników tj. okonie, 
sandacze w zbiornikach zaporowych 
i jeziorach.

AROMAT:

go pod wodą.

®

Mieszanka zaprojektowana na bazie 
soli, która przyczynia się do 
zwiększania apetyczności.

SMAK:



BASS SLIM FINNESE WORM 140 mm / 5,5”– może nie ma 

idelanego robaka ale Slim Finnese jest bardzo blisko! Nieco dłuższy

i nieco chudszy w średnicy od Stick Worm'a stworzony w głównej 

mierze pod technikę drop shot, pozwala na perfekcyjną animację 

przynętą podczas jej prowadzenia-prezentacji. Najdelikatniejszy 

ruch szczytówką wprawia w ruch nie tylko jego płaski ogon ale 

również cały korpus. Nie odbiega on dużo od naturalnej rosówki, 

która wpadła do wody.

BASS SLIM FINNESE WORM 

AROMAT
ILOŚĆ SZTUK

W OPAKOWANIU
(szt.)

8

MODEL DŁUGOŚĆ (mm)

140 KRYL
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BASS SLIM

FINNESE WORM

Seria przynęt BASS powstała na nowej 

mieszance o nazwie ,,Salt Worm Project”.

Została zaprojektowana na bazie soli, która 

przyczynia się do zwiększania apetyczności oraz 

aromatu kryla. 

Materiał jest bardzo miękki i wytrzymały, 

zapewniający naturalną pracę przynęty,

stworzony do finezyjnych prezentacji,

aby oszukać najtrudniejsze do złowienia ryby.

®



011*
HOT

ORANGE
WITH

BLACK PEPPER

019

022

HOT
PINK
WITH

BLACK PEPPER

019*

000
GLOW UV

GREEN

004*
SILVER
PEARL
WITH

BLACK & SIVER PEPPER

COLA
WITH

BLACK PEPPER

037
LITH BROWN

WITH
RED & BLACK PEPPER

WHITE

001

017
BUBBLE

GUM

020*
PURPLE

WITH
GOLD & GREEN PEPPER

030
DARK

GREEN
WITH

PURPLE PEPPER

040*
BLACK
WITH

BLUE PEPPER

006*
HOT

YELLOW
WITH

BLACK PEPPER



KLASYCZNA GŁÓWKA JIGOWA

JIG  RIG - HAK PROSTY / KLASYCZNY

GŁÓWKA JIGOWA - HAK OFFSETOWY

CZEBURASZKA - HAK PROSTY / KLASYCZNY

TOKYO  RIG

CZEBURASZKA - HAK OFFSETOWY

BOCZNY TROK - HAK PROSTY / OFFSETOWY

SBIRULINO

MAX OFFSET HOOKMAX STANDARD HOOK

BASS SLIM FINNESE WORM
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TEXAS RIG

CAROLINA  RIG

WACKY  RIG

NEKO  RIG

NED  RIG

JIG  RIG - HAK OFFSETOWY

DROP  SHOT

®



czeburaszka - hak prosty / klasyczny

glówka jigowa - hak offsetowy-

jig rig - hak prosty / klasyczny

jig rig - hak offsetowy

texas rig

carolina rig

czeburaszka - hak offsetowy

klasyczna glówka jigowa-
- Bass Slim Finnese Worm 140 - główka jigowa hak #3/0, waga obciążenia 3 - 15g.

- Bass Slim Finnese Worm 140 - główka jigowa hak offsetowy #2/0 - 4/0, waga obciążenia 3 - 15g.

- Bass Slim Finnese Worm 140 - hak prosty z dużym oczkiem w rozmiarze #2/0 - 3/0, waga czeburaszki 3 - 20g.

- Bass Slim Finnese Worm 140 - hak offsetowy z dużym oczkiem w rozmiarze #4/0, waga czeburaszki 3 - 20g.

- Bass Slim Finnese Worm 140 - hak prosty z dużym oczkiem w rozmiarze #2/0, obciążenie 5 - 15g.

- Bass Slim Finnese Worm 140 - hak offsetowy z dużym oczkiem w rozmiarze #2/0 - 4/0, obciążenie 5 - 15g.

- Bass Slim Finnese Worm 140 - hak offsetowy z dużym oczkiem w rozmiarze #2/0 - 4/0, ciężarek typu bullet 5 - 20g.

- Bass Slim Finnese Worm 140 - hak offsetowy z dużym oczkiem w rozmiarze #2/0 - 4/0, ciężarek typu bullet 5 - 20g.
                             

*rozmiary haków mogą znacznie się różnić w zależności od producenta.

Bass Slim Finnese Worm   140  (5,5")
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neko  rig

ned  rig

tokyo  rig

sbirulino

boczny  trok

drop shot

wacky  rig
- Bass Slim Finnese Worm 140 - hak drop shot/wacky #1/0 - 2, gumowy oring.

- Bass Slim Finnese Worm 140 - hak Ned Rig #2/0 - 3/0, obciążenie 5 - 15g.

- Bass Slim Finnese Worm 140 - hak drop shot/wacky #1/0 - 2, ciężarki-wkręty wolframowe śrubowe, gumowy oring.

- Bass Slim Finnese Worm 140 - hak typu drop shot #1/0 - 2, ciężarek z mocowaniem drop shot 10-50g.

- Bass Slim Finnese Worm 140 - hak offsetowy z dużym oczkiem w rozmiarze #2/0 - 4/0/, ciężarek typu bullet 5 - 30g.

- Bass Slim Finnese Worm 140 - hak prosty / offsetowy z dużym oczkiem w rozmiarze #3/0.

- Bass Slim Finnese Worm 140 - hak prosty / offsetowy z dużym oczkiem w rozmiarze #2/0.

RYBY:   bass, sandacz, okoń, głowacica, troć, łosoś, pstrąg
potokowy, pstrąg tęczowy. 

SPRZĘT: dobieramy w zależności od techniki, którą chcemy
zaprezentować przynętę oraz gatunku ryby, którą chcemy złowić.
Podstawowym  zalecanym sprzętem przy połowie bassów jest wędzisko
castingowe lub spinningowe o długości 210-240cm i ciężarze wyrzutowym
do 21-35g, które będzie odpowiednio amortyzowało odjazdy ryby ale
również będzie odpowiednio szybkie. Delikatna, subtelna szczytówka,
dzięki której możemy łowić finezyjnie pomoże nam przy skutecznej,
naturalnej prezentacji przynęty pod wodą i sprowokowania ostrożnych
bassów do ataku. Podczas łowienia miękkimi przynętami i kontaktu
przynęty z dnem, stosujemy kołowrotki lub multiplikatory o dużym
przełożeniu. Dzięki temu możemy szybko zredukować nadmiar linki i nie
przegapić delikatnych brań podczas jej prezentacji i prowadzeniu.
Kolejnym ważnym elementem jest linka główna. Zaleca się stosowanie
przy przynętach miękkich fluorocarbonu o wytrzymałości max. 9kg ze
względu na jego parametry. Jest on dużo bardziej odporny na ścieranie
i nie wchłania wody tak jak żyłka. Kolejną zaletą jest jego znikoma
rozciągliwość oraz gęstość optyczna przez co znacznie trudniej zobaczyć
 

ŁOWISKO:   rzeki, jeziora, stawy,
sztuczne zbiorniki wodne, kanały.

Kryl – zalecany głównie do łowienia 
dzikich ryb w dużych rzekach oraz 
łowienia drapieżników tj. okonie, 
sandacze w zbiornikach zaporowych 
i jeziorach.

AROMAT:

go pod wodą.

®

Mieszanka zaprojektowana na bazie 
soli, która przyczynia się do 
zwiększania apetyczności.

SMAK:



BASS CRAZY TWIST TAIL WORM 140 mm / 5,5”– doskonała 

przynęta do metody carolina rig i texas rig oraz klasycznej główki 

jigowej. Jej kształt i praca pozwala na skuteczne łowienie bassów, 

sandaczy oraz szczupaków w trudnych technicznie łowiskach 

pośród gałęzi, traw i zarośli. Odpowiednio uzbrojona i zapre-

zentowana w odpowiednim miejscu może często okazać się 

przynętą ostatniej szansy! Szeroka gama kolorystyczna pozwala na 

odpowiednie dopasowanie się do danego gatunku drapieżników 

oraz warunków panujących nad wodą.

BASS CRAZY TWIST TAIL WORM 

AROMAT
ILOŚĆ SZTUK

W OPAKOWANIU
(szt.)

8

MODEL

KRYL
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BASS CRAZY

TWIST TAIL WORM

DŁUGOŚĆ (mm)

140

Seria przynęt BASS  powstała na nowej 

mieszance o nazwie ,,Salt Worm Project”.

Została zaprojektowana na bazie soli, która 

przyczynia się do zwiększania apetyczności oraz 

aromatu kryla. 

Materiał jest bardzo miękki i wytrzymały, 

zapewniający naturalną pracę przynęty,

stworzony do finezyjnych prezentacji,

aby oszukać najtrudniejsze do złowienia ryby.

®



011*
HOT

ORANGE
WITH

BLACK PEPPER

019

022

HOT
PINK
WITH

BLACK PEPPER

019*

000
GLOW UV

GREEN

004*
SILVER
PEARL
WITH

BLACK & SIVER PEPPER

COLA
WITH

BLACK PEPPER

037
LITH BROWN

WITH
RED & BLACK PEPPER

WHITE

001

017
BUBBLE

GUM

020*
PURPLE

WITH
GOLD & GREEN PEPPER

030
DARK

GREEN
WITH

PURPLE PEPPER

040*
BLACK
WITH

BLUE PEPPER

006*
HOT

YELLOW
WITH

BLACK PEPPER



KLASYCZNA GŁÓWKA JIGOWA

JIG  RIG - HAK PROSTY / KLASYCZNY

GŁÓWKA JIGOWA - HAK OFFSETOWY

CZEBURASZKA - HAK PROSTY / KLASYCZNY

TOKYO  RIG

CZEBURASZKA - HAK OFFSETOWY

BOCZNY TROK - HAK PROSTY / OFFSETOWY

SBIRULINO

MAX OFFSET HOOKMAX STANDARD HOOK

BASS CRAZY TWIST TAIL WORM
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TEXAS RIG

CAROLINA  RIG

WACKY  RIG

NEKO  RIG

NED  RIG

JIG  RIG - HAK OFFSETOWY

DROP  SHOT

®



czeburaszka - hak prosty / klasyczny

glówka jigowa - hak offsetowy-

jig rig - hak prosty / klasyczny

jig rig - hak offsetowy

texas rig

carolina rig

czeburaszka - hak offsetowy

klasyczna glówka jigowa-
- Bass Crazy Twist Tail Worm 140 - główka jigowa hak #3/0, waga obciążenia 3 - 15g.

- Bass Crazy Twist Tail Worm 140 - główka jigowa hak offsetowy #2/0 - 4/0, waga obciążenia 3 - 15g.

- Bass Crazy Twist Tail Worm 140 - hak prosty z dużym oczkiem w rozmiarze #2/0 - 3/0, waga czeburaszki 3 - 20g.

- Bass Crazy Twist Tail Worm 140 - hak offsetowy z dużym oczkiem w rozmiarze #4/0, waga czeburaszki 3 - 20g.

- Bass Crazy Twist Tail Worm 140 - hak prosty z dużym oczkiem w rozmiarze #2/0, obciążenie 5 - 15g.

- Bass Crazy Twist Tail Worm 140 - hak offsetowy z dużym oczkiem w rozmiarze #2/0 - 4/0, obciążenie 5 - 15g.

- Bass Crazy Twist Tail Worm 140 - hak offsetowy z dużym oczkiem w rozmiarze #2/0 - 4/0, ciężarek typu bullet 5 - 20g.

- Bass Crazy Twist Tail Worm 140 - hak offsetowy z dużym oczkiem w rozmiarze #2/0 - 4/0, ciężarek typu bullet 5 - 20g.
                             

*rozmiary haków mogą znacznie się różnić w zależności od producenta.

Bass Crazy Twist Tail Worm   140  (5,5")

69

LIBRA LURES KATALOG  2022/2023 

neko  rig

ned  rig

tokyo  rig

sbirulino

boczny  trok

drop shot

wacky  rig
- Bass Crazy Twist Tail Worm 140 - hak drop shot/wacky #1/0 - 2, gumowy oring.

- Bass Crazy Twist Tail Worm 140 - hak Ned Rig #2/0 - 3/0, obciążenie 5 - 15g.

- Bass Crazy Twist Tail Worm 140 - hak drop shot/wacky #1/0 - 2, ciężarki-wkręty wolframowe śrubowe, gumowy oring.

- Bass Crazy Twist Tail Worm 140 - hak typu drop shot #1/0 - 2, ciężarek z mocowaniem drop shot 10-50g.

- Bass Crazy Twist Tail Worm 140 - hak offsetowy z dużym oczkiem w rozmiarze #2/0 - 4/0, ciężarek typu bullet 5 - 30g.

- Bass Crazy Twist Tail Worm 140 - hak prosty / offsetowy z dużym oczkiem w rozmiarze #3/0.

- Bass Crazy Twist Tail Worm 140 - hak prosty / offsetowy z dużym oczkiem w rozmiarze #2/0.

RYBY:   bass, sandacz, okoń, głowacica, troć, łosoś, pstrąg
potokowy, pstrąg tęczowy. 

SPRZĘT: dobieramy w zależności od techniki, którą chcemy
zaprezentować przynętę oraz gatunku ryby, którą chcemy złowić.
Podstawowym  zalecanym sprzętem przy połowie bassów jest wędzisko
castingowe lub spinningowe o długości 210-240cm i ciężarze wyrzutowym
do 21-35g, które będzie odpowiednio amortyzowało odjazdy ryby ale
również będzie odpowiednio szybkie. Delikatna, subtelna szczytówka,
dzięki której możemy łowić finezyjnie pomoże nam przy skutecznej,
naturalnej prezentacji przynęty pod wodą i sprowokowania ostrożnych
bassów do ataku. Podczas łowienia miękkimi przynętami i kontaktu
przynęty z dnem, stosujemy kołowrotki lub multiplikatory o dużym
przełożeniu. Dzięki temu możemy szybko zredukować nadmiar linki i nie
przegapić delikatnych brań podczas jej prezentacji i prowadzeniu.
Kolejnym ważnym elementem jest linka główna. Zaleca się stosowanie
przy przynętach miękkich fluorocarbonu o wytrzymałości max. 9kg ze
względu na jego parametry. Jest on dużo bardziej odporny na ścieranie
i nie wchłania wody tak jak żyłka. Kolejną zaletą jest jego znikoma
rozciągliwość oraz gęstość optyczna przez co znacznie trudniej zobaczyć
 

ŁOWISKO:   rzeki, jeziora, stawy,
sztuczne zbiorniki wodne, kanały.

Kryl – zalecany głównie do łowienia 
dzikich ryb w dużych rzekach oraz 
łowienia drapieżników tj. okonie, 
sandacze w zbiornikach zaporowych 
i jeziorach.

AROMAT:

go pod wodą.

®

Mieszanka zaprojektowana na bazie 
soli, która przyczynia się do 
zwiększania apetyczności.

SMAK:



...





ZAWODNICZA KOSZULKA TERMOAKTYWNA
Z DŁUGIM RĘKAWEM - MĘSKA

46CHILD

XS

S

L

XL

XXL

XXXL

XXXXL

65 56

48 67 58

51 69 60

54 70 62

57 74 64

61 75 65

63 78 66

67 79 67

69 79 67

A B C

A

C

B

72

M
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ZAWODNICZA KOSZULKA TERMOAKTYWNA
Z KRÓTKIM RĘKAWEM

B

A
C

46CHILD

XS

S

M

L

XL

XXL

XXXL

XXXXL

65 18

48 67 19

51 69 20

54 71 21

57 73 23

60 75 24

63 79 25

67 80 26

69 80 26

A B C
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BLUZA Z KAPTUREM

46CHILD

XS

S

L

XL

XXL

XXXL

XXXXL

68 60

48 70 62

51 74 64

54 75 66

57 76 68

61 80 70

63 82 72

67 82 72

69 82 72

A B C

B

A

C

75

M
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ZAWODNICZY BEZRĘKAWNIK

A

B

46CHILD

XS

S

M

L

XL

XXL

XXXL

XXXXL

65

48 67

51 69

54 70

57 74

61 75

63 78

67 79

69 79

A B
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ZAWODNICZA KOSZULKA TERMOAKTYWNA
Z DŁUGIM RĘKAWEM - DAMSKA

39

XS

S

L

XL

XXL

XXXL

57 54

41 59 56

43 60 57

45 62 59

47 64 60

49 65 61

50 67 62

53 68 62

A B C

A

C

B

XXS

77

M
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LEGGINSY TERMOAKTYWNE
DAMSKIE

60

XS

S

L

86 28

64 88 29

68 90 30

72 92 31

76 94 32

A B C
XXS

D

C
B

72

73

75

76

77

D

A

78

M
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CZAPKI I KOMIN

CZAPKA Z DASZKIEM
TYPU TRUCKER

TERMOAKTYWNA CZAPKA
JESIENNO - ZIMOWA

TERMOAKTYWNY
KOMIN
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RĘCZNIKI I SMYCZE

Materiał: mikrofibra

Rozmiar: 30 x 30 cm

Karabińczyk: 6 cm

SMYCZ WĘDKARSKA Z MIARKĄ
Długość - 100 cm

83

RĘCZNIKI DO RĄK
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EKSPOZYTORY

60 49 40

200 66 45

200 126 45

A B C
REGAŁ MAŁY

REGAŁ ŚREDNI

REGAŁ DUŻY

B

A

C

A A

B B

C C
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MATERIAŁ

KOLOR

stal

czarny



BANERY REKLAMOWE
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LIBRA LURES TROUT SERIES - wymiary: 100 x 200 cm / 150 x 300 cm

LIBRA LURES BASS SERIES - wymiary: 100 x 200 cm / 150 x 300 cm

PSTRĄG POTOKOWY I - wymiary: 100 x 200 cm / 150 x 300 cm



BANERY REKLAMOWE

88
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BRZANA - wymiary: 100 x 200 cm / 150 x 300 cm

KLEŃ - wymiary: 100 x 200 cm / 150 x 300 cm

PSTRĄG POTOKOWY II - wymiary: 100 x 200 cm / 150 x 300 cm



FLAGI REKLAMOWE

89

Wymiary: 70 x 305 cm
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info@libralures.com

www.libralures.com na Facebooku, Tik Toku,
YouTube i Instagramie !!!

Znajdź nas
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