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Informacje w środku są nadal aktualne! Więcej 

produktów zostanie dodanych w maju 2018 roku!



Zainspirowani sukcesami najlepszych karpiarzy w Europie stworzyliśmy 
serię przynęt którą na pewno polubicie. Zaufanie i szacunek do produk-
tów jest jednym z czynników który nadajecie sami.
My Was nie zawiedziemy!

Karpie są prawie wszystkożerne, lecz istnieją substancje które wyraźnie 
preferują! Łowiąc na wielu renomowanych europejskich łowiskach na 
różne topowe przynęty przez okres kilku godzin lub tygodnia - nie jeste-
śmy w stanie dowiedzieć się które substancje są właśnie najbardziej lubia-
ne przez ryby. Z dziesięcioleci doświadczeń kultury wodnej i współpracy 
z największymi hodowlami ryb powstała seria Carptrack. Seria „Carp-
track“ oznacza produkty które mają ponadprzeciętną funkcję wabienia 
ryb oraz skład który jest jednocześnie bardzo wartościowy i zarazem 
łatwy do strawienia przez karpie. Czy wybierasz się na długie, 
czy na krótkie zasiadki produkty „Carptrack“ będą zawsze skuteczne!

max nollert

Filozofia firmy

INHALTAlex Neu & Julian Jurkewitz, 27,8 kg Rhone Gold, Listopad 2016. Przynęta: Crawfish black & white Boilies 20 mm oraz 24 mm. 
Zanęta Aminopellet 25 mm, dopalony inLiquid, Liquid Amino, Powder, inP, GLM full-fat blend, Betainą oraz Liver Powder. 
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ZAWARTOŚĆ

Łowienie karpi nie jest najważniejszą rzeczą na Świecie
ale dla wielu najpiękniejszą! Max Nollert
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Julian Jurkewitz łowił w maju 2016 na wielkim naturalnym jeziorze na północy Francji. Julian 
zastosował niecodzienne rozwiązanie, umieścił zestaw nie przed trzcinami, tylko bezpośrednio 
w ich gąszczu. Miejsce zostało zanęcone szeroko dwoma garściami kulek CRAWFISH.  

Przynętą na włosie został bałwanek  z 20mm ciemnej kulki CRAWFISH oraz 16mm białego pop-
-upa CRAWFISH. W samym środku dnia karp pełnołuski o wadze 25kg patrolując rejony trzcin 
skusił się na umieszczony tam zestaw.

1 kg 55,50 zł
2 kg 107 zł
5 kg 257,60 zł
8 kg 399,50 zł

16 mm • 20 mm • 24 mm

Nasze przynęty są...
przyczyną sukcesu już od 13 lat!

Jedyne w swoim rodzaju kulki Imperial Baits Carptrack rolujemy z dokładnie tych samych miksów Carptrack. Używamy przy tym 
naszych sprawdzonych  dodatków: Carptrack inLiquid, Carptrack Liquid Amino, Essenetial Oils oraz słodzik NHDC. Wszystko 
czego potrzebujesz używając naszych przynęt to skoncentrować się na znalezieniu odpowiedniego miejsca oraz odrobiny wytrwa-
łości!

Wyjątkowość serii Carptrack
Kulki te są atraktorem, jednocześnie krótko i długodystansowym! Pod tym hasłem mamy na myśli zbilansowaną wartość odżywczą 
skomponowaną z różnych naturalnych i atrakcyjnych mączek. Duży nacisk kładziemy na to by były one jak najbardziej rozpusz-
czalne i przekazywały jak najwięcej atraktorów do wody by karp mógł je znaleźć nawet z daleka. Oczywistym dla nas faktem jest 
stabilna konserwacja bez najmniejszej utraty jakości!

Dłuższa świeżość w porównaniu do innych kulek!
Nasi klienci szczególnie sobie cenią świeżość i łatwość przechowywania. Stabilizacja naszych kulek Carptrack jest wymagająca i 
droga lecz nie wpływa na aromat, zapach i wartości odżywcze. Kulki możemy przechowywać w plastikowym woreczku do roku 
czasu bez jakiegokolwiek śladu pleśni. Nawet po otwarciu opakowania możemy być pewni ze kulki nie wyschną i zachowają swoją 
świeżość oraz wilgotność. Dla wielu z was jest to dowód wysokiej jakości danego produktu! Kiedykolwiek pójdziecie do piwnicy 
Wasze kulki będą zawsze świeże!

Białka oraz pozostałe atraktory!
Monster-Liver, Monster‘s Paradise, CRAWFISH oraz Fish stoją na pierwszym miejscu pod względem zawartości białka. Zaraz za 
nimi pojawiają się produkty: Elite Strawberry oraz Elite. Wyrównując poziom atraktorów względem aminokwasów użyliśmy w 
Osmotic Oriental Spice, Birdfood Banana Boilies oraz Uncle Bait - Extra Strong,  nie tylko niesamowicie atrakcyjnych mączek, ale 
również inLiquid, Liquid Amino i rewelacyjny Carptrack NHDC.

Wszystko w komplecie! Zapach, smak i wartości odżywcze!
Atrakcyjność, rozpuszczalny aromat, zbilansowana wartość odżywcza mączek bogatych w białko które podnoszą profil 
kwasowy tworzą właśnie nasz asortyment Carptrack. To seria, która się składa z dodatków, miksów i kulek w niesamowitej 
dziedzinie karpiarstwa i to już od 14 lat!

Sukces gwarantowany!
Połowy na te przynęty były od początku niewiarygodne. Wasze reakcje oraz opinie motywują nas do dalszego działania w 
sprawdzonym dobrym stylu!

Imperial Baits – the art of Bait!

Dlaczego przynęty IB?
Czasami trzeba zaryzykować, aby w coś uwierzyć.
Zaufanie przychodzi później. Max Nollert

+ iBox

CRAWFISH black & white Boilie
27% mączki z całych raków, mączka rybna, Add Fat, skoncentrowane biał-
ka, mączka z kałamarnicy i delikatny dodatek naszego NHDC (naturalnego sło-
dzika), który stymuluje ryby do żerowania daje serii CRAWFISH niesamowitą 
naturalną siłę wabienia. Nie jest tajemnicą, że karpie chętnie żywią się raka-
mi we wszystkich wodach, w których występują. Dwa flavoury Crawfish, oraz 
Monster-Crab tworzą całkowicie wyjątkową przynętę, która zachęca karpie do 
dalszego żerowania. Spróbuj i złap swój nowy PB na przynęty CRAWFISH! 
Czekamy na Twoje zdjęcia!

Dlaczego dwa kontrastujące kolory (czarny i biały)?
Nie zawsze możemy być pewni, czy to właśnie jaśniejsza czy ciemniejsza kulka 
lepiej zaprezentuje się na dnie wody, a co za tym idzie da lepszy kontrast. Sto-
sując mieszankę black & white zawsze wywołacie gwarantowaną sensację pod 
wodą!
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Claudia Darga używa kulek Uncle Bait od samego początku ich produkcji. Uwielbia ich jasnoró-
żowy kolor, ale jeszcze bardziej cudownie kremowy truskawkowy słodki zapach. Clauda nie prze-
pada za długimi zasiadkami. Preferuje spontaniczne wypady. Często stosuje taktykę z nęceniem 

niewielką ilością samych kulek. W maju 2016 roku nadszedł czas na zasiadkę na północy Niemiec. 
Claudia zastosowała swoją strategię i nęcąc małą ilością (10-20 kulek na zestaw) nowych Uncle 
Baits – Extra Strong i dzięki nim złowiła tego pięknego karpia którego widzicie na zdjęciu.

1 kg 43 zł
5 kg 210,70 zł

16 mm • 20 mm16 mm • 20 mm • 24 mm

Stefan Uhrig łowił w październiku 2016 na dużej, starej żwirowni w Niemczech. Dwa dni przed 
planowaną zasiadką zanęcił wybrane miejsce mieszanka 5kg kulek Monster‘s Paradise w rozmia-
rach 16, 20 oraz 24mm. Górka, na której zdecydował się łowić była idealnym miejscem oferując 

rybom schronienie w zaczepach, oraz naturalny pokarm w postaci ślimaków oraz małż. Drugiego 
poranka zasiadki gdy zerwał się zachodni wiatr, a ciśnienie lekko spadło sygnalizator pokazał bra-
nie. Po długim holu Stefan wyholował tego starego pełnołuskiego karpia o wadze 26kg.

Delikatna bomba, która wybucha dopiero w wodzie!
Monster‘s Paradise Boilie
Nasza bomba zawiera 5% Węgierskiej mielonej papryki, 5% Hiszpańskiej pa-
pryki (mocniejszej od Robin Red‘a od Haith‘s) 2% azjatyckiego czosnku w 
proszku oraz nasz niezawodny słodzik NHDC, który dodatkowo uwydatnia moc 
przynęty i nadaje delikatną słodycz. To wszystko połączyliśmy z flavourem IB 
Carptrack Bloodworm, oraz niesowicie mocnym Essential Garlic Oil, którego 
ze względu na ekstremalny zapach sprzedajemy wyłącznie w szczelnych strzy-
kawkach. Nie próbujcie otwierać opakowania w pomieszczeniach zamkniętych! 

Potężna przynęta, która przyniosła rewelacyjne wyniki na całym świecie, bez 
względu na to czy była to krótka czy długa zasiadka.

Monster‘s Paradise

+ 30 g Amino Gel - gratis!

UWAGA! MOCNO UZALEŻNIA!
Uncle Bait - Extra Strong
W 2016 roku zdecydowaliśmy się dalej rozwijać naszą bardzo udaną i popularną 
przynętę Unlce Baits – The Boilie. Naszym celem było zwiększenie efektyw-
ności na dłuższych zasiadkach, oraz przy wcześniejszym nęceniu. Max Nollert 
i Julian Jurkewitz eksperymentowali z różnymi mieszankami truskawek, oraz 
kremów pochodzących z całej Europy, aby znaleźć absolutnie idealny stosunek 
składników. Razem z dodatkiem IB Carptrack Liquid Amino oraz wspaniałą sło-
dyczą NHDC udało nam się stworzyć niesamowitą harmonię wybitnych aroma-
tów!

Wypróbuj sam - uwaga mocno uzależnia!
Przeczytajcie historię „Guppy - niespodzianka nad Mossellą“ (strona 26). 
Złowionego na Uncle Bait 20 mm + 16 mm Pop Up.

ExtrA strong

1 kg 57,80 zł
2 kg 111,40 zł
5 kg 261,90zł
8 kg 408,50 zł + iBox
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Więcej informacji o przynętach znajdziesz 
w naszym sklepie online oraz na iBlogu.

16 mm • 20 mm • 24 mm

16 mm • 20 mm • 24 mm16 mm • 20 mm • 24 mm 16 mm • 20 mm • 24 mm

Elite Boilie Osmotic Oriental Spice Boilie

Birdfood Banana Boilie

Monster-Liver Boilie

16 mm • 20 mm • 24 mm

Elite Strawberry Boilie

Znajdz swoje ulubione!
Doświadczenie przynosi zaufanie, 
zaufanie przynosi ogromne ryby!

16 mm • 20 mm • 24 mm

W maju 2016 roku Björn Dostal łowił razem z Maxem Nollertem na wielkim naturalnym je-
ziorze o powierzchni 700 hektarów na północy Francji. Zdecydowali się łowić z długiej (5.3m) 
łodzi, aby dotrzeć jak najbliżej ryb. Björn na włos założył IB Carptrack Crawfish Boilies i wybrał 

miejsce o głębokości zaledwie jednego metra. Zanęcił wyłącznie kilkoma garściami kulek Craw-
fish. O bladym świcie nastąpiło branie pięknego lustrzenia o wadze 19.3kg.

Dalej poszukujesz przynęty idealnej? 
Ta przekonała wędkarzy i już dawno!
Fish Boilie - teraz jeszcze silniejsze!

IB Carptrack Fish jest z nami od samych początków istnienia Imperial Baits i 
w dalszym ciągu pozostaje jednym z naszych absolutnych bestsellerów! Mączka 
rybna LT94 jest suszona delikatnie aby zawierała ponad 75% aminokwasów i 
białek. Wstępnie strawiona mączka rybna połączona z wysoko rozpuszczalnym 
koncentratem rybnego białka na poziomie 84% to wręcz idealne rozwiązanie. 
Mączka ma bardzo wysoką rozpuszczalność na poziomie 75% przez co działa 
silnie na ryby nawet w zimnej wodzie. Ta niezwykle udana przynęta oprócz wy-
żej wymienionych składników zawiera dodatkowo Liquid Amino, oryginalny 
Indyjski olejek z czarnego pieprzu oraz Carptrack Fish Flavour.

+ iBox + iBox

Gdyby kulki Carptrack Fish mogły mówić, 
to opowiedziałyby wiele niesamowitych 
historii z zasiadek na wielu europejskich 
wodach!

1 kg 59,80 zł
2 kg 115,70 zł
5 kg 273 zł
8 kg 427,40 zł

1 kg 66,40 zł
2 kg 128,60 zł
5 kg 304,90 zł
8 kg 472,60 zł

1 kg 53,80 zł
2 kg 102,80 zł
5 kg 244,70 zł
8 kg 382,70 zł + iBox

1 kg 63,40 zł
2 kg 122,60 zł
5 kg 290,30 zł
8 kg 455,40 zł + iBox

1 kg 53,80 zł
2 kg 102,80 zł
5 kg 244,70 zł
8 kg 382,70 zł + iBox

1 kg 55,50 zł
2 kg 105,40 zł
5 kg 251,60 zł
8 kg 393,50 zł + iBox
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Cold Water Boilies
Działają w zimie tak, jak zwykłe przynęty w lecie!

16 mm • 20 mm

Monster-Liver Cold Water Boilie

1 kg 50,50 zł
2 kg 96,80 zł
5 kg 227,50 zł
8 kg 354,80 zł

16 mm • 20 mm

Birdfood Banana Cold Water Boilie

1 kg 54,80 zł
2 kg 104,30 zł
5 kg 247,30 zł
8 kg 384,90 zł

16 mm • 20 mm • 24 mm

Monster‘s Paradise Cold Water Boilie

Nawet w chłodnych porach roku możesz wybrać się na ryby! 
Jeżeli woda nie zamarzła w dalszym ciągu masz szansę na 
złowienie ryby życia. Seria Cold Water Boilies skierowana na 
używanie w zimnej wodzie z pewnością Ci w tym pomoże!

RÓWNIEŻ W 
ROZMIARZE 

24MM

IMPERIAL BAITS CARPTRACK

RAMBO HOOKBAITS
MOCNE, TONĄCE 
I LEKKIE

RAMBO Hookbaits – niezwykle mocne, tonące i 
lekkie!

Rybę możesz złowić tylko wtedy kiedy na Twoim 
włosie znajduje się przynęta. Raki, sumy i drob-
nica czasami mocno utrudniają nasze zasiadki. 
Dlatego jedyne czego potrzebujemy to założyć 
na włos przynętę, której nie dadzą rady. Stupro-
centowa pewność że nasza kulka znajduje się tuż 
obok haczyka jest niezbędna podczas długich 
zasiadek i łowienia na sporych odległościach. 
Przynęta im dłużej leży w wodzie tym mniejsze 
ryzyko stwarza dla żerujących ryb – jest to udo-
wodnione naukowo. Dlatego stworzyliśmy tą se-
rię kulek. Jesteśmy zdania że nikt nie wie więcej o 
zachowaniu karpi jak wędkarze, którzy spędzają 
długie godziny na ich obserwacji. Idealna pre-
zentacja przy haczyku, idealny zapach, oraz nie-
zwykła wytrzymałość tak można określić 
serię - Rambo Hookbaits.

RAMBO 16 mm 80 g 36,60 zł
RAMBO 20 mm 80 g 32,30 zł
RAMBO 24 mm 80 g 28 zł

Dostępne serie: Crawfish, Monster‘s Paradise, Monster-Liver, 
Elite, Fish, Elite Strawberry, Osmotic Oriental Spice, Banana

+ iBox

+ iBox

+ iBox

1 kg 48,40 zł
2 kg 92,50 zł
5 kg 217,20 zł
8 kg 337,60 zł
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roller größen
Bez pleśni, przez tygodnie: 

Imperial Baits Carptrack Stabil‘it
- delikatna konserwacja przynęt bez skutków ubocznych
- łatwiejsze rolowanie kulek
Wymagania: rolowanie kulek w czystych i w miarę higienicznych 
warunkach, oraz suszenie co najmniej 
przez jeden dzień. Przechowywać w 
chłodnych suchych warunkach bez 
bezpośredniego nasłonecznienia
Dozowanie: 50-80 ml / kg

Łatwiej, szybciej, lepiej z BPS!
Boilie Protector Spray (BPS)
Optymalizuje własnoręczną produkcję kulek. Okrągłe twarde i nie sklejone 
kulki bez dodatkowego wysiłku. Jedna puszka BPS wystarcza na 100kg miksu. 
Wystarczy spryskać wałki przed włożeniem ciasta do pistoletu i wałków przed 
rolowaniem.
Zalety:
1. łatwiejsze wyciskanie nawet najtwardszego ciasta
2. kulki po rolowaniu nie będą się sklejały i odkształcały
3. łatwiejsze rolowanie
4. neutralny zapach i smak
5. podczas procesu gotowania absorpcja wody spadła do minimum,
dzięki czemu przynęta już 1-2 godziny po ugotowaniu jest sucha, 
twarda i gotowa do użycia
6. zabezpieczenie jakie tworzy BPS zapobiega wypłukiwaniu się cennych
składników z kulek w czasie gotowania, zero piany, 
7. łatwiejsze czyszczenie sprzętu do produkcji kulek po rolowaniu

Spraydose 600 ml 42,60 zł

Boilieroller „Professional“
• w 100% spasowane
• wytrzymały plastik
• wykonany z jednej części (bez śrub)
• gumowe podkładki antypoślizgowe w komplecie
• wygodny uchwyt
• możliwość przykręcenia na stałe

300 ml 32,30 zł
1000 ml 77 zł

16, 20, 24, 30 mm 107,10 zł
35 mm 128,60 zł

Birdfood Banana Elite Elite Strawberry Fish Monster-Liver Monster‘s ParadiseOsmotic Oriental Spice

IB Carptrack Miksy do wyrobu kulek

Opracowany przez Maxa Nollerta i jego zespół. Są podstawą do produkcji w pełni 
wartościowych i selektywnych kulek. Od początku istnienia rewolucjonizują przy-
nętę w zakresie atrakcyjności i żywienia ryb. Mieszanki są wynikiem rozległych 
badań i testów w poszukiwaniu przynęty idealnej. Wykonane z komponentów wy-
sokiej jakości. Produkcja kulek z wykorzystaniem naszych produktów gwarantują 
łatwe rolowanie okrągłych i twardych przynęt o najwyższej jakości. W całej Europie 
setki wędkarzy zaufało mieszankom Carptrack i stosują je regularnie z powodze-
niem.

Miksy do wyrobu kulek IB Carptrack sprawdzają się również idealnie jako zanęta! Wymieszaj 
miks z naszym inLiquid oraz odrobiną wody i oblep ciężarek, unikniesz w ten sposób ataków ra-
ków oraz drobnicy na kulkę umieszczoną na włosie.

Bezcenne narzędzie do wyrobu kulek.
Pistolety nowej generacji. Jakość na której możesz polegać.

Pistolet mechaniczny 1kg 148,40 zł      
Airgun pojemność 1kg 554,70 zł
Airgun pojemność 2 kg 855,70 zł
Airgun pojemność 3,5 kg 1070,70 zł
Airgun pojemność 4,5 kg 1285,70 zł Akcesoria dodatkowe dostępne w sklepie online.

Banana 5 kg 154,40 zł
Banana CW 5 kg 128,60 zł
Elite 5 kg 244,70 zł
Elite Strawberry 5 kg 193,10 zł
Fish 5 kg 188,80 zł
Monster-Liver 5 kg 150,10 zł
Monster-Liver CW 5 kg 126,90 zł
Oriental Spice 5 kg 152,70 zł
Monster‘s Paradise 5 kg 184,50 zł
Monster‘s Paradise CW 5 kg 171,60 zł

MIKSY

RÓWNIEŻ W 
OPAKOWANIACH 2KG 

ORAZ 8KG+IBOX 
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Imperial Baits Carptrack Amino Pellets
Bardzo wysokiej jakości granulaty, które pracują ciągle wabiąc ryby. Są stworzone przy 
uwzględnieniu wielu naukowych doświadczeń w temacie odżywiania i hodowli ryb. Są 
znane na wielu wodach, dzięki czemu karpie je uwielbiają.
Wskazówka: Wymieszaj wszystkie rodzaje naszych Amino Pelletów aby efektywnie wa-
bić ryby przez cały czas Twojej zasiadki!

Jedyny słuszny
Amino Pellet!

Efekt specjalny:
Dopal dodatkowo pellet jednym z naszych produktów: Carptrack 
inLiquid, Liquid Amino, Fish Oil lub Power Powder i zwiększ 
wielkokrotnie siłę wabienia pelletu, oraz swoje szanse na złowie-
nie ryby życia! 

Zawartość: 
- Aminokwasy: L-Lizyna, L-Metionina, L-Cysteina
- Witaminy: A, D3, E, C
- Kwasy tłuszczowe: Omega 3, Omega 6
- Zawartość białka: 32%
- Tłuszcz: 9%
- Wilgotność: 3,2%
- Popiół: 11%
- Węglowodany: 34,8%

Składniki: 
Mąka pszenna, mączka rybna, makuch sojowy, makuch rzepako-
wy, oleje roślinne, aminokwasy, mączka z krewetek, tran, witami-
ny

25 mm

15 mm

4 mm

2 kg 42,60 zł
5 kg 96,80 zł
8 kg 171,60 zł

2 kg 51,20 zł
5 kg 120 zł
8 kg 206,40 zł

2 kg 42,60 zł
5 kg 96,80 zł
8 kg 171,60 zł

Zdjęcie które zdobyło Świat!
„Personal Best!
Druga ryba letniej zasiadki, która okazała się rekordem zbiorni-
ka. Waga wskazała 20.3kg! Dumnie prezentowana przez Jolinę 
Jurkiewitz (8 miesięcy). Złowiona na kulki z serii CRAWFISH. 
Łowisko było zanęcone dopalonym Amino Pelletem. 
Potraktujcie zdjęcie z przymrużeniem oka ;-)

Flavoury i olejki które faktycznie 
wpływają na wabienie i żerowanie karpi.
Max Nollert: “Po tych wszystkich latach, jako wędkarz i jako producent przynęt, nadal 
jestem zaskoczony, jak Carptrack Flavours & Essential Oils wpływają na żerowanie karpi“

Rodzaj Dozowanie 50 ml 300 ml
Crawfish 7 - 9 ml / kg 46,90 zł 214,60 zł
Monster-Crab 7 - 9 ml / kg 46,90 zł 214,60 zł
Worm Up 7 - 9 ml / kg 46,90 zł 214,60 zł
Bloodworm 5 - 7 ml / kg 46,90 zł 214,60 zł
Monster 3 - 6 ml / kg 42,60 zł 193,50 zł
Frankfurter Saussage 4 - 7 ml / kg 42,60 zł 193,50 zł
Elite 3 - 6 ml / kg 46,90 zł 214,60 zł
Elite Strawberry 3 - 5 ml / kg 51,40 zł 257,60 zł
Fish 4 - 7 ml / kg 53,80 zł 279,10 zł
Honey 3 - 6 ml / kg 42,60 zł 193,50 zł
Banana 4 - 6 ml / kg 51,40 zł 257,60zł
Scopex Butter 4 - 6 ml / kg 51,40 zł 257,60 zł
Roasted Peanut 4 - 6 ml / kg 51,40 zł 257,60 zł
Tutti Frutti 4 - 6 ml / kg 46,90 zł 214,60 zł
Oriental Spice 5 - 7 ml / kg 46,90 zł 214,60 zł
Rodzaj Dozowanie / kg 20 ml 50 ml
Essential Oil Black Pepper 1 - 3 ml 59,80 zł 107,10 zł
Essential Oil Garlic 10 - 20 Kropel 107,10 zł

Opakowanie Zawartość Dozowanie Cena
Power Powders 100 g 1 - 5 g / kg 55,50 zł
Pocket Power Powders 25 g 1 - 5 g / kg 25,40 zł

Dopal swoją zanętę!
Power Powders ...
.. są niezwykle mocnym atraktorem z niesamowitym zapachem i smakiem. Zaledwie doda-
tek 1 grama na kilogram mieszanki nada Twojej zanęcie niesamowitej mocy przynęt Carp-
track.

OD TERAZ WSZYSTKIE FLAVOURY 
DOSTĘPNE JAKO POWER POWDERS!

NOWOŚĆ: TERAZ DOSTĘPNE 
BUTELECZKI O POJEMNOŚCI 300ML

+ iBox

+ iBox

+ iBox
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Amino Dipy & Gele
Zwróć uwagę karpia na swoją przynętę!

Dopal swoją przynętę przy pomocy Carptrack Amino Dip lub Amino Gel i zwróć uwagę 
ryb na Twoją kulkę na włosie. Nasze Dipy pozwolą wyróżnić się przynęcie smakiem i zapa-
chem powodując wzrost jej atrakcyjności oraz szybsze branie.

Przyśpiesz branie stosując dipy!
Nie ważne czy jest to kulka tonąca, pływająca, pellet czy ziarna zamocz przynętę co naj-
mniej 24 godziny przed zarzuceniem zestawu. Wzrost atrakcyjności Twojej przynęty bę-
dzie niewiarygodny – szczególnie na krótkich zasiadkach. Jeżeli łowisko obfituje w dużą 
ilość roślinności lub na dnie znajduje się spora warstwa mułu zamocz kulkę nawet miesiąc 
wcześniej!

Amino Gel to sproszkowana forma dipu. Namoczoną w wodzie lub płynnym dipie przynętę 
umieść w proszku i potrząśnij. Operację można powtórzyć kilkukrotnie. Zaraz po umiesz-
czeniu takiego zestawu w wodzie proszek zamienia się w aromatyczny żel mocno wabiąc 
ryby wizualnie i zapachowo.

Rodzaj Dip Gel Cena
Crawfish 150 ml 100 g 46,90 zł
Monster‘s Paradise 150 ml 100 g 46,90 zł
Monster-Liver 150 ml 100 g 46,90 zł
Elite 150 ml 100 g 49,50 zł
Fish 150 ml 100 g 46,90 zł
Elite Strawberry 150 ml 100 g 49,50 zł
Osmotic Oriental Spice 150 ml 100 g 46,90 zł
Banana 150 ml 100 g 46,90 zł
Tutti Frutti 150 ml 100 g 46,90 zł
Scopex Butter 150 ml 100 g 46,90 zł
Roasted Peanut 150 ml 100 g 46,90 zł

Uncle Bait 50 ml 30 g 29,70 zł

Pop Ups 16 mm 65 g 34 zł
Pop Ups 20 mm 65 g 29,70 zł
Pop Ups 24 mm 65 g 25,40 zł

Half ‘n Half 16 mm 75 g 34 zł
Half ‘n Half 20 mm 75 g 29,70 zł
Half ‘n Half 24 mm 75 g 25,40 zł

V-Pops 10 mm 40 g 42,60 zł
V-Pops 16 mm 60 g 34 zł
V-Pops 20 mm 60 g 29,70zł
V-Pops 24 mm 60 g 25,40 zł

Rodzaje Pop Up: Crawfish, Monster‘s Paradise, Monster-Liver, Elite, Fish, 
Elite Strawberry, Osmotic Oriental Spice, Banana, Uncle Bait

Rodzaje Half ‘n Half: Crawfish, Monster‘s Paradise, Monster-Liver, Elite, 
Fish, Elite Strawberry, Osmotic Oriental Spice, Banana, Uncle Bait

Kolory V-Pop: biały, różowy, zielony, żółty, czerwony, pomarańczowy

Wszystkie przynęty w jednym miejscu!

Power Tower System Box

IB Power Tower System ...
... pozwala każdemu karpiarzowi stworzyć swój „IB Power Tower“ z produktami 
niezbędnymi na każdą zasiadkę. Nasze pojemniki służą głównie do przechowywa-
nia przynęt, lecz sprawdzą się bardzo dobrze do organizacji drobnych akcesoriów....

- możliwość połączenia wielu pojemników
- bezzapachowy bezpieczny plastik
- szczelny gwint 
- idealny do przechowywania drobnych akcesoriów
- możliwośc przechowywania artykułów spożywczych np. cukier, kawa 
- mleczny plastik - zawartość widoczna z zewnątrz bez potrzeby odkręcania

Dostępne również 
puste pojemniki

Pop Ups (Flying Hookbaits)
Przynęty wyprodukowane w 65% z naszego miksu używanego do produkcji ku-
lek zanętowych oraz 35% mieszanki kulek pływających. Do produkcji stosujemy 
identyczne flavoury jak te wykorzystywane do kulek zanętowych. Takie połączenie 
powoduje niesamowitą skuteczność.

Half ‘n Half (połowa przynęty zanętowej i połowa pop-up)
Z powodu zastosowania mieszanki pół na pół przynęta jest zbalansowana w więk-
szości przypadków i pozwala rybie na zassanie przynęty bez większego wysiłku. Ze 
względów stosowania różnych przyponów i haczyków nie jesteśmy w stanie zapewnić 
idealnego zbalansowania przynęty. Zawsze należy to sprawdzić, możliwe że potrzebne 
będzie zastosowanie małej śruciny na włosie. 

V-Pop Ups (fluorestencyjne pop-upy)
Pływające kulki o ekstremalnie widocznych jasnych kolorach które zostaną zauwa-
żone przez ryby nawet z dużych odległości i w zamulonej wodzie. Przynęty należy 
samodzielnie aromatyzować za pomocą naszych flavourów, Amino Dipów lub wy-
korzystując Amino Gel.

Sztuczka: spróbuj użyć w następującej kolejności: 
Woda, Gel, Dip, Gel i gotowe!
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DOPAL SWOJE PRZYNĘTY
NĘĆ MNIEJ

ŁÓW WIĘCEJ!

Najbardziej atrakcyjna przynęta wszech czasów!

Produkt Zawartość Dozowanie Cena
inLiquid 300 ml do 30 ml / kg 42,60 zł
inLiquid BIG ONE 1000 ml do 30 ml / kg 107,10 zł
Powder 100 g do 25 g / kg 34 zł
Powder BIG ONE 400 g do 25 g / kg 85,60 zł
Powder MEGA ONE 1000 g do 25 g / kg 150,10 zł
inP 150 g 20 - 40 g / kg 40,90 zł
inP BIG ONE 500 g 20 - 40 g / kg 107,10 zł
inP MEGA ONE 1000 g 20 - 40 g / kg 193,10 zł
Liquid Amino 300 ml 20 - 40 ml / kg 42,60 zł
Liquid Amino BIG ONE 1000 ml 20 - 40 ml / kg 107,10 zł
NHDC Liquid 65 ml 3 - 7 ml / kg 64,10 zł
NHDC Liquid BIG ONE 300 ml 3 - 7 ml / kg 171,60 zł
GLM full-fat blend 100 g 5 - 30 g / kg 77 zł
GLM full-fat blend BIG ONE 500 g 5 - 30 g / kg 343,60 zł
Intense Fish Oil 300 ml 20 - 40 ml / kg 38,30 zł
Intense Fish Oil BIG ONE 1000 ml 20 - 40 ml / kg 98,50 zł
Pure Liver 150 g do 50 g / kg 53,80 zł
Pure Liver BIG ONE 500 g do 50 g / kg 128,60 zł
Pure Betain 150 g 5 - 10 g / kg 46,90 zł
Pure Betain BIG ONE 600 g 5 - 10 g / kg 128,60 zł
Amino Complex Liquid 300 ml 25 - 50 ml / kg 62,40 zł
Amino Complex Liquid BIG ONE 1000 ml 25 - 50 ml / kg 128,60 zł
Amino Complex Powder 150 g 25 - 50 g / kg 59,80 zł
Amino Complex Powder BIG ONE 500 g 25 - 50 g / kg 150,10 zł

inLiquid & Powder
mają ogromne działanie na karpia! Są naturalne. Świadome do-
danie L-aminokwasów, a następnie wywołanie reakcji Maillarda 
czyni ten produkt jednym z najlepszych karpiowych atraktorów. 
Możesz go używać na różne sposoby, polecamy połączyć Liquid 
oraz Powder i używać jako niezywkle elastycznej pasty. 

inP
Rozpuszczalny w wodzie (nawet zimnej) proszek. Stymulator 
apetytu, sygnalizuje naturalny pokarm i pobudza do żerowania. 
Ekstrakt z wątroby oraz drożdży i lecytyna działają na karpie z 
rewelacyjnym efektem.  

Liquid Amino
wywołuje silny impuls pokarmu dla karpia! Składniki: rozpuszczo-
na betaina (N-trimetylo glicyny), L-metionina, L-cysteina, L-ala-
nina, L-argininy, L-prolina, L-argininy, L-tryptofan, witaminy B6, 
białka oraz węglowodany.

Dodatki Carptrack 
do dopalenia przynęt, miksów, 
pelletów stickmixów oraz ziaren!

NHDC Liquid - oryginalny! (naturalny słodzik)
Słodzik 1800 razy słodszy niż cukier. Posiada wyjątkowy smak, który 
pozwala na rozpoznanie autentyczności produktu – zarówno przez kar-
piarza jak i karpia. Jeden z najlepszych dodatków do przynęt – działa jak 
magnes! Użyj go przy tworzeniu własnych kulek, lub zastosuj zewnętrz-
nie. Uwaga! Czysty NHDC nie jest rozpuszczalny w wodzie! Dzięki 
zastosowaniu naszej innowacyjnej techniki dobrze rozprowadza się w 
wodzie i moze mieć postać mocno stężonej cieczy.

GLM full-fat blend (wersja premium)
nadaje się do stosowania zarówno w miksach bazowych jak i do 
późniejszego dopalania przynęt i zanęt. Słowa nie mogą wyrazić 
różnicy pomiędzy naszym GLM i innymi odtłuszczonymi pro-
duktami. Oleje są głównym nośnikiem smaku i zapachu co eks-
tremalnie pobudza ryby do żerowania.

Intense Fish Oil
Nowość! Nasza mieszanka 50/50 wysokiej jakości oleju rybnego, oraz 
łososiowego o jeszcze większej zawartości kwasów Omega3 niezwy-
kle atrakcyjnych dla ryb. Czysty intensywny zapach oleju, oraz jego 
wartości odżywcze od lat znany jest jako jeden z lepszych atraktorów. 
Pracuje w całym słupie wody!

Pure Liver
Proszek wątrobowy - istna bomba 
aminokwasów. Znany od lat jako 
jeden z lepszych atraktorów kar-
piowych. Bardzo intensywny w 
smaku i zapachu.

Betaina (czysta)
Przez wiele lat trzymany w tajem-
nicy jako tajny składnik przynęt. 
Wysoka zawartość aminokwasów. 
Intensywny zapach i smak. Pro-
dukt w czystej postaci bez jakich-
kolwiek dodatków.

Amino Complex Liquid & Powder
Wszystkie dodatki Carptrack płynne, oraz suche połączone w 
jeden proszek, oraz w jeden płyn. Ekstremalna moc aminokwa-
sów, zapach, smak i ekstremalna rozpuszczalność w wodzie.

IB Carptrack Liquid-Powder Pasta (gotowa do użycia)

Słynna już pasta IB Carptrack przygotowana z inLiquid, oraz Powder (strona 18) w 
stosunku 1 części inLiquid, oraz 7 części Powder. Gotowa do użycia. Kulka lub ciężarek 
obklejona naszą pastą to rewelacyjny sposób na zwiększenie atrakcyjności przynęty. 
Pastę można zastosować nawet kilka tygodni przed łowieniem, polecamy wtedy obto-
czyć przygotowany zestaw w naszym GLM full-fat.

Pasta jest genialnym atraktorem przez czas od 10 do 50 godzin
ciągle uwalniając cenne składniki, oraz atrakcyjny dla ryb zapach.

Liquid-Powder Paste 180 g 46,90 zł

Po 1 godzinie w wodzie Po 12 godzinach w wodzie Po 16 godzinach w wodzie

ŚWIEŻO 
DOPALONE
KULKI

I PO 2-3 
GODZINACH
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IB Carptrack Squid-Liver Mehl
Mączki z kałamarnicy oraz, wątroby z kałamarnicy 
posiadają bardzo wysoki odsetek wolnych amino-
kwasów, przez co są bardzo dobrze rozpuszczalne 
w wodzie. Jest to idealny dodatek do wszelkich ku-
lek, czyni je bardziej atrakcyjnymi pod względem 
wartości odżywczych jak i zapachu. Dozowanie 
mączek waha się na poziomie 10-25% miksu ba-
zowego. Koncentraty mają bardzo mocny zapach.

IB Carptrack Proteinkonzentrat
Wysoka zawartość łatwostrawnego białka, z ni-
ską zawartością popiołu. Duża część białek dobrze 
rozpuszczalnych w wodzie. Niezbędny dodatek 
do wszystkich dobrych kulek. Mocno stymuluje 
wszystkie gatunki ryb. Udział w mieszance bazowej 
5-10%. Koncentrat białka jest ważnym składnikiem 
wszystkich produktów z serii Carptrack.  Wielu 
karpiarzy w całej Europie używa tego dodatku z po-
wodzeniem. Zaufaj nam - to działa!

IB Carptrack ADD FAT
Tłuszcz jest nośnikiem smaku numer 1! Add Fat 
bazuje na specjalnej mączce mięsnej i zawiera sub-
stancje aromatyzujące, które zapewniają intensyw-
ny oraz charakterystyczny smak mięsa. Wzbogaćcie 
wasze mieszanki bazowe oraz stickmixy używa-
jąc Add Fat, a wzmocnijcie ich aromat! Poza tym 
tłuszcz jest jednym z najważniejszych źródeł ener-
gii, a co więcej źródłem witamin między innymi A, 
D i E. Polecane dozowanie: 5 do 25% w mieszance 
bazowej.

1 kg Squid-Liver Mehl 46,90 zł
2,5 kg Squid-Liver Mehl 115,70 zł
10 kg Squid-Liver Mehl 386,60 zł

1 kg Proteinkonzentrat 29,70 zł
2,5 kg Proteinkonzentrat 68,40 zł
10 kg Proteinkonzentrat 214,60 zł

1 kg ADD FAT 29,70 zł
3 kg ADD FAT 64,10 zł
10 kg ADD FAT 171,60 zł

Trzy filary skutecznej 
przynęty karpiowej„Give me 4“ - Dipy i Gele

Wypełnij IB Klickbox tym czym chcesz.
IB Klickbox wypełnony czterema opakowaniami:
- Carptrack Amino Dip 150ml (wszystkie rodzaje, Ty wybierasz!)
- Carptrack Amino Gel 100g (wszystkie rodzaje, Ty wybierasz!)
+ Naklejka Imperial Baits

Wybierz swój ulubiony zestaw!

Uncle Bait - Extra Strong - Starter Pack
Zawartość:
- 1kg Uncle Bait - Extra Strong (w rozmiarze 16 lub 20mm)
- 40g Uncle Bait „The Pop Up“ (w rozmiarze 16 lub 20mm)
- 50ml Uncle Bait „The Amino Dip“
- 30g Uncle Bait „The Amino Gel“
+ Imperial Baits Klickbox 
+ Naklejka Uncle Bait

Niepowtarzalny bestseller: 
„Give me 4 - Pimp my Bait Box“

IB Klickbox gefüllt mit:
- 300 ml inLiquid, 300 ml Liquid Amino
- 100 g Powder, 150 g inP
+ Naklejka Imperial Baits

„Give me 4“ - Dips & Gele 150,50 zł
„Give me 4“ - Dips & Gele + 180 g Liquid-Powder Paste 171,60 zł

„Give me 4 - Pimp my Bait Box“ 128,60 zł
„Give me 4 - Pimp my Bait Box“ + 180 g Liquid-Powder Paste 150,50 zł

OPCJONALNIE

WYSTARCZY DO DOPALENIA 

30 KG ZANĘTY!

WYSTARCZY NA 200 DOPALEŃ 
PRZYNĘTY HACZYKOWEJ

Imperial Baits Starter Pack
Próbki kulek  (10 rodzajów) :
- 10 smaków kulek (aktualnie dostępne w ofercie)
   3 kulki  (2 x 16 mm 1 x 20 mm) z każdego rodzaju
- aktualny katalog
- zestaw 8 naklejek

Uncle Baits - Extra Strong - Starterpack 128,60 zł Imperial Baits Starter Pack 28 zł 

Clickbox (pusty) 21,10 zł

Klickbox small (10 przegródek) 21 zł
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iBag - torba transportowa z rączkami
Przyjazna środowisku torba transportowa wykonana z R-PET 
(tworzywa uzyskanego z recyklingu plastikowych butelek). 
Wytrzymałe rączki. Mocne rzepy Velcro skutecznie zamykają 
torbę.
Wymiary: 40 cm x 20 cm x 35 cm 

iBox 12,5 litrów oraz iBox the Big One 30 litrów 
Nasze iBox są praktyczne i uniwersalne. Przez szczelne zamknięcia są idealnym 
zabezpieczeniem przed wilgocią. Możesz w nich przechowywać wszystko, ubra-
nia, żywność, worki karpiowe lub przynęty. Są wykonane z wzmocnionego nylonu 
odpornego na ujemne temperatury. iBox Big One dodatkowo posiada dodatkową 
wkładkę (7 litrów) w których można przechowywać np. dodatki Carptrack lub Me-
thod Mix, w zależności od upodobań.

OD 2017 ROKU 
W NOWYM 

STYLU

Wstęp

Z naszą szeroką ofertą jaką są dodatki Carptrack i inne produkty Imperial Baits 
dajemy Wam pełen asortyment który pomoże w każdej sytuacji i warunkach 
polować na te największe karpie. Poniższe wiadomości mają Wam przybliżyć 
informację jak macie stosować nasze produkty i jakie są możliwości uzyskania 
maksymalnej skuteczności nawet bez wcześniejszego długotrwałego nęcenia. 
Dlatego właśnie zebraliśmy całą wiedzę naszych testerów z Europy żeby Wam 
to wszystko przekazać. Imperial Baits życzy Wam dużo sukcesów nad wodą!

Piaskowa sztuczka:
Spróbuj wymieszać mączkę Carptrack 
Squid/Squid – Liver i Proteinkonzen-
trat i Full Fat (30%) z ziemią i piaskiem. 
Po wrzuceniu do wody taka mieszanka 
stworzy niesamowitą chmure zapacho-
wą która rewelacyjnie wabi karpie. Do-
datki takie jak Carptrack inL/inP lub 
GLM FullFat mogą dopalić tą wybucho-
wą mieszankę jeszcze bardziej.

Które dodatki Carptrack stosować z poszczególnymi rodzajami przynęt? 
Przez swoją gorycz, ostry zapach i smak które nadają Carptrack inLiquid oraz 
Powder klasyfikują się do popularnych „śmierdzieli”. Oba dodatki idealnie trzy-
mają się kulki i przez długi czas pracują w wodzie. Zwracamy Waszą uwagę, aby 
idealnie dopalić przynęty najpierw użyjcie Carptrack Powder, a później dopiero 
polejcie Liquidem.

Intensywna nuta Carptrack Liquid Amino oraz inP nie przypomina w żaden 
sposób smacznego banana czy truskawki, aczkolwiek te dodatki idealnie łączą 
się z naszymi słodkimi seriami kulek. Te dobrze rozpuszczalne w wodze dodat-
ki sprawdzają się szczególnie na wodach gdzie śmierdziele nie są akceptowane 
przez karpie. Radzimy używać Liquid Amino oraz inP szczególnie w zimie - na-
wet z śmierdzielami.

W obu przypadkach radzimy dodatkowo używać naszych uniwersalnych pro-
duktów takich jak GLM full-fat blend, NHDC, Pure Betain, Pure Liver oraz 
Intense Fish Oil.

Carptrack GLM full-fat blend
Tysiąc słów nie potrafią opisać różnicy smakowej wersji odtłuszczonej GLM do 
naszej. Oleje i tłuszcze są głównym nośnikiem smakowym tego produktu ekspor-
towego z Nowej Zelandii. Produkty które powstają w procesie odtłuszczania są 
wykorzystywane w lekach i kosmetykach. Cena pełnotłustej mączki GLM jest kil-
kukrotnie wyższa. My stworzyliśmy mieszankę idealną mączki pełnotłustej aby 
świadomie wykorzystać najlepsze cechy: rozpuszczalność oraz aromat. Carptrack 
GLM full-fat dodajemy do niektórych naszych kulek. Polecamy go zastosować do 
dopalenia kulek z zewnątrz. Działa fenomenalnie przy dozowaniu 5-30g/kg. Ra-
zem z innymi dodatkami Carptrack wielokrotnie podniesiemy atrakcyjność nas-
zych przynęt.

Karpie uwielbiają słodycz!
Carptrack NHDC jest 1800 razy słodszy od cukru bez odrobiny goryczy. Daw-
kowanie na poziomie 3 - 7ml/kg jest całkowicie wystarczające. Możemy dodać 
go do Liquid Amino lub Carptrack Liquid i zalać nasze przynęty. Tak powsta-
nie niesamowity i nieporównywalny zapach i smak! Nasz oryginalny słodzik 
NHDC jest oryginałem produkowanym od wielu lat!

Imperial Baits  -  Pimp my Baits
Korzyści w pigułce:
- Mocniej dopalone przynęty zamiast dużej ilości zanęty
- Zapobieganie przekarmieniu
- Natychmiastowe i długotrwałe wabienie ryb
- Z powodu małej ilości zanęty stymuluje karpie do intensywnego żerowania

Nie chcemy żebyście wydawali więcej ! 
Chcemy żebyście łowili więcej!

Zmniejsz ilość zanęty (i zaoszczędź!) stosując zewnętrzne dopalenie naszymi dodatkami!

10 PIMP 20 PIMP 30 PIMP

Co oznacza właściwie 10, 20 albo 30 „Bait Pimp”?
Przykładowo 30 „Bait Pimp” określa stosunek mieszania np. Carptrack Powder 
30 g oraz Liquid 30ml do dopalenia zewnętrznego przynęty. Okazało się, że przy 
zewnętrznym dopalaniu produktem płynnym oraz proszkiem, stosunek gram i 
mililitrów powinny zostać na takim samym poziomie po to aby osiągnąć opty-
malny efekt działania. Poprzez ten stosunek mieszania otrzymacie Państwo ide-
alną oraz skuteczną powłokę Carptrack, a zanęta nie będzie się kleiła!

iBag 34 zł
3 sztuki iBag 85,60 zł

iBox 12,5L 34 zł
3 sztuki iBox 12,5L 85,60 zł

iBox 30L + wkładka (7 L) 85,60 zł
3 sztuki iBox 30L + wkładka (7 L) 214,60 €
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Max Nollert Temptation MK III
Dolnik standardowy lub wykonany z korka

Max Nollert Temptation MK3 12ft 2,75-3,25lb
Trzecia generacja dobrze znanych i popularnych wędzisk wy-
konanych z maty węglowej IM7. Krzywa ugięcia 2,75-3,25 lb 
w jednej wędce!

Specyfikacja:
• Blank wykonany z włókna IM7, lakier przechodzący
w delikatny mat w części końcowej
• Lakierowane i polerowane
• Ciężar wyrzutowy 80-200g, max.250g
• Przelotki 6 + 1 SIC
Szczegóły:
Lakier epoksydowy pokrywa całą powierzchnie od pierw-
szej przelotki aż do połączenia co daje dodatkową stabilność 
podczas mocnych ekstremalnych rzutów. Wędka charakte-
ryzuje się mocną dynamiką, dzięki czemu szybkie zmiany 
kierunku ucieczki ryby ani silne zrywy nie powodują spięć 
z haka.

Nowość! Max Nollert Temptation TEN – 10ft / 3lb – feel the fish!
Kompaktowa, lekka, szybka i czuła.

Zaprojektowana dla... 
… wędkarzy którzy łowią lub holują ryby ze środków pływających. Często po-
śród podwodnych roślin lub twardych zaczepów. Ten nowy model wędki idealnie 
sprawdzi się również na szybkich mobilnych wypadach i przy stalkingu.

Szczegóły:
• Waga tylko 295 g, idealnie wybalansowana
• Szybka, paraboliczna akcja
• Materiał: mata węglowa IM7, polerowana, lakierowana. W części szczytowej dla
    lepszej czułości używamy od 2002 roku w seriach Temptation maty o drobniejszej         
   strukturze.
• Nowy model przelotek typu BKWAG – dwustopowe, zastosowane, aby w 
   szczególności zapobiec plątaniu przy rzutach.
• Przelotki 6 + 1 SIC w rozmiarze: 30-25-20-16-12-10-10 
• Wyjątkowo wytrzymały i solidny uchwyt kołowrotka „RAMBO“ w 
   kolorze czarnym
• Klasyczny pełny dolnik wykonany z korka
• Ozdobne omotki z pomarańczowej nici
• Wykończenie: dolnik z wysokiej jakości grawerem logo Imperial Baits

Max Nollert Temptation Ten
10 stóp i dolnik z korka

IF Rod Bands - 2 Sztuki 34 zł

Temptation MK3 12ft 2,75-3,25lb - Dolnik standardowy 984,70 zł
Temptation MK3 12ft 2,75-3,25lb - Dolnik z korka 1070,70 zł

Temptation Ten 10ft 3lb - Dolnik z korka 984,70 zł
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Łowca: Max Nollert
Foto: Julian JurkewitzGuppy - niespodzianka z nad Mozeli

Latem, w każde południe o ile jeszcze świeciło słońce dojeżdżałem rowerem do portu. Obserwowałem piękne ryby pływające między żaglówkami, 
wystarczył mi zaledwie kwadrans tego pięknego widoku aby poprawić sobie humor. Czasem ryby podpływały kilka metrów obok albo troszkę dalej i 
chowały się pod liliami wodnymi Pojawiały się bardzo blisko brzegu i znikały po chwili za trzcinami. Stałem z dobre 5-6 metrów „nad” nimi. Stromy 
i rozlegle porośnięty brzeg ciągnący się wzdłuż odcinka portu, chroni go przed wielką wodą. Udało mi się policzyć z 13-15 karpi.  Jeden z nich rzucał 
się szczególnie w oczy. Muszę przyznać, że nie wyglądał zbyt zgrabnie! Był wysoki i miał ogromny brzuch. Jego wygląd robił wrażenie, jak na tutejsze 
warunki. Znajdujemy się w końcu nad środkowym biegiem rzeki Mozeli, a ryby pojawiające się na tym odcinku rzadko przekraczają wagę 15 kg  – tak 
przynajmniej było kiedyś! Niższe góry,więcej słońca ? Większe karpie? Kto wie?! Już z kilka lat mnie tutaj nie było. Ale TERAZ to się zmieniło. Dzięki 
gromadzie tych karpi! A w szczególności, dzięki tej niezwykłej rybie którą nazwałem ‚Gubby‘
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Powrót do przeszłości

Więc zacząłem przygotowywać moje miejsce. Tak jak w dawnych czasach. Wybrałem końcówkę 
portu. W przeszłości zdarzało mi się złowić w tej okolicy nawet siedem ryb podczas jednej z let-
nich nocy. Absolutnym sukcesem było złowienie karpia o wadze 19.8kg i 99cm długości, który do 
dziś jest rekordem rzeki. Wczesna wiosna – marzec. Stare dobre czasy. Miejsce wygrzewania się 
ryb (gdzie wędkowanie nie jest dozwolone) jest zaledwie kilkaset metrów od końcówki portu. Nę-
ciłem nie dużo, ale często i konsekwentnie. Po kilku nocnych zasiadkach niestety nie miałem bra-
nia, nie zauważyłem również aktywności ryb. Próbowałem innych miejsc w sąsiedztwie. Również 
bez efektu. Każdego słonecznego dnia mogłem je obserwować w jednym miejscu. Zakładałem 
swoje okulary polaryzacyjne i podglądałem je godzinami. Łowienie w porcie nie jest dozwolone 
wewnątrz portu. Regularnie nęciłem wybrane wcześniej miejsce z nadzieją że w końcu się uda. 
Pomyślałem wtedy: „kto nie ryzykuje ten nie zyska”.

Taniec na schodach.

A więc na schody! Chciałem sprawdzić czy podwodna półka pozostała na swoim miejscu. Było to 
niezwykle ciekawe stanowisko gdzie mój „Wędkarski Ojciec” Uli w 1986 roku złowił pierwszego 
karpia o wadze powyżej 20 funtów na gotowanego ziemniaka. Jakiś czas później złowiono w tym 
miejscu rybę o wadze 23kg i przez kolejne lata stanowisko przynosiło regularnie piękne ryby. Do 
czasu, kiedy zabroniono wędkowania w tym miejscu. Dopiero od niedawna można łowić tam 
ponownie, lecz piaskowej podwodnej półki już nie ma. Brzeg schodzi ostro aż do głębokości 4 
metrów. Do miejsca gdzie wygrzewały się ryby miałem zaledwie 100 metrów. Jeden z zestawów 
położyłem na twardym dnie, a drugi na lekko mulistym. Nie były one oddalone od siebie. Uli 
łowił przeważnie popołudniami, aż do zachodu słońca. To miejsce nie było idealne do nocnych 
połowów. Stromy brzeg, schody i mała powierzchnia nie pozwalały na rozbicie standardowego 
obozowiska. Mój Combi – Carpo musiał stać przednimi nogami w wodzie. Nogi w krzesle i łóżku 
były wyciągnięte do granic możliwości. Aby dotrzeć do moich wędek musiałem tańczyć wokół 
brolly. Łabędzie faktycznie mogły dopłynąć do samego łóżka i krzesełka. Pierwszej nocy czułem 
napięcie. Myśl o dawnych czasach, wspomnienia ale i szacunek do przynęt i sprzętu używanego 
dziś napełniła mnie refleksją. Zagubiony w myślach zasnąłem.

Poranek z łabędziami

Następnego ranka słyszę głośne kwakanie koło mojego ucha! Łabędzie już na mnie czekały. 
Pozdrowiły mnie i jakby chciały mi dać do zrozumienia że jednak nie poszczęści mi się w 
tym miejscu. Wyglądało to jakby się ze mnie naśmiewały. Uśmiechnąłem się i pomyślałem 
sobie „a co Wy możecie wiedzieć o łowieniu karpi?!”
Trzy noce później byłem tam znów. Już nawet łabędzie nie witały mnie rankiem! Może one 
też stwierdziły że to nie ma sensu? Jeszcze tylko raz przed weekend’em gdzie tafla wody 
pokryje się setkami łódek i będzie można przejść po nich na przeciwległy brzeg. Absolutne 
szaleństwo Szczególnie przy otwarciu i zakończeniu sezonu. Nie twierdzę że jest to złe, ale 
taka ilość hałasu na pewno przepłoszy ryby. Choć plotki głoszą że wczasowicze karmią 
ogromne karpie kawałkami bułek. Wracamy do mojej misji!

Coraz bliżej!

Nawiązałem bliższy kontakt. W południe znów je widziałem. Były tam w komplecie. Chwi-
lę przed zmierzchem chciałem podpłynąć bliżej aby je poobserwować. Wziąłem ze sobą 
najmniejszego iBoat i tak znalazłem się wśród nich. Niektóre oglądałem z odległości nieca-
łego metra. Gubby nie był największy. Był tam też jeden podobny, o normalnych kształtach. 
Przyłączył się do nich również jeden mocniejszy, bardziej masywny lustrzeń. No proszę! 
Z bliska robią na mnie jeszcze większe wrażenie. Nagle wstrzymałem oddech. Przede mną 
wynurzył się „statek”! Nie do wiary – pomyślałem. Ten karp musi mieć ponad 20 kg! Dłu-
ga dobrze zbudowana płetwa grzbietowa wskazywała na wielkiego wojownika! Przepłynął 
obok mnie majestatycznie po chwili zniknął w toni głębokiej wody. Zanim udałem się w 
kierunku schodów spędziłem jeszcze chwile obserwując karpie. Żadnego brania, żadnego 
kwakania. Potrzebuję planu B! Gdzie one jedzą? Wyglądają na dobrze karmione! 

Sumy z Renu

W następnym tygodniu wybrałem się nad Ren. Towarzyszył mi przy tym kolega Nico, któ-
ry także spędził nie jedną noc nad rogiem portu na Mozeli. Naszym celem były olbrzymie 
sumy. Pogoda nie była idealna, wiał mocny wiatr. Prawie już się poddaliśmy i chcieliśmy 
wracać. Ale zdecydowaliśmy się dać naszemu ulubionemu miejscu jeszcze jedną szansę. W 
tamtym roku ten odcinek rzeki był absolutnym hitem i przyniósł nam kilka naprawdę do-
brych brań. Pojawił się deszcz. Rozłożyliśmy bivvy na naszej łodzi. Wiatr, który pchał nas 
pod prąd spowodował że staliśmy praktycznie w miejscu. Postanowiłem otworzyć drzwi 
aby pozwolić łodzi lekko dryfować. Kiedy dotarliśmy powoli do naszego miejsca nastąpiło 
potężne branie na mojego Plomb Teaser z dodatkiem pasków Squida. Co za odjazd! Aby 
uniknąć wciągnięcia przez rybę naszej łodzi do kanału, szybko ją zakotwiczyliśmy. Ryba 
stawiała jeszcze większy opór. Położyła się na dłuższy czas na 4 metrach głębokości i nie 
mogliśmy jej w żaden sposób ruszyć! Po wyczerpującym holu na łodzi ląduje mój najwięk-
szy sum o długości 2.10 m! 

Powrót na Mozelę!

Nico chciał spróbować nowych miejsc w polowaniu na sumy. Zapytał mnie, gdzie mógłby 
spróbować? Przypomniałem sobie słowa mojej mamy która opowiadała o wędkarzach, którzy 
mieli na haczyku ogromne ryby, lecz nie umieli ich w żaden sposób wyciągnąć. Działo się to 
kilkanaście lat temu za boiskiem przy polu kempingowym. Pomyślałem dlaczego nie ?
Nico rozbił się we wskazanym miejscu. Po mojej głowie też pływały ogromne sumy, lecz czas 
mijał i lato powoli mijało. Zaczęło się święto Mozelskiego Wina (Moselweinfesten). W tym 
czasie odwiedziłem Nico który był już po kliku zasiadkach – niestety bez rezultatów. Pojawia-
ły się jedynie brzany i klenie. Nico jest dekarzem i w tygodniu ciężko pracuje. Ze względu na 
to że w weekendy wyruszam w inne miejsca, rzadko mamy okazję łowić razem.

W poniedziałki razem z Reinerem gramy w bilard. Zaczynamy o 20 i kończymy o północy. 
Tej nocy coś skusiło mnie aby po rozgrywkach pojechać nad rzekę i zarzucić wędki. O godzi-
nie 3 w nad ranem zaczęło się to na co czekałem od dawna – branie! Na macie ląduje okaz 
o wadze 16 kilogramów. Skąd on się tutaj wziął? Może przypłynął z nurtem rzeki? Miejsce, 
w którym łowiłem było oddalone od portu gdzie wygrzewały się ryby o ponad 5 km! By-
łem niezwykle zdziwiony. W sobotnie południe obserwowaliśmy karpie pod powierzchnią 
w porcie.  Tydzień mijał. Miejsce nęciliśmy dalej. Udało mi się znaleźć czas na jeszcze jedną 
zasiadkę, niestety bez efektu. W sobotę pogoda znów sprzyjała. Było pięknie, słonecznie, a 
ja znów miałem okazję osbserwować Gubby w złocistych promieniach wrześniowego słońca. 
W miejscu obserwacji znajdowało się już mniej karpi, lecz pojawił się tam ponownie lustrzeń 
którego nazwałem „Godzilla”. 

I znów nastał poniedziałek. Może by tak znów zaryzykować? Kij bilardowy tak jakby na mnie 
czekał. Kule wpadały jak nigdy. Szło jak po maśle, prawie każdy strzał okazał się celny! To 
było świetne! Dzisiaj skończyliśmy nieco wcześniej. Była pierwsza w nocy, gdy z lewej strony 
zarzuciłem drugą wędkę. Używałem nowych Temptation TEN. Zaraz po braniu wskoczyłem 
do iBoata i po kilku sekundach byłem przy rybie. Niestety spięła się. Pomyślałem następnym 
razem będzie lepiej. 

O 7 rano sygnalizator zaczął wyć!

Znowu po wieczornym bilardzie. Znowu szczęśliwy! Wskoczyłem do pontonu z wędką i po chwi-
li byłem przy nim. Widziałem go tańczącego tuż pod powierzchnią kilka metrów ode mnie. A 
więc mój drogi możesz teraz pokazać swoją moc i zaprezentować potężny odjazd pomyślałem. 
O nie! Nie do wiary! To Gubby! Jeszcze nigdy tak szybko nie podebrałem żadnej ryby! Chodź 
ze mną chociaż na chwileczkę powiedziałem. Byłem w totalnym szoku, szczęśliwy. Dzwonie do 
Juliana który był akurat w drodze do firmy aby zrobił kilka fotek. Okazało się że Julian też znał 
tą rybę gdy za pomocą drona nagrywał film nad portem, gdzie zrobił kilka ujęć jemu, oraz jego 
przyjaciołom. I złowienie go było takie łatwe?
Faktem jest to że podczas biegu rzeki nie ma wypłyceń gdzie ryby mogłyby żerować. Karpie są w 
stanie przepłynąć 5 km za pożywieniem aby później wrócić do ciepłego miejsca w porcie, gdzie 
mogą się wygrzewać. Mi udało się być w odpowiednim czasie i odpowiednim miejscu. Również 
tego Wam życzę bo o to właśnie chodzi w łowieniu karpi!

Max Nollert
p.s: mam nadzieję że o „Godzilli” opowiem Wam w następnym katalogu!

Odleglość 5,5 km 
Gruppy przepłynął
w jedną noc! MIEJSCE 

OBSERWACJI

MIEJSCE
POŁOWU SIEDZIBA 

IMPERIAL 
FISHING
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EKSTRAKLASA WŚRÓD PLECIONEK

Shock‘it 0,50 / 0,60 / 0,70 mm 38,30 zł

Shock‘it - strzałówka mono
Ekstremalnie wytrzymały na przetarcia materiał na przy-
pony strzałowe. Wysoka wytrzymałość na węźle, maskujący 
kolor i idealnie okrągły przekrój. Polecamy stosować jako 
przypon strzałowy razem z naszymi plecionkami.

Visible czy Invisible Touch – oto jest pytanie?
Plecionka o średnicy 0.17mm i 15.4kg wytrzymałości 0.30mm i 21kg (Snaggy Wa-
ter) do zadań specjalnych, gdy spotkamy się w wodzie z naprawdę solidnym za-
czepami. Obie są niezwykle silne, gęsto plecione (12 splotów na centymetr) oraz 
odporne na promieniowanie UV przez minimum 10 lat. Mają one charakter neu-

tralny tonący. Umożliwiają ekstremalnie dalekie rzuty, bądź wywózkę na nieogra-
niczone odległości. Kolor żółty bądź szary – wybór należy do Ciebie!
Test noża: nasza plecionka wytrzymuje 40-60 przeciągnięć nożem. Dla porówna-
nia standardowa żyłka mono wyłącznie 10.

300 m 0,17 mm lub 0,30 mm 141,90 zł
600 m 0,17 mm lub 0,30 mm 283,80 zł
900 m 0,17 mm lub 0,30 mm 425,70 zł
1200 m 0,17 mm lub 0,30 mm 567,60 zł
1500 m 0,17 mm lub 0,30 mm 709,50 zł
1800 m 0,17 mm lub 0,30 mm 851,40 zł

Neutralna pływalność
Nasza plecionka cechuje się 
neutralną pływalnością. Pozosta-
nie tam gdzie chcesz tego Ty!

Właściwości plecionek Visible oraz Invisible Touch
Z łodzi: Aby uniknąć kontaktu z np. środkami pływającymi, oraz z zaczepami pod wodą (np. 
drzewa) podczas powrotu z wywożenia zestawu, przytrzymaj końcówkę wędki pod wodą. W ten 
sposób umieścisz plecionkę na idealnej głębokości gdzie zostanie do czasu ponownej wywózki.

Z brzegu: Kiedy zarzucisz wędkę, polecamy użyć lekkiego backleda który zatopi plecionkę na 
poziomie 0.5 - 1 m. Zatopiona plecionka nie będzie przeszkadzać nikomu na wodzie, a i nie za-
czepi się na np. podwodnych krzakach.

SHOCK IT: W obu przypadkach użyj strzałówki z naszego Shock It, aby zestaw idealnie przylegał 
do dna i stanowił mocny odcinek zabezpieczający przed przetarciem podczas holu.

DOSTANIESZ 
100 m

SHOCK IT

KUP 
 900 m

GRATIS!

300 m = 141,90 zł
600 m = 283,80 zł
900 m = 425,70 zł + 1 x SHOCK IT
1200 m = 567,60 zł
1500 m = 709,50 zł
1800 m = 851,40 zł + 2 x SHOCK IT

Na
jle

ps
za
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en

a!

Wskazówka: SHOCK IT!
Na ostatnich 15 - 30 metrach 
zestawu powinniśmy użyć 
strzałówki Shock It! Zapewni to 
idealne ułożenie na dnie, i po-
zwoli na amortyzację podczas 
holu. 
Testowane wielokrotnie!

Nieprawdopodobny test nożem na YouTube 
Nasza plecionka Invisible/Visible Touch wytrzy-
ma 50-60 przeciągnieć nożem, dla porównania 
zwykła żyłka najwyżej 10.

Znajdź na Youtube: Imperial Fishing Visible Touch

Idealne umieszczenie plecionki 
pomiędzy powierzchnią wody a 
zaczepami jest możliwe tylko z 
wykorzystaniem neutralnej pły-
walności Invisible / Visible Touch!

NOWOŚĆ 2017: SIT DOWN KEV - 0,25 mm - ekstremalnie wytrzymała!
Każda sytuacja nad wodą wymaga dostosowania się.
Jeżeli sytuacja na łowisku wymaga ,aby plecionka pozostała przy dnie nasz nowy SIT DOWN 
KEV będzie najlepszym wyborem. Ze względu na wplecione włókna Kevlar pozostaje nie-
zwykle wytrzymała i niezawodna w każdych warunkach. Już niebawem w sklepach.
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Bezpieczne i skuteczne oznakowanie łowiska

Lokalizacja: Lac du Der-Chantecoq Zdjęcie: Max Nollert

Imperial Fishing Marker 6.5m ciężarek 1.5kg oraz pokrowiec
Marker Imperial Fishing o długości 6.5m z ciężarkiem o wadze 1.5kg oraz torbą transportową w komplecie. Końcówka okle-
jona bardzo wysokiej jakości folią odblaskową, przez co jest widoczny w nocy nawet po oświetleniu zwykłą latarką czołową 
aż z odległości 220 metrów. Wyprodukowany z wielką dbałością o jakość i szczegóły. Elastyczny i praktycznie nie do złama-
nia. Możliwość dostosowania długości do pół metra. 

IF Marker 6,5 m + ciężarek 1,5 kg oraz pokrowiec 300,60 zł
IF Element 1 metr 34 zł
IF Końcówka świecąca żółta/czerwona/zielona/niebieska 107,10 zł

Powrót z zasiadki jest zawsze tylko krótką przerwą 
przed następną wielką wyprawą!
Matteo Paini, 2016

Gripper 80-300 g
 - przyjazny środowisku, nietoksyczny, bez zawartości ołowiu i wolframu,
 - opatentowana ciężka mieszanka,
 - prawie dwukrotnie cięższe od standardowych kamiennych ciężarków,
 - masa 4g/cm3 pozwala łowić na ciężarki o mniejszej objętości przy wyższej wadze,
 - dzięki większej powierzchni od standardowych ciężarków nie zapadają się w mule,
 - większa powierzchnia przylegania do dna nie pozwala na przesuwanie się 
   ciężarka i powoduje lepsze zacięcie ryby,
 - może być dipowany i aromatyzowany powoli oddaje zapach dodatkowo 
    wabiąc ryby,
 - nie potrzebuje malowania przez co po uszkodzeniu zachowuje swój kolor, 

iRock ostatecznie rozwiązuje problem stosowania toksycznych ołowianych cię-
żarków. Ekologiczne ciężarki nie są droższe od ich ołowianych odpowiedników 
bardzo szkodliwych dla środowiska. Od teraz możecie stosować ciężarki które 
nie wpływają w żaden sposób na wodny ekosystem. Pomyśl o naturze!

Ciężarki iRock możecie dipować! 
Ten produkt nie ma żadnego zapachu ani smaku. Ale zostały wyprodukowane 
tak aby mogły wchłonąć aromat. Możecie je dowolnie dipować i aromatyzować 
dodatkowo zwiększając siłę wabienia!

Uwaga:
Z powodu wykorzystania naturalnych materiałów ciężarki stawiają  większy 
opór podczas rzutów. Dlatego podczas zasiadek z brzegu zalecamy używać tych 
o wadze około 100 gram. 

Ciężarki przelotowe (inline) do dalekich rzutów są aktualnie podczas opracowy-
wania. Dostępne niebawem!

iRock - „stworzony z natury“

iRock Gripper - 80 g 6,90 zł
iRock Gripper - 100 g 8,20 zł
iRock Gripper - 120 g 9 zł
iRock Gripper - 140 g 9,70 zł
iRock Gripper - 160 g 10,30 zł
iRock Gripper - 180 g 10,80 zł
iRock Gripper - 200 g 10,80 zł
iRock Gripper - 250 g 13,30 zł
iRock Gripper - 300 g 14,60 zł

iRocks ze względu na swoje właściwości magnety-
czne mogą być zebrane z dna za pomocą magnesu 
przyczepionego do sztycy lub linki.
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iBoat Generation 4 - oferujemy Wam doskonałe pontony stworzone z pomocą wielu czołowych 
wędkarzy w Europie. Każdy znajdzie model sprostający indywidualnym wymaganiom. 

Brak zewnętrznych połączeń

Średnica burty 38 cm - to więcej 
miejsca wewnątrz!

Czarne aluminiowe ławeczki
z odczepianym pokrowcem

Wytrzymałe szyny pozwalający przesunąć 
ławkę według potrzeb

Lekka jak piórko, twarda jak kamień
podłoga pod wysokim ciśnieniem (0.8 bar)

Idealnie położone uchwyty wioseł zape-
wniają odpowiedni rozkład masy i ułatwia-
ją wiosłowanie.

Optymalna długość oraz wielkość 
wioseł ułatwia wiosłowanie przy 
minimalnym wysiłku.

Wytrzymałe uchwyty transportowe 
w strategicznych miejscach 

Przeprojektowana pawęż zwiększa wolną 
powierzchnię wewnątrz pontonu

Specjalnie wyprofilowany dziub zwiększa ilość 
dostępnego miejsca wewnątrz

Wysokiej jakości materiał PVC (Decitex)
- Kolor zielony grubość - 0,9mm 
- Kolor realtree grubość - 1,0mm 

iBoat = Ponton dla karpiarzy! Wszystko co niezbędne 
bez niepotrzebnych dodatków!

Liny ułatwiające 
transport

Ochronne listwy odbojowe 

Niezniszczalne metalowe 
dulki. Zastosowane tylko w 

naszych iBoat!

Wszystkie łączenia zabez-
pieczone dodatkową taśmą. 

Wytrzymałość nawet w 
ekstremalnych warunkach!

Optymalnie zaprojektowane stożki 
zapewniają dużą stabilność na wodzie

Cechy szczególne pontonów iBoat
Większa powierzchnia pokładu w porównaniu do innych oferowanych pontonów. Sprawdź!
iBoat 210 Powierzchnia: 1,26 m² iBoat 260 Powierzchnia: 1,55 m² iBoat 320 Powierzchnia: 2,06 m²  iBoat 400 Powierzchnia: 3,00 m²

PRZYKŁAD iBOAT 320
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iBoat 160 wykonany jest z tego samego materiału co jego więksi bracia. Jest wy-
posażony w podłogę wypełnioną powietrzem pod dużym ciśnieniem. Echosondę 
i silnik elektryczny możemy zamontować na dołączanej pawęży. Wysokiej jakości 
materiał i pompowana podłoga powoduje, że ten ponton jest wytrzymały i niezata-
pialny. Pompowany kil gwarantuje rejsy zgodnie z obranym kursem. 
Idealny kompan na krótkie zasiadki

Dodatkowe wyposażenie iBoat 160 w standardzie:

Zielona podłoga pod wysokim ciśnieniem, wydajna pompka z manometrem 
i pokrowcem. Fender-Expander Kit (zobacz na stronie 39). Torba transporto-
wa, stalowy D-Ring na dziobie do mocowania pontonu. Dwa wiosła o długo-
ści 132 cm, oraz jedno o długości 230cm. Sznury transportowe, czarna prze-
suwna ławeczka wykonana z aluminium, pokrowiec na siedzenie. Instrukcja 
obsługi, zestaw naprawczy: klej, łatkę dodatkowy zawór wraz z kluczem oraz 
manometr.

iBoat 160 zielony (Materiał 0,9 mm) 1930,70 zł
iBoat 160 realtree (Materiał 1,0 mm) 2145,70 zł

keliner hinweis für welche einsatzgebiete ideal

 iBoat 210 kompaktowy i szybki. Wystarczająca ilość miejsca, aby pomieścić echosondę wiadro z przynętami oraz matę.

 iBoat 260 jeżeli wybierasz się na dłuższą zasiadkę. Bez problemu pomieści komfortowo dwie dorosłe osoby.

 iBoat 320 na dłuższe zasiadki. Ilość miejsca pozwoli zapakować sprzęt niezbędny na tygodniowe wypady.

iBoat 210 zielony (Materiał 0,9 mm) 3225 zł
iBoat 210 realtree (Materiał 1,0 mm) 3435,70 zł

iBoat 260 zielony (Materiał 0,9 mm) 4295,70 zł
iBoat 260 realtree (Materiał 1,0 mm) 4725,70 zł

iBoat 320 zielony (Materiał 0,9 mm) 4725,70 zł
iBoat 320 realtree (Materiał 1,0 mm) 5370,70 zł
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iBoat 210, 260, 320 posiadają znacznie większe wnętrze niż porównywalne odpowiedniki innych producentów. To 
idealne pontony dla ambitnych wędkarzy. Idealna wielkość sprawdzi się w każdych warunkach od wypraw rozpo-
znawczych, wywózki nęcenie, holowanie ryb po długotrwałe zasiadki na dużych zbiornikach zaporowych. Zostały 
zaprojektowane specjalnie przez karpiarzy dla karpiarzy. Według nas aktualnie to najlepszy ponton  wyprodukowa-
ny dla wędkarzy karpiowych na rynku.

Bogate wyposażenie standardowe:
Podłoga wysokociśnieniowa w kolorze zielonym z dwoma deskami dla 
osiągnięcia jeszcze większej stabilności (w iBoat 210 zastosowana jedna 
deska). Zabezpieczające listwy odbojowe. Pompa wysokociśnieniowa z 
manometrem. Expander Kit (patrz strona 39). Torba transportowa. Mo-
cowanie Inox D-ring na dziobie. Dwa czarne wytrzymałe wiosła. Stalowe 
dulki. Dwie aluminiowe czarne ławeczki wraz z pokrowcami (w iBoat 
210 jeden komplet). Instrukcja obsługi, certyfikat, zestaw naprawczy. W 
komplecie znajduje się również klucz do zaworów, manometr oraz zawór 
zapasowy.

Film z etapu 
produkcji znajdzie-

cie na Youtube

iBoat 400 to największy z oferowanych przez nas pontonów który wprowadzi 
Cię do nowego wymiaru wędkarstwa karpiowego. Poczuj wolność którą daje 
stacjonarne łowienie z łodzi które pozwala na zastosowanie nowych taktyk i po-
szukiwanie ryb. Rozmiary iBoat 400 znajdą również przeznaczenie przy połowie 

ogromnych sumów, spinningu czy rodzinnych wycieczkach.  Nie potrzebujesz 
dodatkowej przyczepki lub ogromnego busa aby przetransportować nasz ponton, 
bez problemu zmieści się on w każdym rodzinnym samochodzie typu kombi. 

Łowienie z łodzi - czysta przygoda i poczucie 
wolności tylko razem z iBoat 400!

Fender-Expander Kit - „quick release“ 128,60 zł

iBoat 400 zielony (Materiał 0,9 mm) 6445,70 zł
iBoat 400 realtree (Materiał 1,0 mm) 7095 zł

iBOAT 260 iBOAT 320

Super-Turboblower 0,1- 0,8 bar 558,60 €
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Zalety akumulatorów litowo-jonowych (Li-Ion) 50AH w porównaniu do aku-
mulatorów ołowiowych 105AH: 
- Waga 4,9 kg zamiast 35 kg, przy takiej samej pojemności
- 5 x dłuższa wytrzymałość (przy ładowaniu 5 razy częściej) 
- Ochrona przed samorozładowaniem 
- Lepsza wydajność! Pełna moc aż do samego końca. Baterie ołowiowe przed rozła-
dowaniem stają się dużo słabsze 
- Akumulator litowo-jonowy można rozładować, mimo to napięcie pozostaje na 
poziomie 12 volt, zanim zostanie wyłączony. Baterie ołowiowe nie posiadają tego 
zabezpieczenia, w ten sposób całkowita żywotność szybko maleje o połowę, a wy-
dajność staje się o wiele słabsza 
- Akumulatory litowo-jonowe posiadają mechanizm ochronny przed ekstremal-
nymi temperaturami, a także przed nieprawidłowym podłączeniem biegunów + i -

Oszczędźcie sobie bólu pleców oraz pieniędzy.
Przykład akumulatora 50AH Li-lon (akumulator litowo-jonowy):
- Akumulator 50AH Li-lon w tym ładowarka = 619€
- Akumulator ołowiowy 105AH w tym ładowarka: koszt nie mniej niż 350€ i oferu-
je tylko 500 cyklów ładowania! Przeciętna żywotność akumulatora Li-lon podczas
ekstremalnych połowów wynosi ponad 10 lat (około 2000 cyklów ładowania).  
Krótko podsumowując: kto z Was cieszył się ołowiowym ciężkim akumulatorem     
    dłużej niż 3 - 4 lata? Byliście z niego zadowoleni?

Rozmiary i waga:
12V / 11AH = 16 x 6,5 x 9,5cm, 1 kg
12V / 50AH = 19 x 13 x 15cm, 4,9 kg
24V / 50AH = 26 x 17 x 21cm, 9,5 kg
12V / 100AH = 26 x 17 x 21cm, 10 kg

Rebelcell 12V 11AH 640,70 zł
Rebelcell 12V 11AH +Ładowarka 726,70 zł
Rebelcell 12V 50AH 2317,70 zł
Rebelcell 12V 50AH +Ładowarka 2661,70 zł
Rebelcell 24V 50AH 4252,70 zł
Rebelcell 24V 50AH +Ładowarka 4725,70 zł
Rebelcell 12V 100AH 4725,70 zł
Rebelcell 12V 100AH +Ładowarka 5155,70 zł

ENERGIA Z AKMULATORÓW
LITOWO-JONOWYCH 
TO ISTNA REWOLUCJA!!

REBELCELL 
50AH / 16,8V

REBELCELL 
11AH / 12V

REBELCELL 
50AH / 16,8V

NOWA KOLEKCJA IB - „THE ART OF BAIT“

IB Czapka Flexfit 85,60 zł

IB „the art of Bait“ T-Shirt 107,10 zł IB „the art of Bait“ Bluza 214,60 zł

DLA: MĘŻCZYZN, KOBIET I DZIECI

IB „the art of Bait“ Bluza z kapturem
- Elastyczne ściągacze na rękawach
- Wygodna i praktyczna przednia kieszeń
- Gruby i bardzo przyjemny materiał w kapturze
- Materiał niezwykle wysokiej jakości!

JAKOŚĆ, KTÓRĄ MOŻESZ POCZUĆ
NAWET PO 100 PRANIACH!
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Imperial Baits Girly Shirt black - wysokiej jakości haft z przodu i z tyłu

IB Girly XS-L 107,10 zł

Imperial Baits Jogger black UNISEX - wysokiej jakości haft z przodu i z tyłu

IB Jogger S-XXXL 171,60 zł

Imperial Baits Winter Hat black
100% Bawełna

IB Winter Hat 46,90 zł

Imperial Baits Fleece Hat black
Rozmiary S/M oraz L/XL

IB Fleece Hat 55,50 zł

IB Softshell Jacket - 100% wodoodporny 
- trójwarstwowy materiał w 100% wodoodporny
- oddychający materiał (1.000 g/m²/24h)
- kołnierz chroniący przed wiatrem
- mocny zamek błyskawiczny
- przednia kieszeń
- odpinany kaptur
- haftowane logo „IB the art of Bait“
- haft „Carptrack“ na przedniej kieszeni

IB Softshell S-XXXL 386,60 zł
„THE ART OF BAIT“ - T-SHIRTY DLA KOBIET I DZIECI

ROZMIARY 5-9 LAT, 10-15 LAT

GIRLS T-Shirt IB „The Art of Bait“ 107,10 zł

IB „The Art of Bait“ Hoodie 214,60 zł

ROZMIAR: S

Foto: © Michael Buchholz
Model: Viktoria Wiehler

Foto: © Michael Buchholz
Model: Viktoria Wiehler

ROZMIARY: XS, S

BOYS T-Shirt IB „The Art of Bait“ 107,10 zł

KIDS T-Shirt IB „The Art of Bait“ 107,10 zł

42 43



Komfortowo w każdych warunkach!
W naszym sklepie znajdziesz kompletną ofertę wysokiej jakości odzieży Geoff Anderson która sprawdza się nawet podczas najgorszych warunków. 

PODBIERAK ZAWSZE
W GOTOWOŚCI!

W zestawie:
1 x iMag (Magnes)
2 x Kółka łącznikowe
1 x Karabińczyk iMag - HANG ON! 42,60 zł

NIEZWYKLE PRAKTYCZNY
WYKORZYSTAJ GO ABY MIEĆ POD 
RĘKĄ TO CZEGO POTRZEBUJESZ!

Lanyard - big one 19,40 zł
Lanyard - small one 15,10 zł

UTRZYMA
3,5KG 

!!!!

Lanyards - elastyczna smycz
- Wytrzymałe smycze na zasadzie działania kabla telefonicznego
- Haczyk można zamocować praktycznie wszędzie
- Mocno elastyczny, nie zużywa się, nie rozciąga na stałe
- Miej zawsze pod ręką to czego potrzebujesz, idealnie do przypięcia 
igły wierła lub innych drobnych akcesoriów.

Długość: 
Small One - 12 cm, po rozciągnięciu 90 cm
Big One – 12,5 cm, po rozciągnięciu 120 cm

iMag - „HANG ON!“
iMag to sprytny magnes który ułatwi twoją zasiadkę. Zdarzyło Ci się że szukałeś 
swojej latarki lub centralki po całym namiocie? Ten gadżet rozwiąże te problemy! 
Możesz go przyczepić w dowolnym miejscu – wszystko zależy od Twojego po-
mysłu. iMag posiada karabińczyk dzięki któremu w łatwy sposób zawiesisz to co 
potrzebujesz. Magnes utrzyma wszystko – maksymalna waga przedmiotów to aż 
3.5 kg! Zestaw zawiera dwie części magnesu – z karpiem znanym z loga IB oraz 
pomarańczowy karabińczyk.
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Więcej produktów znajdziesz Online!
DVD, Książki, Artykuły, Catch Reporty, Taktyki i sztuczki oraz informacje o produktach

Więcej akcesoriów takich jak naklejki na samochody, 
plakaty, rzeźby, biżuterię tytanową znajdziecie w na-
szym sklepie online.

O Nas

Jak wygląda produkcja kulek w Imperial Baits? Aby wyprodukować najwyższej ja-
kości przynęty najważniejsze przy tym są atrakcyjne, świeże składniki, oraz opar-
ta na nich mieszanka. Max Nollert wraz ze swoim kreatywnym zespołem sam od 
samego początku tworzy i ustala każdy aspekt przepisu. Przed powstaniem firmy 
(w 2003 roku) wszystkie przynęty zostały sprawdzone przez Maxa oraz jego przy-
jaciół na Europejskich wodach. Prawie 250 stanowisk do magazynowania palet 
czeka na składowanie świeżych składników kulek, mixów Carptrack, gotowych 
kulek, iBoatów, wędek żyłek i wielu wielu innych produktów opracowanych przez 
Maxa i jego Team specjalnie dla karpiarzy.

Imperial Fishing w całej Europie!
Imperial Fishing sprzedaje swoje produkty w 20 krajach Europy. Dużego po-
święcenia wymagają także pokazy na targach oraz marketing z niemalże co-
dziennymi aktualizacjami na iBlog’u oraz publikowaniem materiałów w 
mediach społecznościowych, a także współpraca z ponad 30 europejskimi cza-
sopismami. Jednak realizowanie zaplanowanych celów rozwoju, oraz projekto-
wanie nowych produktów nigdy nie zostaje przy tym pominięte.

Sukces dzięki wytrwałości!

Wszystkie intensywne i ciągłe działania przynoszą IB zasłużone owoce i to nie 
przypadek, że Imperial Baits kilkakrotnie otrzymał nagrodę „najlepszego pro-
ducenta przynęt“ czy też „najlepszy sklep online“. A dodatkowo Max Nollert 
otrzymał nagrodę „najlepszego Niemieckiego wędkarza“. Dzięki kulkom IB 
Carptrack karpiarze z całego świata mogą łowić z wielkim powodzeniem. Chęt-
nie spoglądamy w przeszłość, ale i uważnie wypatrujemy przyszłosci, a dzięki 
Waszemu wsparciu jesteśmy zmotywowani do dalszego działania.

Max Nollert & Team
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Informacje kontaktowe

facebook.com/IFEurope

instagram.com/imperial_fishing

youtube.com/ImperialFishingTV

Imperial Fishing GmbH • MAX NOLLERT
Wallgraben 2 
Gewerbegebiet Mont Royal 
D-56841 Traben-Trarbach 
Tel: +48 576 645 329 (PL)
 +49 6541 818500 (DE, EN, FR)
Fax: +49 6541 818502
Email:  tomek@imperial-baits.pl 
 info@imperial-fishing.pl 

Onlineshop: 
www.imperial-fishing.pl 

Podane ceny są cenami sugerowanymi! 
Cena może ulec zmianie w zależności od kursu 
Euro oraz wielkości zamówienia! 
Zdjęcia mają charakter podglądowy.

Drogi wędkarzu:
Cała oferta produktów Imperial Baits jest dostępna w Polsce bezpośrednio od 
producenta.
Zapraszamy do składania zamówień w naszym sklepie dostępnym w języku 
Polskim, umożliwiamy płatność w złotówkach.
Ceny przy bezpośredniej sprzedaży są niższe niż oferowane w przeszłości. 
Proszę sprawdźcie!
Aby zagwarantować Wam maksymalną wygodę przy zakupach w naszym 
sklepie oferujemy niski koszt wysyłki oraz różne możliwości płatności. Zajrzyj 
do naszego sklepu online, zapraszamy do składania zamówień!

Połamania kija!
Max Nollert & Team

BĄDŻ PRZYGOTOWANY...


