
opakowania: 
1 kg i 2,5 kg

Zanęty MAGNUM FEEDER
Zanęty MAGNUM znają chyba wszyscy wędkarze, wielu z nich stosu-
je je z sukcesami od ponad 20 lat. Seria MAGNUM FEEDER to mieszan-
ki w prawie 90% oparte na tych sprawdzonych recepturach, dostoso-
wane pod kątem proporcji, frakcji, klejenia i pracy w wodzie do me-
tody feederowej. Nieco inna jest też kolorystyka, a nuty aromatycz-
ne zostały zmienione całkowicie. 

Te sześć zanęt zawiera zwiększoną ilość silnie oddziałujących na zmysły ryb skład-
ników smakowych i zapachowych, decydujących o ich atrakcyjności dla największych, 
najostrożniejszych okazów. To czekolada czy ziarno kakaowe, orzechy arachidowe, 
laskowe i włoskie oraz migdały. Specjalny dodatek składników mineralnych o dużej 
zasadowości powoduje miejscowe obniżenie kwasowości wody, przez co dodatko-
wo działa silnie wabiąco na ryby występujące w zakwaszonych wodach. Przetesto-
waliśmy bardzo solidnie w wodach komercyjnych jak i tych zupełnie dzikich. Finalne 
uwagi przedprodukcyjne opracował nasz teamowicz, Michał Gałek.
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Wszystkie oferowane zanęty są całkowicie biodegradowalne. Zawierają w swoim składzie surow-
ce wyłącznie pochodzenia naturalnego od atestowanych producentów. Nie zawierają substancji 
genetycznie modyfikowanych. Wytworzono je w oparciu o system kontroli HACCP.

friendly

 Indeks nazwa waga [g]
   1000 2500
 00-00-09-60-_ Magnum Feeder  Leszcz – Ciemne Ciastko / Bream – Dark Cookie 1000 2500
 00-00-09-64-_ Magnum Feeder  Karaś – Zielona Tajemnica / Crucian – Green Secret 1000 2500
 00-00-09-68-_ Magnum Feeder  Lin – Słodkie Zioła / Tench – Sweet Herbs 1000 2500
 00-00-09-72-_ Magnum Feeder  Karp – Egzotyczny Owoc / Carp – Exotic Fruit 1000 2500
 00-00-09-76-_ Magnum Feeder  Płoć – Czerwona Przyprawa / Roach – Red Spice 1000 2500
 00-00-09-80-_ Magnum Feeder  Metoda – Czysta Wanilia / Method – Pure Vanilla 1000 2500 kolor zanęty po namoczeniu

Leszcz – Ciemne Ciasto Karaś – Zielona Tajemnica Lin – Słodkie Zioła Karp – Egzotyczny Owoc Płoć – Czerwona Przyprawa Metoda – Czysta Wanilia

ZANĘTY



ZanętyZanęty
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PELLET MAGNUM
Pellet zanętowy Dragon MAGNUM produkowany jest wyłącznie z naturalnych składników nieszkodzących środowisku wodnemu. Charakteryzuje się 
nieprawdopodobną koncentracją smaku i zapachu, bardzo wysoką zawartością protein i wartością energetyczną. Przeznaczony jest do gruntowych 
oraz spławikowych technik połowów. Podczas pracy w łowisku stopniowo rozpuszcza się, tworząc chmurę zapachową wabiącą ryby. Dostępny jest 
w szerokiej gamie aromatów, a także w różnych wariantach zawartości protein.

Pellet PREMIUM 2 mm
Specjalistyczny pellet najwyższej klasy, o bardzo 
dużej zawartości białka i tłuszczu, intensywnym za-
pachu i atrakcyjnym kolorze. Dedykowany do tzw. 
metody, ceniony przez grono najbardziej wyma-
gających wędkarzy. Preferowany do nęcenia po-
dajnikiem zanętowym lub koszyczkiem oraz jako 
dodatek do zanęty.

Pellet CLASSIC 2 mm
Brązowy pellet CLASSIC ma nieco mniejszą zawartość białka oraz tłuszczu, ale przy 
idealnie zachowanym bilansie niezbędnej wartości odżywczej utrzymującej ryby w ło-
wisku. Przeznaczony do nęcenia wszystkich gatunków ryb karpiowatych, a zwłasz-
cza karpia, lina, karasia oraz leszcza. Główną nutą zapachową jest ryba, jednak w po-
łączeniu z innymi, unikalnymi aromatami dodanym podczas produkcji, tworzy ide-
alną zanętę na niemal każde łowisko.

METHOD
FEEDER

 Indeks nazwa waga [g]
 00-00-10-60-2005 Pellet Magnum Premium   Wanilia – żółty 500
 00-00-10-61-2005 Pellet Magnum Premium   Morwa/Ryba – ceglasty 500
 00-00-10-62-2005 Pellet Magnum Premium   Wędzona Kiełbasa – jasnobrązowy 500
 00-00-10-63-2005 Pellet Magnum Premium   Kryl – bordowy 500
 00-00-10-64-2005 Pellet Magnum Premium   Słodka Kukurydza/Gruszka – żółty 500
 00-00-10-65-2005 Pellet Magnum Premium   Truskawka – czerwony 500
 00-00-10-66-2005 Pellet Magnum Premium   Halibut/Makrela – zielony 500
 00-00-10-67-2005 Pellet Magnum Premium   Squid/Octopus – zielony 500
 00-00-10-68-2005 Pellet Magnum Premium   Krab/Chilli – zielony 500
 00-00-10-69-2005 Pellet Magnum Premium   Porzeczka – różowy 500
 00-00-10-70-2005 Pellet Magnum Premium   Czarny Halibut 500

 Indeks nazwa waga [g]
 00-00-10-40-2005 Pellet Magnum Classic   Halibut 500
 00-00-10-41-2005 Pellet Magnum Classic   Krab 500
 00-00-10-42-2005 Pellet Magnum Classic   Ochotka 500
 00-00-10-43-2005 Pellet Magnum Classic   Frutti Di Mare - Wanilia 500
 00-00-10-44-2005 Pellet Magnum Classic   Truskawka - Ryba 500
 00-00-10-45-2005 Pellet Magnum Classic   Kukurydza - Halibut 500
 00-00-10-46-2005 Pellet Magnum Classic   Fish Mix - Baza 500

Pellet przed zastosowaniem należy nasączyć wodą na około 1–2 minut. 
Namoczony, miękki i klejący nadaje się do bezpośredniego podania w ko-
szyczku zanętowym lub do wymieszania z zanętą.

Wszystkie pellety Dragon MAGNUM nadają się idealnie do łączenia z zanę-
tami z serii pod taką samą nazwą. Można to robić na różne sposoby, zarów-
no dopasowując aromat pelletu do zanęty jak też przywabiając ryby po-
przez zaskakujące i intrygujące dla nich połączenia zapachów.

00-00-10-64-2005

Wanilia

Kryl

Halibut/Makrela Squid/Octopus

Krab/Chilli Porzeczka

Słodka Kukurydza/Gruszka Truskawka

Morwa/Ryba

Wędzona Kiełbasa

Czarny Halibut

00-00-10-46-2005



Zanęty
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MAGNUM WAFTERS
Coraz bardziej popularna przynęta feederowa – tzw. poczwarki. Ma 
neutralną pływalność i jest przez to łatwa do zassania. Na jedną przy-
nętę można złowić nawet kilka ryb. Są na tyle miękkie, że nie wyma-
gają nawiercania igłą. Długo utrzymują aromat powoli uwalniając 
go do wody. 
10 zapachów w różnych kolorach. Słoiczek 60 ml – około 30 gramów.

Nowość

Atraktory w płynie 
MAGNUM BOOSTER
Boostery służą do aromatyzowa-
nia zanęt (tu najlepiej przed do-
daniem rozcieńczyć boostera wo-
dą) i pelletów, nasączania kulek 
proteinowych czy ziaren przynę-
towych i zanętowych. Ich doda-
nie zwiększa atrakcyjność zanęty 
podawanej w kulach czy wkłada-
nej w koszyczek. Skutecznie wa-
bią ryby, a ich nuta zapachowa 
jest wyczuwalna w łowisku z du-
żej odległości.

MAGNUM to seria aż 20 boosterów 
składająca się z kilku linii:
v   5 aromatów dopasowanych pod najczęściej łowione gatunki ryby, klasyczne, lu-

biane przez nie smaki i zapachy (Leszcz, Karaś, Lin, Karp, Płoć);
v   7 aromatów – klasyków, w których dominuje jeden sprawdzony i popularny za-

pach, od słodyczy, przez zioła, po owoce (Wanilia, Karmel, Marcepan, Piernik, Anyż, 
Truskawka, Ananas);

v   3 aromaty „rybne” (Halibut, Ryba, Owoce Morza);
v   5 bardzo niestatdardowych kombinacji aromatycznych, ukierunkowanych głów-

nie pod feedera (Ochotka-Konopie, Pikantna Kiełbasa, Skisłe Masło, Morwa, Gu-
ma Balonowa).

00-40-12-00-0500
Truskawka

 Indeks nazwa średnica [mm] objętość [ml]
 10-79-0806 Magnum Wafters  Wanilia-Scopex 8 60
 10-80-0806 Magnum Wafters  Orzech Tygrysi 8 60
 10-81-0806 Magnum Wafters  Ananas 8 60
 10-82-0806 Magnum Wafters  Truskawka 8 60
 10-83-0806 Magnum Wafters  Słodka Kukurydza 8 60
 10-84-0806 Magnum Wafters  Morwa 8 60
 10-85-0806 Magnum Wafters  Mango 8 60
 10-90-0806 Magnum Wafters  Czosnek-Wątroba 8 60
 10-91-0806 Magnum Wafters  Squid 8 60
 10-92-0806 Magnum Wafters  Biały Robak 8 60

 Indeks nazwa pojemność [ml]
 00-40-10-00-0500 Magnum Booster  Wanilia / Vanilla 500
 00-40-10-01-0500 Magnum Booster  Karmel / Caramel 500
 00-40-10-02-0500 Magnum Booster  Marcepan / Marzipan 500
 00-40-11-00-0500 Magnum Booster  Piernik / Gingerbread 500
 00-40-11-01-0500 Magnum Booster  Anyż / Anise 500
 00-40-12-00-0500 Magnum Booster  Truskawka / Strawberry 500
 00-40-12-01-0500 Magnum Booster  Ananas / Pineapple 500

Wanilia Karmel Marcepan Piernik

Anyż Truskawka Ananas

 Indeks nazwa pojemność [ml]
 00-40-20-00-0500 Magnum Booster  Halibut / Halibut 500
 00-40-20-01-0500 Magnum Booster  Ryba / Fish 500
 00-40-20-02-0500 Magnum Booster  Owoce Morza / Frutti Di Mare 500

Halibut Ryba Owoce Morza

 Indeks nazwa pojemność [ml]
 00-40-21-00-0500 Magnum Booster  Ochotka-Konopie / Bloodworm-Hemp 500
 00-40-30-00-0500 Magnum Booster  Pikanta Kiełbasa / Spicy Sausage 500
 00-40-31-00-0500 Magnum Booster  Skisłe Masło / Skewed Butter 500
 00-40-40-00-0500 Magnum Booster  Morwa / Mulberry 500
 00-40-41-00-0500 Magnum Booster  Guma Balonowa / Bubble Gum 500

Ochotka 
-Konopie

Pikantna 
Kiełbasa

Skisłe 
Masło

Morwa Guma 
Balonowa

 Indeks nazwa pojemność [ml]
 00-40-00-00-0500 Magnum Booster  Leszcz / Bream 500
 00-40-01-00-0500 Magnum Booster  Karaś / Crucian 500
 00-40-02-00-0500 Magnum Booster  Lin / Tench 500
 00-40-03-00-0500 Magnum Booster  Karp / Carp 500
 00-40-04-00-0500 Magnum Booster  Płoć / Roach 500

Leszcz Karaś Lin Karp Płoć
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Zanęty

Płoć  anyż-piernik 
czarna

Allround 
wanilia-czerwony robak

Karp  krab-ryba 
zielona

Płoć  ochotka-morwa 
czerwona

Karp  wanilia-konopie 
żółta

Leszcz  arachid-piernik 
ciemnoczerwona

Leszcz  ciastko-wanilia 
pomarańczowa

Leszcz  piernik-toffi 
żółta

Lin-Karaś  owoc-marcepan 
czerwona

Lin-Karaś  kozieradka-arachid 
czarna

Lin-Karaś  wanilia-kozieradka 
zielona

 Indeks nazwa waga [g]
   1000 2500
 00-00-03-01-_ Combat  Lin-Karaś  wanilia-kozieradka / zielona 1000 2500
 00-00-03-02-_ Combat  Lin-Karaś  kozieradka-arachid / czarna 1000 2500
 00-00-03-03-_ Combat  Lin-Karaś  owoc-marcepan / czerwona 1000 2500
 00-00-03-06-_ Combat  Leszcz  piernik-toffi / żółta 1000 2500
 00-00-03-07-_ Combat  Leszcz  ciastko-wanilia / pomarańczowa 1000 2500
 00-00-03-08-_ Combat  Leszcz  arachid-piernik / ciemnoczerwona 1000 2500
 00-00-03-11-_ Combat  Karp  wanilia-konopie / żółta 1000 2500
 00-00-03-12-_ Combat  Karp  krab-ryba / zielona 1000 2500
 00-00-03-16-_ Combat  Płoć  anyż-piernik / czarna 1000 2500
 00-00-03-17-_ Combat  Płoć  ochotka-morwa / czerwona 1000 2500
 00-00-03-21-_ Combat  Allround  wanilia-czerwony robak / naturalny, jasnobrązowy 1000 2500

kolor zanęty po namoczeniu

LIN-KARAŚ. Aromat: wanilia/kozieradka, kolor: zielony. 
Słodki aromat na ciepłe pory roku, konsystencja dopasowana do płytkich, zarośnię-
tych łowisk.

LIN-KARAŚ. Aromat: kozieradka/arachid, kolor: czarny.
Dominujący ziołowy aromat na łowiska o ciemnym dnie, szczególnie na początku 
sezonu, kolor doskonały na dzikie łowiska i płochliwe ryby.

LIN-KARAŚ. Aromat: owoc/marcepan, kolor: czerwony.
Ostra czerwona barwa i niespotykany aromat, co ukierunkowuje zanętę na łowi-
ska komercyjne.

LESZCZ. Aromat: piernik/toffi, kolor: żółty.
Średnia frakcja i korzenny aromat, stonowana praca, klasyk na chłodniejsze miesiące.

LESZCZ. Aromat: ciastko/wanilia, kolor: pomarańczowy.
Spokojny aromat, ale intensywny kolor, pasować będzie zarówno na łowiska dzi-
kie jak i specjalne.

LESZCZ. Aromat: arachid/piernik, kolor: ciemnoczerwony.
Zanęta przede wszystkim na jesień, przy nieco niższej temperaturze wody. Aromat 
orzecha podbity lekko przyprawami.

KARP. Aromat: wanilia/konopie, kolor: żółty.
Bardzo grube składniki, dużo całych ziaren różnego pochodzenia. Uniwersalny aro-
mat i praca pasująca także do method feedera.

KARP. Aromat: krab/ryba, kolor: zielony.
Gruba frakcja, ostry, rybny zapach i popularny ostatnio zielony kolor ukierunkowują 
ją bardziej na łowiska specjalne.

PŁOĆ. Aromat: anyż/piernik, kolor: czarny.
Drobna i bardzo ciemna zanęta o ziołowej i przyprawowej nucie zapachowej. Bardzo 
mocna praca w kierunku powierzchni wody idealna na głębsze łowiska.

PŁOĆ. Aromat: ochotka/morwa, kolor: czerwony.
Czerwony kolor, silna praca do powierzchni, dużo drobnej frakcji z ziaren i orzechów, 
niespotykany, bardzo ciekawy aromat.

ALLROUND. Aromat: wanilia/czerwony robak, kolor: naturalny, jasnobrązowy.
Ciekawy dla wszystkich ryb aromat wanilii i robaka, brak barwników. Polecana na 
łowiska z dużą różnorodnością gatunków ryb, łatwa do własnego modyfikowania.

opakowania: 1 kg i 2,5 kg

Seria zanęt Dragon COMBAT powstała 
z myślą o wędkarzach stawiających so-
bie za cel łowienie okazowych egzem-
plarzy różnych gatunków ryb spokojne-
go żeru. Specyficznie dobrane połączenia granulacji poszczególnych 
komponentów, pracy kuli zanętowej w wodzie, kolorów zanęt po namo-
czeniu oraz ich niestandardowe aromaty mają za zadanie zwabić w ło-
wisko największe, najbardziej doświadczone ryby. Wszystkie zostały 
przetestowane zarówno w mocno eksploatowanych łowiskach komer-
cyjnych jak i w dzikich, rzadko uczęszczanych wodach.

Zanęty 
COMBAT
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REKORD POLSKI
Rafała Reitr i jego rekordowa świnka o wadze 
2.70 kg. Do łowienia Rafał używył wędziska MegaBA-
ITS Black Shadow o długości 3,9 m i ciężarze wyrzu-
towym do 120 g, kołowrotka Ryobi Proskyer LT z żył-
ką Dragon Obsession 0,23 mm i przyponu Dragon 
HM80 Competition o średnicy 0,141 mm zakończo-
nego hakiem MegaBAITS Izumejina w rozmiarze 16. 
Do koszyka o ciężarze 100 gramów trafiała mieszan-
ka na zanęty Dragon Combat Karp Wanilia-Konopie. 



Zanęty

Lin, KaraśWszystkie receptury opracowano w oparciu o komponenty z dużą zawartością pro-
tein i innych składników odżywczych. Każda z nich zwiera kompleksowy zestaw sub-
stancji wabiących, dzięki czemu zanęty charakteryzują się wyjątkową skutecznością. 
Oprócz składników wysokobiałkowych zanęty posiadają optymalny poziom regula-
torów, które stymulują procesy trawienne u ryb, co wpływa na intensyfikację brań. 
Poszczególne frakcje poddano specjalnej obróbce, wzmacniając ich atrakcyjność 
smakowo – zapachową.

Zanęty wzbogacono sprawdzonymi kompozycjami zapachowymi, wpływający-
mi na zmysł smaku i powonienia u konkretnych gatunków ryb.

 Indeks nazwa waga [g]
   1000 3000
 00-00-08-70-_ XXL  Karp 1000 3000
 00-00-08-71-_ XXL  Leszcz 1000 3000
 00-00-08-72-_ XXL  Gruba Płoć 1000 3000
 00-00-08-73-_ XXL  Lin, Karaś 1000 3000

METHOD
FEEDER

KARP – skoncentrowana dawka białek i cennych aminokwasów. Gruboziarnista, 
prawdziwie selektywna. Uwielbiany przez karpie miodowy zapach, podbity deli-
katną nutą waniliową.

LESZCZ – sprawdzona na wielu łowiskach leszczowych. Wzbogacona odpowied-
nią dawką przypraw i ziół. Charakterystyczny zapach mieszanki piernikowej z wyczu-
walnym aromatem cynamonowym.

GRUBA PŁOĆ – skutecznie wabi duże egzemplarze płoci. Wieloziarnista, boga-
ta w składniki stymulujące układ trawienny. Unikalny aromat korzenny z dużą daw-
ką słodyczy.

LIN, KARAŚ – specjalistyczna mieszanka, dopasowana składem do specyfiki sie-
dlisk linowo – karasiowych oraz ich upodobań pokarmowych. Zapach: słodko-przy-
prawowy.

Karp

Gruba Płoć

Leszcz
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opakowania: 
1 kg i 3 kg

Zanęty XXL
Selektywne, grubofrakcyjne 
i aromatyczne – tak w skrócie 
można scharakteryzować se-
rię zanęt spod znaku XXL. To 
znakomita oferta dla wędka-
rzy wybierających się na po-
łów dużych leszczy, karpi, li-
nów i innych okazałych ryb 
spokojnego żeru, metodami 
tradycyjnymi oraz włosową.



Zanęty

 Indeks nazwa waga [g]
   1000 2500
 00-00-08-21-_ Elite  Uniwersalna 1000 2500
 00-00-08-24-_ Elite  Leszcz Arachid 1000 2500
 00-00-08-25-_ Elite  Leszcz Special 1000 2500
 00-00-08-27-_ Elite  Lin, Karaś 1000 2500
 00-00-08-28-_ Elite  Lin Marcepan 1000 2500
 00-00-08-31-_ Elite  Rzeka 1000 2500
 00-00-08-32-_ Elite  Feeder Strong 1000 2500
 00-00-08-35-_ Elite  Karp Wanilia 1000 2500
 00-00-08-37-_ Elite  Płoć Ochotka Czerwona 1000 2500
 00-00-08-38-_ Elite  Płoć Ochotka Czarna 1000 2500

Uniwersalna Leszcz Arachid Leszcz Special Lin, Karaś

Lin Marcepan Rzeka Feeder Strong

Płoć Ochotka CzarnaPłoć Ochotka Czerwona

Karp Wanilia

METHOD
FEEDER

Zanęty ELITE
Seria zanęt Dragon ELITE to efekt pracy członków Teamu Dragon; za-
wodników oraz szerokiej grupy wędkarzy amatorów, którzy za pośred-
nictwem internetu zgłosili się do współpracy z naszą firmą.

To dzięki nim powstał produkt bardzo uniwersalny, sprawdzony na różnych wo-
dach i dostosowany do w niemal każdych warunków. Dodatkowym atutem była moż-
liwość poznania opinii wielu przyszłych użytkowników i uwzględnienia ich oczekiwań 
w końcowym produkcie. Na skutek sugestii internautów testujących nasze produkty 
zdecydowaliśmy się na użycie silniejszych niż w wersji pierwotnej aromatów, zastoso-
wanie kilku zupełnie nowych połączeń smakowo–zapachowych, a także na zwiększe-
nie spoistości. ELITE to zanęty najnowszej generacji, bazujące na zbilansowanych re-
cepturach, uwzględniających zapotrzebowanie na energię i składniki odżywcze takie 
jak białko, aminokwasy, tłuszcze, witaminy i związki mineralne u różnych gatunków 
ryb. Wzbogacone dawką aromatów i substancji regulujących procesy metabolicz-
ne, szybko wabią ryby i skutecznie utrzymują je w polu nęcenia. Znakomicie spraw-
dzają się w wodach o dużej presji wędkarskiej. Wielkość frakcji oraz składniki sma-
kowo–zapachowe w ELTE zostały dobrane pod kątem poszczególnych łowisk oraz 
preferencji konkretnych gatunków ryb. Naturalne komponenty użyte do ich produk-
cji poddano dodatkowej obróbce, dzięki czemu podbito smak i aromat mieszanek. opakowania: 1 kg i 2,5 kg
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Zanęty

Zanęty MAGNUM
We współpracy z wyczynowcami wprowadziliśmy w zanętach 
M A G N U M zmiany, których celem jest wydłużenie okresu emisji smu-
gi zapachowej, a tym samym lepsze i dłuższe utrzymywanie ryb w ło-
wisku. Teraz seria MAGNUM to mocniejszy i trwalszy aromat!

MAGNUM to legendarna już seria zanęt wędkarskich, przeznaczonych zarówno 
do łowienia zawodniczego, jak i rekreacyjnego. Zanęty Magnum przeznaczone zo-
stały głównie dla tych wędkarzy, którzy nastawiają się na połów największych osob-
ników ryb karpiowatych. Wieloletnie doświadczenia polskich i zagranicznych węd-
karzy, wsparte najnowszymi zdobyczami nauki z zakresu biochemii i fizjologii ryb za-
owocowały powstaniem receptur, których skuteczność została w ostatnich latach 
wielokrotnie potwierdzona. Dzięki zanętom Magnum na terenie całej Europy zło-
wiono kilkadziesiąt rekordowych i medalowych okazów. Magnum to jedne z naj-
pewniejszych i najlepiej przetestowanych zanęt występujących obecnie na polskim 
rynku wędkarskim.

Zanęty MAGNUM zawierają zwiększoną ilość silnie oddziałujących na zmysły ryb 
składników smakowych i zapachowych takich jak czekolada czy ziarno kakaowe, a tak-
że orzechy arachidowe, laskowe i włoskie oraz migdały, decydujących o ich atrakcyj-
ności dla dużych okazów ryb karpiowatych. Specjalny dodatek składników mineral-
nych o dużej zasadowości powoduje miejscowe obniżenie kwasowości wody, przez 

LIN-KARAŚZIELONY

1,00 kg
Art. Nr 00-00-09-04-1000

SERIA nr MLK-9

Standard LeszczPłoć Karp

Lin-Karaś zielonaLin-Karaś Feeder

 Indeks nazwa waga [g]
   1000 2500
 00-00-09-00-_ Magnum  Standard 1000 2500
 00-00-09-01-_ Magnum  Płoć 1000 2500
 00-00-09-02-_ Magnum  Leszcz 1000 2500
 00-00-09-03-_ Magnum  Karp 1000 2500
 00-00-09-04-_ Magnum  Lin-Karaś 1000 2500
 00-00-09-05-_ Magnum  Lin-Karaś zielony 1000 2500
 00-00-09-06-_ Magnum  Feeder 1000 2500

opakowania: 
1 kg i 2,5 kg

co dodatkowo działa silnie wabiąco na ryby występujące 
w zakwaszonych wodach.

Zanęty MAGNUM szczególnie polecamy na akwe-
ny o znacznym stopniu zanieczyszczenia wody, zwłasz-
cza na wody średnio i silnie zakwaszone. Przypomina-
my, że w Polsce ponad 60–70% wód stojących i około 
40% wód płynących są wodami o kwasowym lub lek-
ko kwasowym pH.
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Zanęty QUATTRO
Dragon QUATTRO to klasyczne, efektywne mieszan-
ki zanętowe, przeznaczone do codziennego wędkowa-
nia. Każda z nich zawiera optymalną dawkę komponen-
tów smakowo–zapachowych i regulujących, dzięki cze-
mu wzmagają efekt wabienia i utrzymywania ryb w za-
sięgu wędki.
Sprawdzają się jako gotowy produkt oraz jako komponent własnej 
mieszanki. Można je wzbogacać niewielką ilością atraktorów, kom-
ponentów lub przynęt roślinnych i zwierzęcych. W łowisku z ucią-
giem zalecamy zwiększyć spoistość zanęty i dociążyć (gliną, żwirem).

LIN-KARAŚ
CZERWONY ROBAK
0,75 kg

Art. Nr 00-00-08-69-0750

 Indeks nazwa waga [g]
   750 5000
 00-00-08-60-_ Quattro  Baza Jezioro 0750 5000
 00-00-08-61-_ Quattro  Baza Rzeka 0750 5000
 00-00-08-62-_ Quattro  Płoć Anyżowa 0750 5000
 00-00-08-63-_ Quattro  Leszcz Piernikowy 0750 5000
 00-00-08-64-_ Quattro  Leszcz Ciastkowy 0750 5000
 00-00-08-65-_ Quattro  Karp Malina-Scopex 0750 5000
 00-00-08-66-_ Quattro  Lin-Karaś Kozieradka-Wanilia 0750 5000
 00-00-08-67-_ Quattro  Płoć  Kolendra 0750 5000
 00-00-08-69-_ Quattro  Lin-Karaś  Czerwony Robak 0750 5000

opakowania: 
0,75 kg i 5 kg

Baza Jezioro Płoć AnyżowaBaza Rzeka

Karp Malina-ScopexLeszcz CiastkowyLeszcz Piernikowy

Lin-Karaś 
Kozieradka-Wanilia

Płoć Kolendra Lin-Karaś Czerwony Robak

BAZA JEZIORO, BAZA RZEKA. Zanęty bazowe, przeznaczo-
ne do połowu w wodach stojących i bieżących, zawierające najwyż-
szej jakości składniki klejące, tłuszczowe i uwalniające. Charakteryzu-
ją się delikatną nutą zapachową (baza jezioro – waniliową, baza rze-
ka – śmietankową). W zależności od wymagań poszczególnych łowisk 
i gatunków ryb do baz można dodawać mieszanki smakowo–zapa-
chowe, atraktory i inne komponenty.

PŁOĆ ANYŻOWA. Lekka zanęta o zapachu anyżu i słodko–słonym smaku, któ-
rej bazę stanowi drobne pieczywo cukiernicze z dodatkiem nasion roślin oleistych 
i substancji uwalniających. Poszczególne frakcje aktywują się stopniowo, w postaci 
unoszącego się słupa, co decyduje o utrzymaniu płoci w łowisku.

LESZCZ PIERNIKOWY, LESZCZ CIASTKOWY. Zanęty o średniej frak-
cji, oparte na wyrobach cukierniczych i wzbogacone kompozycjami zapachowymi: 
piernikową oraz ciastek maślano–korzennych. Zawierają optymalny poziom substan-
cji klejących, odpowiedzialnych za etapowe uwalnianie cząstek, które opadając na 
dno, tworzą atrakcyjny dywan zanętowy.

KARP MALINA - SCOPEX. Aromatyczna, słodka zanęta z zawartością grubej 
i średniej frakcji oraz dużą dawką protein, bogata w składniki o wysokiej wartości od-
żywczej. Posiada intensywny zapach malinowy z delikatną nutą scopexu. Wabi kar-
pie ze znacznych odległości i długo utrzymuje je w polu nęcenia.

LIN - KARAŚ KOZIERADKA - WANILIA. Zanęta o średniej frakcji, przezna-
czona do połowu lina, karasia i innych ryb żerujących przy dnie. Dominują w niej za-
pachy kozieradki i wanilii, czyli mieszanka uwielbiana przez karasie i liny. Zawiera od-
powiednio dobrany zestaw składników energetycznych, proteinowych i mineralnych.

PŁOĆ KOLENDRA. Zanęta drobnej frakcji, aromatyczna, w której główną nutą 
zapachową jest kolendra. Skutecznie wabi w łowisko płocie, ale uniwersalność ziół 
pozwala na zatrzymanie w łowisku żerujących innych gatunków ryb spokojnego że-
ru. Ciemniejszy kolor mieszanki umożliwia zastosowanie tej mieszanki w łowiskach 
o dużej presji wędkarskiej.

LIN-KARAŚ CZERWONY ROBAK. Aromatyczna mieszanka o zapachu roba-
ków, wabiąca skutecznie liny oraz karasie. Zanęta średniej frakcji, która świetnie utrzy-
muje ryby w łowisku, pobudzając je do aktywnego żerowania. Przeznaczona do po-
łowu w wodach stojących i wolno płynących. Zawiera wyszukane składniki odżyw-
cze, które wabią ryby z dużych odległości.
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PODBIERAKI

PODBIERAKI WĘDKARSKIE
DRAGON oferuje bogaty wybór profesjonalnych podbie-
raków, dostosowanych konstrukcją do metody połowu. 
Łowcom dużych szczupaków polecane są podbieraki, któ-
rych siatki utkane są z grubej przędzy (zwiększona odpor-
ność na przecięcie ostrymi zębami) i posiadają duże oczka 
(w wodzie stawiają minimalny opór). W bogatej kolekcji 
produkty dla siebie znajdą też pstrągarze, karpiarze i węd-
karze wyczynowi. W ofercie przygotowaliśmy wysokiej ja-
kości rozwiązania konstrukcyjne, chronione patentami, 
m.in. wzmocnione połączenie kosza z uchwytem czy za-
ciskowe rozwiązanie mocowania kosza.

Podbierak szczupakowy
Przygotowany do podbierania największych okazów, obręcz stała, siatka z mocnej 
plecionki, duże oczka. Obręcz pięciokątna, 70 x 70 cm, długość 1,60 m (92-32-220).

92-32-220

Podbierak owalny z miękką siatką 
z zatrzaskowym mocowaniem kosza
Seria trzech dużych, a przede wszystkim bardzo mocnych podbieraków na wielkie 
drapieżniki, w tym łososie. Teleskopowa rękojeść i bardzo miękka siatka. Wielkość 
oczek siatki: 12 x 6 mm.

Składane podbieraki szczupakowe
Profesjonalne podbieraki na szczupaki i inne duże drapieżniki. Bardzo mocna obręcz 
z możliwością składania na czas, kiedy sprzęt nie jest używany, co znacznie poprawia 
funkcjonalność podbieraka w mniejszych łodziach. Czas potrzebny na rozłożenie to 
zaledwie kilka sekund a przy pewnej wprawie jest to w stanie zrobić jedną ręką węd-
karz holujący rybę. Pojemność kosza w największym podbieraku pozwala całkowi-
cie bezpiecznie podebrać rybę długości nawet w okolicach 150 cm. Miękka, gumo-
wana siatka nie kaleczy ryby a w połączeniu z dość dużą średnicą oczek zmniejsza 
prawdopodobieństwo wbijania się w nią haków przynęty.

Parametry techniczne:
wielkość oczek siatki: 12 mm
połączenie: zatrzask, stop aluminium
materiał siatki: plecionka pokrywana miękką, gumową powłoką

 Indeks kostrukcja płączenie z uchwytem wielkość siatki [cm] długość [cm]
 92-31-110 1-częściowy, owalny zatrzask 55 x 65 110
 92-31-181 1-częściowy, pięciokątny zatrzask 50 x 60 180

 Indeks kostrukcja płączenie z uchwytem wielkość [cm] głębokość [cm] dł. rękojeści [cm] dł. całkowita [cm]
 92-33-160 1-cz., pięciokątny zatrzask 65 x 55 65 95 160
 92-33-175 1-cz., pięciokątny zatrzask 75 x 62 75 100 175
 92-33-190 1-cz., pięciokątny zatrzask 85 x 70 85 105 190
 92-33-205 1-cz., pięciokątny zatrzask 95 x 80 105 110 205

92-35-230

 Indeks kostrukcja płączenie z uchwytem wielkość [cm] głębokość [cm] długość [cm]
 92-35-210 2-częściowy, owalny zatrzask 65 x 55 60 160–210
 92-35-230 2-częściowy, owalny zatrzask 75 x 65 65 180–230
 92-35-250 2-częściowy, owalny zatrzask 85 x 75 70 200–250

Podbieraki spinningowe
Obręcz stała, nienasiąkająca siatka nylonowa z oczkami 30 milimetrów – idealna, 
kiedy spinningujemy woblerami, łatwo wczepiającymi się we wszelkie siatki ple-
cione. Oferowany w dwóch wersjach: 92-31-181 z obręczą pięciokątną o wymiarach 
50x60 cm, całkowita długość podbieraka to 1,80 m. 92-31-110 z obręczą owalną 55 x 
65 cm, całkowita długość 1,10 m.

92-31-181

92-31-110

92-33-190
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Podbieraki, siatki

Podbieraki teleskopowe COATED MESH

92-27-180

 Indeks kostrukcja płączenie z uchwytem wielkość siatki [cm] długość [cm]
 92-25-171 2-częściowy, trójkątny zatrzask 50 x 50, miękka siatka 170
 92-25-211 2-częściowy, trójkątny zatrzask 50 x 50, miękka siatka 210

Podbieraki teleskopowe z miękką siatką

92-25-171

Wymiary kosza 50 x 50 cm 
przy długości 1,70 m (92-25-
171) lub 2,10 m (92-25-211). 
Cały system blokady z za-
trzaskiem wykonany z meta-
lu. Obręcz składana, metalo-
wa, siatka z dzianiny o drob-
nych oczkach, pokrywana 
miękkim tworzywem.

Podbierak owalny z miękką siatką 
z zatrzaskowym mocowaniem kosza

 Indeks kostrukcja płączenie z uchwytem wielkość siatki [cm] długość [cm]
 93-04-236 2-częściowy, owalny zatrzask 75 x 65, miękka siatka 235

93-04-236

Podbierak o owalnym kształcie, 
oferowany w wersji dwuczęścio-
wej (uchwyt składany teleskopo-
wo), wyposażony w zatrzaskowy 
łącznik pomiędzy koszem z siatką 
a uchwytem. Siatka wykonana ze 
specjalnej, bardzo mocnej i szyb-
koschnącej przędzy, pokrywanej 
miękkim tworzywem.

 Indeks kostrukcja płączenie z uchwytem wielkość [cm] długość [cm]
 92-27-180 2-częściowy, trójkątny zatrzask 60 x 60, miękka siatka 180
 92-27-220 2-częściowy, trójkątny zatrzask 60 x 60, miękka siatka 220

Rewolucyjne rozwiązanie 
– siatka typu coated mesh, 
miękka, trwała, pokrywa-
na specjalnym tworzywem 
uniemożliwiającym nasią-
kanie! Wymiary kosza 60 x 
60 cm przy długości 1,80 m 
(92-27-180) lub 2,20 m (92-
27-220). Cały system bloka-
dy z zatrzaskiem wykonany 
z metalu, obręcz składana, 
metalowa.

Podbierak szybkoschnący
Obręcz stała, siatka z drobnymi oczkami, pleciona z szybko schnących nici. Wymia-
ry 50 x 60 cm, długość 1,80 m (92-31-180).

92-31-180

Podbieraki pięciokątne z miękką siatką 
z zatrzaskowym mocowaniem kosza
Podbieraki o pięciokątnym kształcie, oferowane w wersji dwuczęściowej (uchwyt 
składany teleskopowo), wyposażone w zatrzaskowy łącznik pomiędzy koszem z siat-
ką a uchwytem. Siatka wykonana z bardzo mocnej i szybkoschnącej przędzy, pokry-
wanej miękkim tworzywem.

Opatentowany, wykonany ze specjal-
nego, wzmacnianego i nierdzewnego 
stopu aluminium łącznik, pozwalają-
cy na błyskawiczny montaż i demon-
taż podbieraka.

93-00-221

 Indeks kostrukcja płączenie z uchwytem wielkość siatki [cm] długość [cm]
 93-00-221 2-częściowy, pięciokątny zatrzask 60 x 50, miękka siatka 220
 93-00-231 2-częściowy, pięciokątny zatrzask 70 x 60, miękka siatka 230

92-30-080

Podbierak karpiowy
O składanych obręczach i siat-
kach impregnowanych. Kosz 80 
x 80 cm, rękojeść dwuczęścio-
wa, długość 2,60 m (92-30-080).

SIATKI WĘDKARSKIE
Dobrze wykonane siatki gwarantu-
ją humanitarne i bezpieczne prze-
trzymywanie nawet dużej ilości zło-
wionych ryb.
Długie worki rozpięte na obręczach zapewnią do-
stateczny przepływ wody, aluminiowy szpic przy-
twierdzony do pierwszej obręczy (w większości 
modeli na przegubie z możliwością regulacji kąta 
nachylenia) ułatwia właściwe zamocowanie na sta-
nowisku. Zróżnicowany kształt, wielkość i rodzaj za-
stosowanego materiału gwarantują, że każdy węd-
karz wyposaży się w odpowiedni ekwipunek.

Siatki SUPER MESH
Drobna dzianina, dł. 2,50 m (92-09-250), 3,00 m 
(92-09-300), szpic teleskopowy. Pierwsza obręcz 
ma średnicę 55 cm, następne – 45 cm. 92-09-250

Podbieraki pstrągowe
Dwa rodzaje podbieraków pstrągowych z krótką rękojeścią o wymiarach 40 x 30 cm (92-
19-040; antypoślizgowy, plastikowy uchwyt) oraz 42 x 28 cm (92-19-042, uchwyt korkowy).

92-19-040

92-19-042
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HACZYKI

V-POINT PRO
Profesjonalne haki, wyprodukowane według ści-
śle określonych założeń technologicznych. Lekkie, 
a zarazem niebywale ostre i mocne. Sprężyste, od-
porne na zginanie, twarde. Zbudowane na bazie 
najwyższej jakości stali wysokowęglowej (hi-car-
bon steel). Precyzyjnie zaprojektowane, chemicz-
ne ostrzone groty i zadziory.

HACZYKI DRAGON V-POINT

10087GL Heavy Bream
Hak z bocznie spłaszczonym, szerokim łukiem kolankowym i skierowanym w stronę 
łopatki ostrzem. Zakończony mikrozadziorem. Doskonały do połowu dużych lesz-
czy z zastosowaniem przynęt słabo trzymających się haka.

6 8 10 12

   GL

 Indeks nazwa kolor rozmiar opak. [szt.]
 VPP10087GL-006 Heavy Bream VPP10087GL złoty 6 10
 VPP10087GL-008 Heavy Bream VPP10087GL złoty 8 10
 VPP10087GL-010 Heavy Bream VPP10087GL złoty 10 10
 VPP10087GL-012 Heavy Bream VPP10087GL złoty 12 10

Chemically sharpened

HOOKS

Manufactured by Mustad Norway

pcs: 10

V-Point PRO Effective Feeder
blue

size 2        

VPP00496BU-002

V-POINT
Haki o zoptymalizowanym kształcie i wytrzymałości. 
Wykonane z zachowaniem nienagannych proporcji  
pomiędzy długością trzonka a szerokością łuku ko-
lankowego i kształtem grotu. Tworzone z dbałością 
o wysoką jakość użytego materiału (hi-carbon steel).

144 6 8 10 12

  GL

 Indeks nazwa kolor rozmiar opak. [szt.]
 VPO00407GL-004 Crystal Allround VPO00407GL złoty 4 10
 VPO00407GL-006 Crystal Allround VPO00407GL złoty 6 10
 VPO00407GL-008 Crystal Allround VPO00407GL złoty 8 10
 VPO00407GL-010 Crystal Allround VPO00407GL złoty 10 10
 VPO00407GL-012 Crystal Allround VPO00407GL złoty 12 10
 VPO00407GL-014 Crystal Allround VPO00407GL złoty 14 10

00407GL Crystal All-Round
Uniwersalny hak do połowu na przynęty roślinne 
i zwierzęce. Doskonały do zbrojenia na tzw. „kanap-
kę”. Szeroki łuk kolankowy. Przegięte na bok ostrze. 
Grot skierowany do wewnątrz.

Chemically sharpened

HOOKS

Manufactured by Mustad Norway

pcs: 10

V-Point Crystal All-Round
gold

size 4        

VPO00407GL-004

V-POINT SPINN
Haki przeznaczone do różnego rodzaju zastoso-
wań w spinningu.

10864

BN

 Indeks nazwa kolor rozmiar opak. [szt.]
 VPS92573BN-004 Long Strap VPS92573BN czarny 4 10
 VPS92573BN-006 Long Strap VPS92573BN czarny 6 10
 VPS92573BN-008 Long Strap VPS92573BN czarny 8 10
 VPS92573BN-010 Long Strap VPS92573BN czarny 10 10

92573BN Long Strap
Specjalistyczny hak do połowu metodą „bocznego 
troka”. Wydłużony trzonek z dwoma naprzeciwległy-
mi mikrozadziorami, eliminującymi możliwość zsuwa-
nia i obracania eksponowanej przynęty. Zakończony 
odpowiednio wyprofilowanym oczkiem.

Chemically sharpened

HOOKS

VPS92573BN-004

Manufactured by Mustad Norway

pcs: 10

V-Point SPINN Long Strap
black nickel

size 4
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GL złoty

BU ciemnoniebieski

BN czarny nikielhak przegięty 
odwrotnie

  extra shortłopatka

oczko

hak kuty
częściowo spłaszczony 
łuk kolankowy

00496BU Effective Feeder
Hak feederowy z mocno przygiętym na bok ostrzem, zwiększającym skuteczność 
zacięcia i holu ryby. Polecany do przynęt zwierzęcych. Może być również stosowany 
przy połowie na żywca oraz z wykorzystaniem innych metod gruntowych.

211/02/0

BU

 Indeks nazwa kolor rozmiar opak. [szt.]
 VPP00496BU-001 Effective Feeder VPP00496BU niebieski 1 10
 VPP00496BU-002 Effective Feeder VPP00496BU niebieski 2 10
 VPP00496BU-100 Effective Feeder VPP00496BU niebieski 1/0 10
 VPP00496BU-200 Effective Feeder VPP00496BU niebieski 2/0 10

10027BN Specialist Bream
Od lat najpopularniejszy i najskuteczniej hak leszczowy o szerokim kącie zacięcia. 
Nie bez podstawy nazwany wiele lat temu hakiem samozacinającym – wyplucie 
przez rybę przynęty na tym haku zdarza się niezmiernie rzadko. Świetny do meto-
dy feeder i quiver, ale zdaje doskonale egzamin także w odległościówce i bolonce.

8 106 12
   

BN

METHOD
FEEDER

 Indeks nazwa kolor rozmiar opak. [szt.]
 VPP10027BN-006 Specialist Bream VPP10027BN czarny 6 10
 VPP10027BN-008 Specialist Bream VPP10027BN czarny 8 10
 VPP10027BN-010 Specialist Bream VPP10027BN czarny 10 10
 VPP10027BN-012 Specialist Bream VPP10027BN czarny 12 10



AKCESORIA

MIARY NA ŁÓDŹ
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PSMY-001

Rozwijana (MI-50-130) i naklejana (MI-50-131). Skala do 
130 cm, nadruk odporny na ścieranie, wodę i słoń-
ce. Wielkość: 132 x 15 cm. Miara rozwijana w kom-
plecie z rzepem Dragon. Wykonana z bardzo moc-
nego, wodoodpornego materiału plandekowego.

 Ryba typ indeks
 zapach

     Vanilla Forest New Car
 szczupak DGN ZA-25- 01 02 04
 szczupak biała ZA-35- 01 02 04
 szczupak czarna ZA-45- 01 02 04
 okoń DGN ZA-26- 01 02 04
 okoń biała ZA-36- 01 02 04
 okoń czarna ZA-46- 01 02 04
 sandacz DGN ZA-27- 01 02 04
 sandacz biała ZA-37- 01 02 04
 sandacz czarna ZA-47- 01 02 04
 pstrąg DGN ZA-28- 01 02 04
 pstrąg biała ZA-38- 01 02 04
 pstrąg czarna ZA-48- 01 02 04
 sum DGN ZA-29- 01 02 04
 sum biała ZA-39- 01 02 04
 sum czarna ZA-49- 01 02 04

ZAWIESZKI 
ZAPACHOWE

Gratka dla prawdziwego fana 
wędkarstwa, zawieszki zapa-
chowe do stosowania w samo-
chodzie lub w pomieszczeniach 
mieszkalnych. Trzy przyjem-
ne zapachy: Waniliowy, Leśny, 
New Car.  Trzy rodzaje i pięć wi-
zerunków ryb: szczupak, okoń, 
sandacz, pstrąg, sum. Wielkość 
zawieszek:  6,5 x 11,5 cm.

KOLCE ASEKURACYJNE

51-59-000

Niezbędny element wyposażenia każdego 
wędkarza podlodowego. Dodatkowo w ze-
stawie gwizdek, pozwalający wezwać po-
moc, kiedy samodzielne wydostanie się na 
lód nie jest możliwe.

NEOPRENOWY RZEP DO WĘDZISK

50-40-003

Neoprenowe rzepy zabez-
pieczające dwu- lub trzy-
częściowe wędzisko pod-
czas transportu w dużym 
pokrowcu.

SMYCZ

No
wo
ść

1092023 2023

WĘDKI PODLODOWE

20-09-010

Sensible Ice
Doskonały wybór do błystki podlodowej oraz do mormyszki przy zastosowaniu ki-
woka z bocznym mocowaniem. Posiada tzw. ciepły uchwyt wykonany ze specjal-
nej pianki i pierścienie mocujące firmy Pacific Bay. Wędka jest zbudowana ze specjal-
nego kompozytu szklanego o dużej sprężystości i jest praktycznie nie do złamania 
przy normalnym użytkowaniu. Atrakcyjna cena. Waga to tylko 31 g, długość 60 cm.

Uniwersalna wędka podlodowa
Oferowana w wersji ze szczytówką spławikową z przelotką i kiwokiem o regulowanej 
amplitudzie drgań (20-09-001) oraz z jedną szczytówką standardową (20-09-002).

20-09-001

20-09-002

nożyczki 
wysuwane

51-50-002

nożyczki 
składane

51-50-001
nożyczki 
składane 51-50-003

NOŻYCZKI WĘDKARSKIE
v  superostre krawędzie z nacięciami – idealne do obcinania plecionek  v  świetnie 
widoczny kolor, ułatwiający odnalezienie nożyczek w przypadku pozostawienia na 
łowisku  v  trzy wersje z różnymi uchwytami i odmiennymi sposobami składania. NAKLEJKI NA ŁÓDŹ

Dwie eleganckie naklejki na folii transportowej, bardzo łatwe do samodzielnego 
umieszczenia na uprzednio oczyszczonej i osuszonej burcie łodzi. Nadruk odporny 
na ścieranie, wodę i słońce. Wielkości: 116,5 x 14,4 cm (ST-01) oraz 77 x 9,6 cm (ST-02).

firmadragon.eu

KLIPS WĘDKARSKI
v   przeznaczony do mocowania różnego rodzaju 

akcesoriów;
v   trwała, niezawodna konstrukcja – mocna linka w otulinie 

nylonowej i wzmocniona sprężyna ściągająca;
v   elegancki wygląd i kolorystyka.

51-55-000

RZEPY DO WĘDZISK

rzep mały,  223 mm x 24 mm50-40-001

rzep duży,  275 mm x 30 mm50-40-002

Znakomitej jakości rze-
py do wędzisk, ułatwia-
jące ich przechowywanie 
i transport.

Nowość

TORBA PREZENTOWA
Wykonanna z mocnego, lakierowanego papie-
ru torba do zapakowania każdego wędkarskie-
go prezentu.

Nowość


