


ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ 4-26

ΚΑΛΑΜΙΑ 27-67

ΠΕΤΟΝΙΕΣ-ΝΗΜΑΤΑ-ΣΥΡΜΑΤΑ 68-97

ΤΕΧΝΗΤΑ ΔΟΛΩΜΑΤΑ 98-175

ΚΑΛΑΜΑΡΙΕΡΕΣ 176-205

ΣΤΡΙΦΤΑΡΙΑ-ΠΑΡΑΜΑΝΕΣ

ΑΓΚΙΣΤΡΙΑ-ΣΑΛΑΓΚΙΕΣ

ΑΠΟΧΕΣ-ΒΑΣΕΙΣ-ΚΑΡΕΚΛΕΣ

ΑΞΕΣΟΥΑΡ-ΦΑΚΟΙ-ΦΕΛΛΟΙ

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ-ΤΣΑΝΤΕΣ

ΓΙΛΕΚΑ-ΣΤΟΛΕΣ WADING

ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ-ΜΑΛΑΓΡΕΣ-ΒΑΡΙΔΙΑ

206-211

212-217

218-223

224-236

237-247

248-253

254-272

* Η εταιρεία Rizoulis Sport Fishing δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη & παραλείψεις
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FISHMAKER EVO.3 FD
To Fishmaker Evo.3 απότελεί τον κορυφαίο μηχανισμό της Dragon για το 2022! Τα 
κύρια χαρακτηριστίκα του είναι η δύναμη, η μακροζωία και η αντοχή σε σκληρές συνθήκες. 
Παράλληλα όμως είναι και αρκετά ελαφρύς για τόσο σκληροτράχηλος μηχανισμός!
Το νέο μοντέλο ''φοράει'' αδιάβροχα φρένα Carbon!
10+1 ρουλεμάν ανοξείδωτα ρουλεμάν Ιαπωνικής κατασκευής
Λεπτό σώμα, ατσάλινα γρανάζια και carbon βιδωτό χερούλι με τριπλή επίστρωση         3Κ Wooven
Διατίθενται σε μεγέθη:20 και 3 , ανάλογα με την τεχνική που ψαρεύεταιδύο  0
Προηγμένη τεχνολογία με χαραγμένο ατσάλινο άξονα για κίνηση της 
πομπίνας (Wormsha sytem) με τέλειο στρώσιμο της πετονιάς
Ακαριαία αντιεπιστροφή, Infinity anti-reverse system
Υψηλής απόδοσης μετάδοση κίνησης (HEG-main gear) ατσάλινο γρανάζι
Ακριβείας κούμπωμα του Pic-up και ενισχυμένο ατσάλινο σύρμα με 
επικάλυψη τιτανίου!
Αnti-twist line roller με μικρό ανοξείδωτο ρουλεμάν και επικάλυψη τιτανίου
Ακριβείας αδιάβροχα μπροστά φρένα carbon πολλαπλών δίσκων με 
μικρορύθμιση
Πομπίνα ενισχυμένου αλουμινίου (Duraluminium) με τρία στάδια κατασκευής και 
κωνικά ''χείλη'' (V shaped) με επικάλυψη τιτανίου μεγαλύτερης διαμέτρου για , 
καλύτερες βολές.
Τέλειο αντικραδασμικό σύστημα ελεγμένο με κομπιούτερ (Dynamic balance SBS)
Ελατήρια από ανοξείδωτο ατσάλι και σφραγισμένο Air Rotor
Λεπτός σχεδιασμός  
5 χρόνια εγγύηση

EVO.3 FD1120i 15-00-120 1:5.1 10

Τιμή

270gr  8Kg 0.20/250 142€1

1

Ανάκτηση

72

EVO.3 FD1130i 15-00-130 1:5.1 10 299gr 10Kg 0.20/290 81 149€

4

*Όλες οι ανάκτησεις/μανιβελιά μετρήθηκαν με άδεια πομπίνα επομένως είναι λίγο μεγαλύτερες οι τιμές σε πραγματικές συνθήκες



H.D. FD820i

H.D. FD825i

H.D. FD830i

H.D. FD835i

15-02-820 

15-02-825

15-02-830

15-02-835

1:5.1

1:5.1

1:5.0

1:5.0

7

7

7

7

Tιμή

280gr

285gr

310gr

320gr

5Kg

  5Kg

 8Kg

8Kg

0.18/150

0.23/150

0.28/150

0.33/150

125€1

1

1

1

SL.2 FD820i

SL.2 FD825i

SL.2 FD830i

SL.2 FD835i

15-01-820 

15-01-825

15-01-830

15-01-835

1:5.1

1:5.1

1:5.0

1:5.0

7

7

7

7

Τιμή

213gr

215gr

247gr

249gr

2.5Kg

2.5Kg

  5Kg

  5Kg

0.18/150

0.20/150

0.23/150

0.25/150

142€1

1

1

1

TEAM DRAGON H.D. FD

Ανάκτηση

64

67

75

73

Ανάκτηση(cm)

Το SL.2 απότελεί την εξέλιξη του πιο πετυχημένου μηχανισμού της Dragon SL νο1 σε 
πωλήσεις εξαιτίας ότι είναι πανάλαφρο!!
Πλήρη αντιδιαβρωτική προστασία-Ατσάλινος Κεντρικός άξονας με ρουλεμαν και τσιμούχα
Σώμα και ρότορας από ελαφρύ και σκληρό Titanium-Carbon NCRT 
Κωνική πομπίνα ''V'' από ντουραλουμίνιο με χείλη ειδικά για μακρινά πετάγματα
Ακριβείας κούμπωμα Pic-up και ενισχυμένο ατσάλινο σύρμα με επικάλυψη τιτανίου!
HEG με γρανάζια από ατσάλι και superduralouminium
7+1 ανοξείδωτα ρουλεμάν Ιαπωνίας με Τιτανίου line Roller για απίστευτη μακροζωία
Βιδωτό μεταλλικό χερούλι από ντουραλουμίνιο 
Αnti-twist line roller τιτανίου με μικρό ρουλεμάν και ειδική σχεδίαση ώστε να 
μην στρίβει τις πετονιές
Ακριβείας μπροστά φρένα πολλαπλών δίσκων Carbon με μικρορύθμιση και 
υψηλή απόδοση καθώς και λάστιχο αδιαβροχοποίησης (απόδοση 2.5-5 κιλά 
ανάλογα με το μέγεθος)
Τέλειο αντικραδασμικό σύστημα ελεγμένο με κομπιούτερ 
Dynamic balance SBS
Ελατήρια από ανοξείδωτο ατσάλι- Λεπτός σχεδιασμός
Διατίθεται σε 20,25,30 και 35 μέγεθος- 5 χρόνια εγγύηση

147€

153€

154€

                   Νέος μηχανισμός Heavy Duty από την Dragon για το 2022 κατασκευασμένος για βαριές 
και ζόρικες καταστάσεις!!
Πλήρη αντιδιαβρωτική προστασία-Ατσάλινος Κεντρικός άξονας με ρουλεμαν και τσιμούχα
Σώμα και ρότορας από ντουραλούμινιο για μεγάλυτερη αντοχή σε φορτία 
7+1 ανοξείδωτα ρουλεμάν τα 2 sealed Ιαπωνίας με Τιτανίου line Roller για απίστευτη μακροζωία
    Κωνική πομπίνα ''V'' από ντουραλουμίνιο με χείλη ειδικά για μακρινά πετάγματα
          Ακριβείας κούμπωμα Pic-up και ενισχυμένο ατσάλινο σύρμα με επικάλυψη τιτανίου!
                HEG με γρανάζια από ατσάλι και superduralouminium 
                       Βιδωτό μεταλλικό χερούλι από ντουραλουμίνιο 
                               Αnti-twist line roller τιτανίου με μικρό ρουλεμάν και ειδική σχεδίαση ώστε να μην 
                                    στρίβει τις πετονιές
                                     Ακριβείας μπροστά φρένα πολλαπλών δίσκων με μικρορύθμιση και υψηλή 
                                      απόδοση καθώς και λάστιχο αδιαβροχοποίησης (απόδοση 5-8 κιλά)
                                      Τέλειο αντικραδασμικό σύστημα ελεγμένο με κομπιούτερ -Dynamic balance SBS
Ελατήρια από ανοξείδωτο ατσάλι- Λεπτός σχεδιασμός - Διατίθεται σε 20,25,30 και 35 μέγεθος 
5 χρόνια εγγύηση
                      

64

71

67

75

130€

136€

141€

5

TEAM DRAGON SL.2 FD



Πλήρη αντιδιαβρωτική προστασία-Ατσάλινος Κεντρικός άξονας με ρουλεμαν και τσιμούχα
Σώμα και ρότορας από ελαφρύ και σκληρό Carbon XT60 CX
Κωνική πομπίνα ''V'' από ντουραλουμίνιο με χείλη ειδικά για μακρινά πετάγματα
Υψηλής απόδοσης μετάδοση κίνησης HEG με γρανάζια από ατσάλι και superduralouminium
6 +1 ανοξείδωτα Sealed ρουλεμάν Ιαπωνίας με Τιτανίου line Roller για απίστευτη       μακροζωία
Μεγάλο, Carbon χερούλι με άνετη λαβή
Ακριβείας κούμπωμα του Pic-up και ενισχυμένο ατσάλινο σύρμα με επικάλυψη            τιτανίου!
Αnti-twist line roller τιτανίου με μικρό ρουλεμάν και ειδική σχεδίαση ώστε να μην      στρίβει τις πετονιές
Ακριβείας μπροστά φρένα πολλαπλών δίσκων Carbon με μικρορύθμιση 
και υψηλή απόδοση πολλών κιλών καθώς και λάστιχο αδιαβροχοποίησης 
(απόδοση 6-12 κιλά ανάλογα με το μέγεθος)
Τέλειο αντικραδασμικό σύστημα ελεγμένο με  κομπιούτερ:Dynamic Balance 
SBS-Ελατήρια από ανοξείδωτο ατσάλι
Λεπτός σχεδιασμός-Διατίθεται σε 20, 25, 30 και 35 μέγεθος
5 χρόνια εγγύηση

CX FD720i

CX FD725i

CX FD730i

CX FD735i

15-00-720 

NanoPOWER FD

15-00-725

15-00-730

15-00-735

1:4.9

1:5.1

1:5.1

1:5.1

6

6

6

6

Tιμή

196gr

231gr

248gr

268gr

6Kg

10Kg

12Kg

12Kg

0.18/150

0.20/160

0.22/200

0.25/155

116€

118€

121€

126€

101€

104€

105€

1

1

1

1

       FD915i 15-00-915

15-00-920

15-00-930

1:5.2

1:5.2

1:5.2

8

8

8

1

1

1

198gr

236gr

238gr

6 Kg

  8 Kg

8 Kg

0.20/210

0.20/250

0.30/180

Ανάκτηση(cm)

60

70

75

80

                       Νέος μηχανισμός για Spinning-Lrf-Eging από την Dragon για το 2022!!
                   Πλήρη αντιδιαβρωτική προστασία-Ατσάλινος Κεντρικός άξονας με ρουλεμαν και τσιμούχα
Σώμα και ρότορας από ελαφρύ και σκληρό NanoGraphite
  Κωνική πομπίνα ''V'' από ντουραλουμίνιο με χείλη ειδικά για μακρινά πετάγματα
     Υψηλής απόδοσης μετάδοση κίνησης HEG με γρανάζια από ατσάλι και superduralouminium
            8 +1 ανοξείδωτα ρουλεμάν Ιαπωνίας για απίστευτη μακροζωία-CNC χερούλι από ντουραλουμίνιο 
                  με  άνετη λαβή-Ακριβείας κούμπωμα του Pic-up και ενισχυμένο ατσάλινο σύρμα
                        Αnti-twist line roller με μικρό ρουλεμάν και ειδική σχεδίαση ώστε να μην  στρίβει τις πετονιές
                            Ακριβείας μπροστά φρένα πολλαπλών δίσκων με μικρορύθμιση και υψηλή απόδοση πολλών 
                                 κιλών καθώς και λάστιχο αδιαβροχοποίησης  (απόδοση 6-8 κιλά ανάλογα με το μέγεθος)
                                  Τέλειο αντικραδασμικό σύστημα ελεγμένο με  κομπιούτερ:Super Balance System 
                                   SBS-Ελατήρια από ανοξείδωτο ατσάλι
                                   Λεπτός σχεδιασμός-Διατίθεται σε 15, 20 και 30 μέγεθος
                                   5 χρόνια εγγύηση

       FD920i

       FD930i

Ανάκτηση(cm)

67

70

75

Tιμή

6

PRO GUIDE CX



Ο AGGRESSOR FD είναι ένας νέος,σύγχρονος μηχανισμός με λεπτό σώμα, όμορφο και 
λειτουργικό ρότορα καθώς και πομπίνα ειδική για νήμα, ιδίως για ψιλά νούμερα. Ιδανική επιλογή για 
LRF στο 15 μέγεθος.
Υψηλής απόδοσης μετάδοση κίνησης HEG με γρανάζια από ορείχαλκο και superduralouminium
Σώμα και ρότορας από ελαφρύ και σκληρό Carbon
Κωνική πομπίνα ''V'' από ντουραλουμίνιο με χείλη ειδικά για μακρινά πετάγματα
9 +1 ανοξείδωτα ρουλεμάν με Τιτανίου line Roller για απίστευτη μακροζωία
CNC χερούλι με άνετη λαβή
Ακριβείας κούμπωμα του Pic-up και ενισχυμένο σύρμα.
Αnti-twist line roller τιτανίου με μικρό ρουλεμάν και ειδική σχεδίαση ώστε να μην 
στρίβει τις πετονιές
Ακριβείας μπροστά φρένα πολλαπλών δίσκων Carbon με μικρορύθμιση και υψηλή 
απόδοση πολλών κιλών
Τέλειο αντικραδασμικό σύστημα ελεγμένο με κομπιούτερ:Dynamic balance SBS
Ελατήρια από ανοξείδωτο ατσάλι
Λεπτός σχεδιασμός
Διατίθεται σε 15, 20, και 30 μέγεθος
5 χρόνια εγγύηση

STREET FISHING HS

74€

78€

80€

       FD1015i 13-04-115

13-04-120

13-04-130

1:5.2

1:5.2

1:5.2

9

9

9

1

1

1

208gr

243gr

248gr

6 Kg

  8 Kg

8 Kg

0.20/210

0.20/250

0.30/180

       FD1020i

       FD1030i

Ανάκτηση(cm)

67

70

75

Tιμή

                                                                                      Νέα σειρά μηχανισμών Streer Fishing HS Hi-Speed της Dragon ειδικά με πολύ 
                                                                                      γρήγορη ταχύτητα 1:6.2 και λεπτό ελαφρύ σχεδιασμό. 
                                                                                     3+1 ανοξείδωτα ρουλεμάν-Hi-Speed υψηλή ταχύτητα 1:6.2
                                                                                     Κεντρικό γρανάζι Marine Grade brass-
                                                                                     Ακαριαία αντιεπιστροφή, Infinity anti-reverse system
                                                                                     Τέλειο στρώσιμο της πετονιάς με ευθυγραμισμένη κίνηση της πομπίνας πάνω-κάτω 
                                                                                     (S-oscillation system)-Χερούλι μηχανικής επεξεργασίας με εργονομική λαβή
                                                                                      Ακριβείας κούμπωμα του Pic-up και ενισχυμένο σύρμα
                                                                                      Κλειστού τύπου αδιάβροχο Line roller με μικρό ανοξείδωτο ρουλεμάν
                                                                                        Ακριβείας μπροστά φρένα πολλαπλών δίσκων-Long Cast μπομπίνα αλουμινίου
                                                                                           Τέλειο αντικραδασμικό σύστημα ελεγμένο με κομπιούτερ (Dynamic balance SBS)
                                                                                                Ελατήρια από ανοξείδωτο ατσάλι-Ελαφρύ και λεπτό σώμα από ενισχυμένο 
                                                                                                         γραφίτη-5 χρόνια εγγύηση

51€

52€

54€

       HS FD420i 13-00-420

13-00-430

13-00-435

1:6.2

1:6.2

1:6.2

3

3

3

1

1

1

264gr

270gr

279gr

6 Kg

  6 Kg

6 Kg

0.20/150

0.30/150

0.35/120

       HS FD420i

       HS FD435i

Ανάκτηση(cm)

85

88

101

Tιμή

7

AGGRESSOR FD



Σε διάφορα μεγέθη, ανάλογα με την τεχνική που θέλετε να ψαρέψετε.

5+1 ανοξείδωτα ρουλεμάν
Ακαριαία αντιεπιστροφή, Infinity anti-reverse system
Μεταλλικό χερούλι με εργονομική λαβή
Ακριβείας κούμπωμα του Pic-up και ενισχυμένο ατσάλινο σύρμα
Line roller με μικρό ανοξείδωτο ρουλεμάν και anti Twist σχεδιασμός
Ακριβείας μπροστά φρένα πολλαπλών δίσκων
Πομπίνα αλουμινίου με κωνικά χείλη (V-Shaped spool) και γραφιτούχα 
ανταλλακτική
Τέλειο αντικραδασμικό σύστημα ελεγμένο με κομπιούτερ 
(Dynamic balance SBS)
Ελατήρια από ανοξείδωτο ατσάλι
Ελαφρύ σώμα από ενισχυμένο γραφίτη
5 χρόνια εγγύηση

VIPER FD

43€

45€

47€

       VIPER FD620i 13-02-620

13-02-630

13-02-640

1:5.0

1:5.0

1:5.0

5

5

5

1

1

1

277gr

293gr

303gr

4 Kg

  6 Kg

4 Kg

0.20/200

0.30/140

0.40/120

       VIPER FD630i

       VIPER FD640i

Ανάκτηση(cm)

69

71

90

Tιμή

GUIDE FD

48€

49€

       GUIDE FD820i 13-00-820

13-00-830

1:5.1

1:5.1

7

7

1

1

265gr

274gr

8 Kg

8 Kg

0.20/240

0.30/140

Ανάκτηση(cm)

54

59

Tιμή

Οι μηχανισμοί ''Guide'' είναι μια νέα σύγχρονη σειρά της Dragon ειδικά με λεπτό και ελαφρύ σχεδιασμό.
7+1 ανοξείδωτα ρουλεμά
Υψηλής απόδοσης μετάδοση κίνησης
Ακαριαία αντιεπιστροφή, Infinity anti-reverse system
Τέλειο στρώσιμο της πετονιάς με ευθυγραμισμένη κίνηση της πομπίνας πάνω-κάτω      (S-oscillation system)
Χερούλι μηχανικής επεξεργασίας με εργονομική λαβή Νεοπρέν
Ακριβείας κούμπωμα του Pic-up και ενισχυμένο ατσάλινο σύρμα με επικάλυψη                τιτανίου!
Κλειστού τύπου αδιάβροχο Line roller με μικρό ανοξείδωτο ρουλεμάν
Ακριβείας μπροστά φρένα πολλαπλών δίσκων
Long Cast μπομπίνα αλουμινίου με κωνικά χείλη και γραφιτούχα 
ανταλλακτική
Τέλειο αντικραδασμικό σύστημα ελεγμένο με κομπιούτερ 
(Dynamic balance SBS)
Ελατήρια από ανοξείδωτο ατσάλι
Ελαφρύ και λεπτό σώμα από ενισχυμένο γραφίτη
5 χρόνια εγγύηση

       GUIDE FD830i 

8



BLACK ROCK FD
Αποτελεί μία οικονομική αλλά αξιόπιστη και ποιοτική πρόταση της Dragon όσον αφορά 
την κατηγορία μηχανισμών spinning.
4+1 ανοξείδωτα ρουλεμάν
Ακαριαία αντιεπιστροφή, Infinity anti-reverse system
Τέλειο στρώσιμο της πετονιάς με ευθυγραμισμένη κίνηση της πομπίνας πάνω-κάτω (S-oscillation system)
Χερούλι μηχανικής επεξεργασίας με εργονομική λαβή
Ακριβείας κούμπωμα του Pic-up και ενισχυμένο σύρμα
Κλειστού τύπου αδιάβροχο Line roller με μικρό ανοξείδωτο ρουλεμάν
Ακριβείας μπροστά φρένα πολλαπλών δίσκων
Long Cast μπομπίνα αλουμινίου
Τέλειο αντικραδασμικό σύστημα ελεγμένο με κομπιούτερ 
(Dynamic balance SBS)
Ελατήρια από ανοξείδωτο ατσάλι
Διαθέτει Air Rotor καθώς και Sealed μηχανισμό αντεπιστροφής 
Ελαφρύ και λεπτό σώμα από ενισχυμένο γραφίτη
5 χρόνια εγγύηση

Black Rock FD520i 13-00-520 

13-00-525

13-00-530

13-00-535

1:4.9

1:5.1

1:5.1

1:5.1

4

4

4

4

Tιμή

211gr

253gr

262gr

288gr

4 Kg

6 Kg

8 Kg

10 Kg

0.18/190

0.20/275

0.30/135

0.30/245

38€

39€

40€

41€

1

1

1

1

Ανάκτηση(cm)

60

70

75

80

                                            Αποτελεί την πλέον οικονομική αλλά ποιοτική πρόταση της Dragon όσον αφορά την 
                         κατηγορία μηχανισμών spinning-lrf αλλά και εγγλέζικου!!

2+1 ανοξείδωτα ρουλεμάν
Ακαριαία αντιεπιστροφή, Infinity anti-reverse system
Τέλειο στρώσιμο της πετονιάς με ευθυγραμισμένη κίνηση της πομπίνας 
πάνω-κάτω (S-oscillation system)
Χερούλι μηχανικής επεξεργασίας με εργονομική λαβή
Ακριβείας κούμπωμα του Pic-up και ενισχυμένο σύρμα
Κλειστού τύπου αδιάβροχο Line roller με μικρό ανοξείδωτο ρουλεμάν
Ακριβείας μπροστά φρένα πολλαπλών δίσκων μάξιμοθμ δύναμης 4 κιλά
Long Cast μπομπίνα 
Τέλειο αντικραδασμικό σύστημα ελεγμένο με κομπιούτερ (Dynamic balance SBS)
Ελατήρια από ανοξείδωτο ατσάλι
Διαθέτει Air Rotor καθώς και Sealed μηχανισμό αντεπιστροφής 
Ελαφρύ και λεπτό σώμα από ενισχυμένο γραφίτη
5 χρόνια εγγύηση

Black Rock FD320i 13-00-320 

13-00-325

13-00-330

1:4.9

1:5.1

1:5.1

2

2

2

Tιμή

192gr

235gr

4 Kg

6 Kg

0.18/190

0.20/275

0.30/135

25€

26€

27€

1

1

1

Ανάκτηση(cm)

60

70

75240gr 8 Kg

Black Rock FD525i

Black Rock FD530i

Black Rock FD535i

Black Rock FD320i

Black Rock FD325i

Black Rock FD330i
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Flash FD525i

Flash ProFD825i

Flash ProFD830i

Flash FD530i

Flash FD540i

12-02-525

13-02-825

1:5:2

1:5:2

1:5:2

1:5:2

1:5:2

225gr

263gr

4

7

4

7

4

0.20/300

0.20/300

235gr

273gr

0.30/180

0.30/180

321gr 0.40/120

13-02-530

13-02-830

13-02-540

Max Drag

8 Kg

8 Kg

8 Kg

8 Kg

12 Kg

FLASH PRO
7+1 ανοξείδωτα ρουλεμάν

FLASH
4+1 ανοξείδωτα ρουλεμάν

FLASH & FLASH PRO FD
4+16+1 ανοξείδωτα ρουλεμάν
Ακαριαία αντιεπιστροφή, Infinity anti-reverse system
Τέλειο στρώσιμο της πετονιάς με ευθυγραμισμένη κίνηση της πομπίνας 
πάνω-κάτω (S-oscillation system)
Αναδιπλούμενο χερούλι μηχανικής επεξεργασίας με εργονομική λαβή
Ακριβείας κούμπωμα του Pic-up και ενισχυμένο 
ατσάλινο σύρμα με επικάλυψη τιτανίου!
Line roller με μικρό ανοξείδωτο ρουλεμάν
Ακριβείας μπροστά φρένα πολλαπλών δίσκων
Long Cast μπομπίνα αλουμινίου με κωνικά 
χείλη και γραφιτούχα ανταλλακτική
Τέλειο αντικραδασμικό σύστημα ελεγμένο με 
κομπιούτερ (Dynamic balance SBS)
Ελατήρια από ανοξείδωτο ατσάλι
Ελαφρύ και λεπτό σώμα από ενισχυμένο γραφίτη
5 χρόνια εγγύηση

MEGABAITS MYSTERY FD

Mystery FD520i 17-00-520 

17-00-525

17-00-530

17-00-540

1:5.0

1:5.0

1:5.0

1:4.9

4

4

4

4

Tιμή

247gr

280gr

291gr

397gr

8 Kg

8 Kg

8 Kg

12 Kg

0.20/110

0.25/ 90

0.28/100

0.30/130

35€

36€

37€

38€

1

1

1

1

Ανάκτηση(cm)

51.9

54.3

59

57.7

4+1 ανοξείδωτα ρουλεμάν
Ακαριαία αντιεπιστροφή, Infinity anti-reverse system
Τέλειο στρώσιμο της πετονιάς με ευθυγραμισμένη κίνηση της πομπίνας πάνω-κάτω (S-oscillation system)
Χερούλι μηχανικής επεξεργασίας με εργονομική λαβή
Ακριβείας κούμπωμα του Pic-up και ενισχυμένο σύρμα
Κλειστού τύπου αδιάβροχο Line roller με μικρό ανοξείδωτο ρουλεμάν
Ακριβείας μπροστά φρένα πολλαπλών δίσκων
Long Cast μπομπίνα αλουμινίου
Τέλειο αντικραδασμικό σύστημα ελεγμένο με κομπιούτερ (Dynamic balance SBS)
Ελατήρια από ανοξείδωτο ατσάλι
Sealed μηχανισμό αντεπιστροφής 
Ελαφρύ και λεπτό σώμα από ενισχυμένο γραφίτη
5 χρόνια εγγύηση

Mystery FD525i

Mystery FD530i

Mystery FD540i

Tιμή

23€

23€

24€

39€

40€
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ELITE FD

ELITE FD 120

ELITE FD 130

ELITE FD 140

11-02-120 1:5:2

1:5:2

1:5:2

200gr8

8

12

0.20/240

226gr 0.25/200

311gr 0.35/180

11-02-130

11-02-140

Οικονομικός  αλλά  αξιόπιστος μηχανισμός 
1 ανοξείδωτo ρουλεμάν
Ακαριαία αντιεπιστροφή, Infinity anti-reverse system
Τέλειο στρώσιμο της πετονιάς με ευθυγραμισμένη κίνηση της πομπίνας πάνω-κάτω 
(S-oscillation system)
Χερούλι μηχανικής επεξεργασίας με εργονομική λαβή
Ακριβείας κούμπωμα του Pic-up και ενισχυμένο σύρμα
Κλειστού τύπου αδιάβροχο Line roller 
Ακριβείας μπροστά φρένα πολλαπλών δίσκων
Ελαφρύ και λεπτό σώμα από ενισχυμένο γραφίτη

Tιμή

15€

16€

17€

Max Drag

15 KgGiant Cat FD670i 18-00-670 0.40/3201:4.6 5 600 gr

GIANT CAT FD

Tιμή

145€

Ανάκτηση(cm)

92
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STEALTH LD

METHOD 
 FEADER

Μηχανισμοί Casting, Beach Legdering , Feeder.
Kλειστού τύπου SUS ανοξείδωτα ρουλεμάν
Ακαριαία υπερμεγέθη ανοξείδωτη αντιεπιστροφή, Over-sized stainless steel 
Infinitive Anti-Reverse bearing system
Μεταλικό χερούλι μηχανικής επεξεργασίας CNC με εργονομική λαβή!
Ακριβείας κούμπωμα του Pic-up και ενισχυμένο ατσάλινο σύρμα με 
επικάλυψη τιτανίου!
Anti twist Line roller με μικρό ανοξείδωτο ρουλεμάν και επικάλυψη 
τιτανίου
Ακριβείας μπροστά φρένα πολλαπλών δίσκων
Πομπίνα ντουραλουμινίου με επικάλυψη τιτανίου και μία ανταλακτική
Τέλειο αντικραδασμικό σύστημα ελεγμένο με κομπιούτερ 
(Dynamic balance SBS)
Κεντρικό άξονα από ανοξείδωτο ατσάλι
Ελατήρια από ανοξείδωτο ατσάλι
Αδιάβροχο σώμα από ενισχυμένο γραφίτη με βάψιμο 
αντιδιαβρωτικής προστασίας-5 χρόνια εγγύηση

STEALTH LD FD750i 16-01-750 

16-02-850

16-02-550

1:5.5

1:5.5

1:4.5

6

7

4

Tιμή

374gr 9 Kg

7 Kg

0.25/120

0.35/ 65

0.35/ 65

110€

80€

72.5€

1

1

1

Ανάκτηση(cm)

99

99

80379gr 7 KgMETHOD        FD550i

METHOD HS FD850i 377gr

METHOD 
 FEADER
      HS
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CRX HS 120iL
Το CRX HS 120iL αποτελεί την καινούργια πρόταση της Dragon στην κατηγορία των 
Baitcasting μηχανισμών για Lure Fishing, δλδ είναι κατάλληλο για 
Spinning και Wading! Μπορεί όμως να χρησιμοποιηθεί και 
από την βάρκα για διάφορα ψαρέματα όπως τοTai Rubber,
η καθετή και τα καλαμάρια.
Ενισχυμένο μονοκόματο σώμα Carbon!
Πλαινά καλλύματα (καπάκια) Carbon!
9+1 ανοξείδωτα ρουλεμάν Ιαπωνικής κατασκευής!
Κόψιμο γραναζιού με CNC τεχνολογία
Ταχύτητα περιστροφής 6.4:1 (65cm με άδεια μπομπίνα) 
Ακριβείας αντιεπιστοφή-Lock System Anti-Reverse με ατσάλινα υλικά
Αντιδιαβρωτική προστασία
Ακριβείας φρένα πολλαπλών δίσκων με μαγνητική μικρορύθμιση για απόλυτες βολές
Απελευθέρωση του στροφείου χωρίς να περιστρέφεται ο άξονας του οδηγού
Δύο συστήματα ελέγχου ταχύτητας στροφείου:μηχανική (έλεγχος της πίεσης του άξονα με μικρομετρικό παξιμάδι) και 
μαγνητικός έλεγχος -Αντικραδασμικό σύστημα μανιβέλας - SBS
Με διπλή υβριδική λαβή και αντιολισθητικές χειρολαβές
Αριστερή έκδοση-5 χρόνια εγγύηση

CRX HS120iL 17-03-120 1:6.4 9

Tιμή

160gr 5 Kg 0.20/300   92€ 1

Ανάκτηση(cm)

65

CORSAR FD

495gr 0.40/160

506gr 0.50/150

18-12-750

18-12-760

Corsar FD750i

Corsar FD760i

Max Drag

9 Kg

9 Kg

Tιμή

44€

  48€

Ανάκτηση(cm)

64

66
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SURF MASTER FD

Surf Master FD970i 18-02-970 1:4.5 8

Tιμή

756gr 10 Kg 0.40/280   144€ 1

Ανάκτηση(cm)

97

SEA MASTER FD

Sea Master FD750i 18-01-750 0.30/320

Max Drag

11 Kg

Tιμή

107€

Ανάκτηση(cm)

Ο πρώτος ''καθαρόαιμος'' μηχανισμός Surf από την Dragon! Έχει κατασκευαστεί με κορυφαίας 
ποιότητας υλικά που εγγυώνται την χρόνια απροβλημάτιστη λειτουργία του όπως το ενισχυμένο 
σύστημα μετάδοσης, SS ατσάλινα κλειστού τύπου ρουλεμάν, ατσάλινος                     κεντρικός άξονας, 
ατσάλινος άξονας κίνησης πομπίνας WormSha κτλ.
Η πομπίνα του μηχανισμού έχει κατασκευαστεί με ''καθαρό'' μήκος τυλίγματος           4,8cm και με κωνικό 
βάθος ώστε να επιτυγχάνονται μεγάλες αποστάσεις χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια.        Σε αυτό 
συμβάλει και το Wormsha system, δηλαδή ο χαραγμένος άξονας, που δίνει 
κίνηση στην πομπίνα που ειδικά για αυτό το μηχανισμό έχει κατασκευαστεί 
με αργό ''βήμα'' τυλίγοντας ομοιόμορφα την πετονιά ή το νήμα πάνω της.
Ακόμα μια ιδιαιτερότητα του μηχανισμού είναι οι μεγάλοι Carbon δίσκοι 
των φρένων που δίνουν δυνάμεις σε πλήρη σφίξιμο άνω των 15 κιλών αλλά 
και το άνοιγμα/κλείσιμο των φρένων μόλις σε 1½ στροφή!
8+1 διπλά ανοξείδωτα κλειστού τύπου SS ρουλεμάν
Βελούδινη ακαριαία αντεπιστροφή, Infinitty anti-reverse system με ατσάλινα υλικά
Μηχανικής επεξεργασίας High Energy Gear κεντρικό σύστημα μετάδοσης
Super Strong ατσάλινος κεντρικός άξονας
Ενισχυμένου γραφίτη σώμα και ρότορας με ενσωματωμένο αντικραδασμικό σύστημα
Duraluminum long cast πομπίνα
Μακρύτερη, κωνική με κωνικά χείλη πομπίνα για μεγάλες αποστάσεις
Πολλαπλών Carbon δίσκων μπροστινά φρένα με δυνατά κλίκερ με γρήγορη ρύθμιση
Ενισχυμένο σύρμα Pick Up
Ενσωματωμένο ατσάλινο μικρορουλεμάν στο Line Roller και επικάλυψη τιτανίου! καθώς και σύστημα αντιβιρινιάσματος της πετονιάς
Μεταλλικό Xερούλι με εργονομική λαβή
Λεπτός σχεδιασμός
Μέγεθος 70-5 χρόνια εγγύηση

1:5.5 450gr 94

Υψηλή ποιότητα κατασκευής εξασφαλίζουν ότι ο μηχανισμός δεν θα σας απογοητέυσει κάτω
από οποιεσδήποτε συνθήκες λειτουργείας!
6+1 ανοξείδωτα ρουλεμάν κλείστου τύπου
Μεταλλικό χερούλι με μεγάλη εργονομική λαβή που εξασφαλίζει ισχυρό και ασφαλές κράτημα
    Ισχυρά ατσάλινα γρανάζια και σώμα από ντουραλουμίνιο
            Αδιάβροχο πολύδισκο σύστημα φρένων με μέγιστη δύναμη 11kg 
                 Αnti-twist line roller με μικρό ανοξείδωτο ρουλεμάν και επικάλυψη τιτανίου
                         Ενισχυμένο σύρμα Bail Arm - Υψηλή προστασία στο θαλασσίνο νερό
                                                5 χρόνια εγγύηση
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G.P. Concept FD840i 18-04-840 0.30/320

Max Drag

11 Kg

Tιμή

105€

Ανάκτηση(cm)
1:4.6 419gr 76

SEA FIGHTER HD FD
Υψηλή ποιότητα κατασκευής εξασφαλίζουν ότι ο μηχανισμός δεν θα σας απογοητέυσει κάτω
από πολύ δύσκολες συνθήκες λειτουργείας!
5+1 ανοξείδωτα ρουλεμάν κλείστου τύπου
Μεταλλικό χερούλι με μεγάλη εργονομική λαβή που εξασφαλίζει ισχυρό και ασφαλές κράτημα
    Ισχυρά ατσάλινα γρανάζια και σώμα από ντουραλουμίνιο
            Αδιάβροχο πολύδισκο σύστημα φρένων με μέγιστη δύναμη 6.5kg 
                 Αnti-twist line roller με μικρό ανοξείδωτο ρουλεμάν και επικάλυψη τιτανίου
                         Ενισχυμένο σύρμα Bail Arm - Υψηλή προστασία στο θαλασσίνο νερό
                                            Χωρίς αντεπιστροφή  5 χρόνια εγγύηση-

Sea Fighter HD FD630i 18-03-630 0.30/210

Max Drag

6.5 Kg

Tιμή

97€

Ανάκτηση(cm)
1:5.0 295gr 745

Ένας από τους ανθεκτικότερους μηχανισμούς της Dragon με υψηλή ποιότητα κατασκευής 
θα τα βγάλει πέρα με οποιονδήποτε αντίπαλο!
7+1 ανοξείδωτα ρουλεμάν κλείστου τύπου
Μεταλλικό χερούλι με μεγάλη εργονομική λαβή που εξασφαλίζει ισχυρό και ασφαλές κράτημα
Ισχυρά ατσάλινα γρανάζια και σώμα από ντουραλουμίνιο
Αδιάβροχο πολύδισκο σύστημα φρένων με μέγιστη δύναμη 11kg 
Αnti-twist line roller με μικρό ανοξείδωτο ρουλεμάν και επικάλυψη τιτανίου
Ενισχυμένο σύρμα Bail Arm - Υψηλή προστασία στο θαλασσίνο νερό
                          Χωρίς αντεπιστροφή 5 χρόνια εγγύηση- 

G.P. CONCEPT FD

8
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SCANDI

SCANDI 1000 LJ-2010FD 

VANREX CAST 6 & 6 ML
1:5.2 4

Tιμή

185gr 0.18/165   40€

110€

88€

1

       Vanrex CAST 6 LJ-6030BC 

LJVC06-MLC 

1:6.2

1:6.3

5

5

1

1

210gr

194gr

0.35/140

0.26/140

Ανάκτηση(cm)

Ανάκτηση(cm) Tιμή

To νέο SCANDI 1000 αποτελεί την οικονομική αλλά ποιοτική πρόταση της Lucky John  όσον αφορά 
την κατηγορία μηχανισμών LRF.     

4+1 ανοξείδωτα ρουλεμάν
Ακαριαία αντιεπιστροφή, Infinity anti-reverse system
Τέλειο στρώσιμο της πετονιάς με ευθυγραμισμένη κίνηση της πομπίνας πάνω-κάτω
Χερούλι μηχανικής επεξεργασίας με εργονομική λαβή
Ακριβείας κούμπωμα του Pic-up και ενισχυμένο σύρμα
Κλειστού τύπου αδιάβροχο Line roller με μικρό ρουλεμάν
Ακριβείας μπροστά φρένα πολλαπλών δίσκων
Shallow-ρηχή μπομπίνα αλουμινίου και ανταλλακτική πομπινα γραφίτη
Τέλειο αντικραδασμικό σύστημα ελεγμένο με κομπιούτερ 
Ελαφρύ και λεπτό σώμα από ενισχυμένο γραφίτη

Η πρόταση της Lucky John όσον αφορά τους μηχανισμούς Baitcasting ακούει στο όνομα VANREX CAST 6 & CAST 6 M. 
Πρόκειται για άκρως ποιοτικούς μηχανισμούς χαμηλού προφίλ αλλά παράλληλα και 
οικονομικούς. Διαθέτουν μία εργονομική διπλή λαβή η οποία βρίσκεται στην 
αριστερή μεριά .
Οι χειρολαβές είναι κατασκευασμένες από ειδικό υλικό για σταθερό κράτημα κατά την 
διάρκεια του ψαρέματος. Ο μηχανισμός διαθέτει μαγνητικά και μηχανικά φρένα με 
10 σκάλες ρύθμισης. 
Η μπομπίνα του είναι ρηχή και είναι κατασκευασμένη από 
αλουμίνιο. 
Ο μηχανισμός είναι εφοδιασμένος από 5+1 ρουλεμάν που είναι 
κατασκευασμένα από ανοξείδωτο ατσάλι.

CAST 6

CAST 6 ML

5 ανοξείδωτα ατσάλινα ρουλεμάν κλειστού τύπου στο εσωτερικό του
1 ανοξείδωτο ατσάλινο ρουλεμάν κλειστού τύπου - roller bearing
Σώμα κατασκευασμένο από υψηλής αντοχής πλαστικό
Μαγνητικό και μηχανικό σύστημα φρένων
Πομπίνα ρηχή κατασκευασμένη από αλουμίνιο
Βάρος 210 & 194 γραμμάρια αντίστοιχα
Ακριβείας αντιεπιστοφή- Instant Anti-Reverse
Αριστερή εργονομική διπλή λαβή

       Vanrex CAST 6 ML
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MASTER JIG 10SS 00-20-0110 1:4.4 10

Τιμή

780gr  30Kg 0.35/310-0.40/270-0.47/210 259€1

Ανάκτηση

PRO JIG 10SS 00-20-0010 1:4.4 10

Τιμή

760gr  30Kg 0.35/310-0.40/270-0.47/210 210€1

Ανάκτηση
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TITAN 8000 00-08-0800 1:4.7 7

Τιμή

590gr  12Kg 0.25/380 113€1

Ανάκτηση

SIRIUS 6000 00-08-0603 1:5.6 3

Τιμή

490gr  8Kg                  0.40/110  50€1

Ανάκτηση

TITAN 8000
Νεός μηχανισμός ο Titan 8000 από την Remixon για το 2021 που έχει σαν κύριο χαρακτηριστικό του τις 2 έξτρα αλουμινίου 
κωνικές πομπίνες (Long Cast Spool) που επιτρέπουν καλύτερο ξετύλιγμα της πετονιάς κατά την ρίψη και κατά συνέπεια 
ακόμα πιο μακρυνές βολές!! Όμορφο, δυνατό και στιβαρό αλλά παράλληλα πολύ ελαφρύ 
καθώς και με SS ρουλεμάν! Μικρό βάρος χάρη στο λεπτό σώμα του κατασκευασμένο από 
CX Carbon καθώς και ρότορα από άκαμπτο γραφίτη.
1+2 Aλουμινίου μακριές, κωνικές πομπίνες με ειδική επίστρωση για μεγαλύτερη προστασία από της 
φθορές. Η βασική πομπίνα είναι διάτριτη για παραπάνω μείωση βάρους αλλά και ομορφία!!
7+1 SS ανοξείδωτα ρουλεμάν που δίνουν στο μηχανισμό ομαλή κίνηση σε συνδυασμό με το 
αντικραδασμικό σύστημα που διαθέτει
Ακαριαία αντιεπιστροφή χάρη στο Infinity anti-reverse σύστημα 
Τέλειο στρώσιμο της πετονιάς καθώς και μακρύτερη πομπίνα, ώστε να ξετυλίγεται πιό 
γρήγορα, χάρη στο σύστημα χαραγμένου 
άξονα που διαθέτει (Worm Gear System) και 
στο SOS (Slow Oscillation System)
Ενισχιμένος κεντρικός άξονας ανοξείδωτος
Σύστημα πολαπλών δίσκων μπροστινού 
φρένου μέγιστης απόδοσης 12Kg!!
Μεταλικό χερούλι μάχης με εργονομική λαβή
Pick up με ενισχυμένο σύρμα με επικάλυψη 
τιτανίου καθώς και Anti-twist line roller
Μικρό βάρος χάρις στην λεπτή σχεδίαση και στο σώμα από CX Carbon
Ταχύτητα ανάκτησης: 4,7:1
                                                            ΕΞΤΡΑ ΠΟΜΠΙΝΕΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
          1: (0.30mm/320m - 0.35mm/280m - 0.40/240m)        2: (0.40mm/450m - 0.45mm/360m - 0.50/340m)

SIRIUS 6000 & 8000
Μηχανισμός για Surf Casting σε 6000 & 8000 μέγεθος
Aλουμινίου βασική πομπίνα και 2η πομπίνα από γραφίτη
Μεταλλικό χερούλι με εργονομική λαβή
Ενισχυμένο Σύρμα Pick-Up
Διαθέτει 3+1 ανοξείδωτα ρουλεμάν που δίνουν στο μηχανισμό μια πολύ καλή ομαλή κίνηση 
σε συνδυασμό με το αντικραδασμικό σύστημα που διαθέτει
Ακαριαία αντιεπιστροφή χάρη στο Infinity anti-reverse σύστημα καθώς και άριστο κούμπωμα 
ου pick up ώστε να αποφεύγονται τα ανεπιθύμητα κλεισίματα κατά την ώρα της ρίψης
Πολύ όμορφο σε μαύρο χρώμα με άριστη ποιότητα κατασκευής

SIRIUS 8000 00-08-0803 1:5.6 3 760gr  12Kg                  0.40/160  55€1

       Χωρητικότητα Εξτρά Γραφιτούχας Πομπίνας
6000 (0.33mm / 330m - 0.37mm / 260m - 0.40 / 220m)
8000 (0.37mm / 370m - 0.40mm / 340m - 0.47 / 280m)
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AVATAR 8000 00-19-0030 1:4.1 1

Τιμή

588gr  -Kg 0.40/200 29€1

Ανάκτηση

JOKER 6000 RED 00-28-0001 1:4.7 1

Τιμή

355gr  -Kg                  0.40/200  15€1

Ανάκτηση

AVATAR 6500

JOKER 6000 RED & BLUE

JOKER 6000 BLUE 00-28-0002 1:4.7 1 355gr    -Kg                  0.40/200  15€1

O Remixon AVATAR είναι ένας οικονομικός μηχανισμός σε μέγεθος 6500 
και σε καλή ποιότητα κατασκευής με τέλεια σχέση ποιότητας-τιμής
Διατίθεται μαζί με πετονιά
Μαζί με το καλάμι AVATAR μπορεί να γίνει ένα πολύ όμορφο οικονομικό 
σετάκι για να ξεκινήσετε το Surf Casting

 

Νέος μηχανισμός από την Remixon σε μέγεθος 6000
1 Ανοξείδωτo ρουλεμάν
Αντικραδασμικό σύστημα ελεγμένο με κομπιούτερ
Anti twist Line roller 
Ενισχυμένο σύρμα Pick up
Μπροστά φρένα πολλαπλών δίσκων που αποδίδουν τέλεια
Αλουμινίου χερούλι με εργονομική λαβή(αριστερά/δεξιά).
Βάψιμο με αντιδιαβρωτική προστασία με πολύ όμορφα χρώματα
Καλή ποιότητα κατασκευής με τέλεια σχέση ποιότητας-τιμής
Σε δύο χρώματα μπλέ και κόκκινο
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POPULAR 6000 00-13-0600 1:5.1 2

Τιμή

348gr  -Kg 0.50/160 15€1

Ανάκτηση

LIGHT STYLE 1000 00.21.0010 1:5.2 3

Τιμή

175gr  -Kg                  0.165/150  42.50€1

Ανάκτηση

POPULAR 6000
Mηχανισμός από την Remixon σε μέγεθος 6000
2+1 Ανοξείδωτα ρουλεμάν
Αντικραδασμικό σύστημα ελεγμένο με κομπιούτερ
Anti twist Line roller 
Ενισχυμένο σύρμα Pick up
Μπροστά φρένα πολλαπλών δίσκων που αποδίδουν τέλεια
Βάψιμο με αντιδιαβρωτική προστασία με πολύ όμορφα χρώματα
Καλή ποιότητα κατασκευής με τέλεια σχέση ποιότητας-τιμής

LIGHT STYLE 1000
To Light Style 1000 ήρθε στην χώρα μας για να μείνει... Αποτελεί την οικονομική αλλά 
ποιοτική πρόταση της KUDOS  όσον αφορά την κατηγορία μηχανισμών LRF. Είναι 
κατασκευασμένο από graphite ενώ διαθέτει πομπίνα από αλουμίνιο. Πρόκειται για 
μηχανισμό κατάλληλο για την χρήση νήματος αφού έχει κατασκευαστεί με τις πιο 
σύγχρονες τεχνολογίες κατασκευής μηχανισμών που χρησιμοποιεί η εταιρεία. Τα φρένα 
του είναι γραμμικά και δεν πρόκειται να μας προδώσουν κατά τη διάρκεια του ψαρέματος 
και της μάχης με ένα μεγάλο ψάρι. Αποτελείται από 3+1 ανοξείδωτα ρουλεμάν κλειστού 
τύπου, που είναι κατασκευασμένα από ατσάλι ειδικά ώστε να αντέχουν στο θαλασσινό νερό. 
Η μανιβέλα είναι κατασκευασμένη από αλουμίνιο με τεχνολογία CNC, που βιδώνει πάνω 
στο σωμα του μηχανισμού!! 3+1 ανοξείδωτα ρουλεμάν

Ακαριαία αντιεπιστροφή, Infinity anti-reverse system
Τέλειο στρώσιμο της νήματος 
Χερούλι CNC επεξεργασίας με εργονομική λαβή,
που βιδώνει πάνω στο σωμα του μηχανισμού
Ακριβείας κούμπωμα του Pic-up και ενισχυμένο σύρμα
Κλειστού τύπου αδιάβροχο Line roller με μικρό ρουλεμάν
Ακριβείας μπροστά φρένα πολλαπλών δίσκων
Τέλειο αντικραδασμικό σύστημα ελεγμένο με κομπιούτερ 
Πανάλαφρο και λεπτό σώμα από ενισχυμένο γραφίτη 
Μόνο175gr βάρος!!

22





Τα Sonik VADERX έχουν σχεδιαστεί για να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του σύγχρονου  
ψαρά που αναζητά κορυφαία ποιότητα απόδοσης, εμφάνιση και σχέση ποιότητας-τιμής. Ο 
σχεδιασμός της μπομπίνας δίνει πολύ μακρινές βολές και ο εξαιρετικά γρήγορος ρυθμός 
ανάκτησης το καθιστά ιδανικό για Carp αλλά και  Surf Casting ψάρεμα. Με αναλογία 
ανάκτησης 4,1:1, κάθε μανιβέλα της λαβής ανακτά έως και 1,1m  πετονιάς.
Σχέση μετάδοσης 4,1:1
5+1 ρουλεμάν
Wormshaft gear system
Σύστημα έλξης Quick-Torque
Σώμα και ρότορας γραφίτη
Κομψό μαύρο ματ φινίρισμα
Άμεση αντεπιιστροφή
Μεγάλο twist free line roler
Μικρορύθμιση φρένων
Μαύρη ματ μανιβέλα από ανοδιωμένο αλουμίνιο με ξύλινη λαβή

Τιμή

87€

   87€

Τιμή

 174€

VADERX 6000RS

VADERX 8000RS

VXR060RS 4.1:1

VXR080RS 4.1:1

5

5

604gr

620gr

0.30/290 • 0.35/200 • 0.40/140

0.30/370 • 0.35/280 • 0.40/220

VADERX RS

Το VADERX PRO 10000 Carbon είναι ένας μηχανισμος μεγάλης χωρητικότητας 
για ψάρεμα μεγάλης διάρκειας και σκληρές συνθήκες. Η τέλεια ευθυγράμμιση 
της πετονιάς στην πομπίνα βοηθά στην αποφυγή τυχόν μπερδέματος. Είναι πολύ 
ελαφρύ για το μέγεθός του λόγω του σώματος αλλά και της διάτρητης   carbon
πομπίνας του!  και ικανό να  ανακτήσει πάνω από 1 μέτρο ανά περιστροφή.  
Ιδανικό για αλλά κυρίως για Surf Heavy Casting καθώς έχει μεγάλη ελκτική ικανότητα.
Σχέση μετάδοσης: 4,6:1
Wormshaft gear system
Ελαφρύ σώμα και ρότορας από carbon
Ακριβές σύστημα έλξης Quick-Torque
Floating rotor line guard 8
Κομψό φινίρισμα carbon
Άμεση αντιστροφή
Μεγάλο twist free line roler
Μικρορύθμιση φρένων
Μαύρη ματ λαβή από ανοδιωμένο αλουμίνιο με ξύλινη λαβή

VADERX PRO CARBON 10000 BC0017 8 510gr  0.30/480 0.35/390 0.40/270

VADERX PRO CARBON
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Νέος μηχανισμός για το 2022 το Dominator XS 10000 Surf Reel, το οποίο συνδυάζει ανθεκτικότητα 
και σταθερή απόδοση σε ρεαλιστική τιμή. Κατασκευασμένο για να αντέχει στις απαιτήσεις του 
θαλασσινού νερού, η τεράστια έλξη αλλά και τα δθνατά του φρένα 18 κιλών θα αντεπεξέλθουν στη μάχη 
με μεγάλα ψάρια σε δύσκολες συνθήκες. Διαθέτει σύστημα τυλίγματος X-wrap  που είναι 
κατάλληλο για πετονιά ή νήμα και μειώνει την τριβή κατά την απελευθέρωσης για 
πιο μακρινές βολές. Με υψηλής αντοχής, ελαφρύ σώμα/ρότορα γραφίτη, άνετη, 
μεγάλη μαλακή λαβή αφής, αυτός ο μηχανισμός είναι η ιδανική επιλογή για τον
ψαρά της ακτής που αναζητά ένα δυνατό μηχανισμό για Surf ή Heavy 
Casting σε προσιτή τιμή.
Σχέση μετάδοσης 4,1:1
Wormshaft gear system
X-wrap σύστημα 
Φρένα με μικρορύθμιση μέγιστης ισχύος 18 κιλών
6 + 1 σφραγισμένα ανοξείδωτα ρουλεμάν 
Ελαφρύ σώμα/ρότορας γραφίτη υψηλής αντοχής 
Κύριος άξονας από ανοξείδωτο ατσάλι
Μεγάλο twist free line roler
Άμεση αντεπιστροφή
Μαύρη ματ μανιβέλα από ανοδιωμένο αλουμίνιο
Μεγάλο μαλακό Knob

DOMINATORX XS 10000

       AVX10000R SKAVX10000R 725gr SHALLOW 0.20mm / 300m
          DEEP 0.40mm / 340m 

Τιμή

 210€

AVX10000R

Τιμή

 125€DOMINATORX XS Surf Reel 10000 6 570gr  0.35/570 0.40/475 0.45/4004.1:1BS0001

Το AVX 10000 είναι η νέα πρόταση της SONIK στους μεγάλους μηχανισμούς Surf. Απίστευτη δύναμη, όμορφο desing, 
γρήγορα φρένα Carbon και Slow Oscillation ανεβοκατέβασμα της πομπίνας είναι μερικά απο τα χαραχτηριστικά του
Μεγαλύτερα γρανάζια και ρότορας για περισσότερη δύναμη, μακρύτερη κωνική μπομπίνα 50mm για μακρύτερα πετάγματα 
και 100cm τύλιγμα σε κάθε περιστροφή! Slow Oscillation ανεβοκατέβασμα της πομπίνας για τέλειο στρώσιμο της πετονιάς 
που σε συνδυασμό                    την μακριά κωνική πομπίνα μας δίνει την μεγαλύτερη δυνατή απόσταση κατά την βολή
                                                                Διατίθεται με δυο πομπίνες, μία πιο ρηχή για ακόμα λεπτότερους διαμέτρους πετονιάς.
                                                                    Τα 15 ρουλεμάν σε συνδυασμό με το Instant anti-reverse system μας δίνει μαλακό με 
                                                         απίστευτη αίσθηση ανάκτηση Carbon φρένα 15kg με κλείδωμα σε μισή μόλις περιστροφή!
                                                          Υψηλής ποιότητας μεγάλος μηχανισμός σχεδιασμένος για μακρινές αποστάσεις αλλά και 
                                                            "δυνατά'' ψαρέματα στο Heavy Casting, Surf Casting

Προηγμένη τεχνολογία Slow Oscillation 
14 +1 ανοξείδωτα ρουλεμάν
Ακαριαία αντιεπιστροφή
Μεταλικό μεγάλο χερούλι με εργονομική λαβή
Αnti-twist line roller με μικρό ανοξείδωτο ρουλεμάν
Δύο πομπίνες long cast ενισχυμένου αλουμινίου, 
διαφορετικού διαμετρήματος
Carbon φρένα ισχύος 15kg με γρήγορη ρύθμιση
Dynamic balance SBS
Ελατήρια από ανοξείδωτο ατσάλι
Ελαφρύ, Slim desing σώμα από ενισχυμένο γραφίτη

4.9:1 14
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SKS8000BLACK SKSBLK8000 703gr 0.40/300 - 0.50/220

gr

Τιμή

136€

147.50€

Τιμή

 75€

TOURNOS

SKS 8000 BLACK

Υψηλής ποιότητας ''Big Pit'' μηχανισμός σχεδιασμένος για 
μακρινές αποστάσεις στο Surf, Casting Carp Fishing κ.τ.λ.
Απίστευτη δύναμη, Dark desing και πομπίνα αλουμινίου long 
cast είναι τα κύρια χαραχτηριστικά του.
Προηγμένη τεχνολογία με χαραγμένο άξονα για κίνηση της 
πομπίνας (Wormsha sytem) με τέλειο στρώσιμο της πετονιάς
8 +1 ανοξείδωτα ρουλεμάν
Ακαριαία αντιεπιστροφή, Instant anti-reverse system
Μεταλικό χερούλι με εργονομική λαβή
Ακριβείας κούμπωμα του Pic-up καθώς και ατσάλινο σύρμα με επικάλυψη τιτανίου!
Αnti-twist line roller με μικρό ανοξείδωτο ρουλεμάν και επικάλυψη τιτανίου 
καλυμένο στο μπράτσο - Πομπίνα long cast ενισχυμένου αλουμινίου
Δυνατά φρένα Carbon δίσκων με γρήγορη ρύθμιση μισής στροφής
Τέλειο αντικραδασμικό σύστημα (Dynamic balance SBS)
Ελατήρια από ανοξείδωτο ατσάλι - Ελαφρύ, Slim desing σώμα (Carbon)
1 χρόνο εγγύηση

Το Sonik SKS8000 Surf είναι ένα πλήρες μηχανισμός surf Casting που έχει σχεδιαστεί για 
να ικανοποιεί τις απαιτήσεις των ψαράδων ακτής. Ο σχεδιασμός της πομπίνας δίνει ομαλές
μακριές ρίψεις ενώ το μεγάλο χερούλι βοηθάει στην δύναμη καθώς και στην ταχύτητα κατά 
την ανάκτηση.
Μεγάλο μέγεθος 8000 Surf μηχανισμός - 5 +1 ανοξείδωτα ρουλεμάν
Μεγάλο μεταλλικό χερούλι με εργονομική λαβή - Instant anti-reverse system
Αλουμινίου πομπίνα σχεδιασμένη για μακρινές βολές
Ακριβείας κούμπωμα του Pic-up καθώς και ενισχυμένο σύρμα
Αnti-twist line roller με μικρό ανοξείδωτο ρουλεμάν
Δυνατά φρένα πολλαπλών δίσκων με γρήγορη ρύθμιση
Τέλειο αντικραδασμικό σύστημα ελεγμένο με κομπιούτερ (Dynamic balance SBS)
Ελατήρια από ανοξείδωτο ατσάλι - Σώμα από ενισχυμένο γραφίτη- 1 χρόνο εγγύηση 

6000 FS BLACK

6000FSBLACK SK6000FSB 460gr 0.30/460 - 0.35/340

Τιμή

 89€

Mηχανάκι της Sonik για Surf/Carp με baitrunner
5 +1 ανοξείδωτα ρουλεμάν - Ακαριαία αντιεπιστροφή, Instant anti-reverse system
Ακριβείας κούμπωμα του Pic-up καθώς και ατσάλινο σύρμα με επικάλυψη τιτανίου!
Αnti-twist line roller με μικρό ανοξείδωτο ρουλεμάν και επικάλυψη τιτανίου
Γραφιτούχα πομπίνα
Δυνατά φρένα πολλαπλών δίσκων με γρήγορη ρύθμιση και Baitrunner
Τέλειο αντικραδασμικό σύστημα ελεγμένο με κομπιούτερ (Dynamic balance SBS)
Ελατήρια από ανοξείδωτο ατσάλι
Ελαφρύ, Slim desing σώμα από ενισχυμένο γραφίτη
1 χρόνο εγγύηση 





Κωδικός Μήκος
(mt)

Στελέχη Βάρος
(gr)

Μήκος 
κλειστό

Action C.W.
(gr)

R.G.
(cm)

P.X. P.S.
(mm)

P.T.
(mm)

28-34-245

28-36-245

28-35-245

28-37-245

28-37-275

2.45

2.45

2.45

2.45

2.75

2

2

2

2

2

125

135

123

139

153

1.26

1.26

1.26

1.26

1.42

X-Fast

X-Fast

X-Fast

X-Fast

X-Fast 10-21

18-30

14-25

21-35

21-35

24.5

25.5

25.0

26.0

27.5

10

10

10

11

10

20

25

20

25

25

4.5

5

4.5

5

5

Tιμή

Ένα νέο καλάμι Spinning υψηλής ποιότητας από την Dragon. Πολύ γρήγορη δράση x-fast στο blank που μετατρέπεται σε 
προοδευτική μετά το strike και κατά τη διάρκεια της μάχης. Ευαισθησία και έλεγχος του τεχνητού που θα εκπλήξει κάθε ψαρά.

-Οδηγοί Fuji SiC.
-Βάση μηχανισμού Fuji SK2™ από carbon 3K.
-Εποξειδικό βερνίκι δύο συστατικών, διαχρονικό read Master.
-Νήματα ProWrap.
-Toray Blank 40 και 46 milion PSI.
-62 milion PSI carbon με αυξημένη ακαμψία, και στις δύο ζώνες που απαιτούν
  μείωση βάρους και για προσαρμογή της δράσης.
-36 milion PSI γραφίτης στον πυρήνα του blank.

Power

MH

MH

MH

MH

MH

211 € 

224 € 

229 € 

239 € 

217 € 

Κωδικός Μήκος
(mt)

Στελέχη Βάρος
(gr)

Μήκος 
κλειστό

Action C.W.
(gr)

R.G.
(cm)

P.X. P.S.
(mm)

P.T.
(mm)

28-82-198

28-85-213

28-83-198

28-86-245

1.98

2.13

1.98

2.45

2

2

2

2

95

113

96

134

1.03

1.10

1.03

1.26   Fast

  Fast

  Fast

  Fast 1-12

4-21

2-15

5-25

20.5

22.0

20.5

25.0 10

 8

 8

 9

16

16

16

20

4

4

4

5

TιμήPower

UL

L

ML

M

132 € 

138 € 

154 € 

136 € 

Η Dragon δημιούργησε αυτή την σειρά με ελαφριά και ευαίσθητα καλάμια, εστιασμένα σε ψαράδες που προτιμούν το τέλειο.
Κάθε ένα από αυτά έχει μια γρήγορη δράση Fast και μια βαθιά και ομαλή καμπύλη στο blank, χάρη στην οποία η μάχη ακόμη 
και με ένα μικρό ψάρι είναι πολύ διασκεδαστική, και ταυτόχρονα ελέγχεται πλήρως.

-SeaGuide Titanium SiC οδηγοί.
-Βάση μηχανισμού SeaGuide SK2 από carbon.
-Εποξειδικό βερνίκι δύο συστατικών, διαχρονικό για read Master.
-Νήματα ProWrap.
-Toray Blank 40 και 46 milion PSI.
-62 milion PSI carbon με αυξημένη ακαμψία, και στις δύο ζώνες που απαιτούν
  μείωση βάρους και για προσαρμογή της δράσης.
-36 milion PSI γραφίτης στον πυρήνα του blank.
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Κωδικός Μήκος
(mt)

Στελέχη Βάρος
(gr)

Μήκος 
κλειστό

Action C.W.
(gr)

R.G.
(cm)

P.X. P.S.
(mm)

P.T.
(mm)

26-82-245

26-86-245

26-85-245

26-86-275

26-87-245

2.45

2.45

2.45

2.75

2.45

2

2

2

2

2

120

119

133

153

148

1.26

1.26

1.26

1.41

1.26

  Fast

X-Fast

X-Fast

X-Fast

X-Fast  1-10

 4-21

 3-18

 4-21

 7-28

21.0

24.5

24.5

26.0

25.0

11

10

10

10

10

20

20

20

20

20

4

4

4

4

4

Tιμή

-Fuji Alconite K-series οδηγοί επιλεγμένοι με KR-CONCEPT
-Βάση μηχανισμού Fuji PTS 
-Λαβές δεύτερης γενιάς "wooven carbon"
-Εποξειδικό βερνίκι δύο τεμαχίων, διαχρονικό.
-Νήματα Gudebrod
-Το βασικό υλικό του blank: carbon υψηλών συντελεστών 40
  και 46 milion PSI
-62 milion PSI γραφίτη υψηλότερης ακαμψίας, κυρίως κατά τόπους
  όπου χρειαζόταν μείωση βάρους
-30 milion PSI carbon στον πυρήνα

Power

163 € 

171 € 

182 € 

175 € 

166 € 

Κωδικός Μήκος
(mt)

Στελέχη Βάρος
(gr)

Μήκος 
κλειστό

Action C.W.
(gr)

R.G.
(cm)

P.X. P.S.
(mm)

P.T.
(mm)

26-05-197

26-07-228

26-05-198

26-07-245

1.98

2.28

1.98

2.45

1

2

2

2

85

100

86

102

1.98

1.18

1.03

1.26   Fast

Med-Fast

  Fast

Med-Fast 1-10

3-14

1-10

3-14

22.0

24.0

22.0

24.0 10

 9

 9

10

16

20

16

20

4

4

4

4

TιμήPower

UL

UL

UL

UL

133 € 

155 € 

159 € 

134 € 

Η σειρά NANO LITE EVO κατασκευάζεται από τα νεότερα blank της ιαπωνικής TORAY – από ίνες άνθρακα με πολύ ακριβή 
μοριακή δομή. Τα μικροσωματίδια άνθρακα (nanocarbon) του επέτρεψαν να μειώσει το πάχος  και το βάρος του διατηρώντας  
πάντα λειτουργικές παραμέτρους,, όπως η δύναμη και η ευαισθησία του!
-Οδηγοί τιτανιο Sic
-Βάση μηχανισμού Sk2
-Blank πανάλαφρο, ιδιαίτερα λεπτό και ισχυρό
-Πολύ ευαίσθητη κορύφη
-Εποξειδικό βερνίκι δύο τεμαχίων, διαχρονικό TRONDAK
-Νήματα Gudebrod.
-Carbon υψηλής ενότητας 46 milion PSI ως βασικό δομικό υλικό.
-Carbon υψηλής ενότητας 36 milion PSI σε εξωτερικά στρώματα.
-Carbon αντοχής 30 milion PSI στο πυρήνα του blank

26-88-305

26-88-275

26-89-275

26-89-290

3.05

2.75

2.75

2.90

2

2

2

2

154

155

167

175

1.57

1.41

1.41

1.49

X-Fast

X-Fast

X-Fast

X-Fast 10-30

10-30

14-35

14-35

28.0

27.0

27.5

27.0

11

11

11

11 20

20

20

20

5

4

5

5

199 € 

191 € 

201 € 

187 € 

26-08-228

26-09-228
2.28
2.28

2

2 113

1.18

1.18 X-Fast

  Fast 4-16

5-18

24.0

24.0 10

10 20

20

4

4

L

L

155 € 

159 € 
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26-82-213 2.13 2 106 1.02 X-Fast  1-10 21.0  8 16 4 153 € 



Κωδικός Μήκος
(mt)

Στελέχη Βάρος
(gr)

Μήκος 
κλειστό

Action C.W.
(gr)

R.G.
(cm)

P.X. P.S.
(mm)

P.T.
(mm)

27-28-198

27-30-190

27-29-198
1.98

1.90

1.98

2

2

2

 89

 85

 90

1.02

0.99

1.02 Med-Slow

Med-Slow

Med-Slow 0.5-6

1-10

0.5-8

17.0

18.0

17.0 9

9

8

20

20

20

4

4

4

TιμήPower

185 € 

172 € 

185 € 

Κωδικός Μήκος
(mt)

Στελέχη Βάρος
(gr)

Μήκος 
κλειστό

Action C.W.
(gr)

R.G.
(cm)

P.X. P.S.
(mm)

P.T.
(mm)

26-03-245

26-05-275

26-05-245

26-06-245

2.45

2.75

2.45

2.45

2

2

2

2

132

164

141

1.26

1.40

1.26

1.26   X-Fast

  X-Fast

  X-Fast

  X-Fast 5-21

7-28

7-28

10-35

25.0

28.0

26.0

27.0  9

 9

 9

10

20

20

20

25

5

5

5

6

TιμήPower

121 € 

135 € 

131 € 

123 € 

Μετά την επιτυχία της σειράς G.P.  Concept αποφασίσαμε να χρησιμοποιήσουμε την κατασκευή των blank για πιο light καλάμια.
Τα blank της σειράς είναι δυνατά αλλά λεπτά και μεταδίδουν τέλεια τις κινήσεις μας στο τεχνητό. Χαρακτηρίζονται από γρήγορη 
δράση, προοδευτική κύρτωση και ενισχυμένη άρθρωση. Είναι σχετικά ελαφριά ειδικά αν λάβουμε υπόψη τις φορτίσεις που αντέχουν.

-Carbon υψηλής πίεσης 46–60 milion PSI, ως βασικό δομικό υλικό
-Carbon 24 και 40 milion PSI στον πυρήνα και επίσης στα στρώματα που είναι διατεταγμένα λοξά προς τον άξονα του
-Action από Medium Slow εώς Fast
-Μεγάλη κύρτωση κατά την διάρκεια της μάχης για σίγουρη έκβαση
-Οδηγοί Fuji Alconite K-Series
-Βάση μηχανισμού Fuji PTS και TVS
-Ανοδιωμένο αλουμίνιο στην λαβής
-Νήματα Gudebrod
-Βερνίκι Trondak

27-30-213 2.13 2  90 1.10 Med-Slow 1-10 20.0 9 20 4 176 € 

-Toray Carbon με αυξημένη ακαμψία 30 εώς 36 milion PSI ως βασικό κατασκευαστικό υλικό
-Carbon 24 milion PSI στον πυρήνα και στο μεσαίο τμήμα του blank
-Oδηγοί τύπου XO SiC wA σε ειδικά πλαίσια με μεγαλύτερη αντοχή
-Βάση μηχανισμού της εταιρείας ALPS
-Μη παλαιωμένο εποξειδικό βερνίκι δύο συστατικών
 -Νήματα Gudebrod

26-08-260

26-06-275

26-09-275
2.60

2.75

2.75

2

2

2

176

1.35

1.40

1.40   X-Fast

  X-Fast

  X-Fast 21-50

10-35

28-60

28.0

29.0

30.0 10

10

10 25

25

25

6

6

6

144 € 

146 € 

143 € 

30



Κωδικός Μήκος
(mt)

Στελέχη Βάρος
(gr)

Μήκος 
κλειστό

Action C.W.
(gr)

R.G.
(cm)

P.X. P.S.
(mm)

P.T.
(mm)

23-11-235

23-12-235

23-12-223
2.35

2.35

2.23

2

2

2

110

118

114

1.21

1.21

1.15     X-Fast

    X-Fast

    X-Fast 3-18

4-21

4-21

29.0

26.0

28.0 9

10

10

16

20

20

5

5

5

TιμήPower

110 € 

110 € 

109 € 

Κωδικός Μήκος
(mt)

Στελέχη Βάρος
(gr)

Μήκος 
κλειστό

Action C.W.
(gr)

R.G.
(cm)

P.X. P.S.
(mm)

P.T.
(mm)

23-01-213

23-03-213

23-02-213

23-05-213

2.13

2.13

2.13

2.13

2

2

2

2

123

134

127

1.10

1.10

1.10

1.10   X-Fast

  X-Fast

  X-Fast

  X-Fast 5-18

10-25

7-21

18-35

27.0

27.0

27.0

27.0  8

 8

 8

 8

20

20

20

20

5

5

5

6

TιμήPower

 86 € 

 89 € 

 92 € 

 87 € 

Εξειδικευμένη σειρά καλαμιών της Dragon για το ψάρεμα του λαβρακιού τόσο από ακτή όσο και από βάρκα (boat spinning)!

-Ιαπωνικό blank Toray με carbon υψηλής πίεσης 24–46 milion PSI, ως βασικό δομικό υλικό.
-Action X-Fast
-Προοδευτική κύρτωση για μεγαλύτερη σιγουριά κατά την μάχη 
-Οδηγοί Sic
-Βάση μηχανισμού TVS
-Νήματα Gudebrod
-Βερνίκι Trondak

23-13-235 2.35 2 126 1.21     X-Fast 5-25 27.0 10 25 5 112 € 

-Toray Carbon με αυξημένη ακαμψία 36 εώς 46 milion PSI ως βασικό κατασκευαστικό υλικό
-Carbon 30 milion PSI στον πυρήνα και στο μεσαίο τμήμα του blank.
-Oδηγοί τύπου XO SiC wA σε ειδικά πλαίσια με μεγαλύτερη αντοχή.
-Βάση μηχανισμού SK
-Βερνίκι Trondak
-Νήματα Gudebrod.

Δεύτερης γενιάς καλάμια από την Dragon με εξαιρετικά γρήγορη δράση, κατασκευασμένα με χρήση νανοτεχνολογίας, χάρη 
στην οποία το blank έχει μικρότερη διάμετρο και βάρος αλλά και μεγαλύτερη αντοχή και ευαισθησία από τα υπόλοιπα 
«συνιθισμένα» blank. 

Μοντέλο

FINESSE

23-15-213

23-14-235

2.13

2.35

2

2

118

130

1.11

1.21     X-Fast

    X-Fast 10-35

6-28

27.0

26.0 10

9 20

25

5

5

111 € 

114 € 

23-15-235 2.35 2 136 1.21     X-Fast 10-35 27.0 10 25 5 115 € 

CREEK

CREEK

STREAM

LURE

TOUGH

TOUGH

     ML

     M

     M

     M

     MH

     H

     H

139

M

M

MH

H

31



Κωδικός Μήκος
(mt)

Στελέχη Βάρος
(gr)

Μήκος 
κλειστό

Action C.W.
(gr)

R.G.
(cm)

P.X. P.S.
(mm)

P.T.
(mm)

20-21-213

20-21-245

20-21-228

20-22-228

2.13

2.45

2.28

2.28

2

2

2

2

121

132

126

1.10

1.26

1.18

1.18   X-Fast

  X-Fast

  X-Fast

  X-Fast 2-14

 2-14

2-14

3-18

22.5

23.5

23.0

23.0  10

 10

 9

 10

20

20

20

20

5

5

5

5

TιμήPower

 75 € 

 83 € 

 82 € 

 80 € 

Η πιο ολοκληρωμένη σειρά καλαμιών Spinning από την Dragon που θα καλύψει όλο το φάσμα της τεχνίκης! Αποτελείται από
λέπτα και ελαφρία καλάμια με μεγάλη παραβολικότητα ώστε να συγχωρούν τυχόν λάθη κατά την διάρκεια της μάχης.   

-Ιαπωνικό blank Toray με carbon υψηλής πίεσης 42 milion PSI, ως βασικό δομικό υλικό.
-Carbon 24 εώς 30 milion PSI στον πυρήνα και στο μεσαίο τμήμα του blank.
-Action X-Fast
-Προοδευτική κύρτωση για μεγαλύτερη σιγουριά κατά την μάχη 

-Toray Carbon με αυξημένη ακαμψία 36 εώς 40 milion PSI ως βασικό κατασκευαστικό υλικό
-Carbon 24 εώς 30 milion PSI στον πυρήνα και στο μεσαίο τμήμα του blank.
-Oδηγοί SeaGuide SiC  σε ειδικά πλαίσια με μεγαλύτερη αντοχή.
-Βάση μηχανισμού SeaGuide XSS
-Βερνίκι Trondak
-Νήματα Gudebrod.

Ένα entry καλάμι για την τεχνική του Spinning που θα εντυπωσιάσει τόσο τους αρχάριους όσο και τους πιο έμπειρους....  

129

-Οδηγοί Sic
-Βάση μηχανισμού TVS
-Νήματα Gudebrod
-Βερνίκι Trondak

Κωδικός Μήκος
(mt)

Στελέχη Βάρος
(gr)

Μήκος 
κλειστό

Action C.W.
(gr)

R.G.
(cm)

P.X. P.S.
(mm)

P.T.
(mm)

25-75-245

25-75-305

25-75-275

25-77-275

2.45

3.05

2.75

2.75

2

2

2

2

133

163

151

1.26

1.56

1.41

1.41   X-Fast

    Fast

    Fast

    Fast 5-25

 5-25

5-25

  7-30

24.0

28.0

26.0

26.0  11

 11

 10

 11

20

20

20

20

4

4

4

4

TιμήPower

103 € 

114 € 

112 € 

109 € 

173

25-78-275 2.75 2 1.41   X-Fast 10-35 27.0  11 20 4.5 114 € 192

20-22-245

20-23-245

20-23-228

20-23-275

2.45

2.45

2.28

2.75

2

2

2

2

132

139

134

1.26

1.26

1.18

1.40   X-Fast

  X-Fast

  X-Fast

  X-Fast 3-18

4-21

4-21

4-21

23.5

24.0

23.5

25.5  11

 10

 10

 10

20

20

20

25

5

5

5

5

 85 € 

 86 € 

 93 € 

 83 € 

168

20-25-245

20-25-275
2.45
2.75

2

2

155 1.26

1.40   X-Fast

  X-Fast 7-30

7-30

25.0

26.5  11

 10 25

25

5

5

 88 € 

 95 € 177

32



Κωδικός Μήκος
(mt)

Στελέχη Βάρος
(gr)

Μήκος 
κλειστό

Action C.W.
(gr)

R.G.
(cm)

P.X. P.S.
(mm)

P.T.
(mm)

20-82-228

20-83-245

20-82-245

20-84-245

2.28

2.45

2.45

2.45

2

2

2

2

128

135

128

1.18

1.26

1.26

1.26   X-Fast

  Fast

  X-Fast

  Fast 2-14

 3-18

2-14

4-21

28.5

30.0

30.0

30.0  10

 10

 9

 10

20

20

20

20

5

5

5

5

TιμήPower

 67 € 

 70 € 

 72 € 

 70 € 

134

20-85-245

20-87-275

20-87-245

20-88-275

2.45

2.75

2.45

2.75

2

2

2

2

134

152

140

1.26

1.41

1.26

1.41   X-Fast

  X-Fast

  X-Fast

  X-Fast 5-25

7-30

7-30

10-35

26.0

32.5

31.0

33.5  11

 10

 10

 11

20

25

25

25

5

6

5

6

 73 € 

 79 € 

 82 € 

 76 € 

165

H EXCITE είναι άλλη μία νέα σειρά καλαμιών της εταιρείας DRAGON με βασικό της χαρακτηριστικό την πληθώρα από διαφορετικά 
μοντέλα από τα οποία αποτελείται. Είναι σίγουρα μια από τις πιο ολοκληρωμένες σειρές καλαμιών της εταιρείας DRAGON αφού 
καλύπτει την κατηγορία του HRF καθώς και Light- Medium Light spinning.
-Ιαπωνικό blank Toray με carbon υψηλής πίεσης 24 milion PSI, ως βασικό δομικό υλικό.
-Carbon 24 εώς 30 milion PSI στον πυρήνα και στο μεσαίο τμήμα του blank.
-Οδηγοί Sic με εποξική κόλλα 2-2.5% max
-Βάση μηχανισμού IPS ή ACS
-Νήματα Gudebrod
-Βερνίκι Trondak

Κωδικός Μήκος
(mt)

Στελέχη Βάρος
(gr)

Μήκος 
κλειστό

Action C.W.
(gr)

R.G.
(cm)

P.X. P.S.
(mm)

P.T.
(mm)

20-87-214

20-88-214
2.13
2.13

2

2

132

147

1.11

1.11   X-Fast

  X-Fast 7-30

10-35

30.0

30.0 10

10 10

10

5

5

TιμήPower

 92 € 

 95 € 

Με την ποιότητα που χαρακτηρίζει την εταιρεία DRAGON αφού για την κατασκευή όλων των καλαμιών της χρησιμοποιεί blank 
της εταιρείας TORAY, τα EXCITE CAST RODS χαρακτηρίζονται από την εξαιρετικά γρήγορη δράση κορυφής, μοντέρνο σχεδιασμό 
ενώ είναι εργονομικά και πρόκειται να καλύψουν σε μεγάλο βαθμό τις ανάγκες όλων των Baitcasting spinners.

33



Κωδικός Μήκος
(mt)

Στελέχη Βάρος
(gr)

Μήκος 
κλειστό

Action C.W.
(gr)

R.G.
(cm)

P.X. P.S.
(mm)

P.T.
(mm)

20-01-213

20-03-213

20-01-228

20-03-228

2.13

2.13

2.28

2.28

2

2

2

2

101

100

105

1.10

1.10

1.18

1.18   X-Fast

  X-Fast

  X-Fast

  X-Fast 0.5-7

 2-12

0.5-7

2-12

26.0

26.0

27.0

27.0  9

 9

 9

 9

16

16

16

16

4

4

4

4

TιμήPower

 60 € 

 60 € 

 62 € 

 61 € 

107

20-03-245

20-05-245

20-05-228

20-07-245

2.45

2.45

2.28

2.45

2

2

2

2

114

119

115

1.25

1.25

1.18

1.25   X-Fast

  X-Fast

  X-Fast

  X-Fast 2-12

4-18

4-18

 6-25

28.0

29.0

28.0

29.0  9

 9

 9

 9

16

20

20

25

4

4

4

5

 65 € 

 66 € 

 69 € 

 65 € 

127

DRAGON FINESSE JIG πρόκειται για τη νέα σειρά καλαμιών της εταιρείας DRAGON για το 2021. Βασικό της χαρακτηριστικό 
είναι η πληθώρα από τα διαφορετικά μοντέλα από τα οποία αποτελείται. Είναι σίγουρα μια από τις πιο ολοκληρωμένες σειρές 
καλαμιών της εταιρείας DRAGON αφού καλύπτει την κατηγορία του LRF, HRF καθώς και Light- Medium Light spinning.
-Ιαπωνικό blank Toray με carbon υψηλής πίεσης 36 εώς 40 milion PSI, ως βασικό δομικό υλικό- Κορυφή από μασίφ Carbon
-Carbon 24 εώς 30 milion PSI στον πυρήνα και στο μεσαίο τμήμα του blank.
-Οδηγοί Sic -
-Βάση μηχανισμού IPS ή ACS
-Νήματα Gudebrod
-Βερνίκι Trondak

Κωδικός Μήκος
(mt)

Στελέχη Βάρος
(gr)

Μήκος 
κλειστό

Action C.W.
(gr)

R.G.
(cm)

P.X. P.S.
(mm)

P.T.
(mm)

20-07-199 1.98 2 113 1.03   X-Fast 6-25 27.0 10 11 4

TιμήPower

 63 € 

Το DRAGON FINESSE JIG CASTING ROD πρόκειται για την ΝΕΑ οικονομική σειρά CASTING καλαμιών της εταιρείας DRAGON 
για το 2021. Είναι κατάλληλα για την τεχνική του SPINNING σε συνδυασμό με Baitcasting reel.  

20-07-275 2.75 2 1.40   X-Fast  6-25 31.0  10 25 5  74 € 140

34

Αλλάζει χρώμα ανάλογα με το C.W.



Κωδικός Μήκος
(mt)

Στελέχη Βάρος
(gr)

Μήκος 
κλειστό

Action C.W.
(gr)

R.G.
(cm)

P.X. P.S.
(mm)

P.T.
(mm)

20-65-245

20-68-275

20-67-275
2.45

2.75

2.75

2

2

2

128

167

151

1.26

1.41

1.41   X-Fast

  X-Fast

    Fast 7-25

 14-35

10-30

26.0

30.5

28.0  11

 10

 11

25

25

25

5

6

6

TιμήPower

 60 € 

 76 € 

 68 € 

H σειρά Express δημιουργήθηκε για αυτούς που θέλουν να ξεκινήσουν την τεχνική με κάποιο πιο οικονομικό καλάμι και συνάμα 
να εισέλθουν στην ποιότητα Dragon ακόμα και στα οικονομικά καλάμια! Το υλικό κατασκευής καθώς και η δομή του άνθρακα 
παράγονται από υψηλής ποιότητας ανθρακονήματα της γιαπωνέζικης Toray και στο πρότυπο HDL(Heavy Duty Layer)
-Ιαπωνικό blank Toray με carbon υψηλής πίεσης 30 milion PSI, ως βασικό δομικό υλικό.
-Carbon 24 milion PSI στον πυρήνα και στο μεσαίο τμήμα του blank.
-Οδηγοί Sic 
-Βάση μηχανισμού DPS
-Νήματα Gudebrod
-Βερνίκι Trondak

Κωδικός Μήκος
(mt)

Στελέχη Βάρος
(gr)

Μήκος 
κλειστό

Action C.W.
(gr)

R.G.
(cm)

P.X. P.S.
(mm)

P.T.
(mm)

20-64-260 2.60 2 129 1.33   Med-Fast 7-21 27.0 10 25 5

TιμήEgi Weight

 68 € 

                                     Το ΝΕΟ δημιούργημα της εταιρείας DRAGON ακούει στο όνομα "EXPRESS EGI SPINN 21" και πρόκειται 
                                  για την πρώτη προσπάθεια της να κατασκευάσει ένα καλάμι για την τεχνική του Eging!!! Τα χαρακτηριστικά 
                              του είναι μήκος 2,60 μέτρα, Casting Weight 7-21 γραμμάρια και Egi 2,5-4. Είναι ένα καλάμι το οποίο απευθύνεται 
                        κυρίως σε αυτούς που σκοπεύουν να ξεκινήσουν την συγκεκριμένη τεχνική αφού είναι αρκετά οικονομικό!!! 
                    Δεν είναι απαγορευτικό όμως και για την τεχνική του spinning για χρήση τεχνητών δολωμάτων μέσα στο εύρος 
γραμμαρίων του C.W. που αναφέρει η DRAGON!!

-Ιαπωνικό blank Toray με carbon υψηλής πίεσης 30 milion PSI, ως βασικό δομικό υλικό.
-Carbon 24 milion PSI στον πυρήνα και στο μεσαίο τμήμα του blank.
-Οδηγοί Sic 
-Βάση μηχανισμού DPS
-Νήματα Gudebrod
-Βερνίκι Trondak

2.5-4
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Τιμή

113 €

130 €
128 €
125 €

60-13027-72-256

Τιμή

Elite Compact Float 25

Κωδικός Μήκος
(mt)

Στελέχη Βάρος
(gr)

Μήκος 
κλειστό

Action C.W.
(gr)

R.G.
(cm)

P.X. P.S.
(mm)

P.T.
(mm)

type

21-02-420 4.20 2 355 0.88 Fast 5-25 35,0 6 25 8

Τιμή

 77 €

133 €

36

Δίσπαστo καλάμι της σειράς Silver Edition. Άριστη ποιότητα κατασκευής με Ultra graphite 80mln psi, 
Sea Guide οδηγοί ασημί χρώματος και EVA νεοπρέν στις λαβές. Τα λεπτά στελέχη, το μικρό βάρος, 
καθώς και το όμορφο desing, είναι μερικά από τα χαρακτηρισικά τους. Σχεδιασμένα από την Team Dragon.
2 χρόνια εγγύηση



Τιμή

88 €

103 €

Η δομή των καλαμιών αντιποσωπεύει επάξια 
την ένοια ''Heavy-Duty'' (Μεγάλη 
αντοχή) αρκεί να δεί κανείς την 
διπλή σειρά ράβδων άνθρακα 
(High Modulus Graphite 36 mln 
PSI) σε συνδυασμό με το πυρήνα 
(24mln PSI) καθώς και το σκληρό 
περίβλημα του πυρήνα πυκνής 

πλέξης (30 mln PSI).Όλη η δομή καλύπτεται 
από φύλλο άνθρακα, χωρίς πρόσθετο βάρος από 
ρυτίνες κάνοντας τα καλάμια ακόμα πιο στιβαρά.

Μοντέλο Κωδικός Μήκος
(mt)

Στελέχη Βάρος
(gr)

Μήκος 
κλειστό

Action lbs R.G.
(cm)

P.X. P.S.
(mm)

P.T.
(mm)

type

Carp 24-27-361 3.60 2 334 1.84 Med-Fast 2 3/4 55.0 7 40 10 carp

Carp 24-27-391 3.90 2 459 2.01 Med-Fast 2 3/4 57.5 8 40 10 carp

Carp 24-31-391 3.90 2 498 2.02 Med-Fast 3 3/4 57.5 8 40 10 carp

Τιμή

108 €

116 €

132 €

37

Τα καλάμια Viper Sea Pilk είναι παρόμοια με τα vega jig 150 2,75μτ απλά έιναι ποιό σκληρά για ποίο δυνατές 
καταστάσεις στο Shore jigging! Το υλικό που χρησιμοποιήθηκε έιναι το high modulus carbon (Εώς 40 τόνους πρέσσα)ώστε να αποκτήσουν 
το κορυφαίο δυναμικό επίπεδο καθώς και τέλεια αίσθηση στα τσιμπήματα και για έξτρα προστασία στην έξω πλευρά χρησιμοποιήθηκε
Carbon 24 τόνων. Σε όλα τα Blank το Carbon προέρχεται από τον ηγέτη στα υλικά Carbon την Ιαπωνική εταιρεία ''TORAY'' !!
SiC οδηγοί με λεπτό κεραμικό εσωτερικά και ελαφρύ αλλά λεπτό μεταλικό σκελετό-Πορτογαλικό φελλό υψηλής ποιότητας AA
DPS με εσωτερικό φελλό βάσεις μηχανισμών-Εποξικές κόλες μακροχρόνιας αντοχής
Υψηλής ποιότητας της Gudebrod μεταλλικά αξεσουάρ
2 χρόνια εγγύηση



ερασιτέχνη ψαρά!

Τιμή

110 €

115 €

 86 €

 99 €

 97 €
103 €

 97 €

125 €

 92 €
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Καλή σχεδίαση, καλά υλικά και ακρίβεια στην κατασκευή - είναι μερικά από τα στοιχεία που 
οδηγούν σε ένα πολύ καλό προιόν. Όλα τα καλάμια κατασκευάζονται σύμφωνα με το πρότυπο 
''Pro Guide'' , με απίστευτη δύναμη και αντίσταση στις μηχανικές ζημίες.
Τα καλάμια της σειράς ''TITANIUM'' προσφέρουν ποιότητα, άνεση και αντοχή.
Tο δυναμικό Action μαζί με τις Τιτανίου ενισχύσεις στην άκρη των στελεχών και τις αρθρώσεις, 
λαβές από πορτογαλικό φελλό, SiC οδηγοί, οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η τιμή σε σχέση με την 
ποιότητα θα βρίσκεται τουλάχιστον μία τάξη παραπάνω. Αλλά δεν είναι ! 

Η κατασκευαστική δομή των 
καλαμιών, με υλικά της Γιαπωνέζικης 
TORAY, προσδιορίζει την ποιότητα 
αρκεί να δεί κανείς την διπλή σειρά 
ράβδων άνθρακα (High Modulus 
Graphite 24 mln PSI) σε συνδυασμό 
με τον ανθρακούχο πυρήνα (24mln 
PSI) καθώς και τη διχτυωτή πλέξη 
Τιτανίου σε καίρια σημεία .Όλη 
η δομή καλύπτεται από φύλλο 
άνθρακα(Carbon).

Τιμή

84 €

Μοντέλο Κωδικός Μήκος
(mt)

Στελ
έχη

Βάρος
(gr)

Μήκος 
κλειστό

Action C.W.
(gr)

R.G.
(cm)

P.X. P.S.
(mm)

P.T.
(mm)

Multi-Tip 20-47-240 2.40 2 318 1.27 Fast 60-150/100-200/150-250 35.0 8 30 10

Multi-Tip 20-47-270 2.70 2 347 1.42 Fast 60-150/100-200/150-250 40.0 9 30 10

Τιμή

95 €
99 €

Boat

Μοντέλο Κωδικός Μήκος
(mt)

Στελέχη Βάρος
(gr)

Μήκος 
κλειστό

Action C.W.
(gr)

R.G.
(cm)

P.X. P.S.
(mm)

P.T.
(mm)

Twin Pilk 20-48-245 2.45 2+2 307 1.25 Fast 80-150/150-200 37.5 7 30 10

Twin Pilk 20-48-265 2.65 2+2 337 1.39 Fast 80-150/150-200 40.0 9 30 10

Τιμή

 88 €
110 €

Jigging
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Η εταιρεία Dragon με τη σειρά 
MYSTERY Camou προτοτυπεί στην 
κατασκευή καλαμιών σε καμουφλάζ 
αποχρώσεις!
Κατασκευαστικά, έχει τα ίδια 
χαρακτηριστικά με την σειρά 
MYSTERY XT με κύρια διαφορά το 
εξωτερικό ,με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, 
UST Wooven Carbon το οποίο είναι 
κατασκευασμένο σε παραλλαγής 
αποχρώσεις δίνοντας άλλη αίσθηση 
στο ψάρεμα με αυτά τα καλάμια!
Βελτιωμένο ελαφρύ πλαίσιο, SiC 
οδηγοί και πολύ σταθερά υλικά 
άνθρακα συνδυάζονται σε ένα 
σύγχρονο και ταυτόχρονα προσιτό σε 
όλους προιόν
Στις λαβές χρησιμοποιήθηκε 
πορτογαλικός φελλός

Αυξημένη ποσότητα 30 mln PSI άνθρακα με 
αποτέλεσμα την αισθητή μείωση του βάρους ενώ 
παράλληλα αυξάνεται η δυναμική των καλαμιών.
UST Wooven Carbon σε παραλλαγής αποχρώσεις
Μονή σειρά ράβδων σκληρού άνθρακα 30 mln PSI
Ώς πυρήνας χρησιμοποιήθηκε άνθρακας 24 mln 
PSI

Μοντέλο Κωδικός Μήκος
(mt)

Στελέχη Βάρος
(gr)

Μήκος 
κλειστό

Action T.C.
(lbs)

R.G.
(cm)

P.X. P.S.
(mm)

P.T.
(mm)

type

Camou Carp 21-27-361 3.60 2 490 1.85 Fast 2  3/4 57.5 7 40 12 carp

Camou Carp 21-27-391 3.90 2 535 2.00 Fast 2  3/4 60.0 8 40 12 carp

Camou Carp 21-29-361 3.60 2 495 1.85 Fast 3  1/4 57.5 7 40 12 carp

Camou Carp 21-29-391 3.90 2 550 2.00 Fast 3  1/4 60.0 8 40 12 carp

Μοντέλο Κωδικός Μήκος
(mt)

Στελέχη Βάρος
(gr)

Μήκος 
κλειστό

Action T.C.
(lbs)

R.G.
(cm)

P.X. P.S.
(mm)

P.T.
(mm)

type

Mystery XT 22-24-390 3.90 3+2 310 1.31 Fast 47.5 7+6 20 5 feeder

XT

Τιμή

106 €

114.50 €

109 €

123 €

Τιμή

113 €
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X-TREME HD 60C

X-TREME HD 80C

X-TREME HD 120C

27-71-199

27-72-199

27-73-199

20-60
25-80

30-120

161 gr
168 gr

171 gr

Τιμή

155 €

159 €

164 €

166 €

166 €

169 €

169 €

175 €

175 €

41

S.T.W. Blank με περισσότερο Carbon για μεγαλύτερη δύναμη!! 



Κωδικός Μήκος
(mt)

Στελέχη Βάρος
(gr)

Μήκος Action

X-Fast

X-Fast

κλειστό
C.W.
(gr)

R.G.
(cm)

P.X. P.S.
(mm)

P.T.
(mm)

type

24-70-180

24-70-200

1.80

Boat Master Jig

Boat Master Pilk

0.952 213 40-200 36 8 20 7 jig

jig1.98 1.052 234 40-200 36 9 20 7

Κωδικός Μήκος
(mt)

Στελέχη Βάρος
(gr)

Μήκος Action

X-Fast

κλειστό
C.W.
(gr)

R.G.
(cm)

P.X.

24-75-201 2.00 1.392 350 150-400 35 9

P.S.
(mm)

P.T.
(mm)

Τιμή

20 8 101 €

Τιμή

 99 €

100 €

X-Fast jig2.20 1.102 260 40-200 36 10 20 7 105 €24-70-220

X-Fast

X-Fast

24-71-275

24-71-295

shore jig

shore jig

shore jig

60-180

60-180

1.98 1.422 268 42 8 20 7

1.98 1.522 280 42 8 20 7

Shore Jigging

Tournament Pro

Champion

X-Fast24-72-315 3.15 1.632 340 50-160 48 6 20 8

  142 €

  149 €

  178 €
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Τιμή

157 €

155 €

162 €

Τιμή

129 €

137 €
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Ελαφρύ τηλεσκοπικό καλάμι για την τεχνική του εγγλέζικου από την Dragon!! 

65 €

Τιμή

Match

Compact 25

20-11-420

20-11-390
4.20 223gr

173gr

73

71 Match
Compact 25

56 €

C.W.

5-25
5-25

8
8

Ελαφριά καλάμια για την τεχνική του απίκο και του Bolongese από την Dragon!! 

57 €

Τιμή

Pole21-70-700

21-70-600
7.00 378gr

285gr

118

118 Pole 50 €

C.W.

6
7

68 €Bolo21-72-600

21-72-500
6.00 353gr

260gr

124

121 Bolo 58 €5
6

78 €Bolo21-72-700 7.00 485gr 1277

6.00

5.00

8

6
7

616

16

16

6

6

Ελαφριά καλάμια για την τεχνική του απίκο και του Bolongese και του εγγλέζικου!! 

120 €

Τιμή

22-52-420

22-51-420
4.20 250gr

230gr

146

146 Match 3pcs 115 €

C.W.

3
3

55 €22-70-500

22-74-420
5.00 196gr

172gr

123

124 Match Tele 59 €7
5

64 €22-70-600 6.00 266gr 1236

4.20

4.20 8 410

91 €Pole22-70-800

22-70-700
8.00 415gr

334gr

123

123 Pole 71 €7
8

79 €Bolo22-72-600

22-72-500
6.00 285gr

214gr

123

121 Bolo 65 €5
6

99 €Bolo22-72-700 7.00 350gr 1257

7.00

5.00

9

7
8

512

16

16

5

5

15
25 42

42
13
14

16
12

4
4

Match 3pcs

Pole
Pole
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ONE SENSORIC

46

 ONE SENSORIC πρόκειται για την ναυαρχίδα της εταιρείας Lucky John όσον αφορά τα καλάμια για την τεχνική του LRF. 
Ένα καλάμι που κατασκευάστηκε με σκοπό να απογειώσει την αίσθηση στο ψάρεμα μας χρησιμοποιώντας λιλιπούτεια 
τεχνητά δολώματα. Το υλικό κατασκευής του είναι carbon fiber (40T) εξαιρετικής ποιότητας, ικανό να μεταδόσει πολλές 
πληροφορίες στο χέρι μας κατά την διάρκεια του ψαρέματος. Στα περιφερειακά του ONE SENSORIC  έχει επιλέξει να 
τοποθετήσει τους νέους οδηγούς της εταιρείας FUJI, που είναι μονής στήριξης τύπου "Ο". Είναι κατασκευασμένοι από 
ΤΙΤΑΝΙΟ και το εσωτερικό τους είναι από SIC υλικό ενώ ανήκουν στην σειρά AT της εταιρείας FUJI. Η βάση του 
μηχανισμού είναι επίσης FUJI δίνοντας μας την σιγουριά για το πολύ δυνατό κράτημα του μηχανισμού μας στο καλάμι. 
Είναι τοποθετημένο σε αυτήν ποιοτικό υλικό EVA ώστε να μην γλιστράει από τα χέρια μας το καλάμι κατά την διάρκεια 
του ψαρέματος. Διαθέσιμο σε 2 μοντέλα Small Game & Light Game.
 

Κωδικός Μήκος
(mt)

Στελέχη Βάρος
(gr)

Μήκος 
κλειστό

Action C.W.
(gr)

LJOS-762ULMF

LJOS-742LF

2.28

2.25

2

2

 91

 95

1.18

1.14 Fast

Medium-Fast  0.5-6

1.5-12

TιμήPower

UL

 L

225 € 

292 € 

Μοντέλο

SMALL GAME

LIGHT GAME

LJOS-762ULMFSMALL GAME

LJOS-742LFLIGHT GAME

ANIRA

 Η σειρά καλαμιών της Lucky John  με ονομασία ANIRA πρόκειται για την πιο ολοκληρωμένη σειρά καλαμιών αφού μπορεί 
να καλύψει τόσο την τεχνική του HRF όσο και του Medium/Heavy Spinning. Το πρώτο καλάμι της σείρας  762LMF είναι 
ιδανικό για HRF, τα επόμενα  δύο καλάμια της συγκεκριμένης σειράς 802MLF και 822MF πρόκειται για καθαρόαιμα Seabass 
καλάμια και μάλιστα είναι ιδανικά για την τεχνική του Wading, δηλαδή ψάρεμα μέσα στο νερό με τη χρήση ολόσωμης αδιάβροχης 
στολής. Ενώ τα δύο τελευταία 902MHEF  και 902HEF είναι ιδανικά για πιο "βαρύ" Spinning ,για ψάρεμα μεγάλων τεχνήτων που 
χρειάζονται ψάρια όπως οι λούτσοι, τα γοφάρια, οι παλαμίδες κ.α.
Όλα τα καλάμια της σειράς διαθέτουν βάση μηχανισμού της εταιρείας Fuji. Επίσης αποτελούνται από 9 οδηγούς νέας γενιάς 
κατασκευασμένους από την εταιρεία Lucky John που περιέχουν Sic κεραμικό στο εσωτερικό τους. Είναι ανοξείδωτοι για περισσότερη 
αντοχή στο θαλασσινό νερό και κατάλληλοι για απροβλημάτιστη χρήση του νήματος. Έχουν τοποθετηθεί σε σωστά σημεία κατά 
μήκος του καλαμιού με αποτέλεσμα να έχουμε ένα πολύ καλοστημένο καλάμι. Άξιο αναφοράς είναι ότι τα μεγέθη των οδηγών που 
έχει επιλέξει να τοποθετήσει η εταιρεία στα συγκεκριμένα καλάμια είναι πραγματικά πολύ μικρά. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το νήμα 
μας να βρίσκεται πολύ κοντά στο Blank του καλαμιού και να παίρνουμε το μέγιστο σε αίσθηση από τα τεχνητά μας δολώματα κατά 
τη διάρκεια του ψαρέματος. 

Κωδικός Μήκος
(mt)

Στελέχη Βάρος
(gr)

Μήκος 
κλειστό

Action C.W.
(gr)

LJA-762LMF

LJA-802MLF

2.29

2.44

2

2

 98

110

1.19

1.26 Fast

Medium-Fast   4-14

  5-24

TιμήPower

LM

 ML

135 € 

147 € 

Μοντέλο

ANIRA 14

LJA-822MF

LJA-902MHEF

2.49

2.74

2

2

124

161

1.29

1.42 Extra-Fast

         Fast   8-34

12-45

 M

MH

140 € 

160 € 

LJA-902HEF 2.74 2 176 1.42 15-60 H 165 € 

ANIRA 24

ANIRA 34

ANIRA 45

ANIRA 60 Extra-Fast



ANIRA MICROJIG

ANIRA MICROJIG 752ULF πρόκειται για την πρόταση της Lucky John όσον αφορά την τεχνική του Ultra Light Rock Fishing αφού 
μπορεί να διαχειριστεί άψογα τεχνητά δολώματα με βάρος από 0,7 έως 5 γραμμάρια που αποτελεί και το Casting Weight του. 
Το συνολικό βάρος του καλαμιού είναι μόλις 96 γραμμάρια και το μήκος του είναι 2,26 μέτρα. Είναι κατασκευασμένο από υψηλής 
ποιότητας Carbon με αποτέλεσμα να συνδυάζει το λεπτό desigh με τη δύναμη. Η δράση του είναι Fast και το power του είναι Ultra 
Light. Η κορυφή του είναι συμπαγή, δηλαδή SOLID. Αποτελείται συνολικά από εννιά ανοξείδωτους οδηγούς τύπου "Κ" που είναι 
ειδικοί για χρήση σε θαλασσινό νερό. Είναι κατασκευασμένοι με τέτοιον τρόπο ώστε να διαχειρίζονται άψογα τις πολύ μικρές διατομές 
νήματος που απαιτεί η τεχνική του ULRF. Έχουν τοποθετηθεί σε σωστά σημεία κατά μήκος του καλαμιού ώστε το καλάμι να λειτουργεί 
εξαιρετικά. Η ένωση των δύο στελεχών του γίνεται με την ασφαλή μέθοδο του Spigot. Aποτελεί ιδανική επιλογή τόσο για έναν αρχάριο 
που θέλει να εισέλθει στον μαγικό χώρο του ULRF όσο και για κάποιον πιο έμπειρο που βρίσκεται στην αναζήτηση κάτι πιο 
εξειδικευμένου. Τέλος αποτελεί σίγουρα μία "Value For Money" πρόταση της Lucky John στην συγκεκριμένη κατηγορία καλαμιών. 

Κωδικός Μήκος
(mt)

Στελέχη Βάρος
(gr)

Μήκος 
κλειστό

Action C.W.
(gr)

LJA-752ULF 2.26 2  96 1.18         Fast  0.7-5

TιμήPower

UL 131 € 

Μοντέλο

MICROJIG752ULF

BLACK SENSE FARAON CAST

Μία νέα σείρα καλαμιών για spinning με baitcasting όμως μηχανισμό για το 2021 από την Lucky John με την ονομασία Black Sense 
Faraon Cast! Πρόκειται για καλάμια με έμφαση στην αίσθηση όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά και στο όνομα τους (Sense), χωρίς 
όμως να υστερούν σε δύναμη αφού η Lucky John έχει χρησιμοποιήσει blank της ιαπωνικής Toray με 30Τ πίεση. Κάτι που το καθιστά 
ιδιαίτερα λεπτό, ελαφρύ αλλά παράλληλα δυνατό ώστε να αντιμετωπίσει οποιονδήποτε αντίπαλο!! Οι οδηγοί του είναι ανοξείδωτοι 
με κεραμικό sic για σωστή διαχείριση νήματος και αντοχή στο χρόνο και στο θαλασσινό νερό. Το μήκος τους είναι στα 2.21 μέτρα για 
άριστη ακρίβεια αλλά και απόσταση στις βόλες. Διαθέσιμο σε 2 διαφορετικά CW 6-21γρ και 8-28γρ με power ML και Μ αντίστοιχα 
που θα καλύψουν τους περισσότερους spinner της χώρας μας.
-Toray 30T blank
-X-fast Action Δράση κορυφής
-Έχει χρησιμοποιηθεί υψηλής αντοχής σύνθετος γραφίτης εξωτερικά για την προστασία του blank σε τυχόν χτυπήματα.
-Οι οδηγοί που είναι τοποθετημένοι σε σωστά σημεία κατά μήκος των καλαμιών είναι anti-tangle ανοξείδωτοι με κεραμικό Sic.
-Η λαβή του είναι εφοδιασμένη με υλικό EVA.

Κωδικός Μήκος
(mt)

Στελέχη Βάρος
(gr)

Μήκος 
κλειστό

Action C.W.
(gr)

LJBSF-732MLFC 2.21

2.21

2

2

135

140

1.14

1.14 Fast

         Fast   6-21

  8-28

TιμήPower

ML

 M

139 € 

143 € 

Μοντέλο

FARAON CAST 21

FARAON CAST 28 LJBSF-732MFC

BAITACASTING MODEL
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PROGRESS

MORMIX 03 662ULMF 

Η PROGRESS αποτελεί μια από τις πιο ολοκληρωμένες σειρές καλαμιών της εταιρείας Lucky John που μπορεί να καλύψει τις 
περισσότερες κατηγορίες του Lrf & Spinning. Τα καλάμια της συγκεκριμένης σειράς έχουν σχεδιαστεί για ψαράδες που αναζητούν 
μέγιστη ποιότητα και λειτουργικότητα σε πολύ λογική τιμή. Το Blank είναι κατασκευασμένο από 30Τ HI-modulus carbon το 
οποίο προσφέρει πολύ καλή αίσθηση κατά την διάρκεια του ψαρέματος.

Το καλάμι Progress MORMIX 03 6'6" αποτελεί μία από τις κατηγορίες της συγκεκριμένης σειράς και πρόκειται να καλύψει τις ανάγκες 
στην τεχνική του Ultra Light Rock Fishing, έχει μήκος 1.98 μέτρα, Casting Weight 0.5-3 γραμμάρια, Action Medium Fast και το Power 
είναι Ultra Light. Πρόκειται για ένα λιλιπούτειο καλάμι ιδανικό για αυτούς που θέλουν να ξεκινήσουν την τεχνική του Ultra Light Rock 
Fishing. Το πραγματικά πόλυ μικρό CW σε συνδιασμό με την δράση του Medium Fast αλλά και την δύναμη του Ultra Light το καθιστούν 
ιδανικό για Bottom Fishing με βιοδιασπώμενα σε συνδυασμό με μικροσκοπικές μολυβοκεφαλές!!!

CHUB 10 802LS  

Το καλάμι Progress CHUB αποτελεί μία από τις κατηγορίες της συγκεκριμένης σειράς και πρόκειται να καλύψει τις ανάγκες στην 
τεχνική του Light Rock Fishing, έχει μήκος 2,44 μέτρα, Casting Weight 3-10 γραμμάρια, Action Slow και το Power είναι Light. 
Πρόκειται για ένα καλάμι ιδανικό για αυτούς που θέλουν να ξεκινήσουν την τεχνική του Light Rock Fishing. Αυτό οφείλεται στην 
SLOW δράση του η οποία έχει κάποια πλεονεκτήματα. Ένα από αυτά είναι ότι η πολύ παραβολική δράση του καλαμιού συγχωρεί λάθη 
που μπορεί να γίνουν από τον χρήστη κατά τη διάρκεια της μάχης με ένα ψάρι, ειδικά εάν αναφερόμαστε για ψάρεμα με στόχο τα 
κοκκάλια που το στόμα τους είναι πολύ μαλακό και σκίζεται πολύ εύκολα.

POWERJIG

Στην χώρα μας προς το παρόν είναι διαθέσιμα τρία μοντέλα PowerJig της σειράς Progress που τα δύο ανήκουν στις κατηγορίες του 
medium-heavy spinning ενώ το τρίτο στην κατηγορία του  Light Shore Jigging.
Πρόκειται για καλάμια που έχουν ως κύριο χαρακτηριστικό την δύναμη τους. Το blank τους είναι αρκετά δυνατό με 
αποτέλεσμα να ανταποκρίνονται εξαιρετικά στην χρήση των μεγάλων MINNOWS. Η δύναμη που έχουν σαν καλάμια μπορούν να 
δώσουν την σιγουριά σε μία μάχη με έναν πολύ δυνατό αντίπαλο. Καλάμια που μπορούν να ρίψουν τα μεγάλα minnows σε πολύ 
μακρινές αποστάσεις. Το Blank του καλαμιού είναι κατασκευασμένο από 30Τ HI-modulus carbon το οποίο προσφέρει πολύ καλή 
αίσθηση κατά την διάρκεια του ψαρέματος. Όσον αφορά την λαβή του καλαμιού, είναι τοποθετημένο ποιοτικό υλικό EVA που 
συνδυάζεται με μία εργονομική βάση μηχανισμού της εταιρείας Lucky John. Οι οδηγοί είναι σωστά κατανεμημένοι-τοποθετημένοι 
κατά μήκος του καλαμιού δίνοντας έτσι το μέγιστο σε αίσθηση αλλά και μακρινές ρίψεις. Είναι ανοξείδωτοι τύπου Κ με SIC κεραμικό 
στο εσωτερικό τους και ειδικά κατασκευασμένοι ώστε να μην δημιουργούνται τούφες. 

Κωδικός Μήκος
(mt)

Στελέχη Βάρος
(gr)

Μήκος 
κλειστό

Action C.W.
(gr)

LJPMX-662ULMF

LJPC-802LS

1.98

2.44

2

2

 80

106

1.02

1.25 Slow

Medium-Fast 0.5-3

  3-10

TιμήPower

UL

   L

  79 € 

  79 € 

Μοντέλο

MORMIX 03

LJPP-902MHF

LJPP-902HF

2.74

2.74

2

2

154

173

1.42

1.42      Fast

         Fast 12-40

15-56

MH

 H

101 € 

105 € 

LJPP-902HEF 2.74 2 187 1.42 30-80 H 109 € 

CHUB 10

POWERJIG 40

POWERJIG 56

POWERJIG 80      Fast
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VANREX
 Η VANREX αποτελεί την πιο ολοκληρωμένη οικονομική σειρά καλαμιών της εταιρείας Lucky John που μπορεί να καλύψει τις 
περισσότερες κατηγορίες του Lrf & Spinning.

MICROJIG

Μία από τις κατηγορίες καλαμιών της σειράς VANREX αποτελούν τα μοντέλα με ονομασία «VANREX MICROJIG» που έχουν 
δημιουργηθεί  από την εταιρεία Lucky John με σκοπό να καλύψουν τις ανάγκες μας στην τεχνική του Light Rock Fishing. Τα 
χρώματα που κυριαρχούν είναι το μαύρο σε συνδυασμό με όμορφες λεπτομέρειες σε αποχρώσεις του λευκού και του κόκκινου 
κατά μήκος των καλαμιών, ενώ μπορούμε να δούμε πως πρόκειται για καλάμια που διαθέτουν…. ΦΙΝΕΤΣΑ!!
Δύο μοντέλα είναι διαθέσιμα στην χώρα μας και είναι τα VANREX MICROJIG 702LMF καθώς και VANREX MICROJIG 762LMF.
Η σειρά VANREX MICROJIG μπορΕΊ να διαχειριστεί άψογα τις περισσότερες κατηγορίες τεχνητών δολωμάτων που χρησιμοποιούμε 
στην τεχνική του LRF. Λόγω της SOLID κορυφής που διαθέτουν μας δίνουν καλύτερη αίσθηση στο ψάρεμα με μικρές σιλικόνες αλλά 
και με σιλικόνες μικρές κατηγορίας EATABLE δηλαδή βρώσιμες όπως ακριβώς είναι οι Lucky John SANDWORM / LUGWORM. 
Ενδείκνυται δηάδή για ψάρεμα κοντά στο βυθό, Bottom fishing, χωρίς αυτό να μας περιορίζει στο να χρησιμοποιήσουμε πλανάκια
ή άλλα σκληρά τεχνητά.

FINESSE GAME

 Η κατηγορία Vanrex FINESSE GAME, όπως το λέει άλλωστε και η ονομασία της, διαθέτει φινέτσα και με βάση τα χαρακτηριστικά 
των καλαμιών της μπορούμε να πούμε πως πρόκειται για ιδιαίτερα τεχνικά καλάμια ιδανικά για LRF-HRF. Παρά την χαμηλή τιμή, 
έχει να μας προσφέρει πολλά. Αποτελεί σίγουρα μια Value for money πρόταση της Lucky John και στην χώρα μας δύσκολα μπορούσε 
να βρει κάποιος καλάμι για την τεχνική του HRF με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά σε αυτή την τιμή. Θα το λατρέψετε!!!
Η δύναμη τους είναι Light κάνοντας το ένα ευαίσθητο καλάμι ώστε να αντιλαμβανόμαστε τα διάφορα χτυπήματα από τα ψάρια στα 
τεχνητά μας δολώματα, να μπορούμε να «διαβάζουμε» εύκολα τον βυθό και να μας χαρίσει όμορφες παραβολές κατά τη διάρκεια της 
μάχης με ένα αξιόλογο ψάρι. Η κορυφή του είναι Tubular που σημαίνει ότι θα το λατρέψουν όλοι οι spinners που αγαπάνε το ψάρεμα 
με μικρά minnows, λιλιπούτεια top waters, πλανάκια καθώς και σιλικόνες σε συνδυασμό με jighead.

Η κατηγορία  VANREX JIG  αποτελεί ιδανική επιλογή για την τεχνική Heavy Rock Fishing. Το εύρος των γραμμαρίων που 
διαχειρίζονται τα καλάμια αλλά και η δράση του μας δίνουν την δυνατότητα να διαχειριστούμε άψογα τις περισσότερες κατηγορίες 
τεχνητών. Μπορεί να διαχειριστεί άψογα πλανάκια που κυμαίνονται στο εύρος των γραμμαρίων που διαχειρίζεται, μικρά τεχνητά 
επιφανείας από 5 έως και 12 εκατοστά. Σιλικόνες με την χρήση Jighead ή με την τεχνική του Weedless στην οποία μάλιστα θα μας 
βοηθήσει πολύ το γεγονός οτι τα VANREX JIG  έχουν πολύ κοντή λαβή η οποία δεν ξεπερνά τον αγκώνα του χεριού μας δίνοντας 
μας την δυνατότητα να πραγματοποιούμε εύκολα τα JERKS-TWITCHES που απαιτεί η συγκεκριμένη τεχνική.
Τέλος είναι ιδανικό για χρήση από πολύ μικρά Jerk baits minnows των 4 εκατοστών μέχρι και Jerk baits minnows των 13 εκατοστών.
Αποτελεί ιδανική-οικονομική επιλογή για τον νέο spinner που ψάχνει ένα καλάμι το οποίο μπορεί να διαχειριστεί σε ικανοποιητικό 
βαθμό λίγο από όλες τις κατηγορίες τεχνητών δολωμάτων ενώ μπορεί να προσφέρει το κάτι παραπάνω σε έναν έμπειρο spinner ο 
οποίος γνωρίζει ο ίδιος τον λόγο που θα το επιλέξει. Διαθέσιμο και σε μοντέλο Travel για εύκολη μεταφορά!!

Κωδικός Μήκος
(mt)

Στελέχη Βάρος
(gr)

Μήκος 
κλειστό

Action C.W.
(gr)

LJVJ-702LMF

LJVJ-762LMF

2.13

2.28

2

2

 93

 99

1.10

1.18

  2-9

  2-9

TιμήPower

  L

   L

  66 € 

  68 € 

Μοντέλο

MICROJIG 9

LJVFG-702LMF

LJVFG-762LMF

2.13

2.28

2

2

100

104

1.10

1.18

     Fast

         Fast

  3-9

  3-9

  L

 L

  75 € 

  78 € 

LJVJ-802LF 2.44 2 113 1.24   3-14  L   72 € 

MICROJIG 9

FINESSE GAME

FINESSE GAME

VANREX JIG 14

LJVJ-882MLF 2.65 2 139 1.35   5-21ML   79 € VANREX JIG 21      Fast

Medium-Fast

Medium-Fast

VANREX JIG

Medium-Fast
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LJVJ-804MLF 2.44 4 122 0.66   5-21ML   88 € VANREX JIG 21      FastTRAVEL
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VANREX
 Η VANREX αποτελεί την πιο ολοκληρωμένη οικονομική σειρά καλαμιών της εταιρείας Lucky John που μπορεί να καλύψει τις 
περισσότερες κατηγορίες του Lrf & Spinning.

VANREX 28

Tα Vanrex 28  είναι εύχρηστα καλάμι που πρόκειται να καλύψουν τις ανάγκες του ψαρά που ψάχνει κάτι αξιόπιστο, ποιοτικό αλλά σε 
πολύ λογική τιμή. Το Blank του είναι κατασκευασμένο από ποιοτικό υλικό 30T HI-Modulus carbon δίνοντας μας την ευαισθησία που 
αναζητάμε κατά την διάρκεια του ψαρέματος με τεχνητά δολώματα. Είναι ιδανική επιλογή για την τεχνική του WADING, δηλαδή 
spinning μέσα στο νερό με την χρήση ολόσωμης αδιάβροχης στολής. Σε αυτό το κομμάτι βοηθάει πάρα πολύ η δράση του Blank καθώς 
και το γεγονός ότι το 1/4 προς την κορυφή του καλαμιού είναι αρκετά πιο μαλακό-ευλύγιστο από το υπόλοιπο μέρος του, κάτι που 
απαιτεί η συγκεκριμένη τεχνική spinning. Γενικά είναι ένα καλάμι που μπορεί να προσαρμοστεί και να μας βολέψεις σε πολλά 
διαφορετικά "τερέν" είτε ψαρεύοντας μέσα στο νερό είτα σε κάποιο λιμάνι ή σε βραχώδη σημεία. Μπορεί να διαχειριστεί άψογα Jerk 
baits minnows που κυμαίνονται μέσα στο εύρος γραμμαρίων του C.W. . Πολύ βασικό είναι οτι ανταποκρίνεται απόλυτα στα αλεπάλληλα 
Jerks-Twitches που ποραγματοποιούμε στην συγκεκριμένη κατηγορία τεχνητών δολωμάτων με περίσια άνεση.
Διαχειρίζεται άψογα τις σιλικόνες με συνδυασμό Jighead. Η ευαίσθητη κορυφή του μεταδίδει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες στο 
χέρι μας κατά την διάρκεια κίνησης της σιλικόνης στο νερό.
 Αρκετά καλά τα πηγαίνει όμως και με τα τεχνητά επιφανείας κυρίως λόγω της της νευρικής κορυφής του καλαμιού (Fast Action). 
Αποτελεί σίγουρα μία οικονομική αλλά πάνω από όλα μία εξαιρετική επιλογή για τον νέο spinner που ψάχνει ένα καλάμι το οποίο θα 
τον βάλει με το δεξί στην τεχνική του Spinning αφού μπορεί να διαχειριστεί σε ικανοποιητικό βαθμό λίγο από όλες τις κατηγορίες 
τεχνητών δολωμάτων.

TWITCHING

 Η κατηγορία TWITCHING της σειράς Vanrex προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση, κεντρίζοντας μας το ενδιαφέρον αρχικά η ιδιαίτερα 
χαμηλή τιμή αγοράς που διαθέτει. Στη συνέχεια όμως μας κερδίζει το πολύ καλό στήσιμο που έχουν σαν καλάμια με βάση πάντα 
τον σκοπό για τον οποίο έχουν κατασκευαστεί. Τα συγκεκριμένα μοντέλα κατασκευάστηκαν με σκοπό να αποτελέσουν ιδανική 
επιλογή για τον spinner που αναζητά ένα εύχρηστο καλάμι ώστε να πραγματοποιεί με ευκολία πολλαπλά Jerks-Twitches, εξού και 
η ονομασία τους «VANREX TWITCHING».  Αποτελεί ιδανική επιλογή για την τεχνική του spinning χρησιμοποιώντας σιλικόνες 
σε συνδυασμό με jigheads που πρόκειται για μια από τις πιο απαιτητικές κατηγορίες τεχνητών δολωμάτων. Πιο συγκεκριμένα μπορεί 
να ανταπεξέλθει σε ικανοποιητικό βαθμό ακόμη και στην Weedless τεχνική που πρόκειται στην ουσία για συνδυασμό σιλικόνης με 
offset weighted/weightless hook. Επίσης θεωρείται ιδανική επιλογή για μια ακόμη απαιτητική κατηγορία τεχνητών δολωμάτων που 
είναι τα τεχνητά επιφανείας μιας και η γρήγορη δράση κορυφής του σε συνδυασμό με όλα όσα αναφέραμε παραπάνω θα μας βοηθήσει 
στην χρήση τους. Εφόσον μπορεί να διαχειριστεί τις δύο πιο απαιτητικές κατηγορίες τεχνητών δολωμάτων μπορούμε να πούμε πως 
πρόκειται για τεχνικά καλάμια spinning. Τέλος θα λέγαμε πως η κατηγορία καλαμιών VANREX TWITCHING είναι άριστη επιλογή 
για όσους αποβάλουν το «ψαρευτικό ρητό» που αναφέραμε παραπάνω ενώ εύκολα μπορούμε να την χαρακτηρίσουμε και ως Value 
For Money!!! Στην χώρα μας είναι διαθέσιμα τρία διαφορετικά μοντέλα.
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Κωδικός Μήκος
(mt)

Στελέχη Βάρος
(gr)

Μήκος 
κλειστό

Action C.W.
(gr)

LJVA-802MF

LJVA-902MF

2.44

2.74

2

2

143

167

1.26

1.42

  7-28

  7-28

TιμήPower

  M

   M

  93 € 

103 € 

Μοντέλο

VANREX 28

  LJVT-742LEF

LJVT-742MLEF

2.23

2.23

2

2

116

118

1.15

1.15

     Fast

         Fast

  3-14

  5-21

  L

ML

  83 € 

  85 € 

LJVT-742MEF 2.23 2 126 1.15   7-28  M   88 € 

VANREX 28

TWITCHING 14

TWITCHING 21

TWITCHING 28

     Fast

     Fast

     Fast



EGIRA

Η σείρα ANIRA απόκτησε ένα καινούργιο μέλος, ένα καθαρόαιμο καλάμι για την τεχνική του Eging το EGIRA!! Πρόκειται για ένα 
άκρως τεχνικό καλάμι που μπορεί να πραγματοποιεί εύκολα και ξεκούραστα τα jerks στις κάλαμαριέρες μας χωρίς όμως να υστερεί
σε αίσθηση! Αυτό το επιτυγχάνει χάρις στο εξολοκλήρου με χιαστή πλέξη blank και την τεχνολογία X-WRAP που συναντάμε συνήθως
σε πολύ ακριβότερα καλάμια της τεχνικής. Το κοντό butt μας διευκολύνει επίσης στον εύκολο και ξεκούραστο χειρισμό των  τεχνητών 
σε συνδιασμό με το χαμηλό του βάρος. Έχει οδηγούς ανοξείδωτους τύπου ΄Κ΄ και βάση της εταιρείας FUJI. 
Ιδανικό καλάμι για τα καλαμάρια της Μεσογείου που απαιτούν ναι μεν αριστό χειρισμό της καλαμαριέρας μας αλλά χρειάζονται και 
την απόλυτη αίσθηση ώστε να σκανάρουμε τον βυθό με ασφάλεια και χωρις σκαλώματα. Αποτελέι Value For Money πρόταση αφού 
τέτοια χαρακτηριστικά βρίσκουμε μόνο σε καλάμια με διπλάσια τιμή!

Κωδικός Μήκος
(mt)

Στελέχη Βάρος
(gr)

Μήκος 
κλειστό

Action E.W.
(size)

LJAEJ-832ML 2.52 2 1.31 2.5-3.5

TιμήPower

ML  139 € 

Μοντέλο

EGIRA 2.5-3.5          Fast

Ποιος θα ήταν ο ποιο κατάλληλος Ευρωπαίος κατασκευαστής για καλάμι Eging, με τον τρόπο που ασκείται η τεχνική στη Μεσόγειο, 
αν όχι η Κροατική εταιρία DTD; Το καλάμι Calamari Hunter διαθέτει όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές για να ικανοποιήσει τους 
φίλους του παράκτιου ψαρέματος καλαμαριών. Η DTD σχεδίασε, δοκίμασε και κατασκεύασε ένα προσιτό καλάμι με υψηλών 
προδιαγραφών περιφερειακό εξοπλισμό. Ένα καινούργιο project από την κροατική εταιρεία που ειδικεύεται στα προϊόντα που 
αφορούν το ψάρεμα καλαμαριών, σουπιών και θραψάλων!
Πρόκειται για ένα καλάμι με συμπεριφορά για ψάρεμα ειδικά στην Μεσόγειο.

Pe Line

0.5-1.0

Κωδικός Μήκος
(mt)

Στελέχη Βάρος
(gr)

Μήκος 
κλειστό

Action E.W.
(size)

DTD-60124 2.46 2 1.27 2.0-3.5

TιμήPower

ML   89 € 

Μοντέλο

CALAMARI HUNTER          Fast

Pe Line

0.6-1.5110g
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KUDOS SURF
Ποϊοτικά καλάμια Surf Casting από την Kudos της Remixon κατασκευασμένα από
                                             High Modulus Carbon

Τιμή
40€

136€

60€

67€

Τιμή
57€
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Τιμή
62€

68€

77€

Τιμή
52€

57€

68€
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Τιμή
56€

60€

65€

Τιμή
45€

50€

52€

59€

Τιμή
11€

11€

12€

13€

16€
19€3.60mtG 3.60 01.30.3680 8 0.75mt
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Τιμή
116€

Τιμή
50€

55€

Τιμή

123€
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SNIPER

Καλάμι της Remixon κατάλληλο κυρίως για Light Jigging αλλά και ελαφρά συρτή ή καθετή και καλαμάρια!!
Με action εως 150gr . Αποτελούνται από δύο στελέχη με υλικό Solid Glass, οπλισμένα με 11 ενισχυμένους οδηγούς , 
μικρής διαμέτρου. Διαθέτουν γραφιτούχα βάση μηχανισμού-Εργονομικές λαβές από neopren με αλουμινίου αξεσουάρ
Ελαφρύ και δυνατό με καλή ποιότητα κατασκευής-Μήκος 1.65m & 1.80m

SNIPER 165

SNIPER 180

01.05.1615

01.05.1815

1.65m

1.80m

2

2

1.20m

1.35m

150g

150g

Τιμή
37€

38€

Τιμή

22€

23€

23€

24€

01.05.1240

Τιμή

20€

23€

27€

30€

34€

38€

- Καλάμια 2 τεμαχίων κατασκευασμένα από άθραυστο διάφανο υλικό (Solid glass).
- Μεταλικό, βιδωτό κούμπωμα

& 20/40lbs
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LIGHT STYLE

Μια νέα σειρά δίσπαστων καλαμιών Light rock fishing που προσφέρουν εξαιρετικές επιδόσεις.
Με ''ζωντανή'' μύτη που μεταφράζεται σε άφθονη ισχύ και fast ανάκτηση, είναι σίγουρο ότι θα σας 
εντυπωσιάσουν με την ποιότητα και την δυναμική τους.
Eva λαβές για μεγαλύτερη άνεση, βιδωτή βαση μηχανισμού από πάνω προς τα κάτω ώστε να 
προστατεύεται καλύτερα ο μηχανισμός στα βράχια καθώς και πολύ μικρό βάρος.
Όμορφο Desing άσπρου χρώματος με μαύρο Eva στις λαβές, μπλέ ανάγλυφα χαρακτηριστικά, 
ποιοτικό IM7 carbon με μόλις 90γρ βάρος στα 2,25μέτρα, 10 οδηγοί χαμηλού προφίλ Sic και με 
τιμή μόλις στα 45€ αποτελούν ένα πραγματικά Value For money καλάμι!
Διατίθεται σε δύο action.
ΙΜ7 Carbon blanks
EVA χειρολαβές με αλουμινίου τελειώματα
Βάση μηχανισμού που βιδώνει από πάνω προς τα κάτω
10 oδηγοί κατάλληλοι για χρήση με πετονιά ή νήμα

Light Style  0.5-5 01.33.2255

01.33.2257

2.25m

2.25m

2

2

1.17m

1.17m

0.5-5g

  1-7g

Τιμή
48€

48€Light Style    1-7

C.W.

Im7

Im7

Lrf
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Τιμή

22€

24€

26€

28€

Τιμή

18€

21€
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Τηλεσκοπικό καλάμι Spinning της REMIXON
Ελαφρύ και ανθεκτικό με 20-40gr action και Mix Carbon υλικό κατασκευής
Διαθέτει οδηγούς διπλής στήριξης
Βάση μηχανισμού γραφιτούχα της Remixon
Λαβή με φελλό.
Καλή ποιότητα κατασκευής που ανταποκρίνεται τέλεια στην τιμή του



Τιμή

7€

10€

14€

18€

24€

Τιμή

27€

31€
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Τιμή

472€Gravity X5 14' 4.27m 2 780gr 2.25m

GRAVITY X5

GRAVITY X5  HTGRAVITY X5  HT

Μήκος Στελέχη C.W. Μήκος Μετ/ράςΚωδικός

GRAVX5014 140-225gr

Ένα νέο, ισχυρό μοντέλο της Sonik κατασκευασμένο με το νέο νανοτεχνολογίας Χ5 carbon!
Χρησιμοποιώντας μόνο τα καλύτερα υλικά και εξαρτήματα, στη Sonik είναι σίγουροι ότι έχουν αναπτύξει 
κάποια από τα ποιό κορυφαία καλάμια που θα δημιουργήσουν ένα νέο σημείο αναφοράς για τους ψαράδες 
ακτής. Yψηλής ποιότητας carbon από τον Ιάπωνα ηγέτη ''Toray'' που εγγυάται το χαμηλότερο βάρος με την 
δυναμικότερη αντοχή. Με οδηγούς Fuji Alconite καθώς και κινητή βάση μηχανισμού πάνω σε ιαπωνικό 
Shrink υλικό που σας επιτρέπει να τοποθετήσετε το μηχανισμό σας στο σημείο που σας βολέυει.
Λεπτές λαβές δύναμη και ποιότητα, είναι το ατού της νέας σειράς Gravity X5
High Modulus NanoCarbon  X5
Κινητή Βάση μηχανισμού και Fuji Alconite οδηγούς
Λεπτό Desing, αντιολισθητικές λαβές
Διατίθεται σε 14' (4,27μτ) με 5/7oz (225γρ) πραγματικό UK action.
1 χρόνο εγγύηση ή εφόρου ζωής Rapidex™

Τιμή

497€Gravity X5 15'.4" 4.70m 3 580gr 1.64m

Μήκος Στελέχη C.W. Μήκος Μετ/ράςΚωδικός

GRAVX5015 110-250gr

Ένα νέο, ισχυρό μοντέλο της Sonik κατασκευασμένο με το νέο νανοτεχνολογίας Χ5 carbon! 
Nέα και βελτιωμένη έκδοση του πολύ δημοφιλούς Gravity Surf HT. Ακολουθεί τις αρχές 
σχεδίασης του προηγούμενου μοντέλου και προσφέρει μια σωστή ισορροπία δύναμης/βάρους 
για καλάμι 3 τεμαχίων με αρκετή ισχύ ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη απόσταση βολής αλλά 
και για να αντιμετωπίσει τις δύσκολες συνθήκες κύματος κτλ.Η ειδικά σχεδιασμένη Hollow 
μύτη (HT) όχι μόνο στέκεται πολύ καλά στα ρεύματα αλλά έχει και μια πολύ γρήγορη 
επαναφορά που επιτρέπει στον ψαρά να επιτυγχάνει πολύ μακρινές βολές με απλή τεχνική 
όπως η Over the Head (πάνω από το κεφάλι). Με οδηγούς Fuji Alconite. Λεπτές λαβές δύναμη 
και ποιότητα, είναι το ατού της νέας σειράς Gravity X5 ΗΤ
High Modulus NanoCarbon X5
Fuji Alconite οδηγούς
Fuji βάση μηχανισμού
Γραμή ευθυγράμισης στελεχών
Λεπτό Desing, αντιολισθητικές λαβές
Διατίθεται σε 15'4 (4,70μτ) με 4/8oz (250γρ) πραγματικό UK action.
1 χρόνο εγγύηση ή εφόρου ζωής Rapidex™
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DOMINATOR XS 
Τα Dominator XS έχουν σχεδιαστεί για να υπερέχουν και στοχεύουν σε ένα ευρύ φάσμα ψαριών. Η κορυφαία ποιότητα 
κατασκευής χρησιμοποιώντας μόνο τα υψηλότερα πρότυπα σε δαχτυλίδια και εξαρτήματα θα εξασφαλίσει ότι  θα  
προσφέρουν πολλά χρόνια ευχαρίστησης στον αφοσιωμένο ψαρά της ακτής. Είναι ελαφριά αλλά πανίσχυρα από  24Τ 
Carbon. Διαθέτει προσαρμοσμένη συρόμενη βάση μηχανισμού, κατάλληλη για όλους τους τύπους μηχανισμών.

To XS 13' Match αποτελεί την πιο ελαφριά εκδοχή που είναι το ιδανικό καλάμι για συνθήκες έντονου κυματισμού, 
πραγματικό Surf Casting. 
Ισχυρό, λεπτό και ευαίσθητο χάρις στο Carbon 24 Τ
Κατάλληλο για Surf Casting
Οδηγοί ανοξείδωτοι Seaguide K
Ανακλαστική άκρη
Προσαρμοσμένη συρόμενη βάση μηχανισμού Sonik επάνω σε Ιαπωνικό Shrink Wrap
Καπάκι από καουτσούκ
Παρέχεται με τσάντα μεταφοράς

Ελαφρώς μακρύτερο είναι το XS 13' 10" Sport με μήκος 4.22m, αυτό το επιπλέον μήκος βοηθά αρκετά στη βολή με βαρύτερο 
δόλωμα και πιο “άγριους” καιρούς. Ποϊοτική κατασκευή από Carbon 24 Τ, διαθέτει ισχυρό ενδιάμεσο τμήμα και ανακλαστική 
μύτη για εύκολη ανίχνευση τσιμπιάς ακόμη και τη νύχτα. Συνοδεύεται από προσαρμοσμένη συρόμενη βάση μηχανισμού και διαθέτει 
ανοξείδωτους οδηγούς Sea Guide K.
Ισχυρό, λεπτό και ευαίσθητο χάρις στο Carbon 24 Τ
Κατάλληλο για Heavy & Surf Casting
Οδηγοί ανοξείδωτοι Seaguide K
Ανακλαστική άκρη
Προσαρμοσμένη συρόμενη βάση μηχανισμού Sonik επάνω σε Ιαπωνικό Shrink Wrap
Παρέχεται με τσάντα μεταφοράς

Τιμή

211€XS MATCH 13' 3.96m 2 2.13m

Μήκος Στελέχη C.W. Μήκος Μετ/ράςΚωδικός

110-170gr

236€XS SPORT 13'10'' 4.22m 2 2.17m110-200gr

AS0007

AS0008
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SKS BLACK 
Τα SKS Black Shore φέρνουν τον κόσμο των κορυφαίων καλαμιών Surf & Heavy Casting σε ένα εντελώς νέο επίπεδο 
πρόσβασης. Διαθέτει αναβαθμισμένο πιο ισχυρό αλλά και ελαφρύτερο blank από τον προκάτοχό του SKS shore rod . 
Κάθε καλάμι είναι προσαρμοσμένο ξεχωριστά για να προσφέρει την τέλεια δράση «all round», που σημαίνει ότι είναι 
τόσο αποτελεσματικό σε εύκολους  όσο και σε δύσκολους βυθούς. Έχει νέα εντυπωσιακά γραφικά με λευκή άκρη για 
ευκολότερη  ανίχνευσης της τσιμπιάς ακόμα και το βράδυ. Διαθέτει προσαρμοσμένη συρόμενη βάση μηχανισμού,
κατάλληλη και για fixed spool & multiplier.

Ισχυρό blank από High Modulus ανθρακονήματα
Sliding lock κινητή βάση μηχανισμού
Λεπτές, άνετες shrink wrap λαβές.
Ανθεκτικά δαχτυλίδια Hardloy της Sea Guide
Διατίθετουν πανίνη θήκη με κλείσιμο Velcro.
Διατίθενται σε 13' (3,96μτ) 4/6oz και 14' (4,27μτ) με 5/7oz πραγματικό UK action.
1 χρόνο εγγύηση ή εφόρου ζωής Rapidex™

Τιμή

149€SKS BLACK BEACH 13' 3.96m 2 2.13m

Μήκος Στελέχη C.W. Μήκος Μετ/ράςΚωδικός

110-170gr

162€SKS BLACK SPORT 14' 4.27m 2 2.19m140-200gr

AS0005

AS0006

SKS BLACK BEACH 13' MFS

SKS BLACK SPORT 14' MFS
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VADER XS
Δίσπαστα καλάμια κατασκευασμένα ειδικά για Casting, Surf Casting & Heavy Casting
Τα VADER XS Shore Rods είναι η πρόταση της Sonik σε δυνατά καλάμια ακτής και σε πολύ προσιτές τιμές.
Λεπτές λαβές, πολύ όμορφα χρώματα, ισχυρά αλλά και ελαφρά ώστε να ταιριάξουν ευκολότερα σε κάθε τεχνική Casting
Νέο desing με μαύρα & κόκκινα γραφικά καθώς και λευκή μύτη για καλύτερη ορατότητα στις τσιμπιές
Λεπτό Butt με διάμετρο μόλις στα 22χιλιοστά!
Διπλής στήριξης Zirconium Oxide οδηγοί, σε 30αρι μέγεθος ο πρώτος, κατάλληλοι για multi 
αλλά και Fixed Spool μηχανισμούς.

Προοδευτικό Action από Multi Modulus ανθρακονήματα
Sonik βάση μηχανισμού (Σταθερή στα 70εκατοστά)
Λεπτές, άνετες shrink wrap λαβές.
Ανθεκτικά δαχτυλίδια  Zirconium Oxide
Διατίθετουν πανίνη θήκη με κλείσιμο Velcro.
Διατίθενται σε 13' (3,96μτ) 4/6oz και 14' (4,27μτ) με 4/7oz πραγματικό UK action.
1 χρόνο εγγύηση ή εφόρου ζωής Rapidex™

Τιμή

  99€VADER XS BEACH 13' 3.96m 2 2.13m

Μήκος Στελέχη C.W. Μήκος Μετ/ράςΚωδικός

110-170gr

112€VADER XS BEACH 14' 4.27m 2 2.19m110-200gr

VXS130

VXS140

VADER XS BEACH 13'-14'

 VADER XS POWER BEACH 15'
            3pcs-Tρίσπαστo

124€VADER XS POWER BEACH 15' 4.50m 3 1.57m110-200grVXS150 570gr
750gr

580gr
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Τιμή

72.50€VADERX Spin 8' 2.42m 2 220gr 1.30m

VADERX SPIN

XTRACTOR RECON

Μήκος Στελέχη C.W. Μήκος Μετ/ράςΚωδικός

VXSN020 20-60gr

Τα Vader X Spinn rods έχουν σχεδιαστεί για αυτούς που θέλουν ένα ισχυρό καλάμι με κορυφαίες αποδόσεις 
χωρίς να χρειάζεται να ξοδέψουν μια περιουσία! Ισχυρά 2σπαστα, ιδανικά για μια πληθώρα τεχνητών 
δολωμάτων με εύρος από 20 εώς 60γρ. Ισχυρό και Ελαφρύ Blank με Fast δράση ικανό να τα βάλει με μεγάλους 
θηρευτές. Άνετος σχεδιασμός λαβής που μας δίνει μακρινές βολές ακόμα και με αντίθετο άνεμο ενώ η ισοροπία 
και η αίσθηση παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Τοποθετήθηκαν οδηγοί Sea Guide XO-GH χαμηλού βάρους για 
νήμα ή πετονιά.Στο σημείο του κουμπούματος έχει τοποθετηθεί Spigot με έξτρα Carbon στο πάνω στέλεχος 
για περισσότερη ενίσχυση. 
Fast action με το μικρότερο δυνατό βάρος
Εργονομικές χειρολαβές από φελλό
Sea Guide XO-GH οδηγοί κατάλληλοι 
για χρήση με πετονιά ή νήμα
Διατίθεται σε 3 μοντέλα με 20-60γρ CW
1 χρόνο εγγύηση ή εφόρου ζωής Rapidex™

Τιμή

148€Xtractor Recon 12" 3.25lb 3.60m

Μήκος Στελέχη T.C. Μήκος Μετ/ράςΚωδικός

AC0005 3.25lb

Ημι-Τηλεσκοπίκα καλάμια Carp που προσφέρουν όλες τις αρετές και την δύναμη που χρειάζεται 
ένα καλάμι για κυπρίνους αλλά με ελάχιστο όμως μήκος μεταφοράς.
Προοδευτική δράση κορυφής.
Βάση μηχανισμού DPS 17mm-40mm ο πρώτος οδήγος 
Πανάλαφροι μαύροι οδηγοί M-SERIES DL και Αnti-frap οδηγός κορυφής
VARI-TAPERTM ένωση στελεχών
Λεπτή Ιαπωνική λαβή με shrink rubber
Μάυρη ματ απόχρωση Carbon 
Tαπα αλουμινίου μαυρη με το λογότυπο της SONIK
1 χρόνο εγγύηση ή εφόρου ζωής Rapidex™

72.50€VADERX Spin 9' 2.70m 2 260gr 1.44mVXSN030 20-60gr

72.50€VADERX Spin 10'  3.05m 2 280gr 1.57mVXSN040 20-60gr

Action

Fast
Fast

Fast

148€Xtractor Recon 12" 3.50lb  3.60mAC0006 3.50lb

1.25m

1.25m
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XTRACTOR

VADERX RS

Ημι-Τηλεσκοπίκο καλάμι Carp που προσφέρουν όλες τις αρετές και την δύναμη που χρειάζεται  ένα καλάμι για 
κυπρίνους αλλά με ελάχιστο όμως μήκος μεταφοράς και ιδιαίτερα ελκυστική τιμή!
Προοδευτική δράση κορυφής.
Βάση μηχανισμού DPS 17mm
Πανάλαφροι μαύροι οδηγοί M-SERIES DL-40mm ο πρώτος οδήγος 
Αnti-frap οδηγός κορυφής
VARI-TAPERTM ένωση στελεχών
Λεπτή Ιαπωνική λαβή με shrink rubber
Μάυρη ματ απόχρωση Carbon 
Tαπα αλουμινίου μαυρη με το λογότυπο της SONIK
1 χρόνο εγγύηση ή εφόρου ζωής Rapidex™

Τιμή

106€Xtractor 10" 3.25lb 3.05m

Μήκος Στελέχη T.C. Μήκος Μετ/ράςΚωδικός

SXRCR030 3.25lb

Νέα δίσπαστα καλάμια VADERX RS που προσφέρουν εκπληκτική ποιότητα σε σύγκριση με 
την τιμή τους!! Το λεπτό και ελαφρύ carbon blank προσφερεί γρήγορες επαναφορές και πολυ 
καλές μακρινές και ακριβείς βολές.
Λεπτό,ελαφρύ μαυρό ματ Carbon υλίκο
Πανάλαφροι μαύροι οδηγοί M-SERIES DL-50mm οδήγος στο πρώτο στέλεχος
17mm μαυρή βάση DPS για οποιοδηποτε μεγάλο μηχανισμό BIG PIT
Λεπτή Ιαπωνική λαβή με shrink rubber
Ταπα αλουμινίου μαυρη με το λογότυπο της SONIK
1 χρόνο εγγύηση ή εφόρου ζωής Rapidex™

1.25m

Τιμή

87€Xtractor 12" 3.25lb 3.60m

Μήκος Στελέχη T.C. Μήκος Μετ/ράςΚωδικός

AC0026 3.25lb

87€Xtractor 12" 3.50lb  3.60mAC0027 3.50lb

1.85m

1.85m

93€Xtractor 13" 3.50lb  3.90mAC0028 3.50lb 2.00m
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HM69 v.2 MONO

8.50€

Νέας τεχνολογίας ''Υβριδική'' πετονιά της Dragon
Πρώτης κατηγορία πετονιά της σειράς HM
Κατασκευάζεται και εισάγεται από την Ιαπωνία αποκλειστικά για την 
Dragon. Νέας τεχνολογίας υλικά μαζί με Fluorocarbon, συνδυάζει τη 
δύναμη και την ευελιξία του νάιλον με τα χαρακτηριστικά του fluorocarbon!
Yψηλή αντοχή στους κόμπους, χαμηλό τέντωμα, σε συνδυασμό με εκπληκτική απαλότητα και ευελιξία 
καθώς και πλήρη έλλειψη του λεγόμενου βιρινιάσματος με μηδενική μνήμη.
Μεγάλη διάρκεια ζωής, δεν χάνει τις ιδιότητές της ακόμα και μετά από παρατεταμένη χρήση
Συστήνεται κυρίως για παράμμαλα αλλά γέμισμα και σε τεχνικές όπου είμαστε αναγκασμένοι να 
χρησιμοποιήσουμε σχετικά λεπτή και ευαίσθητη υψηλής αντοχής πετονιά.
Διατίθεται σε καρούλι των 150 μέτρων και σε διάφορα νούμερα
Χρώμα: Κρυσταλιζέ/θαλλασί (Σχεδόν αόρατη)

30-01-114

30-01-116

30-01-118

30-01-120

30-01-121

30-01-125

30-01-128

30-01-130

2.71

3.65

4.18

4.99

6.07

7.20

8.74

9.76
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αι 50 μέτρων.

HM69 PRO MONO

4.60€

HM80 COMPETITION 
Η τελευταία λέξη της νανοτεχνολογίας τώρα και στις πετονιές μόνο από την DRAGON!
Η HM80 Competition της σειράς ΗΜ, είναι κατασκευασμένη από την τελευταία γενιά 
πολιαμιδίων νανοτεχνολογίας της Ιαπωνικής εταιρείας MOMOI.
Χάρη στην τεχνολογία των νανοσωματιδίων έχει πρωτοφανή αντοχή στην τριβή, 
μηδενική αποροφητικότητα νερού,καθόλου μνήμη καθώς και υψηλή αντοχή στον 
κόμπο που φτάνει το 97%! Επίσης διαθέτει ακρίβεια στη διάμετρο, υψηλής καθαρότητας
υλικό (νανοσωματίδια) που τη καθιστά αόρατη στο νερό καθώς και προστασία σιλικόνης.
Έχει κατασκευαστεί για αυτούς που θέλουν υψηλή απόδοση σε διαγωνισμούς και 
χρησιμοποιείτε για παράμμαλα στο Lrf, Εγγλέζικο, Απίκο, Bolognese κτλ.
Διατίθεται σε καρούλια των 50 μέτρων. Χρώμα: Κρυσταλιζέ

30-09-009

30-09-010

30-09-012

30-09-014

30-09-016

30-09-018

30-09-020

1.54

1.85

2.28

2.89

3.92

4.47

5.45

5.80€

0.094

0.103

0.120

0.141

0.160

0.179

0.201

50 μέτρων
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NANO CLEAR EVO 

INVISIBLE FLUOROCARBON 

Νέα DRAGON Invisible πετονιά, 100% αόρατη
Υψηλής ποιότητας, 100% Fluorocarbon υλικό 
κατασκευασμένη στην Ιαπωνία για την Dragon
Ιδανική για παράμμαλα σε όλες τις τεχνηκές ψαρέματος
Γρήγορα βυθιζόμενη (ειδικό βάρος 1,78:1 του νερού)
100% αόρατη(διάθλαση του φωτός ίδια με του νερού)
Χαμηλή επιμήκυνση
Μηδενική απορόφηση νερού
Πολύ υψηλή αντοχή στη τριβή και τα γδαρσίματα
Υψηλή αντοχή στον κόμπο
Δεν χάνει τις ιδιότητές της ακόμα και μετά από μεγάλη 
περίοδο χρήσης
Διατίθεται από Νο 0,12mm εώς 0,74mm 
σε καρούλια των 20 μέτρων

Τιμή

5.50€

5.50€

5.50€

6.00€

6.50€

8.00€

8.00€

8.50€

9.00€

10.50€

7.50€

7.20€

11.00€

13.00€

15.00€

19.00€

23.50€

26.00€

28.50€

32.00€

37.00€

Η τελευταία λέξη της τεχνολογίας στις πετονιές ονομάζεται NanoCRYSTAL.
Μετά από δυο χρόνια κυκλοφορίας ήρθε η ώρα η  Nano Crystal να εξελιχθεί
Τώρα ακόμη πιο εξελιγμένη, ακόμη πιο Clear, η νέα γενιά Nano Crystal! 
Το όνομα αυτής Nano Clear EVO!
Όπως λέει και το όνομα της πρόκειται για κρυσταλική πετονιά νανοτεχνολογίας!! 
Που σημαίνει υψηλή μοριακή δομή & Κατασκευασμένη στη Ιαπωνία.
100% αόρατη, πολύ δυνατή με μεγάλες αντοχές στον κόμπο και στα γδαρσίματα. 
Δεν επηρεάζεται από τις θερμοκρασίες χαμηλές ή υψηλές όπως και από τον ήλιο
Χωρίς καθόλου μνήμη. Κατάλληλη για μηχανισμούς και παράμαλα σε όλες τις 
τεχνικές ψαρέματος                          Συσκευασία 135μτ με απίστευτη τιμή!

32-43-014

32-43-016

32-43-018

32-43-020

32-43-022

32-43-025

32-43-028

32-43-030

2.60

3.70

4.50

5.40

6.07

7.60

9.20

10.50

135Μ 135Μ

32-43-012 2.10

5.00€

0.12

0.14

0.16

0.18

0.20

0.22

0.25

0.28

0.30

32-43-035 12.800.35

20Μ
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TEAM DRAGON SPINN 

TEAM DRAGON SPINN 
Πρώτης κατηγορία πετονιά σχεδιασμένη από την Team Dragon.Κατασκευάζεται και εισάγεται από 
την Ιαπωνία. Υβριδικά νέας τεχνολογίας υλικά μαζί με Fluorocarbon, συνδυάζει τα δύναμη και την 
ευελιξία του νάιλον με τα χαρακτηριστικά του fluorocarbon! Yψηλή αντοχή στους κόμπους, 
χαμηλό τέντωμα, υψηλή αντοχή στις τριβές καθώς  και πλήρης προστασία κατά της πολυκαιρίας, 
που οφείλεται σε εξωτερικούς παράγοντες, όπως η χημική ρύπανση των υδάτων, η υπεριώδης 
ακτινοβολία και η απορρόφηση θαλασσινού νερού. Μεγάλη διάρκεια ζωής, δεν χάνει τις ιδιότητές 
                     της ακόμα και μετά από παρατεταμένη χρήση.
                     Συστήνεται για ψάρεμα με τις τεχνικές Spinning, Casting και light Jigging.
                     Διατίθεται σε καρούλι των 150 μέτρων και σε διάφορα νούμερα.  Χρώμα: Θαλασσί

Νέα βελτιωμένη έκδοση της πετονιάς Spinn για το 2022, σχεδιασμένη από την Team Dragon!! 
Κατασκευάζεται και εισάγεται από την Ιαπωνία. Υβριδικά νέας τεχνολογίας υλικά μαζί με 
Fluorocarbon, συνδυάζει τη δύναμη και την ευελιξία του νάιλον με όλα τα χαρακτηριστικά του 
fluorocarbon! Yψηλή αντοχή στους κόμπους, χαμηλό τέντωμα, υψηλή αντοχή στις τριβές και 
πλήρης  προστασία κατά της πολυκαιρίας, που οφείλεται σε εξωτερικούς παράγοντες, όπως η 
χημική ρύπανση των υδάτων, η υπεριώδης ακτινοβολία και η απορρόφηση θαλασσινού νερού. 
Μεγάλη διάρκεια ζωής, δεν χάνει τις ιδιότητές της ακόμα και μετά από παρατεταμένη χρήση
            Συστήνεται για ψάρεμα με τις τεχνικές Spinning, Casting και light Jigging.
            Διατίθεται σε καρούλι των 150 μέτρων και σε διάφορα νούμερα.  Χρώμα: Θαλασσί

30-13-216

30-13-218

30-13-220

30-13-222

30-13-225

30-13-228

30-13-230

30-13-235

4.10

5.75

8.40

9.90

12.10

Τιμή

6.00€

6.50€

6.50€

6.50€

7.00€

8.00€

7.50€

7.00€

Τιμή

TEAM DRAGON INVISIBLE 
Υβριδική 100% αόρατη πετονιά σχεδιασμένη από την Team Dragon. Κατασκευάζεται και εισάγεται από την Ιαπωνία αποκλειστικά 
για την Dragon. Κρυσταλλικές ρητίνες μαζί με Fluorocarbon την καθιστούν 100% αόρατη 
και συνάμα ευέλικτη και δυνατή. Υψηλή αντοχή στους κόμπους και χαμηλή επιμήκυνση.
Πλήρη έλλειψη του λεγόμενου βιρινιάσματος με πολλή χαμηλή μνήμη σχήματος 
(επανέρχεται αμέσως αν διπλώσει). Μεγάλη διάρκεια ζωής, δεν χάνει τις ιδιότητές 
της ακόμα και μετά από παρατεταμένη χρήση.Συστήνεται κυρίως για παράμμαλα 
αλλά και για γέμισμα και γενικά όπου θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε μια ευαίσθητη, 
υψηλής αντοχής πετονιά και συνάμα αόρατη.
Διατίθεται σε καρούλι των 150 μέτρων και σε διάφορα νούμερα

Τιμή

6.50€

6.50€

6.50€

6.50€

7.00€

8.00€

7.50€

7.00€

Τιμή

30-12-016

30-12-018

30-12-020

30-12-022

30-12-0253.45

4.35

5.05

6.10

30-12-028

30-12-030

30-12-035

7.40

8.80

10.35

12.60

6.50€

6.50€
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TEAM DRAGON FLEX 
Πρώτης κατηγορία υβριδική πετονιά σχεδιασμένη από την Team Dragon
Κατασκευάζεται και εισάγεται από την Ιαπωνία. Νέας τεχνολογίας
      υλικά μαζί με Fluorocarbon, συνδυάζει τα δύναμη και την 
         ευελιξία του νάιλον με τα χαρακτηριστικά του fluorocarbon!
           Yψηλή αντοχή στους κόμπους, χαμηλό τέντωμα, σε 
            συνδυασμό με εκπληκτική απαλότητα και ευελιξία καθώς 
            και πλήρη έλλειψη του λεγόμενου βιρινιάσματος με πολλή 
           χαμηλή μνήμη σχήματος (επανέρχεται αμέσως αν διπλώσει)
          Μεγάλη διάρκεια ζωής, δεν χάνει τις ιδιότητές της ακόμα και 
      μετά από παρατεταμένη χρήση. Συστήνεται κυρίως για τεχνικές 
  όπου είμαστε αναγκασμένοι να χρησιμοποιήσουμε σχετικά λεπτή 
και ευαίσθητη υψηλής αντοχής πετονιά. Διατίθεται σε καρούλι των 
150 μέτρων και σε διάφορα νούμερα Χρώμα: Eλαφρύ πράσινο

Τιμή

6.00€

6.50€

6.50€

6.50€

7.00€

8.00€

7.50€

7.00€

TEAM DRAGON ULTRA 

Τιμή

6.50€

7.00€

8.00€

7.50€

7.00€

Bυθιζόμενη υβριδική πετονιά, σχεδιασμένη για Εγγλέζικο, 
Feeder, Bolognese αλλά και Carp Fishing.
Κατασκευάζεται και εισάγεται από την Ιαπωνία.
Νέας τεχνολογίας υλικά μαζί με Fluorocarbon, 
συνδυάζει τα δύναμη και την ευελιξία του νάιλον
με τα χαρακτηριστικά του fluorocarbon!
Βυθιζόμενη, χάρη στην υψηλή πυκνότητα της
Yψηλή αντοχή στους κόμπους, χαμηλό τέντωμα, 
σε συνδυασμό με εκπληκτική απαλότητα και ευελιξία 
καθώς και πλήρη έλλειψη του λεγόμενου βιρινιάσματος 
με πολλή χαμηλή μνήμη σχήματος.H μηδενική απορροφητικότητα νερού
καθώς και τα φίλτρα UV εγγυώνται την αντίσταση στο θαλασσινό νερό ή στα χημικά 
με αποτέλεσμα την υψηλή αντοχή στην πολυκαιρία
Χρώμα: Μαύρο     Διατίθεται σε καρούλια των 150 μέτρων 

TEAM DRAGON MATCH FEEDER 
Εξειδικευμένη πετονιά της Team Dragon ειδική για 
Εγγλέζικο και Feeder και γενικά όπου χρειαζόμαστε 
βυθιζόμενη πετονιά
Υβριδικής τεχνολογίας με μίξη Fluorocarbon
Με ειδική υφή για καλύτερα πετάγματα καθώς και 
μηδενική μνήμη
Γρήγορα βυθιζόμενη
Με μεγάλη αντίσταση στην απορρόφηση νερού και 
με UV προστασία
Δυνατή με πολλά κιλά αντοχής
Διατίθεται σε διάφορα νούμερα 
Συκευασία 150 μέτρων

31-15-516

31-15-518

31-15-520

31-15-522

31-15-525

31-15-528

31-15-530

31-15-535

4.00

6.90

9.75

6.50€
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MATCH & FEEDER 

SPINN & CAST 

Εξειδικευμένη πετονιά της Dragon ειδική για Εγγλέζικο 
και Feeder και γενικά όπου χρειαζόμαστε βυθιζόμενη 
πετονιά.
Με ειδική υφή για καλύτερα πετάγματα καθώς 
και καθόλου μνήμη
Γρήγορα βυθιζόμενη
Δυνατή με πολλά κιλά αντοχής
Διατίθεται σε διάφορα νούμερα σε συκευασία 
300 μέτρων.

10.00€

Εξειδικευμένη πετονιά της σειράς Specialist Pro της Dragon 
ειδική για Spinning και Casting 
Με ειδική υφή για καλύτερα πετάγματα καθώς 
και χαμηλή μνήμη
Δυνατή με πολλά κιλά αντοχής χωρίς βιρινιάσματα
Αντοχή στον κόμπο
Χρώμα Γαλάζιο
Διατίθεται σε διάφορα νούμερα σε συκευασία 300 μέτρων

10.00€

MATCH & FEEDER 

Εξειδικευμένη πετονιά της σειράς Maxima της 
Dragon ειδική για Carp και Feeder
Μαλακή με χαμηλή μνήμη
Δυνατή με πολλά κιλά αντοχής
Χαμηλή ορατότητα στο νερό
Χρώμα ελαφρύ πράσινο
Διατίθεται σε διάφορα νούμερα 
Συκευασία 300 μέτρων

Τιμή

6.50€

7.00€

7.50€

8.00€

8.50€

10.00€

9.50€

9.00€
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11.50€

2.00€

Carp

So

Τιμή

6.50€

7.50€

8.50€

SUPER CAMOU 
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X-TREME MATCH 
Νέα, Εξειδικευμένη πετονιά της Dragon ειδική για Εγγλέζικο, bolognese και Feeder και γενικά όπου 
χρειαζόμαστε βυθιζόμενη πετονιά. Η κύρια διαφορά της είναι η μικρότερη ελαστικότητα για πιο άμεσα 
καρφώματα καθώς και το γρήγορο βύθισμα.
                        Υψηλή αντοχή στον κόμπο
                        100% UV προστασία
                        Με ειδική υφή για καλύτερα πετάγματα καθώς και καθόλου μνήμη
                        Γρήγορα βυθιζόμενη
                        Ακριβέιας διάμετρος
                        Δυνατή με πολλά κιλά αντοχής
                        Διατίθεται σε διάφορα νούμερα 
                        Συκευασία 150 μέτρων

4.80€

33-30-018

33-30-020

33-30-022

33-30-025

33-30-028

33-30-030

33-30-035

33-30-040

33-32-016

33-32-018

33-32-020

33-32-022

33-32-025

33-32-028

33-32-030

33-32-035

2.80€

Πετονιές σιλικόνης 5 τεμάχια x 125 μέτρα 
συνεχόμενες.
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Τιμή

12.50€

12.50€

12.50€

12.50€

12.50€

14.50€

12.50€

12.50€

ζωής με UV αντηλιακά φίλτρα

Τιμή

  9.00€

10.00€

10.50€

12.00€

12.50€

15.50€

14.00€

13.00€
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Τιμή

 8.50€

 9.50€

11.00€

13.00€

15.50€

19.00€

Τιμή

13.00€

11.50€

12.50€

13.00€

11.50€

12.50€

ΓΚ
ΡΙ

Κ
ΙΤ

ΡΙ
Ν

Ο
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FLUOROCARBON SOFT
Η συγκεκριμένη πετονιά είναι Fluorocarbon 100% μαλακού 
τύπου, όπως αναγράφεται και στην συσκευασία άλλωστε, 
"SOFT". Έχει την ιδιότητα να βυθίζεται πολύ γρήγορα μιας 
κι έχει ειδικό βάρος 1,78gr/cm3. 
Χαρακτηρίζεται από την ποιότητα της αφού έχει 
κατασκευαστεί σε εξειδικευμένο εργοστάσιο στην 
ΙΑΠΩΝΙΑ. 
Υψηλή αντοχή στην τριβή 
100% fluorocarbon
Μεγάλη ανθεκτικότητα στο χρόνο
Χρώμα διάφανο
Αόρατη μέσα στο νερό
Μηδενική απορρόφηση νερού
Δυνατή στους κόμπους
Συσκευασία 100 μέτρων
Made in JAPAN

LJ4049-016

LJ4049-018

LJ4049-020

LJ4049-0230.16

0.18

0.20

0.231.76

2.20

2.80

  3.79

LJ4049-025

LJ4049-028

0.25

0.28

4.57

  5.55

Τιμή

12.40€

12.40€

13.40€

Τιμή

15.80€

17.60€

17.60€

FLUOROCARBON HARD
Η συγκεκριμένη πετονιά είναι Fluorocarbon 100% σκληρού 
τύπου, όπως αναγράφεται και στην συσκευασία άλλωστε, 
"HARD". Έχει την ιδιότητα να βυθίζεται πολύ γρήγορα μιας 
κι έχει ειδικό βάρος 1,78gr/cm3. 
Χαρακτηρίζεται από την ποιότητα της αφού έχει 
κατασκευαστεί σε εξειδικευμένο εργοστάσιο στην 
ΙΑΠΩΝΙΑ. 
Υψηλή αντοχή στην τριβή 
100% fluorocarbon
Μεγάλη ανθεκτικότητα στο χρόνο
Χρώμα διάφανο
Αόρατη μέσα στο νερό
Μηδενική απορρόφηση νερού
Δυνατή στους κόμπους
Συσκευασία 100 μέτρων
Made in JAPAN

LJ4051-014

LJ4051-016

LJ4051-018

0.14

0.16

0.18

1.84

2.26

2.64

Τιμή

  8.80€

  8.80€

  8.80€

LJ4051-023 0.23   4.14

LJ4051-026

LJ4051-028

0.25

0.28

5.06

  6.32

Τιμή

  9.00€

  9.00€

  9.00€

LJ4051-020 0.20 3.05   8.80€ LJ4051-031 0.31   7.17   9.00€

100Μ 100Μ

30Μ 30Μ

AREA TROUT GAME
Με την Lucky John Area Trout Game πετυχαίνουμε την διακριτική παρουσίαση του τεχνητού  μας 
δολώματος, αφού είναι αόρατη μέσα στο νερό. Εκτός αυτού η παρουσία της γίνεται ακόμη  πιο 
διακριτική λόγω του χρωματισμού της που είναι ΡΟΖ. Έχει παρατηρηθεί στα δικά μας νερά οτι 
χρησιμοποιώντας στην τεχνική του Spinning-Eging παράμαλλο fluorocarbon ΡΟΖ χρώματος 
αυξάνονται οι επιθέσεις στα τεχνητά μας δολώματα.  Η Fluorocarbon Lucky John Area Trout 
Game αποτελεί ιδανική επιλογή για τις τεχνικές όπως το Spinning, Eging, LRF Έχει την ιδιότητα 
να βυθίζεται αφού το ειδικό βάρος της είναι μεγαλύτερο από του θαλασσινού νερού. 
Υψηλή αντοχή στην τριβή -100% fluorocarbon
Μεγάλη ανθεκτικότητα στο χρόνο
Χρώμα ΡΟΖ-Αόρατη μέσα στο νερό
Μηδενική απορρόφηση νερού
Δυνατή στους κόμπους-Συσκευασία 75 μέτρων
Made in JAPAN

LJ4050-016

LJ4050-018

LJ4050-020

0.16

0.18

0.20

1.76

2.20

2.80

Τιμή

11.50€

11.50€

11.50€
LJ4050-023 0.23 3.79 11.50€

75Μ

LJ4050-025 0.25 4.57 12.70€
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aorates

Hercule Leader 
Fluorocarbon

HERCULE

100Μ
Τιμή

23.50€

29.50€

35.50€

30.00€

40.00€

52.00€

Τιμή

6.00€

6.00€

6.20€

6.60€

11.50€

19.50€

18.50€

18.50€

PREMIUM

100Μ
Τιμή

4.50€

4.80€

5.00€

5.00€

5.00€

5.50€

6.00€

7.00€

8.00€

5.50€

5.00€

300Μ Τιμή

11.00€

12.00€

13.00€

16.50€

21.50€
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EXCELLENT

που μπορούν να φτάσουν μέχρι και 1000 μέτρα

Τιμή

2.80€

3.10€

3.20€

3.20€

3.30€

4.50€

5.00€

5.60€

6.00€

4.00€

3.60€

SPIDER DELUXE

300Μ Τιμή

4.00€

4.50€

5.00€

5.50€

6.00€

100Μ

100Μ

Τιμή

2.00€

2.20€

2.30€

2.40€

2.60€

3.00€

2.80€

2.80€
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FORMULA

Τιμή

6.00€

6.00€

6.50€

6.50€

7.00€

9.50€

10.00€

7.00€

7.00€

KAMIKAZE

300Μ Τιμή

8.00€

8.00€

8.50€

8.50€

8.50€

PLATINUM

300Μ Τιμή

6.00€

6.00€

6.50€

8.00€

300Μ
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SYMBAT
Τιμή

6.00€

6.50€

7.50€

8.50€

8.00€

CR-2075-40 0.22-0.40 5.7-16

Υψηλής ποιότητας Tapered πετονιά της σειράς Prestige Line της Cralusso
Ειδική για Surf Casting με ενσωματωμένο Shock Leader 10 μέτρων
Δυνατή με πολλά κιλά αντοχής με χαμηλή μνήμη χωρίς βιρινιάσματα και 
αντοχή στον κόμπο
Μηδαμινή αποροφητικότητα νερού και μεγάλη διάρκεια ζωής με UV 
αντιηλιακά φίλτρα
Χρώμα κίτρινο
Διατίθεται σε νούμερο 0.22 -0.40mm και σε συκευασία 200 μέτρων

11.00€ 11.50€
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         ΠΕΤΟΝΙΕΣ

ULTRASONIK

- Ελάχιστη ελαστικότητα
- Υψηλή αντοχή κόμπων
- Μηδενική αποροφητικότητα νερού  
- Μεγάλη αντοχή στον χρόνο
- Αντοχή στον κόμπο
- Χαμηλή μνήμη

Η Ultrasonik Saltwater είναι μία εξαιρετικά απαλή, 
υψηλής τεχνολογίας πετονιά, η οποία έχει σχεδιαστεί 
ειδικά για θαλασσινό νερό. Διατίθεται σε 2 
χρωματισμούς διάφανη και κόκκινη!

- Κατάλληλες για γέμισμα πολλών μηχανισμών 
- Μεγάλες συσκευασίες από 560m εώς 1160m 

15.00€

Κωδικός No mm  Meters

  RS0001 0.32/15 1160

  RS0002 0.35/18 975

  RS0003 0.38/20 820

0.42/25 680

0.46/30 560

  RS0004

  RS0005

   /Lb
Κωδικός No mm  Meters

  RS0006 0.32/15 1160

  RS0007 0.35/18 975

  RS0008 0.38/20 820

   /Lb

 SUBSONIK

Κωδικός No mm  Meters

  RS0031 0.28/12  1200

  RS0022 0.31/15 1200

  RS0033 0.35/18 1200

0.38/22 1200  RS0034

   /Lb

H SUBSONIK είναι μία εξαιρετικά λεία, υψηλής τεχνολογίας monofilament γρήγορης
βύθισης πετονιά, που έχει σχεδιαστεί για τον ψαρά που απαιτεί μόνο το καλύτερο.
Σε διάφανο χρώμα

- Ελάχιστη ελαστικότητα
- Υψηλή αντοχή κόμπων
- Μηδενική αποροφητικότητα νερού  
- Μεγάλη αντοχή στον χρόνο
- Αντοχή στον κόμπο
- Super smooth

- Μεγάλη οικονομική συσκευασία 1200m 

25.00€

- Κατάλληλη για γέμισμα πολλών μηχανισμών 

 SUBSONIK DOUBLE TAPERED
Η SUBSONIK DOUBLE TAPERED είναι μία υψηλής ποιότητας πετονιά με μεταβλητή διάμετρο που καταλήγει σε 
ενσωματωμένο Shock-Leader, κάτι ιδιαίτερα χρήσιμο στο Surf Casting, αφού αποφεύγουμε τον κόμπο που δημιουργεί 
τριβές στους οδηγούς και ελαττώνει την απόσταση στις βολές μας.
H συσκευασία έχει 990 μέτρα ώστε να μπορεί να γεμίσει 3 μηχανισμούς από 330 μέτρα για μεγαλύτερη οικονομία!

- Ελάχιστη ελαστικότητα
- Υψηλή αντοχή κόμπων
- Μηδενική αποροφητικότητα νερού  
- Μεγάλη αντοχή στον χρόνο

- Αντοχή στον κόμπο
- Super smooth

- Μεγάλη οικονομική συσκευασία 990m (3x330m)

54.00€

- Κατάλληλη για γέμισμα πολλών μηχανισμών 

- Ακόμα καλύτερες και πιο μακρινές βολές

Κωδικός No mm  Meters

 990

990

990

   /Lb

0.30-055
    14lb

0.28-055
    12lb

RS0041

RS0042

RS0043 0.33-0.60
    16lb

84

TAPERED



Το Team Dragon X8 Braid παράγεται από την ιαπωνική 
εταιρεία Momoi. Καλύπτεται από προστατευτική στρώση 
τεφλόν και χαρακτηρίζεται από εξαιρετικά σφιχτή πλέξη, 
σχετικά υψηλή ακαμψία και σχεδόν μηδενική ελαστικότητα. 
Χάρις σε αυτά τα χαρακτηριστικά είναι τέλειο για τεχνικές 
όπως το Spinning, Lrf & Eging και μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
σε όλες τις συνθήκες. Το συγκεκριμένο νήμα δεν επηρεάζεται 
από χημικες ενώσεις από την ρύπανση του νερού., ενώ είναι 
ανθεκτικό ακόμα και στην υπεριώδη ακτινοβολία UV! Ακόμα 
και μετά από πολύ καιρό χρήσης δεν αλλάζουν οι ιδιότητες και 
η εξωτερική του επικάλλυψη δεν υποβαθμίζεται. Η στρογγυλή 
του διατομή και η μεταξένια του υφή μας βοηθάνε ώστε να 
έχουμε μακρύτερες ρίψεις αλλά εκμηδενίζουν παράλληλα και 
την πιθανότητα τούφας!
Μηδαμινή αποροφητικότητα νερού
Υψηλή αντοχή στον κόμπο
Χρώμα Green
Διατίθεται σε συσκευασία 135 μέτρων



TEAM DRAGON X8 
Το Team Dragon X8 Braid παράγεται από την ιαπωνική εταιρεία Momoi. Καλύπτεται από 
προστατευτική στρώση τεφλόν και χαρακτηρίζεται από εξαιρετικά σφιχτή πλέξη, σχετικά 
υψηλή ακαμψία και σχεδόν μηδενική ελαστικότητα. Χάρις σε αυτά τα χαρακτηριστικά είναι 
τέλειο για τεχνικές όπως το Spinning, Lrf & Eging και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες
  τις συνθήκες. Το συγκεκριμένο νήμα δεν επηρεάζεται από χημικες ενώσεις από την ρύπανση 
     του νερού., ενώ είναι ανθεκτικό ακόμα και στην υπεριώδη ακτινοβολία UV!
       Ακόμα και μετά από πολύ καιρό χρήσης δεν αλλάζουν οι ιδιότητες και η εξωτερική του 
       επικάλλυψη δεν υποβαθμίζεται. Η στρογγυλή του διατομή και η μεταξένια του υφή μας 
        βοηθάνε ώστε να έχουμε μακρύτερες ρίψεις αλλά εκμηδενίζουν παράλληλα και την 
        πιθανότητα τούφας!

41-11-106

41-11-108

41-11-110

41-11-112

41-11-1140.06 0.14

0.08

0.10

0.12

41-11-116

41-11-118

0.16

0.18

4.85

6.10

7.95

10.50

12.80
14.95

17.60

25.00€

R’N’S X8 GREEN
Το νέο R'N'S με σφιχτή κυματοειδή 8X πλέξη που αποτελεί μια πραγματική επανάσταση στην αγορά των νημάτων αλιείας. 
Τελευταίας γενιάς απο 100% HPPE (High Perfomance PolyEthilenium) και με νέα τεχνολογία διαφορετικής πλέξης που 
το καθιστά σχεδόν ολοστρόγγυλο με λεία επιφάνεια και πολύ μαλακή υφή που δίνει μακρύτερες και μεγαλύτερης  ακρίβειας 
βολές και μηδενικό θόρυβο στους οδηγούς! Ιδανικό δηλαδή για Spinning, Eging & Lrf!
Στρογγυλή διατομή
Μηδαμινή αποροφητικότητα νερού
Υψηλή αντοχή στον κόμπο
Χρώμα Green
Διατίθεται σε συσκευασία 150 μέτρων

Μηδαμινή αποροφητικότητα νερού
Υψηλή αντοχή στον κόμπο
Χρώμα Green
Διατίθεται σε συσκευασία 135 μέτρων

42-03-108

42-03-110

42-03-112

42-03-114

0.08

0.10

0.12

0.14

5.90

7.65

9.90

11.85

42-03-116 0.16 14.10

20.00€

150Μ

135Μ 135Μ
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R’N’S INVISIBLE 
22.00€

Το νέο Invisible R'N'S με σφιχτή κυματοειδή 8X πλέξη που αποτελεί μια πραγματική επανάσταση στην αγορά των νημάτων αλιείας. 
Τελευταίας γενιάς απο 100% HPPE (High Perfomance PolyEthilenium) και με τεχνολογία με πολύ μικρό δείκτη ορατότητας που το 
καθιστά σχεδόν αόρατο στο νερό. Ευκίνητο, χωρίς καθόλου επιμήκυνση. Μεγαλύτερη ακρίβεια στη διατομή, ακριβώς στρόγγυλο με 
λεία επιφάνεια και πολύ μαλακή υφή που δίνει μακρύτερα και μεγαλύτερης  ακρίβειας βολές
Στρογγυλή διατομή -  Αόρατο στο νερό!
Μηδαμινή αποροφητικότητα νερού
Υψηλή αντοχή στον κόμπο
Χρώμα Clear
Διατίθεται σε συσκευασία 150 μέτρων

42-03-308

42-03-310

42-03-312

42-03-314

0.08

0.10

0.12

0.14

5.90

7.65

9.90

11.85

42-03-316 0.16 14.10

STREET FISHING CAMO
Το Street Fishing Camo είναι η νέα πρόταση της Dragon για αυτούς που θέλουν ένα οικονομικό 
και συνάμα δυνατό 8κλωνο νήμα. Κατασκευασμένο με HPPE τεχνολογία που του δίνει ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά όπως η αντοχή, η μηδαμινή αποροφητικότητα νερού καθώς και η ακριβείας 
στρόγγυλη διατομή ελαττώνοντας στο ελάχιστο τις τριβές.
                                        Υψηλή ευαισθησία χωρίς μνήμη και καθόλου ελαστικότητα
                                        Υψηλή αντοχή και μακροζωία με μηδαμινή αποροφητικότητα νερού
                                        Ακριβής στρόγγυλη διατομή με μαλακή υφή
                                        Μακρύτερες και πιο ακριβείας βολές
                                        Διατίθεται σε όλα τα νούμερα για όλες τις τεχνικές Spinning
                                        Χρώμα ελαφρύ γκρί με πράσινο Camo
                                        Συσκευασία 150 μέτρα.

17.00€

42-00-206

42-00-208

42-00-210

42-00-212

0.06

0.08

0.10

0.12

5.10

5.90

7.50

42-00-215 0.15 12.20

42-00-218 0.18 16.50

9.75

150Μ

150Μ
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Τιμή

109€

111€

113€

117€

121€

GIANT CAT 

Τιμή

66€

73€

79€

Τιμή

9.50€

11€

12€
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Ειδικό για boilles

MILLENIUM LEADER & BOILLIE
4.10€

6.70€
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47.00€

MAGNUM

GUIDE X8 HI-VIZ

28.00€

43.00€
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VANREX X4 & BBS
Η πλέον οικονομική αλλά ποιοτική πρόταση της εταιρείας είναι το 
4-κλωνο νήμα με ονομασία VANREX X4. Η όσο το δυνατόν στρογγυλή 
του διατομή σε συνδυασμό με την ολισθηρή επιφάνεια του νήματος, 
λόγω της διακριτικής του επικάλλυψης από κερί, έχουν ως αποτέλεσμα 
να πετυχαίνουμε πολύ μακρινές ρίψεις των τεχνητών δολωμάτων μας. 
Η πλέξη του αποτελείται από τέσσερις κλώνους Ιαπωνικού 
πολυαιθυλενίου ( JAPANESE PE MATERIAL ). Θα το βρείτε σε 
συσκευασία των 125 μέτρων. Κατάλληλο από LRF μέχρι και 
Heavy spinning. Το BBS διαθέτει τις πιο μεγάλες διαμέτρους. 
Υψηλή αντοχή στην τριβή 
Αρκετά στρογγυλή διατομή για 4-κλωνο νήμα
Μεγάλη ανθεκτικότητα στο χρόνο
Μακρινές ρίψεις-Χρώμα πράσινο

LJ4114-008

LJ4114-010

LJ4114-012

0.08

0.10

0.12

2.50

3.40

5.10

Τιμή

13.50€

11.50€

11.50€
LJ4114-014 0.14 6.20 10.00€

125Μ

LJ4114-017 0.17 7.30 10.00€

LJ4114-020

LJ4114-028

LJ4114-032

0.20

0.28

0.32

9.10

14.10

18.20

Τιμή

10.00€

10.00€

10.00€
LJ4114-037 0.37 21.80 10.00€

125Μ

VANREX X8
Η πλέον ποιοτική πρόταση της εταιρείας είναι το 8-κλωνο νήμα με ονομασία 
VANREX X8. Η στρογγυλή του διατομή σε συνδυασμό με την ολισθηρή 
επιφάνεια του νήματος, λόγω της διακριτικής του επικάλλυψης από κερί, 
έχουν ως αποτέλεσμα να πετυχαίνουμε πολύ μακρινές ρίψεις των τεχνητών 
δολωμάτων. Η πλέξη του αποτελείται από οκτώ κλώνους Ιαπωνικού 
πολυαιθυλενίου ( JAPANESE PE MATERIAL ) που το τελικό τους 
αποτέλεσμα είναι η ολοστρόγγυλη διατομή του νήματος. Θα το βρείτε σε 
συσκευασία των 125 μέτρων. Κατάλληλο από Light Spinning μέχρι και 
Medium spinning. Χρώμα έντονο ανοιχτό πράσινο
Υψηλή αντοχή στην τριβή -Στρογγυλή διατομή 
Μεγάλη ανθεκτικότητα στο χρόνο-Μακρινές ρίψεις LJ4118-012

LJ4118-014

LJ4116-016

0.12

0.14

0.16

5.20

6.30

7.30

Τιμή

21.00€

18.00€

18.00€
LJ4118-018 0.18 9.30 15.00€

125Μ

LJ4118-020 0.20 10.05 15.00€

BBS

BBS

BBS

EGI & JIGGING X4

LJ4108-010

LJ4105-012

LJ4108-014

0.10

0.12

0.14

3.40

5.10

6.20

Τιμή

15.00€

15.00€

12.00€
LJ4108-017 0.17 7.30 12.00€

150Μ

Ένα νέο νήμα από την Lucky John ειδικά κατασκευάσμενο για τις τεχνικές του Eging & του 
Jigging! Με ειδίκο βάρος κόντά σε συτό του νέρου μας προσφέρει την απόλυτη αίσθηση στις 
κάλαμαριέρες και τα πλανάκια χωρίς τις περιττές «κοιλιές» που κάνουν τα άλλα νήματα!!
Ιδιαίτερα χρήσιμο και στο ψάρεμα με σιλικόνες ! Θα το βρείτε σε 
συσκευασία των 150 μέτρων.  Χρώμα πολύχρωμο
Υψηλή αντοχή στην τριβή -Στρογγυλή διατομή- Απόλυτη αίσθηση
Μεγάλη ανθεκτικότητα στο χρόνο-Μακρινές ρίψεις
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EGING LINE X8
Το νήμα Eging x8 της DTD γεννήθηκε από μια τέτοια πρόκληση: να είναι 
ιδανικό για καλαμάρια, με σχεδόν μηδενική ελαστικότητα, υπερ-ευαίσθητο 
και σε προσιτή τιμή!
Οι πανίσχυρες ίνες dyneema από τις οποίες κατασκευάζεται το νήμα Eging x8 
διασφαλίζουν μέγιστη δύναμη και αντοχή, αλλά και εξαιρετική συμπεριφορά 
στο ιδιαίτερο ψάρεμα καλαμαριών.
Η συγκεκριμένη ίνα διαθέτει πολύ μεγάλη αντοχή για τη διατομή της, μεγάλη 
διάρκεια ζωής, έχει σχεδόν μηδενική ελαστικότητα και πολύ καλή ευαισθησία. 
Επίσης, το νήμα DTD Eging x8 είναι απόλυτα στρογγυλό, με μεταξένια υφή και 
γλυστράει ανάμεσα από τους οδηγούς, χωρίς να εμποδίζει την βολή του τεχνητού 
σας, καθώς μειώνει την τριβή και ελαχιστοποιεί τις τούφες, ή εμπλοκές.
Η DTD παράγει το νήμα Eging σε μπομπίνα των 150 μ, σε μονόχρωμη έκδοση, 
σε Ροζ χρώμα για να έχετε εύκολη οπτική από την ακτή.

60126

60127
0.098

0.125

6.00

7.70

Τιμή

26.00€

26.00€

150Μ
PE

0.6
0.8
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FUSION MULTI-C 12X
Νέο 12κλωνο PE νήμα της Remixon! Κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας 
πολυαιθυλένιο ώστε να μην χαράζει οδηγούς χάρις στην σφιχτή πλέξη του αλλά 
και να αντέχει στο χρόνο και στις τριβές χάρις στην ειδική επικάλυψη που διαθέτει!!
Σε συσκευασία 150 & 300 μέτρων και σε λεπτές διαμέτρους κυρίως για Spinning, 
Eging, Shore Jigging και Βάρκα!!
Μεγάλης αντοχής 12κλωνο νήμα P.E. Braided line.
Ακόμη πιο στρόγγυλη διατομή από τα 8κλωνα!!
Μηδενική αποροφητικότητα νερού
Μεγάλη αντοχή στον κόμπο και στις τριβές
Διατίθεται σε καρούλια των 150μ και σε πολύ καλή τιμή!
Χρώμα πολύχρωμο (Αλλάζει κάθε 10 μέτρα ώστε να 
μπορούμε να γνωρίζουμε το βάθος που ψαρεύουμε)

Τιμή

42.00€

38.00€

33.00€

33.50€

300Μ
03.04.3018 0.18

03.04.3027

03.04.3024
03.04.3020 0.20

0.24

0.27

10.50

13.60

15.90

11.80

Τιμή

24.50€

23.00€

21.00€

150Μ
03.04.1114 0.14

03.04.1120
03.04.1118 0.18

0.20

  8.20

11.80
10.50

FUSION PE 4X
P.E. 4X νήμα της Remixon! Κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας πολυαιθυλένιο 
και σε 4Χ πλέξη που δίνει μεγαλύτερη αντοχή καθώς και απαλότερη υφή από τα απλά 
4κλωνα Δεν χαράζει οδηγούς και αντέχει στο χρόνο.
Σε συσκευασία των 100 & 150μέτρων και σε λεπτές διαμέτρους κυρίως για 
Lrf, Spinning κτλ.
Μεγάλης αντοχής 4Χ νήμα P.E. Braided line.
Ακριβής στρόγγυλη διατομή
Μηδαμινή αποροφητικότητα νερού
Μεγάλη αντοχή στον κόμπο και στις τριβές
Πολύ καλή ποιότητα για την τιμή του!
Χρώμα πράσινο

Τιμή

11.00€

11.00€

11.00€

11.00€

150Μ
03.02.0108 0.08

03.02.0116

03.02.0113
03.02.0110 0.10

0.13

0.16

  2.70

  6.80

  9.10

  3.60

11.00€

11.00€03.02.0120

03.02.0118 0.18

0.20

10.00

11.40

Τιμή

 7.50€

 7.50€

 7.50€

 7.50€

100Μ
03.02.4008 0.08

03.02.4016

03.02.4013
03.02.4010 0.10

0.13

0.16

  2.70

  6.80

  9.10

  3.60

 7.50€

 7.50€03.02.4020

03.02.4018 0.18

0.20

10.00

11.40
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FUSION MULTI-C 8X

FUSION GREEN 8X

Νέο 8κλωνο PE νήμα της Remixon! Κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας πολυαιθυλένιο 
ώστε να μην χαράζει οδηγούς χάρις στην σφιχτή πλέξη του αλλά και να αντέχει στο χρόνο 
και στις τριβές χάρις στην ειδική επικάλυψη που διαθέτει!!
Σε συσκευασία 150, 300 & 600 μέτρων και σε λεπτές διαμέτρους κυρίως για Spinning, Eging ,
Shore Jigging και Βάρκα!!
Μεγάλης αντοχής 8κλωνο νήμα P.E. Braided line.
Ακριβής στρόγγυλη διατομή
Μηδαμινή αποροφητικότητα νερού
Μεγάλη αντοχή στον κόμπο και στις τριβές
Χρώμα πολύχρωμο (Αλλάζει κάθε 10 μέτρα ώστε να 
μπορούμε να γνωρίζουμε το βάθος που ψαρεύουμε)

Νέο 8κλωνο PE νήμα της Remixon! Κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας πολυαιθυλένιο 
ώστε να μην χαράζει οδηγούς χάρις στην σφιχτή πλέξη του αλλά και να αντέχει στο χρόνο και 
στις τριβές χάρις στην ειδική επικάλυψη που διαθέτει!!
Σε συσκευασία 150 μέτρων και σε λεπτές διαμέτρους κυρίως για Lrf, Spinning, Eging και Βάρκα!!
Μεγάλης αντοχής 8κλωνο νήμα P.E. Braided line.
Ακριβής στρόγγυλη διατομή-Μηδαμινή αποροφητικότητα νερού
Μεγάλη αντοχή στον κόμπο και στις τριβές
Χρώμα πράσινο

Τιμή

23.00€

23.00€

23.00€

23.00€

300Μ
03.03.3116 0.16

03.03.3122

03.03.3120
03.03.3118 0.18

0.20

0.22

  9.10

11.40

14.00

10.00

23.00€

23.00€03.03.3130

03.03.3125 0.25

0.30

15.00

20.00

Τιμή

12.50€

12.50€

12.50€

12.50€

150Μ
03.03.1113

0.16

03.03.1120

03.03.1118
03.03.1116

0.18

0.20

0.22

  9.10

11.40

14.00

10.00

12.50€03.03.1122

0.13   6.80

Τιμή

45.00€

45.00€

45.00€

45.00€

600Μ
03.03.6125 0.25

03.03.6135

03.03.6130
03.03.6128 0.28

0.30

0.35

15.00

20.00

25.00

18.00

45.00€03.03.6140 0.40 31.00

Τιμή

15.60€

13.50€

11.50€

11.50€

150Μ
03.03.1506

0.10

03.03.1516

03.03.1513
03.03.1510

0.13

0.16

0.18

  5.90

  9.10

10.00

  6.80

11.50€03.03.1518

0.06   4.50
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Τιμή

18.00€

15.00€

14.00€

13.50€

13.50€

22.50€

18.00€

300Μ

03.02.4025

03.02.4030

03.02.4035

100Μ
Τιμή

8.50€

8.50€

8.50€

8.50€

8.50€

16.50€

16.50€

15.00€

Τιμή

2.00€

2.00€

9.70€

10.00€

10.00€

15.00€

12.00€

10.50€

17.00€
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Εξειδικευμένα Leader της Dragon από 
αόρατη πετονιά σε συσκευασία 2,5 μέτρων 
(χωρίς στριφτάρι κτλ.)
Ειδική για παράμαλα σε πλάνους κτλ.
Λεπτές διατομές με υψηλή αντοχή
Διατίθενται μαζί με 25 κλιπ (Sleeves) 
Μήκος 2,5 μέτρα

Τιμή

51-108-25

51-110-25

51-120-25

51-125-25

51-115-25

8

10

15

20

25

6,50€

6,70€

7,00€

7,50€

8,00€

Εξειδικευμένα πλαστικοποιημένα σύρματα της Dragon σε 
συσκευασία 2,5 μέτρων. Πολύ μαλακό!
American Fishing Wire ποιότητα
Λεπτές διατομές με υψηλή αντοχή χάρη
στην πλέξη τους (7χ7)
Διατίθενται μαζί με 25 κλιπ (Sleeves) 
Μήκος 2,5 μέτρα

Τιμή

51-209-25

51-212-25

51-230-25

51-218-25

9

12

18

30

9,50€

9,00€

7,80€

7,50€

1x7 Surflon

2.80€

Έτοιμα leader, της Dragon σε 
συσκευασία 2 τεμαχίων
American Fishing Wire ποιότητα
Λεπτές διατομές με υψηλή αντοχή 
χάρη στην πλέξη τους (1χ7) καθώς 
και κάλυψη με πλαστικό για 
αδιαβροχοποίηση
Διατίθενται σε διάφορα μήκη

Τιμή

4,00€

4,30€

5,00€

Τιμή

4,00€

4,30€

5,00€

Τιμή

5,90€

Τιμή

9,90€

12,00€

12,00€

                                                      Εξειδικευμένα Leader της Dragon                 
                                                      απο καθαρό τιτάνιο, το ποιό ισχυρό 
                                                      σύρμα στον κόσμο, σε έτοιμα 
                                                     παράμαλλα. Τυλιγμένο σαν νήμα σε 
                                                     διάταξη 1χ7, 
                                       δίνοντας απίστευτη ευλυγισία και αντοχή σε 
                                      πολύ λεπτή διάμετρο American Fishing Wire  
ποιότητα. Λεπτή διατομή με αντοχή 14kg
Διατίθενται σε 30-40cm, έτοιμο με στριφτάρι και παραμάνα

Εξειδικευμένα Leader της Dragon απο καθαρό τιτάνιο, το ποιό 
ισχυρό σύρμα στον κόσμο, σε έτοιμα παράμαλλα
American Fishing Wire ποιότητα. Λεπτή διατομή με αντοχή 
9kg,  14kg & 18kg για Big Game. Διατίθενται σε 20-30-40cm, 
έτοιμο με στριφτάρι και παραμάνα

5.00€
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4 859-008-0904

59-006-0904
3.00€
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FLEXI HEAD
598-000-000 

X-FINE

598-050-003

Tιμή

Mix

  5gr

5.60€

2.40€

   No

ΤΕΧΝΗΤΑ ΔΟΛΩΜΑΤΑ

Τα Flexi Head ή Czeburaszka ήρθαν να μας λύσουν τα χέρια σε πολλές τεχνικές 
ψαρέματος όπως το Spinning, Eging, Lrf ακόμα και σε καθετές. Έιναι μια 
μολυβοκεφαλή που αντί για αγκίστρι διαθέτει ατσάλινη παραμμάνα ώστε να 
τοποθετήσουμε ότι αγκίστρι θέλουμε. Διατίθεται σε 5,7.5,10,15,20,25 γραμμάρια 
βάρος σε συσκευασία 3 τεμαχίων καθώς και σε συσκευασία μιξ 6 τεμαχίων. 

598-075-003 

598-100-002

 7.5gr

 10gr

2.50€

2.70€

598-150-002 

598-200-001

 15gr

 20gr

3.00€

3.20€

598-250-001  25gr 3.30€

525-008-004 

525-008-006

0.8gr

 0.8gr

    No

525-015-001 

525-015-002

 1.5gr

 1.5gr

525-015-004      

525-015-006

 1.5gr

 1.5gr

525-025-001       2.5gr

  4

  6

  1

  2

  4

  6

  1

Το X-Fine έχει κατασκευστεί για μικρά και μεσαία σιλικονούχα σε μικρά νούμερα αγκιστριών
Hi-Carbon steel αγκίστρι με Ultra Point™ μύτη με κούρμπα τύπου Aberdeen και δύο αρπάδια στο 
κοτσάνι για την συγκράτηση των δολωμάτων
Λείο με ακριβείας κεντράρισμένο μολύβι και γενικά πολύ καλή κατασκευή 
Συσκευασία 3 τεμαχίων

525-025-002       2.5gr   2

525-025-004 

525-025-006

2.5gr

  2.5gr

    No

525-040-001 

525-040-002

   4gr

   4gr

525-040-004 

525-040-006

   4gr

   4gr

525-055-001  5.5gr

  4

  6

  1

  2

  4

  6

  1

525-055-002  5.5gr   2

2.00€

FOOTBALL
Έχει σχεδιαστεί κυρίως ώστε να μπορούν οι σιλικόνες να αγγίζουν τον βυθό χωρίς να γέρνουν 
έτσι ώστε η μύτη του αγκιστριού να είναι πάντα στην κορυφή. Για καλύτερα καρφώματα 
χρησιμοποιήθηκε αγκίστρι τύπου O'Shaugnessy με αιχμηρή μύτη UltraPoint™ καθώς και 
επικάλυψη αντισκρωριακής προστασίας BK1 BenchKote. Όπως σε όλα τα Dragon Jig head 
         V-Point τοποθετήθηκαν δύο δακτύλιοι συγκράτησης δολωμάτωνΣυσκευασία 3τεμαχίων

531-050-010 

531-050-020

Tιμή

 5gr

  5gr

1.60€

1.60€

   No

531-100-030      

531-100-040

 10gr

 10gr

2.00€

2.00€

531-150-050 

531-150-060

 15gr

 15gr

2.40€

2.50€

1/0

2/0

3/0

5/0

6/0

4/0
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1/0

2/0

3/0

4/0

5/0

521-030-010 

521-050-010

  3gr

   5gr

    No

521-030-020 

521-050-020

   3gr

   5gr

521-050-030      

521-050-040

   5gr

   5gr

521-050-050         5gr

1/0

1/0

2/0

2/0

3/0

4/0

5/0

521-050-060        5gr 6/0

521-100-050 

521-100-060

 10gr

   10gr

    No

521-125-020 

521-125-030

 12.5gr

 12.5gr

521-125-040 

521-125-050

  12.5gr

  12.5gr

521-150-010    15gr

5/0

6/0

2/0

3/0

4/0

5/0

1/0

521-150-020    15gr 2/0

PROTECTOR

520-050-010 

520-050-020

Tιμή

 5gr

  5gr

1.60€

1.60€

   No

520-050-030         

520-050-040     

  5gr

  5gr

2.00€

2.00€

520-075-020      

520-075-030     

7.5gr

7.5gr

2.40€

2.50€

1/0

2/0

3/0

2/0

3/0

4/0

Το Speed έχει κατασκευαστεί για μεσαία και μεγάλα σιλικονούχα 1/0-2/0-3/0-4/0-5/0 
 και 6/0 νούμερα αγκιστριών. Hi-Carbon steel αγκίστρι με ίσια Ultra Point™ μύτη με 
κούρμπα τύπου O'Shaugnessy και δύο κονικούς δαχτυλίους στο κοτσάνι για καλύτερη
συγκράτηση. Λείο με ακριβείας κεντράρισμένο μολύβι και γενικά πολύ καλή κατασκευή 
που θα σας εντυπωσιάσει. Συσκευασία 3 τεμαχίων

521-075-010  7.5gr

521-075-020 

521-075-030

 7.5gr

 7.5gr

521-100-010      

521-100-020

  10gr

  10gr

521-100-030        10gr

1/0

2/0

3/0

1/0

2/0

3/0

521-100-040        10gr 4/0

521-150-030     15gr

521-150-040 

521-150-050

    15gr

    15gr

521-150-060 

521-175-010

    15gr

   17.5gr

521-200-030     20gr

3/0

4/0

5/0

6/0

1/0

3/0

521-200-060     20gr 6/0

2.50€

Διαθέτουν προστασία ώστε να μην μπλέκονται στο αγκίστρι μας φύκια ή 
οτιδήποτε παρεμποδίζει το δόλωμά μας. Με το δάγκωμα του ψαριού πατιέται 
το έλασμα και ελευθερώνει τη μύτη του αγκιστριού. Για καλύτερα καρφώματα 
χρησιμοποιήθηκε αγκίστρι τύπου O'Shaugnessy με αιχμηρή μύτη UltraPoint™ 
καθώς και επικάλυψη αντισκρωριακής προστασίας BK1 BenchKote.
Όπως σε όλα τα Dragon Jig head V-Point τοποθετήθηκαν δύο δακτύλιοι 
συγκράτησης δολωμάτων
Συσκευασία/τιμή 3τεμαχίων

520-075-040           

520-100-030     

7.5gr

 10gr

2.00€

2.00€

520-100-040      

520-100-050     

 10gr

 10gr

2.40€

2.50€

4/0

4/0

5/0

3/0

4.00€

SPEED
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540-100-080 

540-100-100

 10gr

  10gr

    No-Pcs

540-150-070 

540-150-100

  15gr

  15gr

540-200-080      

540-200-100     

  20gr

  20gr

 8/0-3

10/0-3

 7/0-3

10/0-3

 8/0-3

10/0-3

BIG GAME

Το Speed Heavy Duty έχει κατασκευαστεί για μεγάλα σιλικονούχα και μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί σε τεχνικές Spinning/Heavy Spinning όπως και σε Jigging ή και σε συρτή 
από το σκάφος. Διατίθεται σε 7/0 εώς 10/0 αγκίστρι και σε βάρος από 10 εώς 35gr για 
Spinning, Heavy Spinning ή shore jigging και σε 10/0 αγκίστρι σε 125,150 και 200γρ 
για τεχνικές jigging, συρτή με μεγάλες σιλικόνες.
Hi-Carbon steel αγκίστρι 3Χ Strong με ίσια Ultra Point™ μύτη με κούρμπα τύπου 
O'Shaugnessy και δύο κωνικούς δακτυλίους στο κοτσάνι για την συγκράτηση 
των δολωμάτων. Λείο με ακριβείας κεντραρισμένο μολύβι και γενικά πολύ καλή 
κατασκευή που θα σας εντυπωσιάσει.
Συσκευασία/τιμή 3 και 2 τεμαχίων

    Τιμή

    4.50€

SPEED HD

    5.00€

    4.00€

    5.00€

    4.60€

    5.00€

540-250-070 

540-350-070     

 25gr

  35gr

    No-Pcs

540-350-100      

540-912-100     

  35gr

  125gr

540-915-100           

540-920-100          

  150gr

  200gr

 7/0-3

 7/0-3

10/0-3

10/0-2

10/0-2

10/0-2

    Τιμή

    4.30€

    4.80€

    5.70€

    7.50€

    8.50€

  10.00€

990-500-070      

990-500-100          

 50gr

  50gr

    No-Pcs

990-910-120      100gr

 7/0-3

10/0-3

12/0-3

    Τιμή

    4.80€

    5.80€

    8.50€

Το Big Game έχει κατασκευαστεί για μεγάλα σιλικονούχα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
σε τεχνικές jigging ή συρτή για μεγάλα θηράματα. Hi-Carbon steel αγκίστρι 3Χ Strong 
με ίσια Ultra Point™ μύτη με κούρμπα τύπου aberdeen και δύο κονικούς δαχτυλίους στο 
κοτσάνι για την συγκράτηση των δολωμάτων. Λείο με ακριβείας κεντράρισμένο μολύβι 
και γενικά πολύ καλή κατασκευή που θα σας εντυπωσιάσει
Συσκευασία/τιμή 3 τεμαχίων
Διατίθεται σε νούμερο αγκιστριού 7/0 και 12/0 και σε 50, 100γρ βάρος.
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AGGRESOR PRO

D-01-000 

D-01-501

    X

    40

D-02-699 

D-01-871

D-01-910 

D-01-921

D-02-200 

  X

D-03-800 

D-03-990

D-10-930 

D-10-960

D-15-050 

D-20-209

D-20-319 

D-30-301 

AG30D-**-***/7.5cm/3.00€

                                         Οι νέες σιλικόνες Aggressor Pro παράγονται από το νεότερο υλικό σιλικόνης με εξαιρετική απαλότητα 
                                     που επιτρέπει να επιτευχθεί η πιο φυσική δράση. Ο συνδιασμός λεπτού σώματος με βαθιές κοπές στο τμήμα 
ανάμεσα στο σώμα και το πτερύγιο της ουράς έδωσε απίστευτα αποτελέσματα - η ουρά του μαλακού σώματος κινείται ελαφρά 
ακόμη και όταν δεν ανακτούμε ή και χωρίς καθόλου Jerks. Οι Aggresor πρακτικά προκαλούν τα ψάρια να την δαγκώσουν σε 
όλες τις συνθήκες. Διατίθενται σε διάφορα φυσικά χρώματα με ζωντανά 3D μάτια παρομοιάζοντας τέλεια τα μικρόψαρα. 
Μπορεί να αρματωθεί με Jig Heads ή με OffSet. Διαθέσιμες σε 3 μεγέθη 7.5cm/4τεμάχια, 10cm/3τεμάχια & 11.5cm/2τεμάχια

AG40D-**-***/10cm/3.00€

AG45D-**-***/11.5cm/2.50€

    45    30

D-30-415 

  X

    X   X   X

    X   X   X

    X   X

    X   X   X

    X   X   X

    X

    X   X

    X   X

    X   X   X

    X   X   X

    X   X

    X   X

    X

    X   X   X

    X   X

D-01-000

D-01-501

D-01-871

D-01-921

D-01-910

D-02-200

D-02-699

D-03-800

D-03-990

D-10-930

D-10-960

D-15-050

D-20-209

D-20-319

D-30-301

D-30-415
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INVADER

Διαθέτει ειδική υποδοχή για Jig Heads
''Ζωντανό'' ανάγλυφο σώμα Clearru3D ™ με ειδικό βερνίκι που δίνει 
πραγματικά ρεαλιστική υφή
Κούφιο εσωτερικό, που δίνει περισότερη φωτεινότητα όπως και 
δυνατότητα γεμίσματος με άρωμα Shock Bite που αφήνει κατά 
την πλέυση στο νερό X-Scent ™
Μάτια με τρισδιάστατη τεχνολογία LivEYE ™
Συσκευασία 5 τεμαχίων σε 3 μεγέθη 7.5cm,10cm & 12.5cm

P-MK 

P-SM

    X

    40

S-10-240 

P-RH

S-01-100 

S-02-300

S-03-500 

  X

    50    30
  X

    X   X   X

    X   X   X

    X   X   X

    X   X   X

CH30P-**-***/7.5cm/5.80€

CH40P-**-***/10cm/7.50€

CH50P-**-***/12.5cm/10.80€

    X   X   X

    X   X   X

Τα INVADER  είναι η νέα πρόταση της Dragon, η ιδέα ήταν να κατασκευαστεί 
μια σιλικόνη που η ουρά της να διαθέτει πολλές ραβδώσεις ώστε να 
δίνει έντονες δονήσεις που όλοι ξέρουμε πως προσελκύουν τους 
θηρευτές. Σώμα που παρομοιάζει τον μικρό ψαράκι.
Στην ουρά έχουν τοποθετηθεί ραβδώσεις που δημιουργούν 
δονήσεις στο νερό προσελκύοντας τα ψάρια.

D-01-000 

D-01-871

    X

    30

D-30-101 

D-01-910

D-01-921 

D-20-209

D-20-309 

  X

    40    20
  X

    X   X   X

    X   X   X

    X   X   X

    X   X   X

IV20D-**-***/5cm/5pcs

IV30D-**-***/7.5cm/4pcs

IV40D-**-***/10cm/3pcs

    X   X   X

    X   X   X

3.00€

P-SM

P-MK

P-RH

S-01-100

S-02-300

S-03-500

S-10-240

D-01-000

D-01-501

D-01-871

D-01-910

D-01-921

D-20-209

D-20-309

D-20-790

D-20-855

D-30-101

D-30-415

D-41-950

ΤΕΧΝΗΤΑ ΔΟΛΩΜΑΤΑ
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JERKY 5"

Τα Jerky έχουν κλασικό σώμα ψαριού με ίσια ουρά όπως και 
άνοιγμα στην κοιλιά ώστε να κρύβεται το swimbait offset 
hook. Επίσης μπορεί να δεχτεί και jig head με εξίσου άριστα 
                      αποτελέσματα. Πρόκειται για σιλικόνη τύπου Slug 
                            κατάλληλη τόσο για μολυβοκεφαλή τύπου Dart, 
όσο και για σκέτο αγκίστρι offset με ή χωρίς βάρος. Άριστη 
ποιότητα σιλικόνης, σε πεπλατυσμένο και λεπτό σχήμα με ίσια 
ουρά slug. Διαθέτει υποδοχή για Swimmbaits offset αγκίστρια, 
για βάρος χρησιμοποιήστε τα Flexi Head.Συσκευασία 5τεμαχίων 
                           σε ειδικό σακουλάκι  ''άνοιξε/κλέισε '' που τα 
κρατάει σε άριστη κατάσταση.
               12.5 εκατοστά μήκος και σε διάφορα χρώματα

JK50S-01-100    

JK50S-01-121    

JK50S-02-330    

JK50S-10-240    

JK50P-RH    

JK50P-SM

7.50€

     BELLY FISH
Η ιδέα ήταν να κατασκευαστεί μια σιλικόνη που η ουρά του 
θα δίνει τρελές κίνησεις χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια από τον
 ψαρά και έτσι μετά από αλλεπάλληλες δοκιμές του Team 
Dragon κατασκευάστηκε η Belly Fish! Στην ουρά έχουν 
τοποθετηθεί ραβδώσεις που δημιουργούν δονήσεις στο νερό 
προσελκύοντας τα ψάρια.

D-10-950 

D-10-960

    X

D-50-109 

D-15-050

D-20-309 

D-30-101

D-03-800 

  X   X

    X   X   X

    X   X   X

    X   X

    X

    X   X

    X

D-01-000 

D-01-501

    X

    35/3pcs

D-10-930 

D-01-871

D-01-890 

D-01-910

D-01-921 

  X

    40/3pcs    20/5pcs

  X

    X   X   X

    X

    X   X   X

    X   X   X

    X   X   X

    X   X   X

BF20D-**-***/5cm

BF35D-**-***/8.5cm

BF40D-**-***/10cm

D-20-800 

D-60-853

D-02-961 

    X

  X

  X

D-30-415   X

3.00€
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SHOGUN

LUNATIC & LUNATIC PRO

 P-GR

 P-SM

 S-01-120

 S-01-320

 S-20-138

ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΗΚΟΣ ΒΑΡΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

SHOGUN SH 50

SHOGUN SH 60

1712,5 5/0 -6/0 5 τεμ.

2515 7/0-8/0 5 τεμ.

cm gr

 P-GR
 P-SM

 S-01-120
 S-01-320
 S-20-138

 Colour  size 50  size 60
 x

 x

 x  x

 x

 x
 x

 x

12.5cm/10.50€

15cm/13.50€

D-41-958

D-01-890

D-01-910

S-01-070

S-01-301

S-02-000

S-03-141

D-01-921

D-15-050

S-01-500

D-01-501

D-03-800

D-02-200

D-01-650

D-10-938

 D-10-950

 D-10-960

 D-30-415

 D-41-400

 D-20-309

 D-02-215

7.5cm
 4pcs

Κωδικός 8.5cm
 3pcs

10cm
10pcs

10cm
 3pcs

12.5cm
  2pcs

15cm
 2pcs

D-01-910

D-41-958

S-01-070

S-01-301

S-02-000

S-03-141

D-01-921

D-15-050

S-01-500

D-01-501

D-03-800

D-01-890

D-02-200

D-01-650

D-10-938

D-10-950

D-10-960

D-30-415

D-41-400

D-20-309

D-02-215

X X X X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X

X X X

X X X X

X X X X

X X

X X X

X

X X

X X

X

X X

X

S-02-201

S-02-001 X

10cm/10pcs-9.00€

ΟΛΕΣ-3.00€
ΕΚΤΟΣ

15cm/ 2pcs-4.00€
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HITMAN

JUMPER
JU10S-**-***/2.5cm/3.00€

JU15S-**-***/3.5cm/3.00€

IV20D-**-***/5cm/5pcs

60-00160-001

38-002

30-001

10-000

02-005

01-000
20 TEMAXIA/ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

P-SM

3.00€

BABY ROACH

BB50D-**-***/12.5cm/ 3.00€

2 ΤΕΜΑΧΙΑ/ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
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WORM

MINNOW

MN30D-**-***/7.5cm/2.60€

LR40D-**-***/10cm/3pcs

3.00€

LAVRA

7,5cm, 2gr

D-030

D-026

D-049

D-015

WO40D-**-***/10cm/15pcs/8.50€ WR40D-**-***/10cm/3pcs/2.30€

Άριστη ποιότητα σιλικόνης, σε πεπλατυσμένο και λεπτό σχήμα. Παρομοιάζει το γόνο ή το μικρό ψαράκι που προσπαθεί να 
ξεφύγει. Ειδικό για spinning και με την τεχνική Drop shot ή με Jerk.

015

018

019

020

029

030

046

Τα Larva είναι ένα νέο ψαράκι της σειράς Drop Shot της Dragon σε σχήμα σκουληκιού με ζωντανό μάτι
Δέχεται κυρίως μολυβοκεφαλή της σειράς Speed ή μπορεί να αρματωθεί και με Offset αγκίστρι και για βάρος Flexi Head.
Μπορεί να ψαρευτεί με αργή ανάκτηση και jerks ή με την τεχνική Drop Shot
Άριστη ποιότητα σιλικόνης, με άρωμα γαρίδας
Σε σχήμα σκουληκιού με ζωντανό μάτι
Συσκευασία/τιμή 3 τεμαχίων
10 εκατοστά μήκος
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FLIES JIGS

SHOCK BITE

924-5010-**/ 5gr/ 3pcs /9.50€925-2502-**/2.5gr/3pcs/9.30€

Παχύρευστο Άρωμα για 
τεχνητά δολώματα

2.00€

ΤΕΧΝΗΤΑ ΔΟΛΩΜΑΤΑ

Κωδ. 32-42-03-0015
Γαρίδα
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67-13-9*** Πορτοκαλί  x x

110γρ.

4.70€

6.30€ 7.50€ 7.60€

5.50€ 6.00€ 6.50€

4.50€ 4.80€

4.80€ 5.00€
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1.80€

2.20€
2.00€

2.50€

2.80€
2.70€ #2-3.00€ / #4-3.30€

#2-1.80€ / #3-2.00€

#2-1.80€ / #3-2.00€ / #4-2.20€
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MONSTER JIG

ΤΕΧΝΗΤΑ ΔΟΛΩΜΑΤΑ

Το MONSTER JIG είναι ένα "απλό" θεωρητικά Jighead που έχει σχήμα "μπάλας", 
είναι ολοστρόγγυλο. Αποτελεί ιδανική επιλογή για ψάρεμα, σε συνδυασμό με 
σιλικόνες, κοντά ή και πάνω στον βυθό της θάλασσας, αλλιώς Bottom Fishing. 
Το MONSTER JIG μπορεί να συνδυαστεί με όλων των τύπου διαφορετικά So Baits 
που υπάρχουν όπως Shads, Curly Tail, Slugs καθώς και σιλικόνες με διχαλωτή ουρά 
στο τελείωμά τους. Για αυτόν τον λόγο τα κατασκεύασε σε μεγάλη ποικιλία από 
διαφορετικά βάρη αλλά και μεγέθη αγκιστριών. Κύριο και βασικότερο χαρακτηριστικό 
του είναι το εξαιρετικής ποιότητας αγκίστρι που έχει, τα οποία είναι 
κατασκευασμένα στην Ιαπωνία ( made in JAPAN ) από την εταιρεία 
MARUTO. 

3.80€

STAND UP JIGHEAD

Το Jighead που έχει δημιουργήσει η Lucky John με ονομασία "STAND UP" έχει ως βασικό σκοπό την στιγμή που στέκεται στον βυθό 
να σχηματίζει γωνία περίπου 45 μοιρών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα της φυσικής παρουσίας της σιλικόνης που είναι τοποθετημένη στο 
Jighead την στιγμή που βρίσκεται σταματημένη στον βυθό, παρομοιάζοντας κάποιο μικρόψαρο το οποίο αναζητά την τροφή του στην 
άμμο. Οπότε ακόμη και αυτήν την στιγμή της απραγίας μπορεί κάποιο ψάρι να μπουκώσει τον συνδυασμό σιλικόνης και STAND UP. 
Το STAND UP Jighead έχει τριγωνικό σχήμα με αποτέλεσμα να πραγματοποιεί "ζικ-ζακ" αλλιώς "Dart Action" κίνηση μέσα στο νερό. 
Αυτή η δράση έχει παρατηρηθεί οτι αυξάνει την επιθετικότητα των ψαριών. Όπως μπορούμε να δούμε στην φωτογραφία στο αγκίστρι 
είναι τυλιγμένο ένα λεπτό σύρμα σε ελικοειδή μορφή που έχει ως σκοπό να συγκρατά πολύ καλά την σιλικόνη που τοποθετούμε.
Το αγκίστρι το οποίο έχει χρησιμοποιήσει η Lucky John είναι πολύ ποιοτικό και γερό μιας και είναι κατασκευασμένο στην Ιαπωνία. 
Είναι διαθέσιμο σε διάφορα γραμμάρια με αρκετά διαφορετικά νούμερα αγκιστριών που είναι χρήσιμο ώστε να ταιριάξουμε σωστά 
την κάθε σιλικόνη που θα επιλέξουμε επιλέγοντας τα σωστά γραμμάρια με το ανάλογο μέγεθος αγκιστριού.

5.00€

Κωδικός Βάρος Μέγεθος Αγκιστριού Τεμάχια

Κωδικός Βάρος Μέγεθος Αγκιστριού Τεμάχια
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JIG BALL

ΤΕΧΝΗΤΑ ΔΟΛΩΜΑΤΑ

Ένα από τα πιο χρήσιμα εξαρτήματα στην τεχνική του Bottom Fishing δεν είναι άλλο από την Cheburashka. Η Lucky John έρχεται 
να καλύψει τις ανάγκες μας πάνω σε αυτό το θέμα με μία οικονομική πρόταση αφού σε χαμηλή τιμή διάθεσης υπάρχουν αρκετά 
τεμάχια ανά συσκευασία. Στην ουσία το οικονομικό Jig Ball της Lucky John πρόκειται για ένα Jighead σε σχήμα μπάλας στο οποίο 
το σύρμα είναι αποσπώμενο, δίνοντας μας έτσι την δυνατότητα να μπορούμε να προσαρμόσουμε οποιοδήποτε τύπο και μέγεθος 
αγκιστριού θελήσουμε. Είναι διαθέσιμο σε διαφορετικά βάρη που μπορούν να 
καλύψουν τόσο την τεχνική του LRF όσο και του Medium spinning. 

3.00€

TUNGSTEN JIG BALL

Κωδικός Βάρος Τεμάχια

Κωδικός Βάρος Τεμάχια Τιμή

4.40€
4.90€
5.00€
6.80€
4.90€
6.90€

Ένα από τα πιο χρήσιμα εξαρτήματα στην τεχνική του Bottom Fishing δεν είναι άλλο από την Cheburashka. Η Lucky John έρχεται 
να καλύψει τις ανάγκες μας πάνω σε αυτό το θέμα με ένα άκρως ποιοτικό προϊόν που είναι κατασκευασμένο από υλικό TUNGSTEN 
στην μακρινή Ιαπωνία. Το υλικό Tungsten, στα ελληνικά βολφράμιο, έχει μεγαλύτερο ειδικό βάρος από το απλό μολύβι. Αυτό έχει 
ως αποτέλεσμα να αποδίδει περισσότερο βάρος σε μικρότερο όγκο. Με αυτό πετυχαίνουμε γρηγορότερο κατεύασμα στον βυθό αλλά 
και καλύτερη αεροδυναμικότητα, που μεταφράζεται σε μακρινότερες ρίψεις. Στην ουσία το TUNGSTEN Jig Ball της Lucky John 
πρόκειται για ένα Jighead σε σχήμα μπάλας στο οποίο το σύρμα είναι αποσπώμενο, δίνοντας μας έτσι την δυνατότητα να μπορούμε 
να προσαρμόσουμε οποιοδήποτε τύπο και μέγεθος αγκιστριού θελήσουμε. 
Είναι διαθέσιμο σε διαφορετικά βάρη που μπορούν να καλύψουν τόσο την 
τεχνική του LRF όσο και του Medium spinning. 

BRASS BULLET
BRASS BULLET πρόκειται για ένα από τα πιο χρήσιμα αξεσουάρ για τις τεχνικές TEXAS RIG, CAROLINA RIG, CALIFORNIA 
RIG, τεχνικές ψαρέματος που έχουν προέλθει από την Αμερική. Στην ουσία είναι ό,τι πιο απαραίτητο για να πραγματοποιήσει 
κανείς αυτές τις τεχνικές, που έχει ως βασική χρησιμότητα να βυθίσει το τεχνητό μας δόλωμα (σιλικόνη) στον βυθό με απόλυτα 
φυσικό κι ελκυστικό τρόπο. Για αυτόν τον λόγο θα δούμε να το αναφέρουν σε ξένες χώρες και ως SINKER. Το BRASS BULLET 
της εταιρείας Lucky John δεν είναι απλά ένα βαρίδιο σε σχήμα σφαίρας όπως τα περισσότερα που κυκλοφορούν στην αγορά. 
                                                          Αντίθετα το BRASS BULLET είναι κατασκευασμένο απο ορείχαλκο κι αυτό δεν είναι τυχαίο.
                                                          Σκοπός της εταιρείας χρησιμοποιώντας το συγκεκριμένο υλικό κατασκευής ήταν να επιτύχει την 
                                                          τέλεια κίνηση του BRASS BULLET κατά μήκος του παράμαλλου που χρησιμοποιούμε 
                                                          (μέγιστη ολισθηρότητα), αφού διαθέτει απόλυτα λεία επιφάνεια κάτι το οποίο βοηθάει και την 
                                                          ρίψη έχοντας καλύτερη αεροδυναμική. Εκτός αυτού η εταιρεία έχει τοποθετήσει στο εσωτερικό ένα 
                                                          κομμάτι από πλαστικό σωληνάκι ώστε να μήν τραυματίζεται το παράμαλλο-νημα μας. 

Κωδικός Βάρος Τεμάχια Τιμή

6.80€
7.40€
8.00€
8.00€
8.00€
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PREDATOR LJH234

ΤΕΧΝΗΤΑ ΔΟΛΩΜΑΤΑ

Σαλαγκιές αντικατάστασης τεχνητών δολωμάτων σε όλα τα μεγέθη.
Κατασκευασμένες από HIGH CARBON STEEL στην ΙΑΠΩΝΙΑ.

Κωδικός Μέγεθος Τεμάχια

6.00€

TRAILER HOOK LJH559
Εξειδικευμένα αγκίστρια αλλιώς single hooks για σπαστές μολυβοκεφαλές αλλά και 
σκέτες σιλικόνες.Μεγάλη αντοχή στο θαλασσινό νερό. Διαθέτουν κρίκο ώστε εύκολα 
να μπορούμε να τα τοποθετήσουμε στα jighead. Kατασκευασμένα από HIGH 
CARBON STEEL στην ΙΑΠΩΝΙΑ.

Κωδικός Μέγεθος Τεμάχια

2.50€

OFFSET HOOK LJH345

Κωδικός Μέγεθος Τεμάχια

Ένα ανθεκτικό και αρκετά σκληρό Offset μας προσφέρει την σιγουριά πάνω στην μάχη με 
ένα μεγάλο ψάρι. Kατασκευασμένα από HIGH CARBON STEEL στην ΙΑΠΩΝΙΑ.

Τιμή

4.10€
4.10€
4.10€
5.50€
5.50€
5.50€
5.50€
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ΤΕΧΝΗΤΑ ΔΟΛΩΜΑΤΑ

OFFSET HOOK LJH355
Ένα ανθεκτικό και αρκετά σκληρό Offset με μεγάλο κρίκο που μας προσφέρει την 
σιγουριά πάνω στην μάχη με ένα μεγάλο ψάρι. Kατασκευασμένα από HIGH CARBON 
STEEL στην ΙΑΠΩΝΙΑ.

Κωδικός Μέγεθος Τεμάχια
4.50€

OFFSET HOOK LJH357

Κωδικός Μέγεθος Τεμάχια Βάρος

Ένα ανθεκτικό και αρκετά σκληρό Offset με μεγάλο κρίκο και πρόσθετο βάρος 
που μας προσφέρει την σιγουριά πάνω στην μάχη με ένα μεγάλο ψάρι. 
Kατασκευασμένα από HIGH CARBON STEEL στην ΙΑΠΩΝΙΑ. Ταιριάζει 
  απόλυτα σε σιλικόνες τύπου Slug, Shad καθώς και Curly Tail.

Τιμή

5.50€
6.70€
6.00€

OFFSET HOOK LJH357

Κωδικός Μέγεθος Τεμάχια Βάρος Τιμή

4.20€
2.60€
3.20€

Ένα ανθεκτικό και αρκετά σκληρό Offset με πρόσθετο βάρος και 
περιστρεφόμενη λεπίδα (Blade) για να προσελκύει περισσότερο τους 
θηρευτές που μας προσφέρει την σιγουριά πάνω στην μάχη με ένα μεγάλο 
ψάρι. Kατασκευασμένα από HIGH CARBON STEEL στην ΙΑΠΩΝΙΑ. 
Ταιριάζει απόλυτα σε σιλικόνες τύπου Slug, Shad καθώς και Curly Tail.
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3D SLUG

ΤΕΧΝΗΤΑ ΔΟΛΩΜΑΤΑ

Το επαναστατικό 3D SLUG 6’’ είναι μια σιλικόνη που ταιριάζει στα νερά μας και είναι ικανή να ξεγελάσει τα περισσότερα 
αρπακτικά που βρίσκονται στην Ελληνική ακτογραμμή. Πρόκειται για μια εξαιρετικά μαλακή σιλικόνη, 
που είναι κι ένα από τα βασικότερα θετικά στοιχεία της, αφού αυτή η ιδιότητα της δίνει εξαιρετική 
κίνηση μέσα στο νερό. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ψάρεμα κοντά στον βυθό, bottom 
fishing σε συνδυασμό με Jigheads, στα μεσόνερα σε συνδυασμό με Jigheads bullets
 ώστε να της δίνουν ζικ-ζακ κίνηση Darting Action αλλά και πολύ κοντά στην 
επιφανεια ή ακόμη και ακριβώς πάνω σε αυτήν με την τεχνική του 
Weedless fishing. Το μήκος της είναι 6’’ / 15,2cm και είναι διαθέσιμη σε 
πέντε διαφορετικούς χρωματισμούς. 

140419-**** - 6.80€

SLICK SHAD-V
                                                                       Η SLICK SHAD-V είναι μια σιλικόνη 
                                                                                που ανήκει στον τύπο TWIN TAIL 
                                                δηλαδή σιλικόνες που στο τελείωμα τους διαθέτουν 
                                  μία διχαλωτή ουρά. Επίσης είναι ιδανική για την τεχνική 
                        του Weedless Fishing  αφού στο κάτω μέρος της, στην κοιλιά της, 
               διαθέτει εγκοπή ώστε να κρύβεται το Offset αγκίστρι μας. Ιδανικά 
συνδυάζεται και με Jigheads τριγωνικού σχήματος τα οποία της δίνουν είτε 
κίνηση που χαρακτηρίζεται από την δράση Darting, είτε μία ελικοειδή κίνηση 
ακανόνιστη μέσα στο νερό και κυρίως κατά την πτώσηυ τρης προς τον βυθό. Αποτελεί μία εξαιρετική επιλογή αφού βάση μεγέθους 
και χρωματολογίου μπορεί να ξεγελάσει πληθώρα από τα ψάρια που βρίσκονται στις ακτές μας. Το μέγεθος της είναι 5'' ή αλλιώς 
12,7 εκατοστά και αποτελείται από 8 διαφορετικούς χρωματισμούς που μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες μας τόσο σε νυχτερινά 
ψαρέματα όσο και σε ψαρέματα κατά τη διάρκεια της μέρας.

001

005

004

002

008

009

010

012

140423-*** - 9.50€

BASSARA SOFT

    Τιμή    Κωδικός     Color    Μέγεθος
 (inches/cm)

    Τεμ.

    9.00€

    8.50€

Το νέο επαναστατικό SHAD από την εταιρεία Lucky John που ακούει στο όνομα 
BASARA 3D SOFT SWIM ήρθε για να αλλάξει τα δεδομένα στην κατασκευή 
αλλά και την εμφάνιση των shads.  Έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά με κυριότερο από αυτά να είναι 
η πολύ ρεαλιστική εμφάνιση του. Όπως μπορούμε να δούμε τα χρώματα έχουν αποτυπωθεί 
ολογραφικά στο σώμα της σιλικόνης, με αποτέλεσμα να μοιάζει πολύ με ένα 
πραγματικό μικρό ψάρι, εξού και το γεγονός οτ η εταιρεία αναγράφει πως 
πρόκειται για ένα 3D holographic So Swim Bait. Το επαναστατικό αυτό shad εκτός 
των υπολοίπων , είναι ποτισμένο με άρωμα το οποίο προσελκύει τα ψάρια. Αυτό πρόκειται 
για μια πατέντα της Lucky John την οποία χαρακτηρίζει ως σύστημα διατήρησης και 
διασποράς του αρώματος με το οποίο είναι εμπλουτισμένες οι σιλικόνες. Ένα μυστικό που 
σίγουρα δεν πρόκειται να μας αποκαλύψει….  Eίναι κατασκευασμένες από ποιοτικό υλικό 
σιλικόνης που του επιτρέπει την ελκυστική κίνηση του στο νερό. Το τελείωμα του, δηλαδή 
η βαφή του, είναι τόσο αληθοφανή που θα λέγαμε πως άνετα θα την ζήλευαν ακόμη και τα 
πανάκριβα πλαστικά δολώματα ακριβών εταιρειών.
Διαθέσιμες σε δύο μεγέθη 2,5" (6.3cm) & 3,5"(8.9cm) και πληθώρα χρωματισμών.

PG03

PG04

PG05

PG06

PG07

PG12

PG13
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MAKORA SHAD

ΤΕΧΝΗΤΑ ΔΟΛΩΜΑΤΑ

001

002

003

004

005

006

007

MIX 4"

MIX 5"

                                                                                    Το MAKORA 3D SHAD TAIL ήρθε για να αλλάξει 
                                                                                               τα δεδομένα στην κατασκευή αλλά και την 
                                                                                                  εμφάνιση των shads.  Έχει ιδιαίτερα 
                                                 χαρακτηριστικά με κυριότερο από αυτά να είναι η πολύ ρεαλιστική 
                                         εμφάνιση του. Όπως μπορούμε να δούμε έχουν αποτυπωθεί ολογραφικά 
                                  τα λέπια πάνω στο σώμα της σιλικόνης κάνοντας την να μοιάζει με κάποιο 
                          αληθινό μικρόψαρο στα μάτια των ψαριών.  Eίναι κατασκευασμένες από ποιοτικό 
                υλικό σιλικόνης που τους επιτρέπει την ελκυστική κίνηση στο νερό. H βαφή τους, είναι 
       τόσο αληθοφανή που θα λέγαμε πως άνετα θα τις ζήλευαν ακόμη και τα πανάκριβα πλαστικά 
                                               δολώματα ακριβών εταιρειών. Το γεγονός ότι  έχει χρησιμοποιηθεί η 
                                                                καλύτερη τεχνολογία παραγωγής της ΙΑΠΩΝΙΑΣ τα λέει όλα 
                                                                          από μόνο του… Διαθέσιμες σε 3 μεγέθη σε διάφορους 
                                                                                  χρωματισμούς ενώ τα μεγέθη 4" & 5" έχουν και 
                                                                                  επιλογή MIX COLOR! 

    Κωδικός     Color    Μέγεθος
 (inches/cm)

    Τεμ.

7.40€

MAKORA SPLIT TAIL

001

002

003

004

005

006

007

                                                                   Το MAKORA 3D SHAD TAIL ήρθε για να αλλάξει τα δεδομένα στην 
                                                                   κατασκευή αλλά και την εμφάνιση των Twin Tails.  Έχει 
                                                                   ιδιαίτερα χαρακτηριστικά με κυριότερο από αυτά 
                                                                   να είναι η πολύ ρεαλιστική εμφάνιση του. 
                                                                   Όπως μπορούμε να δούμε έχουν 
                                                                   αποτυπωθεί ολογραφικά τα λέπια 
                                                                   πάνω στο σώμα της σιλικόνης κάνοντας 
                                                                   την να μοιάζει με κάποιο αληθινό μικρόψαρο στα μάτια των ψαριών.  Eίναι κατασκευασμένες από 
                                                                   ποιοτικό υλικό σιλικόνης που τους επιτρέπει την ελκυστική κίνηση στο νερό. H βαφή τους, είναι 
                                                                   τόσο αληθοφανή που θα λέγαμε πως άνετα θα τις ζήλευαν ακόμη και τα πανάκριβα πλαστικά 
                                                                   δολώματα ακριβών εταιρειών. Το γεγονός ότι  έχει χρησιμοποιηθεί η καλύτερη τεχνολογία 
                                                                   παραγωγής της ΙΑΠΩΝΙΑΣ τα λέει όλα από μόνο του… Διαθέσιμες σε 2 μεγέθη 3" & 4" σε 
                                                                   διάφορους χρωματισμούς.

7.40€

    Κωδικός     Color    Μέγεθος
 (inches/cm)

    Τεμ.
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ΤΕΧΝΗΤΑ ΔΟΛΩΜΑΤΑ

   UNAGI SLUG

    Κωδικός     Color    Μέγεθος
 (inches/cm)

    Τεμ.

                                                                                                Η «UNAGI» αφορά μια από τις 
                                                                       προτάσεις της LJ στην κατηγορία των SLUG. 
                                                      Το UNAGI SLUG έχει ένα ιδιαίτερο σχήμα. Τα μικρά 
                                           πτερύγια που έχει δεξιά κι αριστερά του δίνουν μια μορφή 
                                       μικρόψαρου που ανάλογα τον τρόπο που θα επιλέξουμε να το 
                   ψαρέψουμε μπορούμε να το κάνουμε να μοιάσει με διαφορετικό είδος. 
Έχει κατασκευαστεί από τέτοιο υλικό που του δίνει την δυνατότητα να είναι στο 
σύνολο του floating και  το σώμα του σε σχέση με τον βυθό σχηματίζει σωστή γωνία 
( περίπου 50°-60° ), με αποτέλεσμα ακόμη και σταματημένο στον βυθό να παραμένει 
ελκυστικό στα μάτια των ψαριών. Είναι διαθέσιμο στο μέγεθος των 3,5’’ ή αλλιώς 8,9 εκατοστών σε 5 διαφορετικούς χρωματισμούς

4.50€

   TIOGA
033

071

T47

F05

S08

T64

T69

T05

 Ένα από τα νέα δημιουργήματα της εταιρείας Lucky John είναι η σιλικόνη 
TIOGA, που πρόκειται για ένα υβριδικό shad το οποίο έχει κάποια 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Το σώμα του μοιάζει με κάποιο 
σκουλήκι που στο τέλος όμως καταλήγει σε ένα μικρό 
τακούνι στο οποίο οφείλει την εξαιρετική κίνηση 
του στο νερό που χαρακτηρίζεται από έντονο 
rolling κάνοντας το να μοιάζει σαν κάποιο 
πραγματικό μικρόψαρο. Οι ραβδώσεις που 
έχει στο σώμα της δημιουργούν κάποιες 
μικροδονήσεις κατά τη διάρκεια της κίνησης 
τους στο νερό. Την ελκυστικότητα του ανεβάζει η μυρωδιά που έχει δώσει στις TIOGA η Lucky 
John με την ειδική φόρμουλα που χρησιμοποιεί σε άρωμα σκουμπρί. Επίσης το γεγονός ότι είναι 
EATABLE, δηλαδή φαγώσιμη, μας δίνει την σιγουριά οτι το ψάρι που θα επιτεθεί στην TIOGA, 
θα την έχει μέσα στο στόμα όση ώρα χρειαστεί για να πετύχουμε το σωστό κάρφωμα.
Mεγέθη 2.4"/6.1cm 2,9" / 7,4cm και 3,4" / 8,6cm
EATABLE δηλαδή φαγώσιμο προϊόn
SCENT δηλαδή έχει μυρωδιά σκουμπρί
Xρωματισμοί UV & GLOW

    Κωδικός     Color    Μέγεθος
 (inches/cm)

    Τεμ.    Γεύση

6.00€

    Γεύση
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9

F05

F33

F13

F08

F07



   S-SHAD TAIL

ΤΕΧΝΗΤΑ ΔΟΛΩΜΑΤΑ

033

071

F05

S13

T05

Pa29

S-Shad Tail πρόκειται για ένα σιλικονούχο τεχνητό           δόλωμα που ανήκει στην κατηγορία 
των Shad. Πρόκειται για μία σιλικόνη που το                          σώμα της είναι γεμάτο με ραβδώσεις 
που δημιουργούν μικροδονήσεις κατά τη                                     διάρκεια της κίνησης της στο νερό 
και καταλήγει σε ένα                                                                            στρογγυλεμένο τακούνι στο οποίο 
οφείλει την κίνηση                                             της που χαρακτηρίζεται από το έντονο rolling. Η 
S-Shad Tail                                             όπως άλλωστε οι περισσότερες σιλικόνες της Lucky John, 
έχουν                                            σχεδιαστεί στην Ιαπωνία και έχουν κατασκευαστεί με κορυφαία 
                                                υλικά κατασκευής. Η S-Shad Tail έχει γεύση και άρωμα από σκουμπρί 
                                        αφού είναι εμποτισμένη στο εσωτερικό της. Έχει κατασκευαστεί από πολύ 
                                 μαλακό υλικό με σκοπό την πιο φυσική κίνηση της στο νερό. Σε συνδυασμό δε 
                        με το άρωμα αλλά και τη γεύση από σκουμπρί αυξάνεται η αποτελεσματικότητα της.

6.00€
    Κωδικός     Color    Μέγεθος

 (inches/cm)
    Τεμ.    Γεύση

   MINNOW
033

071

F05

S13

T05

T46

T26

T47

Πρόκειται στην ουσία για ένα λιλιπούτειο σιλικονάκι που ανήκει στην κατηγορία 
των Shad. Η εταιρεία αναφέρει χαρακτηριστικά πως έχει 
κατασκευαστεί με την τεχνολογία «Edible Bait», δηλαδή 
βρώσιμο προϊόν, που εφαρμόζει η Lucky John σε 
ορισμένα από τα προϊόντα της και πρόκειται για 
μια αποτελεσματική, φιλική προς το περιβάλλον 
«micro-plastic» επιλογή. Πιο συγκεκριμένα διαθέτει την τεχνολογία που χρησιμοποιεί η Lucky John 
και ονομάζει "Scent & Taste" αλλά και την "Edible bait" που σημαίνει πως είναι κατασκευασμένη από 
Eatable υλικό ώστε το 65% της μυρωδιάς από σκουμπρί να βρίσκεται στο εσωτερικό της σιλικόνης, με 
αποτέλεσμα όσο το γεύονται τα ψάρια, τόσο να το δαγκώνουν με μανία, και το 35% εξωτερικά ώστε 
να προσελκύει τα ψάρια με την μυρωδιά από απόσταση.

    Κωδικός     Color    Μέγεθος
 (inches/cm)

    Τεμ.    Γεύση

6.00€

   Mr GREEDY
                                                       Mr Greedy, πρόκειται για ένα σιλικονούχο τεχνητό δόλωμα που 
                                                              ανήκει στα Shad. Είναι σιλικόνη που το σώμα της «χωρίζεται 
                                 στην μέση». Όπως μπορούμε να δούμε το πρώτο κομμάτι της προς το κεφάλι 
                            είναι γεμάτο ραβδώσεις. Μετά το στένεμα που κάνει ξεχωρίζοντας το πίσω μέρος 
                       που είναι και η ουρά τής, καταλήγει σε ένα πεπλατυσμένο τακούνι στο οποίο οφείλει 
                  την κίνηση της στο νερό. Αυτό το στένεμα όμως, που στην ουσία χωρίζει την Mr Greedy 
            σε δύο μέρη, έχει ως αποτέλεσμα την έντονη κίνηση της στο νερό που χαρακτηρίζεται από 
    έντονο wobbling&rolling. Έχει άρωμα από σκουμπρί, που πρόκειται για την χαρακτηριστική 
φόρμουλα αρώματος που χρησιμοποιεί η Lucky John.

071

S01

S13

S14

T26

T05

T44

    Κωδικός     Color    Μέγεθος
 (inches/cm)

    Τεμ.    Γεύση Τιμή

6.00€

5.60€
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   HAMA STICK

ΤΕΧΝΗΤΑ ΔΟΛΩΜΑΤΑ

033

071

T05

T09

T46

T26

                                                                                                              Η Hama Stick είναι τύπου Slug. 
                                                                                                     Χαρακτηριστικό της είναι η slim σιλουέτα 
                                                             της καθώς και το μαλακό υλικό που έχει χρησιμοποιηθεί για την 
                                                κατασκευή της το οποίο της δίνει μια πολύ ρεαλιστική κίνηση στο νερό 
                                 πραγματοποιώντας όμορφους ελιγμούς. Η εταιρεία Lucky John αναφέρει πως η 
             Hama Stick δεν είναι απλά μία σιλικόνη. Το υλικό από το οποίο έχει κατασκευασθεί μπορεί 
να φαγωθεί από τα ψάρια χωρίς να τους προκαλέσει προβλήματα στο πεπτικό τους σύστημα. Αυτό 
είναι και το μυστικό της επιτυχίας της συγκεκριμένης σιλικόνης αφού εάν έχουμε κάποιο άστοχο 
χτύπημα στην σιλικόνη από κάποιο ψάρι, αυτό αφού γευτεί την σιλικόνη που είναι επίσης 
εμποτισμένη με άρωμα Σκουμπρί, θα της επιτεθεί ξανά, δίνοντας μας περισσότερες ευκαιρίες.

7.00€

    Κωδικός     Color    Μέγεθος
 (inches/cm)

    Τεμ.    Γεύση

   BABY ROCKFISH

071

085

F05

S14

Ακόμη μία σιλικόνη που απευθύνεται στην κατηγορία του LRF από την Lucky John, 
ακούει στο όνομα BABY ROCKFISH. Ένα λιλιπούτειο σιλικονάκι που ανήκει 
στην κατηγορία των Shad. Η εταιρεία αναφέρει χαρακτηριστικά πως 
έχει κατασκευαστεί με την τεχνολογία «Edible Bait», δηλαδή 
βρώσιμο προϊόν, που εφαρμόζει η Lucky John σε ορισμένα 
από τα προϊόντα της και πρόκειται για μια αποτελεσματική, 
φιλική προς το περιβάλλον «micro-plastic» επιλογή.
 Είναι εμποτισμένες με την ειδική φόρμουλα που 
χρησιμοποιεί η εταιρεία με μυρωδιά Σκουμπρί.
 Είναι διαθέσιμο στο μέγεθος 1,4’’ / 3,5cm.

    Κωδικός     Color    Μέγεθος
 (inches/cm)

    Τεμ.    Γεύση

   BALLIST

5.50€

PA03

071

F05

S14

T64

S68

T65

T69

T54

 H Ballist αποτελεί την πρόταση της Lucky John στην κατηγορία των Curly Tail, 
δηλαδή σιλικόνες που στο τελείωμα τους έχουν μια ελικοειδή ουρά η οποία κατά 
τη διάρκεια της ανάκτησης κινείται ασταμάτητα μέσα στο νερό δίνοντας κίνηση 
σε όλη την σιλικόνη. Πιο συγκεκριμένα το σώμα της Ballist είναι μακρόστενο με 
κάποιου είδους ραβδώσεις που προκαλούν μικροδονήσεις κατά την κίνηση της 
στο νερό ενώ στο τελείωμα της έχει αυτή τη χαρακτηριστική ελικοειδή ουρά.
Είναι εμποτισμένη με την ειδική φόρμουλα της εταιρείας με άρωμα γαρίδας.

    Κωδικός     Color    Μέγεθος
 (inches/cm)

    Τεμ.    Γεύση

5.50€
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  TRICK WORM

ΤΕΧΝΗΤΑ ΔΟΛΩΜΑΤΑ

026

036

F05

T92

T94

T93

T96

T95

                                                                      Οι μικροσκοπικές σιλικόνες της Lucky John που ακούνε στο 
                                                                    όνομα TRICK WORM απευθύνονται στην τεχνική του Light 
                                                                                 Rock fishing. Όπως μας έχει συνηθίσει η Lucky John 
                                                                                 με τα προϊόντα της έτσι και η TRICK WORM είναι 
                                                                σχεδιασμένη στην Ιαπωνία. Το σχήμα της είναι ιδιαίτερο, Θα 
                                                       λέγαμε πως μοιάζει με κάποιον μικροοργανισμό, κάμπια πιο πολύ. 
                                           Λογικό αφού άλλωστε όπως αναφέρει η εταιρεία σχεδιάστηκε αποκλειστικά 
                                  για το ψάρεμα πέστροφας. Στην πορεία όμως δοκιμάζοντας το και σε θαλασσινό 
                           νερό με την τεχνική του LRF τα αποτελέσματα ήταν θεαματικά. Αυτό οφείλεται 
                περισσότερο στην ειδική φόρμουλα με άρωμα γαρίδας που χρησιμοποιεί η εταιρεία. Τις 
                            TRICK WORM θα βρείτε σε ένα μικρό πλαστικό βάζο, το οποίο ασφαλίζει πολύ 
                            καλά με αποτέλεσμα να διατηρούνται άψογα δίχως να χάνουν το άρωμα τους για 
                           πολλές εξορμήσεις εάν φυσικά τα αποθηκεύουμε σωστά. Συσκευασία 10 τεμ.

    Κωδικός     Color    Μέγεθος
 (inches/cm)

    Τεμ.    Γεύση

6.50€
 HOGY SHRIMP

 ROCK CRAW

Στην κατηγορία των Creatures So Baits ανήκει το προϊόν 
HOGY SHRIMP της Lucky John. Πρόκειται για μια απομίμηση 
καραβίδας αφού όπως μπορούμε να δούμε εκτός από τον κορμό της εξέχουν 
διάφορα «ποδαράκια» δεξιά κι αριστερά ενώ στο τελείωμα της αποτελείται 
από δύο πιο μακριές λεπτές ουρές. Όλα αυτά της δίνουν πολύ ρεαλιστική 
παρουσία αλλά και κίνηση στο νερό. Απευθύνεται κυρίως στην 
κατηγορία του LRF και στην τεχνική του Bottom Fishing. 
Οι καραβίδες είναι EATABLE & εμποτισμένες με 
άρωμα και γεύση καραβίδας.

    Κωδικός     Color    Μέγεθος
 (inches/cm)

    Τεμ.    Γεύση Τιμή

5.50€

6.00€

    Κωδικός     Color    Μέγεθος
 (inches/cm)

    Τεμ.    Γεύση

                                                                      Στα Creatures So Baits ανήκει το προϊόν ROCK 
                                                                  CRAW της Lucky John. Πρόκειται για μια απομίμηση 
                                                                   καραβίδας αφού όπως μπορούμε να δούμε εκτός από 
                                                               τον κορμό της εξέχουν διάφορα «ποδαράκια» δεξιά κι 
                                                                  αριστερά ενώ στο τελείωμα της αποτελείται από δύο 
                                                                   μικρές και λεπτές ελικοειδής ουρές. Όλα αυτά της 
                                                                  δίνουν πολύ ρεαλιστική παρουσία αλλά και κίνηση 
στο νερό. Είναι εμποτισμένες με την ειδική φόρμουλα που χρησιμοποιεί η εταιρεία. 
Τα αρώματα που είναι διαθέσιμες οι ROCK CRAW είναι είτε άρωμα γαρίδας είτε άρωμα καραβίδας.

033

PA01

S14

S15

037

PA03

CA35

S14

016

036

6.00€
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  SANDWORM

    Κωδικός     Color    Μέγεθος
 (inches/cm)

    Τεμ.    Γεύση Τιμή

10.00€

10.50€

                                                                                                                     SANDWORM αποτελεί την πρόταση της Lucky John όσον αφορά 
                                                                                                                     στην πιστή απομίμηση σκουληκιού ακροβάτη. Είναι κατασκευασμένη 
                                                                                                                   από σιλικόνη ενώ είναι εμποτισμένη με υγρό το οποίο έχει άρωμα 
                            βατόμουρου. Αποτελούν ιδανική επιλογή για την τεχνική του LRF. Στόχος συγκεκριμένος σε κάποιο ψάρι δεν υπάρχει, 
                μιας και με την ειδική φόρμουλα που χρησιμοποιεί η εταιρεία μπορούν να ξεγελαστούν ακόμη και ψάρια τα οποία τρέφονται 
                    μόνο με σκουλήκια μικρά όπως η τσιπούρα, η μουρμούρα και άλλα διάφορα σπαροειδή. Τέλος το υλικό κατασκευής επειδή 
                          είναι από σιλικόνη δεν θα το δούμε να κόβεται εύκολα από τις τσιμπιές από τα διάφορα μικρόψαρα του βυθού.

    LUGWORM

    Κωδικός     Color    Μέγεθος
 (inches/cm)

    Τεμ.    Γεύση Τιμή

10.00€

10.50€

                                                                                                                     LUGWORM αποτελεί την πρόταση της Lucky John όσον αφορά 
                                                                                                                     στην πιστή απομίμηση σκουληκιού ακροβάτη. Είναι κατασκευασμένη 
                                                                                                                   από σιλικόνη ενώ είναι εμποτισμένη με υγρό το οποίο έχει άρωμα 
                            καλαμαριού. Αποτελούν ιδανική επιλογή για την τεχνική του LRF. Στόχος συγκεκριμένος σε κάποιο ψάρι δεν υπάρχει, 
                        μιας και με την ειδική φόρμουλα που χρησιμοποιεί η εταιρεία μπορούν να ξεγελαστούν ακόμη και ψάρια τα οποία 
                         τρέφονται με σκουλήκια μικρά όπως η τσιπούρα, η μουρμούρα και άλλα διάφορα σπαροειδή. Τέλος το υλικό κατασκευής  
                           επειδή είναι από σιλικόνη δεν θα το δούμε να κόβεται εύκολα από τις τσιμπιές από τα διάφορα μικρόψαρα του βυθού.
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ΤΕΧΝΗΤΑ ΔΟΛΩΜΑΤΑ

   AYING TAIL
                                                                                                        Ακόμη ένα μικροσκοπικό σιλικονάκι από 
                                                                                            την Lucky John είναι το λεγόμενο AYING TAIL. 
                                                                                Πρόκειται για μια πολύ λεπτή σιλικόνη που ο κορμός 
                                                                      της δεν είναι λείος αντίθετα έχει κάποιες ραβδώσεις που 
                                                          δημιουργούν μικροδονήσεις κατά την διάρκεια της κίνησης της στο 
                                             νερό. Στο τέλος καταλήγει σε μια μικρή ίσια ουρά που είναι ακόμα πιο λεπτή 
από το σώμα της.  Λόγω μήκους, σχεδιασμού αλλά και της ειδικής φόρμουλας με άρωμα γαρίδας που 
έχει προσαρμόσει η εταιρεία, η AYING TAIL αναμένεται να προκαλέσει πανικό στα ψάρια που 
στοχεύουμε με την τεχνική του LRF και κυρίως στα μελανουρια και τα κοκκάλια.

033

309

F03

S30

S32

S31
    Κωδικός     Color    Μέγεθος

 (inches/cm)
    Τεμ.    Γεύση 4.00€

   TROUTINO
Η Troutino αποτελεί μια απομίμηση γόνου καλαμαριού και απευθύνεται 
στην κατηγορία του LRF. Η λιλιπούτεια αυτή σιλικόνη έχει 
κατασκευαστεί με την τεχνολογία «Edible Bait», δηλαδή 
βρώσιμο προϊόν, που εφαρμόζει η Lucky John σε 
ορισμένα από τα προϊόντα της και πρόκειται για μια 
αποτελεσματική, φιλική προς το περιβάλλον «micro-plastic» επιλογή. Όσα από τα προϊόντα της εταιρείας 
έχουν αυτή την ιδιότητα αναγράφεται στο εξωτερικό της συσκευασίας οτι είναι "EATABLE".
Είναι εμποτισμένες με την ειδική φόρμουλα που χρησιμοποιεί η εταιρεία με μυρωδιά γαρίδας.

    Κωδικός     Color    Μέγεθος
 (inches/cm)

    Τεμ.    Γεύση

4.00€

 BLOODWORM
Πιστή απομίμιση σκουλικιού από την Lucky John. Εμποτισμένο με φυσικό άρωμα &
γεύση που το κάνει ακαταμάχητο! Ιδανικό για Lrf & Bottom Fishing. Σε 2 μεγέθη L-XL   

    Κωδικός     Color    Μέγεθος
 (inches/cm)

    Τεμ.

 BLOODWORM
Πιστή απομίμιση σκουλικιού Βigattini από την Lucky John. Εμποτισμένο με φυσικό άρωμα &
γεύση που το κάνει ακαταμάχητο! Ιδανικό για Lrf, Bottom Fishing και Εγγλέζικο.  

    Κωδικός     Color    Μέγεθος
 (inches/cm)

    Τεμ.

4.00€
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KUBIRA FIRE TAIL

ΤΕΧΝΗΤΑ ΔΟΛΩΜΑΤΑ

    Τιμή    Κωδικός     Color    Μέγεθος
 (inches/cm)

    Τεμ.

    7.00€

    9.50€

Μεγάλου μεγέθους σιλικόνη Curly Tail (Χέλι) για χρήση από βάρκα.
Ιδανίκη για μαύρα ψάρια όπως σφυρίδες, ροφοί, στήρες εξαίτιας της 
πολύ ελκυστικής ελικοειδής κίνησης που έχει η ουρά της!
Σε 2 μεγέθη 17,5 και 22,8 εκατοστά. 

PG18 PG40PG37PG30PG27

125

1





BASSARA 40SP

ΤΕΧΝΗΤΑ ΔΟΛΩΜΑΤΑ

BASSARA 56SP

BASSARA 70SP

12.90€

101 103 104 107 201 301

Το BASARA 40SP έχει μήκος 4cm ενώ το βάρος του είναι μόλις 2,5gr. Το βάθος βύθισης 
του κατά τη διάρκεια της ανάκτησης του είναι 0,5m. Είναι Suspending που σημαίνει ότι 
κατά τη διάρκεια της παύσης μετά από κάθε Jerk ή Twitch παραμένει στο ίδιο σημείο και 
βάθος που βρίσκεται. Ένα ιδανικό τεχνητό δόλωμα για την τεχνική του Ultra LRF μιας 
και είναι από τα μικρότερα μεγέθη που μπορεί να συναντήσει κανείς σε minnow.

    Κωδικός     Color    Μέγεθος
       (cm)

    Βάθος

      (m)

    Βάρος
        (g)

   Τύπος

101 103 104 110 201 301

Το BASARA 56SP έχει μήκος 5.6cm ενώ το βάρος του είναι μόλις 3,5gr. Το βάθος 
βύθισης του κατά τη διάρκεια της ανάκτησης του είναι 1m. Είναι Suspending που 
σημαίνει ότι κατά τη διάρκεια της παύσης μετά από κάθε Jerk ή Twitch παραμένει 
στο ίδιο σημείο και βάθος που βρίσκεται. Ένα ιδανικό τεχνητό δόλωμα για την 
τεχνική του LRF.

    Κωδικός     Color    Μέγεθος
       (cm)

    Βάθος

      (m)

    Βάρος
        (g)

   Τύπος

13.50€

14.30€

101 103 104 107 110

Το BASARA 70SP έχει μήκος 7cm ενώ το βάρος του είναι 5,5gr. Το βάθος βύθισης 
του κατά τη διάρκεια της ανάκτησης του είναι 1,2m. Είναι Suspending που 
σημαίνει ότι κατά τη διάρκεια της παύσης μετά από κάθε Jerk ή Twitch παραμένει 
στο ίδιο σημείο και βάθος που βρίσκεται. Ένα ιδανικό τεχνητό δόλωμα για την 
τεχνική του Ligth Spinning.
    Κωδικός     Color    Μέγεθος

       (cm)
    Βάθος

      (m)

    Βάρος
        (g)

   Τύπος

139

146 147 201 215 301 701

BASSARA 90SP
14.80€Το BASARA 90SP έχει μήκος 9cm ενώ το βάρος του είναι 10,5gr. Το βάθος βύθισης 

του κατά τη διάρκεια της ανάκτησης του είναι 1,5m. Είναι Suspending που 
σημαίνει ότι κατά τη διάρκεια της παύσης μετά από κάθε Jerk ή Twitch παραμένει 
στο ίδιο σημείο και βάθος που βρίσκεται. Ένα ιδανικό τεχνητό δόλωμα για την 
τεχνική του Ligth Spinning.

101 103 104 107 110 139

146 147 201 215 301 701

101 103 104 107 110 139

146 147 201 215 301 701

101 103 104 107 110 139

146 147 201 215 301 701

    Κωδικός     Color    Μέγεθος
       (cm)

    Βάθος

      (m)

    Βάρος
        (g)

   Τύπος

127



204 205 401 403 404 405

SILVER SHINER 88SP

    Κωδικός     Color    Μέγεθος
       (cm)

    Βάθος
       (m)

    Βάρος
       (g)

   Τύπος

13.00€ Το Silver Shiner 88SPέχει πλευστότητα Suspending δλδ έχει την τάση να μένει 
την θέση του κατά την διάρκεια των παύσεων στην ανάκτηση.  Η ειδικά 
σχεδιασμένη γλώσσα του επιτρέπει να κινείται από 0.30 μέχρι και τα 1.80m. 
Το MCS (magnetic Casting System) μας εγγυάται μακρινές βολές και σταθερή 
πλεύση. Το βάρος του είναι 12 γραμμάρια.

HAIRA TINY PILOT SHALLOW 33F

ΤΕΧΝΗΤΑ ΔΟΛΩΜΑΤΑ

Το Haira Tiny Shallow Pilot 33F έχει μήκος μόλις 3.3 εκατοστά και βάρος 4gr 
κάτι που το καθιστά ιδανικό για ULRF και LRF αφού είναι ένα από τα μικρότερα 
τεχνητά που μπορεί να βρει κάποιος στην αγορά. Η πλευστότητά του είναι 
floating δλδ επιπλέον και η ειδικά σχεδιασμένη γλώσσα του επιτρέπει να κινείται 
μέχρι 1m κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας

148 201 204 205 215 401 403 404 405

    Κωδικός     Color    Μέγεθος
       (cm)

    Βάθος
       (m)

    Βάρος
       (g)

   Τύπος

HAIRA PILOT SHALLOW 44F
Το Haira Shallow Pilot 44F έχει μήκος μόλις 4.4 εκατοστά και βάρος 8gr 
κάτι που το καθιστά ιδανικό για LRF αφού είναι ένα από τα μικρότερα 
τεχνητά που μπορεί να βρει κάποιος στην αγορά. Η πλευστότητά του είναι 
floating δλδ επιπλέον και η ειδικά σχεδιασμένη γλώσσα του επιτρέπει να κινείται 
μέχρι 1m κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας

12.00€

402

    Κωδικός     Color    Μέγεθος
       (cm)

    Βάθος
       (m)

    Βάρος
       (g)

   Τύπος

12.50€
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SAIKO F35 ATG

ΤΕΧΝΗΤΑ ΔΟΛΩΜΑΤΑ

511 512 513 806 810

Tο  SAIKO 35F ATG είναι ένα μικροσκοπικό minnow για την τεχνική του ULRF.
Έχει μήκος μόλις 3,5cm και βάρος μόλις 2,5gr, ενώ το εντυπωσιακό είναι ότι
κατά τη διάρκεια της ανάκτησης του στο νερό βυθίζεται μέχρι τα δύο μέτρα.

    Κωδικός     Color    Μέγεθος
       (cm)

    Βάθος
       (m)

    Βάρος
       (g)

   Τύπος

POP-X 6.5F & 9F
Το POP-X αποτελεί την πρόταση της Lucky John όσον αφορά την 
κατηγορία των Poppers. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του είναι το 
μεγάλο στόμα ώστε με τα διάφορα χτυπήματα που πραγματοποιούμε 
με το καλάμι μας να εκτοξεύει νερό προσκαλώντας τα ψάρια από 
απόσταση αλλά και προκαλώντας τα να του επιτεθούν. Πρόκειται 
για ένα ιδιαίτερο popper αφού όπως μπορούμε να δούμε το κεφάλι 
του είναι κατασκευασμένο με τέτοιον τρόπο ώστε το νερό να περνάει 
από τις ειδικές "σχισμές" που διαθέτει δεξιά κι αριστερά. Αυτό είναι 
κάτι το οποίο βοηθάει με την σειρά του, στην σωστή πλεύση του 
POP-X στην επιφάνεια της θάλασσας. Το μήκος του είναι 6,5 & 9cm 
και το βάρος του είναι  8 & 13gr αντίστοιχα με Floating πλευστότητα.

6,5F-8.00€
9F   -8.70€

9.80€

    Κωδικός     Color    Μέγεθος
       (cm)

    Βάθος
       (m)

    Βάρος
       (g)

   Τύπος

A001 A007

A024 A026 A029 A037
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BULLHEAD 65

ΤΕΧΝΗΤΑ ΔΟΛΩΜΑΤΑ

To Bullhead 6S της Lucky John έχει κατασκευαστεί κυρίως για το ψάρεμα του 
λαβρακιού στα ποτάμια και στη θάλασσα. Παρομοιάζει τον κοκοβιό, ένα 
αγαπημένο θήραμα για το λαβράκι και μπορεί να αποδώσει τέλεια σε θολά και 
καθαρά νερά. Επίσης διαθέτει εξαιρετική βολή χάρης στα 10γρ βάρος ενώ η 
πλευστότητα του είναι suspending.

8.60€

BH05 BH07 BH08 BH09

    Κωδικός     Color    Μέγεθος
       (cm)

    Βάθος
       (m)

    Βάρος
       (g)

   Τύπος

MAGIC SINKER
7.50€ MAGIC SINKER πρόκειται για ένα minnow "μπαλαντέρ" από την 

Lucky John, κι αυτό οφείλεται στο μέγεθος του που είναι 10cm, ένα 
μέγεθος που μπορεί να ξεγελάσει πολλά διαφορετικά είδη ψαριών.
Η ρίψη που πετυχαίνει αναλογικά με το μέγεθος του 10 εκατοστά και 
το βάρος του που είναι 15 γραμμάρια, είναι εξαιρετική. Τέλος η 
πλευστότητα του είναι Sinking, δηλαδή βυθιζόμενο ενώ η βύθιση του 
είναι από 0-1,5 μέτρο.

Α19 Α22 Α38 C10

    Κωδικός     Color    Μέγεθος
       (cm)

    Βάθος
       (m)

    Βάρος
       (g)

   Τύπος

SPINNER BAIT
10.00€ SPINNER BAIT πρόκειται για ένα τεχνητό δόλωμα που αποτελείται από δύο

διαφορετικού σχήματος αλλά και χρησιμότητας spinner blades. Το ένα 
στριφογυρίζει γύρω γύρω από το ανοξείδωτο σύρμα στο οποίο είναι περασμένο, 
ενώ το δεύτερο είναι ενωμένο με ένα ειδικό στριφτάρι που του δίνει την 
δυνατότητα να περιστρέφεται. Ενεργοποιούνται κατά την διάρκεια της 
ανάκτησης με την αντίσταση του νερού. Στη συνέχεια το κάτω άκρο του 
σύρματος καταλήγει σε ένα τύπου Jighead το οποίο είναι εφοδιασμένο με ένα 
ισχυρό αγκίστρι. Το Jighead είναι "ντυμένο" με σιλικονούχα τρέσα ενώ υπάρχει 
η δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε τρία διαφορετικά χρώματα.

    Κωδικός     Color     Βάρος
       (g)

001 002 003

130



BASARA JIGGER

ΤΕΧΝΗΤΑ ΔΟΛΩΜΑΤΑ

Η Lucky John δημιούργησε μία νέα ολοκληρωμένη σειρά από 
πλανάκια. Η ονομασία της είναι BASARA JIGGER και είναι 
διαθέσιμα σε 5, 8, 12, 20, 40, 60, 80 και 100 γραμμάρια, έτσι
μπόρει να καλύψει όλες τις κατηγορίες από LRF μέχρι και 
SHORE JIGGING!! Είναι εφοδιασμένα με μονό assist hook, το 
οποίο είναι κατάλληλο για χρήση σε θαλασσινό νερό με μεγάλη 
αντοχή στην σκουριά. Ακόμη είναι τοποθετημένη στο πίσω μέρος 
του μια σαλαγκιά. Assist hook και σαλαγκιά είναι κατασκευασμένα 
από κορυφαία υλικά στην Ιαπωνία.

    Κωδικός     Color     Βάρος
       (g)

    Τιμή

    6.90€
    7.00€
    7.20€
    8.00€
    9.00€
    9.90€

    11.50€
    12.50€

001

002

003 004 005 006 007 008 009 010

BASARA JIGGER ASSIST HOOK
 Assist Hook διαθέσιμα σε 9 διαφορετικά μεγέθη. Το πιο μικρό μέγεθος είναι το #007 το 
οποιό ταιριάζει ακόμη και σε πλανάκι 3 γραμμαρίων στον κωδικό HS που αναφέραμε 
παραπάνω. Ενώ το μεγαλύτερο μέγεθος είναι #015 που στον κωδικό HS μπορεί να 
ταιριάξει σε πλάνο μέχρι και 80 γραμμαρίων ενώ στον κωδικό HD το μέγεθος #014 μπορεί 
να ταιριάξει ακόμη και σε πλάνο μέχρι 120 γραμμαρίων.

HS συσκευασία από 3 μονά assist hooks
HS assist hooks ταιριάζουν σε πλανάκια από 3 έως και 80 γραμμαρίων
HD συσκευασία από ένα διπλό assist hook
HD assist hooks ταιριάζουν σε πλάνους από 80 έως και 120 γραμμαρίων
Μεγέθη HS κωδικός #007, #008, #010, #012, #013, #014,#015
Μεγέθη HD κωδικός #013, #014

    Κωδικός     No Αγκιστριού     Τεμάχια     Τιμή

    5.30€

    5.40€

    5.50€

    6.00€

    6.20€

    6.30€

    6.40€

    4.50€

    4.50€
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BASARA VIB S 90

ΤΕΧΝΗΤΑ ΔΟΛΩΜΑΤΑ

VIB 58

BASARA VIB S 90 πρόκειται για ένα Vibration που μπορεί να 
προσελκύσει πολλά αρπακτικά τα οποία αρέσκονται σε αυτού 
του τύπου τεχνητών δολωμάτων όπως είναι οι Παλαμίδες, Ντάσκες, 
Λούτσοi ακόμη και Λαβράκια.
ΒΑΡΟΣ: 29γρ
ΜΗΚΟΣ: 90mm
Τύπος: Vibration
Πλευστότητα: Sinking

    Κωδικός     Color     Βάρος
       (g)

    Μήκος

12.40€

BASARA VIB 58 πρόκειται για ένα Vibration που έχει μικρό μέγεθος και 
μπορεί να προσελκύσει πολλά αρπακτικά τα οποία αρέσκονται σε αυτού 
του τύπου τεχνητών δολωμάτων όπως είναι οι Κοκκάλια, Παλαμίδες, Ντάσκες, 
και σίγουρα Λαβράκια ειδικά μέσα σε έντονα ρεύματα.

ΒΑΡΟΣ: 10γρ
ΜΗΚΟΣ: 58mm
Τύπος: Vibration
Πλευστότητα: Sinking

    Κωδικός     Color     Βάρος
       (g)

    Μήκος

408

211

707

101

137

140

PEIP 80

11.80€

Πλάνος-κουτάλι από την Lucky John μεγέθους 80mm.

LJPE80-**/ 8.00€
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Τιμή
10.60€
10.60€
10.60€
12.00€

BB-NJ-**-**

BB-NJ-SB-**-**9.50€

Το Scarnash 120F είναι ένα shallow runner lipless minnow, ένα τεχνητό που έλλειπε από την 
συλλογή της BlueBlue και ο κόσμος το είχε ζητήσει εδώ και αρκετό καιρό. Θεωρείται ένα από 
τα καλύτερα «Starter minnow» δηλαδή το τεχνητό που θα περάσουμε πρώτο στην 
παραμάνα μας ώστε να εξερευνήσουμε τον τόπο. Το «παχύ» σώμα του δημιουργεί 
έντονο vibrating στο νερό το οποίο μεταφέρεται στο καλάμι μας, και είναι ικανό να 
προσελκύσει τα ψάρια από απόσταση κάνοντας τα να του επιτεθούν. Όπως μπορούμε να δούμε η σιλουέτα του στο κάτω μέρος του σώματος του δεν είναι 
επίπεδη. Αντίθετα δημιουργείται κάποια καμπύλη που έχει ως αποτέλεσμα η ουρά του να κινείται πολύ έντονα στο νερό, παρά το γεγονός ότι η κίνηση του 
βασίζεται στο rolling. Οπότε έχει διπλή δράση στο νερό αυτή του Wobbling&Rolling.

#02

#02

#03 #04 #05

#07 #12#11#08

Μέγεθος:12cm   Σαλαγιές 3x2
Bάρος:18gr         Tύπος: Floating
Μέγεθος:12cm   Σαλαγιές 3x2
Bάρος:18gr         Tύπος: Floating

BB-SC-120F-** / 28.00€
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#01 #02 #06 #07

#09

#24

#10 #11

#21 #26

#12

#25

22g  15g    8g& mini

Είναι ένα combo σιλικόνης τύπου shad με μήκοι 4"(10cm) σε συνδυασμό με jighead 22 ή 15 gr και σε 
μέγεθος Mini με μήκος 3"(7.5cm) και βάρος 8 gr. Το ιδιαίτερο αυτό jighead εχει κατασκευαστεί με 
τέτοιον τρόπο ώστε να μπορούν να τοποθετηθούν δύο σαλαγγιες στο κάτω μέρος του combo, η μια 
στο "κεφάλι" και η δεύτερη στο μέσον του σώματος της σιλικόνης. Χρησιμότητα των δύο σαλαγγιων 
είναι το σίγουρο κάρφωμα σε μια πιθανή επιθεση ψαριού, αφού θα μπορούσε να το συγκρίνει κανείς 
με κάποιο... minnow ως προς την αποτελεσματικότητα του καρφωματος!  Η κίνηση της μεσα στο νερό 
πραγματοποιώντας μια απλή σταθερή ανάκτηση, χαρακτηρίζεται από το έντονο rolling που μοιάζει με 
minnow χάρη στο σχήμα της μολυβοκεφαλής αλλά και την ρεαλιστική κίνηση της ουράς της.

10

12

25
24
21

26

22g  15g  8gmini

X

X

X

X
X
X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X

X
X
X

X
X
X

X

X

BB-JL-22-** BB-JL-15-** BB-JLM-08-** 

18.00€

Ανταλλάκτικες κεφαλές Jighead 
15gr ή 20gr Mix Color 3τεμ.

25.00€

BB-JL-15-04-MIX
BB-JL-22-04-MIX

135



32
Shirasu

12
Gold MackerelGold Mackerel

Shirasu

BB-BW-80S-** / 20.80€ BB-BW-140S-** / 28.00€ BB-BW-165F-** / 30.00€
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Μέγεθος:12,5cm Σαλαγιές 6x3
Bάρος:14gr         Tύπος: Floating

#01

#02

#03

#12

#16

#19

#23

#LB

#SR

#HB

#MP

#26
Το Blooowin 125f είναι ένα slim minnow με έντονο wobling ιδανικό για 
λαβράκια και όχιμόνο. Επίσης έχει άριστη βολή και τέλεια πλεύση σε 
οποιεσδήποτε συνθήκες!  

Μέγεθος:14cm Σαλαγιές 4x3
Bάρος:26gr       Tύπος: Sinking

Μέγεθος:12,5cm Σαλαγιές 6x3
Bάρος:14gr         Tύπος: Floating

Μέγεθος:14cm Σαλαγιές 4x3
Bάρος:26gr       Tύπος: Sinking

BB-BW-125F-** / 23.90€ BB-BW-140J-** / 30.00€

#03

#02

#04

#05

#06

#07

#36

#09

#01

Το Blooowin 140fJείναι ένα minnow για πλεύσεις με έντονα Jerks.
Iδανικό για λούτσους και λαβράκια που λατρεύουν το έντονο Jerking!
Επίσης έχει άριστη βολή και τέλεια πλεύση σε οποιεσδήποτε συνθήκες!  

Το Blooowin 125f είναι ένα slim minnow με έντονο wobling ιδανικό για 
λαβράκια και όχιμόνο. Επίσης έχει άριστη βολή και τέλεια πλεύση σε 
οποιεσδήποτε συνθήκες!  

Το Blooowin 140fJείναι ένα minnow για πλεύσεις με έντονα Jerks.
Iδανικό για λούτσους και λαβράκια που λατρεύουν το έντονο Jerking!
Επίσης έχει άριστη βολή και τέλεια πλεύση σε οποιεσδήποτε συνθήκες!  
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Μέγεθος:13cm
 Βάρος:23gr

Σαλαγιές:Νο3Χ2
Τύπος: Sinking

02
Boso Sunset

BB-SN-90S-**/ 24.80€ BB-SN-130S-**/ 31.85€

Μέγεθος:5cm    Σαλαγιές 14x2
Bάρος:3gr          Tύπος: Sinking

BB-SN-50S-**/ 19.99€
Μέγεθος:5cm    Σαλαγιές 14x2
Bάρος:3gr          Tύπος: Sinking

#04      Matte Chart

#35        Black Tiger

#32       Matt Glow Head 

#30       Green Illusion

#26      Glitter Shirasu

#31      Momoi Galaxy

#33       Red Illusion

#37       Crystal Galaxy
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0S
#01 #07#04

#08 #11 #12

Μέγεθος:7cm    Σαλαγιές 8x2
Bάρος:9gr          Tύπος: Sinking
Μέγεθος:7cm    Σαλαγιές 8x2
Bάρος:9gr          Tύπος: Sinking

BB-KM-70S-**/ 22.50€

Πρόκειται για ένα ιδιαίτερο τεχνητό δόλωμα, κάτι στο οποίο μας έχει συνηθίσει η BlueBlue. Κανένα από τα δημιουργήματά της δεν είναι τυχαίο. Θα 
λέγαμε ότι περισσότερο κινείται σαν κάποιο vibration στο νερό. Αυτό οφείλεται στον ιδιαίτερο σχεδιασμό του σώματος του. Το Kumihon 70S διαθέτει 
μια φαρδιά γλώσσα που δημιουργεί αντίσταση στο νερό κατά τη διάρκεια της ανάκτησης του. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την σφιχτή κίνηση του στο νερό. 
Την στιγμή της ανάκτησης το έντονο vibrating είναι αισθητό στο καλάμι μας. Η απόσταση που καλύπτει κατά τη ρίψη του είναι πραγματικά εξαιρετική 
αναλογικά με το μέγεθος του.

 BB-GB-90-**/ 23.50€

#10 #17  Purple Winnie#17  Purple Winnie#10

#01   BlueBlue #03   Ina #16   BlueBlue Clear #17   Purple Winnie #18  Trasparent Black#05   SGO

Μέγεθος:6.5cm    Σαλαγιές 10x2
Bάρος:6gr             Tύπος: Floating

BB-GB-65-**  / 22.50€
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 ChartreuseBack&Pearl#11 キ ラキラシラス  

 Glow Head & Silver

 

#14  Black Orange#14  Black Orange

BB-NR-65-**  / 18.50€

#25  Double Chart Silver #26  Full Clear #27  Mirage Pink

BB-SD20-75-**/ 25.00€

#01 #03 #04 #06 #07

#08 #09

Μέγεθος:6cm    Σαλαγιές 10Front/12Rear
Bάρος:9.5gr       Tύπος: Sinking

Το Ebicon είναι ενα ιδιαίτερο και καινοτόμο τεχνητό από την BlueBlue για το 2022. Πρόκειται για ένα υβριδίκο sinikng pencil σε σχήμα 
γαρίδας που προορίζεται για bottom fishing κυρίως. Έχει ρεαλιστική κίνηση γαρίδας μς συνεχόμενα twiches ενώ μπορεί να κινηθει ακόμα 
και με σταθερή ανάκτηση. Έπισης έχει εξαιρετική βολή.

Μέγεθος:6cm    Σαλαγιές 10Front/12Rear
Bάρος:9.5gr       Tύπος: Sinking

BB-ΕΒ60S-**/ 
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To Zepper είναι ένα καινούργιο minnow για το 2022 με ιδιαίτερα σχεδιασμένο σώμα και πολύ βαρύ για το μέγεθός του, αλλά 
Floating. Το σώμα του είναι αρκετά ‹χοντρό› στομπροστά μέρος και αρκετά λεπτό στην ουρά, αυτό σε συνδιασμό με την φαρδιά 
και κοντή γλώσσα του δίνει μια πολύ νευρική κίνηση μόλις 60 εκατοστά κάτω από την επιφάνεια ακόμα και σε αργές ανακτήσεις 
κόντρα σε ισχυρά ρεύματα. Διαθέσιμο σε δύο μεγέθη 140 & 80mm.

Μέγεθος:14cm    Σαλαγιές 1x2
Bάρος:41gr           Tύπος: Floating

Μέγεθος:8cm    Σαλαγιές 6x2
Bάρος:10gr           Tύπος: Sinking

BB-ZP140F-**/ BB-ZP80F-**  /  23.00€ 

#01 #02

#09

#07

#05

#03

#10

#04

#06

#08

#01

#06

#05

#04

#03

#02

#07

#38

#15

#11

#10

#08

 

Μέγεθος:15cm    Σαλαγιές 2x2
Bάρος:48gr           Tύπος: Floating

BB-BR-150-** /  39.00€ 

BORAcon η απάντηση της BlueBlue στα σπαστά τεχνητά! Η ιδέα ήταν να κατασκευαστεί ένα τεχνητό δόλωμα ίδιο σε πλέυση αλλά και σχήμα με 
αυτό του ''Bora'' (γκρί κέφαλος) στα Ιαπωνικά και το πέτυχαν απόλυτα! Η επιτυχία του οφείλετε στην σπαστή σκληρή σιλικόνη του στα ρεαλιστικά 
χρώματα καθώς και στην γλώσσα από σιλικόνη που του δίνει ρεαλιστική κίνηση.Για να αρματωθεί το όλο σύνολο χωρίς να υπηρεαστεί η πλέυση η 
σύνδεση για την δεύτερη σαλαγιά έγινε με στριφτάρι στο σπαστό σημείο. Διαθέτει δύο σημεία δεσίματος αν ψαρεύουμε από ύψος ή στην ευθεία, 
επίσης το κάτω σημείο μας βοηθάει αν θέλουμε να κάνουμε Popping 

#02

#09

#03

#08
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Μέγεθος:12.5cm Σαλαγιές 5x3
Bάρος:37gr           Tύπος: Sinking

BB-FR125S-**  / 26.50€ 

Το ΝΕΟ της δημιούργημα ακούει στο όνομα FRID 125S. Πρόκειται για ένα καθαρόαιμο Sinking Pencil το οποίο όμως έχει ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά και σίγουρα παρόμοιο του δεν υπάρχει στην αγορά. Χαρακτηρίζεται από έντονη κίνηση Tail Dancing που σημαίνει 
πως κουνάει περισσότερο το πίσω μέρος του σώματος του. Κατασκευαστικά η BlueBlue έχει τοποθετήσει στο πάνω μέρος του 
κεφαλιού του κάτι σαν "σκουφάκι" θα λέγαμε, το οποίο σε συνδυασμό με ακόμη ένα "εξόγκωμα" που έχει τοποθετήσει στο κάτω μέρος 
του σώματος του δημιουργώντας αντίσταση στο νερό, βοηθούν το FRID με μια απλή σταθερή ανάκτηση να ανεβαίνει με ευκολία προς 
την επιφάνεια πραγματοποιώντας μια εξαιρετική κίνηση S μέσα στο νερό. 

50S

 Το νέο της καινοτόμο δημιούργημα ακούει στο όνομα ARVIN 150S και πρόκειται για ένα καθαρόαιμο sinking pencil τεχνητό δόλωμα που 
διαθέτει όμως κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Αρχικά η εξωτερική του εμφάνιση είναι καθηλωτική. Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στο 
μπροστινό μέρος του, με τα ανάγλυφα βράγχια και το στόμα του, κάνοντας την παρουσία του στο νερό άκρως ελκυστική ενώ δεν λείπει το
σήμα κατατεθέςν της BlueBlue που είναι το μπλέ "μάτι". Στη συνέχεια το σώμα είναι πραγματικά πολύ λεπτό. Η ιδιαιτερότητα του όμως 
βρίσκεται στο πίσω μέρος του σώματος του, που είναι πιο φαρδύ από το υπόλοιπο του σώμα. Χάρη στο ιδιαίτερο αυτό σχήμα που του έχει 
το ARVIN μπορεί να κινηθεί με μια απλή σταθερή ανάκτηση μέτριας ταχύτητας μόλις 40 εκατοστά κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. 
Εκείνη την στιγμή πραγματοποιεί μια κίνηση στο νερό που χαρακτηρίζεται από το έντονο rolling και είναι αρκετή ώστε να κάνει τα ψάρια 
να του επιτεθούν.

#02

#03

#04

#05

#08

#09 #10

Μέγεθος:15cm    Σαλαγιές 1x2
Bάρος:40gr           Tύπος: Sinking

BB-AR-150S-**/ 31.00€ 

FI TB OKS

Υψηλής ποιότητας σαλαγιές ειδικά σαν ανταλλακτικές για τα 
ψαράκια της BlueBlue (τις χρησιμοποιεί η BlueBlue)
Ανοξείδωτο Ατσάλι με αιχμηρές μύτες καθώς και κρίκο στην 
ευθέια με το κάτω αγκίστρι ώστε να μην χαλάει την πλέυση του 
τεχνητού. No 02, 03, 04, 06, 08

BB-TR-FM-**/16.50€ 
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裏表

#06 Cotton Candy 

06

Τιμή
9.50€
9.50€
9.70€

10.00€
10.50€

BB-SRM-**-**

Τιμή
11.30€
12.00€
14.00€

BB-SR-**-**
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#10 All Glow

Το χρώμα #10 μόνο σε 60gr 

Τιμή
21.50€
22.50€
24.00€
25.20€

BB-SRL-***-**

07
03

08

02
20 30 40

Τιμή
12.80€
13.25€
13.70€BB-FLN-**-**

BB-ASH-** / 6.00-6.50€
ASSST HOOKS

Assist hook για πλανάκια της Ιαπωνικής BlueBlue!
Υψηλή ποιότητα κατασκευής με πολύ αιχμηρά αγκίστρια, ανοξείδωτο κρικάκι και 
προσελκυστικά φτερά (Tinsel)
Δύο αγκίστρια σε σετ δύο τεμαχίων (2 * 2σετ)
Διατίθενται σε 3 νούμερα
Μ για πλανάκια 20γρ εώς 30γρ
L για πλανάκια από 30 εώς 40γρ
LL για πλανάκια από 40γρ εώς 60γρ
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Τιμή
18.50€
19.50€
20.80€ BB-SB-***-**

BB-CF-160-** / 29.00€
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121

Το ALBATROSS 150FG έχει πολύ slim σιλουέτα και είναι ένα ιδιαίτερο καινοτόμο minnow που δεν συναντάμε εύκολα παρόμοιο 
σε άλλες εταιρείες. Λόγο της λεπτής σιλουέτας που διαθέτει έχει εξαιρετική βολή παρά το μεγάλο του μήκος κι αυτό οφείλεται 
στην ισορροπία που έχει καταφέρει να δώσει η PAZDESIGN τοποθετώντας κατάλληλα στο εσωτερικό του σώματος του τα βάρη.
Είναι εφοδιασμένο με τέσσερις σαλαγκιές Gamakatsu RB MH #10 κατάλληλες για χρήση στο θαλασσινό νερό και ιδιαίτερα 
αιχμηρές. Το βάρος του είναι 12,8 γραμμάρια. Το μήκος του είναι 15 εκατοστά κι έχει Floating πλευστότητα.
Τέλος αποτελείται από πολλούς διαφορετικούς χρωματισμούς που μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες μας τόσο κατά τη διάρκεια 
της νύχτας όσο και της μέρας.

PZ-A150FG - 31.20€

123

124

126

127

106

203

PZ-FL75SG - 22.00€
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#003

PZ-FL150FG - 29.70€

#004

#005

PZ-GS190F - 37.50€

To Feel είναι ένα sinking pencil το 
οποίο όμως βυθίζεται πάρα πολύ 
αργά με αποτέλεσμα να μπορεί με ευκολία 
να κινηθεί στην επιφάνεια της θάλασσας σαν κάποιο 
surface lure.  Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί εύκολα, 
αφού με τον συνδυασμό χτυπημάτων του καλαμιού μας, τύπου Jerks-Twitches, το FEEL κινείται δεξιά κι αριστερά στην επιφάνειας 
της θάλασσας. Επίσης λόγο της sinking πλευστότητας που διαθέτει μπορεί να κινηθεί εξίσου καλά με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, 
ζικ-ζακ, μόλις λίγους πόντους κάτω από την επιφανεία της θάλασσας σαν κάποιο subsurface lure. Το μέγιστο βάθος στο οποίο 
μπορεί να κινηθεί εξαιρετικά όπως αναφερει η εταιρεία είναι τα 150cm.Όπως καταλαβαίνουμε πρόκειται για ένα άκρως παιχνιδιάρικο 
τεχνητό δόλωμα που με φαντασία μπορεί πότε να κινείται ακριβώς πάνω στην επιφάνεια της θάλασσας και πότε να βυθίζεται.
Έχει μήκος 150mm, το βάρος του είναι 16 γραμμάρια, έχει sinking πλευστότητα και είναι εφοδιασμένο με τέσσερις σαλαγκιές 
GAMAKATSU RB MH σε μεγεθος #10.

#003

#007

#010

#011

#008

190F B190F

#001

#002

PZ-GSB190F - 39.00€

Το Grand-Soldier 190F είναι μία από τις τελευταίες προσθήκες της εταιρείας. Πρόκειται για ένα ογκώδη Lipless Shallow running 
minnow που κατασκεύασε η PAZDESIGN. Η φιλοσοφία κατασκευής του ήταν να δημιουργηθεί ένα τεχνητό δόλωμα το οποίο θα 
είναι πολύ εύκολο να χρησιμοποιηθεί με επιτυχία από τον οποιοδήποτε σε όλες τις χώρες του κόσμου. Ανταποκρίνεται πλήρως στην 
ονομασία που του έχει δώσει η εταιρεία «Μεγάλος-Στρατιώτης» αφού το μήκος του είναι 19 εκατοστά και το βάρος του είναι 50 
γραμμάρια. Το πλαισιώνουν τρείς σαλαγκιές Gamakatsu SP MH σε μέγεθος #1 ή #2. Η πλευστότητα του είναι Floating.
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90S
 Tο LAB-RA 90S  είναι ένα Lippless minnow, δηλαδή ένα minnow 
που δεν διαθέτει γλώσσα. H εταιρεία αναφέρει πως το βάθος στο 
οποίο κινείται μέσα στο νερό  κυμαίνεται από 80 έως 150 εκατοστά.
Η κίνηση του  στο νερό, χαρακτηρίζεται από τον έντονο συνδυασμό 
wobbling & rolling που πραγματοποιεί ακόμη και κατά τη διάρκεια 
μίας απλής σταθερής αργής σε ταχύτητα ανάκτησης. 

Έχει εξαιρετικό κολύμπι σε μέρη με δυνατά υποθαλάσσια ρεύματα όπως για παράδειγμα οι εκβολές ποταμών. Διαθέτει δύο σταθερές 
μπίλιες κατασκευασμένες από υλικό Tungsten, μια στο μπροστινό μέρος και άλλη μία στο πίσω μέρος του, ενώ στο κέντρο διαθέτει 
δύο μπίλιες, οι οποίες μετακινούνται ανάλογα με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να διαθέτει 
εξαιρετική ισορροπία κατά την διάρκεια της πτήσης του στον αέρα, κοινώς πετυχαίνει εξαιρετικές ρίψεις. Έχει μήκος 90mm. 
Το βάρος του είναι 12 γραμμάρια. Είναι εφοδιασμένο με δύο εξαιρετικής ποιότητας σαλαγκιές της GAMAKATSU RB MH #8 
κατάλληλες για χρήση σε θαλασσινό νερό. Ο τύπος-πλευστότητα του είναι Sinking.

 

#003 #006 #007

#109 #112

PZ-LBRA90S - 25.50€

125SΤο LAB-RA 125SFG  είναι το μεγαλύτερο της 
σειράς και έχει μήκος 125mm. Το βάρος του είναι 
16,9 γραμμάρια. Είναι εφοδιασμένο με τρεις 
εξαιρετικής ποιότητας σαλαγκιές της εταιρείας 
GAMAKATSU SP MH #5 κατάλληλες για χρήση σε θαλασσινό 
νερό. Ο τύπος του είναι Slow Floating.

#003 #005 #006

PZ-PLG190SFG - 34.00€

110S To LAB-RA EVOLUTION 110SFG πρόκειται για το νέο βελτιωμένο μοντέλο 
της σειράς! Έχει μεσσαίο μέγεθος με μήκος 110mm. Το βάρος του είναι 15,4 
γραμμάρια. Είναι εφοδιασμένο με δύο εξαιρετικής ποιότητας σαλαγκιές της 
                  εταιρείας GAMAKATSU  SP MH #5 κατάλληλες για χρήση σε 
                   θαλασσινό νερό. Ο τύπος του είναι Slow Floating.

PZ-LE110SFG - 29.90€

PZ-LEB110SFG - 31.50€

#02

#001

#003 #007

#004 #008
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PZ-RB90S - 25.50€

#07

PZ-MB100F - 21.00€

PZ-BW110SP - 31.50€

Το Re Bird 90S είναι ένα sinking pencil της Pazdesing 
κατασκευασμένο εξολοκλήρου στην Ιαπωνία!!
Η ιδιαίτερα μελετημένη σχεδίαση του σώματός του μας προσφέρει 
μια ακανόνιστη και απρόβλεπτη κίνηση S (slalom δλδ ζικ ζακ) κάτω από το νερό 
ακόμα και με πολύ αργές ανακτήσεις, τόσο σε ήρεμα νερά όσο και κόντρα σε ισχυρά 
ρεύματα! Αυτή η κίνηση αποδεικνύεται ιδιαίτερα αποτελεσματική αφού εξιτάρει τα 
κυνηγετικά ένστικτα όλων των θηρευτών. Έχει μήκος 90εκ και το βάρος του 12.5γρ του 
επιτρέπουν να πετυχαίνει εντυπωσιακές βολές ακόμα και με κόντρα καιρό!!

#001 #005 #012

#013 #014

Το MATCHBOW 100F πρόκειται για ένα νέο καινοτόμο 
δημιούργημα της PAZDESIGN. Η φιλοσοφία κατασκευής 
του ήταν να κατασκευαστεί ένα τεχνητό δόλωμα το οποίο 
να κινείται μόλις 5 εκατοστά κάτω από την επιφανείας της 

                                                                       θάλασσας, που αποτελεί και μεγαλύτερο βάθος στο οποίο 
 κινείται κατά την διάρκεια της ανάκτησης του.  Για αυτόν τον λόγο, όπως μπορούμε να δούμε, 
διαθέτει μία πολύ λεπτή σιλουέτα σε συνδυασμό με μία μικρή «γλώσσα» που είναι κάθετη ως 
προς το σώμα του. Έχει μήκος 100mm, βάρος μόλις 7,5 γραμμάρια κι έχει floating πλευστότητα. 
Είναι εφοδιασμένο με δύο ποιοτικες σαλαγκιές GAMAKATSU SP MH σε μέγεθος #10.

 
#002 #006 #007

#008 #009 #010

Το απόλυτο mid-diver βρίσκεται πλέον στην χώρα μας και ακούει στο 
όνομα "Backwash Beyond". Δημιουργήθηκε με σκοπό να μπορεί 
να κολυμπάει σε πολύ δύσκολες καιρικές συνθήκες και σε 
διαφορετικά τερέν. Έχει μήκος 110mm. Το βάρος του 
είναι 17,5 γραμμάρια. Ο τύπος του είναι suspending. Αυτό σημαίνει οτι κατά τη 
διάρκεια της ανάκτησης του μέσα στο νερό, εάν πραγματοποιήσουμε παύση 
μένει στο ίδιο σημείο ακριβώς που το σταματήσαμε. Είναι εφοδιασμένο με δύο 
σαλαγκιές GAMAKATSU SP MH σε μέγεθος #5.

#02

#11

#10
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SQUID 1.5"-38mm 
Το Squid 1.5” είναι μία ειδικά σχεδιασμένη micro σιλικόνη για την τεχνική του Aji. Κατασκευάζεται από βιολογική 
σίλικονη φιλική προς το περιβάλλον ,είναι εμποτισμένη με άρωμα και γεύση και είναι φαγώσιμη από τα ψάρια.
Έχει σχήμα γόνου καλαμαριού, μήκος 1.5"(38mm) και η κάθε συσκευασία έχει 15 τεμ.

7.00€

911185 911178911192 911161       911154

STREAMER 2.0"-50mm 
Το Streamer 2.0” είναι μία ειδικά σχεδιασμένη micro σιλικόνη για την τεχνική του Aji τύπου slug. Κατασκευάζεται 
από βιολογική σίλικονη φιλική προς το περιβάλλον ,είναι εμποτισμένη με άρωμα και γεύση και είναι φαγώσιμη 
από τα ψάρια.Έχει μήκος 2.0"(50mm) και η κάθε συσκευασία έχει 15 τεμ.

911239 911222911246 911215       911208

7.00€

BACHI 2.5"-63mm 
Το Bachi 2.5” είναι μία ειδικά σχεδιασμένη micro σιλικόνη για την τεχνική του Aji τύπου slug. Κατασκευάζεται 
από βιολογική σίλικονη φιλική προς το περιβάλλον ,είναι εμποτισμένη με άρωμα και γεύση και είναι φαγώσιμη 
από τα ψάρια.Έχει μήκος 2.5"(63mm), μπορεί να κοπεί σε μικρότερο μέγεθος χάρις στις ειδικές εγκοπές που έχει 
και η κάθε συσκευασία έχει 15 τεμ.

7.00€

911284 911277911291 911260       911253

150



Το Bug Bullet Search είναι ένα ειδικά σχεδιασμένο Jighead για το Aji και όχι μόνο!! Το σχήμα του είναι κατά βάση  στρογγυλό όμως έχει δύο εσοχές δεξιά 
και αριστερά (σαν μάτια εντόμου εξού και η ονομασία bug) που του δίνουν ιδιαίτερη κίνηση στα μικρό-χτυπήματα που πραγματοποιούμε με το καλάμι μας 
δίνοντας του την δυνατότητα να είναι αποτελεσματικότερο τόσο κατά την διάρκεια της ανάκτησης όσο και κατά την ελεύθερη πτώση του προς το βυθό.
Το αγκίστρι είναι χημικά ακονισμένο, με αντιδριαβρωτική επίχρυση επίστρωση και στα μεγέθη από 0.6γρ μέχρι 1.8γρ έχει διάμετρο σύρματος 0.50mm, 
δύναμη εφελκυσμού 4.3kg και  5 τμχ στην συσκευασία, ενώ στα μεγέθη 2.5γρ εώς 4γρ έχει διάμετρο σύρματος 0.65mm, δύναμη εφελκυσμού 7.2kg και 
4 τμχ στην συσκευασία. Ο κρίκος πρόσδεσης με την παραμάνα μας βρίσκεται σε γωνία 15° προς τα πίσω από το κέντρο του Jighead και έχει μελετηθεί έτσι 
ώστε να καρφώνει άμεσα ακόμα και με την παραμικρή κόντρα εξαιτίας του μοχλού που κάνει με την τάση που του ασκούμε εμείς κατά την ανάκτηση.Το                          
αρπάδι του αγκιστριού έχει μια αμβλεία γωνία προς τα επάνω και δεν είναι παράλληλο με τον κορμό για να μπορεί να καρφώσει λίγο πιο εσωτερικά στο 
ευαίσθητο στόμα των κοκκαλιών στην περιοχή του ουρανίσκου και όχι στα χείλη που όπως γνωρίζουμε όλοι σχίζονται πολύ εύκολα με αποτέλεσμα τα 
πολλά χαμένα ψάρια όπως με άλλα jighead.

SHIRASU 3.0"-76mm 
Το Shirasu 3.0” είναι μία ειδικά σχεδιασμένη micro σιλικόνη για την τεχνική του Aji τύπου slug. Κατασκευάζεται  από βιολογική σίλικονη φιλική προς 
το περιβάλλον ,είναι εμποτισμένη με άρωμα και γεύση και είναι φαγώσιμη  από τα ψάρια.Έχει μήκος 3.0"(76mm), μπορεί να κοπεί σε μικρότερο μέγεθος 
χάρις στις ειδικές εγκοπές που έχει και η κάθε συσκευασία έχει 15 τεμ.

7.00€

911383 911376911390 911369       911352

         BUG BULLET SEARCH 0.6g-4g 

Βάρος

Κωδικός

Τμχ

0.6g 0.8g 1.0g 1.2g 1.5g 1.8g 2.5g 3.0g 4.0g

5

910744

5 5 5 5 5 4 4 4

910768 910775 910782 910799 910805 910812 910829910751

         BUG BULLET DART 1g-1.8g 
Το Bug Bullet Dart είναι ένα ειδικά σχεδιασμένο Jighead για το Aji και όχι μόνο!! Το σχήμα του είναι κατά βάση μυτερό όμως έχει δύο προεξοχές δεξιά 
και αριστερά (σαν καφάλι εντόμου εξού και η ονομασία bug) που σε σθνδιασμό με το μυτερό του σχήμα του δίνουν ιδιαίτερη κίνηση Dart(ζικ-ζακ) στα 
μικρό-χτυπήματα που πραγματοποιούμε με το καλάμι μας. Το αγκίστρι είναι χημικά ακονισμένο, με αντιδριαβρωτική επίχρυση επίστρωση και έχει 
διάμετρο σύρματος 0.55mm, δύναμη εφελκυσμού 2.6kg και  5 τμχ στην συσκευασία. Ο κρίκος πρόσδεσης με την παραμάνα μας βρίσκεται σε γωνία 15° 
προς τα πίσω από το κέντρο του Jighead και έχει μελετηθεί έτσι ώστε να καρφώνει άμεσα ακόμα και με την παραμικρή κόντρα εξαιτίας του μοχλού που 
κάνει με την τάση που του ασκούμε εμείς κατά την ανάκτηση. Το αρπάδι του αγκιστριού έχει μια αμβλεία γωνία προς τα επάνω και δεν είναι παράλληλο 
με τον κορμό για να μπορεί να καρφώσει λίγο πιο εσωτερικά στο ευαίσθητο στόμα των κοκκαλιών στην περιοχή του ουρανίσκου και όχι στα χείλη που 
όπως γνωρίζουμε όλοι σχίζονται πολύ εύκολα με αποτέλεσμα τα πολλά χαμένα ψάρια όπως με άλλα jighead.

5.80€

5.80€

Βάρος

Κωδικός

Τμχ

0.6g 0.8g 1.0g 1.2g

5

910744

5 5 5

910768 910775910751

Βάρος

Κωδικός

Τμχ

1.0g 1.2g 1.5g 1.8g

5 5 5 5

910843 910850 910867 910874

Βάρος

Κωδικός

Τμχ

1.0g 1.2g

5 5
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BARRACUDA 175-200 
Το νέο ψαράκι της DTD Barracuda σίγουρα θα σας εντυπωσιάσει από την πρώτη ματιά.Είναι ένα τεχνητό δόλωμα 
επιφάνειας πολύ αποτελεσματικό για σχεδόν τα περισσότερα αρπακτικά ψάρια των Ελληνικών 
θαλασσών.Η κατασκευή του είναι τόσο ισχυρή που μπορεί να ανταπεξέλθει σε επιθέσεις 
δυνατών θηραμάτων.Πρόκειται για ένα τεχνητό που δεν έχει να ζηλέψει 
τίποτα απολύτως από άλλα παρόμοια τεχνητά όσον αφορά την 
απόδοση και την συμπεριφορά του.Η ονομασία που του δόθηκε 
προδιαθέτει και για την κατηγορία θηραμάτων για την οποία 
προορίζεται όπως, παλαμίδες, λούτσος, γοφάρια και 
φυσικά λαβράκια!Το Barracunta Long Casting όπως 
λέει και το όνομα του μπορεί να πραγματοποιήσει 
μακρινές βολές ακριβείας ακόμα και με κόντρα αέρα!
Τεχνητό 175mm 
26gr, Floating
Τεχνητό 200mm 
25gr, Floating

MAX GAVUN 100-130 

175-50335-BA
200-50336-BA

175-50335-RH
200-50336-RH

175-50335-MT
200-50336-MT

175-50335-S
200-50336-S

175-50335-TB
200-50336-TB

175-50335-TS
200-50336-TS

100-7.50€
130-8.20€

175-13.40€
200-13.40€

                                                                                    Τεχνητό δόλωμα της DTD με 3 σαλαγκές VMC, με 
                                                                               επεξεργασία ολογράμματος για ρεαλιστική προσομοίωση 
                                                                     και ζωντανά μάτια.Το Max Gavun αποτελεί ένα από τα πιο 
                                                            δημοφιλή τεχνητά δολώματα του Spinning καθώς έχει αποδειχθεί ι
                                                    διαίτερα επιτυχημένο στο ψάρεμα του λαυρακιού και του λούτσου.
                                          Βυθίζεται ελάχιστα δίνοντας την εντύπωση πραγματικού μικρόψαρου που 
                           "γλύφει" την επιφάνεια και μπορεί να χρησιμοποιηθεί άφοβα και σε πολύ ρηχά νερά, 
                        όπως από παραλία, εκβολές ποταμών, κλπ. 
             Η μεγάλη επιτυχία του Max Gavun 50042 (13 εκ) στα Λαβράκια και τους Λούτσους, οδήγησε 
την DTD στην κατασκευή του Max Gavun 50041 (10 εκ).

100-50041-NS
130-50042-NS

100-50041-B
130-50042-B

100-50041-OL
130-50042-OL

100-50041-PL
130-50042-PLΤεχνητό 100mm 

8.0gr, Floating
Τεχνητό 130mm 
11.1gr, Floating
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DOG 90 

CRAZY PREY 140 

50231-MTΤεχνητό 90mm 
13.0gr, Floating

                                                                          Εντυπωσιακό τεχνητό από την εταιρία DTD, χωρίς γλώσσα, 
                                                                           με ολογραφικό φινίρισμα για την τεχνική Walk the Dog. 
                                                                 Προορίζεται για την αποτελεσματική κίνηση Walk the Dog που 
                                                    πραγματοποιείται ακαριαία από την πρώτη κίνηση του καλαμιού. Αυτό 
                                            κάνει το τεχνητό ιδανικό για αρχάριους, αφού δεν παρουσιάζει καμία δυσκολία 
                                     στην κίνησή του και δεν απαιτεί εμπειρία. Eίναι μεσαίου μεγέθους τεχνητό top 
                                         water σχεδιασμένο για μεγάλες μάχες. Δεν προορίζεται για ήρεμη ανάκτηση, 
                                        αλλά για θόρυβο, για κύμα, για σαματά στην επιφάνεια του νερού. Ο όγκος του 
                      απομακρύνει το νερό και δημιουργεί δονήσεις, τις οποίες τα θηράματα αντιλαμβάνονται.

90-11.00€

50231-S 50231-TW 50231-TS

To Crazy Prey της DTD, είναι ένα τεχνητό επιφανείας µε εξαιρετική κατασκευή και επεξεργασία 
χρωµάτων. Η ολογραφική επίδραση στο φινίρισµα και τα ρεαλιστικά του µάτια, εγγυώνται 
µεγάλη πρόκληση στα ψάρια και σίγουρα αποτελέσµατα, ακόµα και απλή ανάκτηση 
του τεχνητού. ∆ιαθέτει ανοξείδωτο κρικάκι για προσάρτηση στην παραµάνα, 
πολύ δυνατές και αιχµηρές σαλαγκιές της VMC.

Τεχνητό 50mm-70mm 
2.4gr - 4.3, Floating

50272-TB 50272-TM 50272-BG

140-12.00€

GAVUN 50F - 70F 
                                                                                  Το Minnow Gavun είναι τεχνητό δόλωμα της DTD με 
                                                                  2 σαλαγκές VMC, με επεξεργασία για ρεαλιστική προσομοίωση 
                                                   αθερίνας και ζωντανά μάτια. Άριστα ποιοτικά τα τεχνητά δολώματα της 
                                                 εταιρίας DTD, σχεδιάζονται και δοκιμάζονται για τα νερά της Μεσογείου.

50081-NT 50081-B

50F-6.80€
70F-6.80€

ΤΕΧΝΗΤΑ ΔΟΛΩΜΑΤΑ

50083-NT 50083-B
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ΤΕΧΝΗΤΑ ΔΟΛΩΜΑΤΑ

TURBO PAPALINA MINI 40 

TURBO GAVUN DD 60 - 75 

50220-BΤεχνητό 40mm 
2.0gr, Floating

40-7.00€

50220-OL 50220-BK 50220-PL

Τεχνητό 70mm 
4.3gr, Floating

50011-OL 50011-BK 50011-B

60-7.00€
75-7.00€

SCUSIKA 70F 

50093-NM 50093-RH

70F-6.80€

                Το Papalina είναι τεχνητό δόλωμα της DTD με 2 σαλαγκές VMC, 
                με επεξεργασία για ρεαλιστική προσομοίωση αθερίνας και ζωντανά 
             μάτια. Άριστα ποιοτικά τα τεχνητά δολώματα της Κροατικής εταιρίας 
            DTD, σχεδιάζονται και δοκιμάζονται για τα νερά της Μεσογείου.
Μοιάζει με πραγματική αθερίνα - Ρεαλιστικά μάτια - DD (Deep Diver)
Tight wobbling action - Σαλαγκιές VMC - Ανοξείδωτα κρικάκια
Διατίθεται σε 4 χρώματα

Τεχνητό ψαράκι της DTD για Spinning, με μεγάλη γλώσσα. Το Turbo Gavun DD είναι επιφανείας, πραγματοποιεί 
βύθιση με πλευρικές κινήσεις (tight wobbling), διαθέτει ρεαλιστικά μάτια και φινίρισμα το οποίο 
παρομοιάζει φυσικά λέπια.

Τεχνητό 60mm - 75mm
3.6gr - 6.3gr, Floating

50012-OL 50012-BK 50012-B

Το Scusika είναι τεχνητό δόλωμα της DTD με 2 σαλαγκές 
VMC, με επεξεργασία για ρεαλιστική προσομοίωση κολιού 
και ζωντανά μάτια.
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ΤΕΧΝΗΤΑ ΔΟΛΩΜΑΤΑ

INCUN 50 - 70 

POPPER 105 

50337-BΤεχνητό 50mm Sinking 2.5g  
                70mm Floating 5g

50-7.00€
70-7.20€

50337-NI 50337-TW

Τεχνητό 100mm 
13gr, Floating

50201-AB 50201-B 50201-OL

REALISTIC FISH 100 

50251-S 50251-MT

105-7.20€

Τεχνητό 105mm
24gr, Floating

50219-B 50219-NI 50219-TW

Το Incun είναι τεχνητό δόλωμα της DTD με 2 σαλαγκές VMC, 
με επεξεργασία για ρεαλιστική προσομοίωση γάυρου και ζωντανά 
μάτια. Άριστα ποιοτικά τα τεχνητά δολώματα της Κροατικής 
εταιρίας DTD, σχεδιάζονται και δοκιμάζονται για τα νερά της 
Μεσογείου.
Μοιάζει με πραγματικό μεσογειακό γαύρο-Ολογραφικό εφέ
Σαλαγκιές VMC-Ρεαλιστικά μάτια-Ανοιξείδωτο κρικάκι 
 

50201-RG

Με ολογραφικό “ζωντανό” και αστραφτερό φινίρισμα, αλλά και με μάτι που 
το κάνει ρεαλιστικό, είναι σίγουρο ότι δεν θα περάσει απαρατήρητο από 
κανένα θήραμα! Παρουσιάζει άψογη κίνηση στην θάλασσα και διαθέτει  γάντζους VMC και 
σαλαγκιά από ανοξείδωτο ατσάλι.

50251-M

100-8.20€
                                          Τεχνητό spinning για ψάρεµα στην ζώνη κοντά στην επιφάνεια 
                                         (floating), µε εξαιρετικά ανθεκτικό σώµα, και εξαιρετική 
                                          επεξεργασία χρωµάτων που εγγυάται δυνατές ανακλάσεις του 
             φωτός και προσέλκυση των µεγάλων θηρευτών από µακριά.Είναι εξοπλισµένο 
µε πολύ δυνατές και αιχµηρές σαλαγκιές και διαθέτει ανοξείδωτο κρικάκι στο ρύγχος 
του για την προσάρτηση στην παραµάνα.
∆ιατίθεται σε 3 χρώµατα.
Ολογραφικό εφέ
Σαλαγκιές VMC
Ρεαλιστικά μάτια
Ανοιξείδωτο κρικάκι 
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ΤΕΧΝΗΤΑ ΔΟΛΩΜΑΤΑ

PENCIL POPPER 140 

LIGANJ 160 

50261-BΤεχνητό 140mm 
Floating 20g

50261-ΜΤ 50261-PW

Τεχνητό 160mm 
28gr, Floating

50002-R 50002-H

160-11.50€

140-10.50€
                                Τα τεχνητά Pencil Popper της DTD απευθύνονται σ΄αυτούς που 
                                ψάχνουν ένα διαφορετικό τεχνητό για το ψάρεμα του Λούτσου 
                                και του Λαβρακιού. Έχουν σχεδιαστεί για ψάρεμα στην επιφάνεια, 
ή σε ρηχά νερά και σε μεσαία βάθη. Διαθέτουν πολύ ιδιαίτερη, μικρούς εύρους
κίνηση και αυτό το οφείλουν στον μοναδικό σχεδιασμό της μύτης τους, η οποία 
ανταποκρίνεται καλύτερα σε μεσαίους και γρήγορους ρυθμούς ανάκτησης. 
Τα τεχνητά DTD Pencil Popper ανταποκρίνονται πολύ καλά και σε διακοπτόμενες κινήσεις
twitch, μετά από σύντομες παύσεις. 

Τεχνητό καλαμάρι συρτής από την DTD, το οποίο επιπλέει και διαθέτει κίνηση
wobbling (τρέμουλο). Το καλαμάρι Liganj είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικά υλικά και 
προσομοιάζει το σχήμα, τα χρώματα και την κίνηση ενός ζωντανού καλαμαριού. 
Διαθέτει ολογραφική επεξεργασία, ρεαλιστικά μάτια, σαλλαγκιές VMC.
Προωρίζεται κυρίως για συρτή βυθού.
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HYDRA 210 
Σαν πρώτη ματιά δείχνει σαν ακόμα ένα surface τεχνητό τύπου "ζαργάνας". Παρατηρώντας το όμως βλέπουμε ότι 
η δομή του σώματος του διαφέρει από τα συνιθισμένα. Μία από τις βασικές διαφορές είναι ότι το κάτω μέρος του 
σώματος του δεν είναι ευθυγραμμισμένο. Δηλαδή στο 1/3 από το μπροστινό μέρος ανασηκώνεται ελαφρά 
δημιουργώντας μια μικρή κλίση προς τα πάνω. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα Hydra Lures 210 να πετυχαίνουν μία 
ξεκούραστη walk the dog κίνηση. Το μπροστινό μέρος του τεχνητού δεν είναι τόσο μυτερό με αποτέλεσμα να 
πετάει μικρές ποσότητες νερού δεξιά κι αριστερά κατά το WTD. Τέλος κατά τη διάρκεια της κίνησης του παράγει 
έναν διακριτικό ήχο αλλά όχι ενοχλητικό προς τα ψάρια της περιοχής, με αποτέλεσμα να τα προσελκύει!!

AS-HY210-KIM

AS-HY210-LEM

AS-HY210-SAR

AS-HY210-HIO

AS-HY210-SUK

AS-HY210-GRBA

AS-HY210-ORNG

AS-HY210-MW

AS-HY210-RH
26.00€

HYDRA 145 
Σαν πρώτη ματιά δείχνει σαν ακόμα ένα surface τεχνητό τύπου "ζαργάνας". Παρατηρώντας το όμως βλέπουμε ότι 
η δομή του σώματος του διαφέρει από τα συνιθισμένα. Μία από τις βασικές διαφορές είναι ότι το κάτω μέρος του 
σώματος του δεν είναι ευθυγραμμισμένο. Δηλαδή στο 1/3 από το μπροστινό μέρος ανασηκώνεται ελαφρά 
δημιουργώντας μια μικρή κλίση προς τα πάνω. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα Hydra Lures 145 να πετυχαίνουν μία 
ξεκούραστη walk the dog κίνηση. Το μπροστινό μέρος του τεχνητού δεν είναι τόσο μυτερό με αποτέλεσμα να 
πετάει μικρές ποσότητες νερού δεξιά κι αριστερά κατά το WTD. Τέλος κατά τη διάρκεια της κίνησης του παράγει 
έναν διακριτικό ήχο αλλά όχι ενοχλητικό προς τα ψάρια της περιοχής, με αποτέλεσμα να τα προσελκύει!!

GLOW

AS-HY145-SUK

AS-HY145-HIO

AS-HY145-SAR

AS-HY145-LEM

AS-HY145-KIM

AS-HY145-RH

AS-HY145-MW

AS-HY145-ORNG

AS-HY145-GRBA

25.00€
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MICRO STRIPS 1.8"- 4.5cm 
Βιοδιασπώμενο τεχνητό σε σχήμα ουράς καλαμαριού με τρεις λωρίδες, με άρωμα και υφή αληθινού καλαμαριού, 
ιδανικό για την τεχνική του LRF. Εκπληκτικά εύκαμπτο αλλά και ανθεκτικό τεχνητό από UV βιοδιασπώμενο 
υλικό, με αρκετά ρεαλιστική κίνηση μέσα στο νερό και σε συνδυασμό με το άρωμα αλλά και την υφή 
πραγματικού καλαμαριού, το καθιστούν ένα εξαιρετικά αποδοτικό τεχνητό.
Κατάλληλο για LRF, όπως και από βάρκα για αρματωσιές Tai Rubber, Tenya, Inchiku.
Σχήμα ουράς με τρεις λωρίδες-Άρωμα και υφή καλαμαριού.
Βιοδιασπώμενο υλικό, τεχνολογίας UV-Χωρίς τοξικές ουσίες.
Δεν είναι βλαβερό για τα ψάρια-Μήκος τεμαχίου: 1.8''/ 4,5 cm-8 τεμ/συσκευασία

NK-MS-445522 UV RED C 02

PIN STRAIGHT 1.9"- 4.8cm 
Το μαλακό τεχνητό δόλωμα της εταιρείας NIKKO με ονομασία Pin Straight αποτελεί ένα από τα top σε πωλήσεις 
προϊόντα της, αφού προτιμάται από όλο τον κόσμο τόσο για την ανθεκτικότητα του όσο και για την 
αποτελεσματικότητα του.Πρόκειται για απομίμηση μικρού σκουληκιού ενώ αποτελεί την καλύτερη επιλογή από 
ψαράδες σε όλο τον κόσμο σε αυτή την κατηγορία. Είναι εμποτισμένο με άρωμα γαρίδας πράγμα που ανεβάζει την 
ελκυστικότητα και αποδοτικότητα του στα ύψη.Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με διάφορους τρόπους, όπως σε 
συνδυασμό με κάποιο μικροσκοπικό jighead ή με την τεχνική του Texas rig και Carolina rig.
 Αποτελείται από διάφορους χρωματισμούς μέσα στους οποίους υπάρχουν και GLOW.
Το μήκος του είναι 1,9’’ / 4,8cm και η συσκευασία αποτελείται από 8 τεμάχια Pin Straight.

7.30€

NK-MS-445553 UV CLEAR C 05NK-MS-445546 UV ORANGE C 04

NK-MS-445539 UV PINK C 03

NK-PS-445829 CLEAR SILVER C 02

NK-PS-445832 CLEAR YELLOW C 07

NK-PS-445831 PAERL WHITE C 05

NK-PS-445833 GLOW WHITE C 08

NK-PS-445830 DARK PINK C 04

7.90€
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SANDWORM 3.3"- 8.4cm 
Το Dappy Sandworm της εταιρείας NIKKO πρόκειται για πιστή απομίμηση σκουληκιού. Είναι εμποτισμένο με 
ιχθυέλαιο που δεν πρόκειται να χάσει την αποτελεσματικότητα της μυρωδιάς του για πάρα πολύ καιρό, αφού 
όπως αναφέρει η εταιρεία δεν χρειάζεται προσθήκες από κάποιο ενισχυτικό ζουμί αρώματος. Οπότε απλά το 
παίρνουμε και συντηρείται…. μόνο του!! Αυτό οφείλεται στο έξτρα μαλακό Dappy υλικό κατασκευής που 
χρησιμοποιεί η NIKKO. Ένα ακόμη ιδιαίτερο χαρακτηριστικό είναι η Floating πλευστότητα που διαθέτει. 
Το γεγονός αυτό του δίνει απίστευτη δράση-κίνηση μέσα στο νερό, ειδικά εάν το ψαρέψουμε με την τεχνική 
του Carolina rig.Ένα από τα πιο ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του είναι η ελαστικότητα που διαθέτει αφού τραβώντας 
το με τα χέρια μας το μήκος του μπορεί να φτάσει μέχρι και δέκα φορές το αρχικό του μήκος. Αυτό το κάνει ένα 
από τα πιο ανθεκτικά μαλακά τεχνητά δοπωματα σε δαγκωνιές ψαριών, αφού με ένα Dappy Sandworm μπορούμε 
να ξεγελάσουμε πολλά σε αριθμό ψάρια δίχως όμως αυτό να αλλοιωθεί. Το Dappy Sandworm είναι βιοδιασπώμενο 
και φιλικό προς το περιβάλλον προϊόν, αφού μπορεί να φαγωθεί από τα ψάρια χωρίς να τους προκαλέσει κάποιο 
πρόβλημα στο πεπτικό τους σύστημα. Ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε είναι σε συνδυασμό 
με κάποιο μικρό jighead καθώς και με την τεχνική του Texas rig και Carolina rig όπως αναφέραμε παραπάνω.
Αποτελείται από πολλούς διαφορετικούς χρωματισμούς μέσα στους οποίους υπάρχουν UV & GLOW. 
Το μήκος του είναι 3,3’’ / 8,4cm και η συσκευασία περιέχει 5 τεμάχια Dappy Sandworms.

NK-DS-443610 BLOODY RED  C 01

FLEX TAIL 8.5cm 
Το Flex Tail αποτελεί την νέα πρόταση της  Nikko στην κατηγορία σιλικονούχα χελάκια. Είναι κατασκευασμένο 
από πολύ μαλακή αλλά ιδιαίτερα ανθεκτική σιλικόνη, που του προσφέρει ρεαλιστική κίνηση της ουράς του κατά 
την ανάκτηση αλλά και μεγάλη αντοχή στις δαγκωνιές των αρπακτικών. Η ιδιαιτερότητα που έχει σε σχέση με 
τον ανταγωνισμό είναι ο εμποτισμός του με άρωμα που σε συνδυασμό με την φυσική κίνησή του το καθιστούν 
ακαταμάχητο στα μάτια των ψαριών! Έρχεται έτοιμο προς χρήση, αρματωμένο με αγκίστρι της επίσης Ιαπωνικής 
Owner. Μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε είτε με το κλασικό τρόπο δλδ με μπομπαρδα ή buldo αλλά και με πιο 
ευφάνταστους τρόπους, όπως με κανονική μολυβοκεφαλή όπως τα Monster Jig της Lucky John, με την τεχνική του 
Texas Rig-Karolina Rig χρησιμοποιόντας το Brass Bullet της Lucky John ή με Cheburashka της Lucky John για 
καλύτερη βολή αλλά και μέγιστη διακριτικότητα! Το μήκος του είναι 8,5 εκατοστά σε συσκευασία με 3τμχ και 
διατίθεται σε 6 διαφορετικούς χρωματισμούς με natural, glow και uv χαρακτηριστικά ικανούς να καλύψουν όλες 
τις επικρατούσες συνθήκες που μπορεί να συναντήσουμε στο ψάρεμά μας!

7.60€

NK-FT-442811 GLOW RED CLEAR C 01

8.70€

NK-DS-443658 SOLID PINK C 05

NK-DS-443641 GLOW WHITE  C 04

NK-DS-443665 ORANGE  C 06

NK-DS-443627 UV CLEAR RED  C 02

NK-FT-442835 PURPPLE CLEAR C 03NK-FT-442828 BLACK BLUE GLITTER C 02 NK-FT-442842 BLUE WHITE C 04

NK-FT-442859 PEARL WHITE  C 05 NK-FT-442866 AURORA C 06
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ΤΕΧΝΗΤΑ ΔΟΛΩΜΑΤΑ

CURVY SHAD

04.07.75**/  7.5cm/ 5.00€

Σιλικόνη τύπου Shad άριστης ποϊότητας από την Remixon σε δύο μεγέθη
7.5cm & 10.5cm 

04.07.10**/10.5cm/ 6.00€

MEBARU MICRO SHAD
Σετ σιλικόνες τύπου shad με μολυβοκεφαλή 3.8g σε 4 
διαφορετικούς χρωματισμούς και μέγεθος 6.5cm. 
Κατάλληλες για Lrf-Light Spinning!

04.07.6538/6.5cm/3.8G/ 7.00€

MEBARU WORM

Ακροβάτης σιλικόνης εμποτισμένος με άρωμα και γεύση!! Με ενίσχυση αλάτιου Salted Formula κατάλληλος για χρήση στην 
θάλασσα. Δελεαστική φυσική κίνηση και παρούσια στο νερό!! Απαραίτητος στην τεχνική του Lrf για Bottom Fishing.
Διαθέσιμος σε 5 UV χρωματισμούς, 8cm μήκοσ σε συσκευασία 15 τεμαχίων.

01

02

03

04 05

04.07.800*/ 8cm/ 5.50€
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ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΣΥΡΤΗΣ

ΤΕΧΝΗΤΑ ΔΟΛΩΜΑΤΑ

13CM

4.00€

3.00€

402002 026 GLOW

2.00€

3.30€
&
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 PRO SQUID   

ΤΕΧΝΗΤΑ ΔΟΛΩΜΑΤΑ

Απομίμηση καλαμαριών της Κudos ειδικά για ζόκα 
ή φύλακα, κυρίως για μεγάλα αρπακτικά!
Κατασκευασμένα από μαλακή σιλικόνη
Τέλεια απομίμηση καλαμαριού με ρεαλιστική πλέυση χάρις 
τα ειδικά σχεδιασμένα πτερύγια και μεγάλη ποικιλία χρωμάτων
Ιδανική λύση όταν υπάρχει έλλειψη "ζωντανού" και όχι μόνο
Βάρος καλάμαριού 50 γραμμάρια και συνολικό 
170 γραμμάρια
Διαθέτουν στην συσκευασία 
ζόκα-μολυβοκεφαλή 120 γραμμαρίων
Μήκος 20cm
Συσκευασία 2 τεμαχίων διαφορετικού χρώματος 
και μία ζόκα 120γρ

04.01.****/28.00€

3930

2710

0525

3236

3328

 FS-84

A063

A472
Διαθέτουν μπίλιες εσωτερικά για διάφορες χρήσεις όπως:
Κατά την ρίψη οι μπίλιες καταλήγουν στο πίσω μέρος για 
μακρινές ρίψεις χωρίς προβλήματα
Κατά την πλέυση ασφαλίζουν σε ειδική θήκη μπροστά για 
χαμηλό κέντρο βάρους αλλά καιπροκλητικούς ήχους σε jerks
Λεπτό και μακρύ σώμα καθώς και μικρή γλώσα δίνουν μια 
πραγματικά ρεαλιστική κίνηση
Διατίθενται σε διάφορα χρώματα, άλλα με πρισματικές 
αποχρώσεις, άλλα με Lazer και άλλα σε διάφανο σώμα γ
ια όλες τις συνθήκες.3D κόκκινα μάτια, ανοξείδωτα κρικάκια 
και VMC σαλαγιές 
Δοκιμασμένα με πολλές επιτυχίες στα λαβράκια!

9.00€
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 FS-106
F454

F062

F068

8.00€

 FS-11A
304 A054 F1081

FS11A 05.06.11A* 14.5 20 0-0.8m

 FS-11B
9.00€

A437 A472

9.00€

 LAZY MINNOW

ΤΕΧΝΗΤΑ ΔΟΛΩΜΑΤΑ

Το FORTUNA SALTI LAZY MINNOW πρόκειται για ένα καθαρόαιμο τεχνητό επιφανείας που πρόσφατα κατασκεύασε η REMIXON. 
Έχει floating πλευστότητα και κινείται ακριβώς στην επιφάνεια της θάλασσας με κίνηση ζικ-ζακ. Το μήκος του είναι 12,5 εκατοστά και 
ζυγίζει 17,8 γραμμάρια. Είναι εφοδιασμένο με τρεις σε αριθμό ποιοτικές σαλαγκιές της εταιρείας BKK, κατάλληλες για χρήση σε 
θαλασσινό νερό. Παρά το χαμηλό κόστος η ποιότητα του παραμένει σε ψηλά επίπεδα.
Μήκος: 12,5cm       
Βάρος: 17,8gr

Πλευστότητα: Floating
Κίνηση: Walk e Dog

Είδος: Top Water Lure κατάλληλο για χρήση σε θαλασσινό νερό

05.06.125*/11.00€
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 FS-62F

ΤΕΧΝΗΤΑ ΔΟΛΩΜΑΤΑ

Το FS62 είναι ένα ιδιάιτερο ψαράκι με ενσωματωμένη γλώσσα που λειτουργεί κανονικά σαν minnow αλλά με πιο εύκολα και έντονα 
Jerks. Επίσης δεν κινδυνεύει και από σπάσιμο της γλώσσας. Χάρη στο ζυγισμένο του σώμα επιτυγχάνει πολύ καλές βολές ενώ η κίνηση 
του είναι έντονη χάρη στην γλώσσα του. Ο τρόπος ψαρέματός του είναι με γρήγορη ανάκτηση ενω πραγματοποιόυμε και κάποια Jerks 
κατά την διαδρομή. 3D κόκκινα μάτια, ανοξείδωτα κρικάκια και VMC No2 σαλαγιές.

FS62F 05.06.62**  13 25.5 0-0.3m

10.00€

 HIT POPPER

Το FORTUNA SALTI HIT POPPER πρόκειται για ένα καθαρόαιμο πόπερ τεχνητό επιφανείας που πρόσφατα κατασκεύασε η 
REMIXON και έχει floating πλευστότητα. Το μήκος του είναι 12 εκατοστά και ζυγίζει 30 γραμμάρια. Είναι εφοδιασμένο με 
τρεις σε αριθμό ποιοτικές σαλαγκιές της εταιρείας VMC, κατάλληλες για χρήση σε θαλασσινό νερό.

05.06.12**/13.50€

 ALPHA MINNOW
Το Alpha Minnow είναι ένα ιδιάιτερο ψαράκι της κατηγορίας Lipless Shallow 
Running Minnows που λειτουργεί κανονικά σαν minnow αλλά με πιο εύκολα και 
έντονα Jerks. Επίσης δεν κινδυνεύει και από σπάσιμο της γλώσσας
"Κολυμπάει" σε πολύ ρηχές περιοχές από ελάχιστα εκατοστά 
κάτω από το νερό μέχρι 30cm ανάλογα με την θέση του καλαμιού μας.
Χάρη στο ζυγισμένο του σώμα επιτυγχάνει πολύ καλές βολές ενώ η 
κίνηση του είναι έντονη χάρη στην γλώσσα του. Ο τρόπος ψαρέματός του 
είναι με γρήγορη ανάκτηση ενω πραγματοποιόυμε και κάποια Jerks κατά 
την διαδρομή. Στην σταθερή ανάκτηση έχει σφιχτό rolling και πιο ανοιχτό wobling
Διατίθενται σε 5 διαφορετικά χρώματα που θα μας καλύψουν πλήρως
3D μάτια, ανοξείδωτα κρικάκια και VMC No4 σαλαγιές

05.06.155*  12 15.3 0-0.3m
11.00€
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 FS-91

ΤΕΧΝΗΤΑ ΔΟΛΩΜΑΤΑ

8.00€

 FS-157

6.00€

 KILLER 20005
Τιμή
3.00€
3.20€
3.50€
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ΤΕΧΝΗΤΑ ΔΟΛΩΜΑΤΑ

 S-50
Το S50 αποτελεί την νέα πρόταση της Ryuji για την 
τεχνική του LRF!!

Πρόκειται για ένα λιλιπούτειο minnow με μήκος μόλις 5 εκατοστά, sinking με μετακινούμενο 
βάρος εσωτερικά ώστε να μπορεί να πραγματοποιεί απίστευτες βολές παρά το πολύ μικρό του 
μέγεθος. Tο συνολικό του βάρος είναι 4 γραμμάρια ενώ η έντονη κίνησή του τόσο με jerks αλλά 
και με σταθερή ανάκτηση δεν θα αφήσει κανένα αρπαχτικό ασυγκίνητο!!

RY-JS500-*/7.80€

 TRUCK

Το TRUCK είναι ένα ιδιαίτερο τεχνητο που διαθέτει μια «προπέλα» στο πίσω μέρος που δημιουργεί απόνερα και θόρυβο
όταν κινείται ενεργοποιόντας τα κυνηγετικά ένστικα των ψαριών!! Έχει βάρος 13γρ και μέγεθος 90mm.  

RY-9013-*/8.80€

 MONSTER 100
Ένα καθαρόαιμο τεχνητό επιφανείας από την Ryuji
με ξεκούραστει Walk the Dog κίνηση που δεν θα αφήσει
ασυγκίνητο κανένα θηρευτή και ιδιαίτερα τα λαβράκια!!
Το μήκος του είναι 100mm ενώ το βάρος του 14.5γρ
κάτι που εγγυάται πολύ μακρινές βολές.
Διαθέσιμο σε 4 εντυπωσιακούς χρωματισμούς  

RY-100145-*/8.50€
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 ROCKET-130

ΤΕΧΝΗΤΑ ΔΟΛΩΜΑΤΑ

Το Rocket είναι ένα τεχνητό επιφανείας με ειδίκα διαμορφωμένο ρύγχος ώστε να εκτοξεύει νερά δεξιά-αριστερά κατά την Walk
the Dog κίνηση στην ανάκτηση. Έχει μήκος 130mm και βάρος 31.5γρ κάτι που το καθιστά ιδανική επιλογή τόσο για λαβράκια
αλλά και για γοφάρια!! Διαθέσιμο σε 4 διαφορετικούς χρωματισμούς.

RY-130315-*/10.00€

 GARPEN-145

 GARPEN-175

Το GarPen είναι ένα minnow με μήκος 145mm και βάρος 21γρ κάτι που το καθιστά ιδανική επιλογή τόσο για λαβράκια
αλλά και για άλλα αρπαχτικά!! Διαθέσιμο σε 5 διαφορετικούς χρωματισμούς.

Το GarPen είναι ένα minnow με μήκος 175mm και βάρος 24.5γρ κάτι που το καθιστά ιδανική επιλογή τόσο για λούτσους,
γοφάρια αλλά και για άλλα αρπαχτικά!! Διαθέσιμο σε 5 διαφορετικούς χρωματισμούς.

RY-14821-***/10.00€

RY-175245-*/12.00€

1 UV

3

4

6

8

1 UV

3

4

6

8
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 ROCKY SHORE SET

ΤΕΧΝΗΤΑ ΔΟΛΩΜΑΤΑ

Σετ 3 πλανάκια για Lrf-Spinning 
   Διαθέσιμα βάρη 3, 5, 7, 15, & 20γρ.
Zebra χρωματισμοί μόνο σε 7,15 & 20γρ

18.00.03MX/12.00€
18.00.05MX/12.00€
18.00.07MX/13.00€
18.00.15MX/14.50€
18.00.20MX/15.00€

18.00.07MXZ/13.00€
18.00.15MXZ/14.50€
18.00.20MXZ/15.00€

 ROCKY SHORE SLIM

Πλανάκια για Lrf-Spinning Slim σε 7 & 10γρ.

10.00.07**/7g/6.00€

10.00.10**/10g/6.00€

 ROCKY SHORE SLOW
Πλανάκια για Spinning-Shore Slow σε 5 διαφορετικούς 
χρωματισμούς και 3 διαφορετικά βάρη 20, 30 & 40γρ. 

18.10.20**/20g/6.00€

18.10.30**/30g/6.50€

18.10.40**/40g/7.50€
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 FS-06
5.00€

4.50€

18.00.8024 124 180 6 22.5

18.00.8025 125 180 6 22.5

8.50€

 FS-18

ΤΕΧΝΗΤΑ ΔΟΛΩΜΑΤΑ

σαλαγιά

σαλαγιά

Τιμή

5.00€

6.00€

5.50€

5.90€

7.90€
9.50€

14.00€
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 ZUBY
Νέο πλανάκι αργής πτώσης από την Ryuji
με μήκος 38mm και βάρος 10γρ.
Ιδανικό για Lrf-Light Spinning

6.00€

 FIGHTER JIG

Τιμή

8.00€

9.30€

 JET JIG

8.00€
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 SLIDER JIG

8.00€

Συσκευασία 2 τεμαχίων.

 STINGER ASSIST

2.00€

 AQUA SALT EYE

ΤΕΧΝΗΤΑ ΔΟΛΩΜΑΤΑ

Nέο καινοτόμο TAI-RUBBER από την RYUJI με εντυπωσιακές 
τρέσες και carbon αγκίστρια για σίγουρο κάρφωμα!!
Διαθέσιμο σε 2 βάρη 80 & 100γρ.

RY-T80**/80g/9.50€

RY-T100**/100g/10.00€

ASSIST SKIRT
Aνταλλακτικές τρέσες 2 τεμαχίων 
με Carbon αγκίστριαγια τεχνητά 
TAI-RUBBER σε 6 διαφορετικούς 
χρωματισμούς

RY-RT-**/ 5.00€
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ΤΕΧΝΗΤΑ ΔΟΛΩΜΑΤΑ

 KILLER ΚΟYTΑΛΑΚΙ
5.50€ 5.20€

Τιμή

2.40€

2.50€

2.70€

Τιμή

2.40€

2.40€

2.50€

Τιμή

2.40€

2.50€

2.60€

Τιμή

2.40€

2.50€

2.60€

2.70€

Τιμή

2.40€

2.50€

2.60€

Τιμή

3.00€

3.20€

Τιμή

2.40€

2.50€

2.60€

2.80€

3.20€

OΛΕΣ ΟΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ
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2.00€

08.06.9034
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ΤΕΧΝΗΤΑ ΔΟΛΩΜΑΤΑ

8.30€

Τιμή

7.00€

8.80€

10.00€
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model cm

Slider SD

Slider SD

10

12

MB RGSHSH HSBRSH
 x  x x x

 x  x

14.00€ 16.60€

Τιμή

8.80€

16.00€
12.00€
14.00€

ΤΕΧΝΗΤΑ ΔΟΛΩΜΑΤΑ 175





NEW EGISTA NORMAL 2.5-3.0-3.5 

Οι Egista New το νέο μοντέλο της Ιαπωνικής Tsuriken. Έχουν αρκετές αλλαγές από το προηγούμενο μοντέλο με 
μοναδικό στόχο να γινουν ακόμα καλύτερες! Διαθέτουν καινούργιο ύφασμα στο σώμα τους με πλέξη ποιο αραίη  

ύπου Fish Scale δλδ σαν λέπια ψαριού, που πραγματικά τις κάνει ακαταμάχητες στην αφή με τα πλοκάμια
των καλαμαριών αφού νομίζουν ότι ακουμπάνε αληθινό ψάρι!! Τα χρώματα του υφάσματος είναι όλα UV που τα 

κάνει ποιο ευδιάκριτα στα μάτια των καλαμαριών.Το ρύγχος μπροστά έχει λεπτύνει για ακόμα ευκολότερη κίνηση 
Dart(Side to Side) Όπως όλα τα μοντέλα Egista έχουν έναν αρμονικό συνδυασμό FALL και DART ACTION. 

Με διπλή σειρά Ιαπωνικών αγκιστριών στην σωστή απόσταση που δεν συγχωρούν .To βαρίδιο παράμενει το ίδιο 
σε σχήμα hatchet(μαχαιριού) Ξεχωρίζουν από τα άλλα μοντέλα με διαφορετική βύθιση από το μαύρο με ασημί μάτι. 

Διατίθενται σε έντονα χρώματα, UV και Glow. Όλα τα μοντέλα Egista, ανεξαρτήτου χρώματος, διαθέτουν 
φωσφόρου περίβλημα ματιού καθώς  και φωσφόρου ταινία στην άκρη της ουράς.

N-26

N-27

N-28

N-29

N-30

N-31

N-32

N-33

N-34

N-35

#2.5 - 11.00€ #3.0 - 11.50€ #3.5 - 12.50€

Χρώμα Κωδικός
N-26
N-27
N-28

N-29
N-30
N-31
N-32
N-33
N-34
N-35

830732

830824
830817
830800
830794
830787
830770
830763
830756
830749

ΧρώμαΧρώμα

N-26

N-35

830831

830725
830718
830701
830695
830688
830671
830664
830657
830640

Χρώμα Κωδικός
N-26

N-27
N-28

N-29
N-30
N-31
N-32

N-33
N-34

N-35

830633

830923
830916
830909
830893
830886
830879
830862
830855
830848

Χρώμα Κωδικός

N-27
N-28

N-29
N-30
N-31
N-32
N-33
N-34

Μέγεθος Βάρος Ρυθμός Βύθισης
#2.5
#3.0
#3.5

10.5g

16.0g
21.0g

5.0-5.5sec/m
3.5-4.0sec/m

3.0-3.5sec/m
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NEW EGISTA SHALLOW 3.0-3.5 

Οι Egista New Shallow το νέο μοντέλο της Ιαπωνικής Tsuriken για πιο ρηχά νερά.Με τον όρο Shallow η εταιρεία 
εννοεί ότι έχουν πιο αργό ρυθμό βύθισης από τις Normal και τις χρησιμοποιούμε σε πιο ρηχά μέρη ή όταν υπάρχει 

απουσία ισχυρών ρευμάτων!Διαθέτουν καινούργιο ύφασμα στο σώμα τους με διαφορετική πλέξη ποιο αραίη τύπου 
Fish Scale δλδ σαν λέπια ψαριού, που πραγματικά τις κάνει ακαταμάχητες στην αφή με τα πλοκάμια των καλαμαριών 

αφού νομίζουν ότι ακουμπάνε αληθινό ψάρι!!Τα χρώματα του υφάσματος είναι όλα UV κάτι που τα κάνει ακόμα 
ποιο ευδιάκριτα στα μάτια των καλαμαριών. Το ρύγχος μπροστά έχει λεπτύνει για ακόμα ευκολότερη κίνηση Dart
(Side to Side).Όπως όλα τα μοντέλα Egista έχουν έναν αρμονικό συνδυασμό FALL και DART ACTION. Με διπλή 
σειρά Ιαπωνικών αγκιστριών στην σωστή απόσταση που δεν συγχωρούν. To βαρίδιο παράμενει το ίδιο σε σχήμα 
hatchet(μαχαιριού) Ξεχωρίζουν από τα άλλα μοντέλα με διαφορετική βύθιση από το μπλε με ασημί μάτι και το 

γράμμα S στο μολύβι. Διατίθενται σε έντονα χρώματα, UV και Glow. Όλα τα μοντέλα Egista, ανεξαρτήτου 
χρώματος, διαθέτουν φωσφόρου περίβλημα ματιού καθώς και φωσφόρου ταινία στην άκρη της ουράς.

ΚΑΛΑΜΑΡΙΕΡΕΣ

S-23 S-24 S-20

S-21 S-22
S-25

#3.0 - 11.50€

Χρώμα

S-23

S-24

S-20

S-21

S-22

S-25

Κωδικός

831685

831692

831623

831630

831647

831708

#3.5 - 12.50€

Χρώμα

S-23

S-24

S-20

S-21

S-22

S-25

Κωδικός

831715

831722

831654

831661

831678

831739

Μέγεθος Βάρος Ρυθμός Βύθισης

#3.0

#3.5 20.0g

15.0g 5.5-6.0sec/m

5.5-6.0sec/m
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NEW EGISTA SHALLOW 3.0-3.5 

SS-13 SS-14 SS-15

SS-16 SS-17
SS-18

#3.0 - 11.50€

Μέγεθος Βάρος Ρυθμός Βύθισης

#3.0

#3.5 19.0g

14.5g 7.0-8.0sec/m

7.0-8.0sec/m

Χρώμα

SS-13

Κωδικός

833245

SS-14

SS-15

SS-16

SS-17

SS-18

833252

833290

833283

833269

833276

#3.5 - 12.50€

Χρώμα

SS-13

Κωδικός

833306

SS-14

SS-15

SS-16

SS-17

SS-18

833313

833351

833344

833320

833337

Οι Egista Super Shallow το νέο μοντέλο της Ιαπωνικής Tsuriken για πολύ ρηχά νερά.Με τον όρο Super Shallow η 
εταιρεία εννοεί ότι έχουν πολύ αργό ρυθμό βύθισης και τις χρησιμοποιούμε σε πιο ρηχά μέρη ή όταν υπάρχει απουσία 
ισχυρών ρευμάτων!Διαθέτουν καινούργιο ύφασμα στο σώμα τους με διαφορετική πλέξη ποιο αραίη τύπου Fish Scale 

δλδ σαν λέπια ψαριού, που πραγματικά τις κάνει ακαταμάχητες στην αφή με τα πλοκάμια των καλαμαριών αφού 
νομίζουν ότι ακουμπάνε αληθινό ψάρι!!Τα χρώματα του υφάσματος είναι όλα UV κάτι που τα κάνει ακόμα ποιο 

ευδιάκριτα στα μάτια των καλαμαριών. Το ρύγχος μπροστά έχει λεπτύνει για ακόμα ευκολότερη κίνηση Dart
(Side to Side).Όπως όλα τα μοντέλα Egista έχουν έναν αρμονικό συνδυασμό FALL και DART ACTION. Με διπλή 
σειρά Ιαπωνικών αγκιστριών στην σωστή απόσταση που δεν συγχωρούν. To βαρίδιο παράμενει το ίδιο σε σχήμα 
hatchet(μαχαιριού) Ξεχωρίζουν από τα άλλα μοντέλα με διαφορετική βύθιση από το μπλε με ασημί μάτι και το 

διπλό γράμμα SS στο μολύβι. Διατίθενται σε έντονα χρώματα, UV και Glow. Όλα τα μοντέλα Egista, ανεξαρτήτου 
χρώματος, διαθέτουν φωσφόρου περίβλημα ματιού καθώς και φωσφόρου ταινία στην άκρη της ουράς.
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EGISTA 2.5-3.0-3.5 

Οι Egista Normal είναι το κλασικό μοντέλο της Ιαπωνικής Tsuriken.
Διατίθενται σε έντονα χρώματα, UV και Glow. 
Διατίθενται σε 2.5, 3.0 και 3.5 μέγεθος 
(Keimura =Υφασμα UV     Glow = Φωσφόρου     Holo =Ολογραφικές)

Μέγεθος

#2.5

#3.0

#3.5

Βάρος

10.5g

  16g
  21g

Ρυθμός Βύθισης

5.0-5.5sec/m

3.5-4.0sec/m

3.0-3.5sec/m

#2.5 - 10.00€

MPE
Χρώμα

MOE
LPE
LOE

830503
830510

830619
830602

Κωδικός Χρώμα Κωδικός
GPE
GOE
HSLBE

LWE
LOE

LPE
KVCS
KVOS
KVRPE
RRRE
RPA
RGE

830220

830497
830466
830398
830381
830374
830367
830350
830336
830312
830268

830251
830244
830237

LBPE
ROPE

#3.0 - 11.00€ #3.5 - 11.50€
Χρώμα Κωδικός

MPE
MOE

RGA
HSRI
HSRK

RRRE
KVRPE
KVPS
KVOS
KVCS
LPE
LOE
LWE

ROPE
HSWRT

LBPE

830008

830442
830435
830411
830190
830183
830176
830169
830152

830145
830138
830114
830091
830084
830053
830015
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EGISTA  3.0-3.5 DEEP

Μέγεθος

#3.0

#3.5

Βάρος

  17g

  23g

Ρυθμός Βύθισης

2.3-2.7sec/m

Χρώμα Κωδικός

GPE
GOE

LWE
LOE

KPO

KVRPE

RRRE

ROPE

832002

832224
832217
832200
832095
832088
832071
832064
832057
832040

832033
832026
832019

KVOE

#3.0 - 11.00€ #3.5 - 11.50€

Χρώμα Κωδικός
MPE
MOE

RRRE

KVRPE
KVPS
LOE
LWE

832101

832255
832248
832231
832194
832187
832170
832163
832156

832149
832132
832125
832118

Egista Deep!!Οι Egista Deep της Ιαπωνικής Tsuriken κατασκευάστηκαν για ποίο γρήγορο κατέβασμα σε βαθεία νερά 
ή για γρήγορο σκανάρισμα της περιοχής.Όπως όλα τα μοντέλα Egista έχουν έναν αρμονικό συνδυασμό FALL και 

DART ACTION. Αυτό είναι κάτι που τις καθιστά ιδανικές σε όλες τις συνθήκες που μπορεί να συναντήσουμε στην 
ψαρεύτρα μας, εκτοξεύοντας έτσι την αποτελεσματικότητα του ψαρέματος μας στο “ανώτατο όριο”!! Υψηλής 
ποιότητας και απόδοσης καλαμαριέρες με διπλή σειρά Ιαπωνικών αγκιστριών στην σωστή απόσταση που δεν 

συγχωρούν καμία τσιμπιά. Βαρίδιο με τέλειο σχήμα και ακριβείας κεντράρισμα που προσφέρει ικανοποιητική ρίψη 
όπως και σταθερή στάση της καλαμαριέρας στο βυθό. Ξεχωρίζουν από τα άλλα μοντέλα από το κόκκινο με ασημί 
μάτι. Διατίθενται σε έντονα χρώματα, UV και Glow.  Όλα τα μοντέλα Egista, ανεξαρτήτου χρώματος, διαθέτουν 

φωσφόρου περίβλημα ματιού καθώς και φωσφόρου ταινία στην άκρη της ουράς.

2.3-2.7sec/m

MPE
MOE

GBRE

KVPS

GPE
GOE

GBRE

KVOE
ROPE
KPO
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EGISTA  3.0-3.5 SLOW

Μέγεθος

#3.0

#3.5

Βάρος

  15g

  20g

Ρυθμός Βύθισης

5.5-6.0sec/m

Χρώμα Κωδικός

GPE
GOE

RRRE

ROPE

831005

831517
831067
831050
831043

831036
831029
831012

#3.0 - 11.00€ #3.5 - 11.50€

5.5-6.0sec/m

MPE
MOE

GBRE

Οι Egista Slow της Ιαπωνικής Tsuriken κατεβαίνουν αργά για ποιό φυσική παρουσία.Όπως όλα τα μοντέλα Egista 
έχουν έναν αρμονικό συνδυασμό FALL και DART ACTION. Αυτό είναι κάτι που τις καθιστά ιδανικές σε όλες τις 

συνθήκες που μπορεί να συναντήσουμε στην ψαρεύτρα μας, εκτοξεύοντας έτσι την αποτελεσματικότητα του 
ψαρέματος μας στο “ανώτατο όριο”!!Υψηλής ποιότητας και απόδοσης καλαμαριέρες με διπλή σειρά Ιαπωνικών 

αγκιστριών στην σωστή απόσταση που δεν συγχωρούν καμία τσιμπιάΒαρίδιο με τέλειο σχήμα και ακριβείας 
κεντράρισμα που προσφέρει ικανοποιητική ρίψη όπως και σταθερή στάση της καλαμαριέρας στο βυθό. Ξεχωρίζουν 

από τα άλλα μοντέλα από το Μπλέ με ασημί μάτι. Διατίθενται σε έντονα χρώματα. Όλα τα μοντέλα Egista, 
ανεξαρτήτου χρώματος, διαθέτουν φωσφόρου περίβλημα ματιού καθώς και φωσφόρου ταινία στην άκρη της ουράς.

GOA

Χρώμα Κωδικός

GPE
GOE

RRRE

ROPE

831074

831548
831135
831128
831111

831104
831098
831081

MPE
MOE

GBRE

GOA

GOA
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EGISTA  3.0-3.5 RATTLE

Μέγεθος

#3.0

#3.5

Βάρος

  15g

  20g

Ρυθμός Βύθισης

3.5-4.0sec/m

Χρώμα Κωδικός

GPE
GOE

RRRE

ROPE

831371

831487
831432
831425
831418

831395
831388

#3.0 - 11.00€ #3.5 - 11.50€

3.0-3.5sec/m

MPE
MOE

GBRE

GOA

Χρώμα Κωδικός

GPE
GOE

RRRE

831302

831364
831357
831340

831333
831326
831319

MPE
MOE

GBRE

GOA

Οι Egista Rattle της Ιαπωνικής Tsuriken συνδιάζουν όλα τα χαρακτηριστικά της κλασικής Egista με την διαφορά 
ότι δημιουργούν μια συγκεκριμένη συχνότητα ήχου που αντιδρούν τα καλαμάρια!.Όπως όλα τα μοντέλα Egista 

έχουν έναν αρμονικό συνδυασμό FALL και DART ACTION. Αυτό είναι κάτι που τις καθιστά ιδανικές σε όλες τις 
συνθήκες που μπορεί να συναντήσουμε στην ψαρεύτρα μας, εκτοξεύοντας έτσι την αποτελεσματικότητα του 

ψαρέματος μας στο “ανώτατο όριο”!Υψηλής ποιότητας και απόδοσης καλαμαριέρες με διπλή σειρά Ιαπωνικών 
αγκιστριών στην σωστή απόσταση που δεν συγχωρούν καμία τσιμπιά. Βαρίδιο με τέλειο σχήμα και ακριβείας 

κεντράρισμα που προσφέρει ικανοποιητική ρίψη όπως και σταθερή στάση της καλαμαριέρας στο βυθό. Ξεχωρίζουν 
από τα άλλα μοντέλα από το χρυσό με μαύρο μάτι. Διατίθενται σε έντονα, και φυσικά χρώματα. Όλα τα μοντέλα 
Egista, ανεξαρτήτου χρώματος, διαθέτουν φωσφόρου περίβλημα ματιού καθώς και φωσφόρου ταινία στην άκρη 

της ουράς.

831401

ΚΑΛΑΜΑΡΙΕΡΕΣ
KPO 831494
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EGISTA TIP RUN 3.5 

Μέγεθος

#3.5

Βάρος

  30g

#3.5 - 13.50€

Χρώμα Κωδικός
TR-2

807208

Η TSURIKEN κατασκεύασε ένα νέο μοντέλο από καλαμαριέρες με ονομασία EGISTA TR 3.5 που ανήκει στην 
κατηγορία TIP RUN. Το μέγεθος τους είναι 3.5 και το βάρος τους 30 γραμμάρια. Είναι διαθέσιμη σε αρκετούς 

χρωματισμούς που μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες μας σε όλες τις συνθήκες που συναντάμε στα Eging 
ψαρέματα μας. Η EGISTA TR 3.5 είναι ιδανική τόσο για Eging από βάρκα όσο και για Eging από την ακτή.

TR-3

TR-7
TR-6
TR-5

807192

807246
807239
807222

EGISTA TIP RUN 3.5 EGISTA TIP RUN 3.5 

EGISTA TR SINKER 

Ειδικά κατασκευασμένες μολυβοκεφαλές ώστε να ταιριάζουν τέλεια στις καλαμαριέρες TSURIKEN EGISTA TIP RUN. 
Παρόλα αυτά ταιριάζουν σε πολλές ακόμα καλαμαριέρες διαφορετικών εταιρειών αφού ο τρόπος που προσαρμόζονται 

σε αυτές είναι πολύ εύκολος και το σχήμα τους το επιτρέπει. Είναι διαθέσιμες σε δύο χρώματα ORANGE και PINK 
καθώς και σε δύο διαφορετικά βάρη 10 και 20 γρ. Στην συσκευασία υπάρχουν 2 τεμάχια κεφαλές TSURIKEN.

Χρώμα

Pink

Βάρος

  10g

  20g

Orange

Pink

Orange

  20g

  10g

Κωδικός

TS-ETRS10-856190

TS-ETRS20-856237

TS-ETRS20-856220

TS-ETRS10-856206

10-6.50€
20-7.00€
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EGISTA TIP RUN 3.5 EGISTA TIP RUN 3.5 EGISTA METALIST STAY 

EGISTA BOAT SINKER 

Οι METALLIST STAY πρόκειται για καλαμαριέρες βαρέος τύπου που προορίζονται για Vertical ψάρεμα καλαμαριών 
από βάρκα. Ο τρόπος που χρησιμοποιούνται αλλά και η λειτουργικότητα τους είναι όταν τις τοποθετήσουμε στο 
κάτω μέρος της κλασσικής αρματωσιάς που χρησιμοποιείται στο Vertical ψάρεμα καλαμαριών από βάρκα. Έτσι 
λειτουργεί σαν "βαρίδι" ώστε να κατέβει η αρματωσιά μας στον βυθό ενώ τις περισσότερες φορές στο ανέβασμα 

γυρνάει και με.... καλαμάρι!! Είναι διαθέσιμες σε 60 γραμμάρια και 80 γραμμάρια.

Χρώμα

01

Κωδικός

TS-MT-60-663071

02

08

04
TS-MT-60-663125

TS-MT-60-663101

TS-MT-60-663088

60g-12.00€
Χρώμα

01

Κωδικός

TS-MT-80-663132

02

08

04
TS-MT-80-663187

TS-MT-80-663163

TS-MT-80-663149

80g-12.50€

Η TSURIKEN πρόσφατα κατασκεύασε από μολύβι κεφαλές εξειδικευμένες για τις καλαμαριέρες,οι οποίες είναι 
επικαλυμμένες με ειδική βαφή. Η χρησιμότητα τους είναι μεγάλη στο EGING, σε πολλές περιπτώσεις πχ όταν 
ψαρεύουμε σε μεγάλα βάθη, ή σε άσχημες καιρικές συνθήκες με κόντρα ανέμους και  υποθαλάσσια ρεύματα.
Αποτελούν ιδανική επιλογή και για EGING από βάρκα.Έχουν κατασκευαστεί ώστε να ταιριάζουν τέλεια στις 

καλαμαριέρες EGISTA.,παρόλα αυτά ταιριάζουν σχεδόν σε όλες τις καλαμαριέρες του εμπορίου αφού ο τρόπος
που προσαρμόζονται είναι πολύ εύκολος και το σχήμα τους το επιτρέπει. Είναι διαθέσιμες σε GLOW και PINK 

καθώς και σε βάρος 10, 20 και 30 γραμμαρίων. Στην συσκευασία υπάρχουν 2 τεμάχια κεφαλές TSURIKEN.

Χρώμα

Pink

Glow

Pink

Glow

Βάρος

  5g

  7g

Κωδικός

TS-EBS5-856305

TS-EBS5-856312

  5g

  7g

TS-EBS5-856282

TS-EBS5-856336

Χρώμα

Glow

Glow

Βάρος

  10g

  30g

Κωδικός

TS-EBS20-856152

TS-EBS30-856183

  20g

TS-EBS10-856121Glow

5.00€
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RED KILLER EGI 3.0 DEEP 

ΚΑΛΑΜΑΡΙΕΡΕΣ

-Ειδικού σχεδιασμού σώμα
-Λεπτό προφίλ για λιγότερη 
  αντίσταση στον αέρα
-Ισχυρό σώμα, μεγάλης αντοχής
-Σύστημα μετακινούμενου βάρους 
 για επίτευξη μακρινών βολών
-36% αύξηση απόστασης βολής
-85% αύξηση περιοχής κάλυψης
-Σώμα που προκαλεί αναλαμπές
-Μαύρα ζωντανά μάτια
-Φτερά σιλικόνης
-Διάφανο σώμα
-Φωσφορίζον σώμα με έντονη μπλε αστραπή
-Νέου τύπου εξωτερικό βαρύδι σε σχήμα 
  σφαίρας
-Μέγεθος Καλαμαριέρας: 3.0
-Βάρος: 16gr
-Μήκος: 10cm
-Ταχύτητα Βύθισης: 4,5 sec/m

20335-B 20335-G 20335-O20335-R

20335-P 20335-RH20335-W20335-BK20335-Y

10.80€

BALLISTIC EGI 3.0 

10.00€

-Ανοιχτά Χρώματα
-Ξεχωριστό Σχέδιο στα Πλευρά
-Φωτεινό Σώμα με Κόκκινο Φώσφορο
-Με Πτερύγια Σιλικόνης
-Μαύρα, Ζωντανά Μάτια
-Διπλάσιο Βάρος – Άριστη Ισορροπία
-Ανοξείδωτα Αγκίστρια & Κρίκος
-Μέγεθος Καλαμαριέρας: 3.0
-Βάρος: 16gr
-Μήκος: 10cm
-Ταχύτητα Βύθισης: 3.0 sec/m

20065-B 20065-R20065-G

20065-P20065-O 20065-W20065-BK
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PANIC EGI 3.0 

-Ζωντανά χρώματα
-Εντυπωσιακό μοτίβο
-Φωσφορούχο σώμα
-Βαρίδιο σε έντονους χρωματισμούς
-Ενεργά πτερύγια σιλικόνης
-Μαύρα μάτια
-Διπλό βάρος για εξαιρετική ισορροπία
-Ανοξείδωτες ακίδες και κρικάκι
-Εφέ ήχου
-Μέγεθος Καλαμαριέρας: 3.0
-Βάρος: 14.4gr
-Μήκος: 9.6cm
-Ταχύτητα Βύθισης: 5,5 sec/m 20835-B 20835-G 20835-O20835-R

20835-P 20835-RH 20835-BK 20835-RW

8.80€

X EGI 3.0 

3.0-10.00€
3.5-10.50€

3.0-20055-B
3.5-20056-B

Η νέα καλαμαριέρα DTD Panic Egi 3.0 ήρθε να κάνει την απόλυτη ανατροπή με τα μοναδικά της χαρακτηριστικά! 
Είναι ένα υβριδικό μοντέλο κάτι μεταξύ της κλασικής καλαμαριέρας από ακτή και της καλαμαριέρας για συρτή.
Η μεγαλύτερη καινοτομία της είναι η ειδικά σχεδιασμένη πλαστική ουρά που δίνει στην καλαμαριέρα την 
απόλυτη φυσική κίνηση ψαριού καθώς κινείται με ταλάντευση και ταυτόχρονα παράγει ήχο 
προσελκύοντας τα θηράματα. Αυτή η ταλάντευση είναι απόλυτα φυσική, καθιστώντας 
αυτή την καλαμαριέρα ακαταμάχητη για καλαμάρια και σουπιές.Ένα άλλο μεγάλο 
χαρακτηριστικό της το “Panic Fish” είναι η δυνατότητα να επιλέξετε την δράση 
της καλαμαριέρας. Το πατενταρισμένο “Action Click System” σάς δίνει την 
δυνατότητα να επιλέγετε την δράση της καλαμαριέρας, προσθέτοντας ή 
αφαιρώντας την πλαστική ουρά μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.Αν θέλετε 
“ταλάντευση” προσθέσετε την ουρά, αν θέλετε κλασική (κανονική) 
ευθεία γραμμή, απλά αφαιρέστε την ουρά. Η DTD Panic Egi 
μπορεί να ψαρευτεί με διαφορετικούς τρόπους κάθετα από 
την βάρκα, με ελαφριά συρτή και από την στεριά με την τεχνική Egi
-Ζωντανά Χρώματα
-Ανοξείδωτα αγκύλια
-Ανοξείδωτος, ισχυρός κρίκος
-Διαφανές φωσφορίζων σώμα
-Έφε ήχου
-Βάρος: 3.0-14.6 & 3.6-17.7gr
-Μήκος: 3.0-9.6cm & 3.5-10,5cm
-Ταχ. Βύθισης: 6,5 s/m με την ουρά 
                            5 s/m χωρίς την ουρά

3.0-20055-G
3.5-20056-G

3.0-20055-O
3.5-20056-O

3.0-20055-RH
3.5-20056-RH

3.0-20055-BK
3.5-20056-BK

3.0-20055-P
3.5-20056-P

3.0-20055-R
3.5-20056-R
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WHITE KILLER EGI 3.0-3.5 

- Χρώματα Μεσογειακών ψαριών
-3D παράσιτο
-Φωσφορούχο σώμα
-Διπλό βάρος για εξαιρετική ισορροπία
-Ανοξείδωτες ακίδες και κρικάκι
-Εφέ ήχου
-Μέγεθος Καλαμαριέρας: 3.0 - 3.5
-Βάρος: 14.4gr - 17.5gr
-Μήκος: 9.6cm - 10.5cm
-Ταχύτητα Βύθισης: 3.0-5,5 sec/m
                                      3.5-5.0sec/m

20806-M

3.0-8.60€
3.5-9.10€

REAL FISH OITA 3.0-3.5 

20045-G

Φυσική και πιστή απομίμηση Μεσογειακού ψαριού σε μια καλαμαριέρα. Η DTD πρόσθεσε στη καλαμαριέρα 
REAL FISH OITA μια απομίμηση του παράσιτου anycola physoides το οποίο είναι ένα παράσιτο που 
επιτίθεται σε σχεδόν όλα τα ψάρια. Έχει αποδειχτεί ότι τα ψάρια που έχουν προσβληθεί από 
το παράσιτο αυτό είναι πιο αδύναμα, αργά και κατ’ επέκταση ευκολότερα θηράματα. 
Τα καλαμάρια διαθέτουν πολύ αναπτυγμένα αισθητήρια όργανα καθώς και πολύ 
δυνατά μάτια.

20806-SO 20806-ST20806-SH20806-T20806-PO20806-SG
20805-SO 20805-M 20805-ST20805-SG 20805-SH20805-T20805-PO

3.0-8.60€
3.5-8.80€

-Εφέ φωτεινής αντίθεσης
-Ζωντανά χρώματα
-Εφέ μπλε λάμψης
-Διπλό βάρος για τέλεια ισορροπία
-Ανοξείδωτα αγκύλια
-Ανοξείδωτος, ισχυρός κρίκος
-Διαφανές φωσφορίζων σωμα
-Ηχητικό εφέ
-Μέγεθος Καλαμαριέρας: 3.0 - 3.5
-Βάρος: 14.1gr - 17.4gr
-Μήκος: 9.6cm - 10.5cm
-Ταχύτητα Βύθισης: 3.0-5,5 sec/m
                                      3.5-5.0sec/m

Η White Killer Oita διαθέτει σκληρό σώμα με λεπτό ύφασμα UV, σε χρωματισμούς που την κάνουν ιδανική για χρήση 
τόσο κατά τη διάρκεια της ημέρας, αλλά κυρίως κατά τη διάρκεια της νύχτας. Στην White Killer η DTD 
εφάρμοσε την τεχνολογία διπλού φωσφόρου για eging σε συνθήκες σκοταδιού. Το σώμα της 
διαθέτει στο σύνολό του διακριτικό φώσφορο UV, αλλά υπάρχει σε αυτό ένα έντονο σχέδιο 
σε σχήμα S, το οποίο είναι ευδιάκριτο από μεγάλη απόσταση.

20046-G
20045-W20045-P20045-O20045-R
20046-W20046-P20046-O20046-R
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RED SHRIMP 3.0 

-Ζωντανά χρώματα
-Εντυπωσιακό μοτίβο
-Φωσφορούχο  μπλέ σώμα
-Ποδαράκια σιλικόνης UV
-Ενεργά πτερύγια σιλικόνης
-Διπλό βάρος για εξαιρετική ισορροπία
-Ανοξείδωτες ακίδες και κρικάκι
-Εφέ ήχου
-Μέγεθος Καλαμαριέρας: 3.0
-Βάρος: 14.3gr
-Μήκος: 9.6cm
-Ταχύτητα Βύθισης: 6,5 sec/m

20505-B 20505-G 20505-R

20505-O 20505-P 20505-BK 20505-W

10.80€

GAMBERINO 3.0 
Οι νέες καλαμαριέρες της DTD είναι σχεδιασμένες με εντελώς νέο design, με μπλε φώσφορο στο σώμα τους και 
γυαλιστερά πλαστικά εμπλουτισμένα με UV ποδαράκια, πιστό αντίγραφο μιας πραγματικής γαρίδας.
Τα μάτια της γαρίδας είναι σε μαύρο χρώμα μέσα σε έναν φωσφορούχο κύκλο, προκαλώντας 
πολύ τα καλαμάρια και τις σουπιές. Στα πλαϊνά της υπάρχουν σχεδιασμένες έντονες 
πορτοκαλί γραμμές από UV ενισχύοντας έτσι την αποτελεσματικότητα τους, ειδικά 
τις βραδινές ώρες και σε θολά νερά.

10.80€

Οι νέες καλαμαριέρες της DTD είναι σχεδιασμένες με εντελώς νέο design, με κόκκινο φώσφορο στο σώμα τους
και γυαλιστερά πλαστικά εμπλουτισμένα με UV ποδαράκια, πιστό αντίγραφο μιας πραγματικής γαρίδας.
Όταν αρχίσετε την ανάκτηση της DTD Red Shrimp θα διαπιστώσετε ότι έχει την κλασσική 
κίνηση Eging, μαζί με τη φυσική κίνηση των ποδιών, ο συνδυασμός των οποίων ελκύει τα 
καλαμάρια από απόσταση.
-Ζωντανά χρώματα
-Εντυπωσιακό μοτίβο
-Φωσφορούχο  κόκκινο σώμα
-Ποδαράκια σιλικόνης UV
-Ενεργά πτερύγια σιλικόνης
-Διπλό βάρος για εξαιρετική ισορροπία
-Ανοξείδωτες ακίδες και κρικάκι
-Εφέ ήχου
-Μέγεθος Καλαμαριέρας: 3.0
-Βάρος: 14.3gr
-Μήκος: 9.6cm
-Ταχύτητα Βύθισης: 6,5 sec/m

20515-B 20515-BW20515-BR20515-P20515-O20515-R20515-G
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PREMIUM AURI 3.0-3.5 

-Ζωντανά χρώματα
-Εντυπωσιακό μοτίβο
-Φωσφορούχο σώμα
-Διπλό βάρος για εξαιρετική ισορροπία
-Ανοξείδωτες ακίδες και κρικάκι
-Εφέ ήχου
-Μέγεθος Καλαμαριέρας: 3.0 - 3.5
-Βάρος: 15.0gr - 17.1gr
-Μήκος: 9.6cm - 10.5cm
-Ταχύτητα Βύθισης: 3.0-5,5 sec/m
                                      3.5-5.0sec/m 20327-G

3.0-8.20€
3.5-8.20€

PREMIUM OITA 3.0-3.5 

20316-G

20327-B 20327-BN20327-BK20327-P20327-O20327-R
20326-B 20326-G 20326-BN20326-R 20326-BK20326-P20326-O

3.0-8.20€
3.5-8.20€

-Εφέ φωτεινής αντίθεσης
-Ζωντανά χρώματα
-Εφέ μπλε λάμψης
-Διπλό βάρος για τέλεια ισορροπία
-Ανοξείδωτα αγκύλια
-Ανοξείδωτος, ισχυρός κρίκος
-Διαφανές φωσφορίζων σωμα
-Ηχητικό εφέ
-Μέγεθος Καλαμαριέρας: 3.0 - 3.5
-Βάρος: 14.1gr - 17.2gr
-Μήκος: 9.0cm - 10.0cm
-Ταχύτητα Βύθισης: 3.0-5,5 sec/m, 3.5-5.0sec/m

20317-G
20316-W20316-P20316-O20316-R

20317-W20317-P20317-O20317-R

Η καλαμαριέρα Premium Oita διαθέτει εξαιρετικό φώσφορο και την καινοτομία Transparent Contrast Effect. 
Το όπλο αυτό της DTD, η πατέντα του «εφέ διάφανης αντίθεσης», φανερώνεται όταν κοιτάξετε 
την καλαμαριέρα στον ήλιο, αφού το σώμα της φαίνεται διάφανο, ενώ η ραχοκοκαλιά της 
είναι ιδιαίτερα έντονη.Διαθέτει επίσης ύφασμα που την καθιστά εύκολα αντιληπτή 
από μακριά, αφού το σώμα της έχει την ιδιότητα να αντανακλά το φως. 

20316-B
20317-B

20316-BN
20317-BN

20316-BK
20317-BK

Η Premium Auri διαθέτει εξωτερικό βαρίδι και σκληρό σώμα το οποίο παρομοιάζει τα λέπια.
Είναι μια εξαιρετική καλαμαριέρα για eging από την ακτή, η οποία διαθέτει εντυπωσιακά χρώματα, 
δελεαστική πλεύση και ποιοτική κατασκευή που αντέχει στα συχνά ψαρέματα.
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BIJELA 3.0-3.5 

20617-G

3.5-8.20€

DIAMOND OITA 3.0-3.5 

20617-B 20617-BK20617-P20617-O20617-R
20616-B 20616-G 20616-R 20616-BK20616-P20616-O

3.0-7.50€
3.5-7.50€

-Εφέ φωτεινής αντίθεσης
-Διπλό βάρος για τέλεια ισορροπία
-Ανοξείδωτα αγκύλια
-Ανοξείδωτος, ισχυρός κρίκος
-Διαφανές φωσφορίζων σωμα
-Ηχητικό εφέ
-Μέγεθος Καλαμαριέρας: 3.0 - 3.5
-Βάρος: 15gr - 17.1gr
-Μήκος: 9.0cm - 10.0cm
-Ταχύτητα Βύθισης: 3.0-5,5 sec/m, 3.5-5.0sec/m

20016-W
20017-W

Καλαμαριέρα από την Κροατική εταιρία DTD για ψάρεμα από ακτή. Η Diamond Oita διαθέτει ίσως το
 καλύτερο φώσφορο που έχετε δει σε καλαμαριέρα και δε θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι 
βάζει τα γυαλιά στα καλαμάρια. Το ύφασμα πυκνής πλέξης που παρομοιάζει φυσικά 
λέπια, το οποίο χρησιμοποιεί η DTD σε πολλές από τις καλαμαριέρες της. 
Η DTD το προίκισε με αντανακλαστικές ίνες, οι οποίες βελτίωσαν τις 
επιδόσεις της καλαμαριέρας τις νύχτες χωρίς φεγγάρι. Προκαλεί την 
προσοχή των καλαμαριών με ευκολία. Έχει μαλακιά υφή, η οποία 
της προσδίδει φυσική αίσθηση λεπιών.
-Ανοξείδωτα αγκύλια
-Τέλεια ισορροπία στο νερό
-Ταχύτητα Βύθισης: 3.0-5,5 sec/m, 3.5-5.0sec/m
-Ανοξείδωτος, ισχυρός κρίκος
-Ανάγλυφο σώμα, μοιάζει με λέπια
-Κόκκινα, ζωντανά μάτια
-Φωτεινό σώμα

Η καλαμαριέρα Bijela Oita έχει σχήμα γαρίδας και διαθέτει φωσφορούχο χρώμα και φωσφορούχα μάτια. 
Είναι λευκή με εξωτερικό βαρίδι και σκληρό σώμα. Έχει τέλεια ισορροπία στο νερό και εξαιρετική 
απόδοση χρώματος και υφής!
Ο κρίκος είναι δυνατός ενώ τα αγκίστρια ανοξείδωτα.
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FULL COLOR OITA 3.0 

-Ζωντανά χρώματα
-Εντυπωσιακό μοτίβο
-Φωσφορούχο σώμα
-Διπλό βάρος για εξαιρετική ισορροπία
-Ανοξείδωτες ακίδες και κρικάκι
-Εφέ ήχου
-Μέγεθος Καλαμαριέρας: 3.0 
-Βάρος: 14.1gr
-Μήκος: 9.6cm 
-Ταχύτητα Βύθισης: 3.0-5,5 sec/m
                                      

RETRO OITA 3.0 & 3.5 

20326-B 20326-G 20326-BN20326-R 20326-BK20326-P20326-O

-Εφέ φωτεινής αντίθεσης
-Ζωντανά χρώματα
-Εφέ μπλε λάμψης
-Διπλό βάρος για τέλεια ισορροπία
-Ανοξείδωτα αγκύλια
-Ανοξείδωτος, ισχυρός κρίκος
-Διαφανές φωσφορίζων σωμα
-Ηχητικό εφέ
-Μέγεθος Καλαμαριέρας: 3.0 
-Βάρος: 14.4gr 
-Μήκος: 9.6cm 
-Ταχύτητα Βύθισης: 3.0-5,5 sec/m
                                      

20656-W20656-Y20656-O20656-R 20656-RH 20656-BK

Μονόχρωμες καλαμαριέρες τύπου “Γαρίδα”, οι Full Color Oita διαθέτουν μαλακό ύφασμα πυκνής ύφανσης, 
σε έντονους χρωματισμούς το οποίο παρομοιάζει τα λέπια. Έχουν πολύ καλή ισορροπία στο νερό 
και σώμα με φώσφορο. Για την κατασκευή τους έχουν χρησιμοποιηθεί ανοξείδωτα αγκύλια 
και κρίκος, ενώ διαθέτουν και τρισδιάστατα μάτια.

Η Retro Oita διαθέτει ίσως το καλύτερο φώσφορο που έχετε δει σε καλαμαριέρα. Στην Retro Oita θα βρείτε 
και την τελευταία πατέντα της DTD, το Εφέ Φωτεινής Αντίθεσης. Όταν βάλετε την Retro Oita 
στον  ήλιο θα διαπιστώσετε ότι το σώμα της είναι διάφανο, αλλά σχηματίζεται ευκρινώς η 
ραχοκοκκαλιά ψαριού.

20326-DK 20326-W

3.0-8.30€

20327-B 20327-G 20327-BN20327-R 20327-BK20327-P20327-O 20327-DK 20327-W

3.0-8.20€
3.5-8.20€
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SHRIMP OITA 3.0 

-Ζωντανά χρώματα
-Εντυπωσιακό μοτίβο
-Φωσφορούχο σώμα
-Διπλό βάρος για εξαιρετική ισορροπία
-Ανοξείδωτες ακίδες και κρικάκι
-Εφέ ήχου
-Μέγεθος Καλαμαριέρας: 3.0 
-Βάρος: 14.1gr
-Μήκος: 9.6cm 
-Ταχύτητα Βύθισης: 3.0-5,5 sec/m
                                      

CLASSIC OITA 3.0 & 3.5 

20027-B 20027-G 20027-R 20027-P20027-O

-Εφέ φωτεινής αντίθεσης
-Ζωντανά χρώματα
-Εφέ μπλε λάμψης
-Διπλό βάρος για τέλεια ισορροπία
-Ανοξείδωτα αγκύλια
-Ανοξείδωτος, ισχυρός κρίκος
-Διαφανές φωσφορίζων σωμα
-Ηχητικό εφέ
-Μέγεθος Καλαμαριέρας: 3.0 
-Βάρος: 14.1gr 
-Μήκος: 9.6cm 
-Ταχύτητα Βύθισης: 3.0-5,5 sec/m
                                      

20036-G 20036-O20036-NS 20036-GY

Εξαιρετική απομίμηση γαρίδας σε 4 φυσικά χρώματα.

Οι καλαμαριέρες Classic Oita είναι κατασκευασμένες από μαλακό ύφασμα, σώμα και μάτια που 
φωσφορίζουν στο νερό, διπλά και ανοξείδωτα αγκύλια και διατίθενται σε διάφορα χρώματα 
και μεγέθη.

3.0-7.50€

20027-YR
20026-B 20026-G 20026-R 20026-P20026-O20026-YR

3.0-7.50€
3.5-7.50€
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3.0-11.00€

BALLISTIC WHITE KILLER BUVKA 3.0 

10126-B 10126-G 10126-R

10806-T 10806-ST10806-PO

10806-SO

10126-BK10126-W10126-P10126-O

Η Ballistic είναι ικανή να φτάσει 40% πιο μακριά από όλες τις καλαμαριέρες του εμπορίου, με μια 
σωστή ρίψη, δίνοντας στον χρήστη ένα πολύ μεγαλύτερο πεδίο ψαρέματος, αυξάνοντας έτσι 
κατακόρυφα τις πιθανότητες επιτυχίας, ακόμα και με κόντρα αέρα. Η καλαμαριέρα αυτή 
είναι μακράν η καλύτερη που παρουσιάστηκε ποτέ σε σχέση με την απόσταση 
βολής casting. Έτσι, σας βοηθάει να καλύψετε μια θαλάσσια περιοχή που 
δεν θα μπορούσατε να φανταστείτε ότι θα ήταν ποτέ δυνατόν.
-Ειδικός σχεδιασμός
-Λεπτό σώμα – μικρή αντίσταση αέρα
-Πολύ δυνατό σώμα
-Σύστημα Long Cast
-Μετακινούμενο βάρος
-40% μεγαλύτερη απόσταση βολής
-96% μεγαλύτερη περιοχή αλίευσης
-Ανοξείδωτα κρικάκια
-Κοφτερές ανοξείδωτες ακίδες

BALLISTIC REAL FISH BUVKA 3.0 
Φυσική και πιστή απομίμηση Μεσογειακού ψαριού σε μια καλαμαριέρα. Η DTD πρόσθεσε στη καλαμαριέρα 
μια απομίμηση του παράσιτου anycola physoides το οποίο είναι ένα παράσιτο που επιτίθεται σε 
σχεδόν όλα τα ψάρια. Έχει αποδειχτεί ότι τα ψάρια που έχουν προσβληθεί από το
παράσιτο αυτό είναι πιο αδύναμα, αργά και κατ’ επέκταση ευκολότερα 
θηράματα. Τα καλαμάρια διαθέτουν πολύ αναπτυγμένα αισθητήρια 
όργανα καθώς και πολύ δυνατά μάτια.
-Εμφάνιση μεσογειακού ψαριού.
-Σχεδιασμένο παράσιτο που κολλάει σε ψάρια.
-Εφέ “ζωντανού” σώματος.
-Άψογη ισορροπία.
-Γάντζοι από ανοξείδωτο ατσάλι.
-Κρίκος από ανοξείδωτο ατσάλι.
-Φωσφορίζων Σώμα.

10806-SG10806-M

3.0-11.00€
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WHITE KILLER 2.0-2.5 

2.0-8.20€

RED KILLER 2.0 

10153-O

10843-P

10153-B 10153-G 10153-R

10153-BK10153-W10153-P

2.0-8.00€
2.5-8.00€

10123-O
10124-O

10123-B
10124-B

10123-BK
10124-BK

10123-W
10124-W

10123-P
10124-P

10123-R
10124-R

10123-G
10124-G

X-FISH 2.0 

10843-RW10843-BK10843-RH

10843-8 10843-O10843-R10843-G

2.0-8.20€
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TORO 2.0 

2.0-8.00€
2.5-8.00€

BLOODY FISH 2.0-2.5 

10134-O
10135-O

10833-YT
10834-YT

10143-BK

PANIC FISH 2.5-3.0 

10134-B
10135-B

10833-BO
10834-BO

10833-BT
10834-BT

10833-NP
10834-NP

10833-SR
10834-SR

10833-M
10834-M

10143-BR 10143-BW10143-R

2.0-7.50€

10134-R
10135-R

10134-G
10135-G

10134-RH
10135-RH

10134-BK
10135-BK

10134-P
10135-P

2.5-9.60€
3.0-9.60€
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FULL FLASH GLAVOC 2.0 

10024-B

ARBUN 2.5 

2.0-7.50€

10603-G 10603-RH10603-R10603BN10603-Y10603-GY10603-O10603-R

2.0-7.50€

FULL COLOR GLAVOC 2.0 

10643-Y 10643-BK10643-RH10643GY10643-Y10643-R10643-O10643-G

10024-G 10024-O 10024-P 10024-W10024-R

2.5-7.10€
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FULL FLASH GLAVOC 2.0 

10024-B

ARBUN 2.5 

2.0-7.50€

10603-G 10603-RH10603-R10603BN10603-Y10603-GY10603-O10603-R

2.0-7.50€

FULL COLOR GLAVOC 2.0 

10643-Y 10643-BK10643-RH10643GY10643-Y10643-R10643-O10643-G

10024-G 10024-O 10024-P 10024-W10024-R

2.5-7.10€
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PAUK 1.5-2.0-2.5 

80813-OM

SOFT WOUNDED FISH 2.0 

   6.70€
1.5-10062
2.0-10063
2.5-10064

80813-MT 80813-NC 80813-PB80813-NW

2.0-7.10€

 PIRKA 2.5 

10094-B 10094-P10094-G 10094-R 10094-O

2.5-6.70€

Γουρουνάκι Σιλικόνης
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SOFT PAUK 2.5 

80603-G

SOFT FULL FLASH GLAVOC 2.0 
1.5-7.10€
2.0-7.10€

 REAL FISH 2.0-2.5 

80802-SO
80803-SO
80804-SO

80024-B 80024-NW80024-G 80024-R 80024-O

2.5-6.70€2.5-6.70€

1.5-7.10€
2.0-7.10€
2.5-7.10€

80802-T
80803-T
80804-T

80802-PO
80803-PO
80804-PO

80802-SG
80803-SG
80804-SG

80802-M
80803-M
80804-M

80603-RH80603-R 80603-O 80603-GY 80603-Y 80603-BN 80603-W

Γουρουνάκι Σιλικόνης

Γουρουνάκι Σιλικόνης

Γουρουνάκι Σιλικόνης

80602-G 80602-RH80602-R 80602-O 80602-GY 80602-Y 80602-BN 80602-W
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SOFT FLASH GLAVOC 2.0 
2.0-7.10€

 RED DEVIL 2.0 

80653-BΗ

2.0-7.10€

80653-PH80653-OH80653-RH80653-GH

80613-B 80613-G 80613-R 80613-O 80613-P

Γουρουνάκι Σιλικόνης

Γουρουνάκι Σιλικόνης
Κόκκινο Φώσφορο

SOFT GIRA 2.5 

80013-B 80013-P80013-G 80013-R 80013-O

2.0-6.70€ Γουρουνάκι Σιλικόνης

80014-B 80014-P80014-G 80014-R 80014-O

2.5-6.70€
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TRLJA PLATNO 90 

 TRLJA 90 

30341-NS

Καλαμαριέρα Συρτής
Μήκος: 90mm
Βάρος: 11.2g

30341-P

90mm-7.50€

 90mm-8.20€
110mm-8.20€

Καλαμαριέρα Συρτής
Μήκος : 90mm  / 110mm
Βάρος : 12.2g     / 15.6g

30001-NS
30002-NS
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KNEZ 90 

SKUSA 90 

 SRDELA 90 

30381-NP

Καλαμαριέρα Συρτής
Μήκος: 90mm
Βάρος: 11.2g

Καλαμαριέρα Συρτής
Μήκος: 90mm
Βάρος: 11.2g

30371-BO

Καλαμαριέρα Συρτής
Μήκος: 90mm
Βάρος: 11.2g

90mm-7.50€

90mm-7.50€

90mm-7.50€

30391-GY 30391-BW
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ΚΑΛΑΜΑΡΙΕΡΕΣ

1.50€

πριν

3.20€

6060
Κωδ.06.06.07**

03

16

05

06

3.00€
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4.80€5.60€5.60€6.00€

6.00€

2.60€ 3.60€

3.00€ 4.00€

4.00€
4,5mm

50-74-012
3mm

50-74-018
25kg, 10pcs 10kg, 10pcs

2.80€3.80€ 3.80€ 2.80€ 2.80€

4.80€ 4.80€3.50€4.30€

50-77-006
Νο 6, 10 τεμ.

50-77-012
Νο 12, 10 τεμ.
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    Κωδικός     Κg     Τεμ.

    Κωδικός     Κg     Τεμ.

2.00€

2.70€

2.70€

    Κωδικός     Κg     Τεμ.     Κωδικός     Κg     Τεμ.

2.50€

    Κωδικός     Κg     Τεμ.

2.50€

    Κωδικός     Κg     Τεμ.

2.00€

    Κωδικός     Κg     Τεμ.

2.00€     Κωδικός     Κg     Τεμ.

2.00€
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    Κωδικός     Κg     Τεμ.     Τιμή    Κωδικός     Κg     Τεμ.

1.40€

    Κωδικός     Κg     Τεμ.     Τιμή    Κωδικός     Κg     Τεμ.

3.00€

    Κωδικός     Κg     Τεμ.     Τιμή    Κωδικός     Κg     Τεμ.

2.50€

    Κωδικός     Κg     Τεμ.     Τιμή    Κωδικός     Κg     Τεμ.     Χρώμα

BLACK-3.60€
RED    -2.50€

POWER LURE SNAP
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Από 4.50€ εώς 19.00€

Από 11.00€ εώς 35.00€

Από 2.00€ εώς 3.50€

Από 1.50€ εώς 2.80€

Από 4.30€ εώς 6.70€

Από 5.00€ εώς 6.00€

Από 1.00€ εώς 7.00€
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YM 2004
Παραμάνα Τύπου “Θ”

1.20€

5

7

32

27

22

09

Στριφταρι Rolling Γωνία
Black Nickel YM 2004

Από 1.00€ εώς 1.50€

Από 4.80€ εώς 8.40€

Από 3.00€ εώς 4.80€

Τιμή

3.50€

3.00€

3.0 11.25Από 3.80€ εώς 9.00€

Από 3.00€ εώς 5.70€

Από 1.20€ εώς 2.70€

Από 0.60€ εώς 2.50€
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3.70€ 4.90€

1.50€

1.75€

3.40€

3.80€
CRALUSSO 2115

Στριφτάρι-Παραμάνα

5

7
10

14 0.10

0.14

0.40

1.75€

Παραμάνα Hooked
CRALUSSO 2125 1.00€

1

2

3

0.10

0.14

4.90€

3.30€
2.80€
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3.00€

2.10€

2.10€

2.10€

212



6 8 12 14 1610

2.10€

Ενισχυμένα αγκίστρια από την Dragon κατασκευάσμενα από την Mustad!!
             Υλικό κατασκευής Carbon Steel          Συσκευασία 10 τεμαχίων

4 size:
4, 6, 8, 10,
12, 14 4

size:
4, 6, 8, 10, 6

size:
6, 8, 
10,12

2.00€ 3.00€ 3.20€

2/0,1/0,1,

από 7.50€ εως 17.80€

10 ΤΕΜ.
Νο:2 - 3.80€ 
Νο:4 - 3.40€ 
Νο:6 - 3.40€ 
Νο:8 - 3.40€ 
Νο:10-3.00€ 

Κωδ.:VPO00407GL Κωδ.:VPS92573BN Κωδ.:VPP10087GL

10
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    Κωδικός     No     Τεμ.
    Κωδικός     No     Τεμ.

2.50€
2.50€

    Κωδικός     No     Τεμ.

1.65€
    Κωδικός     No     Τεμ.

    Κωδικός     No     Τεμ.

1.80€

1.50€

    Κωδικός     No     Τεμ.

1.50€

Αγκίστρι Black Nickel
με κρίκο.

Αγκίστρι Black Nickel
με κρίκο.

Αγκίστρι Black Nickel
με κρίκο.

Αγκίστρι Μαύρο
με κρίκο.

Αγκίστρι Black Nickel
με κρίκο.

Αγκίστρι Nickel
με κρίκο.

    Κωδικός     No     Τεμ.

Αγκίστρι Nickel με κρίκο και Baitholder.

Από 2.10€ εώς 2.60€

Νο1 & Νο2-3.50€
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    Κωδικός     No     Τεμ.

3.00€

1.50€ Αγκίστρι Black Nickel
με κρίκο.

    Κωδικός     No     Τεμ.

Αγκίστρι Black Nickel
με κρίκο.

1.50€

    Κωδικός     No     Τεμ.    Πετονιά     Μήκος

Έτοιμα δεμένα παράμαλλα με πετονιά Fluorocarbon

    Κωδικός     No     Τεμ.    Πετονιά     Μήκος

Έτοιμα δεμένα παράμαλλα με πετονιά Fluorocarbon

3.00€
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Από 4.30€ εώς 6.00€ Από 2.70€ εώς 4.00€

Από 4.30€ εώς 6.50€ Από 2.50€ εώς 3.00€

Από 3.00€ εώς 4.00€

Από 3.00€ εώς 3.50€

3.20€

Κυκλικό αγγίστρι με γυριστή 
μύτη προς τα μέσα
Χρώμα Black nikel
Hige carbon steel
Πολύ αποτελεσματικό στις τσιπούρες
Διατίθεται σε φακελάκι διαφόρων τεμαχίων, 
αναλόγα με τα νούμερα 5,4,3,2,1,1/0,2/0,3/0
με την ίδια τιμή.Samurai Circle

Κωδ. 12.08.00** 1.70€

Remixon 9034 Black Nickel
Κωδ. 12.09.90** 
Παπαγαλέ αγκίστρι με κρίκο

Νο3, No2, No1, No1/0, No2/0, 
No3/0, No4/0, No5/0, No6/0 &
Νο 7/0

Από 3.00€ εώς 12.00€
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 ETOIMEΣ APMATΩΣIEΣ

Κωδικός Περιγραφή Τιμή

Υψηλής ποιότητας υλικά
100% Fluorocarbon πετονιά 
Αγκίστρια Mustad
100% αξιοπιστοί κόμποι

Αρματωσιά 1 αγκίστρι (1π) με Fast Κλιπ Νο1/0

Αρματωσιά 2 αγκίστρια (Pennel) με Fast/bait Κλιπ Νο1/0

Αρματωσιά 1 αγκίστρι (1π) με Fast Κλιπ/Impact Lead Νο1/0

Αρματωσιά 2 αγκίστρια (2π) με Fast Κλιπ Νο2

Αρματωσιά 1 αγκίστρι (1π) με Fast Κλιπ Νο2/0

2.80€

2.80€

2.80€

2.80€

2.80€

2.80€

2.80€

2.80€

2.80€

2.80€

2.80€

2.80€

2.80€

2.80€

2.80€

Αρματωσιά 2 αγκίστρια (2π) με Fast Κλιπ Νο1/0

Αρματωσιά 2 αγκίστρια (1π/1κ) με Fast Κλιπ Νο2

Αρματωσιά 2 αγκίστρια (1π/1κ) με Fast Κλιπ Νο1/0

Αρματωσιά 3 αγκίστρια (3π) με Fast Κλιπ Νο2

Αρματωσιά 3 αγκίστρια (3π) με Fast Κλιπ Νο1

Αρματωσιά 3 αγκίστρια (2π/1κ) με Fast Κλιπ Νο2

Αρματωσιά 3 αγκίστρια (2π/1κ) με Fast Κλιπ Νο1

SKSRT10-001

SKSRT10-005

SKSRT10-002

SKSRT10-004

SKSRT10-009

SKSRT10-007

SKSRT10-006

SKSRT10-013

SKSRT10-015

SKSRT10-016

SKSRT10-017

SKSRT10-019

SKSRT10-021

SKSRT10-022

SKSRT10-023

SKSRT10-010

SKSRT10-011

SKSRT10-012

SKSRT10-028

SKSRT10-025

SKSRT10-024

Αρματωσιά 2 αγκίστρι (2π) με Fast Κλιπ/Impact Lead Νο2

Αρματωσιά 2 αγκίστρι (2π) με Fast Κλιπ/Impact Lead Νο1/0

Αρματωσιά 3 αγκίστρι (3π) με Fast Κλιπ/Impact Lead Νο2

Αρματωσιά 2 αγκίστρι (1π/1κ) με Fast Κλιπ/Impact Lead Νο1

Αρματωσιά 3 αγκίστρι (2π/1κ) με Fast Κλιπ/Impact Lead Νο2

Αρματωσιά 3 αγκίστρι (2π/1κ) με Fast Κλιπ/Impact Lead Νο1

Αρματωσιά 2 αγκίστρια (Pennel) με Fast/bait Κλιπ Νο3/0

Αρματωσιά 1 αγκίστρια (Pennel) με Fast/bait Κλιπ Νο1/0

Αρματωσιά 1 αγκίστρι (Roughground) με Fast Κλιπ Νο2/0 2.80€

2.80€

2.80€

2.80€

2.80€

2.80€
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ΑΞΕΣΟΥΑΡ         

ΑΠΟΧΕΣ

Απόχη/φυλακή ψαριών της Dragon που συνδυάζει απόχη μαζί με καλαθάκι ψαριών!
Μια πολύ καλή λύση για λιμάνια, λίμνες κτλ.
Πολύ καλή ποιότητα κατασκευής με ενισχυμένο δίχτυ
Διαθέτει ρυθμιζόμενη βιδωτή κεφαλή και μπορεί να δεχτεί οποιοδήποτε κοντάρι με βίδα
Διατίθεται μαζί με κοντάρι, σε 2.50 και 3.00μέτρα μήκος διχτιού

Κωδικός Μήκος (Άνοιγμα) Βάθος

92-09-250 55*45cm

55*45cm

250cm

300cm

Τιμή

28.00 €

31.00 €92-09-250

Απόχη χειρός της Dragon ειδική για Fly fishing.
Πολλή καλή ποιότητα κατασκευής με αλουμινίου περίβλημα 
και πολυκαρμπονικό χερούλι.
Διαστάσεις δυχτιού 40 Χ 30cm.

92-19-040 - 25.00€

Απόχη QUICK DRY

Απόχη με σταθερό στεφάνι και ειδικό κούμπωμα που 
επιτρέπει το μάζεμα του κονταριού σε θέση για ευκολότερη
μεταφορά
Ειδικό δίχτυ ώστε να στεγνώνει γρήγορα 
(πολύ βολική για βάρκα)
Αλουμινίου κοντάρι
Διατίθεται σε 1.80μέτρα μήκος

92-31-180 - 21.00€

Απόχη Νάυλον Δίχτυ

Απόχη με σταθερό στεφάνι, νάυλον δίχτυ και ειδικό κούμπωμα που επιτρέπει το μάζεμα του 
κονταριού σε θέση για ευκολότερη μεταφορά (σαν την 92-31-180)
Ειδικό δίχτυ από πετονιά με τρύπες 30mm ώστε να στεγνώνει γρήγορα 
(πολύ βολική για σαλαγιές και πολυάγκιστρα)
Αλουμινίου κοντάρι
Διαστάσεις 50-60cm με μήκος 1.80μέτρα

92-31-181 - 27.00€

Απόχη με τηλεσκοπικό βιδωτό κοντάρι ειδική για Carp της Dragon
Πολλή καλή ποιότητα κατασκευής με αλουμινίου πτυσόμενο κοντάρι
Ειδική κεφαλη που σφίγγει ανάλογα με το βίδωμα
Διατίθεται σε 2.60μέτρα μήκος
Για μεγάλα ψάρια με διαστάσεις δυχτιού 80 Χ 80cm.

92-30-080 - 32.00€
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ΑΠΟΧΕΣ

   Απόχη Remixon E-85545172 
Αλουμινίου 2τεμ. 55*45cm 1,70mt
              Κωδ. 10.03.0172

21.50€

Απόχη Remixon LND-14 
Αλουμινίου-Πετονιά 3τεμ. 
         47*50cm 2,00mt
         Κωδ. 10.03.2452

28.00€

Απόχη Remixon LND-16 
Αλουμινίου-Πετονιά 2τεμ. 
          60cm 2,40mt 
       Κωδ. 10.03.5660

37.00€

  Απόχη Remixon LND-09 
Τηλεσκοπική  60cm Naylon
        Κωδ. 10.03.0900 13.50€

Απόχη Remixon LND-10 
     Τηλεσκοπική  75cm
        Κωδ. 10.03.0100

11.00€

Ανταλλακτικό Απόχης Remixon 
            CW-19 πετονιάς
            Κωδ. 10.03.6564 5.00€
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      Άριστης ποιότητας στεφάνι απόχης οβάλ βιδωτό της Sonik
   Στεφάνι από ανοδιομένο ΄΄νευρομένο΄΄αλουμίνιο που το καθιστά ελαφρύ και ανθεκτικό
   Γρήγορου στεγνώματος δίχτυ αλλά και πολλά άλλα χαρακτηριστικά όπως μικρότερες 
   τρύπες, πιο ανθεκτικό και πιο ελαστικό.
   Βιδώνει σε οποιοδήποτε κοντάρι απόχης (Προτιμήστε το κοντάρι της Sonik)
   Διατίθεται σε δύο μεγέθη 15" και 18"

Κωδικός Μήκος (Άνοιγμα) Βάθος

SKSCLN15 15''

SKSCLN15 18''

40*50cm

45*55cm

35cm

40cm

Τιμή

13.00 €

15.50 €

Τρίσπαστο, κουμπωτό (Put over) κοντάρι απόχης τριών τεμαχίων στα 2 ή στα 
3μέτρα της Sonik. Χάρη στο σύστημα να 
κουμπώνει κάθε κομάτι εξωτερικά 
(put Over) αλλά και στο υψηλής ποιότητας 
Carbon γίνετε πολύ σκληρό και άκαμπτο παρά το μεγάλο μήκος του. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα 3 μέτρα αλλά και στα 2,2 μέτρα 
κουμπώνοντας τα δύο στελέχη αν δεν χρειαζόμαστε όλο το μήκος. Κατασκευασμένο από 
High Modulus ultra stiff Carbon. 
Ανοδιομένου αλουμινίου υποδοχή με μπρούτζινο 
σπείρωμα κατάλληλο για όλα τα στεφάνια απόχης. Μήκος μεταφοράς 1,20μέτρα

10.03.2230 - 65.00€

                                                                                       Δύο τεμαχίων, κουμπωτό (Put over) κοντάρι απόχης στα 
                                                                                       3μέτρα της Sonik. Χάρη στο σύστημα να κουμπώνει κάθε 
                                                            κομάτι εξωτερικά (put Over) αλλά και στο υψηλής ποιότητας Carbon 
γίνετε πολύ σκληρό και άκαμπτο παρά το μεγάλο μήκος του. Κατασκευασμένο από High Modulus ultra 
stiff Carbon. Ανοδιομένου αλουμινίου υποδοχή με μπρούτζινο σπείρωμα κατάλληλο για όλα τα στεφάνια 
απόχης.Ποιοτικό, ελαφρύ, σκληρό με έξτρα ενίσχυση στην σπείρα και  στα κουμπώματα.
                                                                                      Μήκος μεταφοράς 1,57μέτρα

10.03.0033 - 49.00€

Ειδικό αφολέξ για τις απόχες. Προσαρμόζεται εύκολα στο κοντάρι και βοηθάει 
στην άνωση της απόχης όταν αποχιάζουμε ένα ψάρι αλλά και σε περίπτωση 
που μας πέσει η απόχη στο νερό ώστε να μην την χάσουμε. Επίσης 
διαθέτει και αντανακλαστικό για να βλέπουμε την θέση της στο 
σκοτάδι.
HD 600D PVC Backed SK-TEK Camo material
Ultra-buoyant
Elastic net retainer
Night-sight reflective patch
Dimensions L 22cm W 7cm

SKTNFL - 14.80€

ΑΠΟΧΕΣ
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ΑΠΟΧΕΣ

LANDING NET HANDLE FROMHIGH MODULUS GRAPHITE

Πανάλαφρο τηλεσκοπικό κοντάρι απόχης από High Modulus
Carbon σε 2 διαστάσεις 3 & 4 μέτρα.

FC300LNH - 75.00€

FC400LNH - 93.00€

LANDING NET HEAD
Στεφάνι απόχης σε στρογγυλό σχήμα από την Feeder Concept. Είναι 
κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας υλικό ώστε να αντέχει τη 
χρήση στο θαλασσινό νερό. Είναι κατάλληλο για την τεχνική του 
Εγγλέζικου. Το δίχτυ είναι κατασκευασμένο από Nylon ώστε να 
ξεμπερδεύονται εύκολα τα αγκίστρια. Βιδώνει εύκολα σε 
οποιοδήποτε κοντάρι απόχης. Τέλος η εταιρεία έχει τοποθετήσει 
δεξιά κι αριστερά στο στεφάνι της απόχης αφρώδες υλικό σε 
πράσινο χρώμα το οποίο έχει ως χρησιμότητα να επιπλέει το 
στεφάνι σε περίπτωση που μας πέσει κατά λάθος στην θάλασσα.
Σε 2 διαστάσεις 35x35 & 50x40 cm

FC3535-025LN - 22.00€

FC5040-025LN - 25.00€
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25.00€-26.00€

60.00€

       TRP-01
Κωδ. 10.01.0125

24.50€

Τρίποδας Εγγλέζικου
           TRP-010
    Κωδ. 10.01.0124

38.80€

Τρίποδας 1.20m 4 θέσεων
                 TRP-02
          Κωδ. 10.01.0124

43.50€

Βάση Surf-Casting
Αλουμινίου 100cm
  Κωδ. 10.01.6010

12.50€

Εκθέτης 
καλαμιών 
Lucky John 
αλουνιμίου
Kωδ. AM-345

105€
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ΚΑΡΕΚΛΕΣ
Καρέκλα Εγγλέζικου-Carp
   WINDSOR NF-20601

Διαστάσεις:
Κλειστή 60x18x40 cm 
Ανοιχτή 53x60x36/90 cm
Bάρος 7,3Κg Mέγιστο βάρος 200Kg 

197.00€

Καρέκλα Εγγλέζικου-Carp
     HUMBER NF-20605

Διαστάσεις:
Κλειστή 62x18x97 cm 
Ανοιχτή 70x63x75/108 cm
Bάρος 5Κg Mέγιστο βάρος 140Kg 

134.00€

Καρέκλα Εγγλέζικου-Carp
     LINCOLN NF-20606

Διαστάσεις:
Κλειστή 77x22x67 cm 
Ανοιχτή 52x52.5x64/103 cm
Bάρος 6Κg Mέγιστο βάρος 140Kg 

174.00€

               Καρέκλα
   VANTAA NF-20205

79.00€

               Καρέκλα
   LUDVIKA NF-20209

33.00€

               Σκαμπό
      ODDA NF-20208

15.00€

                   Σκαμπό
      TEMPERE NF-20210

25.00€

     Καρέκλα-Τσάντα
   DUDLEY NF-20702

41.00€
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ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΦΕΝΤΟΝΑΣ
10.11.0312-7.50€ 10.11.0407-6.20€ 10.11.0339-10.50€

1.70€
2.80€

2.00€

290-5 Εξ.3,8-Εσ. 1,8
2.80€

9.00€

10.00€

11.00€

18.00€

Κ-0152 μήκος ανοιχτός 120cm
                           κλειστός   60cm

Γάντζος Remixon
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Πορτοφόλι Αρματωσιάς Dragon

99-78-001 - 5.00€

Κωδ: 50-40-002

1.20€

1.80€

DRAGON Neopren 
Δέστρες Καλαμιών 50-40-003 - 1.40€

51-55-000 - 13.00€

PSMY-001 - 1.00€

DRAGON Μεζούρα 
Mετρήματος Ψαριών 

ΜΙ-50-130 - 12.00€DRAGON Αυτοκόλλητο Σκάφους  

ST-01 - 13.50€
   117x15cm

ST-02  -  7.00€
    77x10cm

Καρεκλάκι Σακίδιο Dragon με πλάτη & χωρίς

99-25-003 - 22.00€

99-25-002 - 27.00€

Lucky John Neopren Δέστρες Καλαμιών 

LJ263 - 10.50€

Lucky John fish measuring mat BBS LJ132-64FMM - 29.00€
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Πένσα κρίκων 

17.50€

7.60€

Ψαλιδάκι νήματος Mustad 

MD-MT024 - 2.00€

Πένσα κρίκων ΙΝΟΧ Remixon 
FP-003 10.28.0003 - 6.00€

Πένσα κρίκων ΙΝΟΧ Remixon 
FPΑ-001 

33.00€

Πίαστρα Ψαριών LRF 
πλαστική Remixon 
FG-006 13.00€

Πίαστρα Ψαριών LRF 
Αλουμινίου Remixon 
FG-001 22.00€

DTD  Φελλοί για παράμαλα αρματωσιές

6010160101 - 2.40€

60108 - 1.00€
60107 - 1.20€
60103 - 2.00€
60102 - 2.20€

Lucky John πένσα απαγκιστρωτής 
165 & 180 LJ165-FP - 10.50€

LJ180-FP - 11.50€

Ψαλιδάκι νήματος Lucky john 

Ψαλιδάκι νήματος Lucky john
για κρικάκια LJ133-02 - 4.20€

LJ133-03 - 5.00€

ΑΞΕΣΟΥΑΡ         

Ψαλιδάκι κοφτάκι 
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10.12.74**-2.80€

Stonfo Art.437  10τεμ.

3.50€

2.00€

Από 0.50€ εώς 0.90€

2.00€

0.90€

0.80€
1.30€

0.40€

No S/M/L/XL 0.60€

Μηχανισμός γεμίσματος πετονιάς 
FRT-001 7.00€

Remixon Hook Keeper 10τεμ

6.20€

ΑΞΕΣΟΥΑΡ         

Oval Σκληρή Φωσφωρου 6mm 
Kωδ.15.05.0016
Στρογγυλή Σκληρή Φωσφώρου 6mm
Κωδ.10.05.0280
Στρογγυλή Μαλακή Φωσφώρου 8mm
Κωδ.10.05.0281 
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2.10€

2.80€
2.40€

10.22.11**-0.80€

10.14.25**-4.80€

10.16.06**-6.30€

10.16.0062-2.30€

10.13.257*-1.20€

1.70€
1.90€

10.13.30**-2.30€

10.13.3001-2.70€

Stonfo

0.35€ 0.50€

Κουδουνάκι Βάση Remixon 
για Σιαλούμ GR1414 -Διπλό

0.50€

Διπλό κουδουνάκι με φωσφόρου 
βάση για την μύτη του καλαμιού
Yποδοχή για Σιαλούμ 4,5 X 39mm

3mt 2mm
1.00€

1.00€
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Κωδ: Art 256-2
Κωδ: Art 256-1B

Κωδ: 10.18.22**

Κωδ: 10.18.2243

3.60€
0.50€

1.60€

2.20€

2.50€

3.00€

2.00€

8.00€

4.00€

12.20€
13.50€

1.80€

Μαλαγρωτής Feeder Concept
Vega Bullet Κωδ. 7008-040-***

  40gr-3.00€
  60gr-3.00€
  80gr-3.50€
100gr-3.80€
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Βατραχάκι Cralusso
5γρ-5τεμ
10γρ-3τεμ
15γρ-3τεμ

ΚΩΔ.-CR-3003-**

5.00€



Ελαστικό νήμα 
Shark 130 m.

4.00€

5.00€

4.00€

2.50€

3.00€

5.50€

1.80€

2.00€

5.00€

9.50€

Remixon μαγνήτης απόχης 
MG-00*

8.50€

Ζυγαριά 
Lucky John
ΚΩΔ.
LJBBS050-FS

38.00€
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2.20€

Σιτάκι Δολωμάτων Stonfo
Art.529 Κωδ.10.23.0543

4.00€

2.00€
2.80€
3.30€

0.60€

8.50€

11.50€

8.50€

12.00€

Κουβάς πτυσσόμενος με σχοινί Feeder Concept 
21x21x21cm

25.00€

ΚΩΔ. FC115B

Σάκος NORFIN 
ΚΩΔ. AM-269

13.50€

Banner PVC 70*40cm Lucky Jhon
ΚΩΔ. AM-260

Beach Flag 
LUCKY JOHN
ΚΩΔ. AM-270

Beach Flag 
NORFIN
ΚΩΔ. AM-171

HOOKAN Παραμάνες Wading 
ΚΩΔ. AS-HK-***

11.90€
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Art.65  Νο2.2 /No3/

8.50€2.50€

3.50€
3.00€

Art.223-3/12  0,6 12cm
            ΚΩΔ.10.24,0312 

2.50€

2.00€2.00€

0.80€

3.00€

4.50€

2.10€ 2.20€

2.00€ 4.40€

5.70€

6.40€

Βελόνα για Assist Art.682
Κωδ. 10.24.6820

5.00€

Κάλλυμα Κόμπων Διάφανο
    Art.584 

Κωδ. 10.19.584*

Νο1
Νο2

4.40€
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Solid Rings Remixon Oval  YM9223 

ART. 571

Βάση δολωμάτων Stonfo 
Art. 529 

40.00€

45.00€

12.00€

15.50€

13.50€

20.00€

18.00€

Από 2.60€ εώς 4.60€

Solid Rings Remixon YM6089 
7.2x6.0x0.9mm 
8.8x7.4x1.1mm

6.5*9.5*1.5mm 
7.5*11.5*1.5mm

6.00€ Από 3.80€ εώς 5.00€

ΑΞΕΣΟΥΑΡ         233



ΑΞΕΣΟΥΑΡ         

ΦΑΚΟΙ

LED 10W
Φωτεινότητα 300 lumen
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία Λιθίου (περιλαμβάνεται) > Βάρος 178g
Διαστάσεις 77x50x77mm
3 σκάλες λειτουργίας high – low – flash
Συνεχόμενη χρήση 4-5hrs
1m Καλώδιο φόρτισης USB 
90 μοίρες περιστρεφόμενος
Κατασκευή από ABS+ Aluminum

40622 - 11.50€

FS0005 - 22.50€

SEA XP4 HEAD TORCH

Ο φακός αυτός παράγει υπεριώδες φως, δέκα φορές πιο ισχυρό από το φως ενός απλού 
φακού. Μπορείτε να “φορτίσετε” κάθε είδους αντικείμενο που θέλετε να λάμπει στο 
σκοτάδι και θα διαρκέσει πολύ περισσότερο από όταν το “φορτίζετε” με κανονικό φως. 
Δώστε επιπλέον δύναμη στις χάντρες, τις καλαμαριέρες, τα τεχνητά σας κ.λπ.
Ένα υπεριώδες φως σχεδιασμένο να παρέχει γρήγορη και διαρκή φόρτιση σε 
φωσφορίζουσες επιφάνειες. Η υπεριώδης ακτινοβολία θα «υπερφορτίσει» τα 
φωτεινά καλαμάρια. Ιδανικό για χρήση με τεχνητά ψαρέματος UV.
Λειτουργεί με 3 μπαταρίες ΑΑΑ
Κάθε ψαράς πρέπει να έχει αυτόν τον φακό στο οπλοστάσιο του!

LED GLOW CLASSIC 8w GREEN
Έχει αποδειχθεί ότι το φως προσελκύει τα καλαμάρια. Η λάμπα Led Glow 
       Classic είναι διαθέσιμη σε Πράσινο. O πράσινος φωτισμός θα διαφοροποιεί
       τα χρώματα από τις καλαμριέρες στα μάτια των καλαμαριών και φαίνεται 
       σαν να χρησιμοποιείτε διαφορετικούς καλαμαρολόγους. Η συγκεκριμένη 
λάμπα βυθού της DTD μπορεί να συνδεθεί και σε υποδοχή αναπτήρα, ή απευθείας 
                                                     στους πόλους της μπαταρίας 12V. Η χρήση της
                                                       Λάμπας Βυθου πρέπει να γίνεται μόνο μέσα στο 
                                                       νερό, διαφορετικά θα υπερθερμανθεί και θα
                                                     προκληθεί ζημιά στην στεγανοποίησή της. 

12V -  0.9Ah/8w - 600 Lumens - 6m Καλώδιο - IP68 - 30000+ Ώρες διάρκεια ζωής - 180 λαμπάκια LED - Θήκη Καλωδίου   

40631 - 41.00€
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Κωδ.50-01-***

Κωδ.50-03-***

Κωδ.50-05-***

Κωδ.50-06-***

Κωδ.51-01-***

Κωδ.57-06-***

Κωδ.58-03-***
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CR-2002

CR-2003 CR-2011

Υποδοχές Χημικού φωτός για Cralusso

         

Κωδ.CR-1006-**

Κωδ.CR-1007-**

Κωδ.CR-1008-**

Κωδ.CR-1040-**

Κωδ.CR-1013-**

Κωδ.CR-1024-**

Κωδ.CR-1026-**

Κωδ.CR-1021-**

Κωδ.CR-1015-**

Κωδ.CR-1204-**
Κωδ.CR-1202-**

Κωδ.CR-1207-**

Κωδ.CR-1208-**

Κωδ.CR-2032-*

Capri
Κωδ.CR-1017-** 3, 4, 5, 6gr

Balsa 1301

Κωδ.CR-1301-**
15, 25, 30, 40gr
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DGN CASES 
Οι θήκες καλαμιών και οι τσάντες DRAGON DGN κατασκευάζονται από ανθεκτικό και αδιάβροχο νάιλον, τύπου Oxford 2600 
με τετραπλή πυκνότητα, σκλήρυνση με Cordura. Σε όλες τις τσάντες και τις θήκες  DGN χρησιμοποιήθηκαν δυνατά και σκληρά 
φερμουάρ, ανθεκτικά στο θαλασσινό νερό της ιαπωνικής εταιρείας YKK.

Κωδικός ΤιμήΜήκος
91-01-155
91-01-165

155cm
165cm

65€
68€

Σκληρή θήκη διπλή αδιάβροχη χωρητικότητας εώς 4 σετ καλαμιών
Spinning-Eging-Lrf

Κωδικός ΤιμήΜήκος

91-02-155
91-02-165

155cm
165cm

69€
74€

91-02-145
91-02-130

145cm
130cm

67€
62€

Θήκη τριπλή αδιάβροχη χωρητικότητας εώς 6 σετ καλαμιών 
Spinning-Eging-Lrf με πλαινές τσέπες και στις 2 πλευρές

Μαλακή θήκη διπλή αδιάβροχη μεγάλης χωρητικότητας εώς 4 σετ καλαμιών
Heavy Spinning-Shore Jigging ή Surf Casting

Κωδικός ΤιμήΜήκος
91-04-155 155cm 61€

Κωδικός ΤιμήΔιαστάσεις
91-07-002 37x14x26cm 39.90€

Θήκη αδιάβροχη προστασίας και μεταφοράς μηχανισμών 
μικρού και μεσαίου μεγέθους με εσωτερικές τσέπες στο
πάνω μέρος. Χωρητικότητα μηχανισμών 8 μικρού μεγέθους,
και 4 μεγάλου μεγέθους.
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Τσάντα μεταφοράς τεχνητών και εξοπλισμού αδιάβροχη με χωρητικότητα σχεδόν 80lt
εσωτερικά και 3 μεγάλες τσέπες εξωτερικά
Κατάλληλη για Spinning-Eging-Lrf αλλά και άλλες τεχνικές

Κωδικός ΤιμήΔιαστάσεις
91-08-008 65x40x34cm 55€

Τσάντα μεταφοράς τεχνητών και εξοπλισμού αδιάβροχη με μεσαία χωρητικότητα, χωράει 4 θήκες
τεχνητών εσωτερικά (περιλαμβάνονται)  και έχει 3 τσέπες εξωτερικά
Κατάλληλη για Spinning-Eging-Lrf αλλά και άλλες τεχνικές

Κωδικός ΤιμήΔιαστάσεις
91-09-007 49x27x20cm 75€

Η μικρότερη τσάντα μεταφοράς τεχνητών και εξοπλισμού της σειράς, αδιάβροχη με 
 χωρητικότητα 4 θήκες τεχνητών εσωτερικά και 3 μικρότερες τσέπες εξωτερικά
Κατάλληλη για Spinning-Eging-Lrf αλλά και άλλες τεχνικές

Κωδικός ΤιμήΔιαστάσεις
91-09-008 33x25x21cm 65€

Σάκος μεταφοράς τεχνητών και εξοπλισμού μεγάλης χωρητικότητας, 
χωράει θήκες τεχνητών, ρουχισμό και πολλά παρελκόμενα
Διαθέτει σετ από κασετίνες και σκληρό καπάκι κάτι που τον κανει
ιδανικό για βάρκα αλλά και ακτη

Κωδικός ΤιμήΔιαστάσεις
91-09-009 56x35x37cm 125€
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Σακίδιο πλάτης λοξό μεταφοράς τεχνητών και εξοπλισμού, αδιάβροχο 
με 3 τσέπες . Προσφέρει τεράστια ελευθερία κινήσεων αφού με μία 
κίνηση έρχεται μπροστά μας στο ψάρεμα
Κατάλληλο για Spinning-Lrf αλλά και άλλες τεχνικές

Κωδικός ΤιμήΔιαστάσεις
91-12-009 21x12x28cm 28€

Τσάντες μέσης μεταφοράς τεχνητών 
και εξοπλισμού αδιάβροχες
Κατάλληλες για Spinning-Lrf αλλά 
και άλλες τεχνικές

Κωδικός ΤιμήΔιαστάσεις
91-14-000 35x11x12cm 17€

Κωδικός ΤιμήΔιαστάσεις
91-11-000 50x15x25cm 39€

Θήκη προστασίας και μεταφοράς μηχανισμού ψαρέματος

Κωδικός ΤιμήΔιαστάσεις
91-05-001 17x10x14cm 8.50€

91-14-002 62x10x16cm 35€

Τσάντα μέσης-ώμου μεταφοράς τεχνητών  και εξοπλισμού αδιάβροχη
Κατάλληλη για Spinning-Eging αλλά και άλλες τεχνικές
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Κωδικός ΤιμήΔιαστάσεις
91-40-001 27x25x30cm 61€

Θήκη προστασίας και μεταφοράς Βυθόμετρου-GPS 
για οθόνες μέχρι 9" ιντσών
Με προστατευτικό αφρολέξ εσωτερικά και πλήρως 
αδιάβροχη

Κωδικός ΤιμήΔιαστάσεις
91-18-003 22x07x22cm 15€

Θήκη μεταφοράς παράμαλλων και αξεσουάρ

Αδιάβροχα κυτία Dragon που μεταφέρουν με προστασία τον εξοπλισμό και είναι ιδανικά τόσο από βάρκα αλλά και ακτή. 
Είναι κατασκευασμένα από ισχυρό, πλήρως αδιάβροχο PCV υλικό.
Δύο από τα μεγαλύτερα δοχεία έχουν ενισχυμένα σκλήρά τοιχώματα και συμπαγές καπάκι. 
Μέσα έχουν πρόσθετο πλαστικό ράφι για μικροπράγματα (94-05-004) ή επίπεδο δοχείο
με διαφανές καπάκι, κλειστό με φερμουάρ (94-05-03). Το μικρότερο κατασκευάζεται από το ίδιο υλικό αλλά με μικρότερο 
πάχος για να το διπλώσετε μειώνοντας τον όγκο του. Εάν είναι απαραίτητο, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την μεταφορά 
ζωντανού δολώματος. Όλα τα δοχεία πλένονται εύκολα, μεγάλο πλεονέκτημα τέτοιων δοχείων είναι η δυνατότητα 
τοποθέτησης τους στο κάτω μέρος του σκάφους όπου υπάρχει πάντα 
υγρασία χωρις κανένα φόβο, αφού το δοχείο προστατεύει 
100% τα πράγματα που είναι μέσα.

Κωδικός ΤιμήΔιαστάσεις
94-05-002 40x27x25cm  39€
94-05-003 43x29x31cm 107€
94-05-004 45x30x30cm 128€
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G.P. CONCEPT CASES 
Η σειρά G.P. CONCEPT κατασκευάστηκε από αδιάβροχο νάιλον – τύπου Oxford 2600 τετραπλής πυκνότητας σκληρυμένο 
με Cordura. Οι τσέπες και οι κύριες θήκες είναι εξοπλισμένες με φερμουάρ YKK μηδενικής αστοχίας. Ανθεκτικά και αισθητικά 
εξαρτήματα και ενισχυμένες ραφές. Μερικά από τα προϊόντα είναι εξοπλισμένα με αποσπώμενες θήκες. 

Κωδικός ΤιμήΜήκος
94-01-115
94-01-130

115cm
130cm

57€
62€

           Σκληρή θήκη μονή αδιάβροχη χωρητικότητας 
                     εώς 4 σετ καλαμιών Spinning-Eging-Lrf

94-01-145 145cm 66€

Λεπτές και ελαφριές, σκληρές θήκες για καλάμια, με πλαίσιο κατασκευασμένο από PCV. Από έξω καλυμμένο από συνθετικό 
υλικό "wooven carbon". Ιδανικές για το αυτοκίνητο. Εξοπλισμένες με άνετο χερούλι και ρυθμιζόμενη ζώνη.

Κωδικός ΤιμήΜήκος
91-07-120 120cm  45€
91-07-135 135cm  48€
91-07-150 150cm  53€
91-07-165 165cm  56€
91-07-185 185cm  62€
91-07-200 200cm  67€

Ευρύχωρη θήκη προστασίας και μεταφοράς μήκους 2.05μ 
καλαμιών ψαρέματος. Ιδανική για Heavy Casting καλάμια,
χωράει 2 έτοιμα σετ με μηχανισμό ή 6 καλάμια χωρίς
μηχανισμό

Κωδικός ΤιμήΜήκος
99-61-205 205cm 73€

Neopren θήκη μεταφοράς μηχανισμού 
Για μεγέθη 2000 εώς 4000
Κατάλληλες για Spinning-Eging-Lrf αλλά 
και άλλες τεχνικές
Προσαρμόζεται και πάνω στο καλάμι

Κωδικός ΤιμήΔιαστάσεις
91-06-003 19x16x--cm 9.90€
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EVA BOAT BAG SET AND 4 BOXES
Ανθεκτική αδιάβροχη τσάντα τεχνητών
Η κύρια θήκη έχει 4 πλαστικά κουτιά
Επάνω θήκη για αξεσουάρ ψαρέματος
Η επάνω θήκη είναι αποσπώμενη και μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί ως ξεχωριστή τσάντα.
Υλικό: EVA
Διαστάσεις: 38 x 25 x 30 cm
Περιλαμβάνονται 4 κουτιά:  38 x 22,5 x 4,8 cm

LJ3825-030EBBD - 139.00€

Ανθεκτική αδιάβροχη τσάντα τεχνητών
Η κύρια θήκη έχει 1 πλαστικό κουτί
Πάνω από το κουτί υπάρχει δίσκος για 
γρήγορη πρόσβαση σε αξεσουάρ
Διαστάσεις: 40 x 22,5 x 14 cm
Περιλαμβάνεται 1 κουτί: 38 x 22,5 x 8 cm

LJ4025-014EBBT - 87.00€

Ανθεκτική αδιάβροχη τσάντα σκάφους
Κλιπ στο επάνω μέρος, ώστε να μπορείτε να 
ανοίξετε μόνο τη μισή τσάντα
Ρυθμιζόμενος ιμάντας ώμου
Διαστάσεις: 40 x 30 x 25 cm

LJ4030-025EBAL - 45.00€

EVA BOAT BAG SET AND 1 BOX

EVA BOAT BAG LARGE

EVA BOAT BAG UNIVERSAL LJ101B - 93.00€
Μεγάλος αποθηκευτικός χώρος
Κατασκευασμένη από μαλακό ποιοτικό υλικό PVC
Χερούλια που ασφαλίζουν στο πάνω μέρος της τσάντας, για ασφαλή μεταφορά
Εξαιρετικά ανθεκτική ακόμη και σε σκληρή χρήση
Διαθέτει δύο θήκες για καλάμια εξωτερικά και δύο θήκες για πένσα
Διαθέτει ιμάντα για πιο ξεκούραστη μεταφορά
Το καπάκι, που είναι κι αυτό κατασκευασμένο από μαλακό υλικό, 
ανοιγοκλείνει με φερμουάρ.
Διαστάσεις 36 x 23 x 25 cm

EVA ACCESSORY BAGSLJ102B - 22.00€
LJ103B - 24.00€
LJ104B - 26.00€

 Αδιάβροχες θήκες αξεσουάρ
– Εύκολο καθάρισμα
– Διαφανές καπάκι
– Μέγεθος(cm) – LJ102B/21x14,5x8-LJ103B/24x15,5x9-LJ104B/27 x17x10
– Υλικό – EVA
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LURE BAG L WITH 6 BOXESLJ112B - 146.00€

LJ111B - 82.00€

Μεγάλη τσάντα ψαρέματος για τεχνητά και αξεσουάρ με 6 κουτιά Lucky John.
– Η κύρια και η επάνω θήκη έχουν διπλά φερμουάρ– Επάνω θήκη με αφαιρούμενο χώρισμα
– Δύο πλαϊνές τσέπες με ιμάντες Velcro– Μεγάλη διχτυωτή τσέπη στην πίσω πλευρά
– Διαφανείς τσέπες με ιμάντες Velcro στο πλάι και στο επάνω κάλυμμα
– 3 κουτιά διαστάσεων 360 x 230 x 50 mm και ένα κουτί διαστάσεων 360 x 230 x 80 mm 
   που περιλαμβάνονται στην κύρια θήκη
– Δύο κουτιά μεγέθους 210 x 140 x 40 mm περιλαμβάνονται στις πλαϊνές τσέπες
– Αποσπώμενο ρυθμιζόμενο λουρί– Δύο μαλακές λαβές– Αδιάβροχο πάτο
– Μέγεθος (cm) – 25x34x46– Υλικό – 600D Πολυεστέρας– Βάρος (kg) – 3,29

LURE BAG S
Τσάντα ψαρέματος με κουτιά Lucky John. Τσάντα για τεχνητά με ρυθμιζόμενο ιμάντα ώμου με επένδυση και χερούλια. 
Αδιάβροχο πάτο. Διαθέτει μεγάλη εσωτερική θήκη με αφαιρούμενο χώρισμα και τρεις τσέπες 
στα πλαϊνά. Όλες οι τσέπες και το κάλυμμα έχουν φερμουάρ.
– 3 πλαστικά κουτιά (27,5 x 18,5 x 4,5 cm) για μεγάλα τεχνητά με χωρίσματα
– 3 πλαστικές θήκες με φερμουάρ (25,0 x 15,0 cm) – Μεγάλη μπροστινή τσέπη
– Πλαστική τσέπη με ιμάντες Velcro κάτω από το καπάκι– Δύο πλαϊνές τσέπες
– Ρυθμιζόμενοι ιμάντες στο επάνω μέρος για να τοποθετήσετε μπουφάν ή άλλα ρούχα
– Δύο πλαϊνές τσέπες– Στήριγμα για καλάμι ή απόχη 
– Μέγεθος (cm) – 20 x 40 x 27– Υλικό – 600D Πολυεστέρας– Βάρος (kg) – 1,56

WAIST BAGLJ130B - 32.00€

Η Waist Bag είναι μια εύχρηστη και ευρύχωρη τσάντα μέσης απαραίτητη για 
πολλών ειδών ψαρέματα που απαιτούν αρκετό περπάτημα ή πολύωρη ορθοστασία 
όπως το spinning, το lrf και το eging. Διαθέτει δύο ξεχωριστές θήκες αποθήκευσης 
που κλείνουν με ανθεκτικά φερμουάρ.Η πίσω θήκη διαθέτει εσωτερική τσέπη για 
εξτρά μικροπράγματα. Ο ανθεκτικός φαρδύς ιμάντας πρόσδεσης προσαρμόζεται σε 
μήκος ενώ ασφαλίζει με μια ανθεκτική πλαστική αγκράφα. Επάνω στον ιμάντα 
βρίσκεται επίσης τοποθετημένη μια θήκη γρήγορης πρόσβασης για πενσάκι. Είναι 
κατασκευασμένη από αδιάβροχο ανθεκτικό υλικό polyester 600D.
Διαστάσεις 30x16x10cm

CARABINER LURE BAG LJ141B - 28.00€
Η Carabiner Lure είναι μια θήκη ιδάνικη για γιλέκα Vest για την τεχνική του Wading που μπορεί 
να τοποθετηθεί στον ιμάντα του ώμου. Ασφαλίζει με ένα πλαστίκο κρίκο για μεγαλύτερη 
ασφάλεια. Όμως μπορεί να τοποθετηθεί με την ίδια ευκολία και σε μια τσάντα πλάτης ή σε μία 
τσάντα μέσης εφαρμόζοντας στον ιμάντα όπως η Lucky John Waist Bag. Έχει δύο εσωτερικές 
θήκες με αφρώδες υλικό foam για την τοποθέτηση των τεχνητών δολωμάτων μας, που 
μπορούν όμως εαν θέλουμε να αφαιρεθούν πανεύκολα ώστε να τα αντικαταστήσουμε με 
καποια σκληρή πλαστική θήκη ίδιων διαστάσεων.  Το υλικό κατασκευής του είναι το 600D 
Polyester κάτι που το καθιστά αδιάβροχο. Επίσης διαθέτει δύο μικρές εξωτερικες τσέπες για 
την τοποθέτηση των κλείδιων, αναπτήρα ή οτιδήποτε άλλου θέλουμε. Ιδανική επιλογή για την τεχνική του WADING, 
SPINNING αλλά και του LRF.     Διαστάσεις 21x15x4.5cm

LURE WALLETLJ142B - 10.00€
Μία πανέξυπνη πρόταση από την Lucky John στην μεταφορά τεχνητών δολωμάτων και άλλων 
χρήσιμων μικροαντικειμένων αποτελεί το Lure Wallet. Πρόκειτε για μία μικρού μεγέθους θήκη 
σε σχήμα και μέγεθος "πορτοφολιού" που μπορούμε να το έχουμε σε όλη την διάρκεια του 
ψαρέματος άμεσα διαθέσιμη και προσβάσιμη στην τσέπη μας!!  Ιδανική επιλογή για την τεχνική 
του LRF.
Διαστάσεις 14x12x1cm
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REEL BAGLJ150B - 23.00€
Η Reel Bag είναι μια εύχρηστη και ευρύχωρη τσάντα μεταφοράς μηχανισμών από την Lucky John 
απαραίτητη για πολλών ειδών ψαρέματα όταν χρειάζεται να αποσπάσουμε τους μηχανισμούς μας 
από το καλάμι μας. Κατασκευάσμενη από ανθεκτικό PVC σε συνδυασμό με αφρώδες υλικό εσωτερικά 
μας προσφέρει την μέγιστη ασφάλεια των μηχανισμών μας από χτυπήματα. Εσωτερικά διαθέτει δύο 
ανεξάρτητες θήκες που χωρίζουν από μάλακο υλικό και χωράνε συνολικα 4 μηχανισμούς μεσαίου 
μεγέθους (3000-4000) ή 2 μηχανισμών μεγαλύτερου μεγέθους.
Διαστάσεις 26x17x9cm 

REEL BAG LJP3626-014RB - 49.00€
Η Νέα Reel Bag είναι μια εύχρηστη και ευρύχωρη τσάντα μεταφοράς μηχανισμών  απαραίτητη για 
πολλών ειδών ψαρέματα όταν χρειάζεται να αποσπάσουμε τους μηχανισμούς μας από το καλάμι μας. 
Κατασκευάσμενη από ανθεκτικό PVC σε συνδυασμό με αφρώδες υλικό εσωτερικά μας 
προσφέρει την μέγιστη ασφάλεια των μηχανισμών μας από χτυπήματα. Εσωτερικά 
διαθέτει τέσσερις ανεξάρτητες θήκες που χωρίζουν από μάλακο υλικό και χωράνε 
συνολικα 4 μηχανισμούς μεσαίου μεγέθους (3000-4000) ή 2 μηχανισμών μεγαλύτερου 
μεγέθους.     Διαστάσεις 36x26x14cm 

ROD BELT
Η Lucky John κατασκεύασε ένα από τα πιο χρήσιμα αξεσουάρ για την ασφάλεια των καλαμιών μας κατά 
τη μεταφορά τους. Το συγκεκριμένο αξεσουάρ πρόκειται για έναν συνδυασμό δέστρας,
προστατευτικού της κορυφής του καλαμιού που είναι και το πιο ευαίσθητο σημείο του αλλά 
και ελαστικού ιμάντα που ενώνει την κορυφή με το κάτω μέρος ώστε να μπορούμε να 
κρεμάσουμε το κάλαμι κατά την διάρκεια που μετακινούμαστε!! Τοποθετείται και 
αφαιρείται πανεύκολα στο καλάμι και μας προσφέρει άριστη προστασία! 
Είναι κατασκευασμένο από ποιοτικό υλικό που αντέχει πολύ στην χρήση.
Κατάλληλο για όλα τα δίσπαστα spinning αλλά και τρίσπαστα Match 
καλάμια και γενικά καλάμια έως ∅28mm σύνολο κορυφής.

LJ264B-100 - 20.00€
LJ264B-120 - 21.00€
LJ264B-130 - 22.50€

FISHING SEAT BOX LJ2050 - 71.00€

Eργαλειοθήκη ΒΑΡΕΟΣ ΤΥΠΟΥ, εξαιρετικά ανθεκτική, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και 
σαν κάθισμα. Διαθέτει αρκετό χώρο στο εσωτερικό ώστε να τοποθετήσουμε αρκετές θήκες 
και διάφορα παρελκόμενα. Είναι εφοδιασμένη με μία πλαστική συρόμενη κασετίνα στο 
εσωτερικό της θήκης στο πάνω μέρος της για ευκολότερη πρόσβαση. Διαθέτει τετράγωνο 
εξωτερικό αποσπώμενο πιατάκι για τα δολώματα/ζύμες καθώς και θήκη για το καλάμι ή 
οτιδήποτε άλλο στο αριστερό πλαϊνό της. Υπάρχει χερούλι εξαιρετικά ανθεκτικό για την 
εύκολη μεταφορά. Επίσης σε περίπτωση που θα διανύσουμε μεγάλη απόσταση διαθέτει ιμάντα 
μεταφοράς. Έχει μετρολόγιο χαραγμένο στο καπάκι για να μετράμε παράμμαλα ή κάτι άλλο. 
Διαστάσεις: 32x38x26 cm.

LURE CASE
 Μία ιδιαίτερη θήκη τεχνητών δολωμάτων από την Lucky John. 
Ανοίγει όπως κάποιο "βιβλίο" για αυτό και η εταιρεία αναφέρει 
πως πρόκειται για θήκη τύπου "Book".Ο τρόπος με τον οποίο 
αποθηκεύονται τα τεχνητά μας δολώματα στο εσωτερικό της 
γίνεται καρφώνοντας τα αγκίστρια τους στο ειδικό μαλακό υλικό 
της θήκης, ενώ υπάρχουν διάφανες πλαστικές "σελίδες" ώστε να μην 
μπερδεύονται τα τεχνητά μεταξύ τους. Σε 2 διαστάσεις 12x8 & 18x11cm.
Ιδανική επιλογή για την τεχνική του LRF. LJ8001 - 13.00€ LJ8002 - 14.00€
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SEA QUIVER

 SK-TEK 12

 SEA FISH BAG

Η θήκη καλαμιών SEAQH της Sonik είναι μια ολοκάινουργια ιδέα για την 
μεταφορά των καλαμιών στις δύσβατες περιοχές
Μπορεί να δεχτεί απο 4 εως 6 καλάμια εσωτερικά χωρίς μηχανισμούς
Έιναι χωρισμένη σε δύο εσωτερικές θέσεις καθώς και μία εξωτερική με 
τσέπη και δέστρα. Κατασκευασμένη από ανθεκτικό αδιάβροχο ύφασμα 
600D και με την ποιότητα της Sonik! Διαστάσεις 140 Χ 18 Χ 14cm

SEAQH - 65.00€

Η νέα ιδέα της Sonik για την μεταφορά του καλαμιού σας!!
Μπορεί να δεχτεί το καλάμι σας εώς 2,08 μέτρα μήκος μαζί με τον μηχανισμό
Η ιδιαιτερότητα της θήκης είναι η ρυθμιζόμενη άκρη της με χρατς που μπορεί να 
αυξομειώσει το μήκος της ανάλογα με το μήκος του καλαμιού σας!  
Υψηλής ποιότητας μονές θήκες καλαμιών μαζί με μηχανισμό
Κατάλληλη για δίσπαστα καλάμια κυρίως carp με μήκος 12 και 13'' (1,96 εως 2,08 μετρα κλειστά)
Κατασκευασμένες από ισχυρό και αδιάβροχο ύφασμα HD 600D PVC backed SK-TEK camo material
Χοντρό Αφρολέξ εξωτερικά και εξωτερικές θήκες για απόχη/αξεσουάρ-Διπλό υλικό και ενισχύσεις σε καίρεια σημεία
Κεντρικό φερμουάρ μεγάλης αντοχής-Χερούλι μεταφοράς καθώς και ιμάντας με μαλακό υλικό για τον ώμο

SKTRS12 - 65.00€

Μεταφέρετε έξυπνα και έυκολα τα ψάρια σας καθώς και τον απαραίτητο εξοπλισμό σας.
Η τσάντα ψαριών της Sonik είναι ένα απαραίτητο εργαλείο για τους ''σπιναδόρους'' ή για κάθε ψαρά που 
αλλάζει μέρος συνεχώς ή ψαρεύει σε δύσβατες περιοχές και θέλει να μεταφέρει τον εξοπλισμό του, τα ψάρια 
του ή τα δολώματά του εύκολα. Κατασκευασμένη από ισχυρό αδιάβροχο υλικό
Διπλός σάκος: Διαθέτει εσωτερικό, 100% στεγανό, σάκο για τα ψάρια ο οποίος αποσπάται και πλένεται 
εύκολα και αρκετά ευρύχωρος χώρος για εξοπλισμό ξεχωριστά από τα ψάρια. Ο ρυθμιζόμενος ιμάντας 
μεταφοράς μας δίνει την δυνατότητα να μεταφέρουμε τον σάκο ''χιαστή'' στη πλάτη μας ή στον ώμο.
Χερούλι μεταφοράς καθώς και φερμουάρ κλεισίματος-Διαστάσεις:49*53*8cm

SEAFB - 33.00€

Θήκη/πορτοφόλι της Sonik για αρματωσιές και όχι μόνο
Κρατήστε τα ψαρευτικά σας εργαλεία οργανωμένα και στεγνά!
Κατασκευασμενο από άριστης ποιότητας αδιάβροχο ισχυρό ύφασμα
Μεγάλη και ευρύχωρη, διαστάσεων 32*20cm η οποία ανοίγει στη μέση με velkro
20 ανοιγόμενα σακουλάκια εσωτερικά τα οποία αποσπώνται ανά 5 (4*5) για μέγιστη ευκολία!
                          Μεγάλη αδιάβροχη τσέπη εξωτερικά διαστάσεων 28*18cm
                                                     Δύο δίχτυνες τσέπες εσωτερικά
                                                     Μια πολύ καλή και ποιοτική λύση ώστε να  
                                                     οργανώσετε το βαλιτσάκι σας.

 SEA TRACE WALLET

SEATW - 19.50€
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Σακίδιο Πλάτης Remixon

33.00€
47.00€

EVA ROD CASEFC145ERB - 38.00€
FC145ERB - 42.00€

Νέας γενιάς θήκες καλαμιών της Feeder Concept υψηλής ποιότητας-Κατασκευασμένες από EVA και PVC 
Προστατεύουν τα καλάμια από οποιαδήποτε μηχανική ζημιά, ιδανικές για το αυτοκίνητο
Μπορούν να δεχτούν εώς 2 καλάμια με μηχανισμό 
Δύο Φερμουάρ υψηλής αντοχής
Χερούλι μεταφοράς 
Διατίθεται σε δύο μήκη: 1.45 και 1.65 μέτρα
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Αδιάβροχη θήκη μεταφοράς κινητού
                          Dragon

Κωδικός ΤιμήΔιαστάσεις
94-00-001 9.5x14.5x--cm 12€
94-00-002 9.5x16.5x--cm 14€

Πλαστική θήκη τεχνητών με χωρίσματα
Κατάλληλη για Spinning-Eging αλλά και άλλες τεχνικές
Διαθέσιμη σε 2 μεγέθη

Κωδικός ΤιμήΔιαστάσεις
68-00-001 38x22x4.8cm 11.50€
68-00-002 27x18.5x4.5cm   7.50€

60120 - LARGE - 9.00€
60121 - Χ LARGE -10.30€

DTD Θήκη Τεχνητών

Dragon

5.60€

Κουτάκι εξαρτημάτων 
Remixon HS 004 
Χελωνακι

Remixon Θήκη Τεχνητών
SF-369/17cm SF379/23cm

8.50€ 10.50€

5.60€

5.50€

Κουτάκι εξαρτημάτων Remixon HS 026

Κουτάκι εξαρτημάτων Remixon HS 013

6.00€

6.00€

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ ΣΚΛΗΡΕΣ

2.00€ 4.00€

Lucky John Θήκη Τεχνητών Lrf

LJ8010-10.00€

Θήϰη Τεχνητών

Διαστάσεις:
210x150x42mm

BB-LC-210  / 10.50€ 

247



Κωδικός ΤιμήΔιαστάσεις
91-13-001 60x57x--cm 88€

Κωδικός ΤιμήΔιαστάσεις
91-13-004 50x57x--cm   70€

Γιλέκο ψαρέματος τύπου Vest μεταφοράς τεχνητών  και εξοπλισμού
Πολλές  θήκες μπροστά και πίσω για μεγαλύτερη εργονομία
Φερμουάρ, ανθεκτικά στο θαλασσινό νερό της ιαπωνικής εταιρείας YKK
Ιδανικό για Wading 
Κατάλληλο και για Spinning-Eging-Lrf 

Γιλέκο ψαρέματος τύπου Vest μεταφοράς τεχνητών  και εξοπλισμού
20 συνολικά θήκες μπροστά και πίσω για μεγαλύτερη εργονομία,
εκ των οποίων οι 2 μπροστά για μεγάλες κασετίνες τεχνητών
Φερμουάρ, ανθεκτικά στο θαλασσινό νερό της ιαπωνικής εταιρείας YKK
Ιδανικό για Wading 
Κατάλληλο και για Spinning-Eging-Lrf 

ΓΙΛΕΚΑ - WADING VEST

DGN CASES 
Οι θήκες καλαμιών και οι τσάντες DRAGON DGN κατασκευάζονται από ανθεκτικό και αδιάβροχο νάιλον, τύπου Oxford 2600 
με τετραπλή πυκνότητα, σκλήρυνση με Cordura. Σε όλες τις τσάντες και τις θήκες  DGN χρησιμοποιήθηκαν δυνατά και σκληρά 
φερμουάρ, ανθεκτικά στο θαλασσινό νερό της ιαπωνικής εταιρείας YKK.

ΓΙΛΕΚΑ-WADING VEST248



Σακίδιο πλάτης λοξό μεταφοράς τεχνητών και εξοπλισμού, αδιάβροχο 
με αρκετέςτσέπες . Προσφέρει τεράστια ελευθερία κινήσεων στο ψάρεμα
Κατάλληλο για spinning-lrf αλλά και άλλες τεχνικές

Κωδικός ΤιμήΔιαστάσεις
98-12-009 21x12x28cm 27€

Μεγάλη τσάντα μέσης μεταφοράς τεχνητών 
και εξοπλισμού αδιάβροχη
Εφοδιασμένη με πολλές ευρύχωρες τσέπες
ακόμα και για τα γυαλιά σας
Κατάλληλη για spinning-eging-lrf αλλά 
και άλλες τεχνικές

Πρακτικό και οικονομικό γιλέκο ψαρέματος-Vest 
με ευρύχωρες τσέπες μπροστά-πίσω
Ιδανικό για Wading-Spinning-Eging-Lrf

Κωδικός ΤιμήΔιαστάσεις
98-15-008 41x50x--cm   56€

STREET FISHING 
Τα σακίδια, οι τσάντες και οι θήκες για καλάμια της σειράς Dragon Street Fishing  είναι κατασκευασμένα από πολύ ισχυρό υλικό
και εξοπλισμένο με ανθεκτικό φινίρισμα και πρακτικά αξεσουάρ.

Κωδικός ΤιμήΔιαστάσεις
98-11-009 68x18x25cm 67€

Τσάντες μέσης μεταφοράς τεχνητών 
και εξοπλισμού αδιάβροχες
Κατάλληλη για spinning-lrf αλλά 
και άλλες τεχνικές

Κωδικός ΤιμήΔιαστάσεις
98-14-000 35x11x12cm 15€
98-14-002 56x10x20cm 32€
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Κωδικός ΤιμήΔιαστάσεις
98-13-009 50x50x--cm 78€

Κωδικός ΤιμήΔιαστάσεις
98-13-005 46x50x--cm 71€

Κωδικός ΤιμήΔιαστάσεις
98-15-009 38x50x--cm   68€

Γιλέκο ψαρέματος τύπου Vest μεταφοράς τεχνητών  και εξοπλισμού
Πολλές  θήκες μπροστά και πίσω για μεγαλύτερη εργονομία
Φερμουάρ, ανθεκτικά στο θαλασσινό νερό 
Ιδανικό για Wading 
Κατάλληλο και για Spinning-Eging-Lrf 

Κωδικός ΤιμήΔιαστάσεις
98-13-003 50x54x--cm 90€

Γιλέκο ψαρέματος τύπου Vest μεταφοράς τεχνητών  και εξοπλισμού
Πολλές τσέπες και θήκες μπροστά και πίσω για μεγαλύτερη εργονομία,
εκ των οποίων 1 μπρογια γυαλιά και 2 πίσω για μπουκάλι νερό
Φερμουάρ, ανθεκτικά στο θαλασσινό νερό 
Ιδανικό για Wading 
Κατάλληλο και για Spinning-Eging-Lrf 

Γιλέκο ψαρέματος τύπου Vest μεταφοράς τεχνητών  και εξοπλισμού
Πολλές τσέπες και θήκες μπροστά για μεγαλύτερη εργονομία,χωρίς 
πίσω τσέπη για λιγότερο βάρος καιμεγαλύτερη ευκολία κινήσεων
Φερμουάρ, ανθεκτικά στο θαλασσινό νερό 
Ιδανικό για Wading 
Κατάλληλο και για Spinning-Eging-Lrf 

Το μικρότερο γιλέκο ψαρέματος τύπου Vest μεταφοράς τεχνητών  και 
εξοπλισμού της σειράς
Τσέπες και θήκες μπροστά και πίσω για μεγαλύτερη εργονομία,
Φερμουάρ, ανθεκτικά στο θαλασσινό νερό 
Ιδανικό για Wading 
Κατάλληλο και για Spinning-Eging-Lrf 
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PSL MULTI GAME VEST
Ένα από τα πλέον απαραίτητα εξαρτήματα που χρειαζόμαστε για να πραγματοποιήσουμε, με ασφάλεια και άνεση, την τεχνική 
του Wading είναι το VEST ( γιλέκο ). Η εταιρεία PAZDESIGN διαθέτει μια πλούσια γκάμα από διαφορετικά γιλέκα αλλά και 
                                                                        γενικά από ρουχισμό σχετικά με την τεχνική του Wading. Το συγκεκριμένο γιλέκο με 
                                                                        κωδικό SLV-027 πρόκειται για ένα από τα πιο οικονομικά της μοντέλα, διαθέτει όμως 
                                                                        όλα τα απαραίτητα χαρακτηριστικά που το κατατάσσουν αυτόματα σε ένα από τα 
                                                                         κορυφαία γιλέκα που κυκλοφορούν στην παγκόσμια αγορά.
                                                                         Χρησιμότητα του SLV-027 είναι πρώτον το γεγονός ότι μπορεί να μας σώσει την ζωή 
                                                                       σε μια δύσκολη-άτυχη στιγμή που μπορούμε να βρεθούμε κάνοντας Wading και δεν είναι 
                                                                       άλλη από την πτώση μας στο νερό. Το SLV-027 διαθέτει στο εσωτερικό του παντού 
                                                                               επιπλέον υλικό από πολυεστέρα, το οποίο μόλις βρεθούμε στο νερό κρατάει το σώμα
                                                                                    μας στην επιφάνεια. Δηλαδή μιλάμε για ένα γιλέκο FLOATING. Για αυτόν τον λόγο 
                                                                                       πολλοί το ονομάζουν και ως Life Vest, που ήταν και ο αρχικός σκοπός κατασκευής 
                                                                                        Vest από τους Ιαπωνες πριν πολλά χρόνια. Άλλη χρησιμότητα του είναι η μεταφορά 
                                                                                             του ψαρευτικού μας εξοπλισμού. Το SLV-027 διαθέτει δύο μεγάλες τσέπες στην 
                                                                                              μπροστινή μεριά. Η κάθε μία χωράει από δύο μεγάλες θήκες τεχνητών και 
                                                                                             κλείνει με άνεση. Οι τσέπες αυτές επίσης διαθέτουν κάποιες άλλες 
                                                                                           μικρότερερες με φερμουάρ για παρελκόμενα καθώς και μια ειδική θήκη για 
                                                                                           ψαλιδάκι-πένσα. Στο πίσω μέρος του υπάρχει μια μεγάλη θήκη η οποία 
                                                                                           ανοιγοκλείνει επίσης με φερμουάρ. Στο εσωτερικό της υπάρχει ένα τσαντάκι το 
                                                                                      οποίο συγκρατείται από μαλακό ελαστικό ελατήριο ώστε να μην το χάσουμε. Ο 
χώρος αποθήκευσης είναι αρκετός και μπορούμε να τοποθετήσουμε ότι εμείς κρίνουμε απαραίτητο στην εξόρμηση μας, όπως για 
παράδειγμα ακόμη κι ένα αδιάβροχο ή ένα μπουφάν ή περισσότερες θήκες με τεχνητά δολώματα. Διαθέτει περιμετρικά αρκετά 
«γαντζάκια» στα οποία μπορούμε να περάσουμε κρίκους και να προσθέσουμε διάφορα αξεσουάρ στο VEST όπως για παράδειγμα 
ένα fish grip ή τις ειδικές παραμάνες για τα ψάρια ή την εξειδικευμένη απόχη για WADING στον κρίκο που βρίσκεται ψηλά στο 
πίσω μέρος του γιλέκου. Ταιριάζει σε όλους, αφού ο κάθε ψαράς μπορεί να ρυθμίσει τους ιμάντες ανάλογα με το ύψος και το 
σωματότυπο του. Στο μέρος που ακουμπάει στους ώμους από την εσωτερική μεριά του VEST, είναι τοποθετημένο αντιολισθητικό 
υλικό ώστε να μην φεύγει από την θέση του κατά τη διάρκεια του ψαρέματος και πιο συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια των ρίψεων 
που πραγματοποιούμε βισκόμενοι μέσα στο νερό. Ένα σημείο στο οποίο υποφέρουν τα περισσότερα οικονομικά γιλέκα που 
κυκλοφορούν στην αγορά είναι τα φερμουάρ, αφού διαθέτουν μεταλλικά 
φερμουάρ με αποτέλεσμα να φθείρονται πολύ γρήγορα και οι τσεπες του 
γιλέκου να βγαίνουν άχρηστες σε σύντομο χρονικό διάστημα. Σε αντίθεση 
το PAZDESIGN WADING VEST SLV-027 διαθέτει πλαστικά μεγάλα 
φερμουάρ τα οποία είναι άτρωτα στο αλάτι δίνοντας του έτσι μεγάλη 
διάρκεια ζωής. Τέλος διαθέτει στο πλαϊνό μέρος του μια θήκη για το νερό 
ή οτιδήποτε μπορεί να θελήσει να έχει μαζί του ο κάθε ψαράς.

PZ-SLV027-222.00€
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Θήκη Γιλέκου
BB-LB-01- 68.00€
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 PILOT BOOTFOOT
Ολόσωμη φόρμα Wading Norfin Pilot Bootfoot είναι κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας υλικό 
με διαπνέον μεμβράνη Breathableτεσσάρων στρώσεων. Η στολή Norfin Pilot Bootfoot έχει ελάχιστες 
ραφές, άνετη εφαρμογή και την τέλεια ισορροπία μεταξύ αντοχής και αδιαβροχοποίησης. Οι μπότες 
είναι κατασκευασμένες από ελαφρύ και ανθεκτικό καουτσούκ. Είναι επενδεδυμένα με νεοπρένιο για
επιπλέον ζεστασιά και άνεση.
Προδιαγραφές Norfin Pilot Bootfoot
Υλικό: ύφασμα μεμβράνης (70% πολυεστέρας, 30% μεμβράνη PU), καουτσούκ, νεοπρένιο
Αντοχή στο νερό: 18.000 mm
Ικανότητα «αναπνοής» του υλικού: 6.000 τ.μ./24ωρο
-Μεμβράνης 4 στρώσεων-Ανατομική εφαρμογή
-Ρυθμιζόμενοι ελαστικοί ιμάντες ώμου με αγκράφες YKK fastex
-Ρυθμιζόμενη ελαστική ζώνη μέσης με κλείσιμο YKK fastex
-Εξωτερική τσέπη στο στήθος με αδιάβροχο φερμουάρ
-Εσωτερική τσέπη με φερμουάρ-Κιτ επισκευής
-Περιλαμβάνεται αδιάβροχη θήκη στο στήθος για προστασία 
του τηλεφώνου σας από το νερό-Περιλαμβάνεται τσάντα αποθήκευσης

No 42 εώς 46
82231-**/ 230.00€

FREEWATER
Τα ανθεκτικά, αδιάβροχα και άνετα Waders NORFIN FreeWater είναι κατασκευασμένα από υψηλής 
ποιότητας Neoprene 3.5mm. Τα συγκεκριμένα waders διαθέτουν ενσωματωμένες ελαφρές και μαλακές 
μπότες, ψηλό πίσω μέρος για βαθύ Wading και προστασία της πλάτης από το κρύο, ελαστικές τιράντες 
με αποσπώμενες αγκράφες και μια τσέπη στο στήθος για αξεσουάρ αλιείας.
Ζεστό και ανθεκτικό με εξτρα επιγονατίδες! Τις κρύες μέρες μπορεί να φορεθεί με ισοθερμικές κάλτσες
Υλικό: Neoprene, PVC Μπότες

No 42 εώς 4681250-**/ 202.00€

  FLOW
Τα ανθεκτικά, αδιάβροχα και άνετα Waders NORFIN FLOW είναι κατασκευασμένα από υψηλής ποιότητας διαπνέον 
υλικό τεσσάρων στρωμάτων που προσφέρει την ιδανική ισορροπία μεταξύ ανθεκτικότητας και διαπνοής. 
Τα συγκεκριμένα waders διαθέτουν ενσωματωμένες αδιάβροχες υψηλής ποιότητας κάλτσες NEOPRENE, λειτουργική 
ζώνη για τη ρύθμιση της μέσης, ελαστικές τιράντες με αποσπώμενες αγράφες, μια μεγάλη τσέπη στο στήθος με 
αδιάβροχο φερμουάρ για αξεσουάρ αλιείας και μία εσωτερική τσέπη για το κινητό σας για μέγιστη ασφάλεια.
Χάρη στην διαπνοή τους δεν αφήνει το σώμα να ιδρώσει όπως σε ένα απλό νάυλον Waders
Τις κρύες μέρες μπορεί να φορεθεί με ισοθερμικά ρούχα
Δεν κρατάει καθόλου νερό για εύκολη αποθήκευση στο αυτοκίνητο μετά το ψάρεμά μας
Υλικό: 70% POLYESTER , 30% PU μεμβράνη
Στεγάνωση: 20 000 mm
Δυνατότητα Διαπνοής: 4000 g/m² /24 h

No XL & XXL 91225-**/ 222.00€           50NA
LIFE VEST 

• Αυτόματη (ή χειροκίνητη) λειτουργία σε επαφή με νερό
• Συμπαγές και δεν εμποδίζει την κίνηση
• Ζώνη για τη μέση και για να ασφαλίζει το κάτω μέρος
• Αμπούλα συμπιεσμένου CO2, βάρους αερίου 33g.

50ΝΑ-40/ 161.50€

ANTAΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΜΠΟΥΛΑ
Co2             50NA

020655/ 42.70€

WADERS       ΜΠΟΤΕΣ
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WADERS Remixon PVC
Άριστης ποιότητας αδιάβροχο ''στήθους'' με ενσωματωμένες μπότες
Κατασκευασμένο από PVC με μεγάλη ελαστικότητα
Διαθέτει ιμάντες για τον ώμο καθώς και μια εσωτερική τσέπη

16.09.00**-56.00€

WADERS Remixon NEOPREN
Τα ανθεκτικά, αδιάβροχα και άνετα Waders Remixon Neopren 1000gr 
thinsulate είναι κατασκευασμένα από υψηλής ποιότητας Neoprene 4.5mm. 
Τα συγκεκριμένα waders διαθέτουν ενσωματωμένες ελαφρές και άνετες 
μπότες με επένδυση 1000gr insulate! για πολύ χαμηλές θερμοκρασίες 
καθώς και πολύωρη παραμονή στο νερό. Ψηλό πίσω μέρος για βαθύ Wading 
και προστασία της πλάτης από το κρύο, ελαστικές τιράντες με αποσπώμενες 
αγκράφες και μια τσέπη στο στήθος για αξεσουάρ αλιείας.
Πατενταρισμένο σχέδιο καμουφλάζ Tecl Wood Ritz.
Ζεστό και ανθεκτικό με εξτρα επιγονατίδες. Τέλειο για κυνηγούς και κυρίως 
για παπιά μιας και μπορεί να σας κρατήσει ζεστούς για πολλές ώρες!!
Μεγέθη Μπότας
Chest boots  43
Chest boots  44 16.09.01**-260.00€

Μπότα Mηρού Remixon PVC
Άριστης ποιότητας αδιάβροχο ''μηρού'' με 
ενσωματωμένες μπότες
Κατασκευασμένο από ειδικό PVC με μεγάλη 
ελαστικότητα καθώς και αντηιδρωτική φόδρα εσωτερικά
Διαθέτει ελαστικούς ιμάντες για την ζώνη
Διάφορα χρώματα.

16.10.00**-47.00€

No 41 εώς 45

No 41 εώς 45

                Μποτάκια Wading CLIFF
Ελαφριές και άνετες μπότες  WADING από υψηλής ποιότητας υλικά. Οι μπότες είναι 
κατασκευασμένες από ελαφρύ, 100% ανθεκτικό ύφασμα ΠΟΛΥΕΣΤΕΡ, που διαθέτει 
υδατοαπωθητικές τρύπες στα δάχτυλα και στο τακούνι, ενισχυμένο με δέρμα PVC. 
Η σόλα είναι κατασκευασμένη από συνδυασμό υλικών EVA και καουτσούκ, 
με ειδική, ελαστική και ανθεκτική κατασκευή για εξαιρετική πρόσφυση.

71250-**-155.00€
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Κοντομάνικο Dragon Breathable μαύρο Perch
                   TS-43-0*    S-M-L-XL -XXL

39.00€

Κοντομάνικο Dragon Hells Anglers Μαύρο
TS-24-0*     S-M-L-XL-XXL

17.00€

Κοντομάνικο Dragon Hells Anglers Breathable Μαύρο/μπλέ 
TS-51-0*    M-L-XL-XXL

39.00€

Γάντια DRAGON 3-finger cut Neopren
RE-02-008 18.00€

8.00€

RE-01-006

17.50€

L-XL-XXL

64.00€

Γιλέκο Κοντό TEAM DRAGON 03

52.00€

30.00€

Γάντια 
BB-GL-05-**  L, XL

50.50€
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5.80€
11.00€

Καπέλο DRAGON -Hells Anglers 01 

12.00€

Καπέλο DRAGON -Hells Anglers 14

12.00€

Καπέλο DRAGON -Breathable

8.00€

8.00€

8.00€

22.00€ Σκούφος Dragon

Κωδ.:90-094-01

8.00€

Buff Dragon Περιλαίμια Καλοκαιρινά

Κωδ.:BF-02-01 Κωδ.:BF-04-016.00€
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         ΜΕΓΕΘΗ
S / M / L / XL / XXL

    Norfin & Lucky  John
PRO TEAM SHIRT White

AM-7001-***

42.00€

LUCKY JOHN Polo shirt
AM-7501-***

         ΜΕΓΕΘΗ
S / M / L / XL / XXL

20.00€

LUCKY JOHN Φούτερ
AM-8001-***

         ΜΕΓΕΘΗ
S / M / L / XL / XXL

49.50€

Norfin mosquite baseball cap 
STRATUS  7491-***

         ΜΕΓΕΘΗ
             L / XL

18.50€

Buff NORFIN BANDANA 
               AM-6501  

4.00€

Buff NORFIN BANDANA Fleece 
                               AM-6504  

6.00€

Buff LUCKY JOHN BANDANA 
Fleece 
                               AM-6505  6.00€

Buff NORFIN BANDANA 
               AM-122  4.00€

Εκθέτης ρούχων NORFIN 650 х 1970 
                               AM-170  

Norfin sunglasses display
              NF-ST2000 

30.00€

Buff BLUEBLUE 
     BB-FW-005  

15.00€

Καπέλο BLUEBLUE 
                     BB-0001  65.80€
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EXTREME 5

Η  Extreme 5 είναι μια πολύ βολική χειμερινή στολή 3 σε 1 για εξαιρετικά 
κρύο καιρό. Eίναι κατασκευασμένο από το διαπνέον και αδιάβροχο υλικό 
Nortex Breathable. Το κοστούμι θα σας κρατήσει ζεστούς σε χαμηλές 
θερμοκρασίες που φτάνουν τους -45 βαθμούς! Επίσης εξαιρετικό για άλλες 
υπαίθριες δραστηριότητες, όταν χρειάζονται πολύ ζεστά ρούχα. Διαθέτει 
αποσπώμενο εσωτερικό μπουφάν. Το σακάκι έχει ζεστή επένδυση Hollofil και 
μοντέρνο σχεδιασμό, οπότε είναι εξαιρετικό και για καθημερινή χρήση.
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΠΟΥΦΑΝ
• Κουκούλα-Θέρμανση χεριών
• Ψηλός γιακάς με άνετη φλις επένδυση
• Φερμουάρ διπλής κατεύθυνσης
• Λουράκι Cinch στο κάτω τμήμα
• Δύο τσέπες στο στήθος με φερμουάρ και 
μία εσωτερική τσέπη στο στήθος με φερμουάρ
• Δύο πλαϊνές τσέπες με πτερύγια
• Ενισχυμένοι ώμοι και αγκώνες
• Ανακλαστικές λεπτομέρειες
• Ραφές με ταινία

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΠΟΥΦΑΝ
• Μόνωση Hollofil
• Δύο τσέπες με φερμουάρ
• Τσέπη με φερμουάρ εσωτερικά

 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ 
• Ρυθμιζόμενα σιδεράκια
• Φερμουάρ διπλής κατεύθυνσης
• Πλαϊνές τσέπες
• Τσέπη στο στήθος με φερμουάρ
• Ενισχυμένα γόνατα και κάθισμα
• Μαλακά, αποσπώμενα μαξιλαράκια 
   στα γόνατα

Υλικό: Nortex Breathable
Στεγανό εώς: 12.000 mm/cm²
Διαπνοή: 8.000 g/m²/24 ώρες
Μόνωση: HOLLOFIL, αφρός FLT

33800*-*-*/414.00€

         ΜΕΓΕΘΗ
M-L / L-L / XL / XXL

DISCOVERY HEAT

Το NORFIN DISCOVERY έχει σχεδιαστεί για την τελειότητα μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Η εξωτερική 
στρώση της στολής είναι κατασκευασμένη από NORTEX BREATHABLE, που εξασφαλίζει εξαιρετική διαπνοή 
και σας προστατεύει από τις καιρικές συνθήκες, ενώ ταυτόχρονα είναι απόλυτα αντιανεμικό και αδιάβροχο. 
Το ανθεκτικό ύφασμα είναι πολύ καλά μονωμένο, με πρόσθετο σύστημα θερμότητας με μπαταρία που 
εξασφαλίζει ζεστασιά και άνεση σε θερμοκρασίες έως -40°C. Το διπλό φερμουάρ YKK ανοιχτού άκρου με 
προστατευτικό μαζί με το κορδόνι συσφιξης για τη μέση και το κάτω μέρος του σακακιού, οι εύχρηστες 
εσωτερικές και εξωτερικές τσέπες είναι μόνο μερικά από τα χαρακτηριστικά που εξασφαλίζουν υψηλή απόδοση 
και λειτουργικότητα.
ΣΑΚΑΚΙ
Κολλημένες ραφές
Αμφίδρομο ανοιχτό φερμουάρ YKK με προστατευτικό
Ρυθμιζόμενη κουκούλα διπλής κατεύθυνσης
Κορδόνι για να σφίξει τη μέση του σακακιού
Κορδόνι για να σφίξει το κάτω μέρος του σακακιού
Εύχρηστες εσωτερικές και εξωτερικές τσέπες
Δύο τσέπες με αδιάβροχα φερμουάρ
Ζεστή τσέπη για κινητό-Θέρμανση χεριών
Ρυθμιζόμενες μανσέτες με εξωτερικό μανίκι
Ανακλαστικές λεπτομέρειες

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ 
Τιράντες ρυθμιζόμενου μήκους
Δύο τσέπες με φερμουάρ
Δύο ευρύχωρες επιπλέον τσέπες
Αφαιρούμενα μαλακά ένθετα στο γόνατο 
και στο πίσω μέρος
Ενισχυμένη περιοχή γονάτων και καθίσματος
Γκέτες που προστατεύουν το χιόνι
Φερμουάρ με πτερύγια στα μπατζάκια
Κλείσιμο δύο κατευθύνσεων – άκρο YKKzipper 
με προστατευτικό 

Υλικό: Nortex Breathable
Στεγανό εώς: 6.000 mm/cm²
Διαπνοή: 6.000 g/m²/24 ώρες
Μόνωση: HOLLOFIL

                    ΜΕΓΕΘΗ
M / L / XL / XXL / XXXL / XXXXL

45510*-***/415.00€
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APEX FLT

Ειδικά σχεδιασμένο κοστούμι για χειμώνα. O σπορ σχεδιασμός θα επιτρέψει ελεύθερα όλες τις κινήσεις 
που χρειάζεστε στο ψάρεμα και όχι μόνο. Είναι κατασκευασμένο από  ανθεκτικό, αδιάβροχο και 
διαπνέον NorTex που κάνει το κουστούμι ανθεκτικό στον αέρα και το νερό, ενώ εξακολουθεί να μπορεί 
να αναπνάει, μειώνοντας έτσι τον κίνδυνο να κρυώσεις λόγω της υγρασίας. Το καινοτόμο μονωτικό 
υλικό FLT Light παρέχει εξαιρετική μόνωση αλλά δεν περιορίζει την κίνηση. Φερμουάρ διπλής 
κατεύθυνσης ανοιχτού άκρου με προστατευτικό μαζί με το κορδόνι συσφιξης για τη μέση και το κάτω 
μέρος του σακακιού. οι εύχρηστες εσωτερικές και εξωτερικές τσέπες είναι μόνο μερικά από τα 
χαρακτηριστικά που εξασφαλίζουν υψηλή απόδοση και λειτουργικότητα. Σχεδιασμένο για να σας 
κρατά ζεστούς σε θερμοκρασίες έως -25⁰C. Η μόνωση FLT Light είναι μαλακή και δεν περιορίζει την 
κίνηση. Η στολή έχει επιπλέον αποστράγγιση νερού.
ΣΑΚΑΚΙ
Κολλημένες ραφές
Φερμουάρ διπλής κατεύθυνσης με ανοιχτό άκρο 
με προστατευτικό-Κουκούλα με φερμουάρ
Ρυθμιζόμενη κουκούλα διπλής κατεύθυνσης
Ζωνική επένδυση
Κορδόνι για να σφίξει το κάτω μέρος του σακακιού
Εύχρηστες τσέπες εσωτερικές και εξωτερικές
Δύο τσέπες στο στήθος-Δύο πλαϊνές τσέπες
Ζεστή τσέπη για κινητό
Ρυθμιζόμενη μανσέτα με εξωτερικό μανίκι
Ανακλαστική εκτύπωση για ασφάλεια

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ 
Τιράντες με ρυθμιζόμενο μήκος
Δύο τσέπες με φερμουάρ
Ενισχυμένη περιοχή γονάτων και πίσω μέρους
Γκέτες που προστατεύουν το χιόνι
Κλεισίματα με φερμουάρ με πτερύγια στα μπατζάκια
Φερμουάρ διπλής κατεύθυνσης κλείσιμο – άκρο YKK 
με προστατευτικό 

Υλικό: Nortex Breathable
Στεγανό εώς: 8.000 mm/cm²
Διαπνοή: 6.000 g/m²/24 ώρες
Μόνωση: FLT (100% polyester)

             ΜΕΓΕΘΗ
M / L / XL / XXL / XXXL 

43500*-***/388.00€

ARCTIC 3
Άνετη και ζεστή φόρμα δύο τεμαχίων φτιαγμένη ειδικά για ψάρεμα, κυνήγι ή απλώς αναψυχή στη φύση. 
Η στολή είναι κατασκευασμένη από NORTEX BREATHABLE που παρέχει αντοχή στο νερό και πλήρη 
αντίσταση στον αέρα. Εξασφαλίζει ζεστασιά και άνεση σε θερμοκρασίες έως –25 ° C. 
Αδιάβροχο, αντιανεμικό υλικό-Αφαιρούμενα επιγονατίδες-Ανθεκτικό υλικό

ΣΑΚΑΚΙ
Ελαφρύ, αναπνεύσιμο και ανθεκτικό 
στον αέρα υλικό
Ανοιχτό φερμουάρ διπλής κατεύθυνσης 
με προστατευτικό
Ραφές με ταινία
Ανθεκτική θερμική επένδυση
Εύχρηστες εσωτερικές και εξωτερικές τσέπες
Εύκαμπτες εσωτερικές μανσέτες
Ρυθμιζόμενη μανσέτα με εξωτερικό μανίκι
Ρυθμιζόμενο κορδόνι συσφιξης για τη μέση
Ρυθμιζόμενη κουκούλα
Ανακλαστικές εκτυπώσεις ασφαλείας

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ 
Τιράντες ρυθμιζόμενου μήκους
Ευρύχωρες τσέπες 
Ενισχυμένη περιοχή γονάτων και πίσω μέρους
Ψηλή, ρυθμιζόμενη μέση
Ανακλαστικές εκτυπώσεις ασφαλείας
Εσωτερικές γκέτες χιονιού
Κοντινό φερμουάρ διπλής κατεύθυνσης 
με προστατευτικό

         ΜΕΓΕΘΗ
S / M / L / XL / XXL

Υλικό: Nortex Breathable
Στεγανό εώς: 8.000 mm/cm²
Διαπνοή: 6.000 g/m²/24 ώρες
Μόνωση: THERMO GUARD

42300*-***/335.00€
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ATLANTIS

Άνετη και ζεστή φόρμα δύο τεμαχίων φτιαγμένη ειδικά για ψάρεμα, κυνήγι ή απλώς αναψυχή στη φύση 
το χειμώνα. Η στολή είναι κατασκευασμένη από NORTEX BREATHABLE που παρέχει μερική αντοχή 
στο νερό και πλήρη αντίσταση στον αέρα.
Σχεδιασμένο για να σας κρατά ζεστούς σε θερμοκρασίες έως και -35°C.
Δοκιμασμένη στην Ανταρκτική!!
ΣΑΚΑΚΙ
Ρυθμιζόμενη κουκούλα με γείσο
Ψηλός γιακάς
Ανοιχτό φερμουάρ διπλής κατεύθυνσης 
με προστατευτικό
Κορδόνι για να σφίξει τη μέση του σακακιού
Θέρμανση χεριών
Άνετες τσέπες εξωτερικά
Ζεστή τσέπη για κινητό
Ελαστική εσωτερική μανσέτα
Ρυθμιζόμενες μανσέτες με εξωτερικό μανίκι
Ενισχυμένη περιοχή αγκώνα και ώμων
Ανακλαστικές ενημερώσεις κώδικα ασφαλείας
Ραφές με ταινία

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ
Τιράντες ρυθμιζόμενου μήκους
Ανοιχτό φερμουάρ διπλής κατεύθυνσης 
με προστατευτικό
Άνετες, ευρύχωρες τσέπες
Φερμουάρ στο μπατζάκι του παντελονιού
Ενισχυμένη περιοχή γονάτων και καθίσματος
Βρόχοι ζώνης
Δύο εσωτερικές-εξωτερικές τσέπες

Υλικό: Nortex Breathable
Στεγανό εώς: 6.000 mm/cm²
Διαπνοή: 3.000 g/m²/24 ώρες
Μόνωση: THERMO GUARD

                   ΜΕΓΕΘΗ
       Μ / L / XL / XXL / XΧXL

43800*-***/276.00€

ELEMENT +

Εξαιρετικά ζεστή φόρμα δύο τεμαχίων φτιαγμένη ειδικά για ψάρεμα, κυνήγι ή απλώς αναψυχή 
στη φύση. Η στολή είναι κατασκευασμένη από υλικό NORTEX BREATHABLE που παρέχει 
αντοχή στο νερό και πλήρη αντίσταση στον αέρα. Σχεδιασμένο για να σας κρατά ζεστούς σε 
θερμοκρασίες έως -35°C.
• Εξαιρετικά ζεστό
• Θέρμανση χεριών
• Εργονομικός σχεδιασμός
ΣΑΚΑΚΙ
• Ρυθμιζόμενη κουκούλα με γείσο
• Ψηλός γιακάς
• Ανοιχτό φερμουάρ διπλής κατεύθυνσης 
με προστατευτικό 
• Κορδόνι για να σφίξει τη μέση του σακακιού
• Θέρμανση χεριών
• Άνετες τσέπες εξωτερικά
• Ρυθμιζόμενες μανσέτες εξωτερικών μανικιών
• Ανακλαστικές ενημερώσεις κώδικα ασφαλείας
• Ραφές με ταινία

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ
• Τιράντες ρυθμιζόμενου μήκους
• Ανοιχτό φερμουάρ διπλής κατεύθυνσης 
   με προστατευτικό 
• Άνετες, ευρύχωρες τσέπες
• Φερμουάρ στο μπατζάκι του παντελονιού
• Ιμάντες ζώνης

             ΜΕΓΕΘΗ
       Μ / L / XL / XXL

Υλικό: Nortex Breathable
Στεγανό εώς: 6.000 mm/cm²
Διαπνοή: 4.000 g/m²/24 ώρες
Μόνωση: THERMO GUARD

4320-0*-***/227.00€
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ELEMENT GR

Αυτή η άνετη χειμερινή στολή είναι κατασκευασμένη από πολύ ανθεκτικά υλικά και διαθέτει 
μόνωση THERMAL GUARD, που σας παρέχει ζεστασιά σε θερμοκρασίες έως -20°C. 
O σπορ σχεδιασμός θα επιτρέψει ελεύθερα όλες τις κινήσεις που χρειάζεστε στο  
ψάρεμα και όχι μόνο.
ΣΑΚΑΚΙ
• Ρυθμιζόμενη, αφαιρούμενη κουκούλα με γείσο
• Ψηλός γιακάς με φλις φόδρα
• Ανοιχτό φερμουάρ διπλής κατεύθυνσης 
   με προστατευτικό 
• Κορδόνι για να σφίξει τη μέση του σακακιού
• Θέρμανση χεριών με αδιάβροχα φερμουάρ
• Άνετες τσέπες εξωτερικά
• Ζεστή εσωτερική τσέπη
• Ελαστική εσωτερική μανσέτα
• Ρυθμιζόμενες μανσέτες εξωτερικών μανικιών
• Ραφές με ταινία

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ
• Τιράντες ρυθμιζόμενου μήκους
• Ανοιχτό φερμουάρ διπλής κατεύθυνσης 
   με προστατευτικό 
• Άνετες, ευρύχωρες τσέπες
• Φερμουάρ στο μπατζάκι του παντελονιού

                    ΜΕΓΕΘΗ
       Μ / L / XL / XXL / XΧXL

Υλικό: Nortex Breathable
Στεγανό εώς: 6.000 mm/cm²
Διαπνοή: 4.000 g/m²/24 ώρες
Μόνωση: THERMO GUARD

43920*-***/201.00€

SIGNAL PRO
Η ελαφριά και φορητή ολόσωμη φόρμα, κατασκευασμένη με μόνωση από επιπλέοντα υλικά, θα σας προσφέρει 
πρόσθετη ασφάλεια όταν ψαρεύετε στον πάγο ή από το σκάφος, εξασφαλίζοντας άνετη ζεστασιά σε θερμοκρασίες 
έως -20°C

FLOATING

Ολόσωμη φόρμα:
• Αδιάβροχο υλικό
• Λαμιναρισμένες ραφές
• Φερμουάρ διπλής κατεύθυνσης με προστατευτικό
• Ρυθμιζόμενη, αφαιρούμενη κουκούλα με κορυφή
• Γιακάς με φλις φόδρα
• Τέσσερις μεγάλες τσέπες
• Μανσέτες από Neoprene
• Ανακλαστικά στοιχεία στο σακάκι
• Ενσωματωμένη σφυρίχτρα κινδύνου

Υλικό: Nortex Breathable
Στεγανό εώς: 8.000 mm/cm²
Διαπνοή: 5.000 g/m²/24 ώρες
Επένδυση: ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ
Μόνωση
Επάνω μέρος: αφρός PU
Κάτω μέρος: THERMO GUARD

43400*-***/279.00€

                            ΜΕΓΕΘΗ
       Μ / L / XL / XXL / XΧXL / XXXXL 
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SHELL 2
Αδιάβροχο κοστούμι που είναι ειδικά σχεδιασμένο για να προστατεύει τον ψαρά 
από τη βροχή και τον άνεμο. Κατασκευασμένο από NORTEX BREATHABLE , 
το οποίο παρέχει άνεση σε διαφορετικές καιρικές συνθήκες. 
Ελαφρύ Διαπνέον αδιάβροχο κατάλληλο για όλες τις εξωτερικές δραστηριότητες
ΣΑΚΑΚΙ
Ρυθμιζόμενη κουκούλα
Ελαστική ζώνη μέσης
Ρυθμιζόμενες μανσέτες
Επένδυση από νάιλον

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ
Τιράντες ρυθμιζόμενου μήκους
Μακρύτερο πίσω μέρος
Δύο πλαϊνές τσέπες
Επένδυση από νάιλον

Υλικό: NORTEX BREATHABLE
Στεγανό εώς: 4.000 mm/cm²
Διαπνοής: 3.000 g / m² / 24 h

51510*-***/149.00€

         ΜΕΓΕΘΗ
       L / XL / XXL

RIVER
Αυτό το ανθεκτικό και άνετο μπουφάν είναι ειδικά σχεδιασμένο για τους λάτρεις των διαφορετικών 
υπαίθριων δραστηριοτήτων, όπως ψάρεμα, πεζοπορία κ.λπ. Όλες οι ραφές είναι κολλημένες με ταινία. 
Το μακρύτερο πίσω μέρος και το ρυθμιζόμενο κάτω μέρος εξασφαλίζουν επιπλέον προστασία από τον 
αέρα και τη βροχή. Το σακάκι διαθέτει επίσης βαθιά, ρυθμιζόμενη κουκούλα και είναι πολύ συμπαγές.

Διαπνέον μεμβράνη - Ρυθμιζόμενη μέση
Δύο τσέπες στο στήθος με πτερύγια
Δύο πλαϊνές τσέπες με φερμουάρ
Βαθιά, ρυθμιζόμενη κουκούλα
Συμπαγές και ελαφρύ
Ρυθμιζόμενες μανσέτες με μανίκια
Όλες οι ραφές κολλημένες
Εσωτερική τσέπη για τηλέφωνο
Εκτεταμένο κάτω μέρος της πλάτης

51310*-***/175.00€

Υλικό: NORTEX BREATHABLE
Στεγανό εώς: 8.000 mm/cm²
Διαπνοής: 5.000 g / m² / 24 h

                ΜΕΓΕΘΗ
S / M / L / XL / XXL / ΧΧΧL

SIGMA CANVAS
Οι έμπειροι ψαράδες και οι λάτρεις των εξωτερικών χώρων θα εκτιμήσουν αυτό το ανθεκτικό και λειτουργικό παντελόνι. 
Το αναπνεύσιμο και ανθεκτικό υλικό Cotton Canvas θα εξασφαλίσει άνεση στα κρύα πρωινά του χειμώνα.
Ανθεκτικό υλικό από Cotton Canvas
Δύο πλαϊνές τσέπες
Δύο τσέπες cargo
Ενίσχυση στα γόνατα
Υλικό: 100% Catton Canvas

             ΜΕΓΕΘΗ
       Μ / L / XL / XXL

66700*-***/87.00€
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SIGMA CANVAS CAMO

             ΜΕΓΕΘΗ
       Μ / L / XL / XXL

Οι έμπειροι ψαράδες και οι λάτρεις των εξωτερικών δραστηριοτήτων θα εκτιμήσουν αυτό το ανθεκτικό και λειτουργικό 
παντελόνι. Το διαπνέον και ανθεκτικό υλικό Cotton Canvas θα εξασφαλίσει άνεση ακόμα και στο ισχυρό κρύο.
Ανθεκτικό υλικό από  Cotton Canvas  
Δύο πλαϊνές τσέπες
Δύο τσέπες cargo
Ενίσχυση στα γόνατα
Υλικό: 100% Catton Canvas

                ΜΕΓΕΘΗ
S / M / L / XL / XXL / ΧΧΧL

66710*-***/89.00€

FROST
Λειτουργικό ζεστό φλις μπουφάν Norfin Frost . Το φλις μπουφάν Norfin Frost είναι τέλειο για τους λάτρεις της 
υπαίθρου όπως εκδρομείς, κυνηγούς και ψαράδες, και είναι άνετο ακόμα και για καθημερινή χρήση.
Είναι κατασκευασμένο από το υψηλής ποιότητας υλικό NORFleece THERMO που έχει την ιδιότητα να κρατά το 
σώμα μας ζεστό με την απαραίτητη αίσθηση άνεσης καθιστώντας το ως μία εξαιρετική επιλογή για αθλητικές και υ
παίθριες δραστηριότητες.
Υλικό 100% polyester. Διαθέτει τσέπη στο ύψος του στήθους καθώς και δεξιά κι αριστερά στη μέση.

48100*-***/39.00€

CELCIUS
Ζεστό φλις μπουφάν σχεδιασμένο για τους λάτρεις της υπαίθριας δραστηριότητας. 
Ψάρεμα ή απλώς να ξοδέψεις χρόνο σε εξωτερικούς χώρους, η κουκούλα με επένδυση φλις θα σας 
προσφέρει θερμική μόνωση σε συνθήκες ψύχους. Είναι κατασκευασμένο από το υψηλής ποιότητας 
υλικό NORFleece THERMO που έχει την ιδιότητα να κρατά το σώμα μας ζεστό με την 
απαραίτητη αίσθηση άνεσης καθιστώντας το ως μία εξαιρετική επιλογή για αθλητικές και υπαίθριες 
δραστηριότητες. Είναι χοντρό και για το κλίμα της χώρας μας μπορεί να αντικαταστήσει ακόμη και 
ένα μπουφάν. Είναι αρκετά κομψό και εκτός από το ψάρεμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε 
εξωτερική αθλητικη δραστηριότητα είτε ακόμη και για βόλτα.
Υλικό 100% polyester. Διαθέτει τσέπες δεξιά κι αριστερά στη μέση καθώς και στο εσωτερικό του.

                   ΜΕΓΕΘΗ
       Μ / L / XL / XXL / XXL

47900*-***/75.00€

ONYX
Ελαφρύ φλις μπουφάν, σχεδιασμένο για τους λάτρεις της υπαίθριας δραστηριότητας. Iδανικό για άτομα που 
προτιμούν τις δραστηριότητες στην φύση, κυνηγούς και ψαράδες, αλλά είναι επίσης κατάλληλο για casual 
ντύσιμο. Είναι κατασκευασμένο από το υψηλής ποιότητας υλικό NORFleece THERMO που έχει την ιδιότητα 
να κρατά το σώμα μας ζεστό με την απαραίτητη αίσθηση άνεσης ενάντια στο κρύο. 
Υλικό 100% polyester. Διαθέτει τσέπες δεξιά κι αριστερά στη μέση καθώς και μια στο στήθος που κλείνει με 
φερμουάρ.

                ΜΕΓΕΘΗ
S / M / L / XL / XXL / ΧΧΧL

45000*-***/66.00€
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ACTIVE LINE
304710*-*-*/47.00€

                ΜΕΓΕΘΗ
146 / 152 / 158 / 164 / 170 

Λειτουργικό ισοθερμικό εσώρουχο, κατασκευασμένο από υποαλλεργικό υλικό, διαθέτει εφαρμογή πολλαπλών ζωνών και 
έχει ιδιαίτερα ευχάριστη αίσθηση στο δέρμα σας, παρέχοντας φυσική ισορροπία και φρεσκάδα για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Ισοερμικά εσώρουχα που προορίζονται για έντονη σωματική δραστηριότητα. Τα εσώρουχα διαθέτουν εφαρμογή πολλών 
ζωνών και είναι κατασκευασμένα από απαλό, ευχάριστο στη χρήση, υποαλλεργικό υλικό Meryl© Skinlife. Η καινοτόμος 
δομή με τεχνολογία επίπεδων ραφών καθιστούν το μοντέλο μέγιστα ελαστικό που παρέχει τέλεια εφαρμογή στο σώμα σας 
καθώς προστατεύει και το δέρμα σας. Το υλικό Meryl© Skinlife διατηρεί τη φυσική βακτηριακή ισορροπία του δέρματος 
παρέχοντας φρεσκάδα για μεγάλο χρονικό διάστημα και μειώνοντας τις ανεπιθύμητες οσμές λόγω των ιόντων αργύρου.
ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΑ ΕΣΩΡΟΥΧΑ
• Υποαλλεργικό υλικό με ιόντα αργύρου
• Πολυζωνική εφαρμογή
• Ελαστική ζώνη
• Ελαστική μανσέτα

Κατηγορία: T1 Cold
Activity: Active 
Υλικό: 65% SKINLIFE, 27% POLYAMID, 8% SPANDEX

         ΜΕΓΕΘΗ
S-M / M-L / XL / XXL

WINTER LINE
Αυτό το ελαφρύ και διαπνέον ισοθερμικό εσώρουχο δύο τεμαχίων, από υλικό fleece, είναι πολύ απαλό και άνετο και δίνει 
αυτή την αίσθηση «δίπλα στο δέρμα», επομένως είναι απόλυτα κατάλληλο ως εσώρουχο πρώτης ή δεύτερης στρώσης.
Τα θερμικά εσώρουχα, από φλις, προορίζονται για διάφορες υπαίθριες δραστηριότητες σε κρύο καιρό. Το ύφασμα 
παρέχει ενεργή αφαίρεση υγρασίας και διατηρεί τη ζεστασιά κατά τη μέτρια σωματική δραστηριότητα. Αυτό το ζεστό, 
ελαφρύ εσώρουχο εξασφαλίζει άνεση, ανεξάρτητα από το είδος της δραστηριότητας.
ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΑ ΕΣΩΡΟΥΧΑ
Ψηλός γιακάς
Μπροστινό φερμουάρ
Ελαστικές μανσέτες
Ελαστική ζώνη

Κατηγορία: T3 Very Cold
Activity: Moderate 
Υλικό: 100% POLYESTER                 ΜΕΓΕΘΗ

S / M / L / XL / XXL / ΧΧΧL

30250*-***/38.50€

THERMO LINE
Το ισοθερμικό THERMO LINE φορώντας το κάτω από τα κύρια ρούχα των παιδιών μας θα τα κρατήσει ζεστά τις 
κρύες μέρες του χειμώνα αποβάλωντας της υγρασία. Ιδανικό για τα παιδιά αφού η εταιρεία έχει χρησιμοποιήσει 
υλικά άκρως ποιοτικά. Πιο συγκεκριμένα το THERMO LINE Junior είναι κατά κύριο λόγο μέρος της πρώτης 
στρώσης υλικού NORFIN LAYER SYSTEMS. Τα μεγέθη στα οποία είναι διαθέσιμο θα τα βρείτε ανάλογα με το ύψος 
του εκάστοτε παιδιού. Οπότε τα νούμερα του THERMO LINE είναι το 146cm, 152cm, 158cm, 164cm, 170cm.

Κατηγορία: T1 Cold
Activity: Moderate 
Υλικό: 100% POLYESTER

30810*-***/27.00€

ZERO
Χειμερινός ΣΚΟΎΦΟς με μόνωση γούνας. 
Sintepon, τεχνητή γούνα, φλις επένδυση.
• NORTEX Breathable
• 100% Πολυεστέρας με επίστρωση PU
• Φόδρα 100% Πολυεστέρας

302757-**/27.00€

Σκούφος της Norfin σε XL μέγεθος
100% ακρυλικό υλικό σε πράσινο χρώμα

CLASSIC

302920-XL/9.00€
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FLEECE
Σκούφος fleece της Norfin σε L και XL μέγεθος
100% πολύεστερας υλικό σε Γκρί χρώμα

302783-GY-**/8.00€

MASK
Μάσκα fleece της Norfin σε 
L και XL μέγεθος
100% πολύεστερας υλικό σε 
Γκρί χρώμα
Άνετη και ζεστή μάσκα που 
κλείνει μέχρι το λαιμό

303338-**/7.00€

VECTOR
Αντιανεμικά γάντια Fleece,  από 
πολυεστερικό υλικό, είναι ιδανικά 
για ψάρεμα,κυνήγι καθώς και 
διάφορες εξωτερικές δραστηριότητες σε 
πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. 
Διαθέσιμα σε L και XL.  
Υλικό κατασκευής: 100% POLYESTER 
3M insulate insulation

703023-***/11.00€

BASIC
Αντιανεμικά γάντια Fleece,  από 
πολυεστερικό υλικό, είναι ιδανικά 
για ψάρεμα,κυνήγι καθώς και 
διάφορες εξωτερικές δραστηριότητες σε 
πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. 
Διαθέσιμα σε L και XL.  
Υλικό κατασκευής: 100% POLYESTER 

703022-***/7.50€

HELIUM
Αντιανεμικά γάντια Fleece,  από 
πολυεστερικό υλικό, είναι ιδανικά 
για διάφορες εξωτερικές 
δραστηριότητες σε πολύ χαμηλές 
θερμοκρασίες. Με σύστημα αποκάλυψης
δάκτυλων. 
Διαθέσιμα σε L, XL και XXL.  
Υλικό κατασκευής: 100% POLYESTER 

703067-***/29.90€

SHIFTER
Αντιανεμικά γάντια από υψηλής 
ποιότητας υλικό POLYESTER, με 
μεμβράνη PU, θα εξασφαλίσουν 
ζεστασιά και άνεση στα χέρια σας στις 
πιο δύσκολες καιρικές συνθήκες του 
χειμώνα.
Διαθέσιμα σε L και XL.
Υλικό: 100% Πολυεστέρας

703077-***/22.80€

MERINO LIGHT
Ιδιαίτερα μαλακές και ζεστές ισοθερμικές κάλτσες για 
ψάρεμα και κυνήγι. Διαθέτουν φυσικό, υψηλής ποιότητας 
μαλλί Merino και είναι απόλυτα κατάλληλες για κρύο καιρό. 
         Μεγέθη: 39-41, 42-44 & 45-47
      Κατηγορία: T3 Very Cold-Activity: Active 
        Υλικό: 35% Merino wool, 35% Acrylic, 22% Nylon, 
             8% Elastane

303902-***/14.00€

MERINO MIDWEIGHT

Μεγέθη: 39-41, 42-44 & 45-47
Κατηγορία: T3 Very Cold-Activity: Moderate 
Υλικό: 25% Merino wool, 55% Acrylic, 5% 
   Polyamide, 15% Elastane

Οι κάλτσες T3M Nordic Merino Midweight έχουν 
μοναδική κατασκευή με ελαφριά αντικραδασμική 
προστασία για προστασία και ζεστασιά. Το μαλλί 
Merino παρέχει ζεστασιά ενώ απομακρύνει την υγρασία 
από το πόδι για να σας κρατήσει στεγνό.

BALANCE LONG
Οι μακριές κάλτσες T2A Balance σχεδιάστηκαν για 
ενεργή χρήση σε σκληρές συνθήκες όπου η υγρασία 
και η ζεστασιά είναι ένα πρόβλημα. Κατασκευασμένες 
με Coolmax, παρέχουν μέγιστη διαχείριση υγρασίας 
σε ενεργή χρήση.

Μεγέθη: 39-41, 42-44 & 45-47
Κατηγορία: T2 Cold-Activity: Active 
   Υλικό: 35% Cotton, 35% Coolmax, 25% Nylon, 
      5% Elastan

303741-***/15.00€

303901-***/21.00€

BALANCE LONG
Kατάλληλες για ψάρεμα, κυνήγι και οποιαδήποτε άλλη 
υπαίθρια δραστηριότητα της επιλογής σας, όταν οι 
θερμοκρασίες είναι κρύες. Για να εξασφαλιστεί επιπλέον
άνεση, οι κάλτσες είναι πλήρως προστατευμένες και 
έχουν μια ελαστική καμάρα, που προσθέτει στήριξη 
στον αστράγαλο.

Μεγέθη: 39-41, 42-44 & 45-47
Κατηγορία: T2 Cold-Activity: Moderate
   Υλικό: 80% Acrylic, 15% Polyester, 5% Elastan

303742-***/ 9.00€
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SNOWFLAKE 2
Μοντέρνο, λειτουργικό χειμερινό κοστούμι για γυναίκες, ιδανικό για ψάρεμα στον πάγο και άλλες υπαίθριες 
δραστηριότητες την κρύα εποχή. Η στολή είναι κατασκευασμένη από υψηλής ποιότητας, διαπνέον και αδιάβροχο 
υλικό NORTEX BREATHABLE. Σχεδιασμένο για να σας κρατά ζεστούς και άνετους σε θερμοκρασία έως και -25°C.

Υλικό: Nortex Breathable
Στεγανό εώς: 6.000 mm/cm²
Διαπνοή: 6.000 g/m²/24 ώρες
Μόνωση: HOLLOFIL

              ΜΕΓΕΘΗ
       XS / S / M / L / XL

53200*-**/ 403.00€

OZONE DEEP BLUE

               ΜΕΓΕΘΗ
            XS / S / M / L  

Ζεστό και εύκολα προσαρμοσμένο γυναικείο μπουφάν – κατάλληλο για υπαίθριες δραστηριότητες.
 Αυτό το τζάκετ γενικής χρήσης από υψηλής ποιότητας φλις θα κρατήσει το σώμα σας ζεστό και άνετο.

54120*-**/ 71.90€

SNOWFLAKE 2

Ζεστά αντιανεμικά γάντια για γυναίκες, απόλυτα 
κατάλληλα για υπαίθρια αναψυχή το χειμώνα.

705067-***/22.00€

               ΜΕΓΕΘΗ
                   M / L  

AVON DEEP BLUE
Γυναικείος σκούφος από την NORFIN που 
ακούει στο όνομα AVON DEEP BLUE. 
Πρόκειται για έναν κομψό, καλοσχεδιασμένο 
και πάνω από όλα ζεστό γυναικείο σκούφο. 
Τα υλικά κατασκευής του είναι άκρως ποιοτικά. 
Πιο συγκεκριμένα είναι κατασκευασμένο από 
100% ACRYLIC, 100% POLYESTER INSULATION.

               ΜΕΓΕΘΗ
                   M / L  

305759-***/12.50€
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AVALANCHE
Ζεστές και άνετες, ελαφριές χειμερινές μπότες από 
EVA με σόλα από καουτσούκ, διαθέτουν υψηλής 
ποιότητας μόνωση από συνθετικό υλικό. ΑΝΤΟΧΉ σε 
θερμοκρασίες έως –40˚C. Η επένδυση τριών στρώσεων, 
πάχους 10 mm εξασφαλίζει αξιόπιστη θερμομόνωση:
200 g Συνθετική στρώση τσόχας εξασφαλίζει 
θερμομόνωση και απορροφά την υγρασία
Το Foil αντανακλά τον κρύο αέρα και διατηρεί τον 
ζεστό αέρα μέσα.Το Fleece συγκρατεί τον ζεστό αέρα και 
εξασφαλίζει θερμομόνωση.

14910-** /105.00€No 40 εώς 46

KLONDAIK
Ζεστές και πολύ άνετες χειμερινές μπότες 
από EVA με αφαιρούμενη σόλα. 
Χάρη στη χοντρή και ζεστή σόλα και το 
υλικό EVA (αφρώδης καουτσούκ), οι 
μπότες μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
άνετα σε θερμοκρασίες έως -40°С.
Υπάρχουν ειδικές καρφιά στα τακούνια 
για αποφυγή ολίσθησης στον πάγο. 
Τριπλή εσωτερική σόλα πάχους 10mm 
παρέχει θερμομόνωση:
Το εσωτερικό στρώμα insulate™ παρέχει 
θερμομόνωση και απορροφά και 
απομακρύνει την υγρασία. Το Foil που 
αντανακλά το κρύο και διατηρεί τo ζεστό
αέρα μέσα. Το εξωτερικό στρώμα
πολυεστέρα παρέχει την απαιτούμενη 
μόνωση και απομακρύνει την υγρασία.

No 42 εώς 47

14990-** /108.00€

BERINGS
Xειμερινές μπότες από EVA με αφαιρούμενη 
σόλα εξασφαλίζουν συνεχή θερμική προστασία 
σε θερμοκρασίες έως -50°C. Πλούσιο σε 
μικροφυσαλίδες (αφρώδης καουτσούκ), το οποίο 
έχει τέλεια θερμομονωτική ικανότητα και είναι 
ελαφρύ, ώστε ναζυγίζουν 30–40% λιγότερο από 
τις αντίστοιχες από καουτσούκ ή PVC.
• Παχιά εξωτερική σόλα για καλύτερη θερμομόνωση
• Αφαιρούμενη είσοδος 3 στρώσεων με στρώματα 
τσόχα, μεμβράνη και μαλλί

No 40-41 εώς 46-47 14862-**** /67.00€

ELEMENT
Xειμερινές μπότες από EVA με 
αφαιρούμενη σόλα εξασφαλίζουν συνεχή 
θερμική προστασία σε θερμοκρασίες έως 
-30°C. Πλούσιο σε μικροφυσαλίδες 
(αφρώδης καουτσούκ), το υλικό έχει τέλεια 
θερμομονωτική ικανότητα και είναι ελαφρύ. 
Οι μπότες ζυγίζουν 30–40% λιγότερο από 
τις αντίστοιχες από καουτσούκ ή PVC.

No 42 εώς 48
14830-** /45.00€

SNOW
Ελαφριά και άνετα χειμερινά μποτάκια, 
ιδανικά για περπάτημα στο χιόνι και τον 
πάγο καθώς και για καθημερινή χρήση. 
Το επάνω μέρος είναι κατασκευασμένο 
από ανθεκτικό 900D OXFORD. Άνετη 
χρήση έως -20°C. 

No 40 εώς 46
13980-** /75.00€

LIGHT TREK
Ένα πολύ ελαφρύ παπούτσι, ιδανικό για χρήση 
τριών εποχών άνοιξη-καλοκαίρι-φθινόπωρο. 
Η αντικραδασμική προστασία και η εφαρμογή 
των πάτους Ortholite® παρέχουν μέγιστη άνεση.
Ο αφρός PU ανοιχτής κυψέλης Ortholite® 
αναπνέει πολύ και διατηρεί το πόδι πιο 
δροσερό. Αυτή η δομή παρέχει ένα σύστημα 
διαχείρισης υγρασίας, βοηθώντας στην 
απομάκρυνσή της από το πόδι για να είναι 
πιο στεγνό και υγιεινό.

No 42 εώς 45

15802-** /129.00€
NTX ROCK & LOW 

Δερμάτινα μποτάκια σε ψηλό και
χαμηλό προφίλ.
Η αντικραδασμική προστασία και 
η εφαρμογή των πάτους Ortholite® 
παρέχουν μέγιστη άνεση.
Ο αφρός PU ανοιχτής κυψέλης 
Ortholite® αναπνέει και διατηρεί το 
πόδι πιο δροσερό. Αυτή η μοναδική 
δομή παρέχει ένα σύστημα διαχείρισης 
υγρασίας, βοηθώντας στην απομάκρυνσή 
της από το πόδι για πιο στεγνό, πιο 
υγιεινό περιβάλλον.

15800-** /129.00€

No 40 εώς 47

No 41 εώς 47

15801-** /144.00€

MISSION
Άνετες, αντιανεμικά και αδιάβροχά 
μποτάκια πεζοπορίας. Το λειτουργικό, 
ελαφρύ επάνω μέρος, είναι 
κατασκευασμένο από ανθεκτικά, 
υψηλής ποιότητας υλικά, παρέχοντάς 
σας άνεση και προστασία, ανεξάρτητα 
από τις συνθήκες. Η σόλα έχει ειδική 
κατασκευή, για αύξηση της 
σταθερότητας και της πρόσφυσης

15811-** /144.00€No 40 εώς 46TOE WARMER 
Πραγματικά λεπτοί θερμαινόμενοι πάτοι που μπορούν να ταιριάξουν στο εσωτερικό κάθε τύπου παπουτσιού 
( αθλητικά, μποτάκια κλπ ), ιδανικά για να κρατάνε τα πόδια μας ζεστά. Οι θερμοκρασίες που αναπτύσει είναι 
από 36°C μέχρι το μέγιστο των 43°.

N-100TW / 4.00€
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Κωδ.: 51-36-006

20.00€

Κωδ.: 51-36-005
Κωδ.: 51-36-007

Κωδ.: 51-36-015

20.00€
Κωδ.: 51-36-002 Κωδ.: 51-36-000

28.00€

Floating

Κωδ.: NF-LJ2001

39.00€

Κωδ.: NF-LJ2005

29.00€

Κωδ.: NF-LJ2006

POLARIZED ΓΥΑΛΙΑ

Κωδ.: NF-FC2001

35.00€

Κωδ.: NF-FC2003

21.00€
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POLARIZED        ΓΥΑΛΙΑ

Κωδ.: NF-2001
64.00€

Κωδ.: NF-2002
41.00€ 31.00€

Κωδ.: NF-2003

Κωδ.: NF-2005
26.00€

Κωδ.: NF-2014
25.00€
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98.21.1007  Σαρδέλα/Ρέγγα/Αίμα/Αμινοξέα

Serie ORO Πολτός 1kg

1

1

1
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Κωδ. 99.33.1000
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