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 A legjobb Önnek, ami a pontyhorgászathoz kell!



Filozófiánk

A pontyok mindent elfogyasztanak, de vannak 
olyan táplálékok, melyek előnyt élveznek az 
étrendjükben. Ahhoz hogy ezt megtudjuk, és 
erre rájöjjünk nem elég pár óra, nap vagy hét. Mi-
nél hosszabb ideig végezzük megfigyeléseinket, 
annál pontosabban tudjuk ezeket meghatározni. 
A fejlesztéseink egy teljes éven keresztül foly-
nak a vízben és a parton. Cégünk tapasztalt, jól 
ismert és sikeres pontyhorgászokkal folyik, me-
lynek köszönhetően alkottuk meg a Carptrack 
bojli családunkat. Carptrack bojlicsaládunk na-
gyon hatásos figyelemfelkeltő táplálék a halak 
számára, és mely kiegyensúlyozott összetételű 
és diétás táplálékot kínál számukra. 
Teljesen mindegy, hogy rövid horgászaton vesz 
részt előetetés nélkül vagy egy hosszabb hor-
gásztúrára készül, az Imperial Baits Carptrack 
bojlik minden körülmények közt tökéletesen 
működnek, és biztosítják azt, hogy a halak viss-
zatérjenek etetésünkre.

Köszönjük az Ön érdeklődését a Carp-Track 
Boilie családunk iránt. Lehet, hogy hal-
lott már egész Európában elért kimagasló 
eredményeinkről. Nem szeretnénk termék-
einkkel csalódást okozni, és belecsempéss-
zük termékeinkbe az „érezd jól magad” ada-
lékot is. 

Imperial Fishing

Hatalmas köszönettel tartozunk az Impe-
rial Baits rajongóoknak. Rajongóink nagy-
ban hozzárárultak ahhoz, hogy 2007/2008, 
2009/2010, 2011/2012 években a Carp Mir-
ror magazin a legjobb csaligyártó cégnek 
választotta cégünket, és a 2011/2012-es 
években Max Nollert lett a legjobb német 
horgász. Törekedni fogunk rá, hogy ez a 
jövőben is így maradjon. 

max nollert Foto: max nollert
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Új termékek 2012 és 2013-ban
Csalik
Carptrack V-Pops in 10mm Ø
Worm Up Boilie Range
Monster-Liver Mix & Cold Water Boilies
Uncle Bait - catch fish like crazy!
Bojlikészítés
Alu-Airguns „New Generation“
„Guns‘n Roller“ Sets
Rod Podok & Zsinórok
Combi Carpo - „black/orange“ Style
Visible- Invisible Touch Snaggy Water
Csónakok & Kiegészítők
Blei-Gel Batterien „Session Packs“
Echolot Elite 4 mit GPS & Elite 4x
Jenzi Echolotgeberstange
Ruházat
Monster‘s Paradise Collection
Geoff Anderson Dozer/Urus Kombi
Merchandising
diverse Aufkleber
„Worm Up!“ Energy Drink
Skulp Carp - the modern carp art



A 2011-es év újdonsága a Carptrack Monsters 
Paradise család az Imperial Baits palettáján. A 
cég egyik legsikeresebb termékéből, a Carptrack 
Monster mix alapból, májas jellegű Carptrack 
Powder, NHDC édesítő, 5 % magyar paprika, 5% 
Haith‘s által gyártott spanyol csípős paprika, és 2 
% ázsiai fokhagymakivonat hozzáadásával kés-
zült különleges ízvilágú bojli. Valamint tartalmaz 
még kilónként 7ml Carptrack Bloodworm aromát 
és 1ml Garlic Essential olajat.

Monster‘s Paradise

A legerősebb bojli 
a valágon!

Klasszikus a ponty számára rendkívül vonzó ala-
panyagok, mint a Proteinkoncentrátum, Vitame-
lo, InP (májas adalék), Nhdc édesítő, GLM Full 
Fat (zöldajkú kagyló), és kendermag speciális 
keverékéből készült bojli. A hozzáadott folyékony 
aminosav, és méz aroma teszi igazán különleges-
sé a terméket. Minden évszakban használható 
igazi víz alatti „bomba“!

Explosiv Stickmix

Ø 16mm, 20mm, 24mm

Ø 16mm, 20mm, 24mm

Édesben az erő!

Imperial Baits - Carptrack Bojlik

ready
catch2

Carptrack Monster‘s Paradise Bojli és Carptrack Explosiv 
Stickmix Bojli elérhető Cold Water verzióban is! Amelyek a hi-
deg vízben is rendkívül jól dolgoznak, ezáltal a halak érdeklődését 
még jobban felkeltik. Használatuk ajánlott novembertől áprilisig.

Kilenc éve kezdődött ez a sikertörténet, és mai napig tart, amikor az első 
Carptrack bojlik a saját készítésű alapmixekből elkészültek. Hozzá tes-
zem, hogy csalijaink a mi általunk kifejlesztett nagyon effektív aromáit, 
Carptrack Liquid, Carptrack InL, Carptrack liquid Amino, és NHDC-t tar-
talmazzák. Siker számunkra az, ha Ön élvezi a pontyhorgászatot. 

Mi az egyedi a Carptrack bojlicsaládban
Bojli egy étvágyfokozó, mint rövidtávú mint hosszú távú horgászatok alkalmával. Ez azt jelenti 
számunkra, hogy könnyen emészthető, és olyan különféle természetes étvágyfokozókból kés-
zül, melyek felkeltik a halak érdeklődését. Arra koncentrálunk csalijaink gyártásánál, hogy az 
összetevők könnyen oldódjanak a vízben, és nagy távolságról is hassanak a halak érzékszervei-
re. Csalijaink összetéveszthetetlen íz lenyomattal rendelkeznek.

Carptrackok sokkal tovább frissek maradnak, mint más bojlik
Vásárlóink tapasztalatai alapján csalijaink frissessége sokkal tovább megmarad mint a konkuren-
cia termékeié. Termékeink stabilizálása időigényes folyamat. Ezen eljárásoknak köszönhetően 
termékeink frissessége, aromája a zacskó felnyitása után is minimum egy évig megmarad. Ezen 
eljárások további előnye az, hogy a csomag felnyitása után a bojlik lassabban száradnak ki. En-
nek köszönhetően biztos lehet benne, hogy a csalik melyek használ mindig frissek. 

Proteinek és étvágyfokozók
Carptrack Elite és Monster – Liver bojlijaink magas protein tartalmuknak köszönhetően a lis-
tánk legfelső részében foglalnak helyet. Ezeket a csalikat a Carptrack Fish, Monsters Paradise, 
Elite – Strawberry és Worm Up bojlik követik. Alacsonyabb Amino Acid képpel rendelkezik az 
Osmotic Spice, Explosive Stick Mix és Bird Food Banana bojlink, de ebben az esetben nagyobb 
mennyiségű Liquid Aminot és NHDC-t használunk. Uncle Bait „The Boilie” termékünk is egy ligá-
ba sorolható a többi termékünkkel. 

Kezdeti fogások
Az elejétől fogva hihetetlen fogásokat produkáltak csalijaink. A fantasztikus visszacsatolásoknak 
köszönhetően motiváltak vagyunk, és tudjuk, hogy ezt az utat kell járnunk és tudjuk, hogy hogy 
kell jól csinálni! Imperial Fishing – we love to fish!

Imádjuk a nagy vizeket!
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imperial baits Worm up!
Range - MEGJELENT

további info - www.my-boilie.com

Special Ingredients • Carptrack inP • Liquid Amino 
• Worm Up Flavour • Oriental Spice E. Oil • Shrimps
• Egg- & Lactalbumin • Linseed Crush • Fly Larvae 
• Protein- & Squid-Liver Concentrate
• Cayenne Pepper • Roasted Hemp

A Worm Up! bojli fejlesztéséről érdemes tudni, hogy az Imperial Baits volt az első, aki tömegy-
gyártásig tudta vinni ezt az ötletet. Közel 11 hónapba telt mire nyilvánossság elé tudtuk tárni, és 
máris óriási érdeklődés övezi. 
A teljes történet a www.my-boilie.com oldalon olvasható.
Egy kivételes keverék: az Imperial Baits volt az első gyártó a piacon, aki használta a rendkívül jó 
csalogató hatású légylárvát (Hermetia)! Az egyik legkoncentráltabb természetes Omega 3 zsírsav-
forrást, lenmag tartalmának köszönheti. A friss tengeri rákok egy igazán különleges, enyhén sós ízt 
kölcsönöznek a bojlinak, valamint a szintén alkalmazott cayenne bors, pedig egy kis pikáns fűsze-
rességet visz csalinkba. Egyik legfontosabb proteinforrása a pirított kendermagőrlemény. Végül, 
de nem utolsó sorban a hozzáadott laktalbumin és eggalbumin nagyon jó állagot biztosít a mixből 
készült bojliknak. Már igen rövid főzési idővel, és a BPS hathatós segítségével is kemény bojlikat 
kapunk, így a beltartalom a lehető legmagasabb szinten marad az elékszült csalikban.
A bojli tartalmaz: 15 ml/kg Carptrack Liquid Amino, 8ml/kg Worm Up aroma és 6ml/kg Essential 
Oil Oriental Spice. Próbálj a ki Ön is!

Carptrack Worm Up Range

Ø 16mm, 20mm, 24mm

Worm Up Boilies

Mix it!

Worm Up Half‘n Half

Worm Up Flying Hookbaits

Worm Up Amino Dip

Worm Up Amino Gel

Worm Up Flavour
Dosierung: 7-9ml

Essential Oil Oriental Spice
Dosierung: 5-7ml

Worm Up Boiliemix

Die ganze Entstehungsphase 
von der Skizze bishin zur fertigen 
Range können Sie unter: 
www.my-boilie.com
im Detail einsehen!

BIG ONES love it sharp!
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Carptrack Elite Strawberry Bojli

Hosszas várakozás után megérkezett a hazai 
piacra is ez a fantasztikus csali. Híre megelőzte, 
mert fantasztikus fogások és pontyok kísérték 
útját. Egy olyan fantasztikus egységet sikerült 
megalkotnia Max Nollertnek és csapatának, ami 
méltán számíthat Magyarországon is fantasztikus 
sikerekre és fogásokra. Az ELITE mix karakteres 
büdös, kagylós illatát nagyon fogékonnyá és cso-
dálatos csalivá emeli az eper zamata és illata, íze. 
Ki kell próbálni, mert a „döglött“ vizek is meg-
nyílnak ezen csali hatására.

Ø 16mm, 20mm, 24mm

Carptrack Fish Bojli

Ez a bojli minden más piacon lévő halas bojlival 
szemben nagyon magas helyen áll. 
Ami a három különböző intenzív LT-hallisztnek, 
Robin Red-nek és a Super Red-nek, valamint a 
vízben oldódó proteinkoncentrátumoknak köszön-
hető. A bojli tartalmaz még: Liquid Amino (12ml/
kg), eredeti Essential Oil Black Pepper (3ml/kg) és 
Fish aromát (6ml/kg).
Pontyokat rendkívül vonzza!

Ø 16mm, 20mm, 24mm

A GLM (zöldajkú kagyló) kivonatot tartalmazó büdös 
jellegű termékek rendkívül fogósnak bizonyultak a 
tesztek során. A túlhorgászott vizeken csak különleges 
csalival érhetünk el sikereket! A nagy nyomás alatt lévő 
horgászvizeken olyan keverékre van szükségünk, ame-
ly még a legóvatosabb pontyokat is kapásra ingerli. Az 
Imperial Baits 2008-as újdonsága az ELITE termékcsa-
lád. A bojli az új Elite mixből, a már eddig is bizonyított 
Carptrack InL adalékból, az eredeti NHDC-ből és az új 
Elite aromából készül. Kagylós jellegéből adódóan igazi 
nagyhalas termék! Egész évben használható.

Ø 16mm, 20mm, 24mm

Carptrack Elite Bojli

.

Ø 16mm, 20mm, 24mm

Carptrack Monster-Liver Bojli

2007 szeptemberében született meg a döntés, hogy ezt a 
mixkeveréket, melyet pontyhorgászok százai maguk kever-
tek ki az elmúlt évek során, Carptrack Monster-Liver Boilie 
néven előre elkészítve kínáljuk. A sikerek önmagukért beszé-
lnek! Sokkal több, mint egy csali! Ebben a bojliban egyesül a 
Monster egyedi íze és illata, valamint a Liver (máj) karaktere. 
Ez a bojli, ha lehet ilyet állítani, valóban a nagy és öreg pon-
tyok becserkészésére lett kifejlesztve. Max Nollert és csapata 
mindent beleadott ebbe a golyóba, innentől rajtunk áll vagy 
bukik, hogy élünk-e ezzel a lehetőséggel. Vigyázat!!! Valósá-
gos pontyeledel! Rengeteg 20-30kg feletti ponty írható 
ennek a csalinak a számlájára. Kétségkívül a legegyedülál-
lóbb termék a piacon amire nagy igény mutatkozott..

Ø 16mm, 20mm, 24mm, 28mm

Ø 16mm, 20mm, 24mm, 28mm

Carptrack Monster Bojli

Carptrack Liver Bojli

KIáRUSítáS

Cold Water változatban: 

Monster-Liver Bojli

KIáRUSítáS

Cold Water változatban: 

Monster-Liver Bojli
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Carptrack Birdfood Banana Bojli

Carptrack Osmotic Spice Bojli

Egy eddig szokatlan fűszeres bojli, amely a pontyok táplál-
kozási alapelveinek figyelembevételével lett kifejlesztve. A 
legaktívabb és a leggyorsabban vízben oldódó lisztek fel-
használásával, úgy mint egy speciális formula,a dinamikus 
aromaháló bevetésével lehetővé teszi még mélyebb része-
knél is érezhetővé váljon. Ez a bojli az első perctől kezd-
ve minden ponty és amur kifogásához kitűnő feltételekkel 
rendelkezik. Egy speciális Osmotic Spice ízzel, folyékony 
Amino és Carptrack NHDC-vel kerül előállításra. A magyar 
teszthorgász csapat kimagasló eredményeket ért el az OS-
MOTIC bojlival a hazai vizeken. Fogósságáról győződjön 
meg Ön is, garantáltan nem fog benne csalódni! Különösen 
ajánlott a mély vízű bányatavakra.

Ø 16mm, 20mm, 24mm,

Birdfood Banana bojli, Carptrack NHDC liquid, és a 
piacon legkedveltebb banán aroma segítségével a 
bojli a intenzívebb és markánsabb ízűvé vált. 
Rövidebb ill. hosszabb időszak alatt is a halak fő 
táplálékforrása lehet. 
Tapasztalt halak esetén is nagyon hatásos. 
Egész évben használható, proteintartalma 
rendkívül magas!

Ø 16mm, 20mm, 24mm

feucht

Karpfenangeln ist nicht die wichtigste Sache 
der Welt, aber für viele die schönste!
max nollert

Carptrack Cold Water Boilies

Hideg az idő, és mégis halat szákol!!!
Az 5 legfontosabb szabály, mely garantálja a sikert:
1. Ne etesse túl a halakat. Hideg vízben a halak nagyon lassan 

emésztik meg a táplálékot. Kevésszer, de gyakran etessen. 
2. Októbertől nagyon fontos, hogy tudjuk, merre vermelhetnek a 

halak. Legyünk minél közelebb a halak tartózkodási, és táplál-
kozási helyeihez. 

3. Télen keressünk mély gödröket, ahol a víz nem mozog, mivel 
ezeken a helyeken általában a vízhőfok akár 4 fokkal is maga-
sabb lehet. 

4. Hideg vízben a halak nem távolodnak el tartózkodási helyektől 
túl messzire. Próbálja meg keresni a halakat.

5. A halak táplálkozásai közt eltelt idő a téli időszakban általában rövi-
debb. Alacsony légnyomásos időszakokban nagy sikerrel járhatunk.

A Carptrack Cold Water bojlik november és április közti időszakra lettek kifejlesztve, ami-
kor a vízhőfok 12 fok alá csökken. A bojlik összetétele ugyan az, mint amit a nyári időszakban 
használunk, csak ezekben a bojlikban megemeltük a hideg vízben is jól oldódó összetevők ará-
nyát. Ennek köszönhetően hamarabb lehetünk eredményesek, mivel bojlijaink gyorsabban adják 
ki magukból az attraktorokat. Tesztcsapatunk és vásárlóink ezeknek a csaliknak köszönhetően a 
téli időszakban is sikeres horgászatokat könyvelhettek el még befagyott vizeken is. 
A következő termékek érhetőek el Cold Water verzióban:
Cold Water Monster‘s Paradise Cold Water Explosiv Stickmix  
Cold Water Monster-Liver    

pontyzsák a lékben

 pontyfogás a jég 
alól
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Uncle Bait „the Boilie“

Uncle Bait „The Boilie“
Catch fish like crazy! sweety

fruity
creamy
crispy
CATCHY!
100%

Uncle Bait – “The Boile”
Catch fish like crazy!

Created by Imperial Baits

„the Boilie” nagy édes és ízletes, „the Boilie” rabul ejti 
ízlelő bimbóit. Nagyon ízletes összetevők mellett a „the 
Boilie” tartalmaz még lactalbumint és eggalbumint is – me-
lyet más gyártók ebben az árkategóriában nem használnak. 
Ennek köszönhetően a „the Boilie” állaga kemény, és el-
lenáll a törpeharcsa, és fehérhalak támadásainak, sokkal 
hosszabb ideig mint a hasonló árfekvésű bojlik. „the Boilie” 
100%-ban kerek, és könnyen tudjuk dobócsövezni. 
„the Boilie” nagyon jól látható a halak számára.
A pontyok imádják a „the Boiliet” – Ön is szeretni fogja.

die Überraschung des Jahres!

Carptrack Big Balls for Big Ones

ready
catch2

24 Ø 
for Big Ones!
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Imperial Baits Carptrack Mixek

ready
roll2 A Max Nollert és csapata által kifejlesztett Imperial Boilimixek teljes körűek és 

természetesek. A vonzóerő és a táplálék szempontjából valóságos forradal-
mi újításnak számít. Ezek a keverékek az ultimatív csali keresésére használt 
beható tanulmányok eredményei. Első osztályú lisztekből állnak, a mixek ga-
rantálják a kerek és erős bojlikat (Lactalbumin, Eggalbumin), valamint a legma-
gasabb fogósságot. Már most sok Európai pontyhorgász esküszik az Imperial 
Formula szerint előállított mixekre, bojlikra és adalékokra.

Fish 

A cég egyik legsikeresebb termékéből, a Carp-
track Monster mix alapból, májas jellegű Carptrack 
Powder, NHDC édesítő, 5 % magyar paprika, 5% 
Haith‘s által gyártott spanyol csípős paprika, és 2 
% ázsiai fokhagymakivonat hozzáadásával kés-
zült különleges ízvilágú bojlimix.A kilónként 5-7 ml 
Carptrack Bloodworm (tűzőszúnyog) aroma és 1 
ml fokhagyma esszenciális olaj teszi még vonzób-
bá ezt a remek csalit. A mixből rendkívül attraktiv 
bojli készíthető, amellyel akár rövidebb túrákon is 
sikeresek lehetünk.

Monster‘s Paradise

Egy igazi pontymágnes, mint a Carptrack fehérje 
koncentrátum, halliszt, Vitamealo, InP, GLM (Új Zé-
landi zöld ajlú kagyló) zsíros keverék, betain, NHDC 
(édesítő) és őrölt kender részét képezik az exkluzív 
keveréket.Akár tavasszal, nyáron, ősszel vagy télen, 
a robbanóanyag-Carptrack Stickmix csali működik 
víz alatt!A bojli tartalmazza a népszerű Carptrack 
Liquid Aminót,Carptrack NHDC-t és Carptrack méz 
aromát.
Kiválló keverék pontyok és amurok horgászatára.

Explosiv Stickmix

www.imperialbaits.hu

száraz 

nedves

száraz

nedves

A legerősebb bojli 
a valágon!

2kg
5kg
8kg iBox-ban

2kg • 5kg • 8kg iBox-ban

14 15



Carptrack Elite Strawberry Mix

A Carptrack Elite Strawberry Mix halliszten alapul, 
tartalmaz vízben oldódó proteineket, mint Car-
ptrack InP, és tiszta zöld ajkú kagyló kivonat, Car-
ptrack fehérje koncentrátum és a legtöményebb 
Strawberry por, egyszerűen megőríti a pontyokat! 
Használja Carptrack NHDC - az eredeti (5ml/kg) 
Carptrack Liquid Amino (18ml/kg), Carptrack INL 
(18ml/kg) és Carptrack Elite Strawberry Flavour 
(5ml/kg) felhasználásával. Egész évben használ-
ható.

Carptrack Fish Mix

Ez a mix minden más piacon lévő hallisztkeverék-
kel szemben nagyon magas helyen áll. 
Ami a három különböző intenzív LT-hallisztnek, 
Robin Red-nek és a Super Red-nek, valamint a 
vízben oldódó proteinkoncentrátumoknak köszön-
hető. Pontyokat rendkívül vonzza.Tipikus nagyha-
las keverék. Íze és illata erősen halas, fűszeres. 
Keverje be a Carptrack Fish Mixet: Liquid Amino 
(12ml/kg), eredeti Essential Oil Black Pepper (3ml/
kg) und Fish aroma(6ml/kg)

Carptrack Elite Mix

A túlhorgászott vizeken csak különleges csalival 
érhetünk el sikereket! A nagy nyomás alatt lévő 
horgászvízeken olyan keverékre van szükségünk, 
amely még a legóvatosabb pontyokat is kapás-
ra ingerli. Az Imperial Baits 2008-as újdonsága 
az ELITE termékcsalád. Az ELITE mix Carptrack 
halliszt alapú, Carptrack InP (6%) adalék és tiszta 
GLM (zöldajkú kagyló) por (3%) hozzáadásával 
készült. Ezenkívűl a hozzáadott Carptrcak Prote-
inkoncentrátum teszi igazi nagyhalas termékké!

Carptrack Monster-Liver Mix

Info Carptrack Cold Water Mixe

A Carptrack Monster Liver mix is elérhető a 
népszerű „Cold Water” változatban. A mi Coldwa-

ter mixeink, úgy lettek beállítva, hogy maximum 
oldódást érjük el hideg vízben is. Októbertől 

áprilisig ésszerű e termék használata! 
Próbálja ki!

Már hidegvizi változatban is!

jég hideg

Sokkal több, mint egy csali! Ebben a mixben egye-
sül a Monster egyedi íze és illata, valamint a Liver 
(máj) karaktere. Ez a mix, ha lehet ilyet állítani, 
valóban a nagy és öreg pontyok becserkészésére 
lett kifejlesztve. Max Nollert és csapata mindent be-
leadott ebbe a termékbe, innentől rajtunk áll vagy 
bukik, hogy élünk-e ezzel a lehetőséggel. Nagyon 
sok nagy pontyot fogtak Európa szerte, e csali se-
gítségével. Keverje be a Mixet: Carptrack Liquid 
(18ml/kg), Carptrack Monster Flavour (5ml/kg) und 
Carptrack Frankfurter Saussage Flavour (4ml/kg).
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Carptrack Osmotic Spice Mix

Egy eddig szokatlan fűszeres mix, amely az 
ominózuson alapuló alapelvek figyelembevételé-
vel lett kifejlesztve. A legaktívabb és a leggyors-
abban vízben oldódó lisztek felhasználásával, úgy 
mint egy speciális formula,a dinamikus aromaháló 
bevetésével lehetővé teszi még mélyebb része-
knél is érezhetővé váljon. Ez a mix az első perctől 
kezdve minden hal kifogásához kitűnő feltételek-
kel rendelkezik. Bányatavakra ajánlott.
Fogósságáról győződjön meg Ön is!

Carptrack Birdfood Banana Mix

A 10 %-os Vitamelo és egy speciálisan előállított 
banánpor hatására nemcsak a halaknak jön meg a 
kedve a falatozáshoz. A még hozzáadott 30 % ma-
dáreledel, úgy mint a báránytej és egy magas tápa-
nyagtartalmú vízben oldódó formula teszi egyedivé 
ezt a Carptrack keveréket. 
A vitaminokkal és ásványi anyagokkal felturbó-
zott banános mix is tartalmaz por alakú NHDC-t 
(édesítőszer). A keverék nagyon könnyen és gyor-
san emészthető, minden évszakban ajánlott. Tévhit, 
hogy gyümölcsös bojlival nem lehet nagy halat fogni! 

Recept
az imperialbaits.hu-n

az eredeti IB recepteket megtalálja

Imperial Baits iBox & iBox the Big One

iBox iBox és a Big One fém fogantyúval
A iBoxok praktikusak és sokoldalúak. A vödrök fedője nagyon pontosan és szorosan rátehetőek, 
ezáltal teljesen légmentesen zárhatóak. Tartson az iBoxban például száraz ruha, élelmiszer, ponty 
zsákok vagy csak hal ételek, biztosan nem lesz baja! Optimális a helykihasználása miatt, mivel 
egymásra rakhatóak. 
A különlegessége az iBox a Big One-nak a betét (7 liter űrtartalom), ahol tarthat például Carptrack 
adalékanyagok vagy Stick-mixeket.
iBox 12,5 Liter   iBox the Big One 30 Liter
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Carptrack Squid & Squid/Liver liszt

A Carptrack Squid és Squid/Liver lisztek magas 
szabad aminosav bázissal rendelkeznek. Ez a bo-
jli alkotóelem nagyon attraktív és vízben oldódik. 
Ajánlott adagolás 10 – 25% kg/mix.
Használatával otthon készült alapmixünket klass-
zisokkal jobbá teheti ezen lisztek használatával. 
A koncentrátum nagyon erős és jellegzetes ízzel 
rendelkezik, és nagy lökést adhat minden körül-
mények közt. Csalinkat még hatásosabbá tehetjük 
ezen termék használatával.

Carptrack Protein koncentrátum

Ez a protein koncentrátum tökéletesen emészthető 
a halak számára, kevés hamuanyagot tartalmaz, 
nagyon jó oldódó képességgel rendelkezik, és pro-
tein tartalmának köszönhetően tökéletes bojli ada-
lék. Nagyban serkenti a pontyok és egyéb halak ét-
vágyát. Használja alapmixéhez adagolva 5 – 10% 
arányban. 
A Carptrack Protein Koncentrátum fontos részét 
képezi bojlijainknak. 
Csalinkat még hatásosabbá tehetjük e termék has-
ználatával.

extra tipp
Keverjen össze Squid, Squid/Liver és Protein Kon-
centrátumot homokkal és földdel. Ez egy nagyon 
attraktív felhőt hoz létre az etetésünkön. A még na-
gyobb csalogató hatás eléréséhez adjon hozzé GLM 
Full Fat port, InL/InP-t vagy más attraktort.*

Elite Strawberry

Carptrack V-Pops

Nehéz a választás?
Próbáld ki te is!

Használd ki a ponty kíváncsiságát!
Az Imperial Baits V-Pops jellemzője a rikító szín. A golyó kemény 
hosszan megtartja lebegőképességét. 
Használhatjuk szőnyegszerű etetésen, vagy csak magában, 
etetés nélkül (single hook bait) is.
A csali íztelen, így bármilyen dippel ill. pordippel még fogóssabbá 
tehetjük.

ready2fly

yellow  -  orange  -  red  -  white  -  pink 

Ø 10mm, 16mm, 

20mm, 24mm, 28mm

10mm- újdonság

Ø 10mm (40g) 
Ø 16mm (100g), 20mm (100g), 24mm (100g)
Ø 28mm (200g)
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ready2fly
Carptrack Flying Hookbaits

fly high!

Azoknak a pontyhorgászoknak készült, akik szeretik az 
ízesített lebegő bojlikat. Ezeknek a Flying bojliknak, a 65%-a, 
az eredeti Carptrack mixekből készül. Jó megoldás lehet, isza-
pos, vagy növényes terepen, ahol szükség van a salijainknak 
a kikönnyítésére. Használhatja hóember csalizásra, vagy akár 
magában is!
íZ      SÚLY      MÉREt mm
Worm Up     100g      16, 20, 24     
Monster‘s Paradise    100g      16, 20, 24        
Monster - AUSVERKAUF    100g      16, 20, 24        
Liver - AUSVERKAUF    100g      16, 20, 24       
Monster-Liver     100g      16, 20, 24        
Elite      100g      16, 20, 24        
Fish      100g      16, 20, 24        
Elite Strawberry     100g      16, 20, 24        
Osmotic Spice     100g      16, 20, 24        
Explosiv Stickmix     100g      16, 20, 24        
Banana      100g      16, 20, 24        
Alle Sorten - sold out    200g         28

Carptrack Half‘n Halfs

ready2flyAz Imperial Baits újdonsága a Carptrack Half N‘ Half csalizóbojli. 
A golyó különlegessége, hogy egy fél süllyedő és fél Carptrack 
V-Pop azaz neon fehér színű lebegő bojliból áll. A kritikusan kie-
gyensúlyozott golyóval több rekordpéldányts is sikerült becsap-
ni a tesztidőszak alatt. 

A szériában természetesen minden Carptrack íz megtalálható.
íZ      SÚLY    MÉREt mm
Worm Up     125g      20, 24            
Monster‘s Paradise    125g      20, 24            
Monster - AUSVERKAUF    125g      20, 24              
Liver - AUSVERKAUF    125g      20, 24              
Monster-Liver     125g      20, 24              
Elite      125g      20, 24            
Fish      125g      20, 24            
Elite Strawberry     125g      20, 24            
Osmotic Spice     125g      20, 24            
Explosiv Stickmix     125g      20, 24              
Banana      125g      20, 24              

stay together!
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Carptrack Amino Gele

Erősítse fel csaliját a horogra vagy hajszálelőkére, nedvesítse 
meg dipbe vagy vízbe mártva. Helyezze az Amino dipbe, zárja le 
a fedelét majd rázza fel a dobozt.
Rendkívül vonzó aminókban, aromákban gazdag réteg képződik 
a csali felületén, melynek a nagy pontyok sem tudnak ellenállni!
íZ         SÚLY 
Worm Up     100g  
Monster‘s Paradise    100g   
Monster - AUSVERKAUF    100g     
Liver - AUSVERKAUF    100g       
Monster-Liver     100g    
Elite      100g      
Fish      100g     
Elite Strawberry     100g      
Osmotic Spice     100g      
Explosiv Stickmix     100g       
Banana      100g        
Fruit       100g     
Cream       100g
Nuss       100g 

Carptrack amino gélek tartalmaznak többek között:
Carptrack NHDC, Carptrack Liquid Amino, Carptrack aroma, 
Carptrack GLM fullfat, Carptrack INP és Carptrack Powder

G
el

 it
...

Carptrack Amino Dips

Helyezze a horogcsaliját 24 órára ebbe a folyadékba. 
Ezáltal megnöveli a bojli vonzerejét, főleg a rövidebb horgászat 
alkalmával.
Használja Amino Gel -lel (pordip) együtt.
íZ          SÚLY    
Worm Up     150g      
Monster‘s Paradise    150g      
Monster - AUSVERKAUF    150g        
Liver - AUSVERKAUF    150g        
Monster-Liver     150g        
Elite      150g      
Fish      150g      
Elite Strawberry     150g      
Osmotic Spice     150g      
Explosiv Stickmix     150g       
Banana      150g        
Fruit       150g        
Cream       150g        
Nuss       150g        

Carptrack amino gélek tartalmaznak többek között:
Carptrack NHDC, Carptrack Liquid Amino, Carptrack aroma, 
Carptrack GLM fullfat, Carptrack INP és Carptrack Powder

mit Haftformel!
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Imperial Baits - Carptrack Additive

ready
catch2

Carptrack inL + inP 

+ Powder + Liquid

NHDC – Az eredeti csak az Imperial Baits kínálatában érhető el
Az egyetlen eredeti NHDC forrás. Próbálja meg, kóstolja meg, és érezze 
meg a különbséget. Még édesebb, még erősebb, még érdekesebb, de 
soha sem éles!
tasty Flavours (Finom ízek)
A Carptrack széria ízei nagyon intenzívek. Az ízük nagyon intenzív, és 
ellenállnak a főzésnek. Aromáink tökéletes szimbiózisban vannak az 
általunk készített mixekkel.

A Carptrak összetevőkkel nagyon egyszerű dolgozni otthon bojligyúrás al-
kalmával, úgy mint kész bojlijainkkal és egyéb adalékainkkal.
Egy vagy több Carptrack powder hozzávalónk „fixálva” lesz a bojlink struk-
túráján kívül, ilyen a Carptack Liquid, Carptrack INL és Liquid AMINO. 
Mivel ezek nagyon sűrű kivonatok, ezért azt ajánljuk, ne adjanak többet mixünk-
höz mint ami ajánlott. Ezek a termékek nagyon hatékonyak, ezért rendkívüli 
módon megnöveli esélyünket, melyet a több ezer sikerstory is igazol egész 
Európa szerte. A 12 oldalas „Pimp My Baits” kiadványunkban olvashat arról, 
hogy teheti csaliját még hatékonyabbá és ellenállhatatlanná a halak számára. 

 9990 Ft - csak az 

imperialbaits.hu-n !

frissen kezelt bojlik

 2-3 óra száradás után

Carptack Liquid és Carptrack Powder

Carptrack 
Paste

A Carptrack Liquid és Powder hihetetlen hatással van a halakra. Ezek 
a termékek természetes anyagokból készülnek. 
A szisztematikus L – Amino Acid adagolásának köszönhetően, és a 
Maillard folyamatoknak köszönhetően az egyik legjobb attraktor a pon-
tyoknak. Kombinálja bojlijában a Liquidet és Powder hogy a két ter-
mék csalogató hatásának köszönhetően még fogósabbá tegye bojliját. 
Készítsén a Liquidből és Powderből pasztát, de ha még egyedibbé 
szeretné tenni, akkor adjon hozzá Power Powdert is. 
Pimp My Baits katalógusunkban még több tippet találhat erről a 
termékről. 
Carptrack Powder
Dosierung: bis 25g/kg
100g • The Big One 400g  • Mega One 1kg 
Carptrack Liquid
Dosierung Liquid: bis 30ml/kg
Dose 300ml • The Big One 1000ml

Powder 50g +
Liquid 12,5ml
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Carptrack inP és inL, vízben oldódó Enhancer por vagy folyékony formá-
ban, amely egy jel a pontyoknak, a természetes tárlálékforrásról, tartalmaz 
lecitin, élesztőt és májat, mely nagyon erős. A használata ajánlott, kész bo-
jlikhoz, mixexhet és paszta készítésére - valódi ponty mágnes! Kapástalan 
időszakokban is e termék párossal sikereket érhet el!
Carptrack inP
Adagolása: Mixekhet vagy kész bojlikhoz 30-60g/kg 
Kiszerelése 150g  • The Big One 500g  • Mega One 1kg 

Carptrack inL
Adagolása: Mixekhet vagy kész bojlikhoz 20-40ml/kg
Kiszerelése 300ml  • The Big One 1000ml

Carptrack Liquid Amino elindít egy erős ösztönzést, a pontyok étvágyáh-
oz!
Egy kiváló minőségű folyékony keverék, amely az ízanyagok célirányos al-
kalmazásásnak köszönhetően a pontyok fogására lett kifejlesztve.
Tartalmaz: oldott állapotú Betain N-Thrymethilglycin, L-Methionyn, L-Cy-
stein, L-Alanin, L-Arginin, L-Tryphtophan, Vitamin B6, fehérje,szénhidrátot.
A folyadék enyhén sós ízű. Használja együtt az Aminoacid complex-szel a 
verhetetlen csali elérése érdekében.
Ajánlott adagolás: 20ml / kg
Kiszerelés: 300ml és 1000ml

Carptrack NHDC NeoHesperidin Dihydro Chalcone 1800-szor édesebb, 
mint a cukor. 
Íze olyan egyedülálló, hogy Ön és a pontyok mindig rá fognak ismerni a 
termékre – ez egy valódi pontymágnes!
Használja egyéni bojli előállításához, és/vagy a Carptrack Liquiddel együtt.
Kiszerelés: 65ml és 300ml

Carptrack GLM zsíros keverék, használható a mixekhez, és nedvesí-
tést követően bojlikhoz és magmixekhez. Származási helye Új Zéland. 
A zöld ajkú kagyló kivonattal még természetesebbé teheti saját bojliait. 
A nagy pontyok értékelni fogják, ennek a terméknek a használatát.
Adagolás: Mixekhez vagy kész bojlikhoz 5-30ml/kg
Kiszerelés: 100gr és 500gr

Carptrack Additive Carptrack Additive

Carptrack Intense Fish Oil amellett, hogy a tiszta, és így erősen ha-
las ízű, amely az úgynevezett instant Attracktor (pl. a pellet),tartalmaz 
esszenciális zsírsavakat is, és kihagyhatatlan minden bojliból. Amikor 
a víz meleg, akkor van létjogosultága a használatának, mivel ilyenkor 
adja ki magából a vonzó erőt. A bojliból kiáramolva az egész vízoszlop-
ban elterül, ezáltal a csalihoz vezeti a víz közben tartózkodó halakat is.
Adagolás: Mixekhez 20 - 40ml/kg

Carptrack Aminoacidkomplex,  Egy magas hatóerejű száraz keverék 
oldódó aminosavakból és a Peptiden L-Glycin, az L-Methionin és az L-
Cystein a legfontosabb aminosavak, amelyek a csalik összetevőjének 
megerősítésére szolgálnak. A különleges keverék és az ebből adódó 
erős szag teszi egyedülállóvá ezt a terméket.
Carptrack Betain, Mixekhez és bojlikhoz! Az N-Trymethilglycin kulcs 
a sikeres pontyhorgászathoz.Ennek a magas minőségü aminosavnak 
a különlegessége, hogy jól bírja a hőt és vízben oldódik. Használja eg-
yéni bojlielőállíttás során és/vagy a Carptrack Liquiddel együtt.Egy bojli 
nem bojli betain nélkül!
Carptrack Liver Powder, Ez a természetes májkoncentrátum a pon-
tyhorgászat egy ősrégi és nagyon ismert hozzávalója. A májnak ter-
mészetes és vonzó az aminosav sokszínűsége. 
A Carptrack Liver összetevője csalijának intenzív jelleget kölcsönöz, 
ami hatalmas mértékben megnöveli a csali vonzerejét. Használja saját 
bojli előállításához és/vagy a Carptrack Liquiddel együtt. Figyelem! A 
nagyhalas bojlik alap összetevője!
Adagolás: Carptrack Aminoacidkomplex és Betain 5-10g/kg, Carptrack 
Liver Powder akár 50g/kg.

Carptrack Stabil `it - a penészedés ellen! Öntese a tojáshoz keve-
réket. Teljesen íztelen és szagtalan folyadék, melynek segítségével 
megakadályozhatja a bojlik kellemetlen penészedését. Szárítsuk a boj-
likat legalább egy napig, majd tárolja azokat száraz, hűvös helyen, óvva 
közvetlen napfénytől. Tartós Bojlitartósság garantált! 

Carptrack Power Powders, ez egy rendkívül tömény por aroma, mely-
nek segítségével hihetetlenül természetes ízt adhat csalijának. Nagyon 
tömény és figyelni kell a használatakor, a maximális 1gr/kg-os adago-
lására. Használhatja bojli mixekbe, stickmixekbe, és ajánlott akár a fe-
der horgászoknak is az etetőanyag ízesítésére.
A következő ízekbe került forgalomba:

Power Powder Elite Strawberry 100g 
Power Powder Osmotic Spice 100g 
Power Powder Banana 100g
Power Powder Cream/Scopex 100g 
Power Powder Tutti Frutti 100g 
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Carptrack Flavours & Essential Oils

íz         tartalom   Adagolás    
Worm Up Flavour       50ml      7-9ml/kg        
Bloodworm Flavour    50ml    5-7ml/kg    10,90
Monster Flavour     50ml      3-6ml/kg        
Elite Flavour     50ml      3-6ml/kg        
Fish Flavour     50ml      4-7ml/kg        
Frankfurter Saussage    50ml      4-7ml/kg        
Elite Strawberry     50ml      3-5ml/kg    
Osmotic Spice     50ml      5-8ml/kg        
Honey      50ml      3-6ml/kg         
Banana      50ml      4-6ml/kg      
Cream      50ml      4-6ml/kg      
Nut      50ml      4-6ml/kg       
Fruit      50ml      4-6ml/kg      
Essential Oil Black Pepper    50ml      1-3ml/kg        
Essential Oil Black Pepper    20ml         1-3ml/kg        
Essential Oil Oriental Spice        50ml      5-7ml/kg        
Essential Oil Garlic        10ml         1ml/kg      
Essential Oil Garlic            20ml         1ml/kg      

Ezek az aromák nagyon természetesek és rendkívül jól bírják a 
főzést. Nagyon tömények ezért ajánlott az adagolást betartani.
Nollert max: „Ennyi év után is, még mindig meglepő számomra, 
hogy mennyire befolyásolják a táplálkozási viselkedését a pon-
tyoknak az aromák és az illóolajok!

Carptrack Amino Pellets

Ezek a rendkívül magas minőségű pelletek 
csak lassan oldódnak fel és a halbiológiai krité-
riumoknak megfelelnek. A Carptrack bojlikhoz 
kiegészítőként nagyon jó eledel. 
Speciális hatása: Használja ugyanúgy mint a boj-
likat, a Carptrack Liquidet és a Powdert! 
Sok sikert a kapások fotózásához!

Összetevők: Búzaliszt, Szójatészta, Aminosavak, 
Halliszt, Növényi zsírok, Garnélaliszt, Halolaj, Vi-
taminkeverék 

Tartalom:
Aminosavak: L-Lysin, L-Methionin, L-Cystein
Vitaminok: A, D3, E, C
Zsírsavak: Omega 3, Omega 6
Proteinösszetétel: 32 %
Zsír: 9 %
Nedvesség: 3,2 %
Hamu: 11 %
Szénhidrát: 34,8 %

Kiszerelés: 
4 mm / 2kg – 5kg
15 mm / 2 kg  - 5 kg
25 mm / 2kg – 5 kg

15 mm, nem fúrt

4 mm, nem fúrt

25mm, fúrt
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Boilie Protector Spray

Imperial Fishing Boilie Protector Spray - BPS 

Boilie Protector Spray, 8 éves kutatómunka után került piacra az 
Imperial Baits BPS azaz a bojli protector spray.
A termék garantáltan íz és illatanyag mentes, ezért nem módosítja 
bojlinkat ízét.
A termék segítségével rendkívül könnyen kezelhető, formázható 
anyagot kapunk, ill. elkerülhető a golyók főzés előtti összeragadá-
sa is. Ezáltal a golyók valóban golyó formájúak lesznek. A BPS-sel 
„kezelt“ bojli 1 órával a főzés után szinte kőkeménnyé válik, nagy 
segítséget nyújtva pl. a törpés vizeken horgászoknak.
A BPS használatával megelőzhető az aromák, aminók főzéskor való 
nagymértékű távozása a bojlinkból!
Ha egyszer kipróbálja, azután mindig használni fogja!
A flakon tartalma kb. 100 kg bojlihoz elegendő!

so muss ein Carptrack Boilie 
aussehen! BPS macht‘s möglich!
• voller Geschmack und Geruch
• trocken, hart und fest
• kreisrund

Imperial Fishing Combi Carpos

Amiaud Combi Carpo‘s
Ez a bottartó állvány egy rozsdamentes 
acél, amely sok féle képpen használható,és 
így minden típusú vizekre rendkívül jó 
választás! Akár két-, három vagy akár négy 
bot is rá tehető, emellett a megjelenése is, 
mindig jó benyomást kelt a vízparton. Az 
állvány tartozéka egy ívelt 4-esbuzzer bar, 
amely teleszkópos, így rendkívűl gyorsan 
variálható, a botok számára. A hosszú lá-
bainak köszönhetően rendkívül stabil, és 
minden viszonyok közt használható. Ne 
feledje, aki ilyet vásárol, az egy örök életre 
vesz magának rod-padot, mivel rozsdamen-
tes anyag!

Combi Carpo - kizárólag nálunk kapható! 
• anyagok: rozsdamentes acél (Inox)
• tökéletes stabilitás
• bármilyen állítható magasságú állvány
• összeszerelése gyors
• Állítható hossza bottartó (max. 190cm)
• változtatható buzz bar szélesség
• Kialakítása, 2, 3, 4 horgászbotra
• luxus tároló táska 

Combi Carpo Inox (rozsdamentes acél) = 479,00 €
Combi Carpo acél = fekete € 329,00

INOX
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Rod Art by Imperial Fishing - kézzel gyártott botok!

Grundsätzliche Features der Ruten:
• Átlapolt felső gyűrű
• Epoxi gyanta a gyűrűkön
• Fuji orsótartó
• purebred szénszálas test

Multirange 12ft 2,75lb
nemes, rendkívül érzékeny, nagyon könnyű 
horgászbot,fantasztikus fárasztási élmény garantált! 
Talán a legegyszerűbb pontyozó bot a maga nemében 
a piacon!
Különlegességei a Multi Range 12ft 2,75 lb:
• a durva és fényezetlen IM7 karbon blank
• a bot súlya csak 299 gramm!
• Dobósúly 80-150g max. 180g
• 7 + 1 Fuji gyürű
• igazi fárasztó bot
Imperial Baits Multirange 12ft 2,75lb = 209,00 €

Pontyozó botok - Imperial Baits
A különleges szénszálas pontyozó botokat 
három típusban kináljuk a kedves vásárlóinknak, 
így mindenki megtalálja a számára a leg ideá-
lisabbat, amely egy hűséges társa lehet a hor-
gásztúráin. 
Ezek a botok, egy nagyon hosszú fejlesztési 
és tesztelési folyamaton mentek át, így ennek 
köszönhetően, tökéletesnek mondhatóak. Has-
ználja Ön is nagy megelégedéssel, a siker ga-
rantált!

Rod Art by Imperial Fishing - kézzel gyártott botok!

Legend Carp 12ft 3,0lb
Használata kiterjed egy nagyon széles ponty horgás-
zatra -  abszolút mindenes!

Különlegességei a Legend Carp 12ft 3lb
• IM6 Blank csiszolva és festett vörös lakkal
• a bot súlya 325g
• dobósúly 80-180g max. 230g,
   még több!
• parabolikus akció teljesítmény
• 6 + 1 SIC gyűrű
Legend Carp 12ft 3 lb = 189,00 €
Legend carp 12ft 3,0lb = 189,00 €

temptation MK3 12ft 2,75-3,25lb
A Harmadik generációs ezen bevált és igen népszerű 
körszövött szénszálas IM7.anyagból.
2,75-3,25 LB a bot!

Speciális tulajdonságai a temptation MK3 12ft 
2,75-3,25 lb:
• IM7 körszövött szénszálas test
• csiszolt, festett, világos
• a bot súlya 356g
• Dobósúly 80-200g-ig, 250g,
• 6 + 1 SIC gyűrű
Különlegességei:
Aki ez a pontyozóbot mellet teszi le a voksát, garantál-
tan soha nem fog mást használni! Ezzel a bottal nem 
gond ha nagyot kell dobni, és e tulajdonsága mellet, a 
fárasztás is egy élmény marad.

Temptation MK3 12ft 2,75-3,25 LB = 229,00 €
Temptation MK3 12ft 2,75-3,25lb = 229,00 €
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Imperial Fishing iBoat 160 – das Kofferraumboot

leengedett állapot:
95cm x 45cm x 25cm
Csak 8,9 kg!

A IBoaT 160 készül egy 3 rétegű 1100 decitex anyag és a hard-edge nagy nyomású levegő padló 
(0,6 bar). Így erős és majdnem elsüllyeszthetetlen! A gerinc ragasztott garantált a hosszú élettar-
tam. Az evező lapát rendszere is egyedi, mellyel nagyon könnyű és egyszerű az irányítása! 
Az eredeti Imperial Fishing - által kifejlesztett.

Nagyvonalú alapfelszereltség:
Fel van szerelve egy nagy nyomású levegős 
pumpával, túlméretezett táska, rozsdamentes 
acél D-gyűrű , radartartó rúd hátul, 3 evező.
iBoat 160 = 449,00 €

Imperial Fishing iBoat 260 und 320

A iBoats 260/320 A csónaknak van egy sokkal nagyobb belső tere, mint a hasonló típusú 260 vagy 
320-as társainak. Összeszerelése rendkívül gyors, és egyszerű. Olyan stabil, hogy szinte felborítha-
tatlan, és a nagy szél sem okoz problémát, ha ilyenkor kell vele vízre menni.

A iBoats kifejezetten a ponty horgászatához
• Több hely, mint a hasonló 260-as vagy 320-as csónakokban
• nincsenek felesleges dolgok
• csúszó és kivehető ülések 
• 0,6 bar felfújható aljzat gyors össze-és szétszerelés
• legerősebb tech PVC főbb jellemzői e iBoats-nak!
• Robusztus fém kikötőkarika minden iBoats-nál!

mit Hochdruckluftboden 0,6 bar – der hält was er verspricht!

Steve Briggs

nem műanyag, teljesen fém!
Csak az iBoats-nál!

Nagyvonalú alapfelszereltség:
Ezek fel vannak szerelve egy magas nyomású levegős pumpá-
val, dupla-stroke nagynyomású levegő szivattyú, túlméretezett 
táska, rozsdamentes acél D-gyűrű fogóval az orrban, 2 evező, 2 
ülés így a bank-easy-on-off rendszer és tolóajtó rendszer (multi-
pozíció), javító készlet, tartalék szelep, manométer és egy Fen-
der Expander Kit 
iBoat 260 = 1099,00 €
iBoat 320 = 1250,00 €36 37



Imperial Fishing Geoff Anderson

Imperial Baits GA Raptor Jacket
A 3-színű hímzett logó és IB + „szeretjük a halat!“
• tökéletes időjárás elleni védelem
• speciális dzseki esős , szeles időkben
•  lélegző, vízálló, szélálló anyagból
Különleges tulajdonságok:
- Neoprén mandzsetták
- Mellkas zseb a második belső rekesszel
- Külső zseb cipzárral 
- Magasságra állítható kapucni> kiválló viselési komfort
- a kapucnija  egy beépített gallérral, rögzítése a gombbal
Szín: sötétzöld
Anyag: A rendszer FabricsTM
Méretek: XS-XXXL
Imperial Baits GA Raptor Jacket = 139,00 €

Imperial Fishing Geoff Anderson

Geoff Anderson Urus 3 nadrág - levélmintás
A hihetetlenül jó horgász és kültéri nadrág

Az Urus legjobb 3 tulajdonsága:
Vízálló, lélegző, szélálló, meleg, rendkívül 
könnyű, mozgás-mentes és nagyon kényelmes
Szín: levél • Anyag: Cordura ®
Méretek: XS-XXL • Ár = 289,00 €

Geoff Anderson Dozer 3 Jacket - levélmintás
A hihetetlenül jó horgászi és kültéri kabát

Dozer legjobb 3:
Vízálló, lélegző, szélálló, meleg, nagyon 
könnyű, nagyon magas szabad mozgás kényel-
mét, D állítható kapucni, 
Szín: levél • Anyag: Cordura ®
Méretek: XS-XXL • Ár = 399 €

Geoff Anderson Dozer 3 Jacket - zöld / barna
Szín: zöld / szürke vagy barna / szürke
Anyag: Cordura ® • Méretek: XS-XXL
GA Dozer 3 nadrág - zöld / barna = 259,00 €
Geoff Anderson Urus 3 nadrág - zöld / barna
Szín: zöld / szürke vagy barna / szürke
Anyag: Cordura ® • Méretek: XS-XXL
GA Urus 3 nadrág - zöld / barna = 209,00 €

Jacket és Pant Set Ár
599,00 € Más színnel?

Kay Synwoldt
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Schok it
Németországban készülő előtétzsinór.
Magas kopásállóságú zsinór
Sima felületű, Magas csomótűrésű, Nagyon 
jól dobható, Magas nyúlású. Barna színben készül, 
hogy láthatatlan legyen a halak számára az aljza-
ton. Ideálisan kombinálható fonott főzsinórjainkkal 
a Visobel/Invisible touch, valamint ezek Snaggy 
Water verziójival. A Schock It biztosítja azt a biz-
tonságot és nyúlást melyre a végső harcban szük-
ségünk van, akár a fonott főzsinór használata ese-
tén is. 100 méteres kiszerelésben kapható.

Imperial Baits Zsinórok

2013-as újdonság Visible és Invisible touch – Snaggy Water
Németországban készült dyneema – 0,30mm átmérőjű – 21kg (46lb)
Az extrém körülmények extrém felszerelést kívánnak! Ez az indoka 
annak, hogy miért fejlesztettük ki a Visible és Invisible touch termék-
eink Snaggy Vater verzióját. Speciális esetben, amikor a szerelékün-
ket több száz méterre vizzük ki a parttól, a víz alatt nagyon sok aka-
dájon keresztül kell áthúznunk, mint például növényzet, éles kövek, 
sziklák és egyéb más akadályokon. Ebben az esetben egy nagyon 
jó zsinórra van szükség, hogy megelőzzük a szakadást. Ilyen extrém 
esetekben, amikor majdnemhogy megoldhatatlan probléma előtt al-
lunk jöhet számítása a Snaggy Water fonott zsinór, mely 0,30mm-es 
átmérőjével, és 21kg-os szakítószilárdságának köszönhetően majd-
nem hogy elpusztíthatatlan. 

0,5
0

0,60

0,70

Snaggy 

Water

Imperial Baits Zsinórok

Szuper Fonott zsinór
Németországban készült dyneema – 0,17mm átmérőjű
Visible Touch – az éjjeli horgászatok még egyszerűbbé 
válnak. Ha szeretné álcázni szerelékét, válassza az In-
visible Touch termékünket. 
ÚJ: Teflon bevonatú, nagy szilárdságú, kis nyúlású, UV 
fénynek ellenálló, tartós, 12 csomó centnként, 
Nautrális: nem süllyed, de nem is úszik
A zsinór:
Alkalmas hosszú dobásokra, nem szálazódik, megőrzi 
a színét, nem tekeredik

Kés teszt:
A késélen 50-60 húzást bír ki, ellentétben a monofil 
zsinórral, mely csak 10-et. Nézze meg ingyenes refe-
rencia videónkat a youtubeon Visible Touch cím alatt. 
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Imperial Fishing Session Pack BIG ONE 80 
AH & 100 AH
AGM Zyklen Batterien – ez az ami az elektro-
mos motorokhozz kell!

A BIG ONE 80/100 AH ajánlott minden szabadidős 
ágazatban, amelyek megkövetelik a nagy energiaigényt és a nagy megbízhatóságot, mint például 
a az elektromos motorok használatánál. Használatakor fogja csak igazán megértni, hogy sokkal 
többet tud, mint egy hagyományos savas akksi.
Különleges tulajdonságok:

•  ütésálló műanyag ház
• Karbantartásmentes működés, robosztus 
felépítés
• Kiváló nagyáramú teljesítményű
• Nagyon jó töltési hatásfok
• kiváló ciklus stabilitás

Imperial Fishing Session Packs

Imperial Fishing Session Packs
Imperial Fishing Session Pack 7.0 AH
Long Life Power! – Blei-Gel Battery 12V 7.0 AH

Ez a kis akkumlátor alkalmas lehet telefonok 
töltésére, vagy halradar működtetésére, esetleg 
éjszakai világításra. Mivel zselés akksi, így na-
gyon sokáig bírja, és sok töltést kibír!
• erős & hosszú élettartamú
• méretei (sz 6,5cm, m 9cm, h 15cm)
• súlya 2,26 kg

80 AH

100 AH

Imperial Fishing Monster‘s Paradise ruházat

Imperial Fishing Monster‘s Paradise Bekleidung
Monster‘s Paradise Collection by Imperial Fishing
Schwarze T-Shirts & Hooded Sweater im Monster‘s Paradise Style
Legyen nagyon népszerű benne, valamint egy ajándéknak is nagyszerű: A Monster Paradise Im-
perial Horgászat. A póló és kapucnis pulóver alapszíne fekete, nyomtatott magas minőségű és 
nagyon drága, szitázással készül. Így maximálisan mosás álló „biztonsági mosás“ és a tökéletes 
kényelmet ad izzadás nélkül! A hátoldalon a szörnyeteg Paradise ponty vér folttal a háttérben. Az 
elején a  jellemző a nagy „IB - szeretünk horgászni“ logót. Ezen kívül, még nyomtatva van rá a 
szörnyeteg ponty Paradise a jobb karját.
Színe: fekete, Méretei: S-XXXL
Imperial Baits Monster‘s Paradise Kapuzenpulli 
Imperial Baits Monster‘s Paradise T-Shirt 
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Imperial Fishing ruházat és kiegészítők

IB Logo - gestickt
+ Carptrack Schriftzug

IB „we love to fish!“ - gestickt
+ Carptrack Schriftzug

Imperial Baits - gestickt
+ Logo

Imperial Baits Bandana Cap - gestickt
+ Logo - schwarz oder beige

Imperial Baits Winter Hat - bestickt
100% Baumwolle gestrickt

Imperial Baits Fleece Hat - bestickt
Méret: S/M und L/XL

Imperial Fishing ruházat és kiegészítők

Imperial Baits T-Shirt (beige)
Méret: S, M, L, XL und XXL

Imperial Baits Hooded Sweater (braun)
Méret: S, M, L, XL und XXL

Imperial Baits Poloshirt (schwarz)
Méret: S, M, L, XL und XXL

Imperial Baits Girly Shirt (schwarz)
Méret: XS, S und M

ÚJ: barna!
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horgásztúrák, ötletek, taktikák, 
az Imperial Baits Team beszámolói, 

videók, kedvezményes vásárlás, akciós csomagok.

www.imperialbaits.hu

Az Imperial Baits 
Magyarországi forgalmazója:
Tomoni Koi Kft.
6343 Miske Templom Tér 13.

További informáiók:
Csörgő Tamás  0036/20-333 9538
Fekecs János  0036/20-3162354

www.imperialbaits.hu


