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Imperial Fishing

Köszönjük az érdeklődését a Carptrack bo-
jli családunk iránt. Talán hallott már egész 
Európábn elért kimagasló eredményeinkről.  
Önnek egy dolgot kell hozzátenni a  hor-
gászat során: „érezd jól magad“. A többit mi 
biztosítjuk és nem fogunk csalódást okozni. 

A pontyok mindent elfogyasztanak, de vannak 
olyan táplálékok, amelyek előnyt élveznek az 
étrendjükben. Ahhoz, hogy ezt megtudjuk és 
rájöjjünk nem elég pár óra, nap vagy hét. Minél 
hosszabb ideig végezzük ezeket a megfi gyelé-
seket, annál pontosabban tudjuk. Hosszú távú 
kutatások, több hónapot követően adnak csak 
értékelhető és biztosan használható informáci-
ókat. A termék fejlesztéseink éveken keresztül 
folynak a vízben és a parton egyaránt. Cégünk 
tapasztalt, jól ismert és sikeres pontyhorgászok-
kal dolgozik, nekik köszönetően alkottuk meg és 
fejlesztjük a Carptrack bojlicsaládunkat. Carp-
track  bojlicsaládunk kiemelkedően
hatásos és figyelemfelkeltő táplálék a halak 
számára, mely kiegyensúlyozott összetételű 
és egészséges táplálékot kínál számukra. 
Teljesen mindegy, hogy rövid horgászaton 
vesz részt előetetés nélkül vagy egy hossz-
abb horgásztúrára készül, az Imperial Baits 
Carptrack bojlik minden körülmények között 
tökéletesen működnek és biztosítják, hogy  a 
halak visszatérjenek az etetésünkre.
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Imperial Baits - Carptrack Bojlik

ready
catch
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Tíz éve kezdődött ez a sikertörténet, amikor az első Carptrack bojlik a 
saját készítésű alapmixekből elkészültek és ez a siker a mai napig tart. 
Kiemelném, hogy csalijaink a mi általunk kifejlesztett, nagyon effektív 
aromáit, Carptrack liquid, Carptrack inL, Carptrack liquid AMINO és NH-
DC-t tartalmazzák. A siker számunkra az, ha Ön élvezi a pontyhorgászatot!

Mi az egyedi a Carptrack bojlicsaládban?
Ezek a bojlik, mint étvágyfokozók működnek, mind rövid és hosszú távú horgászatok alkalmával egyaránt. Ez 
azt jelenti, hogy könnyen emészthető és olyan különféle természetes étvágyfokozókból készül, melyek felkel-
tik a halak érdeklődését. Csalijaink gyártásánál, arra koncentráltunk, hogy az összetevők könnyen oldódjanak 
a vízben és nagy távolságról is hassanak a halak érzékszerveire. Az ízlenyomat összetéveszthetetlen.

A Carptrack bojlik sokkal tovább frissek maradnak, mint más bojlik
Vásárlóink is tapasztalhatják, hogy csaliaink frissessége sokkal tovább megmarad, mint a konku-
rencia 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 csalikat, melyeket használ mindig frissek!

Proteinek és étvágyfokozók
Carptrack Elite és Monster - Liver bojliaink magas protein tartalmuknak köszönetően a listánk 
legfelső részében foglalnak helyet. Ezeket a csalikat követik a Carptrack Fish, Monster Para-
dise, Elite - Strawberry és Worm Up bojlik. Alacsonyabb Amino Acid képpel rendelkezik az Os-
motic Spice, Explosive Stick Mix és a Bird Food Banana bojlink, de ebben az esetben nagyobb 
mennyiségű Liquid Amino-t és NHDC-t használunk. Az Uncle Bait termékünk is ide sorolható.

Beletöltjük az erőt
Attraktív, vízben oldódó, összetett ízvilág, teljes amino sav profi l, proteinben gazdag mixek, ami-
vel jellemezhetjük a teljes Carptrack termékpalettátt, melynek szerves részét képezik az adalé-
kok, mixek, bojlik, amik a legjelentősebb csalivá teszik a pontyhorgászatban. Nagy büszkeséggel 
készítjük ezeket a termékeket több mint 10 éve, illetve nézünk továbbiaknak elébe. 

Fogásaink
Az elejétől fogva hihetetlen fogásokat produkáltak csalijaink. A fantasztikus visszajelzések teszik 
motiváltá munkánkat, motiváltá, amit csinálunk és ahogyan csináljuk. 

Imperial Fishing ...feel good! Our Big One gallery is waiting for you...! 4



Monster‘s Paradise

Explosiv Stickmix

Ø 16mm, 20mm, 24mm

Ø 16mm, 20mm, 24mmmm 20mm mm20mmmm 20mm16mmmm mmmmmm 2424mmmm mm

Egy puha és szelíd „bomba“ mindaddig, amíg vi-
zet nem ér! Ezt követően a halak érzékszervei 
előtt tűzijátékká válik! 

A cég egyik legsikeresebb termékéből a Carptrack 
Monster mix alapból, májas jellegű Carptrack 
Powder, NHDC, 5% magyar paprika, 5% a Haith‘s 
által gyártott spanyol csípős paprika, 2% ázsiai 
fokhagyma por hozzáadásával készült ez a külön-
leges ízvilágú bojli. Tartalmaz még kilónként 7ml 
Carptrack Bloodworm aromát és 1ml fokhagyma 
esszenciális olajat. Ezen összetevőkből együtte-
sen képződik az a bombasztikus hatás, ami azon-
nal aktiválódik és hosszan tartó csalogató hatást 
biztosít.

A legerősebb bojli a világon!

A pontyokat vonzó összetevőkből, mint a Carp-
track Proteinkoncentrátum, halliszt, Vitamealo, 
inP (májas adalék), GLM full fat (zöldajkú kagy-
ló), Betain, NHDC édesítő és kendermag speciá-
lis keverékéből készült ez a bojli. Legyen tavasz, 
nyár , ősz vagy tél a Carptrack Explosiv Mix kivál-
lólóan teljesít egész évben. A hozzáadott  folyék-
ony aminosav, édesítő és méz aroma teszi igazán 
különlegessé a terméket!
Robbants Te is víz alatt az Explosiv Stickmix-

el!

Próbáld ki és fogd az       édesszájú pontyokat !

Carptrack Monster‘s Paradise Bojli and Carptrack Ex-

plosiv Stickmix Bojli elérhető Cold Water verzióban is!

A Cold Water termékeink kiemelkedő oldódási képességgel 
rendelkeznek hideg vizi körülmények között, novembertől 
egészen áprilisig. További részletek a 11. oldalon.
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imperial baits

 MEGJELENT!
további infó - www.my-boilie.com

Speciális Összetevők • Carptrack inP • Liquid Amino 
• Worm Up Aroma • Oriental Spice Esszencia • Rák
• Egg- és Laktalbumin • Lenmag őrlemény • Légy lárva 

• Protein- és Squid-Liver Koncentrátum

• Cayenne Bors • Őrölt Kender

emény • Légy
um

quid Aminonononononononononononononononononono 
Rák

gy lárvagy lárva 

Nézd meg a teljes fejlesztési 
folyamatot:

www.my-boilie.com

BIG ONES love it hot!
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A Worm UP! bojli fejlesztéséről azt érdemes tudni, hogy az Imperial Baits volt az első, aki tömeg-
gyártásig tudta vinni ezt az ötletet. A fejlesztésen a nyilvánosság bevonásával dolgoztunk.  Közel 
11 hónapba telt a fejlesztése.
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 Omega3 zsír-
savforrást a lenmag tartalmának köszöneti. A friss tengeri rákok egy igazán különleges, enyhén 
sós ízt kölcsönöznek a bojlinak, valamint a szintén alkalmazott cayenne bors egy kis pikáns 
fűszerességet visz a csalinkba. Egyik legfontosabb proteinforrása a pirított kendermag őrlemény. 
Végül, de nem utolsó sorban a hozzáadott laktalbumin és eggalbumin nagyon jó állagot biztosít a 
mixből készült boljinak. Már igen rövid főzési  idővel is kemény boljikat kapunk, így a beltartalom 
a lehető legmagasabb szinten marad az elkészült csalikban. A bolji tartalmaz: 15ml/kg Carptrack 
Liquid Amino-t, 8ml/kg Worm UP aromát és 6ml/kg Oriental Spice esszenciális olajat.

Carptrack Worm Up Termékek

Ø 16mm, 20mm, 24mm

Worm Up Bojli
• 2kg 
• 5kg  
• 8kg Iboxban

a hozzáadott laktalbumin és eggalbumin nag
gen rövid főzési  idővel is kemény boljikat ka

en marad az elkészült csalikban. A bolji tartalm
UP aromát és 6ml/kg Oriental Spice essze

Worm Up Half‘n Half Pop UP
125g - 20mm 
125g - 24mm 

Worm Up Flying Pop UP
100g - 16mm
100g - 20mm
100g - 24mm 

Worm Up Amino Dip
150ml 

Worm Up Amino Gel
100g 

Worm Up Flavour
Adagolás: 7-9ml/kg

50ml 

Essential Oil Oriental Spice
Adagolás: 5-7ml/kg

50ml 

• 2kg 
• 5kg  
• 8kg Iboxba

Es

Worm Up Bojlimix
2kg
5kg

8kg Iboxban
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Carptrack Elite Strawberry Bojli

Ø 16mm, 20mm, 24mm

Carptrack Fish Bojli

Ø 16mm, 20mm, 24mm

Ø 16mm, 20mm, 24mm

Carptrack Elite Bojli

A Carptrack Elite Strawberry Bojli  magas minő-
ségű hallisztből és vízben oldódó adalékokból ké-
szült, mint a Carptrack inP, valódi zöldakjú kagyló 
(GLM) kivonat, Carptrack Protein koncentrátum és 
természetesen a Strawberry Power Powder. A boj-
li tartalmaz még Carptrack NHDC - édesítőt (5ml/
kg), Carptrack Liquid Amino-t (18ml/kg), Carptrack 
inL-t (18ml/kg) és Carptrack Elite Strawberry aro-
mát (5ml/kg). 
Ki kell próbálni, mert a „döglött“ vizek is meg-
nyílnak ezen csalik hatására!

2kg  • 5kg  • 8kg IBoxban

Ez a bojli minden más piacon lévő halas bojlival 
szemben nagyon magas helyen áll. Ez a tény a 
három különböző intenzív LT-hallisztnek, Robin 
Red-nek és a Super Red-nek, valamint a vízben 
oldódó protein koncentrátumoknak köszönhető.
Valóban kivételes csalogató hatást birtokol. 
A bojli tartalmaz még Liquid Amino-t (12ml/kg), 
eredeti indiai fekete bors esszenciát (3ml/kg),  Fish 
aromát (6ml/kg). Tökéletes az összes víztipushoz!  
Klasszikus és kivételesen fogós a kezdetektől.

2kg • 5kg  • 8kg IBoxban

Kihívást jelentő körülmények között, túlhorgászott 
vizeken csak különleges csalival érhetünk el sike-
reket! A nagy nyomás alatt lévő horgászvizeken, 
olyan bojlira van szükségünk, amelyik még a legó-
vatosabb pontyot is kapásra ingerli.
A Carptrack Elite Bojli tartalmaz inL-t (12ml/kg), 
NHDC - édesítőt (3,5/kg), Elite aromát (5ml/kg), 
Liquid Amino-t (12ml/kg) és fekete bors esszenciát 
(1,5ml/kg).
Különösen nehéz körülmények között az Elite 
Bojli lesz a legjobb társad a horgászatban!

2kg  • 5kg  • 8kg IBoxban
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Ø 16mm, 20mm, 24mm

Carptrack Monster-Liver Bojli

Ø 16mm, 20mm, 24mm

2007-ben döntöttünk úgy, hogy bojlit készítünk 
abból a mixből, amit sokan „Minden idők leg-
sikeresebb alapkeverékeként“ aposztrofáltak. 
A sikerek önmagukért beszélnek! Sokkal több, 

mint egy csali!I Ebben a bojliban egyesül a Mons-

ter egyedi íze és illata, valamint a máj karaktere.

Ez a bojli, ha lehet ilyet állítani, valóban a nagy 

és öreg pontyok becserkészésére lett kifejlesztve. 

Több száz 20-30 kg feletti ponty írható ennek a 

„pontymágnesnek“ a számlájára! Kétségkívül a 

legegyedülállóbb termék a piacon!

Elérhető Cold Water változatban is!Elérhető Cold Water változatban is!

2kg  • 5kg  • 8kg IBoxban
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Carptrack Birdfood Banana Bojli

Carptrack Osmotic Spice Bojli

Ø 16mm, 20mm, 24mm,

max nollert

ojli

Ø 16mm, 20mm, 24mm

Egy eddig szokatlan fűszeres bojli, amely a pontyok táp-
lálkozási alapelveinek fi gyelembevételéve lett kifejleszt-
ve. A legaktívabb és a leggyorsabban vízben oldódó 
lisztek felhasználásával, valamint egy speciális formula 
(dinamikus aromaháló) bevetésével lehetővé válik, hogy 
a csali belsejében lévő attraktorok is kiszabaduljanak. 
Ez a bojli minden ponty és amur kifogásához kitűnő fel-
tételekkel rendelkezik. Egy speciális Osmotic Spice íz-
zel,   folyékony amino és NHDC-vel kerül előállításra. 
Fogósságáról győződjön meg Ön is, garantáljuk, hogy 
nem fog benne csalódni! Különösen ajánlott mély vizű 
bányatavakon.

2kg • 5kg  • 8kg IBoxban

Közel 100%-ban vízben oldódó bárány tej, Car-
ptrack NHDC (6ml/kg), Liquid Amino (12ml/kg) és 
a kapható talán legjobb Banana Aroma (8ml/kg) 
segítségével a bojli nagyon intenzív és markáns ízt 
birtokol. Rövidebb és hosszabb horgászatok alatt 
is a halak fő táplálékforrása lehet. 
Tapasztalt halak esetében is nagyon hatásos, fo-
lyóvizeken is sikeresen alkalmazható. Egész év-
ben használható, proteintartalma magas.
Tomas Blazek szerint ez a nyerő a  Lac de Saint 
Cassien-en.

2kg  • 5kg  • 8kg IBoxban

„A pontyhorgászat nem a legfontosabb dolog az élet-
ben, de sokak szerint a legjobb“ 

momomomomomomomomoisisisisisisisisisisisisisisisisisisisistttttttttttttttttmomomomomomomomoisisisisisisisisisisisisisisisisisisistttttttttttttttt
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Carptrack Cold Water Bojlik

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. Keveset, de gyakran etessen.  

2. Októbertől nagyon fontos, hogy tudjuk, merre vermelhetnek  
a halak. Legyünk minél közelebb a halak tartozkodási és táplál-
kozási helyeihez.
3. Télen keressünk mély gödröket, ahol a víz nem mozog, mivel 
ezeken a helyeken általában a vízhőfok akár 4 foknál is magasabb 
lehet. 
4. Hideg vízben a halak nem távolodnak el tartózkodási helyük-
től túl messzire. Próbálja megkeresni a halakat. 
5. A halak táplálkozásai között eltelt idő a téli időszakban álta-
lában rövidebb. Alacsonyabb légnyomásos időszakokban nagy 
sikert érhetünk el. 

A Carptrack Cold Water Bojlik november és április közti időszakra lettek kifejlesztve, ami-
kor a vízhőfok 12°C alá csökken. A bojli összetétele ugyanaz, 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.  Teszthorgászaink és vásárlóink ezeknek a csaliknak köszönhetően 
a téli időszakban is sikeres horgászatokat könyvelhettek el még a befagyott vizeken is.

A következő termékek érhetőek el Cold Water változatban  (mixek és bojlik 16 és 20 mm):

Cold Water Monster‘s Paradise Cold Water Explosiv Stickmix  
Cold Water Monster-Liver

Pontyzsák a lék-

ben!

Pontyfogás a jég 

alól!

moistmomomoisisisttt
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Carptrack Big Balls for Big Ones

ready
catch

dyyyyyydyyy
cccccccccaaaaaaaaatttttttttttccchcccccccccaaaaaaaaatttttttttccch2

24 Ø 

Csak 
nagyoknak!

A nagy ponty sikeres szelektáláshoz!
Eleged van a keszegekből, compókból és kisebb halakból? 
Próbáld ki a Carptrack Big Balls-t, horogcsaliként! 
Kötelező minden csali táskába!
A kisebb halak a csalit nem fogják piszkálni a 24mm-es átmérő 
és a csali keménysége miatt, valamint ellenáll a rákok próbálko-
zásainak is. Elérhető 300gr-os kiszerelésben is.

Termék                Kiszerelés    Méret mm        

Worm Up     300g             24      
Monster‘s Paradise    300g             24               
Monster-Liver     300g             24               
Elite      300g             24              
Fish      300g             24               
Elite Strawberry     300g             24               
Osmotic Spice     300g             24               
Explosiv Stickmix     300g             24               
Banana      300g             24               

12



Csak 
nagyoknak!

Max Nollert
Lago di Bolsena 
22 kg - Big Eye!
CT Fish Bojli

11400 HA
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Qty  Size mm      

1kg   16                 
1kg   20                  
5kg   16                  
5kg   20                  

Uncle Bait „The Boilie“
Catch fi sh like crazy! sweety

fruity

creamy

crispy

CATCHY!
100%

Uncle Bait – “The Boile”
Catch fi sh like crazy!

Created by Imperial Baits

“The Boilie” édes és lenyűgözően ízletes. “The Boilie” rabul ejti 
a halak ízlelő bimbóit. A nagyon ízletes összetevők mellett a “The 
Boilie” tartalmaz még lactalbumint és eggalbumint is - melyet más 
gyártók ebben az árkategóriában nem használnak. Ennek köszön-
hetően a “The Boilie” állaga kemény és ellenáll a törpeharcsa, vala-
mint a kisebb testű fehérhalak támadásainak, sokkal hosszabb ideig, 
mint a hasonló árfekvésű bojlik. “The Boilie” 100%-ban kerek, ezért 
ideális dobócsövezéshez. “The Boilie” nagyon jól látható a halak 
számára! A pontyok imádják a “The Boilie” -t,  Ön is sze-
retni fogja!

Uncle Bait „The Boilie“

Újdonság: már 16mm-

es méretben is!

%%%%0%0%000000100%100%
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sweety

y

creamy

crispy

CATCHY!

Uncle Bait „The Amino Gel“

Kiszerelés: 30g 

Ajándék „The Amino Gel“  az

5kg-os Uncle Bait bojlihoz (16 & 

20mm)

Uncle Bait „The Amino Dip“

Kiszerelés: 50ml 

Uncle Bait „The Pop Up“

Kiszerelés: 40g 

GeGel“l“l“

Bait

cle Ba

cle 

Uncl

Uncl

Un Bait „The Pop Up

Kiszerelés: 40g 

cle BaUnclUn
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Imperial Baits - Carptrack Mixek

ready
roll

dyyyyyydyyy
rrrrrrrrroooooolllllllllllllllrrrrrrrrroooooolllllllllll2 Max Nollert és csapata által kifejlesztett Imperial Bojlimixek teljes 

körűek és természetesek. A vonzóerő és a táplálék szempontjából 

valóságos forradalmi újításnak számít. Ezek a keverékek az ultima-

tív csali keresésére használt beható tanulmányok eredménye. Első 

osztályú lisztekből állnak, a mixek garantálják a kerek és erős boj-

likat (Lactalbumin, Eggalbumin), valamint a legmagasabb fogóssá-

got. Rengeteg európai pontyhorgász esküszik az Imperial formula 

szerint előállított mixekre, bojlikra és adalékokra. 
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Egy puha és szelíd „bomba“ mindaddig, amíg vi-
zet nem ér! Ezt követően a halak érzékszervei 
előtt tűzijátékká válik! 

A cég egyik legsikeresebb termékéből a Car-
ptrack Monster mix alapból, májas jellegű Car-
ptrack Powder, NHDC, 5% magyar paprika, 5% a 
Haith‘s által gyártott spanyol csípős paprika, 2% 
ázsiai fokhagyma por hozzáadásával készült ez 
a különleges ízvilágú bojlimix. Tartalmaz még ki-
lónként 7ml Carptrack Bloodworm aromát és 1ml 
fokhagyma esszenciális olajat. Ezen összetevők-
ből együttesen képződik az a bombasztikus hatás, 
ami azonnal aktiválódik és hosszan tartó csaloga-
tó hatást biztosít.

Monster‘s Paradise

A pontyokat vonzó összetevőkből, mint a Car-
ptrack Proteinkoncentrátum, halliszt, Vitamealo, 
inP (májas adalék), GLM full fat (zöldajkú kagyló), 
Betain, NHDC édesítő és kendermag speciális ke-
verékéből készült ez a mix. Legyen tavasz, nyár , 
ősz vagy tél a Carptrack Explosiv Mix kivállólóan 
teljesít egész évben. A hozzáadott  folyékony ami-
nosav, édesítő és méz aroma teszi igazán külön-
legessé a terméket!
Robbants Te is víz alatt az Explosiv Stick-

mix-el!

Explosiv Stickmix

• 2kg 
• 5kg 
• 8kg IBoxban

2kg  • 5kg  • 8kg IBoxban

A mixeket tuningolja tovább Carptrack adalékokkal!

nenenenenenenenenenenenenenedvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdveseseseseseseseseseses

szszszszszszszszárárárárárárárárárárárárárárazazazazazazazazazazazazazazazaz

nenenenenenenenenenenenenenenenenenedvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdveseseseseseseseseseseseseseseseseseses

szszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszszárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárazazazazazazazazazazazazazazazazazaz

A legerősebb bojli a
 világon!

17



Carptrack Elite Strawberry Mix

Carptrack Fish Mix

Carptrack Elite Mix

A Carptrack Elite Strawberry Mix halliszten alapul, 
tartalmaz vízben oldódó proteineket, mint a Carp-
track inP, tiszta zöld ajkú kagyló kivonat, Carptrack 
Protein koncentrátum, valamint a legtöményebb 
Strawberry teljesítmény por (!0,15%). Használja 
az alábbiak hozzáadásával: Carptrack NHDC – 
édesítő (5ml/kg), Carptrack Liquid Amino (18ml/
kg), Carptrack inL (18ml/kg) and Carptrack Elite 
Strawberry aroma (5ml/kg) – egy kincset fog kapni! 
Egész évben használható, bármilyen víztipu-
son, nagy sikerrel!

2kg  • 5kg  • 8kg IBoxban

Ez a mix minden más piacon lévő halliszt keve-
rékkel szemben nagyon magas helyen áll. Ami 
a három különböző, intenzív LT-hallisztnek, Ro-
bin Red-nek, Super Red -nek, valamint a vízben 
oldódó protein koncentrátumoknak köszönhető.  
A pontyokat rendkívüli módon vonzza. 
Tipikus nagyhalas keverék. Íze és illata 
erősen halas, fűszeres.Keverje be a Fish mixet 
az alábbiakkal: Liquid Amino (12ml/kg), eredeti In-
diai Fekete Bors esszencia (3ml/kg) és Fish aro-
ma (6ml/kg). Tökéletes minden vízhez!

2kg  • 5kg  • 8kg IBoxban

A túlhorgászott vízeken csak különleges csalival 
érhetünk el sikereket! A nagy nyomás alatt lévő 
horgászvízeken olyan keverékre van szükségünk 
, ami még a legóvatosabb halakat is kapásra in-
gerli. A Carptrack Elite Mix halliszt alapú, Carp-
track inP(6%) adalék és GLM (zöldajkú kagyló) 
por (3%) hozzáadásával készült. 
Ezen kívül hozzáadott Carptrack Protein koncen-
trátum teszi igazi nagyhalas termékké!.
Ez a mix néhez fogási körülmények között is a 
legjobb társad lesz!

2kg  • 5kg  • 8kg IBoxban
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Carptrack Monster-Liver Mix

 Carptrack Cold Water Mixek

Elérhető Cold Water változatban is!Elérhető Cold Water változatban is!

2kg • 5kg • 8kg IBoxban

Sokkal több, mint egy csali! Ebben a mixbe egye-
sül a Monster egyedi íze és illata, valamint a máj 
karaktere. Ez a mix, ha lehet ilyet mondani, va-
lóban a nagy és öreg pontyok becserkészésére 
lett kifejlesztve. Keverje be a mixet az alábbiak-
kal: Carptrack Liquid (18ml/kg),  Carptrack Monster 
aroma(5ml/kg) és Carptrack Frankfurter Sausage 
aroma (4ml/kg). A mix sikere már-már legendás! 
20-30 kilós pontyok százait segített már kifogni ez 
a keverék, sőt ennél nagyobbat is! 

A Cold Water termékeknél a maximális oldódást 
tartjuk szem előtt, a nevéből is adódóan a hideg 

vízben. A Cold Water termékek oldódási ideje 
hideg vízben, megegyezik a normál - nyári vál-

tozat - oldódási idejével!  Használata októbertől 
áprilisig célszerű. 

Rengeteg pontyot adott már ez a mix télen! 
Próbálja ki Ön is!

Jég hideg
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Carptrack Osmotic Spice Mix

Egy eddig szokatlan fűszeres mix, amely a pontyok 
táplálkozási alapelveinek fi gyelembevételéve lett kifej-
lesztve. A legaktívabb és a leggyorsabban vízben ol-
dódó lisztek felhasználásával és egy speciális formula 
(dinamikus aromaháló) bevetésével lehetővé válik, hogy 
a csali belsejében lévő attraktorok is kiszabaduljanak. Ez 
a bojli minden ponty és amur kifogásához kitűnő feltéte-
lekkel rendelkezik. Keverd a mixhez az alábbiakat: 
Osmotic Spice aroma (8ml/kg), Osmotic Spice tel-
jesítmény por (1g/kg), Liquid AMINO (18ml/kg) és 
NHDC (7ml/kg). Bányatavakra kifejezetten aján-
lott. Próbálja ki Ön is!
2kg • 5kg • 8kg IBoxban

Carptrack Birdfood Banana Mix

A 10%-os Vitamelo és egy speciálisan előállított 
banánpor hatására nemcsak a halaknak jön meg az 
étvágya. A még hozzáadott 30% madáreledel, úgy 
mint vízben oldódó báránytej és magas tápanyag 
tartalmú formula teszi egyedivé ezt a Carptrack keve-
réket. A vitaminokkal és ásványi anyagokkal felturbó-
zott banános mix is tartalmaz NHDC-t - édesítőt. A 
keverék nagyon könnyen és gyorsan emészthető, 
minden évszakban ajánlott a használata! Tévhit, 
hogy gyümölcsös bojlival nem lehet nagy halat fogni!

2kg • 5kg • 8kg IBoxban

Recept-
megtalálja az imperial-baits.hu weboldalon!

Az eredeti Carptrack recepteket
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Imperial Baits iBox & iBox the Big One

iBox (12,5 Liter) és iBox the Big One (30 Liter) 
Az IBoxok praktikusak és sokoldalúak. A vödrök teteje nagyon pontsan és szorosan illeszkednek, 
ezáltal teljesen légmentesen zárhatóak. Tarthat az IBoxban száraz ruhát, élelmiszert, pontyzsáko-
kat vagy egyszerűen halcsalit, egyiknek sem lesz baja! Optimális a helykihasználása miatt is, mivel  
egymásra rakhatóak.
Anyaga fagynak is ellenálló műanyag. Különlegessége a Big One-nak egy 7 liter űrtartalmú betét, 
ahol tarthat adalékanyagokat, Stick mixeket.

iBox 12,5 Literes   iBox the Big One 30 Literes

iBox a Big One praktikus belső 
tároló kiegészítője. 

iB  Big O ktik  belsőső

Rázd meg...!21
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Carptrack Add Fat

Zsír az első számú ízfokozó! Add Fat alapja egy 
speciális húsliszt és a tartalmazott aroma anyagok 
tovább fokozzák ezt az erős és jellegzetes hús ízt. 
Készíts bojlit vagy stickmix-et Add Fat hozzáa-
dásával, amivel tovább fokozod az ízét. A zsír fon-
tos energiaforrás, valamint az A, D, E vitaminok 
hordozója. Felhasználási arány: az elkészítendő 
csali 5-25%-át tegye ki.
A termék por alakú, nagy zsírtartalmú adalék.
Fogj több pontyot a Carptrack Add Fat hozzáa-
dásával, miután a csalidtól megörültek.

1kg • 3kg  • 10kg* 

Carptrack Squid/Liver liszt

A Carptrack Squid/Liver liszt magas szabad ami-
nosav bázissal rendelkezik. Ez a bolji alkotóelem 
vízben nagyon jól oldódik és kiemelten attraktív. 
Ajánlott adagolás 10-25% kg/mix. 
Használatával otthon készült alapmixünket 
klasszisokkal jobbá teheti ezen lisztek felhas-
ználásával.
A koncentrátum nagyon erős és jellegzetes ízzel 
rendelkezik és nagy lökést adhat minden körülmé-
nyek között. 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 
étvágyát! Használja az alapmixéhez adagolva 5% 
- 10% arányban.A Carptrack Protein koncentrátum 
fontos részét képezi bojliajinknak. Csalinkat még 
hatásosabbát tudjuk tenni e termék használatával, 
az eremények fi gyelemre méltóak.

1kg  • 3kg • 10kg* 

elérhető iBoxban is!

elérhető iBoxban!

1kg • 3kg • 10kg* 
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Carptrack V-Pops

A V-Pops jellemzői:
• kemény és tömör
• kiemelkedő felhajtóerő, még nagy mélységekben is
• jól látható a speciáls fl uo színeknek köszönhetően

Hogyan használd:
• Használd ki a ponty természetes kiváncsiságát, kínálj fel egye-
tlen szemet horogcsaliként.
• A nagy számú fogás tiszta és félig zavaros vizek esetében önma-
gukért beszélnek.
• A V-Pops semleges, bolondítsd meg ahogyan te szeretnéd. 
  Pasztázd, alakítsd kedved és a helyzet szerint. Carptrack Amino 
Dip-ekkel, Amino Gel-ekkel és aromákkal megbolondítva kivállóan 
fog dolgozni. 

Ø 10mm (40g) 
Ø 16mm (100g), 20mm (100g), 24mm (100g)
Ø 28mm (200g) 

Nehéz a választás?

Az előző pontyrekordot (39,1kg) Dieter-Markus Stein fehér V-
Pops-al fogta, amit Carptrack Amino Dip-el bolondított meg.  
Kipróbálja Ön is?

readydyyyyyydyyy2fly

did you paste?
did you paste?

C

yellow  -  orange  -  red  -  white  -  pink 

Ø 10mm, 16mm, 

20mm, 24mm, 28mm Újdonság:
10 mm!

ÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚjjjjjjddddddddddddoooooooooooonnnnnnnnnnnnsssssssssssáááááááááááággggg   -- 1111111111110000000000000000mmmmmmmmmmmmmmmmm

23



readydyyyyyydyyy2fly
Carptrack Flying Hookbaits

fly high!

Max Istas 7 éves horgász  
pontya az Ebro-ról, melyet
Flying bojlival fogott.

Azoknak a pontyhorgászoknak készült, akik szeretik az ízesített 
lebegő bojlikat. Ezeknek a Flying bojlik teljes tartamának 65%-
át az eredeti Carptrack mix adja. Jó megoldás lehet, iszapos 
vagy növényes terepen, ahol szükség van a csali kikönnyítésé-
re. Használja hóember csalizásra, vagy akár magában is!

Íz                 Kiszerelés   Méret mm      

Worm Up     100g      16, 20, 24       
Monster‘s Paradise    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        

24



Carptrack Half‘n Halfs

readydyyyyyydyyy2flyA Carptrack Half’n Halfs bojliban a vizuális- és ízhatást egyesí-
tette az Imerpial Baits egy nem mindennapi módon. A golyó 
különlegessége, hogy egy fél süllyedő és egy fél Carptrack V-
pops, azaz neon fehér színű legebő bojliból áll. Ez használva 
sokkal tartósabb csalihoz jutunk, mintha két félből állítanánk 
össze saját kezüleg. Másik nagy előnye, hogy kritikusan kie-
gyensúlyozott a csali. A ponty alig veszi észre a súlyát, ezáltal 
megkönnyítjük számára a csali felvételét. 
A csali sikerességét bizonyítja, hogy Európa szerte mennyi re-
kord fogás írható a számlájára. 

Íz                 Kiszerelés  Méret mm      

Worm Up     125g        20, 24            
Monster‘s Paradise    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              Banana    125g 20 24  125g        20, 24              stay together!
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Carptrack Amino Gel

Erősítse fel csaliját a horogra vagy hajszálelőkére, nedvesítse 
meg dipbe vagy vízbe mártva, majd helyezze az amino gel-be, 
zárja le a fedelét, majd rázza meg a dobozt. Rendkívül vonzó 
aminókban, aromákban gazdag réteg képződik a csali felületén, 
melynek a nagy pontyok sem tudnak ellenállni!

Íz                 Kiszerelés    

Worm Up     100g     
Monster‘s Paradise    100g      
Monster-Liver     100g      
Elite      100g      
Fish      100g      
Elite Strawberry     100g      
Osmotic Spice     100g      
Explosiv Stickmix     100g       
Banana      100g        
Fruit       100g        
Cream       100g        
Nut      100g        

ellenállni!

   

 
  
  
   
  
   
  
   
    
    
    
     

G
el

 it
...

Carptrack Amino Gél-ek tartalmaznak többek között:
Carptrack NHDC, Carptrack Liquid Amino, Carptrack Flavour, 
Carptrack GLM full fat, Carptrack inP and Carptrack Powder
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Carptrack Amino Dip

Helyezze a horogcsaliját ebbe a folyadékba. Ezáltal megnöveli 
a bojli vonzerejét, főleg a rövidebb horgászatok alkalmával!
A bojlik akár hónapokig benne maradhatnak a dipben, nem 
fognak felpuhulni tőle. Ezt használva a pontyok könnyen meg 
fogják találni a csaliját. Tipp: használja Amino Gel-el (pordip) 
együtt!

Íz               Kiszerelés  

Worm Up     150g      
Monster‘s Paradise    150g      
Monster-Liver     150g      
Elite      150g      
Fish      150g      
Elite Strawberry     150g      
Osmotic Spice     150g      
Explosiv Stickmix     150g        
Banana      150g        
Fruit       150g        
Cream       150g        
Nut       150g        t       150g        Nut 

Carptrack Amino Dip tartalmaz többek között:
Carptrack NHDC, Carptrack Liquid Amino, Carptrack Flavour, 
Carptrack GLM fullfat, Carptrack Liquid and Carptrack inL

0g

With adhesive formula!
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ready
catch

dyyyyyydyyy
ccccccaaaaaattttttttttcccccccaaaaaattttttc2

Imperial Baits - Carptrack Adalékok

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 
a különbséget. Még édesebb, még erősebb, még érdekesebb!

Ízletes aromák
A Carptrack széria aromái, ízei nagyon intenzívek. A főzési folyamat köz-
ben is kiemelkedően ellenálló. Aromáink tökéletes szimbiózisban vannak 
az általunk készített mixekkel.

A Carptrack összetevőkkel nagyon egyszerű dolgozni otthon, bojligyúrás al-
kalmával, úgy mint a kész bojlikkal és egyéb adalékainkkal. Egy vagy több 
Caprtrack Powder hozzávalónk fi xálva lesz a bojlink struktúráján kívül, ilyen 
a Carptrack Liquid, Carptrack inL és Liquid Amino. Mivel ezek nagyon sűrű 
kivonatok, ezért azt ajánljuk ,ne adjanak többet a mixhez, mint ami ajánlott. 
Ezek a termékek nagyon hatékonyak, ezért rendkívüli módon megnöveli az 
esélyünket, melyet több ezer sikersztori is alátámaszt egész Európa szerte. 
A 12 oldalas „ Pimp my Baits“ kiadványunkban olvashat arról, hogyan teheti 
csaliját még hatékonyabbá és ellenállhatatlanabbá a halak számára.

Elég  30-50kg csali 
elkészítéséhez

9990 HUF
28



Imperial Fishing
we love to fish!

PimpPimp
mymyBaitsBaits

Carptrack termékek, adalékok hatékony és 
eredményes felhasználása

„Bless your bait, make it sacred 
and outsmart the Carp!“9990 HUF
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max nollertmax nollert

Imperial Baits - Pimp my Baits!Imperial Baits - Pimp my Baits!
Kedves Pontyhorgászok!
Az Imperial Baits széles palettán kínálja a Carptrack termékcsalád attraktorait és ada-
lékait, amelyek minden szituációban a maximumot nyújtják a pontyhorgászoknak. 
Ezzel a kis kiadvánnyal segíteni szeretnénk Önöknek termékeink helyes és ésszerű 
alkalmazásában, hogy a horgászat az első percétől kezdve, akár előetetés nélkül is 
kimagasló eredményeket érhessenek el! Ezen taktikákat egész Európában sikeres 
teszthorgászaink ajánlásával gyűjtöttük össze. 

Sok sikert kíván az Imperial Baits a vízparton és örülünk, hogy megoszthatjuk Önökkel 
az évtizedek alatt összegyűjtött tapasztalatainkat. 

Tunningold fel a csalidat (1kg-hoz): 10g inP, 10g Powder, 5g GLM, 10ml in
Liquid, 10ml Liquid Amino – add hozzá a port, rázd össze és végül a folyadék 
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25kg
River Carp

 Pimp my Baits! Pimp my Baits!

Keverd össze Carptrack Add Fat-al, Squid liszttel 
vagy protein koncentrátummal a földet vagy homokot. 
Locsoljuk meg inL-el, adjunk hozzá GLM-et és inP-
t, majd keverjük össze. Ez a keverék egy tartalmas 
fi gyelemfelkeltő felhőt képez majd a vízben, ami mág-
nesként vonzza a pontyainkat!

Hogyan használjuk:
A Carptrack attraktorokat használhatjuk bojlikészítésnél a mixünkhöz keverve, vagy a 
gyári bojliaink csalogató hatását még vonzóbbá tehetjük ezek használatával. Eredmé-
nyességük főleg erőssen horgászott vizeken, valamint kapástalan időben mutatkozik, 
ahol hihetetlen étvágyra ingerlik a pontyokat. 
Használhatjuk őket pelletekhez, magmixekhez vagy stick mixekhez keverve is. Haszná-
lata egyszerű, locsolja meg a kívánt csaliját Carptrack Likviddel, vagy az inL Likviddel, 
majd rázza össze, ezt követően öntsön rá Carptrack Powdert, vagy inP Powdert.
Felkészültségünket a nagy pontyok jutalmazni fogják!

sprinkled baitprispsp

Peter Schuh
26kg  
Moselle

A földhoz adjunk    
attraktorokat 30-
50%-os arányban

Tipp földdel/homokkal

PimpPimpPimpPimp
my
PimpPimpPimpPimp
my
PimpPimpPimpPimp
mymy
PimpPimpPimpPimpPimpPimpPimpPimp

BaitsBaits
PimpPimpPimpPimpPimp

BaitsBaits
PimpPimpPimpPimpPimpPimpPimpPimpPimp

kakallllllllllll
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Paszta tipp

Oldódási idő :10-50 óra!

Liquid + Powder = Paszta

Carptrack Liquid + Carptrack Powder = Carptrack paszta
A jól bevált pasztánkat a következőképpen készíthetjük el: 1 kanál Carptrack Liquidet 
keverjen össze 7-8 kanál Carptrack Powder-el. A keverék nagyon ragad és nyúlós, így 
célszerű kissebb nejlonzacskóba töltve elvégezni a keverést és összedolgozást kívülről.  
A kész pasztánkkal csomagoljuk be a csalizni szánt bojlinkat, majd tegyük őket zárható 
dobozba. Így akár több hónapig is eltartható. 
A paszta nagyon intenzív illattal és csalogató hatással rendelkezik. A fentiek alapján 
elkészített paszta egy egyedülálló és igazi pontymágnes. Ezen pasztával sikeresek le-
hetünk kapástalan időszakokban is.  Biztosak vagyunk benne, hogy sok örömöt 
fogsz benne lelni. 

Készítéshez használj nejlon tasakot, így 
kezed tiszta marad. 

Az Imperial Baits teszthorgászai kiválló 
eredményeket értek el egész Európában a 
Carptrack paszta segítségével. 

Sokan úgy ismerik,  a „CSODAPASZTA“! 

extra tipp:

álló 
ban a 

A“! 

Elkésztése csak pár pillanat!
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Stefan Uhrig - 28 Kg
Liquid / Powder Paszta

9990 Ft

Carptrack inL + inP 

+ Powder + Liquid

Nagyszerűen ellenáll a rákoknak is Powder = Paszta

Liquid-Powder Paszta

„ CSODAPASZTA“ cso-
mag, ami elég 30-50kg 
csalihoz 
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A pontyok ínyencek!

Green Lipped Mussel - they love it!

Carptrack GLM full-fat 
Ezer szó is kevés lenne leírni a különbséget a zsírtalanított GLM és a fullfat GLM 
között. A benne lévő olajok és zsírok a fő ízhordozói ennek a kimagasló minőségű 
zöldajkú kagyló kivonatnak, ami egyenesen Új-Zélandról érkezett.  Ez a kiválló mi-
nőségű termék, megtalálható egyes bojliainkban is (Elite, Elite Strawberry). Hasz-
nálhatjuk saját bojlimixeinkbe is keverve (5-10gr/kg), vagy pordippjeinkhez adva 
a csalik panírozására, hogy még nagyobb csalogató hatást érjünk el! 

Mi nem azt szeretnénk, hogy még több pénzt kelljen kiadnia! Mi abban segítünk, hogy 
még többet fogjon! 

Nagyon kis mennyiség is elég, hogy kiemelkedő hatást érjen el. Csökkentse etetésre 
szánt mennyiséget, azzal a trükkel, hogy a folyékony attraktorok és a pordippek segít-
ségével ellenállhatatlanná teszi a csaliját a pontyok számára!

Tomas Blazek 

use  GLM full-fat

+ Strawberry Gel
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Green Lipped Mussel - they love it!

Ne költs többet, inkább fogj többet!
Használj Carptrack adalékokat - többszörözd meg a           

csalogatóhatást, költs kevesebbet etetésre

Carptrack NHDC és Carptrack Power Powder
Használjon minőségi anyagokat, mint a Carptrack Power Powder-t és az NHDC-t hor-
gászatai során a biztos siker érdekében. Hisz nálunk nem a mennyiség, hanem a mi-
nőség a lényeg! 
Carptrack NHDC: A pontyok imádják az édes ízeket. Az NHDC 1800-szor édesebb a 
cukornál anélkül, hogy keserű lenne. 1kg etetésre szánt boljihoz elég 3-7ml belőle. A 
kívánt mennyiséget keverje Carptrack Liquidhez vagy Liquid Amino-hoz az egyenletes 
eloszlás érdekében, majd öntse rá a bojlikra. Az NHDC édesítőszer használható termé-
szetesen bojlikészítéshez is (3-5ml/kg), illetve édesíthetünk vele különböző magokat 
(tigrismogyoró, kukorica) is. 
Carptrack Power Powder: Ez egy rendkívül tömény ízfokozó por, ami az alábbi ízek-
ben elérhető: Elite-strawberry, Banán, Cream, Osmotic Spice és Tutti Frutti. Ajánlott 
adagolása: 1gr/kg! Adagolhatjuk bojlimixbe vagy keverhetjük etetőanyaghoz, magmixhez 
is. 

Tuningtipp bojlihoz (1kg): 
10g CT inP, 10g CT Powder, 

5g CT GLM, 10ml CT inL, 
10ml CT Liquid Amino, 

10ml CT Liquid

Minden mixet ellenállhatat-
lanná tudsz tenni a Power 
Powderrel

NHDC also works great in Morocco at 
Bin El Quidane lake where carp are 
not regularly caught on boilies! 
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Frissen kezelve inL-el és inP-vel 2-3 órával a száradás után

Keverési alapszbályok

Melyik Carptrack adalék milyen tipusú bojlihoz passzol?
Két főtipust különböztetünk meg bojliainknál: büdös és édesKét főtipust

Worm Up • Monster‘s Paradise
Elite • Monster/Liver • Fish

Uncle Bait • Explosiv Stickmix • Elite Strawberry 
Osmotic Spice • Birdfood Banana

ia ál büdö

Ezek a termékek büdös és fűszeres illa-
túak. A bennük lévő Carptrack Liquid és 
Carptrack Powder felelős azért, hogy a 
vízben hosszú ideig megőrizzék ízüket és 
illatukat. A bojlik panírozásánál tartsuk be 
a sorrendet, először a porral rázzuk össze 
a bojliainkat és csak ezután öntsük rá a 
Liquidet. Ezáltal egyenletesen eloszlik a 
bojli körül. 

Az intenzív illata a Carptrack inL-nek és az 
inP-nek nem éppen egy fi nom banánhoz 
vagy eperhez hasonlítható. Mégis tökéle-
tesen harmonizálnak minden édes ízvilágú 
termékünkben, ezek a vízben rendkívül jól 
oldódó anyagoknak köszönhetően ott is ki-
vállóan működnek, ahol a büdös-halas csali-
kat nem nagyon favorizálják. Téli hideg vize-
ken is nagyon fogós!

36



The advantages 

at a glance

Kevesebbet etetés, mégis nagyobb esélyek
yobb esélyek
yobb esélyek

 
 

 
 

 
Kisebb a túletetés veszélye

Kevesebbet etetés, mégis nag
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Kisebb a túleleletúletea te

 
Kisebb a túlete

Kevesebb etetés mellett is a hal könnyebben megtalálja a csalit

 
 

bb etetés mellett is a hal

bb etetés mellett ett is a a h a hal

bb etetés mellett is a hal

Azonnali hatás, ami egyben hosszan tart

Carptrack Liquid Amino az emberi orrnak egy lágy illattal rendelkező folyékony attrak-
tor, de a vízben mégis robbanásszerűen ontja ki magából az ízeket. A Liquid Amino-t 
sok pontyhorgász használja inP-vel vagy Powder-el kombinálva bojlik panírozásá-
ra. A jó hőtűrő képességének köszönhetően saját bojlikészítéshez is kivállóan alkal-
mas. Ajánlott adagolás: 20-30 ml/kg. Használható halas-büdös és édes bojlikhoz is.               
Kísérletezz szabadon! Az adalékainkkal nem követhetsz el hibát!

Az összes általunk attraktorral bevont boj-
lit, adagolástól függően 1-2 óra száradás 
után problémamentesen dobócsövezhet-
jük akár! 

Repítsd és fogd ki a legnagyobbat!

29kg - Liquid, inP 

és E. Strawberry Gel

dobócsővel is könnyen bejuttathatod
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Hogyan használd? Mártsa vízbe vagy dippbe felcsalizott bojliját, 
majd tegye bele a megnedvesített csalit a pordippbe, zárja le a 
dobozt, majd jól rázza meg. A folyamat többszöri megismétlésével 
a bojli méretét növelheti. 
Egy rendkívül vonzó csalival fog horgászni, aminek a pontyok nem 
fognak ellenállni!

Carptrack Amino Gel (pordipp) tartalmazza az alábbiakat:
Carptrack NHDC, Carptrack Liquid Amino, Carptrack Flavour, Car-
ptrack GLM full-fat blend, CT inP, CT Powder és CT Power Powders

Carptrack Amino GelsCarptrack Amino Gels aaCaCaCa

Elite Strawberry 
Amino Gel

Monster‘s Paradise 
Amino Gel: 
- több mint 12 órán keresztül 
felyti ki hatását

 Amino Gels

Andreas Stark, Stefan Fiedel, Philip Bettini

38



Carptrack Amino DipsCarptrack Amino Dips

Hogyan használd? Áztassuk be csaliainkat a horgászat meg-
kezdése előtt akár pár órával vagy akár egy nappal ebbe a fo-
lyadékba, így a csali fogóssága hatványosan megnő! Különösen 
hatékony rövid horgászatok során. A bojlik akár hónapokig ma-
radhatnak a dippben, nem fog felpuhulni tőle. 

Carptrack Amino Dips tartalmazza az alábbiakat:
Carptrack NHDC, Carptrack Liquid Amino, Carptrack Flavour, 
Carptrack GLM fullfat, Carptrack Liquid és Carptrack inL

with extra 
adhesive formula!

pDio Dipo Dip

meg-
a fo-

önösen 
g ma-g ma

avour, 

pspsps

Gyors dippelés , 
tiszta ujjak

Alex Kolacz

39



I pimp my

baits!

Imperial Fishing
we love to fish!

my Panírozz Te is!
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Frissen kezelt bojlik

2-3 óra száradási idő

Carptrack Liquid és Powder

Carptrack Liquid és CT Powder 
Ez a két termék hihetetlen hatással van a halakra. Ezek a termékek 
természetes anyagokból készültek.
A szisztematikus L-Amino Acid adagolásának és a Maillard folymatok-
nak köszönhetően az egyik legjobb attraktor a pontyoknak. Kombinálja 
bojlijában a Liquidet és Powder-t, hogy a két termék csalogató hatá-
sának köszönhetően még fogósabbá váljon. Készítsen a Liquidből és 
Powder-ből pasztát, de ha még egyedibbé szeretné tenni, adjon hozzá 
Power Powdert is mint teljesítmény növelőt. A „Pimp my Baits“ kataló-
gusunkban még több tippet találhat erről a termékről.

Carptrack Powder
Adagolás: 25g/kg-tól
100g  • The Big One 400g  • Mega One 1kg

Carptrack Liquid
Adagolás: 30ml/kg-tól
300ml • The Big One 1000ml 

Powder-bPowd
Power Po
gusunkba

Carptrac
Adagolás
100g  • Th

Carptrac
Adagolás
300ml • Th

Powder 50g +
Liquid 12,5ml

ish!

Panírozz Te is!
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Jó ha tudod!

Bojli  
átmérő

Bojli felülete
(cm²)

Súly/Bojli Bojli darab-
szám/kg

Bojli felület (cm²)/
kg

16mm 8,04 approx. 3,1* 322,5 2592,9

20mm 12,56 approx. 6,05* 165 2072,4

24mm 18,09 approx. 10,0* 100 1809

*Figyelem: A méréseket az IB Carptrack Worm Up bojlival végeztük el. Az adatok változhatnak függően az 

összetevőktől, készítési és szárítási folyamattól.

Gondolkoztál már a bojlikkal kapcsolatos mennyiségeken, felületükön az 
átmérők viszonylatában? 

Nem? Összegyűjtöttünk neked pár adatot, ami érdekes lehet!

Vess egy pillantást az alábbi táblázatra: 

Bojli mennyiség (/kg)
Amennyiben a körülmények megengedik (pl: törpeharcsa, rák), használj 16 mm-es 
Carptrack bojlikat.  1kg 16mm-es bojli dupla mennyiségként hat a vízben 1kg 20mm-
es bojlihoz képest. A pontyok tovább maradnak az etetésen, tovább keresgélnek, vi-
szont ugyanannyit költöttünk bojlira.

A bojli felülete

A bojli felülete is egy érdekes téma, ha a bojlik vonzerejét vizsgáljuk. Ha megnézzük a 
táblázat jobb oldalát láthatjuk, hogy 1kg 16 mm-es bojli felülete kb. 25%-al nagyobb fe-
lületet képez, mint ugyanennyi bojli 20 mm-esből, a 24mm-es hez képest pedig ez az 
arány 40%.  A vizsgálat alapján elmondható, hogy a kissebb átmerőjű bojli kiadósabb,  
ezáltal a vonzereje nagyobb tud lenni, a beszerzési költségek viszont nem változnak.

Összegzés
Ugyanakkora súlyú bojlik esetében a 16 mm-es bojli rendelkezik a legnagyobb felülettel 
a 20-as, vagy 24-es bojlikhoz képest. Nagyobb méret választása esetében is érdemes 
elgondolkozni azon, hogy egy kisebb golyó felületét kezeljük, dippeljük, pasztázzuk a 
jól ismert Carptrack adatlékokkal. Így a csali mérete megnövekszik, a csalogatóhatását 
viszont megtöbbszöröztük. Azonos súlyú bojlik esetében a kissebb átmérővel rendelke-
ző nagyobb felületet biztosít, kiadósabb etetést érünk el. Abban az esetben javasoljuk 
a 24 mm-es bojlikat, ha szelektálni szeretnénk, a kisebb és gyakoribb fogások helyett 
a BIG ONE-t szeretnénk kifogni!

Következtetés:
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Új mértékegység: Bait Pimp

10´s Bait Pimp 20´s Bait Pimp 30´s Bait Pimp

Tökéletes és jól ismert Carptrack réteg, 
anélkül, hogy ragadós lenne!

Mi is a 10´s, 20´s vagy 30´s “Bait Pimp”?
Ha például egy 30´s „Bait Pimp” van meghatározva a keverési arányban, akkor ez azt 
jelenti, hogy 30g Carptrack Powder és 30ml Liquid szükséges a felület kezeléséhez. 
Ennek eredménye, hogy a folyadékból és lisztszerű anyagból kialakul az a tökéle-
tes nedvességtartalmú és állagú felület, amivel csalink ellenállhatatlan lesz. Ennek a 
keverési aránynak köszönetően a bojli megkapja a tökéletes és jól ismert Carptrack 
réteget, ami nem ragadós!
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Carptrack inP and inL vízben oldódó Enhancer por vagy folyékony formá-
ban, amely egy jel a pontyoknak a természetes táplálékforrásról, tartalmaz 
lecitint, élesztőt és májat, mely nagyon erős. A használata ajánlott kész 
bojlikhoz, mixekhez és paszta készítéséhez - valódi ponty mágnes! Nagy 
sikereket érhet el ezzel a termékpárossal kapástalan időszakokban is. 

Carptrack inP
Adagolása: Mixekhez vagy kész bojlikhoz 30-60g/kg                                                               
Kiszerelése: 150g -The Big One 500g - Mega One 1kg

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

Carptrack Liquid Amino elindít a pontyokban egy nagyon erős késztetést  
a hogy táplálkozzanak. Ez egy kiváló minőségű folyékony keverék, amely 
az ízanyagok célirányos alkalmazásának köszönhetően a pontyok fogá-
sára lett kifejlesztve. Tartalmaz: oldott állapotú Betain N-Thrymethilglycin, 
L-Methionyn, L-Cystein, L-Alanin, L-Arginin, L-Tryphtophan, B6 Vitamin, 
fehérje, szénhidrátot. A folyadék enyhén sós ízű. Használja együtt az Ami-
noacid Complex-el és egy verhetetlen csalit fog kapni. 
Adagolás: 20ml/kg Kiszerelés: 300ml és 1000ml

Carptrack NHDC the original (Neo Hesperidin Dihydro Chalcone) 1800-
szor édesebb, mint a cukor. Íze olyan egyedülálló, hogy Ön és a pontyok 
garantáltan mindig rá fognak ismerni a termékre - ez egy valódi pontymág-
nes! Használja bojlikészítéshez, vagy Carptrack Liqviddel együtt. 

Adagolás: 3-7ml/kg
Kiszerelés: 65ml és 300ml

Carptrack GLM full-fat zsíros keverék, használható a mixekhez és 
nedvesítést követően kész bojlikhoz vagy 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

Carp
ban,
lecitint
bojlik
sikere

Carprptrack 
agolása:

Kiszerelés

Carptrack 
Adagolása:
Kiszerelés

Carp
Adag
Kiszer

Carptrack Adalékok
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Carptrack Power Powders – ez egy rendkívül tömény por aroma, 
melynek segítségéval hihetetlen természetes ízd adhat csalijának. 
Power Powders - már elérhető 25g-os kiszerelésben is. 

Power Powder ízek:
Elite Strawberry
Cream/Scopex
Osmotic Spice
Tutti Frutti
Banana
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Carptrack Adalékok

Carptrack Intense Fish Oil amellett, hogy a tiszta, és így erőssen halas 
ízű, amely az úgynevezett instant Attraktor (pl. a pellet), tartalmaz esz-
szenciális zsírsavakat is - kihagyhatatlan minden bojliból. Amikor a víz 
meleg, akkor van létjogosultsága a használatának, mivel ilyenkor adja ki 
magából az igazi vonzerőt. A bojliból kiáramolva az egész vízoszlopban 
elterül, ezáltal a csalihoz vezeti a vízközt tartozkodó halakat is. 
Adagolás: Mixekhez 20-40ml/kg

Kiszerelés: 300ml és1000ml

Carptrack Aminoacidkomplex, Egy magas hatóerejű száraz keve-
rék, oldódó aminosavakból, melyek a csalik összetevőinek megerősí-
tésére szolgálnak. A különleges keverék és az ebből adódó erős szag 
teszi egyeülállóvá ezt a terméket. Carptrack Betain Mixekhez és boj-
likhoz! Az N-Trymethilglycin a kulcs a sikeres horgászathoz! Ennek a 
magas minőségű aminosavnak az a különlegessége, hogy jól bírja a 
hőt és vízben oldódik! Egy bojli nem bojli betain nélkül. 
Carptrack Liver Powder ez a természetes májkoncentrátum a ponty-
horgászat egy ősrégi és nagyon ismert hozzávalója. A májnak termé-
szetes és vonzó az aminósav sokszínűsége. A Carptrack Liver össze-
tevője csalijának intenzív jelleget kölcsönöz, ami hatalmas mértékben 
megnöveli a csali vonzerejét. Figyelem ez a termék a nagyhalas bojlik 
alap összetevője!

Adagolás: Carptrack Aminoacidkomplex és Betain 5-10gr/kg;Carptrack 
Liver Powder 50gr/kg

Carptrack Stabil`it – penészedés ellen! Öntse a tojáshoz a keveréket. 
Teljesen ízetlen és szabtalan folyadék, melynek segítségével meg-
akadályozhatja a bojlik kellemetlen penészedését. Szárítsuk a bojlikat 
legalább 1 napig, majd tárolja azokat száraz, hűvös helyen, óvva a 
közvetlen napfénytől. A tartósság garantált!

Adagolás: 50-80 ml/kg
Kiszerelés 300ml  • The Big One 1000ml • 5 L
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Carptrack Aromák & Esszenciális Olajok

Íz              Kiszerelés   Adagolás     

Worm Up Flavour       50ml      7-9ml/kg        
Bloodworm Flavour    50ml      5-7ml/kg        
Monster Flavour     50ml      3-6ml/kg         
Elite Flavour     50ml      3-6ml/kg        
Fish Flavour     50ml      4-7ml/kg        
Frankfurter Sausage    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 bír-
ják a főzést. Nagyon tömények, ezért ajánlott az adagolást 
betartani. Max Nollert: ‘Ennyi év után is, még mindig meglepő 
számomra, hogy mennyire befolyásolják a pontyok táplálkozá-
si viselkedését az aromák és illóolajok.’
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Carptrack Amino Pelletek

A Carptrack Pelletek rendkívül magas minőségű 
pelletek, csak lassan oldódnak fel a magas hal-
biológiai kritériumoknak is megfelelnek. Bármi-
lyen víztipuson kiválló eredményekkel használ-
ható. A Carptrack bojlikhoz és stick mixekhez 
kiegészítőként is nagyon jó eledel. 

Speciális hatása:
Az etetés megkezdése előtt néhány órával tunnin-
gold fel a pelletet, ugyanúgy, mint a bojlit, Carp-
track Liquid (Amino)-val, Fish Oil-al és Powder-al. 
Sok sikert és élvezd a fotózást a fogásaiddal!

Tartalom: 
-  Aminosavak: L-Lysine, L-Methionine, L-Cysteine  
-  Vitaminok: A, D3, E, C 
-  Zsírsavak: Omega 3, Omega 6 
-  Protein összetétel: 32% 
-  Zsír 9% 
-  Nedvesség: 3.2% 
-  Hamu: 11% 
-  Szénhidrát: 34.8%

Összetevők: 
Búzaliszt, Szójatészta, Aminosavak, Halliszt, 
Növényi zsírok, Garnélaliszt, Halolaj, Vitamin-
keverék

Amino Pellets   Amino Pellets
4mm és15mm:  25mm:
2kg    2kg 
5kg    5kg 
10kg    10kg

15mm, nem fúrt

4mm, nem fúrt

25mm, fúrt

Használj BPS-t és a pel-
leted oldódási ideje a 
duplája lesz. Csak per-
metezd rá a vödörben..!

Tipp:
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Tomas Blazek fogása -  „Moby Dick“ - 35,8 Kg!
A legnagyobb hal a hatalmas Lac Du Der-ből. Ez  4800 hek-
tárnyi vízfelületet jelent. Tomas Blazek-nak a Carptrack Elite 
Strawberry bojli segített megtalálni a tűt a szénakazalban. 
Gratulálunk!

17.10.2013, Lac du Der
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...feel good!
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Imperial Fishing termékek bojlikészítéshez

Bojliroller ‘Professional‘

• 100% pontos illeszkedés
• Nylon erősítésű műanyagból készült
• Egyben öntött, csavarok nélküli
• Csúszásmentes talpak
• Kihúzható fogantyúk
• Tökéletesen kerek bojli készíthető vele!

Elérhető átmérők (mm): 14, 16, 18, 20, 24, 30, 35!  

Bojli kinyomó ‘Tanuló‘ – 1kg tészta

• Kapacitás: 1kg tészta
• Préselt test
• 8mm acélvastagság
• Időtálló és stabil menet
• Tartalmaz egy bojli kinyomó fejet, ami méretre vágható
• Kiváló nyomórész, stabil használhatóság

Bojli kinyomó - Air Gun ‘New Generation‘ – Kezdő– 1kg tészta
A bojli kinyomó-Air-Gun lehetővé teszi, hogy több kiló bojlit készítsen 
rövid idő alatt. Szabványos kompresszor csatlakoztatásával azonnal 
használható. 
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Imperial Fishing Alu-Airguns ‘New generation‘

Bojli készítés nagy léptékekben!
Régóta keressük a tökéletes méretű bojlinyomót 
és örömmel jelenthetjük be megtaláltuk!

Alu-Airguns „New Generation“
Prémium gyártás és a tökéletes kivitelezés eredmé-
nye ez a termék! Kiváló minőséget fog a kezében 
tartani mindenkoron, legyen bármilyen intenzív a 

használat.
Különös hangsúlyt fektettünk az elnyűhetetlen me-
netekre. A  belső nyomásmérő atombiztos és pon-
tos. A kompresszor pisztoly fi xen rögzített.  

Bármelyik szabvány kompresszorral használható. 

Az ideális használathoz a nyomás 8 bar felett le-
gyen.

Az Alu-Airguns New Generation hosszú távú és ki-

váló befektetés. További tuti csomag a 52. oldalon. 

Midi Alu-Airgun ’New Generation’ 
- Kapacitás:  2kg tészta
- Átmérő: 10cm
- Hossz: 36cm
- 5 méretre vágható kinyomófejjel

Maxi Alu-Airgun New Generation 
- Kapacitás: 3.5kg tészta
- Átmérő: 11cm
- Hossz: 50cm
- 5 méretre vágható kinyomófejjel

Monster Alu-Airgun ’New Generation’ 
- Kapacitás:  4.5kg tészta
- Átmérő: 13cm
- Hossz: 45cm
- 5 méretre vágható kinyomófejjel

Rögzített pisztoly

Premium Minőség

dmé-
be
 a 

me-
on-

ató. 

 le-

 ki-

n. 

Alu-Airguns New generation

ót 

é-
ben 
 a 

    1 • 2,5 • 3,5 • 4,5 kg tészta

Erős és jól futó menettel

    151



Imperial Fishing ’Guns’n Roller’ szettek

Imperial Fishing „Guns‘n Roller“ szettek
Nagyszerű, nem csak kezdőknek, hanem profi  boljikészítőknek is. 
Ezek a szettek tökéletesek és költséghatékonyak, hogy beindítsd az 
otthoni bojligyártást! Nem számít, hogy keveset vagy sokat készítesz, 
mindenki megtalálja a maga szettét a kínálatból! Kérdezz minket!

Minden ‘Guns‘n Roller‘ szett az alábbiakat tartalmazza:
- Bojli roller ‘Professional‘. Választható méretek: 16,20 vagy 24mm
- BPS (Boilie Protector Spray) - a tökéletes karakterisztikájú bojliért
- iBox 12.5l, ami jó 8kg bojlihoz vagy mixhez - Szett 1&2
- iBox 30l, 20 kg bojlihoz vagy mixhez - Szett 3&4
- Energia Ital ‘...feel good!‘ Hogy bírd a kiképzést :)!

A végső ár a kinyomófej méretétől függ és alakul:
• 1. Boilie Handgun ‘Learner‘ – 1kg tészta

• 2. Boilie Airgun ‘New Generation‘ - 1kg tészta 

• 3. Maxi Airgun ‚‘New generation‘ – 3.5kg tészta 

• 4. Monster Airgun ‘New Generation‘ – 4.5kg ´tészta 

Set 1

Set 2

Set 3

Set 4

Csomag tartozékok

+

Set 4

Set 3

Set 4

Se
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Boilie Protector Spray

Imperial Fishing Bojli Protector Spray – BPS

Boilie Protector Spray, vagy röviden BPS, abszolút egyedülálló 
innováció az otthoni bojlikészítésben. Az elkészített bojli tökéletes 
lesz! Tökéletesen kerek bojlik készíthetőek könnyedén, amik még 

gyorsabban használatba vehetőek egy horgászat során!

Egy fl akon BPS kb 100kg bojli elkészítéséhez elég. Fújj egy keve-

set a bojlinyomóba és a bolji rollerre, a tésztára és alábbiakat fogod 

tapasztalni:

- A nyers tésza könnyebben formázható
- A bojlik a kezelést követően nem fognak összeragadni
- Tökéletesen kerek bojlik készíthetőek
- A nem főzött nyers bojlik nem deformálódnak
- Kevesebb víz elég a párolásához, főzéséhez  > Az eredmény 
szárazabb és keményebb bojlit kapunk a készítés után már 1-2 órá-
val! Törpés vízeken ez nagy segítséget adhat!
- Megelőzhető az aromák, aminók főzéskori nagymértékű távozása
- Íz és illatanyag mentes
- Készítés során használt eszközök könnyebben takaríthatóak

Spray 600ml 

perial Fishing Bojli Pr

Így néz ki egy tökéletes Carp-
track Bojli! Köszönjük BPS!

• Aromákban és ízekben gazdag
• Tökéletes szerkezet
• Kifogástalan kerekség
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Az első gyűrű rögzítése, gyantázása hoss-
zított, egészen a bottagok illeszkedéséig. 
Ennek igen nagy stabilizáló szerepe van!

Nyél: 3,5lb

Kettő m. tag: 3,0 u. 3,5lb

Súly: 408g / 418g

Gyűrűk: 6 + 1 SIC

it‘s your choice!

I
m
pe

ria
l 
F

ish
in
g 

R
O

D
 A

R
T

max nollert Temptation Twin Tip

12ft 3,5lb nyél + 3,0lb és 3,5lb második taggal

IM7 Woven Carbon
Csiszolva  és lakkozva

3.0 lb második tag
Érzékenyebb akcióval 

3.5 lb második tag
Gerincességet követelő küzdelmekhez

Felsőkategóriás duplon
Aluminium diszítés a nyélen
Softtouch zárókupak

mindkét tag tartozék
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Helicop.szerelék, 10cm előke,

20mm Uncle Bait „T
he Boilie“

167m!
Rekord infó:
Régi CZ rekord: 143,75m

Új CZ rekord: 167m

Bot: max nollert Temptation 

Twin Tip with 3,5lb Spitze

Zsinór: AWA-SHIMA Ion 

Power S-Missile 0,28mm

Ólom: 90g

Orsó: Soul Big Pit 8000FD

Fuji DPS-M20 Orsó rögzítés
Nagy orsók számára is tökéletes

elék, 10cm

t „T

cop.szerelék

 Uncle
erelék
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Rod Art by Imperial Fishing – kézzel gyártott botok!

Általános tulajdonságai az  IBaits botoknak:
• Átlapolt felső gyűrű
• Epoxi gyanta a gyűrűkön
• FUJI orsórögzítés
• Első osztályú carbon test

gy

Rod Art  az Imperial Baits-től
A különleges szénszálas pontyozó botokat 4 
típusban kínáljuk a kedves vásárlóinknak, így 
mindenki megtalálja a számára legideálisabbat, 
amely hűséges társa lehet a horgásztúráin. Nézd 
meg a Carp-GPS-en a gyártási folyamatot teljes 
egészében!

Ezek a botok, egy nagyon hosszú fejlesztési és 
tesztelési folyamaton mentek át, így ennek kö-
szönhetően, tökéletesnek mondhatóak. Használ-
ja Ön is nagy megelégedéssel, a siker garantált!
.

Multirange 12ft 2,75lb
Művészi, rendkívül érzékeny, nagyon könnyű horgászbot,
a fantasztikus fárasztási élmény garantált!

Multirange 12ft 2.75lb különleges tulajdonságai:
• Fényezetlen carbon
• A bot súlya csak 295g!
• Dobósúlya 80-150g, max. 180g
• 7+1 Fuji gyűrű
• Fuji orsórögzítés
• Az érzékeny akció miatt a fárasztás igazán élvezetes
• Kiválóan alkalmas az igazán nagy pontyokhoz
• Partról és csónakból is egyaránt jól használható

Imperial Baits Multirange 12ft 2.75lb 

IM7

Fuji  Orsó rögzítés
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Rod Art by Imperial Fishing – kézzel gyártott botok!

Legend Carp 12ft 3,0lb
A pontyhorgászat minden válfajára alkalmazható széles 
spektrumú bot - abszolút mindenes!

Legend Carp 12ft 3.0lb különleges tulajdonságai:
• IM6 csiszolt test, vörös lakkozással
• A bot súlya 325g
• Dobósúlya 80-180g, max. 230g 
• Parabolikus akció a még nagyobb erőtartalék miatt
• Kissé túlerősített carbon falvastagság
• 6 + 1 SIC gyűrű
• Fuji orsó rögzítés

Legend Carp 12ft 3,0lb 

Temptation MK3 12ft 2,75-3,25lb
A harmadik generációs ezen bevált és igen népszerű 
körszövött szénszálas IM7 anyagból.  
Kettő taggal, egy 2.75lb és egy 3.25lb taggal küldjük!

Temptation MK3 12ft 2,75-3,25lb különlegességei:
•IM7-es körszövött szénszálas test
•Csiszolt és gyönyörűen lakkozott 
• A bot súlya 356g
• Dobósúlya: 80-200g, max.250g
• 6 + 1 SIC gyűrű
• Fuji Orsó rögzítés

Egyéb tudnivalók:
Az epoxi gyanta a keverőgyűrűtől egészen a bottagok 
illesztéséig húzódik. Így extra stabilitást és érőt kölc-
sönöz a botnak. Érzékeny spicc és az erős nyéltag 
kifejezetten a nagy pontycsatákhoz lett kifejlesztve. 

gy

zéles 

gai:

att

IM6

Fuji orsó rögzítés

IM7

Fuji Orsó rögzítés
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Imperial Fishing Amiaud Combi Carpos

Amiaud Combi Carpos
Ez a bottartó állvány rozsdamentes acélból 
készült, amely sokféle képpen használható 
és így minden tipusú vízre rendkívül jó vá-
lasztás! Akár két, három vagy négy bot is rá-
tehető, emellett a megjelenése is jó benyo-
mást kelt a vízparton. Az állvány tartozéka 
egy ívelt 4-es buzzbar, amely teleszkópos, 
így rendkívül gyorsan variálható a botok 
számára. A hosszú lábainak köszönetően 
rendkívül stabil és minden körülmények 
között használható. Ne feledje, aki ilyet 
vásárol, az egy örök életre vesz magának 
rod-podot, mivel rozsdamentes anyag!l 
Többféle láb miatt akár 1 vagy 1.5m maga-
san is használható, ha extrém a környezet!

Combi Carpo Stainless Steel 
Combi Carpo Steel black 

Combi Carpos – kizárólag nálunk!

• Anyaga: rozsdamentes acél (INOX)
• Tökéletes stabilitás
• Kivételes magasságba állítható 
• Gyorsan összeszerelhető
• Állítható hossz (max. 190cm)
• Állítható buzzbar szélesség
• 2,3 vagy akár 4 botnak
• Luxus kivitelű tároló táska
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Imperial Fishing Amiaud Combi Carpos

Combi Carpo kiegészítők

2 botos Buzz Bars Inox = €99.00

Extension láb Inox 1m: €29.90 
Extension láb Inox 1.5m: €34.50
Extension acél láb  1m: €17.50
Extension acél láb  1.5m: €19.90

Stabilitás
50 cm magasra állított lábak esetében is 
egymástól 120cm-re helyezkednek el a 
földön, ez tökéletes stabilitást ad. 

Újítás 2012 óta: Inox rögzítő csavarok fogan-

tyúval. Ez tökéletes rögzítést tesz lehetővé, 

kilazulás veszélye nélkül. 

A különböző lábak segítségével 100-150 cm 

magasságba is állítható.

Magasság opciók:
Magasság minimum standard lábakkal: 
40cm től 60cm-ig
Magasság minimum 1m Extension lábakkal: 
70cm től 85cm -ig
Magasság 1.5m Extension lábakkal: 
1m től 1.2m-ig

With retracted legs!

Variálható magasságú lábak-
kal!

*measured to here

+ 30cm

Magas variálhatóság!

Kimagasló stabilitás!
ság!

ilitás!

Inox rögzítő csavar 10mm!
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300m  • 900m  • 1200m  • 1500m  • 1800m 

Az orsód így lesz tökéletes
• 75% fontott Visible or Invisible Touch
• 20% monofi l 0,40mm 
• 5%  0,50 - 0,60 - 0,70mm Shock’it Shockleader

Imperial Fishing Zsinórok

1800m 00m 

Szuper fonott zsinór
Dyneema Németországból – 0.17mm átmérő
Visible Touch – az éjjeli horgászatok még egyszerűbbé 
válnak. Ha szeretné álcázni szerelékét, válassza az 
Invisible Touch termékünket.

• Új: Tefl on bevonat • nagy szilárdságú • kis nyúlású  

• UV fénynek ellenálló • tartós • 12 csomó centinként

• Természetesen viselkedik! Nem süllyed, de nem is 

úszik. 

A zsinór alkalmas:
• Hosszú dobásokra • nem szálkásodik • megőrzi a 

színét • nem tekeredik

Kés teszt:
Késélen 50-60 húzást bír ki, ellentétben a monofi l zsinó-

rral, mely csak 10-et! Nézze meg referencia vidónkat a 

youtube-n az alábbit begépelve:VISIBLE TOUCH

Snaggy
Lenyűgöző Youtube Video: 

Ezt gépeld be ‘VISIBLE TOUCH‘ 

és  ámulj!
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00m 

Shock`it - Super Shockleader
Német minőség

• Extra kopásállóság
• Nagyon sima felület
• Magas csomótűrési képesség
• Kiváló terhelhetőség
• Nagy nyúlási képesség

Azért választottuk a barnás áttetsző színt, mert tökélete-

sen idomul a mederfenékhez. Tökéletes biztonságot ad a 
legnagyobb csaták közepette is!

 Shock`it 100m 
              Elérhető méretek: 0,50 - 0,60 - 0,70mm

Imperial Fishing  Zsinórok

2013-as újdonság - Invisible- & Visible Touch – Snaggy Water
Németországban készült Dyneema  – 0.30mm diameter – 21 kg (46lb)
Az extrém körülmények, extrém felszerelést kívánnak! Ez az indoka annak, 
hogy miért fejlesztettük ki ezen a termékeink Snaggy Water verzióját. Speciá-
lis esetben, amikor a szerelékünket több száz méterre visszük ki a parttól, a víz 
alatt nagyon sok akadályon keresztül kell áthúznunk, mint például a növényzet, 
éles kövek, sziklák és egyebek. Ebben az esetben egy nagyon jó zsinórra 
van szükségünk, hogy megelőzzük a szakadást. Ilyen extrém esetekben, ami-
kor majdhogynem megoldhatatlan probléma előtt állunk jöhet számításba a 
Snaggy Water fonott zsinór, mely 0,30-as átmérőjével és 21kg-os szakítószi-
lárdságával szinte elpusztíthatatlan. 

SHOCK IT!

Elérhető szürke és sárga színben!  

Kiszerelések:
300m • 600m  • 900m -1200m  • 1500m  
1800m 

• Magas csomótűrési képesség

0,60

0,70• Magas csomótűrési képesség

Imperial Fishing  Zsinórok

mert tökél

tonságot

70mm

Touch – 
mm diame
st kívánna

Snaggy
z méterre 

húznunk,
 esetben
ást. Ilyen

a előtt ál
tmérőjév

0,6

élete-

 ad a 

– Snaggy Water
meter – 21 kg (46lb)
nak! Ez az indoka annak, 

gy Water verzióját. Speciá-er
e visszük ki a parttól, a víz 
 mint például a növényzet, 

en egy nagyon jó zsinórra 
en extrém esetekben, ami-
állunk jöhet számításba a 

ével és 21kg-os szakítószi-

60

Ez az ok, amiért az olyan 
jól ismert horgászok is, mint 
Meik Pyka megbízik a zsinór-
jainkban olyan extrém körül-
mények között is, ami a Rain-
bow tavon található!

isib
Németországban készült DynNé
Az extrém körülmények, extréAz

2013-as újdonság - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Invis20
Németországban késésésésésésésésésésésésésésésésésésésésésésésésészült DynNé

Snaggy 

Water
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Imperial Fishing Tackle² catch

Imperial Fishing – ‘Excellent’ Pontyzsák
A halak kifogását követően is a gondosság és kíméletesség kell, 
hogy vezéreljen minket. Sokat gondolkodtunk azon, hogyan készít-
sük el a legbiztonságosabb pontyzsákot, íme az eredmény:

   Mérete: 115cm x 80cm
• 3 oldali könnyen futó nyitási lehetőség
• Nem kell a tetején beletuszkolni a halat, csak nyisd szét teljesen 
minden oldalon. 
• Vízszintes megerősítés, a függőleges megerősítés nyomhatja a hal 
hasát.   
• Az ‘Excellent’ pontyzsák két jól kialakított füllel került kivitelezésre.  
• A pontyzsákhoz 5 méter kötél is tartozik, hogy a hal képes legyen 
mozogni, akár mélyebb vízben is. 
• Karabinerrel szállítjuk
• Opcionális kiegészítő: szagzárós táska a pontyzsákhoz

Carpsack ‘Excellent’ kötéllel és karabinerrel
Carpsack ‘Excellent’ hordtáska

Imperial Fishing - Bojli szárító táska

Kiváló és tartós anyagból. Alsó és felső nyitási lehetőség, hogy akár 

még a fán lógva is könnyű hozzáférhetőséget biztosítson.

Bojli szárító táska 4kg 

Bojli szárító táska 8kg 

2 fül
megerősített varrásokkal

extra erős, kétoldalas gyűrű, 

a könnyű mérlegeléshez

vízszintes erősítés - ami szintén kíméli a halat

3 oldali nyitás

5m kötél és karabiner Pontyzsák tároló

táska
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3 oldali nyitás

Imperial Fishing Tackle² catch

Imperial Fishing - Bojlis párna
Könnyű és hiper kényelmes párna, olda-
lanként különböző szövet borítással
• Tél, rövid puha gyapjú
• Nyár, rövid hűtésre képes szövettel

Méret: 40 x 28cm 

Im
Kö
la
• Té
• Ny

Mé

Imperial Fishing - Boomerang (Dobócső)

Dobócső az igazán pontos etetéshez!

Ha nagy távolságba szeretnél etetni, nem csak kitartásra, de egy jó 

eszközre, segítségre is szükséged van.  
A kialakítása nagyobb dobási sebességet biztosít, amely többek 
között a pontosságot is növelni fogja. Egy darabból toldás nélkül 
készül. A nagyobb hajlított ív lehetővé teszi, hogy dobócsővel vedd 
fel a bojlit kézi töltés nélkül, így gyorsabb az etetés. Nem kell többé 

hajlongani. Elérhető átmérők: 16mm és 24mmgani. Elérhető átmérők: 16mm és 24mmgagagagagagagagagagaga

Imperial Fishing – Bója szett
Tartalmazza a súlyt és a hordtáskát
• Professionális fényvisszaverő fóliával ellátva, így akár egy H7-
es fejlámpával 220m-ről is látható
• Tökéletesen kidolgozott a részleteket nézve is
• Szinte törhetetlen
• Akár 50cm-es vízmélységben is használható
• A mederviszonyok kitapogatása során mint egy meghosszab-
bított kéz dolgozik. 

Ajánlatos GPS-el használni nagyobb kiterjedésű vizeken. 

Könnyű kezelhetőség jellemzi, nehéz körülmények között is. 

Teljes szett, benne súllyal és táskával

A Világító fej  kettő darab AA elemmel működik, alkonykapcso-

lós.  
Elérhető színek: kék, zöld, piros, sárga

1,5kg os súllyal

Imperial Fishing  Bój

6,5m hosszú

A csomag tartalmaz: 
6.5m hosszú bóját +
súlyt + táskát

al
vá

s
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Steve Briggs

Extrém terhelési teszt!
Online  Videó!

Imperial Fishing iBoat 160 – a „csomagtartós“ csónak

Leengedett állapot:
95cm x 45cm x 25cm
csak 8.9 kg!

Az iBoat 160 csónak egy 3 rétegű Dezitex 1100 nevű anyagból készül. A padlózat pedig egy na-
gynyomással kőkeményre felfújtó levegős padló. Így gyakorlatilag olyan erős, hogy elsüllyeszthe-
tetlen. A gerinc ragasztott, így garantált a hosszú élettartam. Az evezőlapát rendszere is egyedi, 
mellyel nagyon könnyű és egyszerű az irányítás és haladás! Az eredeti – by max nollert.

A mi hobbinkban a hely igen nagy luxus, 
ha a pakolásra gondolunk. Ez a 160 cm-es 
csónak gyakorlatilag majd minden sedan 
vagy kompi autóban elfér felfújva is.  
Igazán sokmindenre használhatod:
• Csalibevitelre
• Gyors halradaros helykeresésre
• Biztonságos fárasztáshoz
• Dobd fel a talicskádra • Hosszabb túrán 
második csónaknak tökéletes
• Horogszabadító matracnak is használható

Hihetetlen alapfelszereltség!
• Nagy nyomásra felfújható padló 
• Nagy nyomású pumpa 
• Túlméretezett hordtáska • Inox D gyűrűk 
• Állítható űlésdeszka
• Radartartó rúd hátul • 3 db evező (2 x 132cm,     
1 x 230, akár mint egy kenuval)
• Evező visszahúzó rendszer • Bottartó mindkét 
oldalon • Szabadon állítható ülés rendszer (mul-
tiposition)
• Javító készlet • Tartalék szelep • Kötél készlet

iBoat 160 
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Imperial Fishing iBoat 160 + E-Motor

Újdonság:
Minden iBoat 160-ast felszerelhető kereszt-
fával szállítjuk, amire egyszere egy motor és 
egy radar is rögzíthető!

- E-Motor Rhino „Cobold“ 
- E-Motor Rhino „Cobold“ + 
Session Pack 7,0 AH 

Philipp Resch

Forradalmi a csónak piacon és nagyon előnyos kimondottan a pontyhorgászoknak!
iBoat 160 + Motor + Akku= 15kg teljes súly - 1 órányi csónakázás, 5km tehető meg vele! 

Keresd nálunk a szettet, most akciósan!
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Imperial Fishing iBoat 260, 320 & 210 no ill.

Az iBoats 210, 260, 320 csónakoknak sokkal nagyobb belső tere van, mint a hasonló méretű ver-
senytársainak. Ezek a típusok a tökéletes eszközök az ambíciozus horgászoknak! Tökéletes méret-
tel rendelkezik minden horgászati tevékenységhez, legyen az radarozás, etetés, csali bevitel, fárasz-
tás, költözés, stb. A sok kiemelkedő tulajdonsága teszi ezt a csónakot a leghűségesebb társaddá!

Kiemelkedő alapfelszereltség:

Az iBoat 210, 260, 320 felszereltéséghez tartozik egy magas nyomású levegős padló, levegő pum-
pa, túlméretezett hordtáska, iBoat ponyva, INOX D gyűrű az orrban fogantyúval, 2 evező, 2 ülés 
állítható pozicióval, javító készlet, tartalék szelep, nyomásmérő, kötél szett.

Hatalmas belső tér
Az átalakított orr rész, távolabbi keresztfa, szélesebb oldaltá-
volság, mind a kényelmesebb és nagyobb belső téret szolgálja. 

Hatalmas belső tér
Az átalakított orr rész, távolab
volság, mind a kényelmesebb 

NEW MODEL: iBOAT 210
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Imperial Fishing iBoat 260, 320 & 210 no ill.

iBoats Speciálisan pontyhorgászoknak fejlesztve:

• Nagyobb belső térrel rendelkezik, mint bármely más hasonló méretű csónak 
• Fölösleges forrasztásoktól, foganytúktól és egyéb zavaró felszereléstől mentes 
• Állítható és könnyen kivehető ülések
• Magas nyomású levegős padló - könnyítve a szállítást is ezzel
• Extra erős Dezitex 1100 anyagból

A magas nyomású levegős padló:

• Alapfelszereltséghez tartozik (160 - 320)
• 0,6bar nyomással gyakorlatilag kőkemény
• a képen látható 2.5 tonnás Dodge RAM meg sem 
kottyan neki

Rendkívül stabil a legextrémebb
körülmények között is!

Fém evezővillák( csak az iBoat-on!):

• Alapfelszereltség az összes iBoat-on
• Erős önzáró csavarozás
• Abszolut romlás és törésbiztos kivitelezés

iBoat árak:

iBoat 210 = €899,00
iBoat 260 = €1099,00
iBoat 320 = €1250,00

0,6 bar nyomás mellett
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Imperial Fishing iBoat 400 és technikai részletei

Az iBoat 400 elsősorban csónakból történő horgászatokra készült. Multiplex padlóval rendelke-
zik, ami könnyebb, mint az alumínium és nesztelen. A csónak 190cm széles, a belső tér pedig  
igen fi gyelemre méltól a 3 x 1 méteres méretével. Az iBoat 400 még közelebb visz a pontyokhoz!  
Nem kell hozzá utánfutó. Szétszedett állapotban egy csomagtartóban is kényelmesen elfér.

Az összes iBoats 3 rétegű, 0.9 mm vastag hi-
tech PVC-ből, Dezitex 1100 ból készül. Extra 
erősítéssel a kopásra hajlamosabb területeken. 

Kiemelkedő alapfelszereltség
• 5 elemből álló multiplex padló (36kg) 
  beleértve az alu összekötő sineket is
• 2 túlméretezett tárolótáska
• Inox D-gyűrű az orrban
• Nagynyomású pumpa
• 4 evező
• 3 szabadon állítható üléssel
• javító készlet• tartalék szelep
• Nyomásmérő • Kötélkészlet
• Ponyva

iBoat 400 = €1799.00

i-
ra 
n. 

i-
ra 
n. 

Technikai információk

Modell   iBoat 160      iBoat 210      iBoat 260      iBoat 320      iBoat 400

Teljes hossz:  160               210               260                320               400
Teljes szélesség:  95                 142              162       162              190
Súly kg-ban:  8,9        25                 32,5       37,5              48,5
Oldal átmérője:  25        35                 38       38              45
Összeszerelési idő: 3        6               9       12              20
Légkamrák:  2        5               5       5              4
Szállítható súly:  130        380               486       602              863
Szállítható személyek: 1        3               3 + 1       5              6 + 1
Használható motor (lőerő): -        6               10       15              30
Motor súly.max:  -        20  41       49              83

Technikai információkTechnikai info ációk
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Imperial Fishing iBoat kiegészítők

Gomba horgony 7.5kg - PVC borítással

7.5 kg-os gomba horgony az Amiaud-tól tökéletesen használ-

ható az Imperial Baits rögzítő kötelével. 

Rögzítő kötél 
Felfújható, nagyon erős Dezitex 1100-as anyagból.

Tulajdonságai:
Praktikus gumicsónak szeleppel, 2 Inox D-gyűrű, 1.5m kötél, 
4 alu karabíner

Hol tudod használni?
Csónakrögzítésre, Horgonyrögzítésre, Pontyzsák lekötésére, 
bójaként, vagy akár hárcsázáshoz bójaként.  

Fender-Expander Kit 

Rögzítő kö
Felfújható

Tulajd
Prak
4 al

Ho

Tu

4 

fújd fel egy gombnyomással

Guide Markus Paparozzi
www.guiding-tour.de

I wouldn’t ever want to miss the 
Bravo 12V Super-Turboblower on 
my tours. It works on its own and I 
can meanwhile set up my tackle. 
There is no quicker and easyier way 
to infl ate a boat.

Bravo 12V Turbó kompresszor 800mbar

Tökéletesen felfújja vagy leengedi a csónakunkat. Ha a beállított 

nyomást eléri automatikusan leáll. 320 cm-es csónakot kb. 2-3 

perc alatt felfújja tökletes állapotúra. A nagynyomású levegős 

padló felfújárásra is alkalmas (0,6-0,8bar) 

Részletek
• Kapacitás: 450liter/perc • Méretek: 230x155x115
• Súly: 1.9kg
• A csomaghoz tarozik: táska, tömlő, adapter
• Természetesen 12V-os akkuról is üzemeltethető
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Imperial Fishing Session Pack BIG ONE 80 AH & 100 AH
AGM cycle akku – Ez az ami az elektromos motorokhoz kell.

Ajánlott minden szabadidős ágazatban, amelyek megkövetelik a nagy energiaigényt és a nagy 

megbízhatóságot, mint például az elektromos motorok használatánál. Használatakor fogja csak 

igazán megérteni, hogy sokkal többet tud, mint egy hagyományos savas akku. Ennek a zselés 
akkunak 10-12 év az élettartama, tölthető.

Speciális tulajdonságok:
• Felnyitás és törés elleni védelem
• Karbantartás mentes
• Masszív, robosztus felépítés
• Tökéletes áram leadási képesség

Imperial Fishing Session Packs

Imperial Fishing Session Pack 7.0 AH
Hosszú élettartam! Zselés akku 12V 7.0 AH

Ez a kis akkumlátor alkalmas lehet telefonok 

töltésére vagy halradar működtetésére, esetleg 

éjszakai világításra. Mivel zselés akku, így na-

gyon sokáig bírja, ami természetesen sok töl-

tést is kibír! 
The Session Pack 7.0 AH

Az szívargyújtóról is tölthető akár! 

Speciális tulajdonságai:
• Erős és hosszú élettartamú
• Praktikus kompakt méret (6.5cm x 9cm x 
15cm)
• Súly 2.26kg

80 AH

100 AH

Fontos tudnivaló:
Az összes akkut használatot 
követően a lehető leghamarabb tölte-
ni kell, hogy az élettartama a leghoss-
zabb legyen. Az összes szabványos 
töltővel működik!

esséséséséséséséséséséséséséséséséséséséséséséséséséséséséggggggggggggggggggggggggggggggggg

80 AH
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Lowrance Elite-4 GPS-el vagy Elite-4x GPS nélkül
A legjobb ár-érték arányú radar a funkcionalitást is fi gyelembe véve!véve!

Fedezd fel a haltartó helyeket, 
akadókat!

Töltők, Radarok és kiegészítőik
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TOP DVD Ajánlat

Több , mint 4 óra 
horgászvideó!

Nézd meg a bemutatókat online : „Carp Total 2“ vagy „Carp Total“ :

!!!!!

Nézd  b utatókat nlin
+plus

A fenti ajánlat
+ Carp Total Vol 1 = több mint 9 órás videó

     Összesen 21 Videó!

DVD csomag
+ a fenti termékek

Kiváló ajánlat! Ha hiteles pontyhrogász videót szeretnél!

Carp Total Vol 2 
+ 1kg Uncle Bait „The Boilie“ 20mm 

+ 30g Uncle Bait „The Amino Gel“ 
+ 2x EnergiaItal „…feel good!“ 

+ Matrica- Uncle Bait „The Boilie“

WOW!

l t! H hit

12.500.-

Eredeti ár = 23.000 Ft

10 Film!

9990.-

A csomag eredeti 
ára:16.000 Ft

*Amíg a készlet tart

*
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Eredeti ár = 23.000 Ft

Imperial Fishing DVD és könyv

Constantin - A pontyhorgász útja - Peter Schuh
Csak német nyelven! – Bocs!

Constantin Husch életét követhetjük nyomon 263 oldalon keresztül 

– sikereivel és kudarcaival tarkítva. Felfedezte magának a horgás-
zatot. Nagy szerelemre lelt. Nem kell, hogy horgász legyen, aki elol-
vassa ezt a könyvet, de át fogja érezni, hogy a horgászat mekkora 
szenvedély tud lenni. Az író egy novellát készített, amit igazából az 
élet írt! 

Max Nollert szavaival: ‘Nem tudtam letenni a könyvet. A mai napig 

aktuális a mondanivalója. Fantasztikus írás! Egyfolytában olvasni 

szeretném!‘

Co

– 
za
va
sz
él

ak

sz

Book

Carp Total VOL 1
max nollert & friends 2007-2008
Ezen a DVD-n Maxot és a Carp-
track Team tagjait láthatod. Két év 
jelentősebb horgászélményiből sze-
mezgetve, tavakról, folyókról Néme-
tország szerte. Lebilincselő képsorok, 
nem minden napi fogásokkal.  

3 DVD – több, mint 300 perc!
Nem fogod megbánni az árát!

Carp Total VOL 2
max nollert & friends 2009 - 2011
Nagy tavak és folyók! Max Nollert leg-
jobb horgászatait gyűjtötte össze Né-
metországból és Franciaországból. 
Láthatod a sikeres szerelékeket, tech-
nikákat, tippeket és trükköket. A fi lmben 
rengeteg vadvízből származó, igazán 
nagy halat láthatsz. A DVD tartalmaz 
egy 45 perces bónusz fi lmet is folyóvízi 
harcsázásról. 

3 DVD - 245 perc - 
több, mint 4 órányi akció!

jo

je
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Imperial Fishing Monster’s Paradise Ruházat

Monster’s Paradise kollekció az Imperial Fishing-től
Fekete póló és kapucnis felső a Monster’s Paradise stílusában

Nagyon népszerű, valamint ajándéknak is nagyszerű az Imperial Baits Monster‘s Paradise kol-
lekciója.
A póló és kapucnis pulóver alapszíne fekete, nyomtatott magas minőségű és nagyon drága szitá-
zással készül. Így maximálisan mosás álló és tökéletes kényelmet ad izzadás nélkül!  A hátolda-
lon a szörnyeteg Paradise ponty vér folttal a háttérben. Az elején nagy méretben a „IB-we love to 
fi sh“ logó található. Ezen kívül a jobb karján a Monster‘ Paradise logó került elhelyezésre.

Szín: fekete
Méret: S – XXXL

Imperial Baits Monster’s Paradise kapucnis felső
Imperial Baits Monster’s Paradise póló

ye
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Imperial Fishing Ajándék Ötletek

Monster’s Paradise gyermek póló – a tökéletes aján-
dék! Fekete gyermek póló a Monster‘s Paradise stílusában

Minőségi fekete anyagból készült fekete póló szita nyomás-

sal. Jól mostható, nagyon kényelmes viselet, jól szellőző 

anyagból. A póló elején a Monster’s Paradise ponty van 

háttérben egy vérfolttal. A gyerekek is imádják!

Szín: fekete
Méret: • 9 - 11 éveseknek • 12 - 14 éveseknek • S

Cap’n Shirt – Póló és Sapka – az ideális ajándék!
Ez a kis doboz tele van meglepetésekkel. 
Te választhatod ki a megfelelőt a sapkák közül:

- Carptrack sapka IB logóval, felirattal és Carptrack felirattal
- Carptrack sapka IB logóval és Carptrack felirattal
- Carptrack sapka logóval és Imperial Baits felirattal

A kiválasztott sapkához egy bézs színű polót adunk még.
Mindezek egy nagyon klassz, csavaros fedelű, aluminium 
dobozban érkeznek.

Cap’n Shirt 

Imperial Baits 
Monster’s Paradise gyer-
mek póló
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Újdonság: Imperial Baits THE ART OF BAIT - Flexifi t 

IB „THE ART OF BAIT“ - hímzett logo
+ Carptrack felirat

Színválaszték: barna, fekete, szürke 

Imperial Fishing Ruházat és Kiegészítők

Imperial Baits Bandana Cap - hímzett 
Logo - fekete és bézs színben

Imperial Baits Téli Sapka - hímzett
100% kötött gyapjú

Imperial Baits Gyapjú Sapka - hímzett
Méret: S/M és L/XL
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Imperial Fishing Ruházat és Kiegészítők

Imperial Baits póló (bézs)
Méret: S, M, L, XL és XXL

Imperial Baits kapucnis felső (barna)
Méret: S, M, L, XL és XXL

Imperial Baits galléros póló (fekete)
Méret: S, M, L, XL és XXL

Imperial Baits női póló (fekete)
Méret: XS, S és M
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Imperial Fishing Geoff Anderson

ÚJ: Imperial Baits GA Raptor 2 Jacket
3 színú hímzett IB logó + ‘logo & we love to fi sh felirat!’

• Tökéletes időjárás elleni védelem
• Speciálisan kültéri tevékenységekre tervezve
• Lélegző, vízálló, szélálló anyagból

Különleges tulajdonságok: 
- Neoprém mandzsetták
- Dupla tárolós mellkas zseb
- Külső zsebek zipzárral
- Beállítható kapucni a kiváló viselési komfortért
- Kapucni merevítés a belevarrott huzal segítségével
- Gallérral egybeépített kapucnival, gombos rögzítés

Színek: Oliva zöld vagy homokszín 
Anyaga: Vízálló Fabric rendszer 
Méretek: XS – XXXL

Imperial Baits Raptor 2 kabát
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Imperial Fishing Geoff Anderson

Geoff Anderson Urus 4 Nadrág - levélmintás
Hihetetlenül jó horgász és kültéri nadrág

Urus 4 legjobb tulajdonságai:
Vízálló, lélegző, szélálló, meleg, extra könnyű, 
igazán kényelmes viselet

Szín: levélmintás
Anyaga: Cordura®
Méret: XS-XXL

Geoff Anderson Dozer 4 Kabát - levélmintás 
Félelmetesen jó horgász és kültéri kabát

Dozer 4 legjobb tulajdonságai:
Vízálló, lélegző, szélálló, rendkívül könnyű, na-
gyon kényelmes viselet. 3 fokozatban álliítható 
kapucni, bélelt, áll védő nyak részzel és egyéb 
sok-sok jó tulajdonsággal.

Szín: levélmintás • Anyaga: Cordura® 
Méretek: XS - XXL 

GA Dozer 4 Kabát – zöldben és barnában
Színek: szürke/zöld vagy barna/szürke

Anyaga: Cordura® • Méretek: XS – XXL

GA Dozer 4 Jacket – green / brown 

GA Urus 4 Nadrág – zöldben és barnában
Színek: szürke/zöld vagy barna/szürke

Anyaga: Cordura® • Méretek: XS – XXL

Szettben is kapható!

Szettben is!
Nadrág & Kabát

zöld / barna

Ahogy te 
szeretnéd!

Egyéb szinek?

Kay Synwoldt Max Nollert

valaha készült 

legjobb minőség
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XXL matrica
Időjárás álló matrica 
Kiváló autóra is akár!
Anyaga: High-tech fólia – autómosó biztos!

Monster‘s Paradise
45cm széles

Explosiv Stickmix 
Bee 45cm magas

Worm Up
45cm magas

by Imperial Fishing & XXL Matricák

Energia Ital 250ml ‘...feel good!’
Frissítő ital coffein tartalommal (32mg / 100ml), pasztörizált
Horgász dizájnnal – jéghidegen a legjobb!

„...feeld good!“ Single can 
„...feeld good!“ Six pack 

Imperial Baits Szalma Kalap
Igazi nyári kánikulában ez kell neked!   

IB Racer

Imperial Baits Logo
45cm széles

tos!

agas
Worm Up

45cm magas
Imperial Baits Logo

45cm széles
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Imperial Baits Logo
45cm széles

Po
st

er

Imperial Fishing Matricák és Poszterek

Imperial Baits - Worm Up
Boiliethief - Monster‘s Paradise

átmérő 9,5cm Ø 
átmérő 14cm Ø 

Monster‘s Paradise - 
„ein gefundenes Fressen!“

21 x 15cm 

Imperial Baits matrica

29,7 x 14cm 

14,8 x 5,2cm 

Imperial Fishing - we love to fi sh!

29,7 x 14cm 

14,8 x 5,2cm 

Hátsó ablak matrica 80cm 

„we love to fi sh!“ 84x95cm 

„The Carptrack treasure island“ 75x50cm 
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Imperial Fishing Cégbemutató

Hogyan készülnek a termékek az Imperial Baits-nél?
A legfontosabb dolog, hogy válogatott, kimagasló minőségű alapanyagok-
ból dolgozunk, amik kivétel nélkül frissek és nagyon attraktívak. 
Max  Nollert és csapata a kezdetektől a legsikeresebb alkotóeleme-
ket kutatja és fejleszti, építi a receptjeibe, amitől a halak mondhatni 
megőrülnek és a horgászok a legnagyobb sikereket könyvelhetik el.  
Időközben a raktárunkban már 250 raklapnyi friss és kiváló alapanyot tá-
rolunk folyamatosan az extrém magas minőségű termékeink gyártásához. 
Az Imperial Baits jelenleg 13 országban van jelen disztribúcióval, 
kiállítója minden jelentősebb rendezvénynek, bemutatónak, továb-
bá napi szinten frissülő információkkal ellátva a horgászokat!

Folyamatos kommunikációt nagyon fontosnak tartjuk a horgászokkal a 
napi  szintű fejlesztői- és kutatómunkánk mellett. 

AZ IB az alábbi díjakat söpörte 
be! A legjobb csaligyártó címet 
a legnagyobb német magazin  
olvasói által megszavazva 2007, 
2008, 2011, 2012. évben. A leg-
jobb német horgász címet Max 
Nollert tudhatja magáénak 2011 
és 2012-es évben.  
Carptrack bojlikat horgászok 
ezrei használják nagy sikerrel 
Európa szerte.
Nagyon köszönjük a rengeteg 
elismerő visszajelzést, ami fo-
lyamatosan motivál minket, 
hogy haladjunk tovább ezen az 
úton. 

Max Nollert & Team 82



Imperial Fishing Cégbemutató

Második csarnok építése 2010/2011
2010 végére megszületett a döntés a má-
sodik csarnok építéséről több okból kifo-
lyólag.

Az iBoat-ok jöhettek...
Több hónapos fejlesztést követően Max 
Nollert és csapata 4 fajta csónak terveit 
tudta véglegesíteni. 
Mind a 4 model pontyhorgászatra speciali-
záltan került megalkotásra. 
Éppen időben, ahogy 2011 január 3.-án 
kész lett az új csarnok az új fejlesztésú 
csónakok meg is érkeztek. 

A második csarnok napjainkban

Jelenleg 120 raklapnyi áru található meg itt 
is. Így a kibővített tárolókapacitással bizto-
sítani tudjuk, hogy folyamatosan, gyorsan 
és friss termékekkel tudjuk ellátni Európa 
valamennyi országát. 

       Tél 
 2010/2011
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Tippek, horgásztúrák, ötletek, taktikák,
az Imperial Baits Team beszámolói,

videók, kedvezményes vásárlás, akciós csomagok.
www.imperial-baits.hu

2424Magyaroszági kizárólagos forgalmazó
XFISH GLOBAL Kft.
1186 Budapest Közdűlő u. 46-50.

Telefon: 20-973-4774, 1-290-2546

Email:

rendeles@imperial-baits.hu
rendeles@xfi sh.hu

Internet: 

www.imperialfi shing.hu
www.imperial-baits.hu

Az áru akár másnapra nálad van!
Folyamatos készletellátás!
Csak eredeti és friss készletből dolgozunk!

Kiszállítás ingyenes 20.000 Ft rendelési 
érték felett. 

Látogass meg minket a honlapunkon is 
vagy akár személyesen!
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