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& BAIT

Zanęta Feenyx

1 kg

1 kg

Zanęta Feenyx

Zanęta Feenyx

GROUNDBAIT

GROUNBAIT

1 kg
CHOCOLATE & COCONUT
Kod: B0660006
Zanęta Feenyx

1 kg

CHRYSALIS HEMP
Kod: B0660008

NUTS METHOD MIX
Kod: B0660007

SUPER CARP
Kod: B0660002

Zanęta do o bardzo intensywnym zapachu czekolady
i kokosa. W swoim składzie zawiera 10% naturalnego
kakao. Zawarte w jej składzie fragmenty kokosu odrywają
i unoszą się od podajnika skutecznie wabiąc ryby.
Mieszanka mocno pracująca w łowisku.

Zanęta Chrysalis Hemp to mieszanka dla wędkarzy
szukających ryby życia. Zanęta o dość dużej frakcji
i sporej ilości konopi oraz mielonych martwych robaków.
Zanęta bardzo skuteczna na rzekach przy łowieniu dużych
brzan oraz innych gatunków karpiowatych. Na łowiskach
komercyjnych pozwala łowić bardzo selektywnie i odławiać
największe osobniki. W wodzie tworzy efekt białej, białkowej
chmurki, która wabi ryby.

Bardzo słodka zanęta, której dominującym składnikiem
jest zmielony pellet tiger nuts. Doskonała do method feeder
i klasyka. Bardzo skuteczna na karpie, leszcze i karasie.

Słodka mieszanka o intensywnie żółtym kolorze. W swoim
składzie zawiera dużą ilość mielonych ziaren. Zanęta jest
stosunkowo ciężka. Doskonale nadaje się do łowienia karpi,
dużych leszczy i karasi. Mieszanka sprawdza się jako dodatek
do innych zanęt Feenyx np. Method Mix lub Sweet Brown.

Zanęta Feenyx
1 kg
FISHMEAL METHOD MIX
Kod: B0660001

Zanęta Feenyx
1 kg
CLEAR GREEN BETAINE
Kod: B0660003

Najbardziej popularna mieszanka marki Feenyx. Zanęta
bardzo uboga w składniki odżywcze. W swoim składzie
posiada miks różnych pelletów w tym m.in. ekspanderów.
Doskonale nadaje się do użytku w łowiskach komercyjnych
o dużej presji wędkarskiej. Zanęta „aktywna”, mocno
pracująca (wytwarza mikro pęcherzyki powietrza). Bardzo
dobrze sprawdza się podczas zawodów wędkarskich.

Mieszanka zawiera bardzo dużo mielonego pelletu
rybnego oraz pelletu z halibuta. Bardzo oleista. Zawiera
czystą betainę – jeden z najlepszych naturalnych
stymulatorów apetytu. Sprawdza się na najtrudniejszych
łowiskach w łowieniu karpi, karasi i dużych linów.

Zanęta Feenyx

1 kg

Zanęta Feenyx

1 kg

1 kg

Zanęta Feenyx

KRILL
Kod: B0660009

SWEET BLACK
Kod: B0660005

SWEET BROWN
Kod: B0660004

Zanęta Krill ma czerwony kolor i intensywny
smak i zapach krilla. W swoim składzie ma
dużą ilością planktonu i krilla. Doskonale
sprawdza się jako dodatek do innych zanęt.
Bardzo dobrze wabi równiez duże rzeczne
ryby jak brzany i klenie. W łowiskach
komercyjnych doskonała na duże karpie
i jesiotry.

Czarna zanęta stworzona na bazie dodatku
brasem. Słodka i bardzo szybko pracująca.
Doskonale sprawdza się przy łowieniu karpi,
leszczy i krąpi.

To tak naprawdę zanęta Sweet Black
w brązowym kolorze.
Doskonale sprawdza się przy łowieniu karpi,
leszczy i krąpi.
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1 kg

Zanęta Feenyx

1 kg

Commercial Pellet Feenyx

0,8 kg

Commercial Pellet Feenyx

COMMERCIAL
PELLET

GROUNBAIT

Zanęta Feenyx

0,8 kg

COOKIE
Kod: B0660010

COMERCIAL KING
Kod: B0660011

PACIFIC FISHMEAL 2 mm
Kod: B0680013

BROWN 2 mm
Kod: B0680014

Zanęta Cookie od firmy Feenyx to zanęta przeznaczona
do łowienia ryb karpiowatych na wodach otwartych i
komercyjnych. Mieszanka ma bardzo intensywny zapach
ciasteczek i słodkich herbatników. Kolor to intensywny
żółty. Zanęta jest szczególnie skuteczna do łowienia
dużych leszczy oraz karpi.

Comercial King od firmy Feenyx to najnowsza mieszanka
w ofercie włoskiego producenta. Zanęta opiera się
na mielonych pelletach, mączkach rybnych i ma
charakterystyczny aromat orzecha laskowego. Dodatek
orzecha zapewnia zanęcie ponadto odpowiednią barwę
przygaszonego brązu. Mieszanka jest bardzo skuteczna na
trudnych łowiskach. Odpowiednio skomponowana receptura
sprawia, że zanęta nie nasyca zbyt szybko ryb.

Pacific Fishmeal to pellet o bardzo dużej zawartości mączki
rybnej i dobrze klejący. Pellet ten bardzo dobrze sprawdza
się w ciepłe dni oraz w innych porach roku gdy nastawiamy
się duże karpie oraz jesiotry.

Nowość w ofercie Feenyx pellet z serii Comercial. Natural
to pellet o średnich właściwościach klejących przeznaczony
do łowienia na średnich dystansach. Pellet dobrze trzyma
się podajnika w wodzie w bardzo ładnie się osypuje.

Zanęta Feenyx

1 kg

Zanęta Feenyx

1 kg

Commercial Pellet Feenyx

0,8 kg

NATURAL GOLD
Kod: B0660012

NATURAL BLACK
Kod: B0660013

NATURAL 2 mm
Kod: B0680015

Feenyx Natural Gold to mieszanka dedykowana stricte
do klasycznego feedera lub spławika. Zanęta nie zawiera
w swoim składzie mączek rybnych. Skład mieszanki
oparto na najlepszych produktach poddanych ekstruzji
wzbogaconych karmelem i brasemem. Zanęta bardzo
skuteczna na leszcze i duże płocie. Doskonale sprawdza się
na trudnych łowiskach poddanych dużej presji wędkarskiej.

Mieszanka dedykowana na trudne łowiska jak kanały, jeziora
i wolno płynące rzeki. Zanęta nie zawiera w swoim składzie
mączek rybnych. Skład mieszanki oparto na najlepszych
produktach poddanych ekstruzji wzbogaconych brasemem.
Zanęta bardzo skuteczna na leszcze i duże płocie.

Natural to pellet o bardzo dobrych właściwościach
klejących idealny do dystansowego łowienia na method
feeder. Pellet pewnie trzyma się się podajnika, a w wodzie
w bardzo skuteczny sposób się z niego uwalnia.

Feenyx

B

A

I

T

S

0,8 kg

Match Pellet Feenyx

0,8 kg

Match Pellet Stiky Feenyx Bait

0,8 kg

Match Pellet Stiky Feenyx

MATCH PELLET
& MATCH PELLET STIKY

MATCH PELLET

Match Pellet Feenyx Bait

0,8 kg

MATCH PELLET 2 mm
Kod: B0680001

MATCH PELLET 3 mm
Kod: B0680002

MATCH PELLET STIKY 2 mm
Kod: B0680010

MATCH PELLET STIKY 3 mm
Kod: B0680011

Uniwersalny pellet rybny do method feeder. Bardzo łatwy
w przygotowaniu. Pellet o neutralnym kolorze.
Bardzo dobrze absorbuje barwniki i aromaty dipów.

Uniwersalny pellet rybny do method feeder. Bardzo
łatwy w przygotowaniu. Pellet o neutralnym kolorze.
Bardzo dobrze absorbuje barwniki i aromaty dipów.
Dobrze sprawdzi się w podajniku i do strzelania z procy.

Łatwy w przygotowaniu pellet typu stiky przeznaczony do
method feeder i pellet feeder. Pellet o neutralnym kolorze.
Bardzo dobrze absorbuje barwniki i aromaty dipów.

Łatwy w przygotowaniu pellet typu stiky przeznaczony do
method feeder i pellet feeder. Pellet o neutralnym kolorze.
Bardzo dobrze absorbuje barwniki i aromaty dipów.

Match Pellet Feenyx

0,8 kg

Match Pellet Feenyx

0,8 kg

Match Pellet Stiky Feenyx

0,8 kg

MATCH PELLET 4 mm
Kod: B0680003

MATCH PELLET 6 mm
Kod: B0680004

MATCH PELLET STIKY 4 mm
Kod: B0680012

Uniwersalny pellet rybny do method feeder. Bardzo
łatwy w przygotowaniu. Pellet o neutralnym kolorze.
Bardzo dobrze absorbuje barwniki i aromaty dipów.
Dobrze sprawdzi się w podajniku i do strzelania z procy.

Uniwersalny pellet rybny do method feeder. Bardzo
łatwy w przygotowaniu. Pellet o neutralnym kolorze.
Bardzo dobrze absorbuje barwniki i aromaty dipów.
Dobrze sprawdzi się w podajniku i do strzelania z procy,
np. w metodzie Pellet Waggler.

Łatwy w przygotowaniu pellet typu stiky przeznaczony do
method feeder i pellet feeder. Pellet o neutralnym kolorze.
Bardzo dobrze absorbuje barwniki i aromaty dipów.
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LIQUID BOOM

FLAVORED BREAD
ARABIC GUM
MAGIC FLOUR
Ciężkie pieczywo fluo Feenyx

350 g

Ciężkie pieczywo fluo Feenyx

350 g

Liquid Boom Feenyx

250 ml

Liquid Boom Feenyx

250 ml

FLAVORED BREAD FISHMEAL
Kod: B0760005

FLAVORED BREAD SWEET
Kod: B0760006

MATCH PELLET
Kod: B0720023

KRILL & CRAB
Kod: B0720022

To jedyne tego typu pieczywo fluo na rynku posiadające
smak i zapach mączki rybnej. Do jego produkcji użyto tzw.
„ciężkiego chleba”, który nie wchłania wody. Pieczywo
możemy dodawać do zanęty, pelletu i gliny w każdym
momencie łowienia – bowiem nie absorbując wody nie
zmienia ich właściwości mechanicznych. Pieczywo nie
winduje w wodzie tylko zalega na dnie, idealne na duże
leszcze i karpie.

To jedyne tego typu pieczywo fluo na rynku posiadające
bardzo słodki smak i zapach. Do jego produkcji użyto tzw.
„ciężkiego chleba”, który nie wchłania wody. Pieczywo
możemy dodawać do zanęty, pelletu i gliny w każdym
momencie łowienia – bowiem nie absorbując wody nie
zmienia ich właściwości mechanicznych. Pieczywo nie
winduje w wodzie tylko zalega na dnie, idealne na duże
leszcze i karpie.

Bardzo wydajny i skuteczny liquid o zapachu i smaku
naturalnego pelletu. Doskonały na karpie, karasie i leszcze.
Liquid BOOM od firmy Feenyx to bardzo skuteczny
dodatek do zanęt, przynęt i pelletów. Liquid nadaje się
do użycia z siatkami PVA. Liquid to mieszanka płynnych
cukrów, zawierająca aż 46% fruktozy (cukru owocowego
– neutralnego dla środowiska). Liquid tworzy w wodzie
chmurę zapachowo-smakową, która doskonale wabi ryby.

Bardzo wydajny i skuteczny liquid o zapachu i smaku krylu
i kraba. Doskonały na karpie, jesiotry i ryby karpiowate.
Liquid BOOM od firmy Feenyx to bardzo skuteczny dodatek
do zanęt, przynęt i pelletów. Liquid nadaje się do użycia
z siatkami PVA. Liquid to mieszanka płynnych cukrów,
zawierająca aż 46% fruktozy (cukru owocowego – neutralnego
dla środowiska). Liquid BOOM tworzy w wodzie czerwoną
chmurę zapachowo-smakową, która doskonale wabi ryby.

Guma arabska Feenyx 600 g

Mączka do robaków Feenyx 600 g

Mączka do robaków Feenyx 600 g

Liquid Boom Feenyx

ARABIC GUM
Kod: B0760001

MAGIC FLOUR SWEET
Kod: B0760004

MAGIC PACIFIC FISHMEAL
Kod: B0760003

MULBERRY & SCOPEX
Kod: B0720021

250 ml

CORN & NUTS
Kod: B0720020

Najwyższej jakości guma arabska.
Perfekcyjnie klei białe robaki oraz pelet.
Bardzo wydajna i neutralna. Tajna broń
włoskich wędkarzy wyczynowych.

Specjalna mączka do „czyszczenia białych
robaków”. Pozbawia ich zapachu amoniaku
dodatkowo powodując zwiększenie ich
wielkości i szybkości tonięcia. Mączka nadaje
robakom bardzo słodki smak i aromat. Zaleca
się użycie, jednej stołowej łyżki produktu na
500 g robaków minimum 15 minut przed
łowieniem. Najlepiej pozostawić je zasypane
mączką na noc i powtórzyć czynność na
15 minut przed łowieniem.

Specjalna mączka do „czyszczenia białych
robaków”. Pozbawia ich zapachu amoniaku
dodatkowo powodując zwiększenie ich
wielkości i szybkości tonięcia. Mączka nadaje
robakom intensywny smak i aromat mączki
rybnej. Zaleca się użycie, jednej stołowej
łyżki produktu na 500 g robaków minimum
15 minut przed łowieniem. Najlepiej pozostawić
je zasypane mączką na noc i powtórzyć
czynność na 15 minut przed łowieniem.

Bardzo wydajny i skuteczny liquid o zapachu i smaku
morwy i scopeksu. Doskonały na karpie, amury i inne
karpiowate. Liquid BOOM od firmy Feenyx to bardzo
skuteczny dodatek do zanęt, przynęt i pelletów. Liquid
nadaje się do użycia z siatkami PVA. Liquid to mieszanka
płynnych cukrów, zawierająca aż 46% fruktozy (cukru
owocowego – neutralnego dla środowiska). Liquid BOOM
tworzy w wodzie bordową chmurę zapachowo-smakową,
która doskonale wabi ryby.

Bardzo wydajny i skuteczny liquid o zapachu i smaku
kukurydzy i orzechów tygrysich. Doskonały na karpie
i inne karpiowate. Liquid BOOM od firmy Feenyx to bardzo
skuteczny dodatek do zanęt, przynęt i pelletów. Liquid nadaje
się do użycia z siatkami PVA. Liquid to mieszanka płynnych
cukrów, zawierająca aż 46% fruktozy (cukru owocowego –
neutralnego dla środowiska). Liquid tworzy w wodzie żółtą
chmurę zapachowo-smakową, która doskonale wabi ryby.

Liquid Boom Feenyx

250 ml
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FLUID FLAVOR

FLUID FLAVOR

250 ml
FLUID FLAVOR KRILL & CRAB
Kod: B0720007

250 ml
FLUID FLAVOR TROPICAL
Kod: B0720005

250 ml
FLUID FLAVOR CHOCOLATE & COCONUT
Kod: B0720002

FLUID FLAVOR SWEET
Kod: B0720001

Bardzo intensywny flavor o smaku i zapachu skorupiaków.
Nowa seria płynnych atraktorów od firmy Feenyx idealnie
nadaje się do dodawania do zanęt, glin i pelletów zarówno
w fazie nawilżania, jak i później. Aromaty te są również
niezwykle skuteczne w aromatyzowaniu przynęt, takich jak
bandum, ziarna, kulki proteinowe oraz robaki.
Ekstremalna rozpuszczalność w wodzie sprawi, że Twoje
przynęty staną się „drogowskazem” dla ryb!

Bardzo intensywny flavor o smaku i zapachu owoców
tropikalnych. Nowa seria płynnych atraktorów od firmy Feenyx
idealnie nadaje się do dodawania do zanęt, glin i pelletów
zarówno w fazie nawilżania, jak i później. Aromaty te są również
niezwykle skuteczne w aromatyzowaniu przynęt, takich jak
bandum, ziarna, kulki proteinowe oraz robaki.
Ekstremalna rozpuszczalność w wodzie sprawi, że Twoje
przynęty staną się „drogowskazem” dla ryb!

Bardzo intensywny flavor o smaku i zapachu kokosa
i czekolady. Nowa seria płynnych atraktorów od firmy Feenyx
idealnie nadaje się do dodawania do zanęt, glin i pelletów
zarówno w fazie nawilżania, jak i później. Aromaty te są
również niezwykle skuteczne w aromatyzowaniu przynęt,
takich jak bandum, ziarna, kulki proteinowe oraz robaki.
Ekstremalna rozpuszczalność w wodzie sprawi, że Twoje
przynęty staną się „drogowskazem” dla ryb!

Bardzo intensywny flavor o słodkim smaku i zapachu.
Nowa seria płynnych atraktorów od firmy Feenyx idealnie
nadaje się do dodawania do zanęt, glin i pelletów zarówno
w fazie nawilżania, jak i później. Aromaty te są również
niezwykle skuteczne w aromatyzowaniu przynęt, takich jak
bandum, ziarna, kulki proteinowe oraz robaki.
Ekstremalna rozpuszczalność w wodzie sprawi, że Twoje
przynęty staną się „drogowskazem” dla ryb!

Płynny aromat Fennyx
250 ml
FLUID FLAVOR CORN & NUTS
Kod: B0720004

Płynny aromat Fennyx
250 ml
FLUID FLAVOR CLEAR GREEN BETAINE
Kod: B0720003

Bardzo intensywny flavor o smaku i zapachu kukurydzy
i orzechów. Nowa seria płynnych atraktorów od firmy Feenyx
idealnie nadaje się do dodawania do zanęt, glin i pelletów
zarówno w fazie nawilżania, jak i później. Aromaty te są
również niezwykle skuteczne w aromatyzowaniu przynęt,
takich jak bandum, ziarna, kulki proteinowe oraz robaki.
Ekstremalna rozpuszczalność w wodzie sprawi, że Twoje
przynęty staną się „drogowskazem” dla ryb!

Bardzo intensywny flavor o smaku i zapachu naturlanej betainy.
Nowa seria płynnych atraktorów od firmy Feenyx idealnie
nadaje się do dodawania do zanęt, glin i pelletów zarówno w
fazie nawilżania, jak i później. Aromaty te są również niezwykle
skuteczne w aromatyzowaniu przynęt, takich jak bandum,
ziarna, kulki proteinowe oraz robaki.
Ekstremalna rozpuszczalność w wodzie sprawi, że Twoje
przynęty staną się „drogowskazem” dla ryb!

Płynny aromat Fennyx

Płynny aromat Fennyx

Płynny aromat Fennyx

Płynny aromat Fennyx

250 ml
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Bait LED Fennyx

Bait LED Fennyx

PACIFIC FISHMEAL
Kod: B0730001

KRILL-CRAB
Kod: B0730002

Bardzo intensywny flavor o smaku i zapachu skorupiaków.
Nowa seria płynnych atraktorów od firmy Feenyx idealnie
nadaje się do dodawania do zanęt, glin i pelletów zarówno
w fazie nawilżania, jak i później. Aromaty te są również
niezwykle skuteczne w aromatyzowaniu przynęt, takich jak
bandum, ziarna, kulki proteinowe oraz robaki.
Ekstremalna rozpuszczalność w wodzie sprawi, że Twoje
przynęty staną się „drogowskazem” dla ryb!

Nazywany jest przez włoskich wędkarzy magicznym proszkiem.
Bait Led oblepia się wokół wilgotnych przynęt typu kukurydza,
białe robaki, dumbelsy czy pellet można też w nim zanurzyć
podajnik. BAIT LED działa jak paniera bardzo dobrze trzyma
się powierzchni, a po kilku chwilach w wodzie uwalnia chmurę
kolorystyczno-zapachową. W składzie proszku znajduje się
sporo pożądanych przez rybę składników jak m.in. aminokwasy.

Kolor brązowy. Smak oraz zapach mączki rybnej.

100 ml

Foggy Liquid Feenyx

100 ml

PACIFIC FISHMEAL
Kod: B0720025

KRILL-CRAB
Kod: B0720026

Tworzy w wodzie czarną chmurę kolorystyczno-zapachową
o smaku mączki rybnej. Bardzo skuteczny do dopalania
przynęt, mieszanek lub pelletów. W składzie tego liquidu
bardzo dużo jest aminokwasów, składników odżywczych
oraz bardzo pożądanej przez ryby betainy.

Tworzy w wodzie czerowną chmurę kolorystyczno-zapachową
o smaku kryla i kraba. Bardzo skuteczny do dopalania przynęt,
mieszanek lub pelletów. W składzie tego liquidu bardzo dużo
jest aminokwasów, składników odżywczych oraz bardzo
pożądanej przez ryby betainy.

Kolor bordowy. Smak oraz zapach kryla oraz kraba.

100 ml

100 ml

Bait LED Fennyx

Bait LED Fennyx

CORN-NUTS
Kod: B0730003

MULBERRY-SCOPEX
Kod: B0730004

CORN-NUTS
Kod: B0720028

MULBERRY & SCOPEX
Kod: B0720029

Nazywany jest przez włoskich wędkarzy magicznym
proszkiem. Bait Led oblepia się wokół wilgotnych przynęt
typu kukurydza, białe robaki, dumbelsy czy pellet można
też w nim zanurzyć podajnik. BAIT LED działa jak paniera
bardzo dobrze trzyma się powierzchni, a po kilku chwilach
w wodzie uwalnia chmurę kolorystyczno-zapachową. W
składzie proszku znajduje się sporo pożądanych przez rybę
składników jak m.in. aminokwasy.

Nazywany jest przez włoskich wędkarzy magicznym proszkiem.
Bait Led oblepia się wokół wilgotnych przynęt typu kukurydza,
białe robaki, dumbelsy czy pellet można też w nim zanurzyć
podajnik. BAIT LED działa jak paniera bardzo dobrze trzyma
się powierzchni, a po kilku chwilach w wodzie uwalnia chmurę
kolorystyczno-zapachową. W składzie proszku znajduje się
sporo pożądanych przez rybę składników jak m.in. aminokwasy.
Kolor fioletowy. Smak oraz zapach orzech morwa-skopeks.

Tworzy w wodzie żółtą chmurę kolorystyczno-zapachową
o smaku orzecha i kukurydzy. Bardzo skuteczny do
dopalania przynęt, mieszanek lub pelletów. W składzie
tego liquidu bardzo dużo jest aminokwasów, składników
odżywczych oraz bardzo pożądanej przez ryby betainy.

Tworzy w wodzie fioletowo-bordową chmurę kolorystycznozapachową o smaku morwy i skopeksu. Bardzo skuteczny
do dopalania przynęt, mieszanek lub pelletów. W składzie
tego liquidu bardzo dużo jest aminokwasów, składników
odżywczych oraz bardzo pożądanej przez ryby betainy.

Kolor żółty. Smak oraz zapach orzech tygrysi-kukurydza.

FOGGY LIQUID

BAIT LED
Foggy Liquid Feenyx

Foggy Liquid Feenyx

Foggy Liquid Feenyx

FOGGY DUMBELL

FOGGY DUMBELL

Feenyx Foggy Dumbell

5 mm

Feenyx Foggy Dumbell

7 mm

Feenyx Foggy Dumbell

5 mm

Feenyx Foggy Dumbell

CORN & NUTS
Kod: B0700005

CORN & NUTS
Kod: B0700006

MULBERY & SCOPEX
Kod: B0700007

MULBERY & SCOPEX
Kod: B0700008

Smak kukurydziano-orzechowy.
Kolor żółto-pomarańczowy.

Smak kukurydziano-orzechowy.
Kolor żółto-pomarańczowy.

Smak morwa-skopeks.
Kolor fioletowy.

Smak morwa-skopeks.
Kolor fioletowy.

Feenyx Foggy Dumbell

5 mm

Feenyx Foggy Dumbell

7 mm

Feenyx Foggy Dumbell

5 mm

Feenyx Foggy Dumbell

KRILL & CRAB
Kod: B0700003

KRILL & CRAB
Kod: B0700004

PACIFIC FISHMEAL
Kod: B0700001

PACIFIC FISHMEAL
Kod: B0700002

Smak krylowo-krabowy.
Kolor bordowy.

Smak krylowo-krabowy.
Kolor bordowy.

Smak mączki rybnej.
Kolor czarny.

Smak mączki rybnej.
Kolor czarny.

7 mm

7 mm

Feenyx

B

A

I

T

S

5 mm

Feenyx Gummy Slow Sinking

7 mm

Feenyx Gummy Slow Sinking

5 mm

Feenyx Gummy Slow Sinking

TONIC & PINE
Kod: B0700026

TONIC & PINE
Kod: B0700027

CORN & NUTS
Kod: B0700020

CORN & NUTS
Kod: B0700021

Miękka, doskonale zbalansowana przynęta.
Smak tonic-sosna.
Kolor pomarańczowy.

Miękka, doskonale zbalansowana przynęta.
Smak tonic-sosna.
Kolor pomarańczowy.

Miękka, doskonale zbalansowana przynęta.
Smak kurydziano-orzechowy.
Kolor żółty.

Miękka, doskonale zbalansowana przynęta.
Smak kurydziano-orzechowy.
Kolor żółty.

Feenyx Gummy Slow Sinking

5 mm

Feenyx Gummy Slow Sinking

7 mm

Feenyx Gummy Slow Sinking

5 mm

7 mm

Feenyx Gummy Slow Sinking

7 mm

COCONUT
Kod: B0700028

COCONUT
Kod: B0700029

MULBERRY & SCOPEX
Kod: B0700024

MULBERRY & SCOPEX
Kod: B0700025

Miękka, doskonale zbalansowana przynęta.
Smak kokos.
Kolor biały.

Miękka, doskonale zbalansowana przynęta.
Smak kokos.
Kolor biały.

Miękka, doskonale zbalansowana przynęta.
Smak morwa-skopeks.
Kolor fioletowy.

Miękka, doskonale zbalansowana przynęta.
Smak morwa-skopeks.
Kolor fioletowy.

Feenyx Gummy Slow Sinking

5 mm

Feenyx Gummy Slow Sinking

7 mm

Feenyx Gummy Slow Sinking

5 mm

GUMMY SLOW
SINKING

GUMMY SLOW SINKING

Feenyx Gummy Slow Sinking

Feenyx Gummy Slow Sinking

7 mm

PACIFIC FISHMEAL
Kod: B0700030

PACIFIC FISHMEAL
Kod: B0700031

KRILL & CRAB
Kod: B0700022

KRILL & CRAB
Kod: B0700023

Miękka, doskonale zbalansowana przynęta.
Smak mączki rybnej.
Kolor czarny.

Miękka, doskonale zbalansowana przynęta.
Smak mączki rybnej.
Kolor czarny.

Miękka, doskonale zbalansowana przynęta.
Smak krylowo-krabowy.
Kolor różowy.

Miękka, doskonale zbalansowana przynęta.
Smak krylowo-krabowy.
Kolor różowy.

Feenyx

B

A

I

T

S

GUMMY SLOW SINKING

Feenyx

F I S H I N G

Feenyx Gummy Slow Sinking

5 mm

Feenyx Gummy Slow Sinking

7 mm

GARLIC & SPICES
Kod: B0700032

GARLIC & SPICES
Kod: B0700033

Miękka, doskonale zbalansowana przynęta.
Smak czosnek-przyprawy.
Kolor wyprany żółty.

Miękka, doskonale zbalansowana przynęta.
Smak czosnek-przyprawy.
Kolor wyprany żółty.

ACCESSORIES

SEATBOXES

SEATBOXES

Siedzisko Feenyx

Siedzisko Feenyx

ONE STATION
Kod: F0190001 (kolor szary / 2 boczne szuflady)
F0190002 (kolor szary / 2 szuflady przednie)
F0190003 (kolor szary / 4 szuflady przednie)
F0190004 (kolor czarny / 2 boczne szuflady)
F0190005 (kolor czarny / 2 szuflady przednie)
F0190006 (kolor czarny / 4 szuflady przednie)

VIRUS GHOST
Kod: F0190008
Waga: 14,6 kg
Wymiary po złożeniu: 67 × 54 cm
Długość kombajnu
wraz z podnóżkiem: 82 cm

Najwyższy model siedziska z naszej oferty. Opatentowany system czterech nóg o średnicy 36 mm oraz wyjątkowa lekka, a przy tym
sztywna rama sprawiają, że kombajn jest bardzo stabilny. Niezwykle komfortowa poduszka siedziska wykonana z żelowego materiału
dostosowuje swój kształt do użytkownika i zapewnia komfortowe wędkowanie przez wiele godzin. Podnóżek siedziska wsuwany jest w
obrys konstrukcji kombajnu co sprawia że po złożeniu siedzisko jest bardziej kompaktowe. W zestawie wygodny, ergonomiczny pasek
na ramię. Dostępny w kolorze czarnym i szarym.

Wyjątkowo stabilny kombajn wędkarski na nogach o średnicy
36 mm. Ramę wykonana w technice bez spawowej co znacząco
wpływa na trwałość i sztywność konstrukcji. Opatentowany
system czterech nóg znacząco skraca czas rozstawienia
stanowiska. Bardzo wygodna poduszka siedziska wykonana
z żelowego materiału dostosowuje swój kształt do użytkownika.
Podnóżek siedziska wsuwany jest w obrys konstrukcji kombajnu.
W zestawie wygodny, ergonomiczny pasek na ramię.

Waga: 15 kg
Wymiary po złożeniu: 67 × 54 cm
Długość kombajnu
wraz z podnóżkiem: 82 cm

SIDE TRAYS

SIDE TRAYS

Duża półka boczna Feenyx

Półka boczna mała Feenyx z mocowaniem pod kątem 45°

LARGE SIDE TRAY
Kod: F0180006

SMALL SIDE TRAY ANGLED CLAMPS 36
Kod: F0180004

Boczna półka wykonana z bardzo dobrych jakościowo
materiałów. Idealna na zawody i prywatne zasiadki. Pomieści
wszystkie niezbędne pojemniki i akcesoria. Pasuje na nogi 36 mm
w zestawie redukcje na średnice 25 i 30 mm. Możliwość regulacji
rozstawu mocowań.

Boczna półka montowana pod kątem 45°. Wykonana z bardzo dobrych
jakościowo materiałów. Idealna na szybkie wypady lub jako dodatkowe
kompaktowe rozwiązanie. Pasuje na nogi 36 mm w zestawie redukcje na
mniejsze średnice 30 i 25 mm.

Wymiary: 400 × 550 mm

Wymiary: 350 × 250 mm

Półka boczna mała Feenyx

Bardzo duża półka Feenyx z parawanem

SMALL SIDE TRAY 36
Kod: F0180005

VERY LARGE SIDE TRAY WITH A SCREEN
Kod: F0180011

Boczna półka wykonana z bardzo dobrych jakościowo
materiałów. Idealna na szybkie wypady lub jako dodatkowe
kompaktowe rozwiązanie. Pasuje na nogi 36 mm w zestawie
redukcje na mniejsze średnice 30 i 25 mm.

Bardzo duża, boczna półka wykonana z bardzo dobrych jakościowo materiałów.
Idealna na zawody i prywatne zasiadki. Pomieści wszystkie niezbędne pojemniki
i akcesoria. Pasuje na nogi 36 mm w zestawie redukcje na średnice 25 i 30 mm.
Dla poprawy stabilności podwójne mocowania do nóg kombajnu.

Wymiary: 350 × 250 mm

Wymiary: 750 × 550 mm

Bardzo stabilne ramię feederowe Feenyx

LARGE SIDE TRAY WITH CURTAIN
Kod: F0180030

FEEDER ARM DOPPIO ATTACCO 36
Kod: F0180001

Boczna półka wykonana z bardzo dobrych jakościowo materiałów.
Pomieści wszystkie niezbędne pojemniki i akcesoria.
Pasuje na nogi 36 mm w zestawie redukcje na średnice 25 i 30 mm.

Bardzo stabilne ramię feederowe z dwoma punktami mocowania.
Spory zakres regulacji wysokości za pomocą pionowej rurki z gwintem (+60 cm).
Pasuje na nogi o średnicy 36, 30 i 25 mm. W zestawie redukcje na dane średnice.

Wymiary: 550 × 400 mm

Uchwyt z miską Feenyx

4l

Teleskopowe ramię feederowe Feenyx

BAITS BUCKET HOLDER (4LT)
Kod: F0180008

TELESCOPIC FEEDER ARM COMPACT
Kod: F0180010

Solidnie wykonany uchwyt wraz z miską o pojemności 4 l.
Uchwyt pasuje na nogi 36 mm, w zestawie redukcje
na mniejsze średnice nóg.

Teleskopowe ramię feederowe z przegubem.
Bardzo stabilne, wykonane z mocnych, a zarazem lekkich materiałów.
Pasuje na nogi o średnicy 36, 30 i 25 mm. Posiada szybkozłączkę do
wkręcenia podpórek. W zestawie redukcje na dane średnice.

ACCESSORIES

ACCESSORIES

Duża półka Feenyx z parawanem

PORTANASSA CORTO RAPID 36
Kod: F0180002
Wykonany z dobrych jakościowo materiałów
15 cm uchwyt na siatkę lub inny osprzęt.
Pasuje na nogi o średnicy 36, 30 i 25 mm.
W zestawie redukcje na dane średnice.

Szybkozłączka z krętlikiem Fennyx
QUICK CHANGE SWIVELS

Stoper wałeczkowaty Fennyx
LINE STOPS

Kod: F0260006
Kod: F0260007
Kod: F0260008

Kod: F0140005
Kod: F0140006
Kod: F0140007

Small

– 6 szt.

Medium – 6 szt.
Large

– 6 szt.

Small

– 9 szt.

Medium – 9 szt.
Large

– 9 szt.

Uchwyt na parasol Feenyx

STRONG BROLLY ARM
Kod: F0180013
Mocny uchwyt na parasol wędkarski.
Pasuje na nogi o średnicy 36, 30 i 25 mm.
W zestawie redukcje na dane średnice.

Potrójny krętlik rolkowy z agrafką Fennyx
TRIPLE LINK SWIVELS

Mały krętlik Fennyx
MINI MATCH SWIVELS

Kod: F0140008
Kod: F0140009
Kod: F0140010

Kod: F0140011
Kod: F0140012
Kod: F0140013

Small

– 5 szt.

Medium – 5 szt.
Large

– 5 szt.

Small

– 10 szt.

Medium – 10 szt.
Large

– 10 szt.

Licznik ryb z cyfrowym stoperem Feenyx

FISHING TIMER & COUNTER
Kod: F0180009
Bardzo dobrze wykonany podwójny licznik ryb wraz
z cyfrowym stoperem. Przyrząd przydatny podczas,
zawodów oraz prywatnych zasiadek gdy opracowywana
jest taktyka na zmagania wędkarskie. W zestawie
redukcje na nogi o średnicy 25, 30 i 36 mm. Urządzenie
wyprodukowane we Włoszech.

Agrafka z krętlikiem Fennyx
LINK SWIVEL

Łącznik metalowy Fennyx
SWIVEL LINK METAL BEADS

Kod: F0140014
Kod: F0140015

Kod: F0140016
Kod: F0140017

Size 6 – 6 szt.
Size 7 – 6 szt.

Small

– 5 szt.

Medium – 5 szt.

ACCESSORIES

ACCESSORIES

Krótki uchwyt z gwintem Feenyx

ACCESSORIES

ACCESSORIES

Żyłka główna Poseidon

150 m

NYLON POSEIDON SINKING
Żyłka feederowa o bardzo dużej odporności
na uszkodzenia. Poseidon dobrze tonie, ma
bardzo wysoką wytrzymałość oraz doskonale
przekazuje brania.

Kod: F0210001
Kod: F0210002
Kod: F0210003
Kod: F0210004

0,200 mm – 3,08 kg
0,235 mm – 4,60 kg
0,265 mm – 5,72 kg
0,295 mm – 7,30 kg

Hybrydowy amortyzator XCEEL Feenyx
Żyłka przyponowa THOR Feenyx

70 m

NYLON POSEIDON THOR
Wyczynowa żyłka przyponowa Fennyx Thor jest bardzo
miękka i odporna
na uszkodzenia mechaniczna. Żyłka idealnie trzyma
parametry średnicy i wytrzymałości. Odporna na
promieniowanie UV.

Kod: F0210021
Kod: F0210022
Kod: F0210023
Kod: F0210024
Kod: F0210025
Kod: F0210026
Kod: F0210027
Kod: F0210028
Kod: F0210029
Kod: F0210030

0,084 mm – 0,86 kg
0,104 mm – 1,15 kg
0,117 mm – 1,36 kg
0,128 mm – 1,70 kg
0,148 mm – 2,20 kg
0,165 mm – 2,52 kg
0,185 mm – 2,82 kg
0,205 mm – 3,53 kg
0,225 mm – 3,86 kg
0,245 mm – 4,70 kg

5m

XCEEL HYBID ELASTIC
Hybrydowe amortyzatory w odróżnieniu od pełnych gum, nie spłaszczają się przez co
o wiele swobodniej pracują w topie. Nie tworzą się w nich pęcherzyki powietrza co jest
największą wadą tych pustych. Amortyzatory XCEEL zostały pokryte specjalną warstwą
powodującą ich lepszą pracę i większą żywotność. Podczas użytkowania zalecane jest
aby ich nie smarować. Każda bowiem substancja smarna działa jak magnez na pył
i zanieczyszczenia znajdujące się w wodzie! Pozwalają na uzbrojenie do 3 topów.

Kod: F0220003
Kod: F0220004
Kod: F0220005
Kod: F0220006
Kod: F0220007
Kod: F0220008
Kod: F0220009
Kod: F0220010
Kod: F0220011
Kod: F0220012
Kod: F0220013

1,20 mm

– Light Green

1,40 mm

– Light Blue

1,60 mm

– Yellow

1,80 mm

– Blue

2,00 mm

– Pink

2,20 mm

– Purple

2,40 mm

– Yellow

2,60 mm

– Light Green

2,80 mm

– Orange

3,00 mm

– Red

3,20 mm

– Yellow

POWER CARP KEEPNET
Bardzo mocna siatka wykonana z materiału, który
nie rani ryb, a przy tym jest bardzo wytrzymały na
przetarcia. Obręcze siatki są metalowe przez co
siatka dobrze tonie. Siatka została wyprodukowana
we Włoszech.

Rozwieracz do gumek Feenyx

Kod: F0230001
Kod: F0230002
Kod: F0230003

Ułatwia rozwieranie lateksowych gumek stosowanych
w przyponach method feeder.

3,0 m
3,5 m
4,0 m

BAIT BANDER
Kod: F0140001

Wymiary obręczy: 50 × 40 cm

Wiadra i miski Feenyx

BUCKETS AND BOWLS
Bardzo dobre jakościowo wiadra i miski wędkarskie. Wykonane z odpornego na
uszkodzenia plastiku. Materiał neutralny dla zanęt oraz innych dodatków.

Sito wędkarskie Feenyx

4mm

BAIT BANDER
Kod: F0250006
Bardzo dobre jakościowo sito wędkarskie. Wykonane z mocnego materiału.
Pasuje na wiadra o średnicy 17-18 l.

Kod: F0250007
Kod: F0250008
Kod: F0250009
Kod: F0250010
Kod: F0250011
Kod: F0250012

Wiadro 13 l
Miska 4 l
Pokrywka na wiadro 13 l
Wiadro 18 l
Miska 5 l
Pokrywka na wiadro 18 l

ACCESSORIES
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Siatka wędkarska Feenyx

BAIT BOX DELUXE
Bardzo dobre jakościowo pojemniki wędkarskie. Wykonane z odpornego na uszkodzenia
plastiku. Materiał neutralny dla zanęt oraz innych dodatków.

Kod: F0250001
Kod: F0250002
Kod: F0250003
Kod: F0250004

Pojemnik 0,6 l
Pojemnik 1,0 l

Pokrowiec na 4 lub 6 wędzisk Feenyx

Pojemnik 1,5 l

ROD BOX (4 or 6)

Pojemnik 2,0 l

Pokrowiec o sztywnej konstrukcji do bezpiecznego transportu 4 lub 6 wędzisk uzbrojonych
nawet w duże kołowrotki 5000 lub 6000. Wewnątrz pokrowca specjalne rzepy zapobiegające
przesuwaniu się wędzisk. Pokrowiec wykonany z mocnego, wodoodpornego materiału.

Kod: F0160020
Kod: F0160021
Kod: F0160022

4 wędziska

Wymiary: 22 × 17 × 180 cm

6 wędzisk

Wymiary: 30 × 17 × 180 cm

6 wędzisk

Wymiary: 30 × 17 × 195 cm

Pojemniki na zanętę i pellet Feenyx

GROUNDBAIT CASE
Materiałowe pojemniki na zanętę i pellet. Wykonane z łatwego w czyszczeniu materiału.
Wodoodporne i bardzo szczelne. Dostępne dwa rozmiary.

Kod: F0160010
Kod: F0160011

Medium

Wymiary: 15 × 12 cm

Large

Wymiary: 20 × 17 cm

Torba na siatki Feenyx

Pojemniki na robaki Feenyx

KEEPNET BAG
Kod: F0160027

MAGGOT CASE
Pojemnik materiałowy do przetrzymywania robaków. Siateczka zapobiega zaparzaniu się
robaków oraz ich wydostawaniu się na zewnątrz. Dostępne dwa rozmiary.

Kod: F0160001
Kod: F0160002

Medium

Wymiary: 15 × 12 cm

Bardzo pojemna torba na siatki, matnie podbieraków i inne akcesoria np. sita wędkarskie.
Wykonana z mocnego, wodoodpornego materiału. Torba uzbrojona w bardzo mocne
i wytrzymałe zamki.

Large

Wymiary: 20 × 17 cm

Wymiary: 60 × 20 × 60 cm

ACCESSORIES

ACCESSORIES

Pojemniki na pellet i robaki Feenyx

Mała, usztywniana torba feederowa Feenyx

KEEPNET BAG WITH POCKET
Kod: F0160029

SMALL ACCESSORY BOX
Kod: F0160024

Bardzo pojemna torba, pomieści dwie siatki i matnie podbieraków. Wyposażona
w dodatkową zewnętrzną kieszeń np. na sita wędkarskie. Wykonana z mocnego,
wodoodpornego materiału. Torba uzbrojona w bardzo mocne i wytrzymałe zamki.

Podręczny bagaż na szybkie wypady wędkarskie.
Usztywnianą torbę wykonano z bardzo mocnego,
wodoodpornego materiału.

Wymiary: 60 × 20 × 60 cm

Wymiary: 50 × 30 × 35 cm

Torba na siatki Feenyx

XL KEEPNET BAG
Kod: F0160032
Największy z pokrowców Feenyxa, pomieści do trzech siatek i kilka matni podbieraków.
Wykonana z mocnego, wodoodpornego materiału. Torba uzbrojona w bardzo mocne
i wytrzymałe zamki.

Wymiary: 60 × 30 × 60 cm

ACCESSORIES

ACCESSORIES

Torba na siatki z kieszenią Feenyx

Duża torba feederowa Feenyx

Mała torba feederowa Feenyx

LARGE ACCESSORY BAG
Kod: F0160025

SMALL ACCESORY BAG
Kod: F0160026

Bardzo pojemna torba feederowa. Torba wykonana
z bardzo wytrzymałego, wodoodpornego materiału.
Bagaż posiada jedną dużą komorę główną oraz
kieszeń zewnętrzną zamykaną na zamek.

Kompaktowa torba feederowa. Bagaż wykonany z bardzo
wytrzymałego, wodoodpornego materiału. Torba posiada
jedną dużą komorę główną oraz kieszeń zewnętrzną
zamykaną na zamek.

Wymiary: 50 × 35 × 40 cm

Wymiary: 40 × 25 × 33 cm

Ochraniacz do wędki Feenyx

LARGE ACCESSORY BOX
Kod: F0160023

TIP & BUTT PROTECTORS
Kod: F0160030

Sztywna, długa torba feederowa do transportu długich elementów
jak zapasowe nogi, kijki dystansowe czy feeder army.
Torba jest wodoodporna i posiada bardzo trwałe zamki.

Solidnie wykonany ochraniacz do wędzisk.

ACCESSORIES

ACCESSORIES

Długa torba feederowa Feenyx

Wymiary: 90 × 30 × 20 cm

Torba feederowa z prowadnicami Feenyx

Sztyca podbieraka Feenyx

BAG BOX WITH GUIDES
Kod: F0160031

PRIME CARP HANDLE

Bardzo funkcjonalna torba na akcesoria wędkarskie. Jej główną zaletą jest to, że jest
kompatybilna z kombajnami Feenyx. Mieści się w otwór pomiędzy podnóżkiem, a ramą.
Wykonana z bardzo mocnego, wodoodpornego materiału.

Wymiary: 45 × 30 × 20 cm

Mocne, sztywne dobrze wyważone sztyce podbieraków. Szczytowy element teleskopowy
pozostałe nasadowe. Solidnie osadzone złącze gwintowe wykonane z mosiądzu.
Dostępne w długości 3 i 4 m.

Kod: F0240001
Kod: F0240002

Długość: 3,0 m

Waga: 235 g

Długość: 4,0 m

Waga: 298 g

Kod: F0280001
Kod: F0280002
Kod: F0280003
Kod: F0280004

Haki Feenyx
MODEL B91

Haki Feenyx
MODEL B67

Mocny, bezzadziorowy haczyk do połowu karpi,
karasi oraz leszczy.

Bardzo mocny bezzadziorowy haczyk z oczkiem.
Doskonale sprawdza się do wiązania wszelkich przyponów
do method feeder. Kolor czarny.

Kod: F0110019
Kod: F0110019
Kod: F0110019

Size 10

– 10 szt.

Size 12

– 10 szt.

Size 14

– 10 szt.

Kod: F0110001
Kod: F0110002
Kod: F0110003
Kod: F0110004
Kod: F0110005

Size 12

– 10 szt.

Size 14

– 10 szt.

Size 16

– 10 szt.

Size 18

– 10 szt.

Size 20

– 10 szt.

Spławik Feenyx
MODEL FF2
Gr. 0,20
Gr. 0,30
Gr. 0,50
Gr. 0,70

Spławik Feenyx
MODEL FF3

Kod: F0280009
Kod: F0280010
Kod: F0280011
Kod: F0280012

Haki Feenyx
MODEL B87

Haki Feenyx
MODEL N102

Mocny, a przy tym lekki haczyk do wszelkich
odmian wędkarstwa feederowego i spławikowego.
Kolor czarny.

Bardzo ostry, mocny niklowany haczyk do feedera.

Kod: F0110012
Kod: F0110013
Kod: F0110014
Kod: F0110015
Kod: F0110016
Kod: F0110017
Kod: F0110018

Size 8

– 10 szt.

Size 10

– 10 szt.

Size 12

– 10 szt.

Size 14

– 10 szt.

Size 16

– 10 szt.

Size 18

– 10 szt.

Size 20

– 10 szt.

Kod: F0110006
Kod: F0110007
Kod: F0110008
Kod: F0110009
Kod: F0110010
Kod: F0110011

Size 10

– 10 szt.

Size 12

– 10 szt.

Size 14

– 10 szt.

Size 16

– 10 szt.

Size 18

– 10 szt.

Size 20

– 10 szt.

Gr. 0,20
Gr. 0,30
Gr. 0,50
Gr. 0,70

Spławik Feenyx
MODEL FF4
Gr. 0,20
Gr. 0,30
Gr. 0,50
Gr. 0,70

Pellet Waggler Feenyx
MODEL FPW1

Kod: F0280016
Kod: F0280017
Kod: F0280018

Kod: F0280005
Kod: F0280006
Kod: F0280007
Kod: F0280008

Gr. 6
Gr. 8
Gr. 10

Kod: F0280013
Kod: F0280014
Kod: F0280015

Gr. 0,10
Gr. 0,20
Gr. 0,30

ACCESSORIES

ACCESSORIES

Spławik Feenyx
MODEL FF1

K O N T A K T:

693-341-387
691-821-480
kontakt@feederlink.pl

