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Udzielamy 
5-letniej gwarancji 
na wszystkie kołowrotki, 
nie tylko na wybrane modele, 
jak to robi większość producentów.

Perfekcyjne 
i niezawodne
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METOD POŁOWU



































































































































































































































































Wklejanka występująca w trzech różnych długościach, która ma szerokie możliwości 
zastosowania. Delikatna szczytówka połączona jest z mocnym blankiem, co pozwala na 
zastosowanie dużej gamy przynęt. Jest to bardzo dobra wędka do łowienia pstrągów 
oraz szczupaków.

Cougar Trout Jig

nr kat. dł. c.w. akcja il. przel. waga dł. transp. sek. *cena

1CG-JT-022 2,28 m 5–22 g szybka 10 135 g 1,17 m 2 159,00 zł
1CG-JT-024 2,40 m 5–22 g szybka 10 145 g 1,23 m 2 169,00 zł
1CG-JT-027 2,70 m 5–22 g szybka 10 153 g 1,38 m 2 175,00 zł

Trzy wędziska różnej długości przeznaczone do łowienia szczupaków, głównie na przynęty 
gumowe. Spinningi te maja bardzo duży zapas mocy potrzebny do zacięcia i wyholowania 
największych pajków.

Cougar Pike Jig

nr kat. dł. c.w. akcja il. przel. waga dł. transp. sek. *cena

1CG-JP-I22 2,28 m 6–32 g szybka 10 140 g 1,17 m 2 165,00 zł
1CG-JP-I24 2,40 m 6–32 g szybka 10 148 g 1,23 m 2 175,00 zł
1CG-JP-I27 2,70 m 6–32 g szybka 10 159 g 1,38 m 2 185,00 zł

Dwa najmocniejsze wędziska przeznaczone do łowienia z brzegu. Wklejana, mocniejsza 
szczytówka świetnie pokaże nam nawet najdelikatniejsze brania, za to potężna moc blanku 
pozwoli zaciąć rybę niemal z każdej odległości. To świetna propozycja do łowienia metodą 
agresywnego opadu na ciężkie główki.

Cougar Zander Jig

nr kat. dł. c.w. akcja il. przel. waga dł. transp. sek. *cena

1CG-JZ-025 2,55 m 8–42 g szybka 10 152 g 1,28 m 2 185,00 zł
1CG-JZ-027 2,70 m 8–42 g szybka 10 164 g 1,38 m 2 195,00 zł
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129*	 Z	uwagi	na	zmienny	kurs	dolara	amerykańskiego	powyższe	ceny	mogą	ulec	zmianie









































































































































































































UBRANIA WęDKARSKIE
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