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 BT  -  0  -  S  -   0   - TW*
 model 

wielkość
 kolor kod 

opcja błystki  skrzydełka rysunku

 model size
 blade painting 

option   colour code

   Spinner
  

  
 

Model
 

Größe 
Blattfarbe

 Zeichnung Option
    Kode

 модель размер
 цвет расцветка 

вариант   лепестка блёсен
* twister (TW), ripper (RP), chwost • fly • Fliege • xbocm (XB)

Opcje

Dostępne 
kolory

10 g

4 g

8 g

5,5 g

8 g

8 g

BT-3-S-29-RP

BT-2-S-0-XB

TA-BT-1/3-S-39

TA-BT-0/2-S-27

TA-BT-1/3-S-32-TW

BT-3-S-23-TA

23 24 25 26 27 28

30 31 32 33 34 35 3629 37 38 39 40 41 42 43 PL

Model ten to jedna z najbardziej uniwersalnych błystek obrotowych, którą można zastosować w każdych warun-
kach, zarówno w wodach stojących jak i płynących. Błystki z tej serii dzięki średniemu kątowi (około 45 stopni) pracy 
eliptycznego skrzydełka zachowują się bardzo stabilnie w wodzie nawet przy wolnym prowadzeniu. W wodach pły-
nących można stosować technikę łowienia zarówno z prądem jak i pod prąd rzeki. Najmniejsze rozmiary, nr 0 i 1 to 
świetne modele do połowów okoni, kleni oraz jazi, rozmiary nr 2 i 3 to bardzo dobre modele błystek pstrągowych. 
Rozmiar nr 4 najczęściej stosowany jest przy połowach szczupaków. Szeroka gama kolorystyczna pozwala na stoso-
wanie tych błystek w różnych warunkach pogodowych oraz przy różnej przejrzystości wody. W serii tej spotykamy 
także modele zaopatrzone w chwost na kotwiczce, oraz tzw. tandemy: błystki z podwójnymi skrzydełkami oraz błyst-
ki połączone z haczykiem uzbrojonym w twister, a także błystkę połączoną z haczykiem uzbrojonym w ripper lub 
gumową ośmiorniczkę.

Praktyczna porada

Bardzo skuteczną metodą łowienia tymi błystkami w rzekach 
jest tzw. łowienie w półdry� e. Po wykonaniu rzutu prostopadle 
do brzegu, bądź nieco po prąd czekamy aż błystka opadnie na 
żądaną głębokość i lekko napinamy żyłkę unosząc szczytówkę 
w celu uzyskania pracy błystki. Następnie pozwalamy aby nurt 
rzeki znosił nam błystkę pod nasz brzeg, cały czas kontrolujemy 
napięcie żyłki wybierając luz kołowrotkiem. Kiedy błystka dotrze 
w okolice naszego brzegu zwijamy żyłkę prowadząc błystkę 
wzdłuż linii brzegu.

Okoń Kleń Jaź

Lipień Pstrąg

Szczupak

6 g

10 g

3,5 g

2,5 g

4,5 g

BT-4-S-0

BT-3-S-0

BT-2-S-0

BT-1-S-0

BT-0-S-0

Beetle

Nurt
Nurt

Nurt

Zwijanie

RzutDry
f b

łys
tk

i
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Dostępne kolory

Opcje

 BG  -  0  -  S   -  0   -  TW*
 model 

wielkość
 kolor kod 

opcja błystki  skrzydełka rysunku

 model size
 blade painting 

option   colour code

   Spinner
  

  
 

Model
 

Größe 
Blattfarbe

 Zeichnung Option
    Kode

 модель размер
 цвет расцветка 

вариант   лепестка блёсен
* twister (TW), ripper (RP), chwost • fly • Fliege • xbocm (XB)

7,5 g

10,5 g

11 g

6 g

7,5 g

13 g

45 46 47 48 49 50 0 (M)51 (glow)

BG-2-G-50-RP

BG-3-S-0(M)-TW

TA-BG-1/3-S-0(M)

BT-2-S-0(M)-XB

BG-2-S-48-TU

TA-BG-1/3-S-0-TW

52

Seria błystek obrotowych o szerokim skrzydełku, kształtem zbliżonym do modelu Fire� y, lecz nieco bardziej owalnym. 
Charakteryzują się świetną pracą zarówno z prądem jak i pod prąd w łowiskach rzecznych, a także świetnie sobie radzą 
w łowiskach ze stojącą wodą. Cechą charakterystyczną tej serii jest umieszczone na skrzydełku duże oko, co podnosi 
atrakcyjność i łowność tych błystek. Błystki te występują w rozmiarach od 0 do 3 i głównie są przeznaczone do poło-
wów okoni, jazi, kleni i pstrągów. Na skrzydełkach, oprócz oka, występują w tej serii hologramy przypominające rybią 
łuskę. W serii tej spotykamy również modele zaopatrzone w chwost na kotwiczce, oraz tzw. tandemy: błystki z podwój-
nymi skrzydełkami oraz błystki połączone z haczykiem uzbrojonym w twister, a także błystkę połączoną z haczykiem 
uzbrojonym w twister, ripper lub gumową ośmiorniczkę.

Okoń Kleń Jaź

Pstrąg

Szczupak

Praktyczna porada

Obławianie pasa trzcin. Łódkę ustawiamy na skaju trzcin i otwartej wody. Rzuty 
wykonujemy równolegle wzdłuż pasa trzcin w odległości około 1m. W zależ-
ności od głębokości błystkę prowadzimy równolegle do pasa trzcin na różnych 
głębokościach: pod powierzchnią, w połowie głębokości wody i tuż nad dnem.

2,5 g

4 g

5,5 g

8,5 g

13 g

BG-3-S-0

BG-2-S-0

BG-1-S-0

BG-O-S-0

BigEye

BG-4-S-0

Rzut

Prowadzenie błystki
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Dostępne kolory

Opcje

 CE  - 0 -  S   - 0  - TW*
 model 

wielkość
 kolor kod 

opcja błystki  skrzydełka rysunku

 model size
 blade painting 

option   colour code

   Spinner
  

  
 

Model
 

Größe 
Blattfarbe

 Zeichnung Option
    Kode

 модель размер
 цвет расцветка 

вариант   лепестка блёсен
* twister (TW), ripper (RP), chwost • fly • Fliege • xbocm (XB)

TA-CE-1/3-S-50

13 g

CE-TA-1/3-S-46

15 g

CE-2-S-46-RP

8 g

CE-2-S-57-RP

8 g

CE-TA-0/2-S-45

11 g

CE-2-S-50-TU

8 g

CE-2-S-47-XB

6 g

575048474645

Błystki obrotowe przypominające serię Big-Eye, różniące się tym że mają charakterystyczne pofalowanie w dolnej 
części skrzydełka. Dzięki temu pofalowaniu praca błystki powoduje większą falę hydroakustyczną, co pobudza jesz-
cze bardziej drapieżniki do ataku. Skrzydełko tej błystki pracuje szeroko od osi i natychmiast startuje po poderwaniu 
błystki. Są to błystki przeznaczone  do łowienia zarówno w wodach stojących, jak i w wodach płynących, gdzie można 
nimi łowić z prądem jak i pod prąd. Błystki te występują w 5 rozmiarach, od 0 do 4. Mniejsze rozmiary to znakomite 
błystki na klenie, jazie, okonie i pstrągi. Rozmiar 3 i 4 dobrze sprawdza się w połowach szczupaka. W serii tej występu-
ją także tandemy złożone z dwóch skrzydełek.,

Okoń Kleń Jaź

Lipień Pstrąg

Szczupak

Łowienie w płytkich zbiornikach nad roślinnością wodną. Po wyko-
naniu rzutu zaczynamy natychmiastowe zwijanie żyłki. Wędkę trzy-
mamy uniesioną wysoko tak aby prowadzić błystkę nad roślinami 
znajdującymi się pod powierzchnią wody. W trakcie prowadzenia mo-
żemy manewrować wędką w prawo lub lewo w celu omijania roślin. 

Praktyczna porada
8,5 g

5,5 g

4 g

13 g

2,5 gCE-3-S-53

CE-2-S-53

CE-4-S-53

CE-1-S-53

CE-0-S-53

CatEye

Rzut

Prowadzenie błystki
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TA-FF-1/3-S-58-RP

FF-2-S-58-XB

TA-FF-0/2-S-O

TA-FF-1/3-S-0

FF-2-S-58-XBFF-2-S-58-XBFF-2-S-58-XBFF-2-S-58-XBFF-2-S-0-TU

FF-5-S-0

FF-4-S-0

FF-2-S-0

FF-0-S-0

FF-3-S-0

FF-1-S-0

Fire� y

Dostępne kolory

Opcje

 FF   -  0  -  S   -  0   -  TW*
 model 

wielkość
 kolor kod 

opcja błystki  skrzydełka rysunku

 model size
 blade painting 

option   colour code

   Spinner
  

  
 

Model
 

Größe 
Blattfarbe

 Zeichnung Option
    Kode

 модель размер
 цвет расцветка 

вариант   лепестка блёсен
* twister (TW), ripper (RP), chwost • fly • Fliege • xbocm (XB)

10 g

5 g

6 g

8 g

7 g

52 53 54 55

56 57 59 60 61 62

63 64

58

65 66 67 68 69 70 71

Błystki obrotowe o szerokim skrzydełku, świetnie nadające się do połowów w wodach stojących. Kąt pracy skrzydełka, 
około 60 stopni, sprawia że błystki te są znakomitą przynętą także do łowienia z prądem rzeki. W ten sposób nieje-
den pstrągarz zaliczył już spotkanie w pięknym pstrągiem potokowym. Charakterystyczna szeroka praca skrzydełka 
tego modelu, powoduje w wodzie znaczną falę hydroakustyczną, na którą ryby drapieżne nie mogą nie zareagować 
atakiem. W serii tej występują błystki w rozmiarach od 0 do 5, tak więc można je zastosować na wszystkie drapieżniki. 
Szczególnie polecane są rozmiary 1 i 2 na klenie, 2 i 3 na pstrągi oraz 4 i 5 na szczupaki oraz sumy. Bogata gama kolo-
rystyczna pozwala na stosowanie tych błystek przy zróżnicowanej pogodzie oraz w warunkach różnej przejrzystości 
wody. W serii tej spotykamy także modele zaopatrzone w chwost na kotwiczce, oraz tzw. tandemy: błystki z podwój-
nymi skrzydełkami oraz błystki połączone z haczykiem uzbrojonym w ripper lub gumową ośmiorniczkę.

Okoń Kleń Pstrąg

SzczupakSum

Metoda łowienia z prądem rzeki, bardzo skuteczna przy połowach pstrą-
gów potokowych. Rzut wykonujemy pod prąd rzeki kontrolując lot błyst-
ki, tak że w momencie wpadnięcia przynęty do wody musimy zamknąć 
kabłąk kołowrotka i zacząć natychmiast zwijanie żyłki. Tempo zwijania 
żyłki dostosowujemy do szybkości nurtu, tak żeby błystka cały czas pra-
cowała.

Praktyczna porada

3,5 g

2,5 g

4,5 g

10 g

12 g

6 g

Rzut

Zwijanie

Nurt

Nurt
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Prowadzenie błystki

 G F  -  0  -  S  -  0  -  T W *
 model 

wielkość
 kolor kod 

opcja błystki  skrzydełka rysunku

 model size
 blade painting 

option   colour code

   Spinner
  

  
 

Model
 

Größe 
Blattfarbe

 Zeichnung Option
    Kode

 модель размер
 цвет расцветка 

вариант   лепестка блёсен
* twister (TW), ripper (RP), chwost • fly • Fliege • xbocm (XB)

Opcje

Dostępne kolory

9 g

5,5 g

11 g

8,5 g

7 g

TA-GF-1/3-S-0

GF-2-S-78-XB

TA-GF-1/3-S-85-RP

GF-3-S-77-TW

72 73 74

75 76 78 79 80 8177

84 85 86 87 88 89 90

GF-3-S-88-TU

Praktyczna porada

Łowienie z brzegu zbiornika ze stojącą wodą techniką wachlarzową. Wyko-
nujemy jak najdalsze rzuty, rozpoczynając od rzutu jak najbliżej brzegu, od 
prawej lub lewej strony. Następny rzut wykonujemy o kilka stopni w bok, 
itd., aż dotrzemy do brzegu. Próbujemy łowić na różnych głębokościach i w 
różnych tempach ściągania błystki.

Błystki te są podobne kształtem do serii Big Eye. Różni je eliptyczne skrzydełko, które jest nieco bardziej wydłużone 
oraz waga. Błystki w tej serii są lżejsze. Inna też jest szata gra� czna. Cechą tej serii jest bardzo stabilna praca skrzydełka, 
które nawet przy bardzo wolnym prowadzeniu kręci się bez przerw. Błystki mają uniwersalne zastosowanie, zarówno 
w wodach płynących jak i stojących. Najmniejsza „jedynka” to świetna błystka na okonie, klenie i jazie. Większe: „dwój-
ka” i „trójka” to znakomite przynęty na pstrągi, a „”czwórka” sprawdzi się znakomicie przy połowie szczupaków. W serii 
tej spotykamy również modele zaopatrzone w chwost na kotwiczce, oraz tzw. tandemy: błystki z podwójnymi skrzy-
dełkami oraz błystki połączone z haczykiem uzbrojonym w ripper, a także błystkę połączoną z haczykiem uzbrojonym 
w twister lub gumową ośmiorniczkę.

3 g

5 g

10,5 g

6,5 g

Okoń Kleń Jaź

Pstrąg Szczupak

Gad-� y 

GF-4-S-0

GF-2-S-0

GF-3-S-0

GF-1-S-0
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Opcje

16 g

14 g

10 g

13 g

13 g

10 g

Dostępne kolory

 MQ  -  0  -  S   -  0   -  TW*
 model 

wielkość
 kolor kod 

opcja błystki  skrzydełka rysunku

 model size
 blade painting 

option   colour code

   Spinner
  

  
 

Model
 

Größe 
Blattfarbe

 Zeichnung Option
    Kode

 модель размер
 цвет расцветка 

вариант   лепестка блёсен
* twister (TW), ripper (RP), chwost • fly • Fliege • xbocm (XB), 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

15 16 17 18 19 20 21 22

MQ-3-S-18-RP
(ripper)

TA-MQ-1/3-S-18-TW
 (twister)

TA-MQ-1/3-S-0

TA-MQ-0/2-S-0

MQ-3-S-4-TU MQ-3-S-3-XB
Błystki obrotowe o wydłużonym skrzydełku, które podczas pracy wibruje blisko korpusu i tworzy kąt pracy około 30 stopni. Taka 
konstrukcja sprawia, że błystki te stawiają niewielki opór wodzie, co predysponuje je do łowienia w wodach płynących oraz do 
głębokiego prowadzenia w wodach stojących. W rzekach błystki z tej serii świetnie spisują się podczas łowienia pod prąd rzeki. 
Błystki z tej serii są skuteczne na wszystkie drapieżniki, szczególnie rozmiar nr 3 jest polecany do połowu boleni. Mniejsze mo-
dele są skuteczne na okonie, klenie, jazie oraz pstrągi. Rozmiar nr 4 zyskał uznanie na pomorskich rzekach przy połowach troci 
oraz przy połowach szczupaków w głębokich jeziorach. Błystki te występują w wielu kolorach, dających możliwość dopasowa-
nia do warunków pogodowych oraz przejrzystości wody. W serii tej zastosowano także połączenie dwóch błystek w tandemie 
oraz połączenie błystek z haczykiem uzbrojonym w twister, a także błystkę połączoną z haczykiem uzbrojonym w ripper lub 
gumową ośmiorniczkę.

Praktyczna porada

Skuteczna metoda obławiania tą błystką górki podwodnej na jezio-
rze. Stojąc łódką na szczycie górki podwodnej rzucamy daleko błystką 
przed siebie. Czekamy aż błystka opadnie na dno a następnie zaczy-
namy zwijać żyłkę wzbudzając pracę błystki. Cały czas kontrolujmy 
pracę tak żeby błystka pracowała tuż nad dnem, stokiem górki. Mo-
żemy to kontrolować poprzez unoszenie lub opuszczanie szczytówki 
lub chwilowe zaprzestanie zwijania żyłki.

4,5 g

2,5 g

8,5 g

11 g

15 g

Okoń Kleń Jaź

Lipień Pstrąg

Szczupak

Troć

Boleń

Mosquito

MQ-4-S-0

MQ-3-S-0

MQ-1-S-0

MQ-0-S-0

MQ-2-S-0

Prowadzenie błystki

Rzut
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Pike
Są to wahadłówki w kształcie jednej z najpopularniejszych błystek wahadłowych – gnoma. Niejeden spinningista 
uganiający się za szczupakami używał tych błystek. Ale także i inne drapieżniki, takie jak sum, czy sandacz, chętnie 
atakują tą przynętę. Dzięki swojej leniwej pracy, wiernie imituje w wodzie poruszającą się chorą rybkę. Błystkę tą 
można z powodzeniem używać zarówno w wodach stojących jak i płynących. Rzucając tą błystką osiąga się dalekie 
odległości i celnie tra� a w miejsce potencjalnej kryjówki drapieżnika. Ma szerokie zastosowanie do różnych tech-
nik połowu. Mniejsze modele można prowadzić jednostajnym tempem, z przerwami lub skokami. Czasem można 
wypróbować szybkiego „boleniowego” ściągania po powierzchnią. Dwa największe modele można z powodzeniem 
zastosować do metody trollingowej. Spotykamy w tej serii błystkę o nazwie Pike Acustic, która jest złożona z dwóch 
błystek. Ma to na celu wywołanie dodatkowych bodźców akustycznych.

Szczupak Sandacz

Sum

40 g

28 g

22 g

14 g

8 g

28 g

22 g

16 g

PK-1-S

PK-0-S

Pike 
Acustic

PK Acustic-1-S/S

PK Acustic-2-G/S

PK-3-G

PK-2-S

PK-4-S

PK Acustic-3-G/S

Seria wahadłówek w kształcie słynnej algi. Jest to jedna z najbardziej klasycznych i uniwersalnych wahadłówek na 
okonie, sandacze, sumy i przede wszystkim na szczupaki. Wielu pomorskich spinningistów używa tych blach na tro-
cie i łososie. Błystka znakomicie sprawdza się przy połowach w wodach płynących i stojących. Dzięki głębszemu 
wykrępowaniu tej błystki, nawet przy bardzo wolnym prowadzeniu świetnie pracuje, imitując poruszającą się ryb-
kę. Można nią łowić różnymi technikami: jednostajnym ściąganiem, ściąganiem z przerwami, z podszarpywaniem, 
łowieniem skokami, czy skuteczną metodą na rzece w tzw. pół dry� e. Największy model świetnie spisuje się jako 
przynęta trollingowa. Model 21 gramowy występuje w wersji dwukolorowej srebrno-miedzianej, co na pewno zain-
teresuje łowców troci i łososi.

Okoń Szczupak

Troć

Sandacz

Łosoś

Sum

Obławianie głębokich dołów i zwalisk w rzekach metodą przy-
trzymywania. Rzut wykonujemy w dołek lub przed zwalisko, cze-
kamy aż błyska zejdzie na żądaną głębokość. Nie ściągamy tylko 
przytrzymujemy błystkę w jednym miejscu unosząc i opuszczając 
szczytówkę. Następnie robimy kilka obrotów korbką i ponownie 
przytrzymujemy błystkę w jednym miejscu. Cykle ten powtarza-
my kilka razy.

Praktyczna porada

opcja srebro/miedź

8 g

15 g

21 g

35 g

Perch

PR-3-S

PR-2-S

PR-1-S
PR-0-S

PR Acustic-3-S/G

PR-1-S/C

Rzut

Zwijanie

Przytrzymanie błystki

Nurt

Nurt
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Prowadzenie błystki wzdłuż 
brzegu pod prąd. Rzut wyko-
nujemy równolegle do brzegu 
i pozwalamy błystce opaść na 
dno. Następnie podrywamy 
błystkę aby zapracowała i ścią-
gamy do siebie. Odległość pracy 
błystki od brzegu kontrolujemy 
przesuwając szczytówkę od lub 
do brzegu. Możemy na chwilę 
przestać kręcić kołowrotkiem, 
pozwalając błystce popracować 
jakiś czas w jednym miejscu.

Błystka kształtem przypominająca algę, ale jest od niej nieco wydłużona. Jest 
to świetna błystka na sumy i sandacze, szczególnie skuteczna w spinningowa-
niu nocą. Bardzo skuteczną przy powolnym prowadzeniu oraz prowadzeniu 
z przerwami. 

Bardzo uniwersalne błystki występujące w dwóch kolorach: srebrnym i mie-
dzianym. Doskonałe do rzecznych połowów szczupaków, sandaczy oraz troci i 
łososi. Można nimi stosować wiele technik prowadzenia błystki, dopasowując 
właściwą technikę do warunkach na łowisku. Podczas szybkiego prowadzenia 
i w silnym nurcie wpada w ruch obrotowy. W wolnym prowadzeniu pracuje 
wahadłowym ruchem.

Klasyczna błystka wahadłowa, kształtem przypominająca słynną rogatkę. Prze-
znaczona zarówno na wody stojące jak i płynące. Charakteryzuje się znakomi-
tą pracą w każdej technice prowadzenia. W wartkim nurcie jak i podczas szyb-
kiego ściągania wpada w ruch wirowy. Błyski tej można używać w połowach 
szczupaków, sandaczy i sumów, a także stosując w połowach troci i łososi.

Praktyczna porada

18 g 23 g

18 g

14 g
20 g

Szczupak Sandacz

Troć Sum

Szczupak Sandacz

Troć Sum

Szczupak Sandacz

Troć Sum

Lady

Atom

Osa OS-1-S OS-0-S

LD-0-S

AT-1-C

AT-0-S

AT-0-S/C

AT-1-99

AT Acustic-1-G/S

Jest to niezwykle skuteczna błystka do połowów szczupaków, sandaczy i su-
mów. Może być z powodzeniem stosowana w wodach stojących jak i płyną-
cych. Świetnie pracuje przy najwolniejszym ściąganiu. Można ją używać na 
trocie podczas niżowych stanów wody na pomorskich rzekach. 

Jest to bardzo uniwersalna błystka do stosowania zarówno w wodach stoją-
cych jak i płynących. Skuteczna na szczupaki, sandacze i sumy. Można ją sto-
sować również przy połowach troci. Szczególnie w rzece bardzo dynamicznie 
pracuje, czasami wpadając w ruch wirowy, co podnosi jej skuteczność.

Błystka Sima występująca w dwóch gramaturach 14g i 18g. Jest to świetna 
propozycja dla łowców troci i łososi. Te miedziane błystki nieco przypominają 
słynne karlinki. Bardzo skuteczne w pomorskich rzekach przy łowieniu meto-
dą w pół dry� e. Błystki te są również znakomitą przynętą na szczupaki.

Praktyczna porada Błystki te świetnie nadają się do 
łowienia w tzw. półdry� e. Po wyko-
naniu rzutu prostopadle do brzegu, 
bądź nieco po prąd czekamy aż 
błystka opadnie na żądaną głębo-
kość i lekko napinamy żyłkę uno-
sząc szczytówkę w celu uzyskania 
pracy błystki. Następnie pozwalamy 
aby nurt rzeki znosił nam błystkę 
pod nasz brzeg, cały czas kontrolu-
jemy napięcie żyłki wybierając luz 
kołowrotkiem. Kiedy błystka dotrze 
w okolice naszego brzegu zwijamy 
żyłkę prowadząc błystkę wzdłuż linii 
brzegu

Szczupak Sandacz

Łosoś

Szczupak Sandacz

Troć Sum

Łosoś

Szczupak Sandacz

Troć Sum

12 g

14 g
18 g

14 g
14 g

ŁosośTroć Sum

SI-1-S SI-0-S

Splake

Keta

Sima

KT-1-S

SP-1-S

SP-1-S/C

SP-1-S/G

KT-1-G

Rzut

Zwijanie

Dryf b
łystk

iNurt

Nurt NurtNurt
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Salmon

Szczupak Sandacz

Troć

Boleń

Łosoś

1919

Błystki w kształcie dobrze znanego morsa, które świetnie nadają się do łowie-
nia sandaczy, sumów i szczupaków w rzekach,  jak i połowach troci z brzegu 
morza. Świetnie nadają się do metody łowienia w opadzie. Występują w jed-
nym rozmiarze w dwóch wagach: 20 g i 24 g.

Błystki skuteczne na okonie, bolenie i sandacze. Najmniejszy model może być 
stosowany do łowienia w zimie na błystkę w przeremblu. Największy model to 
skuteczna błystka do połowów troci z brzegu morza. 

*20 g/24 g 

4,5 g
10 g

14 g

Sum

Okoń

Szczupak

BoleńSandacz

Troć

Okoń

Szczupak Boleń

Sandacz

Sum Troć

* jeden rozmiar, dwie wagi

Tramp TR-1-S

BS-1-S

BS-2-S
BS-3-S

Bass

Błystki polecane do rzecznego łowienia szczupaków i sandaczy oraz 
boleni – modele 10 gr i 20 gr. Model największy 37 gramowy, może 
być stosowany do ciężkiego spinningowania na sumy i głowacice. 
Błystki te świetnie spisują się także w połowach troci z brzegu morza. 
Są to znakomite błystki do prowadzenia pod prąd rzeki. Podczas jed-
nostajnego prowadzenia błystka chodzi zakosami. W opadzie wpada 
w ruch kolebiący.

*28 g/37 g

20g10 g

Szczupak SandaczBoleń

Troć Sum

24 g20 g16 g

Steelhead
SH-0-S

SH-1-C

SH-2-G

SL-0-S

SL-1-C

SL-2-G

Seria błystek występujących w 3 kolorach: srebrnym, złotym i miedzia-
nym. Są to uniwersalne błystki, które mogą być używane w rzecznych 
połowach szczupaków, sandaczy, sumów, boleni, troci i łososi. Można 
je zastosować także w morskim łowieniu troci z brzegu. Praca tej błyski 
charakteryzuje dużymi wahnięciami.

Łowienie z łódki z przerwanym zwijaniem. Stosujemy tą me-
todę na równych blatach w jeziorach. Rzuty wykonujemy jak 
najdalej. Czekamy aż błystka opadnie na dno – żyłka wtedy nie 
będzie napięta. Zaczynamy zwijać żyłkę kołowrotkiem. Po kilku 
obrotach przerywamy zwijanie, czekamy chwilę i zaczynamy 
ponowne zwijanie. Powtarzamy ten cykl kilka razy. Miedzy „po-
stojami” możemy przyspieszać zwijanie lub je spowalniać.

Praktyczna porada

Prowadzenie błystki

Rzut

Dwie błystki o gramaturze 10 g i 16 g które z powodzeniem mogą być stoso-
wane do połowów okoni – lżejsza błystka oraz boleni – większa błystka. Więk-
sza błystka świetnie nadaje się na morskie trocie łowione z brzegu morza.

16 g
10 g

Okoń

Szczupak

Troć

Boleń

Sandacz

Sum

20 g

KR-0-S

KR-1-S

KR-2-S
Krocodile

* jeden 
rozmiar, 
dwie wagi
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Błystki przeznaczone głównie do połowów troci z brzegu 
morza występujące w dwóch rozmiarach oraz trzech wa-
gach: 16 g, 18 g oraz 24 g. Podczas szybkiego prowadzenia 
porusza się zakosami. W opadzie wpada w ruch wirowy wo-
kół własnej osi. Błystki te występują w czterech wariantach 
kolorystycznych.

Seria trzech błystek o wydłużonym kształcie i uniwersalnym przeznaczeniu. 
Najmniejszy model może być stosowany przy połowie okoni i pstrągów, więk-
sze modele mogą być stosowane na szczupaki, sandacze, bolenie oraz przy 
połowach troci z brzegu morza.

22 g16 g

7 g

Szczupak Troć

BoleńSandacz

Szczupak

Troć

BoleńSandacz

* jeden rozmiar, dwie wagi

*20/28 g

16 g

Trofast

Trout
TT-0-S

TT-2-S

TF-0-S
TF-1-S

H1

H2

H3

H4

TT-1-S

Wąska wahadłówka przeznaczona głównie do powierzchniowego łowienia 
boleni. Występuje w jednej wielkości i wadze 12 gram. Bardzo skuteczną 
techniką łowienia tą błystką jest szybkie prowadzenie, tuż pod powierzchnią 
pod prąd lekko w skos nurtu – błystka porusza się wtedy zakosami. Błystkę tą 
można stosować przy połowach troci i belon z brzegu morza.

Praktyczna porada

Łowienie w opadzie z łódki. Po 
wykonaniu rzutu, czekamy aż 
błystka opadnie na dno. Następ-
nie podrywamy błystkę szybkim 
ruchem wędki do góry, po czym 
pozwalamy błystce swobodnie 
opadać, kontrolując przy tym 
opadanie napinając żyłkę. Cykl 
ten powtarzamy kilkakrotnie.

*20/28 g

* jeden 
rozmiar, 
dwie wagi

12 g

Okoń

Szczupak

TroćBoleń

Sandacz

Sum

Okoń

Szczupak Troć

BoleńSandacz

Sum

Jest to błystka podobna do Pjevsa, ale jest cięższa i większa. Występuje 
w dwóch wagach: 20 g i 28 g. Jest to błystka przeznaczona do łowienia bo-
leni na dużych odległościach, oraz do łowienia troci i belon z brzegu morza.  
Skuteczną techniką łowienia tą błystka jest szybkie prowadzenie pod po-
wierzchnią z wysoko uniesioną szczytówką.

PJ-1-S

RL-1-S

Rolf

Pjevs

Prowadzenie błystki

Rzut

Szczupak

Troć

BoleńSandacz

Błystki z tej serii są przeznaczone głównie do połowów troci i belon 
z brzegu morza oraz do ciężkiego spinningowania w morzu. Błystki 
te występują w trzech wielkościach i pięciu wariantach wagowych. 
Mniejsza błystka może być używana przy połowach boleni. Błystka-
mi z tej serii można łowić wieloma technikami prowadzenia.

Herring 

HR-0-S

HR-1-S

HR-2-S

*20/27 g14 g

*32/45 g

* jeden rozmiar, 
dwie wagi

S4

S1

S2

S3

S7

S8

S6

S5

S9

S10

Praktyczna porada

Prowadzenie błystki

Wchodzimy jak najdalej w głąb morza i stosujemy 
technikę wachlarzową. Wykonujemy jak najdalsze 
rzuty, rozpoczynając od rzutu blisko brzegu , od lewej 
lub prawej strony. Następne rzuty wykonujemy o kil-
ka stopni w bok. Łowimy na różnych głębokościach i 
stosujemy zmienne tempo ściągania.  
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Jest to przynęta łącząca cechy zarówno woblera bezsterowego jak i lekkie-
go pilkera. Można nim łowić w opadzie lub jigując. W prowadzeniu jedno-
stajnym tempem przynęta chodzi zakosami, naprzemiennie w lewo i prawo. 
Podczas jerkowania bardzo intensywnie pracuje z charakterystycznym pod-
chodzeniem pod powierzchnię wody, imitując chorą rybę. W opadzie wpada 
w ruch kołyszący.  Jest to bardzo skuteczna przynęta na szczupaki, zwłaszcza 
w połowach w wodach stojących. Wielu spinningistów łowiących szczupaki 
na jeziorach przekonało się już o skuteczności tej przynęty. Na morzu można 
stosować Sito w płytkich rejonach w pobliżu brzegu.

Specjalistyczna błystka do morskiego spinningowania, przeznaczona głów-
nie do łowienia na płytkich łowiskach. Jest skuteczną przynętą do jigowa-
nia, łowienia w opadzie oraz podszarpywania. Błystka znakomicie pracuje 
w szybkim, boleniowym prowadzeniu. Podczas opadu schodzi zakosami 
i wpada w ruch obrotowy wokół własnej osi. W stre� e przybrzeżnej morza 
jest skuteczną przynętą na belony oraz trocie.

*  jeden rozmiar, dwie wagi

*38/45 g*20/26 g*12/16 g

Troć

BoleńBelona

Szczupak

BoleńBelona

Dorsz

Troć

*20 g/27g

Sito

Flash

ST-1-00

01

02

03

FL-0

FL-1

FL-2

* jeden rozmiar, dwie wagi

04

05

06

07

08

03

04

01

00

06

05

07

02

Jest to połączenie błystki obrotowej z wahadłówką. Przynęta ta występuje w wielu różnych rozmiarach, dzięki czemu 
możemy ją zastosować na różnych łowiskach, zarówno rzecznych jak i na wodach stojących, płytkich lub głębokich. 
Jest to bardzo skuteczna przynęta na bolenie oraz na klenie, szczupaki i sandacze. Przy łowieniu tymi tandemami moż-
na zastosować wiele technik prowadzenia przynęty. W rzece doskonale przynęta ta sprawdza się przy wolnym prowa-
dzeniu w skos pod prąd, z przerwami podczas ściągania. W wodach stojących skuteczną techniką jest prowadzenie 
jednostajnym tempem, od czasu do czasu podszarpując szczytówką. Zróżnicowana kolorystyka sprawia, że możemy 
używać tych tandemów w różnych warunkach pogodowych i oświetleniowych na łowisku.

Szczupak Sandacz

Troć

Boleń

Łosoś

Tandem Project

NT-5-S

NT-2-130

NT-2-123

NT-1-S

NT-3-129

NT-4-H2
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FR-0-H11

FR-1-H6

Łowienie w opadzie. Przynętę wyrzucamy jak najdalej i cze-
kamy aż przynęta opadnie na dno. Napinamy żyłkę i dyna-
micznie podrywamy pilkera jak najwyżej od dna. Następnie 
pozwalamy przynęcie opaść do dna kontrolując aby żyłka 
była napięta podczas opadania. Cykl ten powtarzamy kilka-
krotnie.

Praktyczna porada

Spłaszczony bocznie pilker do morskich połowów na 
płytkich łowiskach. Bardzo dobrze pracuje w techni-
ce jigowej. Dzięki przesunięciu masy bliżej kotwiczki, 
podczas opadania żyłka nie plącze się z kotwiczką.

Opcje kolystyczne 
dla modeli Gamvik 
i Fresvik.

Pilker podobny do serii Gamvik z tym, że masa tego pilkera jest równomier-
nie rozłożona. Takie rozłożenie masy powoduje, że przy opadaniu pilker nie 
nurkuje, tylko opada poziomo, przypominając chorą rybę. Sprawia to, że jest 
chętnie atakowany nawet przez słabo żerujące ryby.

Dorsz

Dorsz

27 g
22 g

15 g

16 g
27 g

Uniwersalny pilker o dużej rozpiętości wagowej , którym można 
łowić zarówno w płytkich łowiskach, jak i głębokich rejonach 
morza. Jest bocznie spłaszczony i wygięty przez co charaktery-
zuje się silną pracą. Bardzo  skuteczny przy jigowaniu i łowieniu 
w opadzie. Bogata kolorystyka pozwala na właściwe dobranie 
tego pilkera do warunków oświetleniowych oraz intensywności 
żerowania dorszy.

150 g

200 g
250 g

500 g300 g175 g150 g

Dorsz

Leka
Pilker przeznaczony do łowienia 
w  średniogłębokich łowiskach. Jest 
jednostronnie spłaszczony, co po-
woduje charakterystycznie kolebiący 
ruch tego pilkera, zarówno podczas 
opadania jak i podciągania. Pilker ten 
może być użyty podczas różnych wa-
runków oświetleniowych dzięki wie-
lu odmianom kolorystycznym.

Dorsz

Prowadzenie pilkera

Rzut

LE-1-H5 LE-0-H6

H5

H1

H2

H3

H4

H6

H2

H1

H3

H4

H5

H6

H7

H8

H7

H8

H9

H10
LE-2-H9

SD-0-H11Stord
SD-1-H7

SD-2-H10SD-3-H8

Fresvik

Gamvik GM-0-H9

GM-1-H10

GM-2-H2

H1

H2

H3

H4

H6

H7

H8

H9

H10

H11
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Pilker podobny do Amala, ale jest on spłaszczony w tylnej części, co powoduje, 
że jest dobrą przynętą do łowienia w opadzie. Jest to pilker przeznaczony do 
łowienia w bardzo głębokich łowiskach.

Solund
Pilker przypominający kształtem cygaro, przeznaczony 
do obławiania głębokich łowisk dorszowych zlokalizowa-
nych w pobliżu zatopionych wraków. Świetnie sprawdza 
się w technice prowadzenia w pionie. Bardzo szybko opa-
da i osiąga żądaną głębokość.

Dorsz

300 g

400 g
500 g

500 g

400 g

200 g

Sotra ST-0-06

ST-1-06

ST-2-04

SU-0-04

SU-1-05

01

02

03

04

05

06

07

03

04

02

01

05

ST-3-04

Dorsz

Pilker przeznaczony do łowienia w bardzo głębokich łowiskach. Podczas 
opadania i podnoszenia porusza się w bok, co pozwala obłowić dość dużą 
strefę przy dnie. Jest to idealny pilker do łowienia nad płaskim dnem, które 
jest wolne od zaczepów.

Dorsz

Amal
Jest to pilker przeznaczony na głębokie ło-
wiska zlokalizowane obok zatopionych wra-
ków. Bardzo szybko schodzi do dna i pozwa-
la na skuteczne łowienie w pionie. Dzięki 
bogatej kolorystyce łatwo go dopasować do 
warunków oświetleniowych i przejrzystości 
wody.

Dorsz

550 g450 g
350 g

600 g400 g

1

2

3

H1

H2

H3

H4

H5

H6

H7

H8

H9

H10

200 g

4

Pilker Magnum PM-1-2

PM-2-2

PM-3-2

AM-1-H3

AM-2-H1

PM-4-2

H10
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 model 

wielkość
 kod 

opcja błystki  rysunku

 model size
 painting 

option   code

   
  

  
 

Model
 

Größe Zeichnung Option
   Kode

 модель размер
    расцветка 

вариант   блёсен
 * folia holograficzna  • holographic foil • (H)

Specjalnością � rmy Spin-
nex jest ręczne malowanie 
błystek. Dzięki takiemu 
sposobowi dekorowania 
błystek, można wiernie 
odtworzyć naturalne bar-
wy ryb, jak i dopasować 
kolorystykę błystki do 
warunków pogodowych, 
przejrzystości wody lub 
warunków oświetlenio-
wych łowiska.

Hand painting patterns
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110 111 112 113 114 115 116 117 118 119

120 121 122 123 124 125 126 127 129 129

130 131 132 133 134 135 136 137

PK-2-120-H

MQ-3-120-H

TA-MQ-1/3-120

MQ-3-120
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