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WPROWADZENIE

Wędkarski świat jest bardzo różnorodny. Spotykamy się zarówno z wędkarzami wyczynowymi, którzy łowią duże 
ilości małych ryb na lekkich wędziskach, jaki i z łowcami okazów ogromnych karpi i sumów wykorzystujących 
ciężkie zestawy. Bez względu na to, jak bardzo różni się ich podejście do wędkarstwa i cel, wszystkich tych 
wędkarzy łączy wspólna pasja i korzystanie z przynęt. Coppens International podziela tę pasję, dlatego też przy-
gotowujemy jedynie takie produkty, które są zdrowe i bezpieczne nie tylko dla wędkarza, ale również dla ryb. 
Wszystkie pokarmy dla ryb są pożywne i smaczne, jednocześnie zawierają wszelkie niezbędne witaminy bez do-
datku szkodliwych środków konserwujących. Produkty fi rmy Coppens International gwarantują zdrową populację 
ryb w rzekach i wodach stojących, nawet przy intensywnym wykorzystaniu produktów. Wszystkie składniki 
zawarte w naszych produktach są całkowicie naturalne i biodegradowalne, dzięki czemu nie zanieczyszczają 
wody.

W sezonie 2012 proponujemy jeden nowy produkt uzupełniający ofertę z roku 2011, a wraz z nim pojawi się 
jeszcze więcej możliwości dla wytrawnych wędkarzy, którzy chcą jak najlepiej wykorzystać czas poświęcony 
wędkarstwu. Jeżeli pragniecie dowiedzieć się więcej na temat naszego nowego produktu RED PREMIUM 
HALIBUT, zapraszamy do dalszej lektury. 

Coppens International poczynił dalsze kroki, tworząc Program Wędkarski dla wędkarzy z całego świata. Pragnie-
my dostarczać atrakcyjne, zdrowe, bezpieczne przynęty, pellety i zanęty, które zapewnią skuteczne wędkowanie, 
a naszym klientom-wędkarzom pozwolą złowić rybę swojego życia. Połamania kija.



COPPENS ANGLING FEED 2012
COMPLETE BAIT PROGRAM FOR ANGLING

Hookable pellets

GROWER RS P2

BLACK HALIBUT P3

RED HALIBUT P4

Feed pellets

PREMIUM MICRO’S                                  P5

GREEN BETAINE P6

PREMIUM CARP P7

PREMIUM CARP YELLOW, ORANGE, RED, GREEN P8

PREMIUM HALIBUT  P9

RED PREMIUM HALIBUT P10

HALIBUT STICKS P11

Groundbait 

HALIBUT SUPER CRUSH P12

BETAINE SUPER CRUSH P13

RED HALIBUT SUPER CRUSH P14

Note: on all these standard products a special selection of fl avours (strawberry, scopex, tuna and 
tuti frutti) can be coated based on a minimum order of 40 bags per product per size. You can 
also provide your own fl avour to be coated on Coppens’ angling products. Further information 
can be obtained from your Coppens International area sales manager.



Doskonały miękki pellet 
GROWER RS to pellet haczykowy, który po nasiąknięciu wodą zwiększa swoją objętość 
i uzyskuje gumowatą strukturę. Pokarm jest szczególnie polecany jako przynęta dla ryb 
słodkowodnych. Zawiera bardzo smaczne składniki takie jak mączka z ryb morskich oraz 
tran.  

Unikalna struktura 
Przed użyciem GROWER RS należy moczyć pellety w wodzie przez około 45-60 minut.  
Pellety wchłaniają wodę, która nadaje im gumowatą strukturę. Miękkie i gumowate gra-
nulki można założyć na haczyk lub stosować jako luźną zanętę. „Pompując” uzyskujemy 
efekt tonięcia co pozwala również zastosować przynęte blisko dna.  Nasiąknięte pellety 
są bardzo stabilne w wodzie i wydzielają atraktanty, nie rozpuszczając się. Jako miękkie 
pellety GROWER RS zachowuje swoją gumowatą strukturę i pozostaje na haczyku przez 
długi czas. Są one na tyle gumowate, aby utrzymać się na haczyku przez wiele godzin, ale jednocześnie są na tyle miękkie, 
by po złowieniu ryby można było w łatwy sposób wyciągnąć haczyk. GROWER RS jest znany z tego, że tworzy idealne 
miękkie lub mokre pellety i nadaje się do eksperymentowania ze smakami i zabarwieniem, dzięki czemu można stworzyć 
swój własny, niepowtarzalny produkt.

Idealne połączenie
Dzięki GROWER RS zyskasz przewagę w zawodach wędkarskich. Wraz z innymi produktami z programu wędkarskiego 
możesz dokonać najlepszego wyboru w każdej sytuacji.

Produkt                 działanie stabilność miękki hakowy z otworem   Rozpuszczalny     pływający/ wielkości
                                                   w wodzie   pellet                                                              tonący (mm)

 Grower RS            natychmiastowe   ≥ 24 godz. Tak Tak               Nie                Nie                  pływający          4.5, 6 
       

       
 

GROWER RS
PELLET HACZYKOWY PŁYWAJĄCY O GUMOWATEJ STRUKTURZE

Zastosowanie
Zdjęcia poniżej pokazują, w jaki 
sposób prawidłowo założyć pellet 
na haczyk po tym, jak nasiąkał w 
wodzie przez 40-60 minut. Haczyk 
należy wcisnąć w zaokrągloną część 
pellety. Haczyk powinien „zniknąć” 
w pellecie za wyjątkiem czubka, 
który powinien z niej wystawać, 
aby zapobiec zsunięciu się podczas 
wędkowania i zapewnić skuteczny 
połów. Najlepsze rezultaty gwaran-
tuje wykorzystanie GROWER RS 
wraz z innymi pelletami zanętowymi 
Coppens Premium. 
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Profesjonalne składniki
BLACK HALIBUT fi rmy Coppens International to przynęta z wydrążonym otworem 
przeznaczona dla ryb słodkowodnych. Ten profesjonalny produkt zawiera mączkę z ryb 
morskich, tran rafi nowany oraz inne, wysokiej jakości składniki, które sprawiają, że jest 
wyjątkowo atrakcyjną przynętą.

Duże okazy
W celu zapewniania atrakcyjności i smakowitości do pokarmu dodano specjalne atrak-
tanty. BLACK HALIBUT to bardzo skuteczna przynęta o unikalnym zapachu i smaku, 
dostępna w różnych rozmiarach: 8, 12, 16 i 20 mm. Już od wielu lat liczna grupa łowców 
okazów karpi i sumów stosuje pellety BLACK HALIBUT. 

Długotrwała stabilność w wodzie
Dobrze zbilansowany skład i odpowiednie właściwości fi zyczne sprawiają, że 
nadmierna łamliwość, która jest częstym problemem w tego rodzaju produktach, została obniżona do minimum. 
Jednocześnie produkt pozostaje stabilny w wodzie przez wiele godzin od pierwszego rzutu, dzięki czemu można na tej 
samej przynęcie łowić bardzo długo, mając pewność, że drobnica nie rozbije naszej starannie założonej przynęty. Atrak-
tanty, które uwalniają się w wodzie, dają natychmiastowy i długo utrzymujący się efekt.

Łatwe w użyciu 
Nie musisz już tracić cennego czasu na drążeniu otworów w zwykłych pelletach, co zazwyczaj kończy się nadmierną 
łamliwością przynęty i mnóstwem niepotrzebnie zniszczonych pellet.  Idealnie wytłoczony otwór w BLACK HALIBUT 
sprawia, że założenie  jest szybkie i łatwe. Zaprojektowany w szczególności do zakładania na włos, jest idealną przynętą 
dla wytrawnych łowców okazów. 

Produkt                 działanie stabilność miękki Hakowy z otworem  Rozpuszczalny     pływający/ wielkości
                                                   w wodzie   pellet                                                               tonący (mm)

 Black Halibut         natychmiastowe   10-20 godz.* Nie Tak               Tak               Wolno              Tonący                8,12,
                                                                                                                                                                                                                   16,20
* największe pellety w warunkach laboratoryjnych. 8 i 12 mm niższa.
      

       

 

BLACK HALIBUT
PELLET HACZYKOWY BLACK MARINE HALIBUT

Zastosowanie
Na zdjęciu poniżej pokazano typowy przy-
pon, który doskonale pracuje z produktem 
fi rmy Coppens BLACK HALIBUT. Dzięki 
pelletom BLACK HALIBUT lub innym 
pelletom PREMIUM HALIBUT możesz 
skutecznie zanęcić łowisko na karpie i 
sumy.
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Najwyższa jakość
RED HALIBUT to przynęta z wydrążonym otworem przeznaczona dla ryb słodkowodnych. 
Zawiera mączkę z ryb morskich, mączkę ze skorupiaków, tran rafi nowany oraz inne wy-
sokiej jakości składniki, które sprawiają, że pokarm jest wyjątkowo atrakcyjny dla wielu 
gatunków ryb.

Znakomita przynęta
RED HALIBUT zawiera silne atraktanty takie jak rozpuszczalne proteiny rybne, które 
sprawiają, że produkt jest atrakcyjny i smaczny, a także cechuje się długotrwałym efektem 
działania. Nawet największe i najbardziej doświadczone ryby nie będą mogły oprzeć się 
unikalnemu zapachowi i smakowi pokarmu, który jest dostępny w różnych rozmiarach o 
średnicy 8, 12, 16 i 20 mm. RED HALIBUT jest doskonałą przynętą dla łowców okazów 
karpi, sumów.

Długotrwała stabilność w wodzie
Dobrze zbilansowany skład i odpowiednie właściwości fi zyczne sprawiają, że RED HALIBUT jest twardy i stabilny w 
wodzie przez wiele godzin, dzięki czemu można łowić na tej samej przynęcie przez bardzo długi czas, mając pewność, że 
drobnica nie rozbije naszej starannie założonej przynęty. Atraktanty, które uwalniają się w wodzie, dają natychmiastowy i 
długo utrzymujący się efekt. Nowoczesna technologia produkcji tych pelletów redukuje łamliwość produktu do minimum.

Łatwe w użyciu 
Nie musisz już tracić cennego czasu na drążeniu otworów w zwykłych pelletach, co zazwyczaj kończy się nadmierną 
łamliwością przynęty i mnóstwem niepotrzebnie zniszczonych pellet. Idealnie wytłoczony otwór w RED HALIBUT spra-
wia, że założenie jest szybkie i łatwe. Zaprojektowany w szczególności do zakładania na włos, jest idealną przynętą dla wy-
trawnych łowców okazów. RED HALIBUT w szczególności w nowym rozmiarze 8 mm nadaje się do łowienia mniejszych 
okazów, a także wędkowania w stawach karpiowych i karasiowych.

Produkt                      działanie stabilność miękki Hakowy z otworem   Rozpuszczalny     pływający/ wielkości
                                                   w wodzie   pellet                                                                tonący (mm)

 Red Halibut            natychmiastowe   10-20 godz.* Nie Tak                Tak               Wolno              Tonący                8,12,
                                                                                                                                                                                                                   16,20

* największe pellety w warunkach laboratoryjnych. 8 i 12 mm niższa.

RED HALIBUT
PELLET HACZYKOWY RED MARINE HALIBUT

Zastosowanie
Na zdjęciu po prawej widać ty-
powy przypon, który doskonale 
pracuje z produktem fi rmy Cop-
pens RED HALIBUT. Dzięki 
pelletom RED HALIBUT i 
nowym pelletom RED PRE-
MIUM HALIBUT możesz skut-
ecznie zanęcić łowisko na karpie 
i sumy. Idealne do pokrycia do-
datkowym atraktantem. 
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Najwyższa jakość 
PREMIUM MICRO to mikropellety zawierające smaczne i odżywcze składniki przeznac-
zone dla wszystkich ryb słodkowodnych w tym karpi. Pellety zawierają bardzo smaczne 
składniki takie jak mączka rybna, tran i ziarna (np. kukurydzy), które są atrakcyjne dla kar-
piowatych. Dodatkowo zawiera składnik stymulujący układ odpornościowy, który utrzy-
muje ryby w doskonałej kondycji.

Długotrwałe działanie
W skład naturalnego pokarmu ryb słodkowodnych wchodzą głównie drobiny. PREMIUM 
MICRO jest idealnego rozmiaru i dzięki temu może poprawić działanie zanęt. Ryby są 
zajęte skubaniem mikropellet, przez co dłużej utrzymują się w łowisku. Aby skuteczniej 
zanęcić ryby, należy dodać pellety do zanęty o innym kolorze. Najmniejsze rozmiary najle-
piej sprawdzają się w łowiskach z drobnymi płotkami i innymi rybami słodkowodnymi. 
Wędkarze wyczynowi bardzo szybko zaczęli stosować PREMIUM MICRO, gdy tylko zorientowali się, że mikropellety 
pomagają utrzymać ryby w łowisku podczas zawodów.

Idealne połączenie
PREMIUM MICRO fi rmy Coppens International świetnie sprawdza się w połączeniu z GROWER RS pod postacią miękkich 
pellet założonych na haczyk, a także w połączeniu z żywymi przynętami .

Produkt                      działanie stabilność miękki Hakowy z otworem   Rozpuszczalny     pływający/ wielkości
                                                   w wodzie   pellet                                                              tonący (mm)

 Premium Micro      natychmiastowe   <30 min* Nie Nie                  Nie               Szybko              Tonący            1.5,
                                                                                                                                                                                                                    2.0

                                       
* Testowane w warunkach laboratoryjnych

  

 

PREMIUM MICRO
PELLETY PREMIUM MICRO

Zastosowanie
PREMIUM MICRO można dodać do zanęty. Ko-
lejnym sposobem jest wymieszanie mikropel-
let z zanętami fi rmy Coppens przeznaczonych do 
koszyków zanętowych, co nada im dodatkowej 
atrakcyjności. Ponadto można często nęcić ryby 
małymi ilościami mikropellet, co również pomoże 
utrzymać je w łowisku.  
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GREEN BETAINE
PELLETY PREMIUM DLA RYB SŁODKOWODNYCH

Najwyższa jakość
GREEN BETAINE to pellety przeznaczone dla ryb słodkowodnych. Pellety zawierają 
bardzo smaczne składniki takie jak mączka rybna, tran i ziarna, które są wyjątkowo atrak-
cyjne dla karpiowatych. Dodatek betainy i spiruliny sprawia, że GREEN BETAINE jest 
niezwykle wabiąca dla ryb słodkowodnych. Uważa się, że zielony jest najlepiej widocznym 
kolorem dla ryb. Powszechnie wiadomo, że wiele najskuteczniejszych przynęt na karpie i 
leszcze mają właśnie zielony kolor! 

Doskonałe miękkie pellety
Produktowi fi rmy Coppens International GREEN BETAINE można nadać formę idealnie 
miękkich pellet. Dla natychmiastowego efektu zanurz pellety w wodzie w pojemniku na 
przynęty. Pozostaw je na około 1-5 minut, aby mogły wchłonąć wodę i napęcznieć, dzięki 
czemu otrzymamy idealnie miękki produkt. 
Miękki pellet łatwo tonie i może być stosowany, gdzie tylko chcesz. Wędkarze wyczynowi coraz częściej sięgają po pellety 
takie jak GREEN BETAINE, ponieważ są one łatwe w użyciu i bardzo atrakcyjne dla ryb o różnych rozmiarach i dla ws-
zystkich gatunków.

Wielozadaniowe pellety
GREEN BETAINE można stosować o każdej porze roku. Ryby łatwo trawią odpowiednio zbilansowane składniki GREEN 
BETAINE zarówno w ciepłej jak i zimnej wodzie. Zielone granulki są widoczne na różnych głębokościach i odróżniają się od 
koloru dna. Poza tym pellety są stabilne w wodzie przez długi czas i nie rozpadają się tak jak większość pellet. Dzięki mączce 
rybnej i betainie pellety działają natychmiastowo i jednocześnie na długo zachowują swoje właściwości wabiące.

Idealne połączenie
Pellety GREEN BETAINE fi rmy Coppens International świetnie sprawdzają się w połączeniu z GROWER RS pod postacią 
miękkich pellet założonych na haczyk, a także z innymi produktami Coppens International lub żywymi przynętami.

Produkt                      działanie stabilność miękki Hakowy z otworem   Rozpuszczalny     pływający/ wielkości
                                                   w wodzie   pellet                                                              tonący (mm)

 Green Betaine         natychmiastowe   <5 godz.* Tak Nie                  Nie               Nie                  Tonący               2,3,
                                                                                                                                                                                                                    4.5,6

Zastosowanie
GREEN BETAINE sprawdzają się jako samodzielna 
zanęta, ale również jako dodatek do innej zanęty. Kole-
jnym sposobem jest wymieszanie pellet z zanętami fi rmy 
Coppens przeznaczonych do koszyków zanętowych, co 
nada im dodatkowej atrakcyjności. 
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Najwyższa jakość 
Pellety PREMIUM CARP to kompletna zanęta dla karpi i innych ryb karpiowatych. Pel-
lety zawierają bardzo smakowite składniki takie jak mączka rybna, tran i różne ziarna (np. 
kukurydza), które są wyjątkowo atrakcyjne dla karpiowatych.

Szybka reakcja
Pellety fi rmy Coppens International PREMIUM CARP od lat są bardzo popularne wśród 
wędkarzy ze względu na szybką reakcję i dobre właściwości wabiące dla wielu gatun-
ków ryb. Gdy tylko znajdą się w wodzie, pellety zaczynają się rozpuszczać i natychmiast 
uwalniają długo utrzymujące się zapachy. Pellety mają ograniczoną stabilność w wodzie i 
nie nasycają zbyt szybko ryb, dzięki czemu dłużej pozostają w łowisku. 
Te jasne pellety odróżniają się na ciemnym dnie, co pozytywnie wpływa na właściwości 
wabiące. Ze względu na niską zawartość oleju PREMIUM CARP można stosować 
również zimą. Gdy robi się chłodniej, ryby spowalniają swój metabolizm, w związku z czym powinny otrzymywać pokarm 
niskotłuszczowy.

Idealne połączenie
Pellety PREMIUM CARP fi rmy Coppens International świetnie sprawdzają się w połączeniu z GROWER RS pod postacią 
miękkich pellet założonych na haczyk, a także w połączeniu z żywymi przynętami. To właśnie sprawia, że pellety PRE-
MIUM CARP mają ugruntowaną pozycję wśród wędkarzy ryb słodkowodnych i wśród wędkarzy wyczynowych.

Produkt                      działanie stabilność miękki Hakowy z otworem   Rozpuszczalny     pływający/ wielkości
                                                   w wodzie   pellet                                                               tonący (mm)

 Premium Carp            Szybkie   <30 min* Nie Nie                  Nie               Szybko           Tonący             3,4.5,6
                                                                                                                                                                                                                    8,10

* testowane w warunkach laboratoryjnych

PREMIUM CARP
PELLETY PREMIUM CARP

Zastosowanie
Pellety PREMIUM CARP można używać 
jako samodzielną zanętę lub jako dodatek 
do innej zanęty. Można również umieścić 
je blisko przynęty w rozpuszczalnych 
workach  PVA 
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Najwyższa jakość
PREMIUM CARP YELLOW, ORANGE, RED i GREEN to różne wersje kolorysty-
czne produktu PREMIUM CARP. Pellety zawierają bardzo smaczne składniki takie jak 
mączkę rybną, tran oraz ziarna (np. kukurydzę), które są wyjątkowo atrakcyjne dla ryb 
karpiowatych.

Szybka reakcja
Pellety fi rmy Coppens International PREMIUM CARP od lat są bardzo popularne wśród 
wędkarzy ze względu na szybką reakcję i dobre właściwości wabiące dla wielu gatun-
ków ryb. Gdy tylko znajdą się w wodzie, pellety zaczynają się rozpuszczać i natychmiast 
uwalniają długo utrzymujące się zapachy. Pellety mają ograniczoną stabilność w wodzie i 
nie nasycają zbyt szybko ryb, dzięki czemu dłużej pozostają w łowisku. 
Te kolorowe pellety odróżniają się na ciemnym dnie, co jest szczególnie ważne na trud-
nych łowiskach.  Możesz stworzyć swoje własne, unikalne zanęty, pokrywając pellety dodatkowymi atraktantami.

Idealne połączenie
PREMIUM CARP fi rmy Coppens International sprawdza się w połączeniu z GROWER RS pod postacią miękkich pellet 
założonych na haczyk, a także w połączeniu z żywymi przynętami. To właśnie sprawia, że pellety PREMIUM CARP mają 
ugruntowaną pozycję wśród wędkarzy ryb słodkowodnych i wśród wędkarzy wyczynowych

Produkt                      działanie stabilność miękki Hakowy z otworem   Rozpuszczalny     pływający/ wielkości
                                                   w wodzie   pellet                                                                tonący (mm)

 Premium Carp            Szybkie   <30 min* Nie Nie                  Nie               Szybko           Tonący                6
 Coloured                                                                                                                                                                                                    

* Testowane w warunkach laboratoryjnych     

PREMIUM CARP YELLOW, ORANGE, RED, GREEN
KOLOROWE PELLETY PREMIUM CARP

Zastosowanie
PREMIUM CARP YELLOW, ORANGE, 
RED i GREEN można używać jako 
samodzielną zanętę lub jako dodatek do 
innej zanęty. Kolejnym sposobem jest 
wymieszanie pellet z zanętami fi rmy 
Coppens przeznaczonych do koszyków 
zanętowych, co nada im dodatkowej 
atrakcyjności. Można również umieścić 
je blisko przynęty w rozpuszczalnych 
workach (worki PVA). 
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Smaczne
Pellety fi rmy Coppens International PREMIUM HALIBUT to prawie czarne atrakcyjne 
pellety. Produkt zawiera wysokiej jakości składniki takie jak mączka z ryb morskich, tran 
rafi nowany oraz produkty krwiopochodne. Połączenie tych składników sprawia, że zanęta 
jest wyjątkowo atrakcyjna dla ryb słodkowodnych.

Unikalny zapach i smak
Wędkarze od dawna są zaznajomieni z właściwościami wabiącymi składników krwiopo-
chodnych w pokarmie dla ryb o statusie human grade, czyli nadających się do spożycia 
przez ludzi. Te pellety halibutowe są stabilne w wodzie, a dzięki uwalnianiu rozpuszc-
zalnych protein rybnych i protein krwi, daje pewny i długotrwały efekt. Dzięki pelletom 
PREMIUM HALIBUT  można uzyskać natychmiastową reakcję na zanęte. Na rynku jest 
dostępna bardzo niewielka ilość produktów o tak unikalnym zapachu i smaku. Możesz 
odkryć jego wysoką efektywność już teraz. Pellety PREMIUM HALIBUT bardzo dobrze pracują z przynętami haczykowy-
mi BLACK HALIBUT oraz RED HALBIUT. Ponadto można pokryć je dodatkowymi atraktantami, co pozwoli odróżnić je 
od pozostałych produktów. 

Produkt                      działanie stabilność miękki Hakowy z otworem  Rozpuszczalny     pływający/ wielkości
                                                   w wodzie   pellet                                                               tonący (mm)

 Premium               natychmiastowe   1-2 godz.* Nie Nie                  Nie               średnio            Tonący        2,3,4.5,6,8
 Halibut                                                                                                                                                                                              10, 12, 16, 20                                                                                                                                              

* najmniejsze pellety w warunkach laboratoryjnych. Największe powyżej 6 godzin.

 

 

PREMIUM HALIBUT
PELLETY PREMIUM HALIBUT

Zastosowanie
Właściwości wabiące pellet fi rmy Coppens PREMIUM HA-
LIBUT wykraczają daleko poza możliwości wabienia karpi i 
sumów, dodatkowo dostępne są w wielu rożnych rozmiarach, 
dzięki czemu mogą być stosowane w praktycznie każdej od-
mianie wędkarstwa. PREMIUM HALIBUT można stosować 
jako samodzielną zanętę lub jako dodatek do innej zanęty. 
Kolejnym sposobem jest wymieszanie pellet z zanętami fi rmy 
Coppens przeznaczonych do koszyków zanętowych, co nada 
im dodatkowej atrakcyjności. Można również umieścić je 
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Smaczne
RED PREMIUM HALIBUT fi rmy Coppens International to uzupełniający produkt  z 
bardzo udanej linii PREMIUM HALIBUT. Pellety zawierają wysokiej jakości składniki 
takie jak mączka z ryb morskich oraz tran rafi nowany. Połączenie tych składników spra-
wia, że pokarm jest wyjątkowo atrakcyjny dla ryb słodkowodnych.

Unikalny zapach i smak
Te pellety halibutowe są stabilne w wodzie, a dzięki uwalnianiu rozpuszczalnych protein 
rybnych, daje pewny i długotrwały efekt. Dzięki pelletom RED PREMIUM HALIBUT  
można uzyskać natychmiastową reakcję na zanętę. Na rynku dostępna jest bardzo nie-
wielka ilość produktów o tak unikalnym zapachu i smaku. Możesz odkryć jego wysoką 
efektywność już teraz. 
Pellety RED PREMIUM HALIBUT bardzo dobrze pracują z przynętami haczykowymi 
RED HALIBUT. Ponadto można pokryć je dodatkowymi atraktantami, co pozwoli odróżnić je od pozostałych produktów. 

Produkt                      działanie stabilność miękki Hakowy z otworem  Rozpuszczalny     pływający/ wielkości
                                                   w wodzie   pellet                                         tonący (mm)

 Red Premium         natychmiastowe   1-2 godz.* Nie Nie                  Nie               średnio            Tonący             4.5,10
 Halibut                                                                                                                                                                                                                  

* 4,5mm w warunkach laboratoryjnych 

 

RED PREMIUM HALIBUT
PELLETY HALIBUTOWE PREMIUM

Zastosowanie
Właściwości wabiące pellet fi rmy Cop-
pens RED PREMIUM HALIBUT 
wykraczają daleko poza możliwości 
wabienia karpi i sumów.  RED PRE-
MIUM HALIBUT można stosować jako 
samodzielną zanętę lub jako dodatek do 
innej zanęty. Kolejnym sposobem jest 
wymieszanie pellet z zanętami fi rmy 
Coppens przeznaczonych do koszyków 
zanętowych, co nada im dodatkowej 
atrakcyjności. Można również umieścić 
je blisko przynęty w rozpuszczalnych 
workach (worki PVA). 
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Smaczne
HALIBUT STICKS zawierają wysokiej jakości składniki takie jak mączka z ryb mors-
kich, tran rafi nowany oraz produkty krwiopochodne. Połączenie tych składników spra-
wia, że jest to wyjątkowo atrakcyjna zanęta dla wszystkich ryb słodkowodnych.

Unikalny smak i zapach
Pellety są stabilne w wodzie i uwalniają roztwór rybny oraz proteiny krwi, które dają 
natychmiastowy i długotrwały efekt. HALIBUT STICKS to pellety o natychmiastowym 
działaniu, które dobrze pracują z innymi zanętami i pelletami haczykowymi fi rmy Cop-
pens. HALIBUT STICKS bardzo dobrze toną i osadzają się na dnie, co pozwala na 
osiągnięcie jeszcze lepszych rezultatów.

Nowy kształt
Cylindryczny kształt zapobiega przed zrolowaniem się pellet na dużą odległość w prądach rzecznych i strumieniach, dzięki 
czemu można skuteczniej utrzymać ryby w łowisku. 

Produkt                      działanie stabilność miękki Hakowy z otworem   Rozpuszczalny     pływający/ wielkości
                                                   w wodzie   pellet                                         tonący (mm)

 Halibut Sticks         natychmiastowe   1-2 godz.* Nie Nie                  Nie               średnio            Tonący             3.0, 8.0
                                                                                                                                                                                                                  
        
                                          
* 3mm w warunkach laboratoryjnych. 8mm wyższa 4-5godzin.  

HALIBUT STICKS
HALIBUT FEED PELLETS

Zastosowanie
HALIBUT STICKS są atrakcyjne dla 
wszystkich gatunków ryb i sprawdzają się 
w wielu różnych rodzajach wędkarstwa. 
Można używać je jako samodzielna zanęta, 
ale również jako dodatek do innych zanęt. 
Kolejnym sposobem jest umieszczenie pellet 
w workach PVA blisko przynęty. 
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Bardzo atrakcyjny
HALIBUT SUPER CRUSH to długo oczekiwana kruszonka fi rmy Coppens Internatio-
nal. Kruszonka uwalnia atrakcyjne składniki, które bazują na najwyższej jakości mączce 
rybnej, tranie rafi nowanym oraz produktach krwiopochodnych. Pokruszone drobiny 
uwalniają atraktanty niemal natychmiastowo i zapewniają szybką reakcję oraz długotrwałe 
działanie.

Unikalny zapach i smak
HALIBUT SUPER CRUSH jest produkowany ze świeżych składników, które podlegają 
pokruszeniu, a następnie są szybko pakowane, aby zachować jak najlepsze właściwości 
wabiące atraktantów. Drobiny uwalniają w wodzie swój smak tworząc chmurę smakową, 
która przyciąga ryby.

Produkt                      działanie stabilność miękki Hakowy z otworem   Rozpuszczalny     pływający/ wielkości
                                                   w wodzie   pellet                                           tonący (mm)

Halibut Super         natychmiastowe   <30 min Nie Nie                  Nie               Szybko      Wolno tonący      <0.8mm
Crush
                                                                                                                                                                                                                  

HALIBUT SUPER CRUSH
KRUSZONKA HALIBUTOWA

Zastosowanie
HALIBUT SUPER CRUSH fi rmy Coppens 
to unikalny granulat, którego właściwości 
wabiące sprawiają, że jest odpowiedni 
dla wszystkich gatunków ryb. Wzmacnia 
atrakcyjność zanęt. Może być stosowana sa-
modzielnie lub jako dodatek do mieszanek 
przeznaczonych do koszyków zanętowych 
dla ryb słodkowodnych. Sprawdza się w 
wędkarstwie wyczynowym. Ponadto HALI-
BUT SUPER CRUSH można używać jako 
bazy do kulek proteinowych,  a stosowane 
razem z pelletami PREMIUM HALIBUT 
pomogą złowić twoją wymarzoną rybę.
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Silne właściwości wabiące
BETAINE SUPER CRUSH zawiera jedne z najsilniejszych atraktantów. Roztwory rybne 
i betaina zawarte w tej kruszonce tworzą chmurę smakową, zaostrzając rybom apetyt i 
prowadząc je na twoje łowisko. BETAINE SUPER CRUSH jest nie tylko bardzo smaczna, 
ale dodatkowo zapewnia wszystkie niezbędne składniki odżywcze, dzięki czemu ryby nie 
będą mogły się oprzeć BETAINE SUPER CRUSH.

Wybór preferowany
Testowanie pellet GREEN BETAINE przygotowywało jednocześnie grunt pod nowy pro-
dukt fi rmy Coppens BETAINE SUPER CRUSH. Okazało się, że duże okazy karpi z fran-
cuskich łowisk wybierały właśnie te pellety zamiast kulek proteinowych! Stało się jasne, 
że potrzebujemy odpowiednika tego produktu. Jest to już możliwe dzięki BETAINE SU-
PER CRUSH, która jest wspaniałą mieszanką do wyrobu kulek proteinowych.

Produkt                      działanie stabilność miękki Hakowy z otworem   Rozpuszczalny     pływający/ wielkości
                                                   w wodzie   pellet                                            tonący (mm)

Betaine Super         natychmiastowe   <30 min Nie Nie                  Nie               Szybko      Wolno tonący     <0.8mm
Crush
                                                                                                                                                                                                                  

BETAINE SUPER CRUSH
KRUSZONKA GREEN BETAINE

Zastosowanie
BETAINE SUPER CRUSH fi rmy Cop-
pens jest bardzo smacznym granulatem 
przeznaczonym dla wszystkich gatun-
ków ryb. Zwiększa atrakcyjność zanęt 
dla ryb słodkowodnych. Sprawdza się w 
wędkarstwie wyczynowym. BETAINE 
SUPER CRUSH to idealna mieszanka 
do wyrobu kulek proteinowych, pomoże 
również uatrakcyjnić mieszanki do rakiet 
zanętowych w wędkarstwie karpiowym. 
Wraz z pelletami GREEN BETAINE 
stanowią bezkonkurencyjne połączenie.
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Wyjątkowo atrakcyjna
RED HALIBUT SUPER CRUSH to kruszonka z popularnych pellet z dziurką RED HA-
LIBUT. Atraktanty uwalniają się w wodzie bardzo szybko, dając natychmiastowy efekt i 
zapewniają długotrwałe działanie. Roztwór rybny, mączka z ryb morskich oraz mączka ze 
skorupiaków to wyjątkowo dobre połączenie, które działa na wszystkie ryby. 

Unikalny zapach i smak
RED HALIBUT SUPER CRUSH jest produkowany ze świeżych składników, które 
podlegają pokruszeniu, a następnie są szybko pakowane, aby zachować jak najlepsze 
właściwości wabiące atraktantów. Drobiny uwalniają w wodzie swój smak tworząc chmurę 
smakową, która przyciąga ryby i zachęca je do pobierania pokarmu.

Produkt                      działanie stabilność miękki Hakowy z otworem   Rozpuszczalny     pływający/ wielkości
                                                   w wodzie   pellet                                          tonący (mm)

Red Halibut Super   natychmiastowe   <30 min Nie Nie                  Nie               Szybko      Wolno tonący     <0.8mm
Crush
                                                                                                                                                                                                                  

RED HALIBUT SUPER CRUSH
KRUSZONKA RED HALIBUT

Zastosowanie
RED HALIBUT SUPER CRUSH fi rmy 
Coppens wzmacnia działanie zanęt. 
Może być stosowana samodzielnie lub 
jako dodatek do mieszanek przeznac-
zonych do koszyków zanętowych dla 
ryb słodkowodnych. Sprawdza się w 
wędkarstwie wyczynowym. Wzmacnia 
działanie mieszanek do rakiet zanętowych. 
Można używać jako bazy do kulek pro-
teinowych, a stosowane razem z pelletami 
RED HALIBUT zagwarantują najlepsze 
rezultaty.
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