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Minden horgász számára elérhető minőség, elérhető áron! Tudjuk, hogy nagyon sok pontyhorgász várta már azt a pillanatot, amikor az SBS 
egy mindenki számára megfizethető termékkel jelenik meg a piacon. Az SBS minőség természetesen ennél a terméknél is garantált! Sokan 
kérdezhetik joggal: hogyan lehetséges ilyen kedvező ár úgy, hogy mindez nem jár jelentős minőség romlással? A válasz egyszerű: kísérletezés, 
fejlesztés és állandó tesztelés. Igaz, hogy az SBS legdrágább adalékanyagai nem találhatóak meg az összetevők között, azonban sikerült egy 
könnyen emészthető, akár hosszabb, több napos horgászaton is jól működő csalit összeállítani. Fontos megjegyeznünk, hogy a felhasznált 
aromák ennél a csalinál is megegyeznek a magasabb árfekvésű termékeknél használt jó minőségű aromákkal! Ezt a csalit elsősorban olyan 
helyzetben ajánljuk, amikor versenyen kívüli horgászatra készülünk, illetve olyan szituációban, ahol indokolt a nagy mennyiségű etetés! Nagy 
vízterület, intenzíven telepített tározó, folyó, minden típusú horgászvíz számításba jöhet ennél a csalinál. Ha több napra, vagy nagy, természe-
tes vízre mész horgászni, akkor vidd magaddal az EuroBase Ready-Made bojlit! Szerintetek is megér egy próbát?

termékkód típus ízesítés szín ajánlott időszak méret kiszerelés ár

70081 főzött Squid & Octopus & Mulberry 20 mm 1 kg 1990 Ft

70082 oldódó Squid & Octopus & Mulberry 20 mm 1 kg 1990 Ft

70083 főzött Squid & Octopus & Mulberry 24 mm 1 kg 1990 Ft

70084 oldódó Squid & Octopus & Mulberry 24 mm 1 kg 1990 Ft

EUROBASE READY-MADE BOILIES

tavasz-ősz:                           nyár:                      4 évszakos:

főzött oldódó
ÚJ

ÍZESÍTÉS

https://www.sbsbaits.com/hu/kesz-bojlik/eurobase-ready-made-boilies-20-mm-squid-octopus-mulberry-1-0/
https://www.sbsbaits.com/hu/kesz-bojlik/soluble-eurobase-ready-made-boilies-20-mm-squid-octopus-mulberry-1-0/
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Lebegőképességgel rendelkező, könnyen fűzhető kis méretű fluro pop up, amely a legjobb választás azokon a napokon, amikor le kell finomíta-
ni a végszereléket. A method feederes technika kihagyhatatlan horogcsalija!

MINI FLURO POP UPS

Ezek a kisméretű 8–10 mm-es kukorica formájú bojlik az SBS saját fejlesztésű különleges csalijai, melyeket egyaránt eredményesen használ-
hatnak a finomszerelékes és a nagyhalas horgászok is.

CORN SHAPED BOILIES

termékkód ízesítés fluro szín ajánlott időszak méret kiszerelés ár

25061 Peach 8 mm 20 g 990 Ft

25062 Lemon & Orange 8 mm 20 g 990 Ft

termékkód típus ízesítés szín ajánlott időszak méret kiszerelés ár

30060 poppers Peach 8-10 mm 40 g 1290 Ft

30061 poppers Lemon & Orange 8-10 mm 40 g 1290 Ft

30063 sinkers Peach 8-10 mm 60 g 990 Ft

30064 sinkers Lemon & Orange 8-10 mm 60 g 990 Ft

30065 oldódó poppers Peach 8-10 mm 20 g 990 Ft

30066 oldódó poppers Lemon & Orange 8-10 mm 20 g 990 Ft

25061

25062

3006630065

3006030061

3006330064

ÚJ
ÍZESÍTÉSEK

ÚJ
ÍZESÍTÉSEK

poppers sinkers oldódó poppers

tavasz-ősz:                           nyár:                      4 évszakos:

https://www.sbsbaits.com/hu/horogcsalik/mini-fluro-pop-ups-20-0/
https://www.sbsbaits.com/hu/horogcsalik/corn-shaped-popper-boilies-40-0/
https://www.sbsbaits.com/hu/horogcsalik/corn-shaped-sinker-boilies-60-0/
https://www.sbsbaits.com/hu/horogcsalik/soluble-corn-shaped-popper-boilies-20-0/
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Új mini csali a fronton, elsősorban a method feeder technikát használóknak! A Mini Method Pop Up csalikban három olyan fontos tulajdonságot 
(kis méret, lebegő tulajdonság és dumbell forma) egyesítettünk, amelyek nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy sikerrel zárj egy horgászatot! A csali 
önmagában, vízbe dobva lebeg, azonban már egy kisebb méretű horoggal kombinálva is a fenéken marad, mint egy balanszírozott, wafters csali.

MINI METHOD POP UPS

termékkód típus ízesítés szín ajánlott időszak méret kiszerelés ár

12737 főzött M1 8-10 mm 20 g 990 Ft

12738 főzött Pineapple 8-10 mm 20 g 990 Ft

12739 főzött Squid & Octopus 8-10 mm 20 g 990 Ft

12740 főzött Peach 8-10 mm 20 g 990 Ft

12741 főzött Strawberry Jam 8-10 mm 20 g 990 Ft

12742 főzött Lemon & Orange 8-10 mm 20 g 990 Ft

12743 főzött Garlic 8-10 mm 20 g 990 Ft

12744 oldódó M1 8-10 mm 20 g 990 Ft

12745 oldódó Pineapple 8-10 mm 20 g 990 Ft

12749 oldódó Squid & Octopus 8-10 mm 20 g 990 Ft

12750 oldódó Peach 8-10 mm 20 g 990 Ft

12751 oldódó Strawberry Jam 8-10 mm 20 g 990 Ft

12752 oldódó Lemon & Orange 8-10 mm 20 g 990 Ft

12753 oldódó Garlic 8-10 mm 20 g 990 Ft

főzött oldódó

tavasz-ősz:                           nyár:                      4 évszakos:

https://www.sbsbaits.com/hu/horogcsalik/mini-method-pop-ups-20-0/
https://www.sbsbaits.com/hu/horogcsalik/soluble-mini-method-pop-ups-20-0/
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3006830067

3007030069

30071
30072

30073 30074 Ha Hi Vis Fluro Pop Uppal csalizunk, akkor csalink élénk fluoreszkálásával ki fog tűnni a többi csali közül, felkeltve ezzel a pontyok érdeklődését. 
Erre a megfigyelésre alapozva használják nagyon sokan eredményesen ezt a csalit! Az gyümölcsös Peach (barack) és citrusos Lemon & Orange 
(citrom és narancs) új ízekkel kiemelkedő eredményket értek el az SBS csapattagok a tesztelések során.

HI VIS FLURO POP UPS

termékkód ízesítés fluro szín ajánlott időszak méret kiszerelés ár

30067 Peach 10-12-14 mm 100 g 2990 Ft

30068 Lemon & Orange 10-12-14 mm 100 g 2990 Ft

30069 Peach 16-18-20 mm 100 g 2990 Ft

30070 Lemon & Orange 16-18-20 mm 100 g 2990 Ft

30071 Peach 10 mm 20 g 990 Ft

30072 Lemon & Orange 10 mm 20 g 990 Ft

30073 Peach 14 mm 40 g 1790 Ft

30074 Lemon & Orange 14 mm 40 g 1790 Ft

ÚJ
ÍZESÍTÉSEK

100 g - mixed 10 mm - 20 g 14 mm - 40 g

tavasz-ősz:                           nyár:                      4 évszakos:

https://www.sbsbaits.com/hu/horogcsalik/fluro-pop-ups-100-0/
https://www.sbsbaits.com/hu/horogcsalik/sbs-fluro-pop-ups-10-mm-20-0/
https://www.sbsbaits.com/hu/horogcsalik/sbs-fluro-pop-ups-14-mm-14-mm-peach-40-0/
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Egy fantasztikus újdonság az a Hi Vis Fluro Pop Up csalik családjában, ami lebeg és oldódik is! Az ötlet nem új, hiszen ezt a két tulajdonságot 
már a Soluble Premium Pop Upok esetében évekkel ezelőtt egyesítettük. A Soluble Hi Vis Fluro Pop Up a legkapástalanabb helyzetekben is 
lehetőséget ad arra, hogy eredményesek legyünk.

OLDÓDÓ HI VIS FLURO POP UPS

termékkód típus ízesítés szín ajánlott időszak méret kiszerelés Ár

12754 oldódó M1 10 mm 20 g 990 Ft

12755 oldódó Pineapple 10 mm 20 g 990 Ft

12756 oldódó Squid & Octopus 10 mm 20 g 990 Ft

12757 oldódó Peach 10 mm 20 g 990 Ft

12758 oldódó Strawberry Jam 10 mm 20 g 990 Ft

12759 oldódó Lemon & Orange 10 mm 20 g 990 Ft

12760 oldódó Garlic 10 mm 20 g 990 Ft

30034 oldódó M1 14 mm 40 g 1790 Ft

30035 oldódó Pineapple 14 mm 40 g 1790 Ft

30036 oldódó Squid & Octopus 14 mm 40 g 1790 Ft

30037 oldódó Peach 14 mm 40 g 1790 Ft

30038 oldódó Strawberry Jam 14 mm 40 g 1790 Ft

30039 oldódó Lemon & Orange 14 mm 40 g 1790 Ft

30040 oldódó Garlic 14 mm 40 g 1790 Ft

10 mm 14 mm

tavasz-ősz:                           nyár:                      4 évszakos:

https://www.sbsbaits.com/hu/horogcsalik/soluble-sbs-fluro-pop-ups-10-mm-20-0/
https://www.sbsbaits.com/hu/horogcsalik/soluble-sbs-fluro-pop-ups-14-mm-14-mm-m1-40-0/
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23521

23522

23520

Ki ne hallott volna a koncentrált, horogcsali köré összpontosuló etetési technika sikeréről? A szerelékre akasztott, PVA hálóba vagy zacskóba 
csomagolt finomságokkal felkelthetjük az etetésre érkező halak figyelmét, ezzel is hozzájárulva ahhoz, hogy felvegyék a hajszálelőkén felkínált 
horogcsalinkat. A 2-3 mm-es pelletekből álló keverékek mindegyike magas fehérjetartalommal bír. A Fluro Natural fantázianevű Pellet Mix 
ízesítés nélkül, fluro színű pelletdarabokkal, magas halolajtartalommal lehet vonzó a halak számára az év bármely időszakában. A fűszeres, 
Garlic (fokhagyma) ízesítésű termék szintén az év bármely napján lehet elutasíthatatlan csemege a halak számára. A Pineapple (ananász) édes 
ízvilágú pellet mix elsősorban a hideg vízi időszakokban hozhat áttörést a kapástalan időszakokban.
A pelletkeverék természetesen szárazon is betölthető a PVA hálóba, de ha azt szeretnénk hogy kissé felpuhuljanak a pelletszemek, akkor 100 
grammonként 5 ml folyadék hozzáadását javasoljuk!

PVA BAG PELLET MIX

termékkód ízesítés szín ajánlott időszak méret kiszerelés ár

23520 Garlic 3 mm 500 g 990 Ft

23521 Pineapple 3 mm 500 g 990 Ft

23522 Fluro Natural 3 mm 500 g 990 Ft

ÚJ
ÍZESÍTÉSEK

tavasz-ősz:                           nyár:                      4 évszakos:

https://www.sbsbaits.com/hu/pelletek/pva-bag-pellet-mix-500-0/
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Egy sokoldalúan felhasználható sűrű folyadék, amely számos helyzetre megoldás nyújt, hiszen használhatjuk pelletre, bojlira, magmixre vagy 
etetőanyagra locsolva. A magas minőségű összetevőkből álló, PVA-barát csalogatóanyaggal nagy eséllyel vehetjük üldözőbe a halakat.

EUROSTAR BOOST JUICE

termékkód ízesítés szín ajánlott időszak kiszerelés ár

28425 Squid & Octopus & Mulberry 300 ml 990 Ft

ÚJ
ÍZESÍTÉS

tavasz-ősz:                           nyár:                      4 évszakos:

https://www.sbsbaits.com/hu/attraktorok/eurostar-boost-juice-300-0/
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Apró lyukakkal rendelkező PVA zacskó, amely az év minden időszakában alkalmas a távdobásra és az ún. „PVA bagezés”-es pontyhorágszatra. 
A zacskót megtölthetjük SBS PVA Bag Pellet Mix-szel, különböző etetőanyagokkal és még hatékonyabbá tehetjuk a PVA-barát Premium PVA 
Liquid-ekkel!

PVA TASAK

Ahhoz, hogy a nagy dobásokat a megtöltött PVA zacskókkal is kivitelezni tudjuk, egy speciális formájú, ehhez a módszerhez legjobban alkal-
mazható PVA Bag ólmokat fejlesztettünk ki! Az ólom műanyag csövének két szerepe is van: erre tudjuk rögzíteni, rátekerni a lezárt PVA zacskó 
végét, illetve stabilizálja az ólom röppályáját a levegőben.

PVA BAG ÓLOM

termékkód méret db / kiszerelés ár

55001 60 * 120 mm 30 darab 1290 Ft

termékkód súly szín ár

55148 90 g 790 Ft

55147 90 g 790 Ft

55146 70 g 790 Ft

55145 70 g 790 Ft

https://www.sbsbaits.com/hu/aprocikkek/pva-bags-1-0/
https://www.sbsbaits.com/hu/aprocikkek/pva-bag-lead-90-0/
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Az SBS Tackle Pro Competition monofil zsinórcsaládot több éves tesztelés után dobtuk piacra. A tesztelések során elsősorban a versenyzések 
során mindig kulcsfontosságú távdobáshoz fejlesztettünk egy olyan zsinórt, amely tökéletesen megfelel ehhez a horgászathoz. Az innovatív 
felületkezelésnek köszönhetően a kifogástalan UV védelem mellett kiváló dobási tulajdonságokkal is rendelkezik. Ez a zsinór 1000 méteres 
kiszerelésben, fluo sárga színben és 0,22 mm-es, vagy 0,30 mm-es átmérővel kapható.

COMPETITION MONOFIL FŐZSINÓR

termékkód átmérő hossz szakítószilárdság fluro szín ár

80002 0.22 mm 1000 m 4.2 kg 5990 Ft

80001 0.30 mm 1000 m 8.2 kg 5990 Ft

https://www.sbsbaits.com/hu/zsinorok/competition-monofilament-line-fluro-sarga-0-30-mm-1000-m-8-2-kg-1-0/


SBS Baits In Europe Kft.
4405 Nyíregyháza, Debreceni út 195.

Tel: +36 42 310 641, + 36 70 935 8720

www.sbsbaits.com/hu
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