


Atractanți

Red One Juice Natural

Poate că nu vă vom divulga un mare secret prin faptul, că succesul pescuitului fie în ceea 
ce privește numărul de exemplare capturate, fie privitor la  frecvența capturii poate fi 
influențată în mare măsură de utilizare a diferitelor ingrediente lichide. Nu este o pură 
întâmplare succesul lichidelor cu conținut CSL (Corn Steep Liquor adică lichior din 
germeni de porumb) - pe bună dreptate- popular la dip sau SBS deoarece acestea atât 
în perioada rece, cât și în cea caldă, odată ajungând în apă se dizolvă imediat, cu 
materialele valoroase care se află în acesta, trezesc interesul peștilor. Red One Juice. 
Red One Juice este un lichid agresiv de generație nouă, deosebit de eficient, care odată 
ajungând în apă determină ca  peștii să se apuce de mâncat. Lichidul îl  putem turna 
direct pe momeală,  pe furaj sau și pe semințele destinate hrănirii. Specialitatea lui 
constă în faptul că producerea lui este unică și este rezultatul unui proces de fabricație 
specială, care nu poate fi imitată de către nici un alt produs. În 2021 la cea de-a III-a 
Supercupă Maconka Bojlis, SBS SziKo Team a terminat pe primul loc cu 1965 kg, iar SBS 
Tizo Carp Team a terminat pe locul doi cu 1679 kg. Echipele SBS au stabilit un nou 
record cu aceste rezultate de captură în cadrul unui concurs de 115 ore. Red One Juice a 
jucat un rol extraordinar în obținerea acestui rezultat remarcabil! 

Arome: Natural

300ml / 1000ml



Atractanți

Red One Particle Mix Natural

Compus din trei semințe diferite, gata de utilizare și 
amestec de semințe gătite (alune tigrate, porumb, 
cânepă) care va fi comercializat îmbibat în Red One 
Juice. Red One Juice este un lichid agresiv de 
generație nouă, deosebit de eficient, care ajungând 
în apă  face ca  peștii din apropiere să se apuce de 
mâncat. Lichidul îl putem turna direct pe momeală, 
pe furaj sau și pe semințele destinate hrănirii. 
Specialitatea lui constă în faptul că producerea lui 
este unică și este rezultatul unui proces de 
fabricație specială, care nu poate fi imitat de către  
nici un alt produs.

Arome: Natural

1000g



Atractanți

Premium PVA Liquid

Tehnica “PVA Bag”-ului (săculețului PVA) a dovedit, aducând rezultate în multe competiții de prindere a crapului ! Această metodă a ajutat 

deja mai multe echipe SBS ca să ajungă pe cea mai înaltă treaptă a podiumului! 

Baza succesului tehnicii “Bag” este că materialele perfect armonizate (pelete, lichide etc.) sunt plasate în bagul (săculeț ) PVA, care sunt 

concentrate în mod unic direct în jurul momelii cârligului.

Dacă  Mixuri de Pelete  PVA popularele adăugăm în PVA și aromate cu lichide PVA Premium care corespund sezonului și temperaturii apei, 

putând face metoda deja funcțională şi mai eficientă și mai agresivă! Nu ne putem lipsi de binecunoscuta aromă M1 nici în cazul acestui 

produs! Aromele unice picante, care sunt prezente fiind  produsul cel mai de top în timp de zece ani, conținând ingrediente atractive pentru 

pește. Este un nume bine-cunoscut printre pescarii de crap din întreaga Europă. Lichidele C1 cu note dulcege, Piersici (piersici), Strawberry 

Jam (gem de căpșuni) și Lemon & Orange (lămâie-portocală)- Lichidele PVA Premium atrag atenția cu conținutul lor ridicat de amino-acizi și 

fluorescente, în timp ce vedeta pescuitului pe apă caldă de vară este  Ace Lobworm, care "operează" cu arome de pește urât mirositoare.

În ciuda faptului că lichidele premiu BAG sunt toate competente cu PVA , ele pot fi plasate nu numai într-o pungă PVA sau plasă PVA, dar 

chiar  direct pe momeala cârlig sau pe materialul de alimentare umplut în coșul method! 

Arome: C1 (caramela cu unt-aluna tigrata), 
M1 (condimentat), Strawberry Jam, 
Spicy Plum, Squid & Octopus. 

200ml



Atractanți

Eurostar Boost Juice

Este un lichid foarte
versatil: îl putem adăuga
peletelor, boiliesurilor,
megamix-urilor dar și
gorundbaiturilor. Conține
ingrediente de înaltă
calitate, în plus este
prietenul săculețelor PVA. 
Acest atractant este cheia
unei partide de succes.

Flumino Groundbait Mixer

Produsele din componenta pachetelor
Flumino All In Box sunt disponibile si
separat, cum este si acest Lichid Flumino
Groundbait Mixer. Va fi lansat intr-o gama
de 4 arome, doua pentru sezonul rece, iar
doua pentru cel cald. A fost creat special 
pentru a fi folosit alaturi de Groundbait-ul
Flumino, cei 500 de militri fiind sufi cienti
pentru 1 kg de groundbait. Si asta nu este
tot. Pentru a imbunatatii performantele
amestecului, atat Lichidul Flumino
Groundbait cat si Groundbait-ul Flumino
pot fi stropite cu atractantul lichid fl
orescent Flumino Concentrat. Fiind un 
produs foarte concentrat, este indicat sa se 
utilizeze intr-o cantitate mica pentru a 
imbunatati momelile folosite.

Arome: Squid & Octopus, 
Frankfurter Sausage, Strawberry 
Jam, Pineapple.

300ml

Arome: Squid & Octopus, Match Special.

1000ml



Boilies

Premium Ready-Made Boilies 
In paralel cu traditia acestei fi rme, SBS aloca foarte mult timp dezvoltarii noilor
produse ducand standardul calitatii mai departe an de an. Numarul produselor
lansate pe an in gama Premium este de 1 sau 2, acest lucru demonstrand faptul ca 
numai cele mai bune retete, cat si cele mai prinzatoare ajung pe rafturile din 
lumea intreaga. Din aceasta categorie de produse fac parte boiliesurile Bio Big 
Fish si Ace Lobworm ReadyMade, boiliesuri care au fost de-a lungul anilor foarte
populare in Anglia si Germania. 

Gama M (monument) cat si AV (bulevard) au avut acelasi impact. Toata lumea a 
auzit despre succesul boiliesurilor M1, acestea aducandu-I lui Rob Hales o oglinda
de Record Mondial in greutate de 40,8 kg in Mai 2009 cand si-a doborat recordul
personal pe lacul Rainbow. 

Ca noutate a anului 2012, am lansat o noua serie de boiliesuri cu o noua aroma, 
Phaze1. Aceasta aroma a mai fost disponibila pe piata de profi l din Anglia si s-a 
dovedit a fi foarte prinzatoare. Datorita bazei dulci, promite sa fi e una dintre cele
mai utilizate arome in sezonul rece. Gama de boiliesuri Premium vine pregatita cu 
inca doua arome si anume All Season Corn cat si Fruit & Nut, recomandate pentru
primavara si toamna.

Arome: M1 (condimentat), C2 (calmar-coacaza), 
C1 (caramela cu unt-aluna tigrata).

20mm / 1000g



Boilies

Premium Ready-Made Boilies 150gr

Caracteristicile de comercializare ale boilişurilor gata 
făcute de tip Premium au fost alese pe baza aromelor  
utilizate cel mai frecvent de către pescarii din Europa. 

Dintre arome putem alege dintre cel dulce, precum și 
cel amestecat până la acele aromele urât mirositoare,  
pe care le putem utiliza indiferent de perioadă în 
scopul unui pescuit de succes.! 

Boilișul Premium gătit, cu un conținut de 150 de 
grame,  de 20 de mm la un preț favoralib poate fi 
atractiv în primul rând pentru cei care vor să încerce 
momelile cu diferite arome,  înainte de a cumpăra 
pachetul de 1kg .

Arome: M1 (condimentat), M3 (condimente-caramel 
de unt), M4 (fi cat), C1 (caramela cu unt-aluna tigrata), 
C2 (calmar-coacaza), Krill & Halibut.

20mm/150gr



Boilies

Euro Star Ready-Made Boilies 150gr

Caracteristicile de comercializare ale boilişurilor gata 
făcute de tip Eurostar  au fost alese pe baza aromelor  
utilizate cel mai frecvent de către pescarii din Europa. 

Dintre arome putem alege dintre cel dulce, precum și 
cel amestecat până la acele aromele urât mirositoare,  
pe care le putem utiliza indiferent de perioadă în 
scopul unui pescuit de succes.! 

Boilișul Eurostar gătit, cu un conținut de 150 de 
grame,  de 20 de mm la un preț favoralib poate fi 
atractiv în primul rând pentru cei care vor să încerce 
momelile cu diferite arome,  înainte de a cumpăra 
pachetul de 1kg .

Arome: Strawberry Jam, Frankfurter Sausage, 
Krill & Chili, Squid & Octopus.

20mm/150gr



Boilies

Eurostar Ready-Made Boilies

Eurostarul este gama de ready made-uri cu cel mai
avantojos pret produsa de SBS, realizata in stransa
colaborare cu fi eldtesterii nostri si folosind
experienta acestora, ajungand la forma fi nala dupa
multi ani de experimente. 

Aceste boiliesuri fi erte contin componente de cea
mai buna calitate, care asigura crapilor toata gama de 
nutrienti necesari. Toate cele 9 tipuri de boiliesuri din 
gama Eurostar sunt produse in aromele cele mai
agreate de pescarii de crap din Europa. De la dulce, la 
diferitele combinatii puturoase, putem alege boiliesul
cel mai potrivit pentru balta si perioada vizata!

Soluble Eurostar Ready-Made Boilies 

Varianta solubila, fara ou, produsa dupa reteta seriei Eurostar. 
Compozitia este identica cu cea a variantei fi arte, dar ouale sunt 
inlocuite cu aditivul Gold Treasure. Totusi, intre cele doua
boiliesuri este o diferenta uriasa. Varianta solubila este realizata
fara fi erbere, ingredientele esentiale nu sunt afectate de catre
aceasta, pastrandusi in intregime puterea de atractie. Astfel, in 
jurul nadei noastre se formeaza un nor atractiv de particule
nutriente, care vor atrage crapii chiar daca acestia nu se afl a intro 
perioada optima de hranire. Folosirea boiliesurilor solubile este
recomandata pe ape cu o populatie de crap bine reprezentata, 
deoarece se dizolva de pe fi rul de par in 2-6 ore, in functie de 
temperatura. Atentie! In timpul partidelor noastre sa fi m foarte
atenti la depozitarea corecta a solubilelor, sa fi e ferite de 
umezeala si roua, pentru ca, daca nu sunt depozitate corect, poate
porni procesul de dizolvare!

Arome: Banana, Frankfurter Sausage, Squid & 
Octopus, Strawberry Jam.

20mm/ 1000gr

Arome: Frankfurter Sausage, Squid & Octopus, Strawberry Jam, 
M1    (condimentat), C2 (calmar-coacaza).

20mm/ 1000gr



Boilies

Flumino Ready-Made Boilies

Ti-ar place sa incerci un nou produs bun si ieftin? Daca da, 
atunci incearca cei mai nou produs din familia fl umino. 
Acest boilies fl umino va fi pe placul multor pescari fi indca
materia de baza este fl umino groundbaits, care este folosit
de foarte multi pescari. 

Bineinteles ca sunt si alte ingrediente in acel mix, care sunt 
folosite si la alte momeli. 

Boiliesul fl umino fi ert este recomandat pentru apele dens 
populate. Important de retinut ca cu acest boilies vom avea
rezultate rapide, dar dupa un timp pestii se vor satura de 
acesta. Flumino Ready-Made Boilies este cea mai buna 
momeala pentru pescuitul de o zi s-au cateva ore, daca
intradevar dorest rezultate rapide atunci alege produsele fl
umino!

Soluble Flumino Ready-Made Boilies

Boiliesul fl umino varianta solubil. Cu aceasta varianta crapii
vor gasii mai repede momealina. Ti-ar place sa incerci un 
produs bun si ieftin? daca da, atunci incearca cel mai nou
produs din familia fl umino. 
Acest boilies va fi pe placul multor pescar, fi indca materia de 
baza este fl umino groundbait, care este folosit de foarte
multi pescari, bineinteles ca sunt si alte componente in acel
mix, care sant folosite si la alte momeli. 

Boiliesul fl umino solubil este recomandat pentru apele dens 
populate. Important de retinut ca cu acest boilies solubil vom
avea rezultate rapide, dar dupa un tip pestii se vor satura de 
asta. Solubil fl umino ready-made boilies este cea mai buna 
momeala pentru pescuitul de o zi s-au cateva ore, daca
intradevar doresti rezultate rapide atunci alege produse
flumino.

Arome: Pineapple, Squid & Octopus.

20mm/ 1000gr

Arome: Pineapple, Squid & Octopus.

20mm/ 1000gr



Boilies

EuroBase Ready-Made Boilies

O calitate buna la un pret bun pentru oricare pescar. Stim ca 
foarte multi pescari au asteptat acest moment cand fi rma
SBS a lansat pe piata produse noi la un pret convenabil pentru
toata lumea si la acest produs calitatea este garantata! Multi 
se intreaba cum este posibil un asemenea pret si nu este
afectata calitatea. 

Raspunsul este simplu, experimente si testari. Este adevarat
ca in aceste produse nu se gasesc cele mai scumpe
ingrediente, dar am reusit sa compunem o momeala care are 
un comportament bun la partide de pescuit si pe mai multe
zile. Important este ca aromele folosite si la aceste momeli
sunt de aceelasi calitate ca si pana acum. Aceasta momeala
este recomandata in afara concursurilor, la partide de pescuit
unde este indicata nadirea massiva,este valabila pe tot felul
de ape daca mergi la pescuit pe mai multe zile s-au pe un lac 
imens,este recomandat EuroBase ready-made boilies,parerea
voastra este ca merita o incercare?

Soluble EuroBase Ready-Made Boilies 

O calitate buna la un pret bun pentru oricare pescar. Stim ca foarte multi 
pescari au asteptat acest moment cand fi rma SBS a lansat pe piata
produse noi la un pret convenabil si la acest produs calitatea este
garantata! Multi se intreaba cum este posibil un asemenea pret si nu 
este afectata calitatea. 

Raspunsul este simplu, experimente si testari, este adevarat ca in aceste
produse nu se gasesc cele mai scumpe ingrediente, dar am reusit sa
compunem o momeala care are un comportament bun la patide de 
pescuit si pe mai multe zile, de acum inainte este de gasit si in varianta
solubila. Important este ca aromele folosite si la aceste momeli sunt de 
aceasi calitate ca si pana acum. Aceasta momeala este recomandata in 
afara concursuriilor la partide de pescuit unde este indicata nadirea
massiva, daca mergi la pescuit pe mai multe zile s-au pe un lac imens
este recomandat Solubil EuroBase ready-made boilie. Parerea voastra
este ca merita o incercare?

Arome: Squid & Octopus, Strawberry Jam, Frankfurter 
Sausage, Squid & Octopus & Mulberry.

20mm/24mm
1000gr

Arome: Squid & Octopus, Strawberry Jam, Frankfurter 
Sausage, Squid & Octopus & Mulberry.

20mm/24mm
1000gr



Pop Up-uri

Mini Fluro Pop Ups

Mini Fluro Pop Ups Pop-
upurile mini extra-fl otante
sunt concepute pentru
situațiile în care avem
nevoie de o montură extra-
fi nă. Este momeala
nelipsită a tecnicii method 
feeder.

Fluro Pop Ups 

Aceasta este o momeala cu o culoare foarte vizibila! Crapul este
un peste foarte curios, si de multe ori nu este capabil sa isi
stapaneasca curiozitatea. Daca avem pe fi rul de par un Fluro 
Pop Up, atunci momeala noastra se va diferentia de restul nadei
prin culoarea sa fl uorescenta, trezind curiozitatea crapului. 
Bazanduse pe aceasta observatie, multi pescari folosesc cu 
succes aceasta momeala! 

Pop Up-ul cu aroma de pineapple (ananas) este unul dintre cele
mai efi ciente momeli pentru ten, prezentat la 2-3 cm de 
substrat! Noile culori si arome din paleta Fluro Pop Up-urilor
deschid noi orizonturi in fata pescarilor. 

Arome: Frankfurter Sausage, Pineapple, Squid & Octopus, 
Strawberry Jam, Peach, Lemon & Orange, Mango.

8mm
20gr

Arome: Frankfurter Sausage, Pineapple, Squid & Octopus, 
Strawberry Jam.

10mm/12mm/14m/16mm/18mm/20mm
100gr



Pop Up-uri

Creative Pop Ups 

Fiți creativi și pregătiți pentru
orice situație! Popupurile SBS 

sunt comercializate în cinci
culori și și sunt nearomatizate. 

Bilele sunt comercializate
împreună cu patru arome

diferite.

Datorită diversității a 
produselor SBS puteți crea

momelile dvs aproape în orice
variantă. În zilele mai reci putem
folosi bilele în culori mai solide, 
combinând cu arome dulci, iar

în zilele caniculare putem folosi
bilele colorate mai intens

împreună cu aromele pește-
puturoase, la fel de intensive. 

Puteți pregăti aceeași bilă în
diferite arome. Prin creare unor
arome unice puteți deveni cel
mai bun pescar de pe malul

apei!

10mm/Mixed

20gr



Dipuri

Premium Bait Dip

Premium Bait Dip Seria de dipuri ai gamei Premium, pur si
simplu cele mai bune dipuri ale fi rmei SBS. Daca utilizam
boiliesurile din gama Premium, putem sa le sporim
atractivitatea utilizand lichidul dens dedicat acestora. Toate
cele 9 variante ale Premium Bait Dip-urilor contin arome, 
vitamine si diversi stimulatori de apetit intro perfecta armonie, 
care le fac irezistibile pentru crapi. 

Sa fi m foarte atenti la recomandarile utilizarii acestora in 
functie de anotimp, deoarece degeaba avem cea mai buna 
momeala, daca nu o folosim in perioada optima acesteia. Cu 
dipul All Season Corn si cu M3, cel dulce condimentat de 4 
sezoane putem fi efi cienti in orice perioada, iar dipurile M1, 
Ace Lobworm, AV1 si Fruit & Nut sunt cele mai efi ciente in 
apele in curs de incalzire sau de racire, primavara si toamna. In 
timpul caldurilor toride de vara, cele mai efi ciente sunt M2 si
Bio Big Fish. Echipa SBS Sziko Team datoreaza combinatiei
boiliesului M1 cu dipul AV1 (foarte efi cace atat in ape in curs 
de incalzire cat si in cele in curs de racire) numeroasele medalii
de aur si podiumuri la competitiile interne si internationale la 
care a participat! 

Dipurile Premium sa le utilizam cu incredere impreuna cu 
produsele Pva, deoarece, nefi ind pe baza de apa, nu le 
dizolva!

Arome: C1 (caramela cu unt-aluna tigrata), C2 (calmar-coacaza), M1 (condimentat).

80ml



Dipuri

Corn Booster Dip 

Un Dip cu miros puternic de 
porumb, care a fost produs
pentru boiliesurile Corn 
Shaped, dar efi cient pentru
orice momeala de carlig. 
Produsul popular si in randul
pescarilor de fi nete, 
comercializat in ambalaj de 
50 ml, poate fi utilizat cu 
succes tot timpul anului. 

Putem afi rma cu toata
increderea ca nadele dipuite
in acest produs vor fi privite
ca o sursa de hrana de catre
orice crap! Nu dizolva Pva-ul!

3 in One Turbo Bait Dip 

Denumirea de 3 in 1 Turbo Bait Dip nu este intamplatoare, deoarece produsul se poate
utiliza in 3 moduri diferite. Primul si cel mai folosit mod de utilizare este inmuierea momelii
in Dip. Lichidul dens va forma dupa introducerea in apa un nor continu de miros atractiv, si
se va dizolva total de pe suprafata boiliesului dupa aprox. 30–40 min, iar apoi se va
raspandi in jurul acesteia! 

Al doilea mod de utilizare este aplicarea acestuia pe un saculet PVA. Ajungand in apa, dupa
dizolvarea PVAului, lichidul se va raspandi intre ape. Al treilea mod de utilizare este lasarea
bilelor de carlig in Dip. Dipul intareste boiliesurile foarte tare. Cu cat le vom lasa mai mult
in acest Dip, bilele vor deveni mai tari si mai aromate! SBS 3 in 1 Turbo Bait Dip este unul
dintre produsele cu o gama larga si variata de utilizare, bucuranduse de o popularitate
extraordinara, atat in randul pescarilor de fi nete cat si in randul pescarilor de peste mare. 
Cu acest produs putem spori chiar si atractia nadelor vii cat si a porumbului! Se poate
achizitiona in aromele gamei Eurostar! Nu dizolva PVA-ul!

Arome: Corn (porumb)

50ml

Arome: Cranberry, Pineapple, Sweet Plum, Strawberry Jam, Garlic, 
Frankfurter Sausage, Squid & Octopus.

80ml



Groundbait

Flumino Groundbait

Gama de produse disponibile in pachetele Flumino All In 
sunt disponibile si separat. Acest Groundbait contine
ingrediente extrem de atractive, care pot produce 
rezultate rapide. De indata ce loveste apa, groundbait-ul
incepe un proces de desfacere indiferent de metoda in 
care este folosit (fi e pe plumb sau in combinatie cu 
materialele solubile). Creaza un nor in masa apei, lucru ce
stimuleaza pestii la hranire. 

Recomandam amestecarea groundbait-ului cu aditivul
Flumino Groundbait Mixer. Folosind una dintre cele 4 
arome disponibile, ne putem adapta fi ecarui anotimp in 
parte. Ca sa facem groundbait-ul si mai atractiv adaugam si
Lichidul Concentrat Flumino, un amestec nutritiv de 
culoare verzuie, puternic fosforescent. Grounbait-urile 
Flumino sunt de asemenea ideale pentru pescuitul
ctenului, folosind la carlig popup-urile Fluro cu aroma de 
Pineapple. Produsele comercializate separate sunt identice
cu cele comercializate in pachetele Flumino All In. Daca 
doresti rezultate rapide, foloseste gama Flumino.

Eurostar Groundbait

Este asemanator cu Carp Attract Groundbait, dar contine mai
multe componente, cu arome de calitate superioara si la un pret
convenabil. Acest produs face fata si la concursuri. 

Este compusa dintr-un materie prima usor digerabila, pentru a 
mentine pestii un timp mai indelungat pe patul de nada. In 
functie de anotimp ne alegem aromele, dar putem amesteca si
doua feluri de nada, daca avem chef de experimente, nada 
Eurostar Groundbait putem folosi si la concursuri, pentru ca face 
fata oriunde.

Arome: Natural

1000gr

Arome: Strawberry Jam, Frankfuter Sausage,
Squid & Octopus.

1000gr



Pellete

PVA Bag Pelete Mix 3 mm

Cine nu ar fi auzit despre succesul tehnicii de 
hrănire, numit tehnica concentrată în jurul momelii 
cu cârlig ? Cu ajutorul delicateselor împachetate în 
plasa PVA,  agățat de ansamblu putem atrage 
atenția peștilor sosiți pentru a se hrăni, contribuind 
și cu aceasta ca acestea să muște momeala de 
cârlig aflat pe dispozitivul pentru legat cârlig. 

Fiecare amestec compus din peleti de 2-3 mm are 
un conținut ridicat de proteine. Pellet Mix cu 
numele de fantezie Fishmeal fără aromă poate fi 
atractiv în același timp peștilor și în lunile de vară 
datorită conținutului ridicat de ulei de pește. 
Produsul cu aroma M1 datorită aromei populare 
SBS și conținutului Robin Red, în orice zi al anului 
poate fi o delicatesă de nerefuzat pentru pești. 

Arome: M1 (condimentat), Strawberry Jam, Fluro Natural, Squid & Octopus.

500gr/ 1000gr



SBS Tackle Pro

PVA Bags

Tehnica “PVA Bag”-ului (săculețului PVA) a dovedit, aducând rezultate în multe competiții de prindere a crapului ! 
Această metodă a ajutat deja mai multe echipe SBS ca să ajungă pe cea mai înaltă treaptă a podiumului! 

Baza succesului tehnicii “Bag” este că materialele perfect armonizate (pelete, lichide etc.) sunt plasate în bagul 
(săculeț ) PVA, care sunt concentrate în mod unic direct în jurul momelii cârligului.

Dacă  Mixuri de Pelete  PVA popularele adăugăm în PVA și aromate cu lichide PVA Premium care corespund sezonului 
și temperaturii apei, putând face metoda deja funcțională şi mai eficientă și mai agresivă! Nu ne putem lipsi de 
binecunoscuta aromă M1 nici în cazul acestui produs! Aromele unice picante, care sunt prezente fiind  produsul cel 
mai de top în timp de zece ani, conținând ingrediente atractive pentru pește. Este un nume bine-cunoscut printre 
pescarii de crap din întreaga Europă. Lichidele C1 cu note dulcege, Piersici (piersici), Strawberry Jam (gem de căpșuni) 
și Lemon & Orange (lămâie-portocală)- Lichidele PVA Premium atrag atenția cu conținutul lor ridicat de amino-acizi și 
fluorescente, în timp ce vedeta pescuitului pe apă caldă de vară este  Ace Lobworm, care "operează" cu arome de 
pește urât mirositoare.

În ciuda faptului că lichidele premiu BAG sunt toate competente cu PVA , ele pot fi plasate nu numai într-o pungă PVA 
sau plasă PVA, dar chiar  direct pe momeala cârlig sau pe materialul de alimentare umplut în coșul method! 

•

30 Buc. 

60x120mm



SBS Tackle Pro

PVA Bag Lead

Tehnica “PVA Bag”(săculeț PVA) a dovedit, aducând 
rezultate în multe competiții de prindere a crapului ! 
Această metodă a ajutat deja mai multe echipe SBS ca 
să ajungă pe cea mai înaltă treaptă a podiumului!

Baza succesului tehnicii “Bag” este, că materialele 
perfect armonizate ( pelete, lichide etc.) sunt plasate în 
bagul (săculeț ) PVA, care sunt concentrate în mod 
unic direct în jurul momelii cârligului.

Toate acestea ar fi inutile, dacă nu am putea duce la 
locul vizat „bagurile” umplute, la o distanță suficientă. 
Pentru a putea efectua lanseurile la distanță 
cu „bagurile” umplute, am dezvoltat PVA Baguri de 
plumb cu formă specială, care sunt cele mai potrivite 
pentru această metodă! Tubul de plastic de plumb are 
două roluri: pe acesta putem fixa și înfășura capătul 
bagului (săculețului) PVA sigilat, și acesta stabilizează 
traiectoria plumbului în aer.

Culoare: Verde

50gr/70gr/90gr



SBS Baits Romania

Furus Lorant

+40 744 655 484

Romania@sbsbaits.com

facebook.com/SBS.Baits.Romania

youtube.com/c/SBSBaitscom


