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         WITAJCIE!
Sprzęt Cygnet zapewnia solidną wytrzymałość            
i niezawodność jako alternatywa do drogich, 
ciężkich i niestabilnych produktów.

Wykonane z maksymalnie wytrzymałego metalu, 
pokrytego czarnym wykończeniem są w stanie 
sprostać najtrudniejszym warunkom nad wodą.

Gratulujemy, teraz Ty możesz się przekonać o ich 
niezwykłości!
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QUICKLOCK  POD
    Niezwykle lekki i smukły, a jednocześnie bardzo 

stabilny. Idealny wybór dla wędkarzy łowiących w 
stylu brytyjskim.

    Malowana farbą proszkową konstrukcja                
cylindryczna z aluminium nadaje stojakowi długą 
trwałość i wytrzymałość, a jego szeroka podstawa 
wysoką stabilność.

    • Buzz bar na 3 wędki w zestawie, możliwość         
dokupienia buzz barów na 2 wędki

    • Buzz bary mocowane w dwóch punktach nadają 
maksymalną stabilność

    • W pełni regulowalne przednie i tylne nogi

    • System Quicklock zapewniający szybkie 
składanie nóg

    • W pełni regulowalny środkowy pręt, który 
pozwoli Wam ustawić sygnalizatory w dowolnej 
odlgłości od kołowrotka

    • Pokrowiec w zestawie

 Dostępny w dwóch wersjach:

 Quicklock D/L Pod 26-45” .......................601100

 Quicklock D/L Pod 32-57” .......................601102
 

                             



 
    

    Wytrzymałe, uniwersalne i praktyczne pody do 
użycia w każdej sytuacji. Nogi można regulować 
osobno i umożliwiają one optymalnie stabilne 
ustawienie w każdym terenie. Zamocowanie 
buzz barów„Dog-Leg” całkowicie eliminują 
kontakt stojaka z Waszymi swingerami oraz 
ich ewentualne uszkodzenie. Gdy tylko wędki 
znajdą się w stojaku, kąt buzz barów może być 
niezależnie ustawiony w taki sposób, aby wędki 
z sygnalizatorami zawsze tworzyły kąt 90°.

    Właściwości:

    • W zestawie z buzz barami na 3 wędki, 
możliwość dokupienia buzz barów na 4 wędki 
(wersja standard oraz deluxe)

    • System mocowania nóg, który umożliwia ich 
niezależne ustawienie dla zapewnienia maksy-
malnej stabilności oraz łatwości użycia

    • Wędki można ustawić zarówno bardzo nisko, 
jak i bardzo wysoko, poprzez wymianę nóg ze 
standardowych na długie

    • System quick release do zdejmowania buzz 
barów oraz szybkiego ustawiania kąta nóg 
oznaczają ekstremalną szybkość rozstawiania     
i składania

 Dostępny w trzech wersjach:

Grand Sniper Standard Pod ...................602001
Wyposażony w nogi 2x10” oraz 2x12” w pełni 
regulowane, jedna para buzz barów na 3 wędki 
oraz pokrowiec. Dostarczony z butt gripami 
Quicklock. 

Grand Sniper Deluxe Pod  ......................601101
Wyposażony w pełni regulowane nogi 2x10” i 
2x12” oraz 2x24” i 2x36”, 1 para buzz barów na 
3 wędki oraz pokrowiec. Dostarczony z butt 
gripami Quicklock. 

Grand Sniper Extreme Pod ...................602003          
Wyposażony w 25x10”, 2x12” nogi jak w stand-
ardzie, a także 2x24” oraz 2x36” co umożliwia 
ustawienie poda w dowolnej pozycji. Pod jest 
także wyposażony w komplet buzz barów na 3 
i 4 wędki, dzięki czemu jest wyjątkowo uniwer-
salny. Dostarczony z butt gripami Quicklock.

  10”  12”  24”  36”  3 rod 4 rod Quicklock Carry  
  Legs Legs Legs Legs Buzzer bars Buzzer bars Butt Rests bag
 Grand Sniper Std pod x x   x  x x 
 Grand Sniper D/L pod x x x x x  x x 
 Grand Sniper Extreme pod x x x x x x x x 

GRAND SNIPER



GRAND SNIPER 
SUPREME POD

Dzięki temu stojakowi możecie ustawić 
swoje wędki zarówno poziomo  i nisko 
nad ziemią, jak i prawie wertykalnie. Nasz 
najbardziej uniwersalny stojak.

Wymienne nogi mają swój własny, 
niezależnie regulowalny mechanizm, 
umożliwiający szybkie dostosowanie do 
każdego rodzaju terenu. Buzz bary są 
zamocowane za pomocą takiego samego 
systemu, jak w przypadku pozostałych 
stojaków Sniper Pod, co umożliwia szybkie 
ustawienie ich kąta.

Właściwości:

    • Nogi w rozmiarach 2x10’’ oraz 2x12’’, 
również nogi 2x24’’ i 2x36’’ są częścią 
zestawu dla zapewnienia maksymalnej 
zdolności przystosowania

    • Całkowicie rozsuwana środkowa część, 
zapewniająca proste użycie z 13” wędkami

    • Unikalny system regulacji nóg i buzzbarów

    • Wszystkie nogi mają podwójne śruby 
dokręcające oraz mocne, ostre zakończenia 
z aluminium dla zapewnienia maksymalnej 
stabilności i wytrzymałości

Dostępne w dwóch wersjach:

Grand Sniper Supreme ‘S’ .......................602004
Wyposażony w buzz bar na 3 wędki. 

Grand Sniper Supreme ‘E’ .......................602005
Wyposażony w buzz bary na 3 oraz 4 wędki.
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  10”  12”  24”  36”  3 rod 4 rod Carry  
  Legs Legs Legs Legs Buzzer bars Buzzer bars bag
 Grand Sniper Supreme ‘S’ Pod x x x x x  x  
 Grand Sniper Supreme ‘E’ Pod x x x x x x x  



SPECIALIST  
TRIPOD 

3 całkowicie regulowane nogi z mocną 
częścią środkową, zapewniające 
fenomenalną stabilność oraz umożliwiające 
różnorodne użytkowanie. Nogi można 
regulować w przedziale 30-58 cm. Dodat-
kowo możecie użyć zewnętrznej części 
naszych pałąków Storm Poles dla jeszcze 
znaczniejszego podwyższenia. A przy tym 
jedyne 400 g wagi.

Specialist Tripod ........................................603100 

SNIPER WEIGH  
TRIPOD 

Sniper Weigh tripod wspaniale się na-
daje zarówno dla wędkarzy łowiących w 
stylu brytyjskim, jak i kontynentalnym. 
Głowica nadaje maksymalnej stabilności, 
co umożliwia precyzyjne ważenie. W pełni 
regulowane nogi w przedziale 40’’ do 80’’ 
sprawiają, że możecie używać dużych 
worków do ważenia. Pomimo tego ały 
trójnóg można szybko złożyć do małych 
rozmiarów i łatwo przetransportować.

Sniper Weigh Tripod .................................603101 

EURO SNIPER  
WEIGH TRIPOD

Trójnóg na duże ryby. Stabilność całej 
konstrukcji gwarantuje mocna głowica z 
aluminium. W pełni regulowane nogi w 
przedziale 48’’do 90’’ umożliwiają użycie 
największych worków do precyzyjnego 
ważenia. W zestawie z nóżkami oraz kołkami 
dla zapewnienia maksymalnej stabilności. W 
zestawie również pokrowiec.

Euro Sniper Tripod ....................................603102



EASYLIFT WEIGH 
HOOK

Po prostu przytwierdźcie na sztycę od 
podbieraka lub na Easylift Weigh Pole. 
Następnie zaprzyjcie sztycę o swój but lub 
jakiś stabilny obiekt na ziemi i bez wysiłku 
precyzyjnie zważcie swoją wielką zdobycz.

Easylift Weigh hook ..................................608100 

EASYLIFT WEIGH 
STAFF

Zawieście zadobycz na wadze, następnie 
zaprzyjcie sztycę o swój but lub jakiś stabil-
ny obiekt na ziemi i bez wysiłku precyzyjnie 
zważcie swoją wielką zdobycz..

Easylift Weigh staff ....................................608101 

                          
EASYLIFT 
WEIGH BAR

Ten sprzęt umożliwia trzymanie wagi 
dwiema rękami, a dzięki temu precyzyjne 
ważenie wszystkich ważnych zdoby-
czy. Mimo że waży bardzo niewiele, jest 
wyjątkowo mocny. Dla zapewnienia kom-
fortu podczas trzymania ma uchwyty wyko-
nane z przyjemnego w dotyku duplonu.

Easylift Weigh bar ......................................608102 
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‘T’BAR BANKSTICK
Lekkie, ultra wytrzymałe i dobrze się 
prezentują. Są wykonane z ½ aluminium, 
posiadają wytrzymały aluminiowy 
wierzchołek oraz nierdzewny gwint. 
Te właściwości nadają im wspaniałej 
wytrzymałości i długiej trwałości.

‘T’ Bar Bankstick 9-16” ..............................606104
‘T’ Bar Bankstick 12-22” ............................606100
’T’ Bar Bankstick 18-34” ............................606101
‘T’ Bar Bankstick 24-46” ............................606102
’T’ Bar Bankstick 30-58” ............................606103

SNIPER  BANKSTICKS
Te podpórki wyprodukowane są z ½ 
aluminium, z mocnym aluminiowym 
ostrzem oraz solidnym mechanizmem 
mocującym. Dzięki temu seria podpórek 
Sniper firmy Cygnet gwarantuje Wam długą 
trwałość, wytrzymałość i znakomitą cenę.

Sniper Bankstick 12-22” ...........................606200
Sniper Bankstick 18-34” ...........................606201
Sniper Bankstick 24-46” ...........................606202
Sniper Bankstick 30-58” ...........................606203

SHORT & STUMPY 
BANKSTICKS  

Idealne dla często przemieszczających 
się wędkarzy. Posiadają niezwykle mocne 
aluminiowe ostrze oraz mechanizm 
mocujący. Są niezwykle wytrzymałe i 
zapewniają uniwersalność użycia.

Short Bankstick 8-14” ...............................606303
Short Bankstick 10-18” .............................606300
Short Bankstick 12-22” .............................606301
Short Bankstick  14-26” ............................606302

 



SPECIALIST 
STORM POLES 

Wykonane z aluminium stabilizujące 
pałąki do frontu namiotów typu brolly itp. 
idealnie nadają się do użycia również jako 
niezwykle wytrzymałe podpórki. Posiadają 
bardzo mocny mechanizm mocujący na 
dwie śruby oraz mocne aluminiowe ostrze 
dla zapewnienia maksymalnej trwałości i 
wytrzymałości.

Specialist Storm Pole 42-82” ..................607200 
Specialist Storm Pole 36-70” ..................607201
Specialist Storm Pole 24-46” ..................607202
Specialist Storm Pole 18-34” ..................607203 

SLIMLINE  
STORM POLES

Wykonane z aluminium stabilizujące pałąki 
do frontu namiotów typu brolly itp. idealnie 
nadają się do użycia mogą również służyć 
jako wspaniałe długie widełki. Posiadają 
bardzo mocny mechanizm mocujący na 
dwie śruby oraz mocne aluminiowe ostrze 
dla zapewnienia maksymalnej trwałości i 
wytrzymałości. 

Slimline Storm Pole 42-82” .....................607100 
Slimline Storm Pole 36-70” .....................607101 
Slimline Storm Pole 30-58” .....................607102 
Slimline Storm Pole 24-46” .....................607103 
Slimline Storm Pole 18-34” .....................607104

www.cygnettackle.pl



2 ROD SNIPER 
BUZZER BARS 
(PARA)

Stworzony do użycia razem ze stojakami 
Quicklock, może być również stosowany 
jako podwójna podpórka kiedy nie potrze-
bujecie stojaka. Aluminiowa konstrukcja z 
mosiężnymi śrubami zapewnia stabilność 
i wytrzymałość. Te buzz bary mają idealną 
szerokość do tego, aby wędki znajdowały 
się w odpowiedniej odległości od siebie. 

2 rod Sniper buzzer bars (pair)  ............604200

GRAND SNIPER 
FIXED BUZZER 
BAR (PARA)

Te kanciaste buzz bary z aluminium mogą 
być stosowane jako wymienne z buzz 
barami dostępnymi w zestawie ze stojakami 
Grand Sniper. Dostępne w wersji na 3 i na 
4 wędki, posiadają specjalny mechanizm 
do regulacji, dzięki któremu zawsze usta-
wicie sygnalizatory pod właściwym kątem 
względem wędek. 

Grand Sniper 3 rod fixed buzzer bars  605200
Grand Sniper 4 rod fixed buzzer bars  605201



3  ROD EXTENDING  
BUZZER BARS

Stabilne i wytrzymałe buzz bary. 
Umożliwiają pełną skalę ustawienia 
do łowienia na 3 wędki. Wewnętrzne, 
wysuwalne części posiadają spłaszczoną 
krawędź chroniącą przed obracaniem.  

3 Rod Buzzer Bar (rear) 8-14” .................604100 
3 Rod Buzzer Bar (front) 9-16” ...............604101 
3 Rod Buzzer Bar (rear) 11-16”...............604102 
3 Rod Buzzer Bar (front) 11-17”.............604103

2 ROD FIXED 
BUZZER BARS

Bardzo lekkie, ultra wytrzymałe i świetnie 
prezentujące się buzz bary. Wspaniale 
nadają się do użycia razem z naszymi 
podpórkami. Ich rozmiary umożliwiają 
użycie z dowolnymi kołowrotkami. 

2 Rod Fixed Buzzer Bar - 8” .....................605100 
2 Rod Fixed Buzzer Bar - 10” ..................605101

2 & 3 ROD ‘SNUGS’   
Super wąskie i wytrzymałe buzz bary 
firmy Cygnet. Obie wersje na 2 i 3 wędki 
zapewniają to samo – ekstremalnie małą 
odległość między wędkami, zatem duże 
kołowrotki będą umieszczone „ramię w 
ramię”, utrzymując funkcjonalność i świetny 
wygląd całego zestawu.

Cygnet Snugs - 2 Rod 4.5” ......................604300
 Cygnet Snugs - 2 Rod 5” ..........................604301
 Cygnet Snugs - 2 Rod 5.5” ......................604302
 Cygnet Snugs - 2 Rod 6” ..........................604303
 Cygnet Snugs - 3 Rod 8.5” ......................604310
 Cygnet Snugs - 3 Rod 9.5” ......................604311
 Cygnet Snugs - 3 Rod 10.5” ....................604312
Cygnet Snugs - 3 Rod 11.5” ....................604313
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BUTT CUP 
Stworzony do użycia w sytuacjach, kiedy 
łowicie z końcami wędek skierowanymi 
do nieba i potrzebujecie utrzymać jak 
najdłuższą część żyłki lub plecionki nad 
powierzchnią wody. Po prostu włóżcie do 
niego końcówkę wędki, a ta ani odrobinę się 
nie poruszy.

Butt Cup ........................................................610106

QUICKLOCK  
BUTT REST

Kolejny innowacyjny produkt firmy Cygnet. 
Sprężyna butt gripa utrzyma wędki 
zawsze bezpiecznie na swoim miejscu. W 
zestawie z gripami są dostępne uchwyty 
przystosowane zarówno do cienkich jak 
i grubszych dolników. W łatwy sposób 
wymienicie „łapki” po wyjęciu trzpieni. 

Quicklock Butt Rest Singles ...................610101
Quicklock Butt rests Pack of 3 ...............610102

QUICKLOCK  
STORM CAPS

Większość dostępnych na rynku urządzeń 
dopasowujących jest wykonana z metalu, 
który jednak często się ześlizguje i wymaga 
ciągłego dokręcania. Te adaptery są 
wyprodukowane z kombinacji ekstra 
mocnego tworzywa sztucznego razem 
z Torque Rings i gumowymi krążkami 
w taki sposób, aby najmocniej jak to 
możliwe trzymały w narożnikach brolly dla 
zapewnienia jak najlepszego umocowania.

Pakowane po 2 szt.
Quicklock storm caps pair  .....................610104



TORQUE RINGS
Te szersze nakrętki umożliwiają dokładne 
ustawienie butt gripów lub sygnalizatorów. 
Rowki na zewnętrznej stronie zapewniają 
idealny chwyt. Są ekstremalnie lekkie. 
Zostały zaprojektowane do użytku z 
produktami Cygnet, ale pasują też do 
wszystkich pozostałych gwintów 3/8. 

Pakowane po 3 szt.
Torque Rings 5/8” x 3 ...............................610103

TORQUE SCREWS
Te nierdzewne śrubki stanowią proste 
elementy zamiennie za śrubki na buzz 
barach, podpórkach i podach.  Są niezwykle 
wytrzymałe i umożliwiają jeszcze mocnie-
jsze dokręcenie. Co więcej, wspaniale się 
prezentują.

Pakowane po 2 szt.
Torque screws .............................................610100

PIVOTING  
ANCHOR FEET

Te mocujące stopki nadadzą Waszemu 
stojakowi lub trójnogowi ważącemu 
maksymalnej stabilności. Posiadają 
przegub do regulacji w każdym terenie oraz 
otwór na kołek dla zapewnienia trwałego 
przymocowania i stabilności.

Dostępne w zestawach po 4 szt.

Pivoting Anchor Feet x 4 ........................610105
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DISTANCE  
STICKS

Ułatwi Ci ustawienie odległości rzutu tak 
aby za każdym razem oddawać celne i 
powtarzalne rzuty. Po prostu wbij oba 
pałąki w ziemię i owiń wokół nich żyłkę, aż 
uzyskasz odpowiedni dystans. 

Distance Sticks ...........................................610200
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SPOD BUCKET 
ADAPTORS

Te adaptory na wiaderko czynią zanęcanie 
szybkim, łatwym i przyjemnym. Po prostu 
przymocujcie je do wybranego przez Was 
wiaderka, przykręćcie na nie widełki i 
ustawcie na taką wysokość, jakiej potrzebu-
jecie. Już nigdy więcej żadnego wyginania 
się, żeby umieścić swoją zanętę w rakiecie, 
procy lub kobrze

Do zamocowania będziecie potrzebować 
wiertła 8 mm i podstawowych narzędzi do 
mocowania adapterów. Instrukcja obsługi 
znajduje się w opakowaniu.

Spod Bucket Adaptors x3......................610108                              

                        
SPOD BUCKET 
ADAPTOR KIT

Te adaptory na wiaderko czynią zanęcanie 
szybkim, łatwym i przyjemnym. Po prostu 
przymocujcie je do wybranego przez Was 
wiaderka, przykręćcie na nie widełki i 
ustawcie na taką wysokość, jakiej potrzebu-
jecie. Już nigdy więcej żadnego wyginania 
się, żeby umieścić swoją zanętę w rakiecie, 
procy lub kobrze

 •  komplet zawiera 3 adaptory oraz 3 regu-
lowane sztyce

Do zamocowania będziecie potrzebować 
wiertła 8 mm i podstawowych narzędzi do 
mocowania adapterów. Instrukcja obsługi 
znajduje się w opakowaniu.

Spod Bucket Adaptor Kit..............................610109
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