


2005 HÁ'|DÚ tÍv|A v|tÁGBAJN0|(

A PER FEfi neves ve15enyzőkből á||ó fejIesztő gáIdája, a ho19ászok igényeinek megfeIe|ően éVrő|
évre új úszókka I tiiké|etesíti a prognmját' Ezért az Úszók idehaza é5 kü|ftj|dön egyaÍánt népszerűek
azigényes hoÍgászok köÍében ' Minden éVen egyretöbb, a nemzetkóZi é|Vona |ba tartozó Verseny-
horgász vá |asztja a PERFECT Ú52ókat és ér e|ve|ük nagyszeÍű, vi|ágÍa 5zó|ó eredményeket'

A PERFE(Tminden hoÍgász nevében gÍatu|á|a 2005.ö5 női vi|ág bajnoknak ' '.

szépVo|tLíViI
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HAJDU LIVIA

2004 lllagyaÍ Bajnok (|(i5köre)
1996Vi|ágbajnoki Bronz, csapat (5zoInok)
2005 Vi|ág bajnoki Bronz, csapat (HoÍvátoÍ52ág, ]aIun)
2005 EGYENI VILAGBAJN0|( (HorvátoÍszá9, ]aÍun)

,,Amia Ve6enyzőkben igényként me9Íoga ImaZódik azt a PERFECT
reagá |ja Ie a Ieggyorsabban ' A fejIesztéÍ é|vona IbeIi Versenyzők Vé92ik,
ezért a2 úsZók va|óban töké|ete5ek',

Nico|as, líVi, FeÍi a PeÍe(t $apat'

FeIkészü|és '. ' Ta|án
e|jött a nagynap ?|

Vajon most
kia fáÍadtabb 7

A Végén a moso|y
sem marao er.

tára5ztá5 közben. llala szákban, ÉÍem a zsebben'
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PERFECT

A CARB0N R0ACH azoknaka keszeqező, bodorkázó hoÍgászoknaka kedvencúszója,ak knek k híVást
eknta frnoÍÍan kapó ha ak meqfoqásd' tÍró a jó||átható, vékony üveg5zá|antenna,a fnom eÍnelő5
kapálokatis]ó jekőrcÍuza a|akú te!t és a íab lltástadó hosszÚ karbon száÍgond05kodik' Az ú5zó
5zék5 méÍettaÍtománya sokrétű felhaszná|áí te5z ehetőVé' A kBebb 0'2 0'75 gÍ méletek a !ek.Á]y vízi
ésaVizk.zt iÍakó5boto5horgáJatnáhalznáato5ak'migaz],0,],5,2'0gÍ09ÍnéÍetekamé|yebbá||ó
Vizi nkó! és az 5,0, 6'0, 7'o méteÍe5 5pk.bolok íe 9ere|éséhez deá|i$ k'
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APtRftctú57ó(laádeddiqiIeglzebbdarabjaatARB0NBREAI^'Ke5zeqíéékh0ÍgászatárakifejIesz
tetthoJszúkarbon52áÍÚ'rendkíVÜjó|átható 'üveg9záantennájúÚ5zó'ameyke||ó €nérzékenya
hgÍnoÍnabbeme|ól kapásokhoz s' eme ett ke ően zömökajóVilvdtarthatóság ésa íabi|itás
éÍdekében'sandÍakotth0rnetÓbblzölösegyén|é5(5apatviágbainokapróbahoÍqájzatokdt
követóen a köVetke7óket mondla],,BiztosVagyokabban, hogya cARB0N BREAt'4 |esz a kedven(em,
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VékonymÚanyag

valamennyi
á||óvn ha faj
hoÍgászatához ideá1is'
nyÚjtottaIakú úszóleÍ

-

PERFE€T

Vastaq mÚanyaq

kisebbméÍetben

nagyobbakmé|y
á||óvizeke

.l

E

vékonymi]anyag

kaÍbon 9ál,
áranr|óé5 a!sÚ
fo|yóvízek úlzója

VastagÍnűanyaq

ideá|i5íoÍma
í0 yóVizi úsztatáshoz

s=



2 mmvaÍag

€Íő!karbon száÍ'
!z]VaralakúteÍ,
kifejezetten á| óVízi

*

2 mm vastag

eÍó5kaÍbonszár,
nyujtott te!t,
lakósboto!
pontyozásh0z

2 ÍnÍn VaÍag

kaÍbon5zá|,
központta]píhu.
zaÍnoszsinóÍVezeti
íuÍdttd|, erős o da.
|áÍam á5es€tén

.{

e

2 mmvastag

eÍőskaÍb0n 5zá|,
hu ámzóvizÍe,

],8 mmvaíag
uÍe9e9antenna,
eÍőskarbon száÍ'
be sőzs]nóryezetéJ'
kimondottan nagy
igénybevéteke

s.ö
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Vékonyüveg'á|

fé.f'szá|,
köÍtea]dkÚ úslótest,
á|óVízi 'emeős
kevegkpásokhoz

vékonyüvegslá|

Íén'zá|,
la55anáam|ó

VékonyÚVegszál

íénr 9áÍ,
enyhénnyújtott
IeÍ'VaIan]enny|
ha faj á óvizi
hoÍqászata|loz

VékonyÚVeqvá|
anlenna,
fém 9ár,
zömökúszórcll
€Íőso|da|áÍam á!ú,
ésenyhén foIyó

Vékony ÚVegszá

féÍn 9ár,
ideá ]5 fo|yóvíz í0nna,
lassitott
(5aIivezetéshez

lE s
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Vaíagműanyaq

íém !zát,
foIyóVÍ úsztatá5o5
horgászathoz
AContro vastagabb
antennájú Vá tozata

Valtagműanyag
antenna,
fém Ví,
központtaI páÍhulam0s
zsinórvezetőfuÍatta,

fo|yóVíz hoÍ9ászatÍa

VaÍa9'üre9e5

íéÍn 52áÍ'
töké|et€sú5zó
naqyha|as' fo|yóVíz]
norgaearra

Valtag,üÍege5

féÍn száí,
tókéletesú5zó
nagyha as'ío|yóV'i
norgaszatrd
Visszatartottőa]]hoz
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Te5t né kü|j'
őeté|hető
anlennáj,
á||ítható
önsÚ yú
wagger
tökéete5
keszegfé|ék
frnom'emeós
kapásalhoz.
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PERFECT

AStraiqht
5ensitlve
nagyoDo
meretu
ÍeÍe5
vá tozala
ideá|isVkközti
és fenéken
töÍténó
horgászaÜa
egyaÍánt'

{
.d
E

] mm.e! ÜÍeq..s
antenna]Ú
teÍesWaqIer,
á ithaló
önsúllyaI
$eÍé]he|ő

Rögzltetl

Úszóként
egyaÍántjó|
haszná|ahtó.

I

-

I
Vágott' teÍhe hető
antennájÚ
wagqhr,
fnomabb
kapások,vagy
táVoIi
hoÍgászate!€tén
ió| átható
nrűanyagc5ő

VaÍ]á|ható'
Rögzített
és Cskzó
úszóként
.^gyaóntjTI
hasznáahtó'

+

*

VaÍagátméÍójű Lea!!ítotl,
vagyIeue!en
Ínegá ilott
ma(tlrb0t05
hoÍgászatÍa.
EÍősoIda|álam.
ás'vagynagy
mé|ységii
Vizek tökéhtes
.sú9óúsróF'
AőinóÍon Lévő
naqyha5znos
ieÍhe|és
5zinte fenekező
h0Ígaszalot
teszIehelővé'
NagyteÍű
ha ak€|ejté
sénekhatásos
tegyveÍe'
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