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Zsákos haltartók 

 

 

Kis zsákos haltartó: 283 Ft/db 

60 cm hosszú, poliészter (PE) alapanyagból, 8 mm-es lukbőség, UV álló 

 

Nagy zsákos haltartó: 300 Ft/db 

           80 cm hosszú, poliészter (PE) alapanyagból, 8 mm-es lukbőség, UV álló 
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Óriás zsákos haltartó: 334 Ft/db 

100 cm hosszú, poliészter (PE) alapanyagból, 8 mm-es lukbőség, UV álló 

 

Extra ponty zsákos haltartó: 1371 Ft/db 

120 cm hosszú, poliészter (PE) alapanyagból, 12 mm-es lukbőség, UV álló 
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Karikás kicsi haltartók 
30 cm átmérő, kemény poliészter (KPVC) karikákkal, 8 mm-es lukbőség, UV álló 

  

3 karikás kicsi haltartó: 531 Ft/db                         4 karikás kicsi haltartó: 617 Ft/db 

  

5 karikás kicsi haltartó: 737 Ft/db              6 karikás kicsi haltartó: 892 Ft/db 
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7 karikás kicsi haltartó: 994 Ft/db               8 karikás kicsi haltartó: 1097 Ft/db 
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Karikás nagy haltartó 
40 cm átmérő, kemény poliészter (KPVC) karikákkal, 8 mm-es lukbőség, UV álló 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

3 karikás nagy haltartó: 669 Ft/db                4 karikás nagy haltartó: 806 Ft/db 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

5 karikás nagy haltartó: 909 Ft/db               6 karikás nagy haltartó: 1046 Ft/db 
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7 karikás nagy haltartó: 1166 Ft/db                         8 karikás nagy haltartó: 1354 Ft/db 
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Kézzel kötött haltartók 

3 mm vastag poliamid (PA) alapanyagból, UV álló, egyedi gyártású, kézzel kötött termék 

 

 

 

Kézzel kötött Tiszai zsákos haltartó: 1886 Ft/db 

 

 

 

Kézzel kötött Tiszai merítőre való haltartó: 2057 Ft/db 
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Kézzel kötött karikás haltartók 

3 mm vastag poliamid (PA) alapanyagból, kemény poliészter (KPVC) karikákkal, UV álló, egyedi gyártású, kézzel 

kötött termék 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiszai 3 karikás haltartó: 2315 Ft/db  Tiszai 4 karikás haltartó: 2657 Ft/db 

 

Tiszai 5 karikás haltartó: 3343 Ft/db 
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Egyéb hálók 

 

 

1x1 csalihalfogó háló: 317 Ft/db 

poliészter (PE) alapanyagból, 6 mm-es lukbőség, UV álló 
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