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PRODUCT CATALOG 2019

ЗАХРАНКИ / GROUNDBAITS

ЗА НАС / ABOUT US

СЕРИЯ ПРОМО / PROMO SERIES

Фирма Мадикс е основана през 1996 година, като стремеж любимото на всички нас хоби и
работа да се съчетаят в едно цяло. Основната дейност на фирмата е производство на захранки и
стръв за риболов. С течение на годините ние разширяваме продуктовата гама с цел да удовлетворим
нуждите на всеки рибар, влагайки само висококачествени суровини, като точните пропорции в
различните рецепти са прецизирани за да се достигне до оптимална ефективност. Неуморно
продължаваме да търсим все по–нови и ефективни решения за да може нашите продукти да са
полезни във всяка една ситуация възникнала по време на риболов.
От 2009 г. работим успешно и на външния пазар, това ни амбицира да не спираме да се
развиваме и да сме все по-взискателни към качеството на произвежданите от нас продукти. От 2014
г. се помещаваме в наша собствена фабрика с обща площ от 900 кв. м., оборудвана с 2 поточни линии
от най-ново поколение, като общия капацитет е над 8 тона на ден. Всичко това ни позволява да
изпълняваме всякакви по обем поръчки бързо и с гарантирано високо качество.

Серия Промо предлага същото високо качество в по-икономична опаковка. / Promo series is with the
same high quality at a more economical package.

Ванилия / Vanilla

Ягода / Strawberry

Река / River

Ние сме гаранция за:
• Високо качество - Поддържаме постоянно високо качество на произвежданите от нас продукти
посредством подбор на доставчиците и постоянен качествен контрол на всеки етап от производството.
• Атрактивни цени - Предлагаме цени, съобразени с икономическата ситуация и жизнения стандарт
без това да влияе на качеството на крайните продукти.
• Коректност - В течение на годините сме си създали имидж на коректен партньор, който работи за
изграждането на дългосрочни бизнес отношения със своите клиенти.
• Безплатна доставка - Осигуряваме безплатен транспорт до всеки търговски обект в страната.

Шаран / Carp

Madiks Ltd. is founded in 1996 trying to combine our favourite hobby and business. The main activity is manufacturing wide variety of fishing baits and feeds. Over the years we are expanding our product
range to meet the needs of every angler. We use only high-quality raw materials as the exact proportions in
the various recipes are refined in order to reach optimum efficiency. Tirelessly we continue to seek for newer
and effective solutions so our range to be useful in any situation occurred during the fishing.
Since 2009 we are working successfully on the international market, it motivates us to keep growing and increase the demand of the quality of our products range. From 2014 we are accommodated in our
own factory with a total area of 900 square meters, equipped with 2 new generation production lines with
total capacity over 8 tons per day, that allows us to perform any volume of orders quickly and with guaranteed quality.

Фидер / Feeder

We guarantee:
• Trustworthiness - Over the years, we’ve created an image of a loyal partner that works to build a long
term business relationship with our customers.
• Great Quality - We maintain a consistently high quality of our products through the selection of suppliers
and continuous quality control at every stage of production.
• Competitive Prices - We offer best prices without compromising the quality.
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Net weight / Bag

Bags / Carton

Gross weight Carton

0,800 kg

12

10 kg

Cartons / Pallet

Bags / Pallet

Total weight pallet

60

720

600 kg
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ЗАХРАНКИ / GROUNDBAITS
УНИВЕРСАЛ МИКС / UNIVERSAL MIX
В серия УНИВЕРСАЛ сме включили няколко класически рецепти, както специализирани и речни
хрaни. Всички модели от серията се характеризират с наличието на високопротеинови пелети и
силен аромат, което ги прави неустоими за всички мирни риби.
In UNIVERSAL series we included some classic recipes, as well as specialized river feed. All models in these
series are characterized by the presence of high protein pellets with strong flavour that makes it irresistible
to any peaceful fish.

Класик / Classic
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Ягода с коноп / Strawberry with hemp

Ванилия с коноп / Vanilla with hemp
Сравнително тежка жълта на цвят с приятен ванилов
аромат, който бързо се разпространява във водата. Има
частици коноп, което я прави още по-атрактивна.

Сравнително тежка червена с ягодов аромат, който бързо
се разнася във водата. Има частици коноп, което я прави
още по-атрактивна.

Relatively heavy yellow groundbait with a vanilla flavour that
quickly spread into the water. It is full of crushed and grilled
hemp which makes it highly active

Relatively heavy red groundbait with a strawberry flavour
that quickly spread into the water. It is full of crushed and
grilled hemp which makes it highly active.

Река / River

Мед с коноп / Honey with hemp

Универсална всесезонна подхранка с тъмен цвят. Широка
гама високопротеинови слънчогледови субпродукти допринася за специфичния натурален аромат. Размесена с вода
подхранката придобива плътен лепкав вид.

Оранжев цвят и аромат на мед който бързо се разнася във
водата и привлича шарановите риби към хранителното
петно. Добавени са също така и частици коноп, което
прави подхранката още по-атрактивна.

Тежка и лепкава подхранка, разработена за риболов при
течение. Разпада се бавно, като не позволява течението
да я отмие, а образуванта от пътечка от хранителни
частици привлича отдалечените риби.

Universal all-season groundbait with a dark colour. A broad range
of high protein sunflower sub-products. Mix with water bait becomes thick and sticky.

Orange groundbait with a nice honey flavour that quickly
spread into the water and attract carp family fishes to your
feeding spot. It is full of crushed and grilled hemp which
makes it highly active.

Heavy and sticky groundbait specially developed for fishing in flowing waters. The groundbait Dissolve slowly and
doesn’t allow the water to wash off it quickly. The flowing
particles attract even remote from the feed spot fishes.

Газирана / Carbonated

Река Сирене / River cheese

Когато вече приготвените топки попаднат на дъното
от тях започват бавно да излизат малки мехурчета
кислород, което доказано привлича шарановите риби.

Тежка и лепкава за риболов при течение. Разпада се бавно
без течението да я отмие. Образува пътечка от частици и
привлича отдалечените риби. Аромат на сирене.

Захранка разработена специално за студена вода. Черна
на цвят с ниско съдържание на хранителни частици и
остър рибен аромат.

Зимен микс / Ice mix

When prepared balls fall to the bottom it starts to go slowly
and methodically small bubbles of oxygen that proven attracts carp fishes.

Heavy and sticky designed for fishing in running water. Dissolve slowly and not allow the water to wash it. Мakes a path
of particles that attract fish. Light colour and cheese flavored.

Groundbait developed specifically for cold water. Black colour
with low food particles and sharp fish smell.

Net weight / Bag

Bags / Carton

Gross weight Carton

Cartons / Pallet

Bags / Pallet

Total weight pallet

1 kg

10

10,500 kg

60

600

630 kg
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ЗАХРАНКИ / GROUNDBAITS
СЕРИЯ СЕЛЕКТ / SELECT SERIES
В серия СЕЛЕКТ сме включили специализирани захранки за отделни видове риби, като всеки модел
е съобразен с хранителните навици и предпочитания на съответната риба. Натуралния състав и
прецизната комбинация на отделните компоненти във всяка рецепта са гаранция за успешен риболов.
In SELECT series we included specialized groundbaits for individual species, and each model is consistent with the feeding habits and preferences of
each fish. A natural composition and precise combination of all components in every recipe are a guarantee of success.

Толстолоб / Silver Carp

Червен цвят, ванилов аромат, при разпадане образува
облак. Ефервесцентен ефект - прави стълб от дъното.

Ягодов аромат и червен цвят. Образува облак, който
привлича риби хранещи се с дребни частици планктон.

Red colour, vanilla flavour, forms a cloud. Effervescent effect
- makes pillar of small particles from the bottom.

Strawberry flavour and red colour. Forms a cloud that attracts
fish feeding with small plankton particles.

Платика / Bream

Каракуда / Crucian

Захранка за платика. Жълтият цвят и приятния сладък
аромат я прави неустоима. Подходяща и за монтаж на фидер.

Захранка специално разработена за каракуда. Средно
тежка подхранка с жълт цвят и приятен сладък аромат.
Подходяща е и за монтаж на фидер.

Groundbait for bream. Yellow colour and pleasant sweet flavour
makes it irresistible for these fickle fish. Suitable for feeder.

Червеноперка / Rudd
Захранка специално разработена за риболов на
червеноперка. Характеризира се с черен цвят, приятен
плодов аромат, както и наличие на неустоимите за
червеноперките коноп и гълъбова тор.

Bait specifically designed for crucian. Yellow colour and a
pleasant sweet flavour.

Bait specifically designed for fishing of rudd. Black colour,
nice fruity aroma and irresistible presence of rudd hemp and
pigeon dung.

Уклей бяла / Bleak white

Амур / Grass Carp

Костур / Bass

Необходимо е съвсем малко вода, за да може топките
да се разпаднат и да образуват облак. Захранката е с
ефервесцентен ефект и образува стълб от хранителни
частици. Светъл цвят с приятен ванилов аромат.

Захранка разработена за риболов на амури. Характеризира се със зелен цвят, по-едра структура, както и аромат
на люцерна.

Захранка специално разработена за риболов на костур и
други хищни риби. Характеризира се с ниска хранителна
стойност, кафяв цвят и изкючително силен аромат на
рибно брашно и бял червей.

Add quite a bit water, so the balls decompose and form a cloud.
Effervescent effect, which forms the pole of particles up from the
bottom. Light colour with a pleasant vanilla flavour.
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Уклей червена / Bleak red

Bait designed for fishing Grass Carp. Green colour, large structure and flavour of alfalfa.

Special groundbait designed for Bass and other predators
fishing. Low nutritional value, brown colour and extremely
strong flavour of fish-meal and white worm.

Net weight / Bag

Bags / Carton

Gross weight Carton

Cartons / Pallet

Bags / Pallet

Total weight pallet

1 kg

10

10,500 kg

60

600

630 kg
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ЗАХРАНКИ / GROUNDBAITS
СЕРИЯ ШАРАН / CARP SERIES
Специално разработена серия подхранки за по-едрите представители на шарановото семейство.
Съдържа богато разнообразие от едро смляни компоненти, семена и наситени на протеини пелети,
които бързо активизират едрите екземпляри.
Specially designed for the larger representatives of the carp family. Contains a wide variety of crushed
seeds, attractive large particles and high protein pellets that attract big carps into the swim and keep them
feeding longer.

Шаран и едра риба / Carp & Large fish

Шаран - Халибут / Carp - Halibut

Жълт цвят и аромат на Скопекс. Съдържа разнообразие
от едро смляни частици, семена, ТТХ и високопротеинови
разноцветни гранулки.

Кафеникав цвят и аромат на Халибут. Съдържа
разнообразие от едро смляни частици, семена, ТТХ и
високопротеинови разноцветни гранулки.

Yellow colour and Scopex flavour. Contains a variety of coarse
particles, seeds, TTX and high protein multicoloured Particles.

Brown colour and Halibut flavour. Contains a variety of coarse
particles, seeds, TTX and high protein multicoloured Particles.

Шоколад и банан / Chocolate & Banana

Мида и октопод / Mussel & Octopus

Кафяв цвят и аромат на шоколад и банан. Съдържа
разнообразие от едро смляни частици, семена, ТТХ и
високопротеинови разноцветни гранулки.

Зелен цвят и аромат на мида и октопод. Съдържа
разнообразие от едро смляни частици, семена, ТТХ и
високопротеинови разноцветни гранулки.

Brown colour and Chocolate & Banana flavour. Contains a variety of coarse particles, seeds, TTX and high protein multicoloured Particles.

Green colour and Mussel & Octopus flavour. Contains a variety
of coarse particles, seeds, TTX and high protein multicoloured
Particles.

Шаран - Ягода / Carp - Strawberry

Банан и ананас / Banana & Pineapple

Чесън и франкфуртер / Garlic & Frankfurter

Червен цвят и аромат на ягода. Съдържа богато разнообразие
от едро смляни частици, семена, ТТХ и високопротеинови
разноцветни гранулки.

Оранжев цвят и аромат на банан и ананас. Съдържа
разнообразие от едро смляни частици, семена, ТТХ и
високопротеинови разноцветни гранулки.

Светъл цвят и аромат на чесън и франкфуртер. Съдържа
разнообразие от едро смляни частици, семена, ТТХ и
високопротеинови разноцветни гранулки.

Red colour and strawberry flavour. Contains a variety of coarse
particles, seeds, TTX and high protein multicoloured Particles.

Orange colour and Banana & Pineapple flavour. Contains a
variety of coarse particles, seeds, TTX and high protein multicoloured Particles.

Light colour and Garlic & Frankfurter flavour. Contains a variety of coarse particles, seeds, TTX and high protein multicoloured Particles.

Специално разработена за по-едрите представители на
шарановото семейство. Съдържа богато разнообразие от
едро смляни частици, семена, ТТХ и високопротеинови
разноцветни гранулки.
Specially designed for larger representatives of the carp family. It
contains a variety of coarse particles, seeds, TTX and high protein
multicoloured Particles.
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Шаран - Скопекс / Carp - Scopex

Net weight / Bag

Bags / Carton

Gross weight Carton

Cartons / Pallet

Bags / Pallet

Total weight pallet

1 kg

10

10,500 kg

60

600

630 kg

9

ЗАХРАНКИ / GROUNDBAITS
ПАКЕТ 3 кг. / 3 kg. PACK
По-голяма, по-удобна и по-изгодна. / Bigger size, more comfortable and more profitable.

Ванилия с коноп / Vanilla with hemp

Каракуда / Crucian

Платика / Bream

Жълтa, сладък аромат, неустоима за тези капризни риби.
Yellow, sweet flavour, irresistible for capricious fish.

Среднотежка, приятен аромат, подходяща и за фидер.
Middleweight, pleasant aroma, suitable for feeder rig.

Ягода с коноп / Strawberry with hemp

Толстолоб / Silver Carp

Сравнително тежка, жълта, с приятен ванилов аромат.
Добавените семена я правят още по-атрактивна.

Сравнително тежка, червена, с приятен ягодов аромат.
Добавените семена я правят още по-атрактивна.

Ягодов аромат и червен цвят, образува облак и привлича
хранещи се с дребни частици планктон риби.

Тежка, лепкава, разпада се бавно, като не позволява
течението да я отмие. Образува пътечка от частици.

Relatively heavy, yellow with a pleasant vanilla flavour. The
added seeds make it more attractive.

Relatively heavy red with a pleasant strawberry flavour. The
added seeds make it more attractive.

Strawberry flavour and red colour, form clouds and attracts
feeding on small particles plankton fish.

Heavy, sticky, crumbling slowly by not allowing the tide to
wash away. Forming a trail of particles.

Фидер Жълт / Feeder Yellow
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Река / River

Шаран и едра риба / Carp & Large fish

Река Сирене / River cheese

Жълт цвят, приятен сладък аромат. Тежка и лепкава
консистенция за надеждност при замятане.

Тежка, лепкава, не позволява течението да я отмие.
Образува пътечка от частици. Аромат на сирене.

За по-едри риби, съдържа едро смляни частици, семена,
ТТХ и високопротеинови разноцветни гранулки.

Yellow colour, pleasant sweet flavour. Heavy and sticky consistency for reliability haul.

Heavy, sticky, does not allow the tide to wash away. Forming
a trail of particles. Aroma of cheese.

For larger fish contain coarse particles, seeds, TTX and high
protein multicoloured Particles.

Фидер Червен / Feеder Red

Шаран - Скопекс / Carp - Scopex

Шаран - Ягода / Carp - Strawberry

Червен цвят, приятен сладък аромат. Тежка и лепкава
консистенция за надеждност при замятане.

Жълта с аромат на Скопекс, съдържа едро смляни частици,
семена, ТТХ и високопротеинови разноцветни гранулки.

Червена с аромат на Ягода, съдържа едро смляни частици,
семена, ТТХ и високопротеинови разноцветни гранулки.

Red colour, pleasant sweet flavour. Heavy and sticky consistency for reliability haul.

Yellow scented Scopex, contains coarse particles, seeds, TTX
and high protein multicoloured Particles.

Red scented Strawberry contains coarse particles, seeds, TTX
and high protein multicoloured Particles.

Net weight / Bag

Bags / Carton

Gross weight Carton

Cartons / Pallet

Bags / Pallet

Total weight pallet

3 kg

4

12,300 kg

50

150

615 kg
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ЗАХРАНКИ / GROUNDBAITS

ЗАХРАНКИ / GROUNDBAITS

ФИДЕР / FEEDER

БРИКЕТИ / BRIQUETTE

Специализирана серия за риболов на различни фидери и хранилки. Подходяща за всички шаранови
риби. Богатия компонентен състав, високопротеиновите пелети и ефервесцентния ефект правят
захранките от тази серия изключително бързодействащи и ефективни.

Високопротеинова брикетирана подхранка. Подхранва се с не повече от 5-6 брикета. Разпадането им
във водата става бавно, така подхранката привлича рибата, а не я храни. Брикетите са подходящи и
за класически монтаж на “капан”. Опаковка от 400 гр.

Specialized fishing series for different feeders and method feeders. Suitable for all carp fishes. Rich component composition, high-protein pellets and effervescent effect make this groundbait series very fast-acting
and effective.

High protein briquette groundbait. Feed with not more than 5 to 6 briquettes. It stays on the bottom for a
long time (2-3 hours to full dissolve) releasing small particles that attract the fishes without feed them. 400
gr. package.

Фидер Червен
Feеder Red

Фидер Пикант
Feeder Spicy

Kласик / Classic

Скопекс / Scopex

Риба / Fish

Ягода с коноп
Strawberry with hemp
Фидер Шоколад
Feeder Chocolate
Захранка чисти ръце
Clear hands groundbaut

Ванилия с коноп
Vanilla with hemp

Фидер Жълт
Feeder Yellow
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Net weight / Bag

Bags / Carton

Gross weight Carton

1 kg

10

10,500 kg

Cartons / Pallet

Bags / Pallet

Total weight pallet

Net weight / Bag

Bags / Carton

Gross weight Carton

60

600

630 kg

0,400 kg

8

3,500 kg
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ЗАХРАНКИ / GROUNDBAITS

ПАСТА / PASTE

МОРСКА СЕРИЯ / SEA SERIES

МОРСКА ПАСТА / SEA PASTE

Специално разработена серия от захранки за морски риболов. Тежка и лепкава смес с балансиран
състав, фина структура и прецизен подбор на аромати.

Паста разработена за морски риболов. Тежка и лепкава смес, позволява безпроблемен монтаж на
куката. Прецизно селектирани брашна и аромати за максимална ефективност.

Special developed groundbaits for sea fishing. Heavy and sticky mix with balanced content, fine structure
and precise selection of aromas.

Paste developed for sea fishing. Heavy and sticky paste for hook bait. Precise selection of ingredients and
aromas for maximal efficiency.

Сирене / Cheese

Чесън / Garlic

Мида и октопод
Mussel & Octopus

Скарида / Shrimp

Сардина / Sardine
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Net weight / Bag

Bags / Carton

Gross weight Carton

1 kg

10

10,500 kg

Cartons / Pallet

Bags / Pallet

Total weight pallet

Net weight / Box

Box / Carton

Gross weight Carton

60

600

630 kg

200 gr

10

2,500 kg

Сирене
Cheese

Чесън
Garlic

Мида & октопод
Mussel & oktopus

Сардина
Sardine

Скарида
Shrimp
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ПЕЛЕТИ / PELLETS

ПЕЛЕТИ / PELLETS

БЪРЗОРАЗТВОРИМИ ПЕЛЕТИ / FAST SOLUBLE PELLETS

БАВНОРАЗТВОРИМИ ПЕЛЕТИ - Пакет 250 гр.
SLOW SOLUBLE PELLETS - Bag 250 gr.

Гранулирана подхранка със 100% натурален състав включващ широка гама качествени брашна,
слънчогледови, царевични, соеви продукти, аромати, атрактори и специални добавки. Готова е за
директна употреба, потъва бързо и след минути изпуска своя аромат. Пълния разпад става за около
20 минути. След предварително захранване е добре да се дохранва периодично по време на риболова.
Granulated bait with 100% natural components, consist a wide variety of quality meals, sunflower, corn,
soya products, essential oils and special additives. It is ready for immediate use, quickly sink and in a minutes
release its aroma. Full solubility in about 20 minutes.

Класик / Classic

Пелети от ново поколение изработени специално за улов на шаран и амур. Диаметъра от 16 мм е
твърде голям за дребните риби, които първи пристигат на хранителното петно, така пелетите стоят
непокътнати до идването на по-големите им събратя. Технологията на производство позволява
само с натурални съставки и без допълнителни слепващи вещества и консерванти да постигаме
забележително бавна разтворимост във водата - от 3 до 10 часа в зависимост от състава на пелетите.
These pellets of a new generation are developed especially for carp and grass carp fishing. Diameter of 16
mm is too large for small fishes, who first arrive at the food spot, so the pellets remain intact until the arrival
of the bigger fishes. Producing technology allows adding of only natural ingredients and free of adhesives
and preservatives to achieve remarkably slow dissolve in water – 3 to 10 hours depending on the content of
the pellets.

Амур / Grass Carp

Чесън / Garlic

16

Ванилия / Vanilla

Микс / Mix

Ягода / Strawberry

Риба / Fish

Мед / Honey

Скопекс / Scopex

Риба / Fish

Класик / Classic

Ягода с коноп
Strawberry with hemp

Ванилия с коноп
Vanilla with hemp

Net weight / Bag

Bags / Carton

Gross weight Carton

0,800 kg

12

10 kg

Cartons / Pallet

Bags / Pallet

Total weight pallet

Net weight / bag

Bags / Carton

Gross weight Carton

60

720

600 kg

250 gr

10

2,500 kg
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ПЕЛЕТИ / PELLETS

ПЕЛЕТИ / PELLETS

ПЕЛЕТИ ЗА МЕТОД ФИДЕР - пакет 1 кг.
METHOD FEEDER PELLETS - 1 kg. package

РИБНИ ПЕЛЕТИ / FISH PELLETS

Специално разработени и тествани микропелети със специфични аромати за риболов на метод
фидер и захранване на мачов риболов. При производството им са използвани висококачествени
съставки като протеини, естествени добавки и ароматизатори подсилващи ефекта при риболова и
предоставящи възможност на риболовците за отсяване и сортиране на рибата. Голямото разнообразие
от цветове, модели и аромати ги прави подходящи за всички видове водоеми. Подходящи са за
комбинация по между си .
Specially designed and tested micropellets with
specific flavors for method feeder fishing and
feeding for match fishing. In their production are
used high-quality ingredients such as proteins, natural additives and flavors that enhance the effect
on fishing and enable fishers to sift and sort fish.
The wide variety of colors, patterns and fragrances
make them suitable for all types of ponds. They are
suitable for combining with each other.

Робин Ред и ягода
Robin Red & strawberry

Бавноразтворими пелети за стръв с отлични характеристики и дълготраен аромат. Съдържат голямо
количество протеини, активни съставки, стимулатори, атрактанти и високо съдържание на рибно
брашно. Протеиновия състав е между 36% и 40%. Разтварят се бавно в зависимост от температурата,
между 2 и 4 часа. Балансираното съотношение между протеини и мазнини осигурява високо ниво на
хранителна стойност. Madix Pro са подходящи за монтиране със силиконов ринг или посредством
централен отвор. Предлагат се в практична икономична опаковка от 200 грама, достатъчна за един
риболовен излет. Подходящи за риболов на шаран, амур, каракуда, платика, червеноперка, лин и др.
Slow dissolve hook pellets with excellent
characteristics and strong aroma. These high
protein Pellets consist active ingredients, simulators, atractors and high level of fish meal.
Consist between 36% and 40% protein. Dissolve slow depending on the temperature. Balanced ingredients content of Madix Pro, makes
it irresistible for all kind of carp fishes.

18

Black Halibut 14 mm

Red Halibut 8 mm

Red Halibut 14 mm

Premium Coarse 4,5 mm

Premium Carp 6 mm

Red Premium Select 6 mm

Premium Select 6 mm

Скопекс и Бетаин
Scopex & Betain

Крил / Krill

Рибен микс / Fish mix

Black Halibut 8 mm

Пикант / Picant

Net weight / Bag

Bags / Carton

Gross weight Carton

1 kg

10

10,500 kg

Cartons / Pallet

Bags / Pallet

Total weight pallet

Net weight / bag

Bags / Carton

Gross weight Carton

60

600

630 kg

200 gr

10

2,000 kg
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АРОМАТИ / AROMA

АРОМАТИ / AROMA

ТЕЧЕН АРОМАТИЗАТОР 25 мл.
LIQUID FRAGRANCE 25 ml.

АТРАКТОР 250 мл.
ATTRACTOR 250 ml.

Силно концентриран течен ароматизатор за
обогатяване аромата на захранки и стръв. Предлага
се в разфасовки от 25 мл. Една опаковка е достатъчна
за 3 кг смес.

Сгъстен концентриран атрактор, съдържащ натурални аромати, ароматни масла, аминокиселини и
протеини. Подходящ е за влагане в подхранка, при изработване на протеинови топчета, както и за
дипване на стръв (Царевица, топчета, пелети и др.).
High concentrated attractor contains natural aromas, proteins, sweeteners, essential oils and amino acids.
Suitable for use with groundbait and pellets, also as a dip for baits like corn, boilies, pellets.

High concentrated liquid fragrance to enrich the flavour
of the bait. Available in bottles of 25 ml. One pack is sufficient for 3 kg mixture.
Ягода
Strawberry

Карамел
Caramel

19 аромата и цветове
19 flavours and colours

Мед
Honey

Ванилия, ягода, анасон, мед, банан, ананас, шоколад, карамел,
чесън, мида, амур, Скопекс, риба, царевица, сирене, Тути
Фрути, Хот Чили, CSL, Франкфуртер
Vanilla, strawberry, anise, honey, banana, pineapple, chocolate,
caramel, garlic, mussel, Grass Carp, Scopex, fish, corn, cheese, Tutti Frutti, Hot Chili, CSL, Frankfurter

Бял Амур
Grass Carp

Чесън
Garlic

Франкфуртер
Frankfurter

Риба
Fish

Царевица
Corn

Шоколад
Chocolate

Сирене
Cheese

Ванилия
Vanilla

Анасон
Аnise

Скопекс
Scopex

Ананас
Pineapple

Мида
Mussel

Тути Фрути
Tutti Frutti

Банан
Banana
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Net weight / Bottle

Bottles / Carton

Gross weight Carton

Net weight / Bottle

Bottles / Carton

Gross weight Carton

30 gr

80

2,500 kg

300 gr

20

6,200 kg
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АРОМАТИ / AROMA

ДОБАВКИ / ADDITIVES

ДИП 100 мл. / DiP 100 ml.

БИСКВИТА / BISCUIT

Дип – Ароматизатор за стръв с изключително силен и дълготраен аромат комбиниран с богат набор
от аминокиселини, витамини, минерали, подсладители и бетаин. Предназначен за засилване
атрактивността на стръвта. Предлага се в опаковка от 100 мл.

Тази тежка, лепкава и ароматна субстанция е основна част от подхранката. В зависимост от
ситуацията и целта на риболова може да се добави от 10 до 40 % от общата смес.
This heavy, sticky and aromatic substance is an essential part of the bait. Depending on the situation and
the purpose of the fishing it can be added between 10 to 40% of the total mixture.

Dip – Strong and long-lasting fragrance combined with a wide range of amino
acids, vitamins, minerals, sweeteners and betaine. Designed to enhance the
attractiveness of the bait. Available in packs of 100ml.

Натурална
Natural

Ванилия
Vanilla

Тути Фрути
Tutti Frutti

Скопекс
Scopex

Мида и октопод
Mussel & Octopus

Люта чушка
Hot Chili

Халибут
Halibut
Шоколад
Chocolate

Ягода
Strawberry

Шокобан
Chocoban
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Чесън и Франкфуртер Банан и ананас
Garlic & Frankfurter Banana & Pineapple

Белачан
Belachan

Ягода
Strawberry

Net weight / Bag

Bags / Carton

Gross weight Carton

1 kg

10

10,500 kg

Net weight / Jar

Jars / Carton

Gross weight Carton

Cartons / Pallet

Bags / Pallet

Total weight pallet

150 gr

25

3,750 kg

60

600

630 kg
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ДОБАВКИ / ADDITIVES

ДОБАВКИ / ADDITIVES

ЛЕПИЛО / GLUE

ВАРЕНИ СЕМЕНА / BOILED SEEDS

Ароматизирано лепило съставено само от натурални компоненти. Добавя се към захранката и се
разбърква добре преди овлажняване с вода. Придава по-голяма лепкавост и плътност на захранката.
Една опаковка от 200 гр. е достатъчна за 2 кг смес.
Flavoured glue for groundbait composed only of natural components. Mix it with groundbait before add
water. The glue makes groundbait much more dense and sticky. A pack of 200 g is enough for 2 kg mixture.

Варена царевица за захранване или за стръв. В разфасовка от 1 кг. / Boiled corn seeds in 1 kg package.
Ванилия / Vanilla

Анасон / Аnise

Мед / Honey

Чесън / Garlic

Натурал / Natural

Скопекс / Scopex

Шоколад / Chocolate

Ягода / Strawberry
Варено жито за захранване или стръв. Във вакуумиран пакет от 1 кг. / Boiled wheat in 1 kg package.

Варен микс царевица, жито и коноп в пакет от 1 кг / Boiled mix of corn, wheat and hemp in 1 kg package
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Net weight / Bag

Bags / Carton

Gross weight Carton

1 kg

10

10,500 kg

Net weight / Bag

Bags / Carton

Gross weight Carton

Cartons / Pallet

Bags / Pallet

Total weight pallet

0,200 kg

12

2,800 kg

60

600

630 kg
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ДОБАВКИ / ADDITIVES

ДОБАВКИ / ADDITIVES

СЛЪНЧОГЛЕДОВО КЮСПЕ / OILCAKE

ТЕСТО ЗА ПРУЖИНА / DOUGH

Кюспето е доказан, ефикасен компонент.
Дозира се от 5 до 25 % от общата смес.

Тесто за директен монтаж на пружина или фидер хранилка. Съставено от 100% натурални компоненти
без консерванти. Съдържа широка гама от брашна, семена, аромати, атрактори и подсладители.

Oilcake is proven, effective component. Add by 5 to
25% of the total mixture.

Dough for direct use. Made up of 100% natural ingredients without preservatives. It contains a wide range
of flours, seeds, spices, sweeteners and attractors.

Net weight / Bag

Bags / Carton

Gr. weight Carton

1 kg

10

10,500 kg

Cartons / Pallet

Bags / Pallet

Tot. weight pallet

60

600

630 kg

СТИРОПОРЕНИ
ТОПЧЕТА / POP-UPS
За стръв или за повдигане на стръвта.

БЕТАИН / BETAINE
Бетаин хидрохлорид 98 %, в опаковка от 50 гр.
Betaine hydrochloride 98%,in packs of 50 gr.

For bait, or to pop-up the bait.

Ванилия
Vanilla

Ягода
Strawberry

Царевица
Corn

Скопекс
Scopex

Шоколад
Chocolate

Net weight / Box

Box / Carton

Gr. weight Carton

Net weight / Jar

Jars / Carton

Gr. weight Carton

Net weight / Bag

Bags / Carton

Gross weight Carton

0,500 kg

8

4,500 kg

60 gr

25

1,600 kg

0,500 kg

20

10,500 kg
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ТОПЧЕТА / BOILIES

ТОПЧЕТА / BOILIES

РАЗТВОРИМИ ТОПЧЕТА С ДИП
SOLUBLE BOILIES WITH DIP

РАЗТВОРИМИ ТОПЧЕТА 250 гр.
SOLUBLE BOILIES 250 gr.

Протеинови топчета от ново поколение, предназначени за интензивен риболов на шаран. При
попадане във вода топчетата започват бавно да се разтварят, по този начин работят много бързо и
привличат рибата на хранителното петно. Пълното разтваряне на топчето става за около 4-5 часа в
зависимост от температурата на водата и течението, но самият монтаж работи коректно около 2-2,5
часа, защото след това топчето става прекалено малко.

Разтворими протеинови топчета, пакет от 250 гр.
Fast soluble boilies, 250 gr. pack.

Риба
Fish

Boilies of a new generation for intensive carp fishing. When it gets into the water it starts dissolve slowly,
so the boilies work very quickly and attract fish to the food spot. Complete dissolution of the boilies takes
about 4-5 hours depending on the water temperature and flow, but the rig work correctly about 2-2,5 hours
because after that the ball becomes too small.

8 аромата / 8 flavours

Скопекс
Scopex

Мида & Октопод, Риба, Банан & Ананас, Ягода,
Скопекс, Царевица, Хот Чили, Ванилия
Mussel & Octopus, Fish, Banana & Pineapple, Strawberry, Scopex, Corn, Hot Chili, Vanilla

Ягода
Strawberry

Царевица
Corn

Мида и октопод
Mussel & Octopus
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Банан и ананас
Banana & Pineapple

Люта чушка
Hot Chili

Ванилия
Vanilla

Net weight / Jar

Jars / Carton

Gross weight Carton

Net weight / Jar

Jars / Carton

Gross weight Carton

150 gr

8

1,200 kg

250 gr

8

2 kg
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ТОПЧЕТА / BOILIES

ТОПЧЕТА / BOILIES

РАЗТВОРИМИ ТОПЧЕТА 1 кг.
SOLUBLE BOILIES 1 kg.

НЕРАЗТВОРИМИ ТОПЧЕТА С ДИП
HARD BOILIES WITH DIP

Разтворими протеинови топчета, в пакет от 1 кг. / Fast soluble boilies, 1 kg. pack.

Най-модерната и ефективна стръв при улов на шаран. Съдържат широка гама от висококачествени
брашна, бетаин, аминокиселини, атрактори, семена, натурални масла, яйца и аромати.
The most modern and effective bait for carp fishing. Contains a wide range of high quality flour, betaine,
amino acids, attractors, seeds, natural oils, eggs and fragrances.

Мида и октопод
Mussel & Octopus

Риба
Fish
Риба
Fish

Скопекс
Scopex

Банан и ананас
Banana & Pineapple

Ягода
Strawberry

Банан и ананас
Banana & Pineapple

Ягода
Strawberry
Люта чушка
Hot Chili

Скопекс
Scopex

Царевица
Corn
Мида и октопод
Mussel & Octopus

Люта чушка
Hot Chili
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Ванилия
Vanilla

Net weight / Bag

Bags / Carton

Gross weight Carton

1 kg

10

10,500 kg

Cartons / Pallet

Bags / Pallet

Total weight pallet

Net weight / Jar

Jars / Carton

Gross weight Carton

60

600

630 kg

150 gr

8

1,200 kg
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ТОПЧЕТА / BOILIES

ТОПЧЕТА / BOILIES

НЕРАЗТВОРИМИ ТОПЧЕТА 250 гр. ПАКЕТ
HARD BOILIES 250 gr. PACK

НЕРАЗТВОРИМИ ТОПЧЕТА 1 кг. ПАКЕТ
HARD BOILIES 1 kg. PACK

Неразтворими протеинови топчета без дип, пакет от 250 гр. / Hard boilies without dip, 250 gr. package.

Неразтворими протеинови топчета без дип, пакет от 1 кг. / Hard boilies without dip, 1 kg. package.

Мида и октопод
Mussel & Octopus

Мида и октопод
Mussel & Octopus
Ягода
Strawberry

Риба
Fish

Риба
Fish

Скопекс
Scopex

Банан и ананас
Banana & Pineapple

Банан и ананас
Banana & Pineapple

Люта чушка
Hot Chili
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Ягода
Strawberry

Скопекс
Scopex

Net weight / Jar

Jars / Carton

250 gr

8

Net weight / Bag

Bags / Carton

Gross weight Carton

1 kg

10

10,500 kg

Gross weight Carton

Cartons / Pallet

Bags / Pallet

Total weight pallet

2 kg

60

600

630 kg

Люта чушка
Hot Chili
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ТОПЧЕТА / BOILIES

ИНОВАЦИИ / INNOVATIONS
madix innovations

ПЛУВАЩИ ПРОТЕИНОВИ ТОПЧЕТА
POP-UP BOILIES

madix innovations

madix innovations

madix innovations

ПРОДУКТОВА СЕРИЯ КАРП ЛИНИЯ
CARP LINE PRODUCTS

Специална гама от плуващи топчета вкючващи в себе си атрактори, вкусови подобрители, силни
аромати и флурисцентни цветове. Предлагат се в три размера 14 мм, 10 мм. и микро 6-8 мм,
подходящи за всяка ситуация и всеки монтаж.
Special range of pop up boilies that include attractors, strong flavours and fluro colours. Available in three
different sizes 14 mm, 10 mm and micro 6-8 mm, suitable to each situation, and each rig.

Всички продукти в тази продуктова линия са специално разработени и тествани за риболов
на шаран. Серията включва десетки видове бързо разтворими, твърди или плуващи протеинови топчета. Специализирани пелети с отвор за монтаж на косъм или за захранване с разнообразни аромати. Широка гама от дипове, течни ароматизатори и атрактори, за засилване аромата на захранки,
дипване на стръв или производство на собствени топчета. Предлагат се много от най-актуалните и
доказани аромати за шарански риболов.
All products in this product line are specially designed and tested for carp fishing. The series includes
dozens different kinds of fast soluble, hard or pop-up boilies. Specialized pellets with a hole for mounting
the hair rig with great variety of flavours. A wide range of dips, liquid flavours and attractors, to enhance the
flavour of groundbait, to dip bait or producing boilies. There are many of the latest and proven fragrances for
carp fishing.

ПЕЧЕНА ЗАХРАНКА
ROASTED GROUNDBAIT

Банан и ананас
Ягода
Banana & Pineapple Strawberry
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Скопекс
Scopex

Мида и октопод
Mussel & Octopus

Риба
Fish

Люта чушка
Hot Chili

Net weight / Jar

Jars / Carton

Gross weight Carton

25 gr

15

0,600 kg

Всички продукти с този знак на опаковката минават термична обработка от 65 градуса. Това
предпазва от развитие на всякакви вредители вътре в пакетa, и също така спомага за пълното освобождаване на аромати и микроелементи от всички суровини съставляващи крайния продукт.
Every product with this sign on the package go through thermal treatment of 65 degrees. This
process protect from any pest development, and also help for complete release of fragrances and micro
elements from all raw materials.
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КУКИ / HOOKS made in Korea
Куки предназначени за риболов на фидер, мач
и щека.
Hooks designed for feeder, match and pole fishing

TANAGO - Nickel
# 14 12 10 9

8

7

SODE - Nickel
6

# 18 16 14 12 10

8

Търговската марка Панда е част от нашата най-нова продуктова линия. Тук сме подбрали най-широко използваните куки, аксесоари, вирбели и влакна. Висококачествените материали и прецизната изработка ги прави
изключително здрави и устойчиви.
CHINU - Nickel

Trademark Panda is part of our newest product line.
Here we have selected the most widely used hooks, accessories, swivels and lines. High-quality materials and precise
manufacturing make them extremely strong and durable.

# 12 10 8

6

4

CHINU - Black
2 1/0

ISEAMA - Nickel
#

36

12

10

8

6

4

# 12 10 8

6

4

ISEAMA - Black Nickel
2 1/0

# 12 10 8 7 6 4 2 1

IDUMEZINA - Black Nickel

KEIRYU - Black Nickel

# 12 10 9 8 6 5 4 2

# 18 16 14 12 10 9 8 7 6
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КУКИ / HOOKS made in Korea

CHINTA - Black Nickel
# 14 12 10 8

6

4

CRYSTAL - Nickel
2

#

KH 9200 - Nickel
#

14

12

10

8

6

4

2

1

1/0

КУКИ / SNELLED HOOKS

16

14

12

10

8

SNELLED CHINU

CHIKA - Black Nickel
2/0

# 18 16 14 12 10

#

8

8

6

SNELLED CHINU RING

4

#

2

6

4

2

Куки предназначени за риболов на шаран, за
монтаж “на косъм” и метод фидер.
Hooks designed for carp fishing, hair rig and method feeder.
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CARP 101
Black Nickel

ISEAMA RING
Black Nickel

CHINU RING
Black Nickel

# 8 6 4 2

# 8 6 4 2

# 8 7 6 5 4 3 2 1

SNELLED TANAGO
#

14

12

11

10

9

8

SNELLED SODE
7

6

#

16

14

12

10

8
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ВИРБЕЛИ / SWIVELS

АКСЕСОАРИ / ACCESSORIES

Здрави, неръждаеми вирбели Панда, за сигурни
монтажи на риболовна линия.
Strong, stainless steel swivels Panda, for secure
fishing line rigs.

Плуваща силиконова
царевица

Силиконов ринг
Bait Band

Floating silicone corn
5 мм, 7 мм, 10 мм
10 pcs / pack

Протектори за възли

Фидер мъниста
бърза връзка

Soft Beads

#

Quick Change Beads

ROLLING SWIVEL

SAFETY SNAP

Brass / Black Nickel

Brass + St. Steel / Black Nickel

2

4

6

8

10 12

kg 43 35 30 19 14

9

# 2

4

6

8 10 12 14

kg 13 9

7

5

5

3

3

HOOKED SNAP

NICE SNAP

TEFLON HEAD SWIVEL

Brass + St. Steel / Black Nickel

Brass + St. Steel / Black Nickel

Plastic + Brass + Stainless Steel

#

2

4

6

8

10 12

kg 35 28 20 12 12

4

# 2

4

6

8 10 12 14

kg 30 25 18 12 12 9

4

Color: Black Nickel
#

S

M

METAL HEAD SWIVEL

Q-SHAPED SWIVEL

PLASTIC HEAD SWIVEL

Brass + Stainless Steel

Brass + Stainless Steel

Brass + Stainless Steel

Color: Gold

Color: Matt Black

Color: Blue / Yellow

#

40

S

M

#

4

#

S

20 pcs / pack
4 mm, 6 mm

10 pcs/pack

Полимерни винтчета

Метални винтчета

Plastic Pop up Screw

Metal Pop up Screw

10 pcs / pack
Yellow color

10 pcs / pack
Matt color

Стопери за монтаж
на косъм

Силиконови стопери
Silicone Stopper

Hair Rig Stops
10 pcs / pack

cylinder, ellipse
cylinder, ellipse

Клипсове

Клипсове

Safety Lead Clips

Heavy Lead Clips

5 pcs / pack

5 pcs / pack

M
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АКСЕСОАРИ / ACCESSORIES

АКСЕСОАРИ / ACCESSORIES

Силиконов заместител
на термосвиваем шлаух

Противоусукващ
шлаух

Стопери

Стопери

Rig Aligner

Anti-tangle sleeves

Stoopers

Stoopers

10 pcs / pack

54 mm, 10 pcs / pack

Size L

1 pcs / pack

Color - Yellow

Color - Orange

C0001

C0003

Стопери

Стопери

Stoopers

Stoopers

Противоусукващ
шлаух

Термо шлаух
Shrink tube

Anti-tangle sleeves
10 pcs / pack
24mm / 36 mm
10 pcs / pack

Стопери

Силиконов косъм

1 pcs / pack

1 pcs / pack

Stoopers

Boilie silicone string

Color - Orange

Color - Orange

1 pcs / pack
Color - Neutral

24 pcs / bunch
Length: 18 mm

C0004

C0005

Стопери

Стопери

Stoopers

Stoopers

1 pcs / pack

1 pcs / pack

Color - Brown

Color - Brown

C0006

C0007

C0008

Силиконов косъм

Стопери

Boilie silicone string

Stoopers

2 x 18 mm
2 x 21 mm
2 x 24 mm

6 pcs / pack
Color - Red
C0002
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ВЛАКНА / FISHING LINES

ВЛАКНА / FISHING LINES

Висококачествено флурокарбоново влакно, с
коефициент на пречупване на светлина много
близък до този на водата, което го прави почти невидимо под повърхността. Изключителна
износоустойчивост и нулево влияние на въздействието на ултравиолетови лъчи. Практически това влакно е безспорно решение при изработката на монтажи за всякакъв вид риболов.

TT-R 150 m е монофилно риболовно влакно изработено от висококачествени японски материали с много добра здравина, износоустойчивост и
издръжливост на възел. Изключително меко, без
механична памет. Предназначено за основни
линии и монтажи, подходящо за всички видове
риболов - мачов, фидер и дънен.
TT-R 150 meters is a monofilament fishing line
made of high quality Japanese materials with very
good strength, durability and knot endurance. Extremely soft, without mechanical memory. Designed
for making lines and rigs, suitable for all types of
fishing - match, feeder and heavy bottom fishing.

High-grade fluorocarbon fiber PANDA, with a reflection ratio very close to that of water, making it almost invisible below the surface. Exceptional wear
resistance and zero impact of ultraviolet rays. Practically, this fiber is an indisputable solution for any
type of fishing rigs.

FLUOROCARBON - 50 m

ТТ-R Monofilament - 150 m

Цвят - неутрален / Color - neutral

Цвят - прозрачен / Color - transparent

mm 0,12 0,14 0,16 0,18 0,20 0,23 0,26

0,16 0,18 0,20 0,23 0,26 0,28 0,30 0,35 0,45

Carp Line - 500 метра е монофилно риболовно
влакно, изработено от висококачествени японски материали с много добри показатели за
здравина, износоустойчивост и издръжливост
на възел.

POWER BRAID 150 м е 8-нишково многоцветно
или едноцветно, зелено влакно с финна оплетка и солидно покритие, увеличена дистанция на
замятане и здравина. Има покритие, което позволява безшумното обиране на макарата. Подходящо за сладка и солена вода, за риболов на
спининг и тролинг. На всеки 10 метра си сменя
цвета, което позволява следенето на дистанцията и посоката на водене на примамката. Идеално
кръгло сечение, безшумно приплъзване и невероятно съотношение между цена и качество.

Carp Line - 500 meters is a monofilament fishing
line, made of high quality Japanese materials with
very good performance, abrasion durability and knot
strength.

CARP LINE Monofilament - 500 m
Цвят - тъмно кафяв / Color - dark brown
mm
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0,25

0,30

0,35

0,40

0,45

0,50

POWER BRAID 150 m is a 8-thread multicolor,
or monocolor braid with increased casting distance and strength. Every 10 meters changes
its color. Suitable for sweet and salt water,
spinning and trolling.

POWER BRAID 8X - 150 m
Color - Green / Multicolor
mm

0,25

0,30

0,35

0,40

0,45

0,50
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ПРИНАДЛЕЖНОСТИ / TACKLE
Хранилка за бял
червей

Хранилка за метод
фидер

Muggots Feeder
20 gr, 30 gr, 40 gr

Inline Method Feeder
20 gr, 30 gr, 40 gr,
50 gr

Комплект за метод
фидер - инлайн
Inline Method Feeder
Set
15 gr, 20 gr, 25 gr,
35 gr

Игла за лийдкор

Финна игла за
топчета

Lead Core Needle
Fine Boilie Needle
Size - 5 cm

Mетални игли:
Игла с предпазител
12 см
Бургия - 10 cm
Игла за топчета
13.5 см

Пластмасови игли:
Игла с препазител
12 см
Бургия - 10 cm
Игла за топчета
13.5 см

Steel Needles:
Splicing Needle
12 cm
Boilie Drill - 10 cm
Boilies Needle
13,5 cm

Plastic Needles:
Splicing Needle
12 cm
Boilie Drill - 10 cm
Boilies Needle
13,5 cm

Хранилка за метод
фидер с брикети

Матрица за метод
фидер

ПВА Ролка - 5 м

ПВА Тубус

Briquette Method
Feeder

Method Feeder Mould

PVA Mesh - 5 m

PVA Mesh - 5 m

Size - 70 х 70 мм

25 mm, 37 mm

25 mm, 37 mm

Щипка за
силиконов ринг

Кукоизваждач - два
размера. Игла за
разплитане на възли

Светещи ампули

Hook Remover - two size
Knot oppener needle

2 pcs / pack
50 packs / box

Bait Bender
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ПРИНАДЛЕЖНОСТИ / TACKLE

Glow Sticks
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ПРИНАДЛЕЖНОСТИ / TACKLE

КОНТАКТИ / CONTACTS
contacts

Прашка

Кука за Възли

Bait thrower

Knot Tester

Кеп, алуминиева конструкция, бързосъхнеща материя

Кеп, алуминиева
конструкция, моношилна мрежа

Landing net,
aluminium head, fast
drying net

Landing net,
aluminium head,
monofilament net

175, 185, 220 cm

190 cm

Живарник, бързосъхнеща материя

Телен живарник

contacts

contacts

contacts

contacts

contacts

contacts

Metal keeping net
Keeping net, fast
drying net

33, 38, 45 cm

Diameter - 35 cm
Length - 80, 150 cm
Мадикс ЕООД, България, гр. Русе
тел.: +359 896 327 486
www.madiks.bg; e-mail: info@madiks.bg
Facebook: www.facebook.com/madiksbg
Madix Ltd, Ruse, Bulgaria
phone.: +359 896 327 486
www.madiks.bg; e-mail: info@madiks.bg
Facebook: www.facebook.com/madiksbg
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ДИСТРИБУТОР / DISTRIBUTOR

www.madiks.bg

