Kant en klaar partikels

Standaard verpakking van de 2ltr portie's is in vriezergeschikte vacuum sealzak,
de 3ltr,5ltr en 11ltr in transparante emmerverpakking met garantiesluiting.
Ook verpakken wij,zonder extra kosten,op verzoek de 3ltr,5ltr en 11ltr in
vriezergeschikte vacuumsealzakken verdeeld in 2 tot 4 portie's voor uw vriezergemak!
Uiteraard is het mogelijk om in overleg uw eigen partikelmix samen te stellen.
Tevens is het mogelijk, de door u gewenste flavour op onze produkten toe te voegen.
Extra kosten voor het toevoegen van een specifieke flavour op de partikels van
uw keuze bedraagt €0,10 per liter partikels.
Voorbeeld:-11ltr zoete franse mais met scopex flavour,11 x €0,10 = €1,10 aan extra
kosten.
Informeer naar ons flavour assortiment of kijk onder "informatie" links van u.
All flavours and additives by

Kant en klaar Partikels:
Al onze kant en klaar partikels worden standaard bereid met de toevoeging
van betaine hcl,appetite stimulator en nhdc sweetener van Keencarp.

Hemp naturel:

-2ltr:€8,50 -3ltr:€11,85 -5ltr:€18,35 -11ltr:€31,35

Gekiemd hennepzaad,toevoegingen betaine,appetitestimulator en sweetener,desgewenst
flavour.
deze partikel bewijst zich al jaren als karpermagneet.

Hothemp:
-2ltr:€10,30 -3ltr:€14,15 -5ltr:€20,60 -11ltr:€33,65
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Gekiemd hennepzaad,geflavourd met onze hotflavour(handle with care!)Verdere toevoegingen
zijn betaine en appetitestimulator.Topper in combinatie met de hothempboilies of de grotere
partikels!
Let op,alleen wij hebben de enige echte hotflavour,geen flauwekul met tabasco of chilipoeder!

Zoete Tarwe:
-2ltr:€4,75 -3ltr:€6,60 -5ltr:€8,90 -11ltr:€16,30

Wat betreft formaat overeenkomstig met hennepzaad,heeft echter door zijn zetmelen en suikers
een veel betere instantwerking.Lekker gezoet en goed te gebruiken als ondersteuning bij het
statisch of het penvissen.Toevoeging sweetener,betaine,appetitestimulator,desgewenst flavour.

Zoete Franse Mais:
-2ltr:€4,20 -3ltr:€5,95 -5ltr:€8,35 -11ltr:€15,20

Deze "golden oldie" onder de partikels behoeft natuurlijk geen verdere introduktie.Lekker
gezoet,eventueel geflavourd en zowel goed instant als in een voercampagne te
gebruiken.Toevoeging sweetener,betaine,appetitestimulator,desgewenst flavour.
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Super Mais:
-2ltr:€13,80 -3ltr:€17,65 -5ltr:€28,50 -11ltr:€49,70

Zeer grote mais(ook wel Chileense mais genoemd),nagenoeg dezelfde eigenschappen als de
gewone mais echter 20mm groot.
Lekker gezoet,eventueel geflavourd en zeer goed als haakaas te gebruiken,natuurlijk ook altijd
goed in een voercampagne.Toevoeging sweetener,betaine,appetitestimulator,desgewenst
flavour.

Bordeauxmais(rood):
-2ltr:€10,30 -3ltr:€14,15 -5ltr:€20,60 -11ltr:€33,65

Rode bordeauxmais.Nagenoeg zelfde eigenschappen als de Franse mais,beter van kwaliteit en
rood van kleur.
Zeer geschikt om de aasdressuur op normale mais te doorbreken bij het pennen of op
betaalwater!
Toevoeging sweetener,betaine,appetitestimulator,desgewenst flavour.

Kikkererwten:
-2ltr:€10,30 -3ltr:€14,15 -5ltr:€20,60 -11ltr:€33.65
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Maples:

-2ltr:€10,30 -3ltr:€14,15 -5ltr:€20,60 -11ltr:€33,65

Partikel met een typische geur/smaak(flavour is dan ook overbodig),zowel icm een
boilie/mapleflavour als op zich zelf een killer!Vooral omdat deze partikel in de vergetelheid is
geraakt op veel wateren dressuurdoorbrekend.Toevoeging sweetener,betaine en
appetitestimulator,desgewenst flavour.

Tijgernoten:
-2ltr:€10,85 -3ltr:€14,95 -5ltr:€24,75 -11ltr:€41,95

Werkelijk een toppartikel,vooral op water waar de vis verzadigd wordt door de boilie kan de
tijger geweldig toeslaan.Uitstekend aan de hair te vissen.Wij bieden standaard een mix aan van
groot en klein.Toevoeging sweetener,betaine,appetitestimulator,desgewenst flavour.

Super Tijgernoten:
-2ltr:€14,65 -3ltr:€19,45 -5ltr:€28,75 -11ltr:€52,35
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Crushed Tigers:

-2ltr:€13,80 -3ltr:€17,65 -5ltr:€28,50 -11ltr:€49,70

Grof gemalen tijgernoten,superinstantwerking icm hele tijgernoten of boilies.Tevens zijn de
grotere stukjes zelf goed aan de hair te vissen!Toevoeging
sweetener,betaine,appetitestimulator,
desgewenst flavour.

Peanut naturel:
-redskin:-2ltr:€10,25 -3ltr:€13,80 -5ltr:€22,10 -11ltr:€38,80
-lightskin:-2ltr:€12,00 -3ltr:€16,20 -5ltr:€25,90 -11ltr:€45,50

Pinda naturel,op de juiste wijze voor u klaargemaakt,goed aan de hair te vissen.Toevoeging
sweetener,betaine,appetitestimulator,desgewenst flavour.

Hotpeanut:
-2ltr:€12,10 -3ltr:€16,20 -5ltr:€25,00 -11ltr:€43,10
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Crushed Peanuts:

-2ltr:€13,80 -3ltr:€17,65 -5ltr:€28,50 -11ltr:€49,70

Grof gemalen pinda's,superinstantwerking icm de Hotpeanut,Peanut naturel of boilies.Tevens
zijn de grotere stukjes zelf goed aan de hair te vissen!Toevoeging
sweetener,betaine,appetitestimulator,
desgewenst flavour.

Partikelmix:

Mix 1:Mais/Hemp:
-2ltr:€5,65 -3ltr:€8,70 -5ltr:€13,05 -11ltr:€21,65

Een mix bestaande uit zoete franse mais en gekiemd hennepzaad.Toevoeging
sweetener,betaine,appetitestimulator,desgewenst flavour.
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Mix 2:Gebroken granen:
-2ltr:€7,20 -3ltr:€10,05 -5ltr:€14,25 -11ltr:€25,20

Een mix van gebroken mais,tarwe,rogge,boekweit en gekiemd hennepzaad.Deze mix heeft een
zeer hoge instantwerking vanwege de loskomende suikers en zetmelen van de gebroken
partikels.Te vissen icm boilies of sweetcorn/franse mais.Uitermate geschikt als
spodmix!Toevoeging sweetener,betaine,appetitestimulator,desgewenst flavour.

Mix 3:Tijger/Hemp:
-2ltr:€10,30 -3ltr:€14,15 -5ltr:€20,70 -11ltr:€35,65

Een mix van tijgernoten en gekiemd hennepzaad.Wereldmix als boilies uitgevist zijn.Werkt zeer
goed op water waar de tijgernoot nog geintroduceerd dient te worden,de hemp zet als het ware
de tijgernoot op weg.Hier is al menig grote vis mee in de fout gegaan!Toevoeging
sweetener,betaine,appetitestimulator,
desgewenst flavour.

Mix naar eigen keuze:
-2ltr:gemiddelde 2ltr prijs gekozen producten -etc. -etc.
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Uiteraard bieden wij u ook de mogelijkheid om zelf uw ideale partikelmix samen te stellen!Wijze
van prijsberekening:selecteer de partikels van uw keuze,tel van deze produkten de verkoopprijs
bij elkaar op,delen door het aantal partikels van uw keuze en u hebt de verkoopprijs van uw
eigen samengestelde mix of,mocht u er niet uitkomen,vraag ons naar de prijs van de mix naar
uw keuze.
Standaard als toevoeging sweetener,betaine,appetitestimulator,desgewenst flavour.
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