
Den nya serien Fluo + berikar sortimentet av AWA'S ION POWER
högklassiga monofilament med unika egenskaper och utmärkta fysiska
parametrar.

Fluo + -serien innehåller tre färgvarianter - gul med beteckningen "Sun",
orange med beteckningen "Coral" och svart med beteckningen "Black".
Dessa monofilament är gjorda av MITSUBISHI Novamid NF-polymerer av
högsta kvalitet, som är unikt färgade på molekylär nivå, dvs färgningen
appliceras direkt på det råa polymermaterialet, före dess användning vid
tillverkning av monofilament i sig. Resultatet är ett monofilament med hög
linjär och knutstyrkor och permanent färgning.

Fluo + linor är avsedda för vardagligt bruk, oavsett om det gäller karpfiske,
spinn eller havsfiske. Deras färg, tack vare sin perfekta synlighet under
olika ljusförhållanden, hjälper fiskare att hålla kontroll över kasten,
synliggör betes positionen och hjälper fiskaren att styra en fisk som strider,
samtidigt är linan fortfarande är osynlig i vattnet.

Fluo + -linorna är parallellspolade på två anslutna spolar - var och en av
dem 300 m (totalt 600 m i pack). Tack vare tillämpningen av PLS-Line
Parallel Spooling - de nedre lagren förblir helt släta och inte skadade av de
övre skikten och hela linan läggs på spolen utan vridning.
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Lina med hög knutstyrka utvecklades för karpfiskare som föredrar långa
kast som fiskar på längre avstånd. På grund av sin liten dragkraft och ett
högt nötningsmotstånd så är den också lämplig för fiske vid extremt långa
avstånd.
Dess honungbruna färg är idealisk för leriga sjöar eller dammar där den
perfekt smälter in med vattnet och botten.

Förpackning 150 m och 300 m. Den är parallellspolad, därför ligger skikten
helt jämt och skadar inte linan som läggs på spolen utan vridning.

Ett utmärkt monofilament färgat i två blåa nyanser som tillverkats med
hjälp av tredubbellagsteknik. Kärnan i linan är tillverkad av fluorokarbon.
Den är belagd med Mitsubishi Novamid NT50-polymer.

Ytskiktet är tillverkat av en högt resistent silicon som behandlas med UV-
skyddsteknik. Linan är mjukare och mer flexibel än andra
fluorokarbonlinor. Den är avsedd för användning i både söt- och saltvatten.
Perfekt för fiske med toppknutet metspö.
Förpackning: 150 m.



Detta monofilament kännetecknas av en ny färgteknik. Även efter långvarig
användning är det en minimal förlust av knutstyrkan. På grund av sitt
speciella ytskikt är det mycket motståndskraftigt mot nötning och även mot
UV-ljus, vilket förlänger dess livslängd.

Linan är mycket lämplig för långa kast och olika fisketekniker.
Det är en mycket populär lina bland metare.
Tack vare tillämpningen av PLS-Line Parallel Spooling - läggs hela linan
på spolen utan vridning.

C + HYPER CASTING-linan säljs i 150 m och 300 m längder.

Denna lina är tillverkad i orange färg som appliceras på dess inre struktur.
Den har utmärkta kastfunktioner, idealiska för fiske på långa avstånd.
Flera månaders praktiska tester har visat att dess unika
nötningsbeständighet gör är den till en utmärkt lina för spinnfiske såväl
som mete.

Fiskare kommer att uppskatta färgen som gör linan synlig i vattnet, samt
vid fajt med fisken.
ION POWER R MISSILE kännetecknas av den stabila knutstyrkan,
nollminne och optimal stretch. Dess typiska egenskaper är också ytskyddet
UV-skydd och parallellspolning som säkerställer att linan inte vrider sig när
den spolas på en rulle.
Förpackning: 600 m.



Denna unika monofilamentlina kan ändra sin färg beroende på solljusets
intensiteten - från gröna nyanser till bruna till röda. På grund av dess
specifika egenskaper matchar linan alltid mycket bra med omgivningen vid
olika vattendjup - den är nästan osynligt - oavsett om bottnen är stenig,
lerig eller är rik på vegetation.

REFLECTOR LCS kombinerar exceptionella kamouflage och hög
motståndskraft mot nötning, även i en miljö med vassa stenar eller klippor.

Dessutom har detta monofilament en exceptionell knutstyrka och är de
moderna karpfiskarens mest populära fiskelina.
Förpackning: 600 m.

Fiskelina från kategorin HYPER SOFT DURA CORE är tillverkad med
hjälp av en Four-Core Technology (består av 4 lager istället för vanligt 1
eller 2) - perfekt för spinnfiske, karpfiske och mete.

Linan har en mörkröd färg som absorberar solljus och gör den praktiskt
taget osynligt på djup under än 1,2 m. Den speciella kvaliteten på linan ger
mer exakta träffar och bättre kast. Drag-/knutstyrkan och elasticitet i denna
lina är mycket bättre än för många andra linor som finns på marknaden.
Förpackning 150 m.



Storsäljare för såväl laxfisket i Älvkarleby som för vrakfiske efter torsk i
Ystad!

Ett extremt stark monofilament med en diskret mörkgrön färg, särskilt
lämpad för fiske efter havskatt och stor havsfisk.
Tack vare den nya tekniken Easy Knot System är det den bästa linan för att
göra extremt starka knutar.

Dubbel ytsilikonlager ger en extremt jämn yta. Kärnan i linan är tillverkad
av Mitsubishi Novamid NT-polymer som har hög nötningsbeständighet,
minimal sträckning och konstant knutstyrka.

Förpackning: 300 m (0,80 mm - 260  m).

Utmärkt spinnlina förstärkt av specialtekniken Pitch System. Linan skär
genom vattenytan och detta bidrar till att bibehålla linans bästa egenskaper.
Livslängd och känslighet att upptäcka de mest försiktiga huggen gör detta
till en unik lina.

Tvåfärgad design gör att fiskaren kan se linan vid alla slags
väderförhållanden. Synlig för fiskaren när linan är i luften och helt osynlig i
vattnet.

ION POWER Bass Competition-linan är tillverkad av Novamid
specialpolymer som utvecklats av det japanska företaget Mitsubishi, den
ledande utvecklaren och tillverkaren av specialfibrer.
Novamid-materialet har nollminne, hög nötningsbeständighet och mycket
hög knutstyrka.
Förpackning: 150 m.



Populär lina både för trolling och havsfiske.

Särskild havsfiskelina ISO Big Game i röd färg, med högt innehåll av
japansk Mitsubishi Novamid NT-polymer. Tack vare dess egenskaper som
utmärkt knutstyrka, hög nötningsbeständighet och minimal stretch är det en
idealisk lina både för fiske vid långa avstånd samt i djupa och grunda
vatten.

En av dess stora fördelar är den röda färgen som försvinner vid 2-3 m djup,
då rött är den första färgen i spektrat som filtreras bort.

Spolarna är på 1000 m, diameter från 0,35 mm till 1,2 mm.

Monofilament Q-Light Competition är det senaste tillskottet i den stora
familjen AWA`S ION POWER fiskelinor. Den har utformats speciellt för
lätt och ultralätt spinfiske. Den är tillverkad av högkvalitativt NF / HF 70
polymermaterial vilket resulterar i en lina med nollminne och knutstyrka
med optimal elasticitet.

Linfärgen är nästan osynlig i vattnet vilket gör detta monofilament mycket
lämpligt för fiske i klart vatten. Tack vare smidigheten och den speciella
ytbehandlingen (HYDRO REPELLENT PITCH-systemet - som aktivt
avvisar vatten från ytan och därigenom minskar maximal absorption av
vattnet i linans struktur) är det ganska enkelt att göra längre och mer exakta
kast även när fiske sker med små och lätta beten.

Q-Light-Competition är parallellspolad, varför hela linan läggs på spolen
utan vridning. Tack vare denna speciella spolning kan man man lägga på
linan med perfekt jämn yta på rullarna vilket ger mycket längre livslängd.

För att förlänga livslängden så packar vi linan i de speciella vakuum ALU-
förpackningarna.
Förpackning: 150 m.



Mycket populär trollinglina!

Särskild havsfiskelina ISO Big Game, ljusblå färg och med högt innehåll av
japansk Mitsubishi Novamid NT polymer. Tack vare dess egenskaper som
utmärkt knutstyrka, hög nötningsbeständighet och minimal stretch, är det
en idealisk lina både för fiske vid långa avstånd samt i djupa och grunda
vatten.

Tack vare linans silikonskikt och UV-skydd mindre känslig för havsvatten
och behåller sin ursprungliga kvalitet under mycket lång tid.

Spolarna är på 1000 m, diameter från 0,35 mm till 1,2 mm.

Fluorocarbon lina är tillverkad av det senaste japanska Mitsubishi Novamid
NT materialet. Dess huvudsakliga funktion är dess fullständiga osynlighet i
vattnet, eftersom fluorkarbonen har nästan samma brytning än vatten.

Denna lina är lösningen för att göra speciella riggar för fiske i rent vatten
eller för de situationer där fiskarna är mycket försiktiga. Denna lina har
utmärkt knutstyrka, smidighet och nollminne. Den nya beläggningstekniken
skyddar detta monofilament mot UV-strålning och ökar dess
nötningsmotstånd.

Förpackning: 50 m.



Vårt företag, AWA'S EUROPE LTD, använder nästan helt enkelt Novamid-
polymerer, tillverkat av det japanska företaget Mitsubishi Industries i våra
högkvalitativa monofilament.

Sortimentet av Novamid-polymerer, kombinerat med olika nylonhartser är
utan tvekan ett av de mest tillförlitliga och bästa materialen i dag.
Dessa har upprepade gånger testats av både laboratorier och av fiskare.
 
För att säkerställa den grundliga bearbetning av råvaran använder
fabrikerna de bästa japanska maskinerna. Det görs kontinuerliga
slutkontroller som utförs i laboratorier med exakt mätteknik. Våra
produkter testas direkt och vardagligt i samarbete med våra internationella
fiskelag av professionella och fritidsfiskeföretag, vars erfarenhet hjälper oss
att utveckla produkterna för dina behov. Alla dessa faktorer, när de
kombineras, ger oss en serie av monofilament som har överlägsen knut-
och draghållfasthet med total frånvaro av minne samt ökad
nötningsbeständighet och hållbarhet.

Endast ett sådant tillvägagångssätt ger upphov till flera områden av våra
monofilamenter. Detta har gett oss förtroende hos tusentals fiskare runt om
i världen, som har rankat våra ION POWER-monofilament bland de bästa.

Vårt företag har sedan starten varit ett av de första att erbjuda våra kunder
ett mycket stort utbud av monofilament spolade med parallellspolning -
PLS (Parallell Line Spooling). PLS är en unik tillverkningsprocess som
förhindrar att linan vrider sig.
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