Skrzynie i pudełka wędkarskie
FB-480, FB-470 WATERPROOF AKIOKUN

VS-F671 FLY, VS-F651 FLY

Dwa kompaktowych rozmiarów wodoodporne pudełka głównie przystosowane do
przechowywania much, ale także drobnych akcesoriów. Każde wyposażone w wysokiej jakości uszczelkę silikonową, co gwarantuje hermetyczność oraz pływalność
po upadnięciu (w stanie zamkniętym) do wody. Wyposażone w wygodne i pewnie
działające zamknięcie.
Pudełko FB-470 wykonane jest z bardzo trwałego nieprzezroczystego tworzywa ABS.
Pudełko posiada 8 indywidualnie zamykanych małych przegródek na małe muszki po obu stronach oraz dwie większe podzielone na 6 przegródek. Każde pudełko
posiada 20 samoprzylepnych mini etykiet oraz samoprzylepny pasek z magnesem.
Pudełko FB-480 posiada półprzezroczystą obudowę oraz przezroczyste i profilowane komórki na muchy. Pudełko posiada 8 indywidualnie zamykanych małych przegródek na małe muszki oraz jedną większą na większe muchy, z możliwością dostosowania wielkości komór przegródkami. Każde pudełko posiada 20 samoprzylepnych mini etykiet oraz samoprzylepny pasek z magnesem.

Dwa specjalistyczne, wodoodporne pudełka przeznaczone do przechowywania
much, różniące się jedynie wielkością. Zrobione z bardzo wytrzymałego tworzywa
ABS, wyposażone w solidne zawiasy i wodoszczelne zamknięcie z silikonową uszczelką na całej długości. Obudowa karbowana w celu polepszenia chwytności mokrą dłonią. Każde pudełko wyłożono specjalną, sprężystą i trwałą pianką, w której znajdują się szczeliny służące mocowaniu muchy. Pudełko VS-F671 FLY posiada po każdej
stronie 60 gniazd na nieco większe muchy, pudełko VS-F651 FLY - 84 gniazda na mniejsze muchy z każdej strony.
VS-F671 FLY
(dł./szer./wys.):
19,8 x 11,5 x 4,5 cm

(dł./szer./wys.):
10,7 x 9,3 x 3,5 cm

FB-470

VS-F651 FLY

FB-480

(dł./szer./wys.):
12,7 x 9,3 x 4,0 cm

CB-440 PRO SPRING CASE
(dł./szer./wys.):
11,5 x 7,8 x 3,5 cm
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Specjalistyczne i wyjątkowo trwałe (wykonane z tworzywa ABS), wodoszczelne
pudełko idealnie nadające się do przechowywania much bądź drobnych akcesoriów, gdy istnieje konieczność ich ochrony przed wilgocią. Po upadnięciu w stanie zamkniętym do wody utrzymuje się na powierzchni. Wyposażone w najwyższej jakości uszczelkę silikonową oraz szerokie i pewne zamknięcie. Sztywna konstrukcja warstwy zewnętrznej oraz 12 komór o zróżnicowanej wielkości zapewnia ochronę muszkom o różnej konstrukcji i wielkości, które ułożone są w sposób uniemożliwiający zagniatanie się piór. Kompaktowe rozmiary ułatwiają przenoszenie w kieszeni kamizelki oraz użytkowanie na łowisku.
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