Skrzynie i pudełka wędkarskie
CLEAR CASE (C-800NS, C-1200ND)
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Seria “Clear Case” wyróżnia się przezroczystą pokrywą wykonaną z mocnego poliwęglanu i zwiększoną ilością wymiennych przegródek. W mniejszym modelu (800NS)
mamy do dyspozycji 24 przegródki, a w większym aż 32 przegródki typu „Y”. Daje to
nieograniczone możliwości organizacji przestrzeni pudełek i ich dopasowania do
indywidualnych potrzeb. O zawartość dbają zamknięcia typu „One Hand”. Model
„800NS” to bardzo płytkie pudełko, które polecamy spinningistom do przechowywania „paprochów”. W kieszeni klasycznej kamizelki wędkarskiej zmieścimy nawet
dwa takie pudełka. Większy model oznaczony „1200ND” będzie odpowiedni do rozmaitych przynęt średniej wielkości.

Pudełko o wymiarach identycznych
jak model „820”, ale stworzone do zupełnie innych celów. Wewnątrz znajdziemy cztery drabinki przeznaczone na zestawy spławikowe. Na drabinkach możemy przechowywać
przypony o różnej długości. W komplecie otrzymujemy także naklejki do
opisywania średnic danego zestawu.
Zamknięcie typu „One Hand”. Wymiary (dł./szer./wys.): 23,2 x 12,2 x 3,2 cm.

C-800NS
(dł./szer./wys.):
20,5 x 14,5 x 2,8 cm

FB (4, 6, 8, 11, 12)
Seria małych, bardzo precyzyjnie wykonanych pudełeczek służących do przechowywania haczyków i drobnych akcesoriów jak: koraliki, krętliki, agrafki i stopery. Niezbędne wyposażenie zarówno spinningisty, jak i wędkarza spławikowo-gruntowego.

FB-4
(dł./szer./wys.):
9,5 x 6,8 x 1,8 cm

FB-6
(dł./szer./wys.):
8,5 x 6,2 x 1,4 cm

C-1200ND
(dł./szer./wys.):
25,5 x 19 x 4 cm
FB-8
(dł./szer./wys.):
8,6 x 6,4 x 1,3 cm

SLIT FORM CASE (M, L)
Dwa niewielkie pudełka posiadające zamiast przegródek specjalną, bardzo wytrzymałą piankę z nacięciami. Polecamy
je do przechowywania sztucznych much,
mormyszek, jigów czy małych obrotówek.

FB-11
(dł./szer./wys.):
8,7 x 6,0 x 2,0 cm

SYSTEM NACIĘĆ PIANKI

FB-12
(dł./szer./wys.):
9,1 x 6,4 x 1,7 cm

MAG CATCH
Niewielkie, trzykomorowe pudełko z magnetycznymi wkładkami, przeznaczone do przechowywania haczyków lub mormyszek. Haki „przyklejone”
do powierzchni nie tępią się i dzięki temu znacznie
wzrasta ich żywotność.

M
(dł./szer./wys.):
16,1 x 9,1 x 3,1 cm

L
(dł./szer./wys.):
18,6 x 10,3 x 3,4 cm

METHOD
FEEDER

(dł./szer./wys.):
10,3 x 6,8 x 1,2 cm

BAIT COOLER 204
Specjalistyczny, szczelny pojemnik z coolerem przeznaczony do
przechowywania przynęt naturalnych takich jak białe czy czerwone robaki. Możliwość zamocowania na pasku lub na szyi. Ścianki pojemnika są wypełnione materiałem izolacyjnym, a dodatkowo w komplecie otrzymujemy woreczek z wkładem chłodzącym wielokrotnego użytku, który przed użyciem należy zamrozić. Bardzo użyteczny podczas wędkowania w nocy będzie także uchwyt do mocowania świetlika. Pojemnik „Bait Cooler” polecamy wyczynowcom startującym w zawodach. Dzięki niemu
nawet w największe upały przynęta będzie świeża i atrakcyjna.
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METHOD
FEEDER

(dł./szer./wys.): 18,2 x 11,8 x 9,2 cm
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