Skrzynie i pudełka wędkarskie
VS-9030

RUNGUN CASE 3010 (W, W1)

Otwarta skrzynia z dwoma uchwytami, posiadająca w komplecie cztery pudła
o symbolu „3040”. Specjalne zatrzaski na dnie powodują, że pudełka nie wypadną, nawet jeśli położymy skrzynię na boku. Każde z pudełek ma sześć stałych przegród i kilkanaście ścianek regulacyjnych. Zmieścimy w nich zarówno średniej wielkości woblery, jak i gumy w różnych rozmiarach. Dno skrzynki zostało wycięte w kilku miejscach, aby nie gromadzić wody podczas deszczu.

Niezwykle przydatne na łowisku pudełka dwustronne, z odmiennym systemem przechowywania przynęt. Jak zwykle, posiadają wygodne i pewne zapięcia typu „One
Hand”. Pudełka przeznaczone są do przechowywania małych przynęt jak obrotówki nr 0–2, woblerki, rippery i twistery, blaszki podlodowe, a także drobne akcesoria.
W komorze z pianką można przechowywać sztuczne muchy, małe jigi, małe obrotówki oraz mormyszki.
Rungun Case 3010-W (kolor biały):
strona A i B: cztery podłużne komory z możliwością dowolnego podziału przegródkami.
Rungun Case 3010-W1 (kolor czerwony):
strona A: cztery podłużne komory z możliwością dowolnego podziału przegródkami,
strona B: wyłożona bardzo mocną pianką z nacięciami.
3010 W

(dł./szer./wys.):
20,5 x 14,5 x 4,0 cm

(dł./szer./wys.):
37,8 x 25 x 23 cm

VS-4060
3010 W1

Niewielka skrzyneczka z górnym uchwytem. Dwie regulowane, użebrowane przegrody pozwalają na pionowe przechowywanie średnich przynęt. Po zdjęciu przegród otrzymujemy uniwersalne pudełko mogące służyć np. do przechowywania
przynęt gumowych w woreczkach strunowych.
Zamknięcie typu „One-Hand”. Pudełko jest kompatybilne z ze skrzyniami: „8050”, „3080” i „3078”.

SYSTEM TRAY CASE HD

(dł./szer./wys.):
18,5 x 14,5 x 12,3 cm

Pudełko o dużej funkcjonalności ułatwiające przenoszenie przynęt o zróżnicowanej
wielkości, mieści się w plecaku, torbie typu chlebak. Wygodne w użyciu na łodzi. Wyposażone w wygodne i pewne zapięcie typu „One
Hand” umożliwiające szybkie i łatwe otwieranie i zamykanie jedną ręką. Pudełko wyposażone jest w wyjmowaną tackę, która pełni rolę pojemnika na przynęty z możliwością regulacji przegródek. Główna komora pudełka przeznaczona jest na nieco większe przynęty, posiada 2 regulowane przegródki. Tacka posiada 8 przegródek z możliwością regulacji. Pudełko ma
też zaczep, do którego można przywiązać linkę chroniącą je wraz z zawartością przed utratą w wodzie.

(dł./szer./wys.):
11,9 x 6,0 x 17,8 cm
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