Skrzynie i pudełka wędkarskie
VS-3030, VS-3040, VS-3045
Trzy bardzo popularne i lubiane przez wędkarzy pudełka będące świetnym kompromisem pomiędzy pojemnością a rozmiarem. Modele „3030” i „3040” zmieścimy
w plecaku lub torbie spinningowej typu chlebak. Cztery podłużne przegrody plus
kilkanaście ścianek regulacyjnych pozwalają na indywidualną organizację pudełek.
Największy model oznaczony „3045” polecamy wędkarzom łowiącym z łodzi. Zmieści się w większej torbie spinningowej. Pudło to jest kompatybilne ze skrzynią „8050”
i można nim zastąpić każdą z czterech szuflad. Model „3045” jest dostępny w kolorze
ciemnoszarym lub w opcji transparentnej.
VS-3030
(dł./szer./wys.):
28,6 x 19,5 x 4,7 cm

LL-3030
(dł./szer./wys.):
28,6 x 19,5 x 4,7 cm
VS-3040
(dł./szer./wys.):
33 x 22,1 x 5 cm

VS-3043 (ND, ND-2, NDD)
OL-3040
(dł./szer./wys.):
33 x 22,1 x 5 cm

Seria bardzo pojemnych pudeł, które zmieszczą się w średniej wielkości torbie lub
plecaku. Modele ND i ND-2 to niemal bliźniacze pudełka, różniące się tylko rozmieszczeniem przegród. Możliwość ustawienia ścianki co 0,5 cm daje niemal nieograniczone możliwości konfiguracji wnętrza. Model oznaczony NDD to pudło o zwiększonej
głębokości (8 cm). Będzie doskonałym wyborem do przechowywania dużych i średnich woblerów. Pudła z serii „3043” mają wygodne i pewne zapięcia typu „One Hand”
pozwalające na otwieranie i zamykanie pudła jedną ręką. Wszystkie pudła są dostępne w kolorze ciemnoszarym lub w opcji transparentnej.

VS-3045
(dł./szer./wys.):
41 x 26,4 x 4,3 cm

VS-3038ND, VS-3037ND
Dwa nieco zróżnicowane wewnętrznym rozkładem ścianek pudełka wzbogacają ofertę popularnje serii VS. Posiadają wygodne i pewne zapięcia typu „One Hand” (otwieranie i zamykanie jedną ręką). Pudełko VS-3037ND oferuje 6 przedziałów w ułożeniu
poprzecznym. Przeznaczone do przechowywania raczej smukłych przynęt twardych
i miękkich o długości całkowitej do 18 cm, idealne do woblerów używanych do łowienia większości ryb drapieżnych, średnich ripperów na szczupaki i sandacze. Pudełko
VS-3038ND to 4 komory ułożone podłużnie. Głównie przeznaczone do przechowywania praktycznie każdego rodzaju przynęty o szerokości do 6 cm i długości nawet
27 cm. W obu pudełkach długość komór można regulować przegródkami co 5 mm.
Rozmiar pudełek umożliwia przenoszenie ich w torbie typu chlebak lub plecaku, doskonale sprawdzają się podczas wędkowania z łodzi. Każde pudełko wyposażono
w uchwyt do linki zabezpieczającej przed utratą pudełka w wodzie.
Oba pudełka dostępne są w kolorze ciemnoszarym lub w opcji transparentnej.
VS-3037ND

VS-3038ND
2018

(dł./szer./wys.):
27,5 x 18,7 x 4,3 cm

VS-3043 ND
(dł./szer./wys.):
35,6 x 23 x 5 cm

VS-3043 ND-2
(dł./szer./wys.):
35,6 x 23 x 5 cm

VS-3043 NDD
(dł./szer./wys.):
35,6 x 23 x 8,2 cm
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