Skrzynie i pudełka wędkarskie
VS-3080BP Zdobywca nagród i wędkarskich serc
Wielokrotnie nagradzane pudło, zachwycające każdego wędkarza, który weźmie je do ręki. Wszystkich zalet nie da się opisać słowami. Musisz sam wypróbować je na łowisku, żeby przekonać się, z czym masz do czynienia.
Ta dwukomorowa skrzynka została stworzona byś wszystkie przynęty i niezbędne
akcesoria miał zawsze pod ręką. Górna, nieco płytsza komora jest zabezpieczona pokrywą z mocnego poliwęglanu. Dzięki wielu wymiennym przegródkom daje niemal
nieograniczoną możliwość organizacji. Pod pokrywą znajdują się otwory wentylacyjne przyspieszające suszenie przynęt. Dolna, głęboka na 12 cm komora pozwala na
przechowywanie większego sprzętu. Znajdziemy tutaj także użebrowane i wyjmowane przegrody, służące jako wieszaki do najczęściej używanych przynęt. Po zdemontowaniu przegród możemy wypełnić komorę mniejszymi, kompatybilnymi pudełkami w konfiguracji: 4 pudełka „LL” + 2 pudełka „820” + 1 pudełko „4060” lub 7
pudełek „820” + 1 pudełko „4060”. Większą komorę możemy także wykorzystać do
przechowywania aparatu, ekranu echosondy, kołowrotków i wielu drobniejszych akcesoriów. Na bokach skrzynki znajdziemy uchwyty mogące służyć jako wieszaki do
przynęt i pozwalające przymocować ją do relingu łodzi podczas szybkiego pływania. Opatentowany, pięciopunktowy system zamykania komór plus rączka, która po
podniesieniu blokuje klapę dają 100% gwarancję, że nawet mocno obciążone pudło nie otworzy nam się podczas przenoszenia. Mocny, duży uchwyt i gumowe, antypoślizgowe nóżki dopełniają całości. Model „3080” można stawiać w dwóch pozycjach. Wymiary (dł./szer./wys.): 48 x 35,6 x 18,6 cm.

VS-3078 Lider sprzedaży i funkcjonalności
Model VS-3078 to hit sprzedaży w segmencie większych pudeł. Według wielu wędkarzy stanowi on najlepszy kompromis pomiędzy optymalnym rozmiarem, funkcjonalnością i ceną.
Już nie musisz zabierać na ryby kilku pudeł. Wszystko, co potrzebne, masz pod ręką, uporządkowane w jednym miejscu.
Nieco mniejsza wersja skrzynki o budowie bardzo podobnej do modelu
„3080” oferowana w atrakcyjnej cenie. W górnej komorze zamykanej białym panelem znajdziemy trzy stałe przegrody i kilkanaście ścianek regulacyjnych. Zmieszczą się tutaj zarówno większe woblery, jak i spora ilość
średnich i większych przynęt gumowych. Otwory wentylacyjne umiejscowione pod pokrywą przyspieszają suszenie przynęt. Dolna, głęboka
na 12 cm komora, ma trzy stałe przegrody z pięcioma ściankami regulacyjnymi. Pomieści większe przynęty np. jerki, jak i wiele mniejszych przynęt. Po zdemontowaniu ścianek mamy już sporo miejsca do wykorzystania na przykład do przechowywania kołowrotków, zapasowych linek
i innego sprzętu. Dolną komorę można także wypełnić mniejszymi pudełkami. Idealna konfiguracja to: 2 pudełka „820” + 1 pudełko „4060” + 3
pudełka „L”. Na bokach skrzynki znajdują się uchwyty pozwalające przypiąć ją do relingu lub uchwytu na łodzi. Na dnie znajdują się duże, antypoślizgowe nóżki. Pięciopunktowy system zamknięcia plus opatentowana rączka, która po podniesieniu zabezpiecza skrzynkę przed otwarciem
to standard w tej grupie skrzynek Versusa.
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Możliwość stawiania w dwóch pozycjach.
Wymiary (dł./szer./wys.): 43 x 29,5 x 18,6 cm.

VS-3070 Pudło dla łowców okazów

VS-3060 Dla każdego i na lata

Duże, dwukomorowe pudło spinningowe oferowane w atrakcyjnej cenie. Górna,
płytsza komora posiada trzy długie, stałe przegrody i trzy krótsze, plus kilkanaście
ruchomych ścianek regulacyjnych. W dolnej części znajdują się trzy stałe przegrody
i duża komora z pięcioma ściankami regulacyjnymi. Model „3070” będzie doskonałym wyborem do przechowywania dużych i średnich woblerów i gum w większych
rozmiarach. Cztery opatentowane zatrzaski wykonane z bardzo trwałego i mocnego
tworzywa stanowią pełne zabezpieczenie dla cennych przynęt. Pod pokrywą znajdują się otwory wentylacyjne.
Wymiary (dł./szer./wys.): 38 x 27 x 12 cm.

Jednokomorowe pudło będące hitem sprzedaży w tym segmencie wielkości. Niewielkie gabaryty, duża pakowność i solidność wykonania zostały docenione przez
spinningistów na wielu kontynentach. Do dyspozycji mamy pięć stałych przegród
i kilkanaście ścianek regulacyjnych pozwalających dostosować pudło do niemal każdej wielkości przynęt, z dużymi jerkami włącznie. Nie zabrakło także systemu wentylacji wnętrza. Wymiary (dł./szer./wys.): 38 x 27 x 8 cm.
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