Skrzynie i pudełka wędkarskie
VS-3010 (NS, ND, NDM)
Seria pudełek o kształcie bliźniaczym do „3020”, ale w mniejszym wydaniu. Rozmiar
205x145 mm pozwala na noszenie pudełek w kieszeniach kamizelki lub kurtki wędkarskiej. Wnętrza można dowolnie przystosować do przechowywania średnich i małych gum, woblerów i błystek. W komplecie otrzymujemy wzmocnione przegródki
typu ”Y” i system zmykania jedną ręką „One Hand”. Wszystkie trzy pudełka są oferowane w kolorze ciemnoszarym lub transparentnym.

VS-3010 NS
(dł./szer./wys.):
20,5 x 14,5 x 2,8 cm

VS-3020 (NS, ND, NDDM)
Trzy kompaktowe pudełka różniące się głębokością i rozmieszczeniem przegródek.
Doskonała propozycja zarówno dla wędkarzy łowiących z łodzi, jak i z brzegu. Pudełka sprawdzą się przy przechowywaniu małych i średnich przynęt sztucznych. Najgłębszy model (NDDM) będzie idealny do przechowywania woblerów do 16 cm długości, natomiast najpłytszy (NS) do najmniejszych gum, popularnych „paprochów”.
Wyróżnikiem serii są wzmocnione ścianki regulacyjne z opatentowanym systemem
mocowania typu „Y”, z możliwością ustawiania co 3,2 mm. Seria posiada zamknięcia typu „One Hand”. Wszystkie trzy pudełka są oferowane w kolorze ciemnoszarym lub transparentnym.

VS-3010 ND
(dł./szer./wys.):
20,5 x 14,5 x 4 cm

SYSTEMEM MOCOWANIA TYPU „Y”

VS-3010 NDM
(dł./szer./wys.):
20,5 x 14,5 x 4 cm

VS-820 (ND, NDM)
VS-3020 NS
Wymiary (dł./szer./wys.):
25,5 x 19 x 2,8 cm

VS-3020 ND
Wymiary (dł./szer./wys.):
25,5 x 19 x 4 cm

VS-3020 NDDM
Wymiary (dł./szer./wys.):
25,5 x 19 x 6 cm
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Chyba najbardziej lubiane przez spinningistów pudełka na przynęty sztuczne, cenione za optymalną wielkość, trwałość i wygodę użytkowania. Zmieścimy je w większych kieszeniach kamizelki lub kurtki, a także w bocznych kieszeniach spodni typu
„bojówki”. Do wybory mamy dwa modele o identycznych rozmiarach, ale różniące
się organizacją przegródek. System zamykania „One Hand” plus wzmocnione przegródki typu „Y” to dodatkowe atuty tego modelu. Pudełka są kompatybilne z ze skrzyniami: „8050”, „3080” i „3078”.

VS-820 ND
(dł./szer./wys.):
23,3 x 12,7 x 3,4 cm

VS-820 NDM
(dł./szer./wys.):
23,3 x 12,7 x 3,4 cm
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