Odzież wędkarska DRAGON, MEGA BAITS
Rękawice neoprenowe
v
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o dsłaniają kciuk, palec wskazujący i środkowy;
doskonała ochrona w temperaturach od –5°C do +5°C;
delikatny neopren o grubości 2 mm zapewniający ochronę termiczną bez zmniejszenia komfortu łowienia, wnętrze wykończone specjanym materiałem dodatkowo kumulującym ciepło;
szybko wysychają po przemoczeniu;
regulacja obwodu na nadgarstku;
RE-09-008
kolor: czarne.

OKULARY
Nowoczesny kształt oprawek, doskonałe własności polaryzacyjne, filtr UV i gwarantowana jakość. Każdy model
świetnie zatrzymuje refleksy świetlne poprawiając w ten
sposób widzenie podwodnych przeszkód, a niekiedy pomagając zauważyć rybę żerującą w płytkiej wodzie. Można
w nich łowić w każdych warunkach pogodowych.

Okulary polaryzacyjne
w kompozytowych
oprawkach

RAMKA
W KOLORZE
„CAMOU”

51-36-012

51-36-006

Rozjaśniające okulary polaryzacyjne
w metalowo-kompozytowych oprawkach

51-36-013

Wysokiej klasy metalowe oprawki i nowoczesne, rozjaśniające obraz soczewki polaryzacyjne to wyznacznik jakości tych produktów.

51-36-007
51-36-015

51-37-003

51-37-002

51-36-010

51-36-016

Rozjaśniające okulary polaryzacyjne
Dwa modele okularów z najnowszym typem soczewki polaryzacyjnej z jednoczesnym efektem rozjaśniania i wyostrzania obrazu.

Nakładki polaryzacyjne
Do mocowania na daszku czapki.

51-36-001

51-36-002
51-40-001
wysokość 52,5 mm

Ściereczka do okularów

Okulary pływające

Ściereczka z mikrowłókien do czyszczenia okularów – nie uszkadza powierzchni soczewek.
51-35-000

51-38-002

BAITS

MegaBAITS CZAPKI

90-000-07: czapka w kolorze kamuflażowym, kształt typu baseball, kolorystyka dopasowana do nowej linii odzieży DRAGON TECL-WOOD.
90-008-07: czapka typu baseball wykonana z tkaniny heavy cotton, nowoczesna stylistyka w kolorach charakterystycznych dla linii produktów MEGA BAITS.
90-012-05: bardzo wygodna czapka z oddychającego materiału typu stretch, elegancki, czarny kolor z białymi szwami.

90-012-05
2018

51-40-005
wysokość 60,0 mm

90-000-07

90-008-07

MegaBAITS
OKULARY POLARYZACYJNE
Doskonałe własności polaryzacyjne, filtr UV i gwarantowana jakość.
Świetnie zatrzymują refleksy świetlne
i chronią oczy przy długich pobytach
nad wodą. Można w nich łowić w każdych warunkach pogodowych.
Nowoczesny kształt oprawek, z odsłoniętymi soczewkami, nowa kolorystyka kamuflażowa. Soczewki żółte, o właściwościach rozjaśniających.
Zapakowane w eleganckie etui z logo Mega Baits.

BAITS

51-36-100
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