Norwegia

Odzież wędkarska
Bielizna OTARA 150™ Merino Wool

OKULARY

Każdy, kto przeczyta szczegółowe opisy budowy i właściwości runa merynosów,
będzie miał wrażenie, że to jakiś żart. Nie ma bowiem innego naturalnego surowca, który przy tak wielkim stopniu skomplikowania swojej konstrukcji byłby jednocześnie w każdym detalu dostosowany do potrzeb wymaganych przez użytkowników odzieży outdoorowej. Wszystko to dzięki klimatowi Nowej Zelandii, gdzie stada
owiec w ciągu roku przemieszczają się pomiędzy bardzo ciepłymi dolinami a wietrznymi i zimnymi rejonami górskimi. Bielizna wyprodukowana z wełny merynosów nie
ma konkurencji pod względem poczucia komfortu, zapewnienia ciepła i zdolności
transportu wilgoci na zewnątrz. Właściwości: włókna Merino Wool posiadają swoisty rodzaj „inteligencji cieplnej”, pozwalając użytkownikowi bielizny zachowywać stały, komfortowy dla niego mikroklimat; znakomicie utrzymują ciepło i bardzo szybko
odprowadzają wilgoć na zewnątrz, dzięki skomplikowanej budowie z hydrofilicznym
wnętrzem i hydrofobiczną warstwą zewnętrzną; mają naturalne właściwości antybakteryjne, dzięki budowie przypominającej zachodzące na siebie łuski, co utrudnia
namnażanie się bakterii; delikatne, bardzo cienkie włókna Merino Wool dają nieporównywalne do innych materiałów poczucie komfortu, nigdy nie podrażniają skóry;
waga kompletu w rozmiarze M to tylko 300 gramów.

Okulary polaryzacyjne Mustad
Hank Parker Signature Series
Hank Parker to jeden z najbardziej szanowanych zawodowych
łowców bassów w USA, członek Bass Hall of fame od 2003 roku.
v polaryzacja 99% odblasków;
v pełna ochrona oczu przed promieniami UVA i UVB;
v soczewki wyprodukowane w technologii wielowarstwowej;
v mocne a przy tym lekkie oprawki;
v 5-letnia gwarancja na wady materiału i wykonania.

Okulary polaryzacyjne Mustad Pro
Wysokiej klasy produkt w przystępnej cenie. Nowoczesny design, pełna polaryzacja i ochrona przed promieniowaniem ultrafioletowym.

239 zł
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RĘKAWICE

HP103A-01

HP104A-01

HP105A-01

HP106A-01

Nowość

Rękawice Mustad Landing Gloves

239 zł
Łuskowa struktura
włókna wełny merynosa

CZAPKI
Letnia czapka z siatką, klasyczny kształt baseball, z tyłu regulowane zapięcie typu
snapback. Świetna jakość materiału, który doskonale leży na głowie, łatwo się pierze
i trzyma kształt przez wiele lat.

145 zł

145 zł
71-02-3

71-04-3

Bardzo wygodna, oddychająca czapka, cała uszyta z elastycznego materiału – stretchu. Dostępne dwa rozmiary, standardowy i specjalny, głębszy, kolory: zielony i czarny.

50 zł
70-04-2 (płytka)
70-04-4 (głęboka)

Wygodny kapelusz wykonany z mocnego materiału, który wytrzyma wiele lat użytkowania. Nie wchłania wody, łatwo go oczyścić z każdego zabrudzenia.

84

70-06-2 (płytka)
70-06-4 (głęboka)

145 zł
75-01-3

Wygodne rękawice zaprojektowane z myślą o łowcach bardzo dużych ryb morskich
czy sumów, gdzie hol trwa często bardzo długo. Zabezpieczają przed otarciami dłoni
a jednocześnie pozwalają na bardzo dobry chwyt wędziska czy korbki kołowrotka. Połączenie kilku rodzajów materiału: nubuku (palce od strony wewnętrznej),
sztucznej skóry (strona wewnętrzna dłoni), neoprenu (nadgarstek), oddychającej siatki (strona wierzchnia na palcach) oraz elastycznego tworzywa (wierzch
pomiędzy palcami i nadgarstkiem). Rozmiary od S do
XL (GL001-S, GL001-L, GL001-M, GL001-XL).

Rękawice Mustad Casting Gloves
Przeznaczone do wielogodzinnego spinningowania
ciężkimi przynętami. Konstrukcja „mesh matrix”, składająca się z dobrze oddychającej, grubej i miękkiej siatki na stronie wierzchniej, neoprenu na nadgarstkach,
nubuku na stronie wewnętrznej oraz specjalnych wstawek z materiały antypoślizgowego w najważniejszych
dla pewnego chwytu miejscach. Rozmiary od S do XL
(GL002-S, GL002-L, GL002-M, GL002-XL).

Rękawice Mustad Sun Gloves
Lekkie rękawiczki przeznaczone do łowienia w warunkach letnich, zabezpieczają przed poparzeniami dłoni dzięki materiałom z poziomem ochrony
UPF50. Szybkoschnące, bardzo lekkie, dwa pełne
palce, a kciuk, palec wskazujący i środkowy otwarte. Zbudowane z cieniutkiego materiału oddychającego na stronie wierzchniej oraz z nubuku i miękkiej,
gęstej siatki wewnątrz. Rozmiary od S do XL (GL003-S, GL003-L, GL003-M, GL003-XL).

Rękawice Mustad Half Finger Casting Gloves
Lżejsza wersja rękawic Casting Gloves, bez palców,
co umożliwia choćby wiązanie zestawów bez ściągania rękawiczek. Bardzo delikatny materiał oddychający na stronie wierzchniej znacząco zmniejsza wagę produktu. Rozmiary od S do XL (GL004-S, GL004-L, GL004-M, GL004-XL).
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