Odzież wędkarska
Bluza z kapturem JABBA 2™

Bielizna THERMAL 2™

Wygodna bluza z kapturem, idealna do każdego rodzaju aktywnego wypoczynku.
Zapewnia doskonałą izolację termiczną i transportuje nadmiar wilgoci na zewnątrz
bluzy. Jabba 2 jest znakomita na jesienne czy wiosenne wyprawy wędkarskie. Świetnie sprawdza się pod kurtką, jako dodatkowe zabezpieczenie przed wiatrem i chłodem. Niesamowicie komfortowa w bezpośrednim kontakcie z ciałem. Kolor: zielony,
rozmiary od XS do XXXL. Waga: 528 g (L).

Najcieplejsza bielizna w ofercie Geoff Anderson powraca w swojej drugiej odsłonie.
Lżejsza, cieńsza, dzięki temu wygodniejsza w użytkowaniu, ale ciągle tak samo ciepła. Kolor: ciemnozielony, rozmiary od XS do XXXL. Waga kompletu: 619 g (rozmiar M).
GŁÓWNE CECHY BIELIZNY THERMAL 2:
v w ysoka oddychalność;
materiał Polartec®Classic 200® połąv materiał szybkoschnący;
czony z Polartec® PowerStretch®, elav całkowicie płaskie szwy;
stycznym w 4 kierunkach;
v doskonałe trzymanie ciepła i efekv elastyczne, płaskie kieszenie
tywne oddawanie wilgoci;
w bluzie i spodniach.
v

545 zł

GŁÓWNE CECHY BLUZY JABBA 2:
zapewnia ciepło, jest przy tym lekka i dopasowana;
v dzięki świetnej oddychalności zapewnia wysoki komfort przy aktywnym wypoczynku;
v szybko odprowadza wilgoć, dzięki czemu lepiej utrzymuje ciepło;
v bardziej wytrzymała, niż zwykłe bluzy z popularnego „polaru”;
v wewnętrzna warstwa z materiału Scafe coffee fiber™, szybkoschnącego, eliminującego zapachy;
v kaptur z materiału Polartec PowerStretch®, z regulowaną szerokością na szyi;
v specjalnie ukształtowane strefy na łokciach;
v elastyczne w 4 kierunkach wstawki z materiału Polartec PowerStretch® na bokach bluzy;
v wszystkie szwy całkowicie płaskie;
v spełnia funkcję 1 i 2 warstwy.

439 zł

349 zł

v

Kurtka DOZER™

Bielizna EVAPORATOR 2™
Bielizna może być stosowana jako pierwsza lub druga warstwa. Jej zadaniem jest
szybkie odprowadzanie potu do zewnętrznej warstwy oraz utrzymywanie ciepła
w niskich temperaturach. Bielizna Evaporator™2 nadaje się do noszenia pod wierzchnią odzież uszytą z materiałów nieoddychających. Kolor: czarny z szarymi wstawkami, rozmiary od XS do XXXL. Waga kompletu: 496 g (rozmiar M).
GŁÓWNE CECHY BIELIZNY EVAPORATOR 2:
materiał Lightweight Performance po- v w ysoka oddychalność;
łączony z Polartec® PowerStretch®, ela- v niesamowicie niska waga w stosunku
stycznym w 4 kierunkach;
do oferowanego komfortu cieplnego;
v doskonałe trzymanie ciepła i efektywv materiał szybkoschnący;
v całkowicie płaskie szwy.
ne oddawanie wilgoci;
v

Klasyczna kurtka o szerokiej gamie zastosowań: jako warstwa zewnętrzna lub jako dodatkowe ocieplenie kurtki wodoszczelnej. Doskonale pasuje pod kurtkę DOZER 4™.
Gwarantuje wysoką oddychalność, świetnie utrzymuje ciepło, szybko schnie. Kolor:
brązowy, rozmiary od S do XXXL.

259 zł

259 zł

395 zł

GŁÓWNE CECHY KURTKI DOZER:
v przedni zamek YKK, wiatroszczelny;
płaskie szwy;
v w ysoki kołnierz;
v 2 kieszenie boczne z zamkami YKK.
v
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