Odzież wędkarska
Kurtka DOZER 5™

1299 zł

Kolejna odsłona kurtki DOZER 5™ to efekt doświadczeń i wniosków wędkarzy z okresu kilkunastu lat. Całkowita wiatroszczelność, pięciokrotnie zwiększona wodoodporność sięgająca teraz ciśnienia 10 000 mm słupa wody, świetna
oddychalność i legendarna wręcz wygoda noszenia. DOZER 5™ to kurtka przemyślana w każdym fragmencie. Wskaźnik przepuszczalności wody kurtki podwyższono tak znacząco poprzez zastosowanie bardziej zaawansowanej technologicznie tkaniny T.S.F. Jej aktualna generacja to materiał całkowicie odporny na działanie soli zawartej w morskiej wodzie, podobnie jak wszystkie zamki YKK zastosowane w DOZER 5™. Te ostatnie to także najnowszy produkt
japońskiej firmy – po raz pierwszy zastosowano konstrukcję dającą całkowitą szczelność na samej linii styku zębów
zamka. Nowe mankiety są bardziej szczelne i dopasowane do nadgarstka a umieszczone na rękawach wzmocnienia z Cordury powiększyły się znacznie w kierunku barków. Kaptur zaadoptowany z kurtki WS 4™ to jedna z najistotniejszych zmian, biorąc pod uwagę wzrost komfortu i wygody. Elastyczna wstawka przy zatrzaskowym zapięciu
pod brodą to drobny element, ale w praktyce okazuje się wyjątkowo zauważalny. Boczne kieszenie zapinają się teraz automatycznie po wyjęciu ręki, dzięki długim listwom magnetycznym. Kurtki DOZER 5™ są idealnym rozwiązaniem do łowienia z łodzi jak i użytkowania na co dzień. Rozmiary: od S do JUMBO X, waga 998 g (L). Kolor: zielony.
FUNKCJONALNOŚĆ
1.	Materiał T.S.F. odporny na słoną wodę,
z podwyższoną kilkukrotnie wodoszczelnością.
2.	Zamki YKK w 100% odporne na słoną wodę.
3.	Kaptur nowej generacji.
4.	Elastyczny element w zapięciu pod brodą.

5.	Nowe, lepiej dopasowane zapięcie mankietów. 8.	Dwie kieszenie dolne z mocnym i szybkim
zamknięciem na listwy magnetyczne.
6.	Wydłużone wstawki ochronne z Cordury.
9.	Wodoodporna kieszeń wewnętrzna.
7.	Dwie całkowicie wodoodporne kieszenie na
klatce piersiowej.
10.	Duża kieszeń na plecach.

Spodnie URUS 5™
Następna odsłona topowych spodni URUS. Producent postawił tu na ulepszenie wszelkich
dotychczasowych rozwiązań i poprawienie wodoodporności. URUS 5™ to idealny przykład na to, że Geoff Anderson słucha swoich klientów. W spodniach poprawiono wszystko, co tylko mogło tego wymagać. Wodoodporność spodni wzrosła do 10 000 mm słupa
wody, regulacja pasa odbywa się teraz poprzez paski z rzepami Velcro, a do szelek wprowadzono plastikowe sprzączki pozwalające na pełną i pewną regulację rozmiaru. Ponadto URUS 5™ to wszystkie sprawdzone już dotychczas rozwiązania z poprzednich generacji tych spodni. Wewnętrzna strona spodni obszyta jest miłą w kontakcie ze skórą wyściółką Micromesh, rozpinane nogawki ułatwiają zakładanie spodni nawet na wysokie obuwie, a wysoki stan tylnej części spodni zapewnia ochronę odcinka krzyżowo lędźwiowego. Wszystko to sprawia, że URUS 5™ są idealną propozycją do użytkowania na łodzi czy
łowienia z brzegu. Kolory: zielony. Rozmiary: od S do JUMBO X. Waga: 920 g.

1099 zł
FUNKCJONALNOŚĆ
1. K ieszenie boczne zamykane na wodoszczelne
zamki YKK nowej generacji.
2. R ozpinane nogawki ułatwiające zakładanie na
wysokie obuwie.
3. C zęść wewnętrzna obszyta przyjemną
w kontakcie z ciałem mikrofibrą.
4. Podwyższona część tylna chroniąca przed
wiatrem i wodą odcinek krzyżowo-lędźwiowy.
5. Szybka i pełna regulacja pasa na rzepy Velcro.
6. W pełni regulowane sprzączką szelki.

Kurtka/podpinka DOZER LINER™ LEAF, DOZER LINER™
Dozer Liner™ to wyjście firmy Geoff Anderson naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów. Lekka, wiatroszczelna, oddychająca i zarazem bardzo
elegancka kurtka będąca jednocześnie podpinką pod topowe modele odzieży wierzchniej tej firmy. Dozer Liner™ uszyto z zaawansowanych technologicznie, ciepłych materiałów syntetycznych. Dzięki specjalnemu krojowi kurtka
ani trochę nie ogranicza naszych ruchów. Między podpinką a ciałem tworzy się stre719 zł
fa wolnego powietrza, co znacząco podnosi komfort termiczny użytkownika. Idealna
jako warstwa izolacyjna, zapewnia ciepło nawet gdy jest mokra. Dzięki Dozer Liner™
wędkarzom niestraszne już będą nawet najzimniejsze dni. Materiał odporny jest na
słoną wodę. Rozmiary: od S do JUMBO X. Waga 753 g (JUMBO X). Kolory: czarny, leaf.
FUNKCJONALNOŚĆ
1. O
 dporny na słoną wodę materiał.
2. W
 ysoki, zapinany pod szyję kołnierz.
3. Z amki YKK.
4. D
 wie zapinane na zamek kieszenie.

5. Bardzo niska waga.
6. W
 iatroszczelność.
7. Znakomita oddychalność
materiału.

Kamizelka/podpinka DOZER LINER™
Kamizelka DOZER LINER™, podobnie jak kurtka
może pełnić rolę podpinki pod topowe modele kurtek Geoffa Andersona. Lekka, oddychająca i wiatroszczelna kamizelka doskonale sprawdza się w użytkowaniu poza wędkarskim. Uszyta
z nowoczesnych, odpornych na słoną wodę i zapewniających ciepło materiałów syntetycznych
zapewnia strefę wolnego powietrza między ciałem a kamizelką, co daje ekstremalny komfort
termiczny nawet w najzimniejsze dni. Krój kamizelki zapewnia pełną swobodę ruchów nie ograniczając ani trochę możliwości rzutowych wędkarza. Waga 513 g (XL). Rozmiary: od S do JUMBO X. Kolory: czarny, leaf.
2018

719 zł
FUNKCJONALNOŚĆ
1. O
 dporny na słoną wodę materiał.
2. W
 ysoki zapinany pod szyję
kołnierz.
3. 2 kieszenie zapinane na zamki YKK.
4. Niska waga.
5. Znakomita oddychalność
materiału.
6. W
 iatroszczelność.
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