ODZIEŻ Geoff Anderson

Dania

Odzież inteligentna

„Jesteśmy niewielką, ale bardzo
energiczną firmą z Kopenhagi. Od
1999 roku projektujemy i produkujemy odzież pod marką Geoff Anderson™. Nasz cel jest od początku taki sam. Chcemy w jak największym stopniu zaspokajać specyficzne potrzeby wędkarzy, myśliwych
i wszystkich osób aktywnie spędzających czas w terenie. Aby sprostać
temu niełatwemu zadaniu, cały czas
podnosimy poprzeczkę zarówno
w jakości stosowanych materiałów,
jak i w zakresie projektowania najbardziej optymalnych rozwiązań.”

1699 zł

Kurtka DOZER 5™ LEAF
Piąta generacja jednej z najlepszych kurtek wędkarskich, jakie pojawiły się na rynku od czasu powstania pierwszej oddychającej membrany. Całkowita wiatroszczelność, wodoodporność sięgająca
ciśnienia 10 000 mm słupa wody, świetna oddychalność i legendarna wręcz wygoda noszenia. Nowa
generacja tkaniny T.S.F. to materiał całkowicie odporny na działanie soli zawartej w morskiej wodzie,
a w wersji Leaf zastosowano jej specjalną wersję, z bardziej miękką membraną i „cichszą” warstwą
zewnętrzną. Zamki YKK to także najnowszy produkt japońskiej firmy – po raz pierwszy zastosowano
w nich konstrukcję dającą całkowitą szczelność na samej linii styku zębów zamka. Są też całkowicie
odporne na działanie soli morskiej. Zapinanie mankietów zmieniono na bardziej szczelne i dopasowane do nadgarstka, a zabezpieczenia z Cordury od strony łokci wydłużono o mniej więcej 1/3. Podążający za głową kaptur ma teraz budowę znaną już z kurtki WS 4™, co w porównaniu do poprzedniego modelu da się odczuć już w pierwszych chwilach po założeniu go na głowę. Uwagę warto też
zwrócić na detal, jakim jest elastyczna wstawka przy zatrzaskowym zapięciu pod brodą. W kieszeniach bocznych pojawiły się zamknięcia na długie listwy magnetyczne, które sprawiają, że ich zawartość jest zawsze bezpieczna, a dostęp szybki i łatwy. Rozmiary: od S do JUMBO X. Waga: 998 g (L).
FUNKCJONALNOŚĆ
1.	Materiał T.S.F. odporny na słoną wodę, z miękką
membraną i „cichym” pokryciem.
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.
6.	Wydłużone wstawki ochronne z Cordury.

7.	Dwie całkowicie wodoodporne kieszenie
na klatce piersiowej.
8.	Dwie kieszenie dolne z mocnym i szybkim
zamknięciem na listwy magnetyczne.
9.	Wodoodporna kieszeń wewnętrzna.
10.	Duża kieszeń na plecach.

Spodnie URUS 5™ LEAF
Kolejna generacja kultowych już dla wędkarzy spodni URUS LEAF. Producent postawił tu na poprawę dotychczasowych rozwiązań i poprawienie wodoodporności. URUS 5™ Leaf to w każdym względzie model topowy. Te wyjątkowe spodnie zostały stworzone specjalnie z myślą o wędkarzach i ich pasji. Firma Geoff Anderson słucha swoich klientów i w każdej generacji stara się wprowadzać poprawki wynikające z uwag wędkarzy i nowocześniejsze rozwiązania. Urus 5™ LEAF to podniesiona wodoodporność (sięgająca 10 000 mm słupa wody), całkowita odporność
na słoną wodę, regulacja obwodu pasa za pomocą mocnych rzepowych pasów, szelki na sprzączkach ułatwiających regulację w pełnym zakresie. Spodnie uszyto z najbardziej zaawansowanej wersji oddychającego, wiatroszczelnego i wodoodpornego materiału T.S.F. osiągając niższą
niż w poprzedniej generacji wagę. Rozmiary: od S do JUMBO X. Waga: 920 g.
FUNKCJONALNOŚĆ
1.	Kieszenie boczne zamykane na wodoszczelne zamki YKK nowej
generacji.
2.	Rozpinane nogawki ułatwiające zakładanie na wysokie obuwie.
3.	Część wewnętrzna obszyta przyjemną w kontakcie z ciałem
mikrofibrą.
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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.
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