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Kurtka Leaf HOODY 2™
Nowa generacja popularnej kurtki kamuflażowej, ze zmodyfikowanym, wygodniejszym kapturem. Lubisz styl maskujący, ale chcesz przy tym wyglądać
elegancko? W takim razie wzór Leaf™
Geoff Anderson jest właśnie dla Ciebie. Kurtka szyta w Europie, a do tego dwie z nich nigdy nie wyglądają identycznie, dzięki unikalnemu, bardzo skomplikowanemu nadrukowi.

599 zł

pasek zatrzaskowy
zalecane jako warstwa
pierwsza

ochrona przed
promieniowaniem UV
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druga

elementy z tworzywa
odpornego na niskie temperatury

zalecane jako warstwa
trzecia

■  GEOFF ANDERSON do impregnacji wodoodpornych kurtek i spodni

poleca preparat NikwaX TX Direct.

■ Od sezonu 2017 firma GEOFF ANDERSON zmieniła swoje specyfika-

cje rozmiarów kurtek i spodni, na razie dla nowych modeli Dozer i Urus
oraz kompletu Barbarus. Dostosowanie odzieży do wzrostu użytkownika poprzez długość kurtki, jej rękawów czy nogawek w spodniach kończy się na rozmiarze XXL. Rozmiary XXXL oraz JUMBO X zachowują te same parametry wzrostu co modele XXL a zwiększane są tylko ich wymiary w kwestii szerokości, aby dostosować je do użytkowników o masywniejszej sylwetce lub większej tuszy.

■

KONSERWACJA KURTEK – ZALECENIA PRODUCENTA

v

zawsze oczyścić kurtkę mokrą szmatką po wędkowaniu w morzu;
drobne zabrudzenia usuwać na bieżąco przy użyciu zwilżonej, miękkiej szmatki;
po użyciu, szczególnie podczas deszczowej pogody, powiesić kurtkę na
wieszaku, aż do całkowitego wyschnięcia;
prać w pralce automatycznej jak najrzadziej, najlepiej raz w sezonie;
do prania zamknąć wszystkie zamki i zapiąć rzepy;
nie odwracać stroną wewnętrzną do prania;
unikać odwirowywania;
po praniu w pralce zaimpregnować specjalnymi środkami (np. Grangers)
kiedy kurtka jest jeszcze mokra.
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■ SKLEPY – AUTORYZOWANI DEALERZY ODZIEŻY GEOFF ANDERSON
BIELSKO-BIAŁA – Fishing-Mart, ul. Partyzantów 69, tel. 33 814 14 20, bielsko@fishing-mart.com.pl
BRZOZIE – Sklep Wędkarski SEZON NA LESZCZA, Brzozie 138, tel. 533 182 519, sklep@sezonnaleszcza.pl
CIECIERZYN – Centrum Wędkarskie RYBKA, Elizówka 65 lok. B50, tel. 509 105 092
GDAŃSK – Wedkarski.com, ul. Kartuska 213, tel. 58 660 46 15, kontakt@wedkarski.com
GDYNIA – Wedkarski.com, ul. Łużycka 1/3, tel. 58 660 46 15, kontakt@wedkarski.com
GLIWICE – Wędkarski Świat - Team Samol, ul. Rybnicka 153, tel. 32 230 08 46, sklep@samol.pl
GRODZISK MAZOWIECKI – Sklep Wędkarski RAPA, Plac Króla Zygmunta Starego 20, tel. 608 408 028
KATOWICE – Fishing-Mart, ul. Feliksa Bocheńskiego 69-75, tel. 32 209 72 95, katowice@fishing-mart.com.pl
NOWE GROCHOLICE – Sklep Wędkarski TOPFISH, ul.Stawowa 6c, tel. 509 878 488, 513 012 673
POZNAŃ – Spinningshop.pl, Pracownia ART-ROD, Os. Wichrowe Wzgórze 104, tel. 531 688 008
PRUSZKÓW – RAPA Sklep Wędkarski, Al. Wojska Polskiego 60 lokal poziom -1, tel. 602 406 250
SIERPÓW – PPUH AQUAS Grzegorz Szymański, Sierpów 16, tel. 603 864 588
SOSNOWIEC – Fishing-Mart, ul. Kantora Mirskiego 2c, tel. 32 269 04 65, sosnowiec@fishing-mart.com.pl
WARSZAWA – BASS Sklep Wędkarski, ul. Benedykta Polaka 2c, tel. 608 787 321
WARSZAWA – Sklep Wędkarski PLECIONA DREAM WORLD, Wał Miedzeszyński 377, tel. 22 810 29 90
WARSZAWA – RAPA Sklep Wędkarski, ul. Czerniakowska 155 lokal 109, tel. 519 662 080
WARSZAWA – RAVEN Fishing, ul. Wolska 44, tel. 22 498 05 01 lub 570 580 516, sklep@raven-fishing.pl
WOŁOMIN – Sklep Wędkarski INSEL, ul. Sienkiewicza 23, tel. 22 787 66 42, sprzedaz@insel.pl
ŻOŁĘDOWO – Spinn.pl, ul. Koronowska 30, tel. 502 551 195, przemek@spinn.pl
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PODSTAWOWE ZALETY KURTKI HOODY:
całkowicie płaskie szwy;
v gładki i gęsty polar, elastyczny w każdym kierunku (4-way Stretch Technology);
v doskonała oddychalność, zawsze sucha skóra w czasie wysiłku;
v lekka (zaledwie 650 g dla rozmiaru L), cienka i bardzo ciepła;
v świetnie znosi pranie w pralce automatycznej;
v w yposażona w bardzo praktycznie zbudowane i umiejscowione kieszenie.
Kolor: jasnozielony z ciemnozielonym nadrukiem kamuflażowym.
Rozmiary: od XS do XXXL. Waga: 650 g (L).
v

Kurtka XANTI 2™
Kurtka uszyta z jednego z najlepszych dostępnych na rynku materiałów termoaktywnych, zapewniających wysoki poziom oddychalności i odporność na wiatr czterokrotnie wyższą od tradycyjnego fleece’a. Posiada doskonałe właściwości izolacyjne oraz zdolność utrzymywania ciepła ciała na stałym poziomie. Xanti 2 to odzież
całoroczna, w której żadna pogoda nie jest w stanie nas zaskoczyć. Świetna na warunki jesienno – zimowe. Deszcz i śnieg wręcz odbijają się od jej powierzchni i nie
są w stanie przedostać się do wewnątrz. Kurtka posiada 3 kieszenie zabezpieczone
wodoodpornymi zamkami YKK. Bardzo wygodny krój niekrępujący ruchów, z elastycznymi wstawkami przy kołnierzu, na barkach, w rękawach i na bokach. Wszystkie szwy są całkowicie płaskie. Xanti 2 nie traci właściwości nawet po wielokrotnym
praniu i bardzo szybko schnie. Kolor: zielony-leaf, rozmiary: od S do XXL.

585 zł
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