Odzież wędkarska
Kurtka BARBARUS™
Barbarus to nowy model w ofercie Geoffa Andersona, do powstania której przyczynił się bogaty pakiet doświadczeń zbieranych na przestrzeni wielu lat przez wędkarzy użytkowników odzieży GA na całym świecie oraz specjalistów tej firmy i dzięki temu stworzono kurtkę o niemal wzorcowym stosunku jakości do ceny. Do uszycia kurtki zastosowano te same materiały, co do najnowszego DOZERA 5™, jednakże finalnie osiągając niższą wagę. BARBARUS™ to kurtka rewelacyjnie sprawdzająca
się na łodzi, ale też podczas niedzielnym spacerze z rodziną. Szeroki zakres regulacji
w pasie, rękawach i kapturze zapewnia pełne dopasowanie kurtki do tych elementów ciała. Barbarus to kurtka w 100% wodoodporna, wiatroszczelna i oddychająca.
3-warstwowa kombinacja materiału T.S.F. daje gwarancję odprowadzania potu i nieprzepuszczalności wody z zewnątrz. Wodoodporność sięga 10 000 mm słupa wody.
Rozmiary: od S do JUMBO X. Waga: 832 g (L).
FUNKCJONALNOŚĆ:
1. R egulowany kaptur podążający za
ruchami głowy.
2. E lastyczne, regulowane mankiety.
3. W
 ewnętrzna kieszeń z zamkiem YKK.
4. 2 kieszenie na klatce piersiowej (zdolne
pomieścić pudełka z przynętami)
z ukrytymi zamkami YKK.
5. 2 kieszenie na brzuchu
z ukrytymi zamkami YKK.
6. P łynna regulacja rozmiaru
(pas i mankiety).
7. K arabińczyk na
plecach służący
do przyczepienia
podbieraka
pstrągowego.

869 zł

Kurtka dla spinningistów i muszkarzy
XANADO™
Czy to możliwe, żeby w pełni chroniąca przed deszczem i wiatrem, a przy tym świetnie oddychająca kurtka z kapturem ważyła mniej niż 700 gramów? Do niedawna odpowiedź brzmiałaby: „Nie”. Jednak XANADO zmieniła wszystko, waży bowiem dokładnie 698 gramów. Mimo to należy do najmocniejszych, najtrwalszych kurtek wędkarskich dostępnych na rynku. Wszystko to dzięki materiałowi z jakiego została uszyta: Cordura® Shell, połączonemu z membraną uniemożliwiającą wnikanie drobnych
kryształków soli morskiej. Jak destrukcyjnie sól morska działa na wodoszczelne, wiatroszczelne i oddychające membrany – wiedzą chyba wszyscy, którzy łowili morskie
trocie. Za trzecią najciekawszą cechę XANADO, obok lekkości i trwałości, uznaliśmy
zewnętrzne kieszenie na pudełka z „zamkiem” magnetycznym, zbudowanym z szeregu kilkunastu minimagnesów. Jedną ręką, bez najmniejszego problemu, wsuwamy do takiej kieszeni pudełko z przynętami, cofamy dłoń, a kieszeń w tej samej chwili zamyka się, zabezpieczając pudełko wewnątrz. Właściwości: odporność na ciśnienie 20 000 mm słupa wody (testowana przez 3 godziny pod takim ciśnieniem w specjalnej komorze); stuprocentowa wiatroszczelność; doskonała zdolność oddychania;
spełnienie bardzo wysokich standardów ekologicznych (Eko-Tex 100, Bluedesign®,
nie zawiera teflonu, membrana jest biodegradowalna). Kurtka została zaprojektowana w Danii, a wyprodukowana w Polsce.
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709 zł
Spodnie BARBARUS™
Spodnie BARBARUS™ stanowią idealny komplet z kurtką. Stworzone z tego samego wodoodpornego, wiatroszczelnego i oddychającego materiału T.S.F. (wodoodporność sięgająca 10 000 mm słupa wody) idealnie nadają się do użycia łodzi czy brzegu. Wysoki stan
spodni zapewnia odpowiednią ochronę przed chłodem i wodą. Szeroki zakres regulacji szelek sprawia,
że każdy idealnie dopasuje spodnie do swojego rozmiaru. Rozpinane nogawki znacznie ułatwiają zakładanie spodni na wysokie obuwie. W połączeniu z kurtką
Barbarus spodnie tworzą komplet chroniący wędkarza
nawet w najgorszych warunkach pogodowych. Rozmiary: od S do JUMBO X. Waga: 678 g (L).
FUNKCJONALNOŚĆ:
1. 2 pojemne kieszenie udowe.
2. 2 duże kieszenie zamykane na rzep.
3. Wygodny krój kolan.
4. Wysoki stan spodni osłaniający przed
wiatrem i wilgocią odcinek krzyżowolędźwiowy.
5. Rozpinane nogawki ułatwiające
zakładanie spodni na wysokie obuwie.
6. Zamki YKK.
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FUNKCJONALNOŚĆ
1. Wodoszczelne zamki YKK® AquaGuard;
2. 2 kieszenie zewnętrzne magnetyczne
3. 2 kieszenie zewnętrzne z zamkiem wodoszczelnym;
4. Jedna kieszeń wewnętrzna (zamek wodoszczelny);
5. Wykończenie wewnętrznej strony mankietów neoprenem o strukturze skóry rekina;
6. Nowatorski design kołnierza, niezależnego od kaptura;
7. Kaptur dopasowujący się do ruchów głowy;
8. Płynna regulacja rozmiaru (pas i mankiety).
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