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ODZIEŻ INTELIGENTNA

OZNACZENIA WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW UŻYTYCH PRZY OPISACH PRODUKTÓW

kieszenie 
wodoszczelne ❄

elementy z tworzywa 
odpornego na niskie 
temperatury

zamek błyskawiczny 
YKK

odprowadzanie 
potu pasek zatrzaskowyochrona przed 

ukąszeniami owadówwodoszczelność

materiał 
„oddychający”

wodoszczelny zamek 
błyskawiczny YKK

ochrona przed 
promieniowaniem UV

zalecane jako warstwa 
trzecia

wiatroszczelność zalecane jako warstwa 
pierwsza

materiał 
nieabsorbujący kropel 
wody

materiał 
szybko schnący

izolacja 
termiczna

wzmocniona 
powierzchniawentylacja zalecane jako warstwa 

druga

Duńska firma Geoff Anderson została założona przez dwóch zapalonych wędka-
rzy, którym od początku przyświecał jeden cel – stworzenie idealnej odzieży do 
wędkowania. Postawili oni na jakość najlepszych, dostępnych na rynku materia-

❄

SympaTex

SympaTex®

SympaTex®

SympaTex®

Kurtka WAKAsAzhi™
Wakasazhi™ to kurtka wyjątkowa pod każdym 
względem. To pionierka tzw. odzieży ekologicz-
nej. Zastosowana membrana Sympatex jest bo-
wiem w pełni biodegradowalna. Wszystkie naj-
ważniejsze dla wędkarzy parametry takie jak: od-
dychalność, wodoodporność, wiatroszczelność 
i odporność na zużycie zostały tu wyśrubowane 
do poziomu nieosiągalnego dla innych producen-
tów. Przed wprowadzeniem kurtki do produkcji zo-
stała ona poddana szeregowi badań, które wyko-
nano w znanym na całym świecie instytucie Ho-
henstein w Niemczech. Ich wyniki potwierdziły, 
że kurtka Wakasazhi™ wyznacza nowe standardy 
wśród specjalistycznej odzieży dla nowoczesne-
go wędkarza. Kolory: zielony. Rozmiary: M do XXL.

NAjWAżNiejsze cechy KurtKi:
•  100% wodoodporność (20.000 mm słupa 

wody);
•  100% wiatroszczelność;
•  wysoka oddychalność;
•  wysoka odporność na ścieranie 

(ponad 40.000 cykli);
•  maksymalna funkcjonalność;
•  najcieńsza na świecie membrana 

(odporna na blokowanie środkami 
piorącymi i  zanieczyszczeniami);

•  łatwa konserwacja;
•  niska waga – 440 g (S);
•  przyjazność środowisku;
•  certyfikaty jakości Bluesign® i Oeko-Tex®;
•  wyprodukowana w UE (Polska);
•  bezpieczeństwo 

(brak sztucznych barwników);
•  materiały antyalergiczne.

HI-END

P R O D U C T

łów tekstylnych takich jak: Polartec®, softshell, cordura®, Powerstretch, Windbloc® czy Outlast®. efektem wieloletniej pracy i du-
żego doświadczenia firmy Geoff Anderson jest doskonała odzież skierowana do wędkarzy, a także myśliwych i wszystkich miło-
śników aktywnego wypoczynku. znakomita jakość stosowanych przez firmę materiałów została potwierdzona w najbardziej eks-
tremalnych warunkach. NAsA wykorzystuje Outlast® do projektowania odzieży dla astronautów, natomiast duńska policja ma na 
wyposażeniu spodnie hikezone – autorski wyrób firmy. zapraszamy do świata Geoff Anderson.

GEOFF ANDEDRSON 
do impregnacji wodoodpornych 
kurtek i spodni poleca preparat  

NikwaX TX Direct

1850 zł
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540 zł

990 zł

❄

Kurtka rAPtOr™
Krótka kurtka z kapturem, idealna do brodzenia dla spinnin-
gistów i muszkarzy. Uszyta z materiału The System Fabric™, 
tkaniny membranowej wykonanej z poliuretanu, składają-
cego się z mikroskopijnych porów. Dzięki nim wilgoć może 
odparowywać na zewnątrz, ale nie ma możliwości dosta-
wać się do wnętrza kurtki. Powierzchnia materiału jest wy-
kańczana wyjątkowo mocnym splotem Sotina, odpornym 
na przecieranie i rozdarcia. Kaptur jest tak ukształtowany, 
że podąża za ruchami głowy, cały czas pozostawiając odsło-
nięte pole widzenia. Można go też łatwo zrolować i zapiąć 
specjalnym zatrzaskiem. oferowana w roz-
miarach S do XXXL, w kolorze ciemnozielo-
nym. Właściwości: wodoszczelność – ciśnie-
nie 2000 mm słupa wody (wyjątkowo silny 
deszcz to ciśnienie 1000 mm), zdolność do 
odparowania około 150 g wilgoci na godzi-
nę. Kolor: zielony. Waga: 862 g (S).

Kurtka Ws 3™
Kurtka WS to absolutny hit i żelazny punkt w programie Geoff 
Anderson. Teraz w jeszcze bardziej udoskonalonej wersji 3. 
Krótki krój kurtki czyni ją idealną do brodzenia dla spinningi-
stów i muszkarzy. Uszyta z materiału The System Fabric™, tka-
niny membranowej wykonanej z poliuretanu, składającego się 
z mikroskopijnych porów. Dzięki nim wilgoć może odparowy-
wać na zewnątrz, ale nie ma mozliwości dostawać się do wnę-
trza kurtki. Nowością jest zastosowanie Cordury® (szare ele-
menty) – materiału kilkukrotnie odporniejszego na przeciera-
nie i rozdarcia od nylonu czy poliestru, przy zachowaniu wyso-
kiej wodoodporności i oddychalności. Kurtka WS 3 jest wręcz 
„naszpikowana” nowatorskimi rozwiązaniami i może być wzo-
rem nowoczesnej kurtki wędkarskiej. Właściwości: wodoszczel-
ność – ciśnienie 2000 mm słupa wody (wyjątkowo silny deszcz 
to ciśnienie 1000 mm), zdolność do odparowania około 170 g 
wilgoci na godzinę. Kolor: szaro–zielony lub szaro–brązowy. 
Rozmiary od S do XXXL. Waga: 1190 g (L). 

FuNKcjONAlNOść

FuNKcjONAlNOść

szaro– 
brązowy

szaro– 
zielony

   1.  Dwie obszerne kieszenie z magnetycznymi zamknięciami. 
   2.  Wodoodporna kieszeń wew nętrz na na telefon.
   3.  Zaczep na szczypce wędkarskie.
   4.  Regulowane rękawy ze ściągaczmi z lycry.
   5.  Zaczep do mocowania podbieraka.
   6.  Kaptur „podążający” za ruchami głowy, wyposażony w trzy 

wygodne ściągacze.
   7.  Dwa klipsy z wyciąganą linką.
   8.  Rzep na wędzisko, tzw. „trzecia ręka”.
   9.  Specjalne kieszenie do ogrzewania rąk. 
10.  Pionowa, wodoodporna kieszeń.
11.  Wodoodporna kieszeń na kluczyki.
12.  Ramiona i barki wzmocnione opatentowanym materiałem 

„Cordura®” firmy Dupont® (szare elementy). 
13.  Rękawy kurtki WS 3 zakończone specjalnymi rękawicami 

z wycięciami na kciuk. Nowy rodzaj szwów zapewnia mak-
symalny komfort podczas wielogodzinnego rzucania spin-
ningiem czy muchówką.

14.  Odpinana torba z mocnego tworzywa do przechowywa-
nia np. podbieraka.

1.  Dwie obszerne kieszenie zapinane na rzepy
2.  Wodoodporna kieszeń wew nętrz na na te-

lefon.
3.  Zaczep na szczypce wędkarskie.

4.  Regulowane rękawy ze ściągaczmi z lycry.
5.  Zaczep do mocowania podbieraka.
6.  Kaptur „podążający” za ruchami głowy, wy-

posażony w trzy wygodne ściągacze.
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❄

Kurtka DOzer 3™ leAF i spodnie urus 3™ leAF
Kurtka Dozer 3 i spodnie Urus 3 to produkty, które zyskały największą popularność wśród wędkarzy. Można więc było się spo-
dziewać, że inżynierowie z firmy Geoff Anderson szybko zaskoczą nas kolejnymi osłonami tych modeli. „Leaf” czyli „Liść” to ozna-
czenie zastosowanego charakterystycznego kamuflażującego designu. Dzięki niemu wędkarz jeszcze bardziej wtapia się w oto-

czenie, stając się niewidocznym dla ryb. Zmiany dotyczą jednak nie tylko wyglądu. Odzież z serii „Leaf” posiada bowiem jeszcze lepsze parametry 
techniczne w stosunku do pierwowzoru. Oddychalność to aż 12.600 g/24 h, natomiast wodoodporność sięga 10.000 mm słupa wody! Tak doskonałe 
wyniki stawiają serię „Leaf” w czołówce obecnie produkowanej odzieży technicznej. Poza tym zastosowany materiał jest lżejszy i znacznie cichszy 
przy dotknięciu. Funkcjonalność i krój zarówno kurtki jak i spodni nie zmieniła się w stosunku do poprzedniej serii. W miejscach najbardziej nara-
żonych na przetarcie ponownie zastosowano wytrzymałą Cordurę® (szare elementy). Rozmiary: S do XXXL. Waga: 1054 g (M).

FuNKcjONAlNOść KurtKi i sPODNi
  1.  Kurtka Dozer 3 Leah posiada aż 12 kieszeni.
  2.  Dwie przednie, wodoodporne kieszenie.
  3.  Kieszenie boczne wyłożone materiałem typu fleece, 

służące do ogrzewania rąk.
  4.  Dwie duże kieszenie dolne, zamykane na zatrzaski.
  5.  Kieszenie, wyposażone w tzw. „system wentylacji pach”.
  6.  Duża kieszeń tylna.
  7.  Wodoodporna kieszeń na telefon lub dokumenty, schowana za klapą kurtki.
  8.  Kaptur „podążający” za ruchami głowy, wyposażony w dwa wygodne ściągacze.
  9.  Rękawy wykończone rodzajem szwów zapewniającym maksymalny komfort podczas wielo-

godzinnego rzucania wędziskiem. 
10.  Kaptur, górna część pleców oraz rękawy zostały wzmocnione opatentowanym materiałem 

„Cordura®” firmy Dupont® (szare elementy).
11.  Rozpinane nogawki z regulowanym paskiem, ułatwiające zakładanie spodni na wysokie 

obuwie.
12.  Dwie boczne kieszenie z wodoodpornymi zamknięciami YKK®. Lewa kieszeń posiada specjal-

ną agrafkę do mocowania np. kluczy.
13.  Boczne, bardzo pojemne kieszenie zamykane trwałymi rzepami Velcro®. Prawa kieszeń jest 

wyposażona w dodatkową wewnętrzną przegrodę do przechowywania toola lub scyzoryka.
14.  Mocne i wygodne szelki z szerokim zakresem regulacji.
15.  Podwyższona tylna część doskonale chroniąca odcinek krzyżowo–lędźwiowy przed wia-

trem i deszczem.  
16.  Nogawki i część tylna spodni została dodatkowo wzmocniona opatentowanym materiałem 

„Cordura®” firmy Dupont® (szare elementy).
17.  Nowy rodzaj szwów zapewnia maksymalny komfort i wygodę.
18.  Mocny i wygodny pasek z zapięciem Duraflex®.

1270 zł

850 zł
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780 zł820 zł
z neoprenem

Spodnie URUS 3™
Specjalistyczne spodnie wędkarskie uszyte z materiału The System Fabric™, tkaniny membranowej 
wykonanej z poliuretanu, składającego się z mikroskopijnych porów. Dzięki nim wilgoć może odparo-
wywać na zewnątrz, ale nie ma możliwości dostawać się do wnętrza spodni. W trzeciej wersji spodni 
Urus wprowadzono kilka istotnych udoskonaleń czyniąc je jeszcze bardziej funkcjonalnymi i trwały-
mi. Nowością w serii 3 jest zastosowanie Cordury® (szare elementy) – materiału kilkukrotnie odporniej-
szego na przecieranie i rozdarcia od nylonu czy poliestru, przy zachowaniu wysokiej wodoodporności 
i oddychalności. Jedna z dwóch wersji posiada wstawki neoprenowe z tyłu i na kolanach. Właściwo-
ści: wodoszczelność – ciśnienie 2000 mm słupa wody (wyjątkowo silny deszcz to ciśnienie 1000 mm), 
zdolność do odparowania około 170 g wilgoci z m2 na godzinę. Kolor: szaro–zielony lub szaro–brązo-
wy. Rozmiary S do XXXL. Waga: 970 g (L). 

szaro– 
brązowy

szaro– 
zielony

Kurtka DOZER 3™
Długa kurtka z kapturem, idealna do wędkowania z łodzi i na wyprawy dorszowe. W naj-
nowszej, trzeciej generacji kurtki Dozer, poprawiono wiele detali i zastosowano jeszcze 
doskonalsze materiały. Kurtka jest uszyta z materiału The System Fabric™, tkaniny mem-
branowej wykonanej z poliuretanu, składającego się z mikroskopijnych porów. Dzięki nim 
wilgoć może odparowywać na zewnątrz, ale nie ma możliwości dostawać się do wnę-
trza kurtki. Nowością w serii 3 jest zastosowanie Cordury® (szare elementy) – materia-
łu kilkukrotnie odporniejszego na przecieranie i rozdarcia od nylonu czy poliestru, przy 
zachowaniu wysokiej wodoodporności i oddychalności. Właściwości: wodoszczelność 
– ciśnienie 2000 mm słupa wody (wyjątkowo silny deszcz to ciśnienie 1000 mm), zdol-
ność do odparowania około 170 g wilgoci z m2 na godzinę. Kolor: szaro–zielony lub sza-
ro–brązowy. Rozmiary S do XXXL, waga: 1170 g (L).

FuNKcjONAlNOść
  1.  Kurtka Dozer posiada aż 12 kieszeni.
  2.  Dwie przednie, wodoodporne kieszenie.
  3.  Kieszenie boczne wyłożone materiałem 

typu fleece, służące do ogrzewania rąk.
  4.  Dwie duże kieszenie dolne, zamykane 

na zatrzaski.
  5.  Specjalne kieszenie, wyposażone w tzw. 

„system wentylacji pach”.
  6.  Duża kieszeń tylna.
  7.  Wodoodporna kieszeń na telefon lub 

dokumenty, schowana za klapą kurtki.

  8.  Kaptur „podążający” za ruchami gło-
wy, wyposażony w dwa wygodne ścią-
gacze.

  9.  Rękawy wykończone nowym rodzajem 
szwów. Zapewniają one maksymal-
ny komfort podczas wielogodzinnego 
rzucania spinningiem czy muchówką. 

10.  Kaptur, górna część pleców oraz ręka-
wy zostały wzmocnione opatentowa-
nym materiałem „Cordura®” firmy Du-
pont® (szare elementy).

szaro– 
brązowy

szaro– 
zielony

❄

❄

FuNKcjONAlNOść
1.  Rozpinane nogawki z regulowanym paskiem, uła-

twiające zakładanie spodni na wysokie obuwie.
2.  Dwie boczne kieszenie z wodoodpornymi za-

mknięciami YKK®. Lewa kieszeń posiada specjal-
ną agrafkę do mocowania np. kluczy.

3.  Boczne, bardzo pojemne kieszenie zamykane 
trwałymi rzepami Velcro®. Prawa kieszeń jest 
wyposażona w dodatkową wewnętrzną prze-
grodę do przechowywania toola lub scyzoryka.

4.  Mocne szelki z szerokim zakresem regulacji.
5.  Podwyższona tylna część chroniąca odcinek 

krzyżowo–lędźwiowy przed wiatrem i deszczem.
6.  Nogawki i część tylna spodni została dodatkowo 

wzmocniona opatentowanym materiałem „Cor-
dura®” firmy Dupont® (szare elementy).

7.  Nowy rodzaj szwów zapewnia maksymalny 
komfort i wygodę.

8.  Mocny pasek z zapięciem Duraflex®.
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770 zł

❄

spodnie zebu 3™
Specjalistyczne spodnie wędkarskie, idealne do wędkowania z łodzi i na wyprawy dorszowe. Mocno podwyższony pas i część 
tylna spodni doskonale chronią przed dostępem wody oraz przed wiatrem. Spodnie uszyte są z materiału The System Fa-
bric™, tkaniny membranowej wykonanej z poliuretanu, składającego się z mikroskopijnych porów. Dzięki nim wilgoć mo-
że odparowywać na zewnątrz, ale nie ma możliwości dostawać się do wnętrza spodni. Nowością w serii 3 jest zastosowanie 
Cordury® (szare elementy) – materiału kilkukrotnie odporniejszego na przecieranie i rozdarcia od nylonu czy poliestru, przy 
zachowaniu wysokiej wodoodporności i oddychalności. Powierzchnia materiału jest wykończona wyjątkowo mocnym splo-
tem Sotina, odpornym na przecieranie i rozdarcia. Właściwości: wodoszczelność – ciśnienie 2000 mm słupa wody (wyjątko-
wo silny deszcz to ciśnienie 1000 mm), zdolność do odparowania około 170 g wilgoci z m2 na godzinę. Kolor: szaro–zielony 
lub szaro–brązowy, rozmiary S do XXXL. Waga: 590 g (M).

FuNKcjONAlNOść
1.  Dwie głębokie, pionowe kieszenie z wo-

doodpornymi zamkami YKK.
2.  Dwie wewnętrzne, siatkowe kieszenie 

z zamkami YKK. Szerokość talii można 
regulować wewnętrznym ściągaczem.

3.  Regulowane szelki wyposażone w rze-
py Velcro®

4.  Kolana, nogawki i część tylna spodni zo-
stała wzmocniona opatentowanym ma-
teriałem „Cordura®” firmy Dupont® (sza-
re elementy). 

5.  Dolna część nogawek jest wyposażo-
na w długie, wodoodporne zamki YKK 
ułatwiające zakładanie spodni na wy-
sokim obuwiu.

6.  Elastyczne zapięcia nogawek zabezpie-
czają przed utratą ciepła i nie pozwalają 
na przenikanie wilgoci.

7.  Podwyższony pas i tylna część spodni do-
skonale chronią przed wiatrem i deszczem.

8.  Miękka, wewnętrzna warstwa spodni 
zapewnia komfort nawet w bezpośred-
nim kontakcie z ciałem.

szaro–brązowy

szaro–zielony
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770 zł

bluza XuGii™
Bluza Xugii została zaprojektowana z myślą o użytkowaniu jej na co dzień. Niski kołnierz, do-
pasowany do ciała krój i miły w dotyku materiał sprawiają, że każdy kto przymierzy Xugii nie 

będzie chciał się z nią rozstać. Bluza powstała z połączenia dwóch doskonałych materiałów: Polartec® Ther-
mal Pro® i Polartec® Wind Pro®. Zadaniem pierwszego jest utrzymywanie ciepła na stałym poziomie i odprowa-
dzenie pary wodnej na zewnątrz. Zewnętrzna warstwa uszyta z Polartec® Wind Pro® zapewnia 100% ochronę 
przed wiatrem, a także lekkim deszczem. Dzięki bardzo dobrej oddychalności, materiał chroni ciało przed prze-
grzaniem. Ważną cechą bluzy Xugii jest jej wysoka trwałość. Wszystkie parametry zostają zachowane nawet 
po wielokrotnym praniu. O przemyślanej konstrukcji świadczą ukryte boczne kieszenie, które po zamknięciu 
są praktycznie niewidoczne, a otwarte stają się kanałem wentylacyjnym. Rozmiary: S do XXL. Kolor: brązowy.

❄

680 zł

860 zł

❄

bluza GriFFON™ sOFt shell
Softshell to materiał nowej generacji, podbijający rynki odzieży technicznej na wielu kontynen-
tach. Parametry odzieży uszytej z Softshell’a sprawiają, że sprawdza się ona praktycznie w każdych 
warunkach pogodowych. Przy wysokiej oddychalności, materiał doskonale chroni przed wiatrem, 
jest wysoko wodoszczelny, elastyczny oraz odporny na działanie czynników mechanicznych. Soft-
shell jest przy tym niespotykanie lekki i bardzo komfortowy w noszeniu. Kurtka Griffon Softshell® 
doskonale nadaje się do noszenia jako druga lub trzecia warstwa. Wewnętrzna strona kurtki wyło-
żona jest bardzo przyjemnym w dotyku fleece’em. Softshell jest ponadto materiałem niespotyka-
nie trwałym i kurtka nie traci swoich właściwości nawet po wielokrotnym praniu. Wodoszczelność 
– ciśnienie 1500 mm słupa wody (wyjątkowo silny deszcz to ciśnienie 1000 mm). Zdolność do odpa-
rowania około 150 g wilgoci na godzinę. Kolor: czarno–szary. Waga: 698 g (L).

FuNKcjONAlNOść
1.  Wzmocniona górna część kurtki, zapobiegająca przetarciom przy noszeniu plecaka.
2.  Ultralekki softshell daje niespotykane poczucie komfortu.
3.  4 kieszenie zewnętrzne zabezpieczone wodoodpornymi zamkami YKK.
4.  Wewnętrzna kieszeń na dokumenty zamykana zamkiem.
5.  Regulowany ściągacz w dolnej części kurtki.

Kurtka XANti™ WiNDPrO®
Bluza uszyta z materiału  Polartec®WindPro®. To obecnie jeden z najlepszych 
materiałów termoaktywnych na rynku.  Jest doskonale oddychający i czte-
rokrotnie bardziej wiatroszczelny od tradycyjnego fleece’u. Poza tym po-
siada doskonałe właściwości izolacyjne oraz zdolność utrzymywania cie-
pła ciała na stałym poziomie. Bluza Xanti to odzież całoroczna, w której 
żadna pogoda nie jest w stanie nas zaskoczyć. Świetna na warunki je-
sienno – zimowe. Deszcz i śnieg wręcz odbijają się od jej powierzchni 
i nie są w stanie przedostać się do wewnątrz. Bluza posiada 3 kieszenie 
zabezpieczone wodoodpornymi zamkami YKK. Bardzo wygodny krój 

niekrępujący ruchów. Xanti nie traci właściwości nawet po wielokrot-
nym praniu. Kolor: szaro–zielony, rozmiary: S do XXL.

1

3

2

4

5

500 zł

bluza z kapturem jAbbA™
Uszyta z materiału Malden Mills™ Polartec® 200 Series, wygodna bluza z kapturem, idealna do każ-
dego rodzaju aktywnego wypoczynku. Polartec® zapewnia doskonałą izolację termiczną i trans-
portuje nadmiar wilgoci na zewnątrz bluzy. Jabba jest znakomita na jesienne czy wiosenne wy-

prawy wędkarskie. Świetnie sprawdza się pod 
kurtką, jako dodatkowe zabezpieczenie przed 
wiatrem i chłodem. Niesamowicie komforto-
wa w bezpośrednim kontakcie z ciałem. Jab-
ba posiada wygodny, regulowany kaptur i ela-
styczne ściągacze rękawów i dolnej części. Ko-
lor czarny, rozmiary S do XXXL. Waga: 538 g (L)
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760 zł
komplet

bielizna 
therMAl 200™
Długa bluza i spodnie tzw. dru-
giej warstwy, o świetnych wła-
ściwościach izolacyjnych. Naj-
cieplejsza bielizna w kolekcji 
Geoff Anderson uszyta z ma-
teriału Malden Mills® Polar-
tec®Classic 200®, który dzia-
ła na zasadzie termostatu 
– utrzymuje ciepło ciała 
w niekorzystnych warun-
kach. Dodatkowo materiał 
transportuje wilgoć z ciała na 
zewnątrz i szybko wysycha. Bie-
lizna przeznaczona głównie do 
wędkowania z łodzi lub zasia-
dek gruntowych. W przypadku 
spinningowania z brzegu, wią-
żącego się z  pokonywaniem 
większych odległości będzie 
raczej zbyt ciepła. Kolor zielo-
ny, rozmiary S do XXXL. Waga 
kompletu: 619 g (M).

Włókna wełny z merynosów posia-
dają złożoną strukturę: wnętrze 
zwane „rdzeniem” jest hydro-
filowe (zatrzymuje wodę), 
a  część zewnętrzna nazy-
wana „naskórkiem” hydro-
fobowa (czyli odpychająca 
cząsteczki wody). Dzięki 
temu OTARA łatwo absor-
buje pot, pozostając su-
cha na zewnątrz. Dodat-
kowo, w przypadku lekkie-
go deszczu pozostaje przez długi czas su-
cha, nie nasiąkając wodą. OTARA perfekcyjnie utrzymuje we-
wnętrzny mikroklimat w zmieniających się warunkach. Mate-
riał jest oczywiście całkowicie biodegradowalny – a każdy węd-
karz powinien pamiętać o środowisku!

260 zł

260 zł

160 zł

310 zł

bielizna sirius 2™ 
POlArtec® POWer Dry®
Najbardziej zaawansowana technologicznie bielizna firmy Geoff An-
derson. Uszyta z tzw. materiału dwufazowego. Zadaniem pierwszej 
fazy jest szybkie odprowadzenie potu do fazy drugiej. Ta natomiast 
błyskawicznie odparowuje pozostając zawsze sucha. Proces ten 
przebiega na tyle szybko, że nawet podczas wzmożonej aktywno-
ści czujemy się bardzo komfortowo. Bielizna Sirius 2 spełnia więc za-
dania pierwszej i drugiej warstwy i doskonale nadaje do całoroczne-
go wędkowania. Jest także doskonała do noszenia na co dzień. Ko-

lor czarno – zielony. Rozmiary: XS do XXXL. 
W ofercie bluza z długim rękawem, t-shirt, 
kalesony i bokserki.

160 zł

160 zł
220 zł 180 zł

bielizna KliN 2 DiFFusiON™
Bluza i spodnie z materiału znakomicie odprowadzającego wil-
goć i miłego w dotyku. Zalecana jako pierwsza warstwa. Jej za-
daniem jest szybkie transportowanie wilgoci do kolejnej war-
stwy, dzięki temu ciało jest zawsze suche. Bielizna Klin jest nie-
samowicie lekka i wygodna dzięki zastosowaniu tzw. płaskich 
szwów. Oferowana w praktycznych tubach. Kolor czarny. Roz-
miary: XS do XXXL. Waga kompletu: 290 g (L).

bielizna 
eVAPOrAtOr™
Bluza i spodnie uszyte z materia-
łu Evaporator™ Micro Fleece. Bie-
lizna 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™ nadaje 
się do noszenia pod wierzchnią odzież uszytą z materiałów nieoddychających. 
Nowe rozwiązanie zamka – skośne ułożenie i końcówka obszyta materiałem, 
co uniemożliwia kontakt zamka z szyją. Zastosowane tzw. płaskie szwy gwa-
rantują niesamowity komfort i wygodę. Kolor czarny. Spodnie i bluza ofero-
wane w rozmiarach XS do XXXL. Waga kompletu: 523 g (M).

czapka OtArA™ t190 light 
Merino Wool Advanced Programme

100 zł
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piaskowy zielony

290 zł

Koszula WOGGi™ silKWiND™
Bardzo nowoczesne koszule z długim rękawem, uszyte z najwyższej jakości oddychającego materiału o nazwie 
Silkwind™. Ta wielofunkcyjna tkanina zbudowana z miękkich włókien poliestrowo - nylonowych posiada znako-
mite parametry. Transport wilgoci od ciała na zewnątrz następuje bardzo szybko i koszula praktycznie w każ-
dych warunkach pozostaje sucha i daje niespotykane poczucie komfortu. Poza tym, chroni ciało przed pro-
mieniami UV i nie wymaga prasowania. Koszula Woggi, posiada dodatkowe, zapinane na zamki otwory wen-
tylacyjne na plecach i po obu stronach powyżej pasa oraz dwie przednie kieszenie z zamkami YKK. Jest bar-

430 zł

Koszula OutlAst®
Nowa, najbardziej zaawansowana technologicznie koszula w ofercie Geof-
fa Andersona. Uszyta z materiału Outlast® o niespotykanych dotąd właści-
wościach. Zawiera on mikrokapsułki, które gromadzą i oddają ciepło. Jeże-
li temperatura ciała lub otoczenia wzrasta, w mikrokapsułkach gromadzi się 
energia, a gdy temperatura spada, energia jest przez nie oddawana. W ten 
sposób następuje wyrównanie temperatury i uczucie komfortu w każdych 
warunkach. W koszuli Outlast® nigdy nie będzie nam zbyt gorąco ani zimno. 
Nawet w pełnym słońcu, materiał szybko odprowadzi nadmiar ciepła z orga-
nizmu, wywołując komfortowe uczucie chłodu, natomiast w niskiej tempera-
turze powstanie bariera termiczna redukująca utratę ciepła z organizmu. Do-
skonała, całoroczna koszula dla nowoczesnego wędkarza oraz do noszenia 
na co dzień. Bardzo wygodny krój, z przodu dwie kieszenie zabezpieczone 
zamkami YKK. Kolory: brązowy i szary. Rozmiary: S do XXXL. Waga – 270 g (L).

Koszula tONGA™
Tonga™ to ultralekka koszula uszyta z czystej bawełny. Materiał zapewnia wysoką oddychal-
ność i niezwykły komfort użytkowania nawet w najwyższych temperaturach. Ważną cechą 
tych koszul jest ochrona ciała przed promieniowaniem UV. Poza tym koszule Tonga™ posia-
dają dużą odporność na zagniecenia. Z przodu znajdują się dwie kieszenie zabezpieczone 
zamkami YKK™. Ciekawym akcentem podkreślającym nowoczesny charakter koszuli jest lo-
go Geoff Anderson wyhaftowane na plecach oraz czerwone akcenty umieszczone na prze-
dzie i na lewym ramieniu. Koszula występuje w wersjach z długim rękawem (zielona krata i brą-

280 złzowa krata) oraz w wersji z krótkim rękawem (niebieska krata). Rozmiary: 
S do XXXL. Waga: 235 g (M).

dzo lekka, wytrzymała i nie traci koloru nawet po wielokrotnym praniu. Ofe-
rowana w rozmiarach S do XXXL. Kolory: piaskowy i zielony. Waga: 242 g (L).

Koszula MOrADA™ silKWiND™
Bardzo nowoczesne koszule z długim rękawem, uszyte z najwyższej jakości oddycha-
jącego materiału o nazwie Silkwind™. Ta wielofunkcyjna tkanina zbudowana z mięk-
kich włókien poliestrowo – nylonowych posiada znakomite parametry. Transport wil-
goci od ciała na zewnątrz następuje bardzo szybko i koszula praktycznie w każdych 
warunkach pozostaje sucha i daje niespotykane poczucie komfortu. Poza tym, ko-
szula Morada™ chroni ciało przed promieniami UV i nie wymaga prasowania. Koszu-
la Morada, posiada dodatkowe, zapinane na zamki otwory wentylacyjne na plecach 
i po obu stronach powyżej pasa oraz dwie przednie kieszenie z zamkami YKK. Jest 
bardzo lekka, wytrzymała i nie traci koloru nawet po wielokrotnym praniu. Ofero-
wana w wersjach z długim i krótkim rękawem w rozmiarach S do XXXL. Kolory: pia-
skowy, zielony i ciemnopomarańczowy. Waga: 242 g (L).

piaskowy zielony ciemno-
pomarań-

czowy

270 zł

280 zł Koszula zulO™ Advanced
Koszula z krótkim rękawem posiadająca wszystkie cechy aktywnej odzieży outdoorowej. Przeznaczona 
jest do użyt kowania w wysokich i bardzo wysokich temperaturach. Specjalnie przetworzony poliester jest 
bardzo lekki, ma minimalny kontakt ze skórą i daje poczucie chłodu nawet w pełnym słońcu. Koszula po-
siada dwie przednie kieszenie zamykane zamkami YKK otwory wentylacyjne pod pachami. Brak drażnią-
cych etykiet wewnątrz i specjalne płaskie szwy zapewniają swobodę ruchu. Koszula jest bardzo wytrzymała 
i nie wymaga prasowania po praniu. Oferowana w rozmiarach S do XXXL. Kolor piaskowy. Waga: 340 g (L).
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spodnie huNtus™
Huntus™ to spodnie przeznaczone do każdego rodzaju aktywnego wypoczynku. Doskonałe na wypra-
wy wędkarskie, a także na wycieczki po lesie czy polowania. Zostały uszyte z materiału The System Fa-
bric™ NC, który stanowi kombinację woskowanej bawełny i nylonu w proporcjach 30/70. Dzięki takie-
mu połączeniu spodnie są lekkie, miłe w kontakcie z ciałem, a przy tym trwałe i odporne na przetarcie. 
Tzw. woskowana bawełna została pozbawiona właściwości wchłaniania wody zachowując wszystkie in-
ne paramety takie jak miękkość i oddychalność. Konstrukcja spodni jest nowatorska pod każdym wzglę-
dem. Połączono tu osiem fragmentów materiału. Kolana i część tylna są wzmocnione specjalnym ny-
lonem o podwyższonej trwałości. Spodnie Huntus™ posiadają aż 6 kieszeni: dwie górne kieszenie za-
mykane zamkami YKK®, dwie dolne kieszenie udowe z klapami na rzepy Velcro® i zamki YKK® oraz dwie 
tylne kieszenie zamykane zamkami YKK®. W komplecie znajduje się wygodny, regulowany pasek z za-
pięciem Duraflex®. Spodnie występują w kolorze szaro-zielonym. Rozmiary: XS-XXXL. Waga: 364 g (L).

270 zł

❄

spodnie hiKezONe™
Nowoczesne spodnie outdoorowe uszyte z materiału Polybrush® zbudowanego z mikrowłókien poliestrowych. 
Charakteryzują się niewielką masą, wysoką oddychalnością i dużą odpornością na zużycie. Doskonałe do każde-
go rodzaju aktywnego wypoczynku jak i do noszenia na co dzień. Niesamowicie wygodne i komfortowe, nie wy-
magają prasowania. Spodnie HikeZone cechuje bardzo szybki czas schnięcia. Po intensywnym wysiłku w wyso-
kiej temperaturze lub przelotnym deszczu, wystarczy kilka minut aby wilgoć została wydzielona na zewnątrz. Ko-
lana są dodatkowo wzmocnione podwójnym materiałem i specjalnymi szwami. Przy niskich temperaturach zale-
camy używanie spodni wraz z bielizną Sirius.
uwaga!  spodnie hikezone są na wyposażeniu duńskiej policji.
Oferowane w rozmiarach XS do XXL. Kolor zielony. Waga: 334 g (L). 

FuNKcjONAlNOść
Spodnie wyposażone w 7 kieszeni spełniających określone funkcje. 
1.  Dwie boczne kieszenie. W prawej znajduje się dodatkowa mała kieszonka za-

pinana na Rzep Velcro® i może służyć do przechowywania pieniędzy.
2.  Dwie tylne kieszenie zamykane zamkami YKK. Mogą służyć np. do przecho-

wywania kluczy lub dokumentów.
3.  Dwie boczne kieszenie zabezpieczone rzepami Velcro®, pozwalające przecho-

wywać nawet większe przedmioty bez utraty komfortu i wygody.
4.  Mocny i wygodny pasek z zapięciem Duraflex®.

310 zł

270 zł

spodnie ziPzONe™
Spodnie ZipZone są w ofercie Geoff-a już siedem lat i okazały się wielkim hitem sprzedaży. Stosunek ceny do jakości 
stawia je na pierwszym miejscu wśród nowoczesnych spodni outdoorowych. Uszyte są z materiału The System Fabric  
Nylon® i posiadają odpinane nogawki. Spodnie do noszenia zarówno w niskich jak i wysokich temperaturach. Spodnie 

FuNKcjONAlNOść
Spodnie wyposażone w 7 kieszeni spełniających określone funkcje. 
1.  Dwie boczne kieszenie. W prawej znajduje się dodatkowa mała kieszonka zapina-

na na Rzep Velcro® i może służyć do przechowywania pieniędzy.
2.  Dwie tylne kieszenie zamykane zamkami YKK. Mogą służyć np. do przechowy-

wania kluczy lub dokumentów.
3.  Dwie boczne kieszenie zabezpieczone rzepami Velcro®, pozwalające przechowy-

wać nawet większe przedmioty bez utraty komfortu i wygody.
4.  Mocny i wygodny pasek z zapięciem Duraflex®.
5.  Spodnie Zip Zone posiadają odpinane nogawki z zamkami YKK pozwalające w kil-

ka sekund zamienić je w krótkie i bardzo wygodne szorty.

khaki

zielony

HikeZone cechuje wysoka oddychalność i bardzo szybki czas schnięcia. Po intensywnym wysiłku w wysokiej 
temperaturze lub przelotnym deszczu, wystarczy kilka minut aby wilgoć została wydzielona na zewnątrz. Poza 
tym zapewniają pełną ochronę przed komarami. W niskich temperaturach zalecamy używanie spodni w kom-
binacji z bielizną Sirius lub Klin. Oferowane w rozmiarach XS do XXL. Kolor zielony i khaki. Waga: 383 g (M). 

czapka GeOFF ANDersON
Bardzo wygodna, oddychająca czapka, cała uszyta z ela-
stycznego stretchu. Dostępne dwa rozmiary, standardo-
wy i specjalny, głębszy, kolory: zielony i czarny.

60 zł




