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Ak má byť oblečenie „funkčné“, ak máme mať pocit “pohodlia“ 
- nebudeme sa potiť, budeme mať voľnosť pohybu, nepremokneme, 
neprefúka nás..., musíme aplikovať princíp troch vrstiev. V prvom 
rade si musíme uvedomiť princíp jednotlivých vrstiev.
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 1. vrstva: pot odvádzajúca - Zabezpečuje odvod potu z tela, posúva pot do ďalšej 
vrstvy, zabezpečuje pocit sucha. Je to veľmi dôležitá vrstva, lebo pocit vlhka 
znásobuje chlad, znižuje koncentráciu a pohodlie. Ja odporúčam (mám dlhodobo 
odskúšané) termobielizeň Geoff Anderson. V súčasnosti sú dostupné termobie-
lizne Sirius a Otara. Práve OTARA je to najlepšie, čo výrobca ponúka. Využíva 
prirodzené antibakteriálne vlastnosti vlny Merino bez prídavných chemických 
procesov. Otara™ absorbuje pot bez pocitu vlhkosti a nepohodlia, je to čisto prí-
rodný materiál odpudzujúci vodu.

 2. vrstva - prenáša vlhkosť z prvej vrstvy a funguje ako termoizolačná bariéra. 
Výberom vrstiev oblečenia s rôznymi izolačnými vlastnosťami môžeme ľahko 
ovládať telesnú teplotu. Z vlastnej praxe odporúčam Evaporator vyrobený z mik-
roflísu, príjemný na nosenie, extrémne rýchly odvod potu. Pri nižších teplotách 
sa veľmi dobre kombinuje napr. s Outlast vestou, príp. hrubšími vrstvami ako 
Thermal Pro. Veľmi praktická je aj mikina Jabba, ktorá má zvnútornej strany 
všitú termobielizeň.      

 3. vrstva - je veľmi dôležitá, v prípade potreby musí odviesť veľké množstvo 
potu a pritom vás musí ochrániť pred dažďom, vetrom, snehom... Treba si uve-
domiť, že ani tá najlepšia vrstva 1 a 2 vám nepomôže, ak si oblečiete ako tretiu 
vrstvu paru neprepúšťajúce oblečenie typu „igelitový pršiplášť“. Ihneď sa spotíte, 
para skondenzuje a máte pocit chladu + onedlho minimálne prechladnutie, či 
bolesti chrbta... Osobne mám roky overenú kombináciu bunda Dozer a noha-
vice Urus. Pri teplých, ale vlhkých dňoch používam komplet Xera alebo bundu 
Wakasazhi. 

Vždy je dobré poučiť sa od profesionálov, ktorí sa 
pohybujú v extrémnych podmienkach. Asi nemôžu 

byť lepšie referencie ako oblečenie profi teamov v tepelných extrémoch. Afrika - manže-
lia Ulrichovci, víťazi na Rally Budapešť Bamako, Island - Cesta do stredu zeme (Nissan 
v spolupráci s STV), Írsko - Európsky šampionát v love šťúk, Aljaška, Transilvania 
- Offroad extrem, Livigno - extrémna lyžovačka na ľadovci, Chorvátsko - zimná rybačka 
na rieke Sáva. Všetci zhodne potvrdili, že oblečenie Geoff Anderson za žiadnych podmie-
nok nestratí zo svojej funkčnosti ani vzhľadu - farby, nežmolkuje sa, gumičky a manžety 
sa nenatiahli - stále držia, YKK zipsy sa nepokazili a stále fungujú - udržujú telo v suchu 
a teple. To sú vlastnosti, ktoré márne budete hľadať pri bežných značkách oblečenia.

 Ako si vybrať v mori značiek?

Ako si vybrať správne

oblečenie?oblečenie?

http://www.sports.sk/obchod/cid/303/category/geoff-anderson-oblecenie.xhtml
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oblečenie?
Je veľa značiek, veľa zaručených materiálov... Geoff Anderson je 
športovo - technické oblečenie. A tu je zásadný rozdiel. Skúste v bežnej 
bunde naložiť na chrbát čln a predierajte sa cez kríky k vode. Urobte 
to XX-krát za sebou a uvidíte, o čom to je! V oblečení Geoff Anderson to 
nie je problém. Preto je jedno, či ste rybár, drevorubač, geodet, turista, 
poľovník, cestovateľ... Geoff Anderson je to najlepšie pre každého.

Výber presne pre každého veľmi uľahčuje online poradenstvo 
s úžasným 3D videom s neuveriteľným priblížením a kvalitou 
obrazu na www.sports.sk.    

 Ako ešte využiť rybárske oblečenie?

Rybárske oblečenie z Geoff Anderson je, samozrejme, vynikajúce aj na turis-
tiku, v zime na lyže, na cestu do práce, je to oblečenie na každý deň, rých-
loschnúce nohavice Zipzone, Hikezone a košele Polybrush, väčšinou s ochranou 
proti UV žiareniu, prepichnutiu hmyzom, aj vo verziách úplne nešušťavých pre 
poľovníkov, na pozorovania prírody, až po nohavice s možnosťou úpravy na kra-
ťasy, šortky, či priam plavky. Hlavne, keď v posledných rokoch výrobca rozšíril 
ponuku o farby ako modrá, čierna, oranžová, piesková, šedá, biela... 

 Čo urobiť pre nohy?

Kvalitné rybárske oblečenie má zmysel iba vtedy, keď máme aj nohy v suchu 
a v teple. Už niekoľko rokov používam švédsku značku Graninge. SARVA sú  
úžasné topánky s membránou, špeciálnou bezúdržbovou podrážkou a neuveri-
teľným pocitom pri nosení. Doteraz som nemal na nohách nič lepšie. Na zimné 
rybačky používam model Fanatic H2O, pretože odolajú vode, majú membránu 
a zateplenie neskutočných 800 g Thinsulate + ovčie rúno. Pre správne fun-
govanie topánok sa odporúča nosenie kvalitných ponožiek. Osobne použí-
vam Sportstrek Sensitiv, Thermo, Thermo plus. príp. podkolienky Graninge 
Outlast alebo Hunting. Podobne ako pri oblečení, treba si dobre zvoliť typ 
ponožky podľa teploty a druhu použitia. Nemôžeme napr. športovať v extrém-
ne hrejivých zimných ponožkách a naopak.

 Prečo je Geoff Anderson iný...

Už nemusíte pozerať na predpoveď 
počasia, lebo s kvalitným oblečením mô-
žete ísť na ryby či prší, sneží alebo fúka 
a stále budete mať pocit pohodlia. Po 
rokoch intenzívneho nosenie môžem jed-
noznačne prehlásiť, že jediné oblečenie 
do extrému je Geoff Anderson a až teraz 
odcitujem ich slogan: „Pohoda v nečase, 
už bolo na čase!“

 Čo dodať? Investícia do kvalitného oblečenia je investícia do vášho ZDRAVIA 
a okrem toho získate pocit pohodlia, tepla a sucha v každom počasí. 

PR
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