
dlhý rukáv dlhý rukáv

Mahi Mahi

53,-

Polybrush

87,-

Swimmy

89,-
Tonga

87,-

Morada

87,-

Zulo

87,-

dlhý aj krátky rukáv

WogiTM

Dokonale pohodlná vďaka 
jemným vláknam. Woggi™:-
má veľké ventilačné otvory, 
vodorovné vrecká a zapí-
nanie vyhrnutých rukávov 
na gombík. Pri chladnej-
šom počasí je ideálne oblie-
cť pod košeľu termo tričko Sirius2™, 

Otara. Nežehlí sa.
  

Mahi MahiTM

Kombinácia hiking kraťasov s kú-
pacími šortkami. Tvar a strih šortiek 
vhodný na chodenie aj plávanie. 
Rýchloschnúce, 7 rôznych vreciek, 
nenafukujú sa pri plá-
vaní, elastický opasok 
aj šnúrka stiahnutie 
na páse.
Farby:piesková, 
čierna, zelená

  

PolybrushTM

Absolútne tichá, rýchlo-
schnúca a nekrčivá košeľa
odolnávoči bodnutiu 
hmyzom, (neprepich-
nuteľná komárom)
Farba: zelená, šedá,
           cementová

ZuloTM

Unikátny materiál Spandax
má výrazný chladivý efekt
na horúce letné dni

MoradaTM

Úžasná košeľa na každý den.Materiál Sil-
kwind™ je vysoko vzdušný  s ochranou 
proti UV žiareniu. Rýchloschnúca a nekrčivá,  

TongaTM

Zipsovatelné vrecká, vysoko priedušná 
chladivá sietová podšívka, 100 % cisté 
nekrcivé bavlnené vlákna, YKK™ zipsy, 
vysoký stupen UV ochrany.
Farby ako na obrázkoch

SwimmyTM

UV ochrana, rýchloschnúce, pa-
ropriepustné, čiastočne odolné 
bodnutiu hmyzu. Moderný di-
zajn – vhodné na každodenné 

n o s e - nie. 

Nežehlí sa

Nežehlí sa

Nežehlí sa

Nežehlí sa

Geoff Anderson je oblečenie, ktoré 
Sa nekrčí,  nežehlí sa
Extrémne vysoko dýchajúce
Nelepí sa na Vás v horúcom lete

Chráni Vás pred bodavým hmyzom
Po namáhavej činnosti rýchlo uschne
Chráni Vás pred nebezpečným UV žiarením

Outlast TM

nepretržite vzájomne pôsobí 
spoločne s mikroklímami 
vášho tela a okolia. Pri 
Outlast® technológii 
košeľa dokáže po-
hlcovať vytvore-
né teplo  a tým 
znižuje potenie 
pri rôznych akti-
vitách. Už nikdy 
Vám nebude ani 
veľmi horúco, 
ani veľmi zima, 
ale tak akurát. 
Farby: zelenka-
vá, sivastá 

Outlast

87,-

Zoon TM

sú nepremokavé nohavice v texaskovom strihu 
a sú tak všestranné, že môžu byť nosené v teple 
chaty a bezprostredne vonku v prudkom daždi.  
Zoon™ sú vyvinuté pre aktívny outdoor život v 
premenlivých klimatických podmienkach. Exce-
lentný komfort pri chôdzi, sedení aj ležaní. Farba 
hnedá, zelená. OPASOK ZDARMA

  

Zoon

159,-

Zebu3 TM

sú navrhnuté ako vrch-
né nepremokavé pa-
ropriepustné nohavice 
s  možnosťou obliecť 
si ich pri zhoršení poča-
sia na oblečenie, ktoré 
máme na sebe. Vyvý-
šený pás a zadná časť 
sú ideálne pri rybárče-
ní na lodi. Voľný strih 
nohavíc poskytuje 
dostatočný komfort 
aj pre ľudí 
s nadmer-
nými veľ-
kosťami.  
OPASOK 
ZDARMA

HikeZone TM

Nohavice HikeZone™ - neprepichnuteľ-
né komárom
Absolútne tiché, rýchloschnúce a nekr-
čivé nohavice HIKEZONE™ odolné voči 
bodnutiu hmyzom,(neprepichnuteľné 
komárom) Špeciálne vlákno POLYBRUSH 
robí nohavice ľahké s trvácnou vzdušnos-
ťou, pohodlné, odolné voči opotrebeniu, 
strih umožňuje absolútnu voľnosť pohy-
bu, 7 vreciek, nekrčivé – nežehlia sa.
OPASOK ZDARMA

  

KlixTM

Klix športové oblečenie nohavice od GEOFFAnderson, sú 
športové nohavice z vlákna SUPPLEX® Dupont s
pocitom bavlny 6
vreciek vode a vetru
odolných, pre aktívny
pohyb, rybolov, turistika,
outdoor, odolávajúce
vlhkosti až 500mm,
opasok až do šírky 
40 mm, nie je v cene
Farby: zelená abocado
          tmavo šedá

  

SukuvuTM

Skvelé ľahké nohavice pre aktívny 
pohyb v prírode - rybolov, turistika, 
outdoor,Neuveriteľná ľahkosť látky, 
zaistí nepoznaný pocit voľnosti pri 
pohybe, 25% ľahšie ako bavlna, UV 
ochrana, Jednoduché ošetrovanie 
a pranie, rýchle sušenie, nežehlia 
sa opasok až do šírky  40 mm, nie 
je v cene

  

HikeZone

107,-

Sukuvu

159,-

Klix

159,-

Comba

159,-

Fanatic H2O
Extrémne teplá 800 g Thinsulate + Double ovčie rúno, ne-
premokavá kožená obuv, špica Kevlar, nízke šnurovanie, zvý-
šená fixácia členku, systém rýchleho šnurovania, vysoko šitý 
jazyk, stabilizátor chôdze, 2 bodové uchytenie nohy, podráž-

ka Vibram s doplnkovou tepelnou izoláciou. Do -50°C.
Poľovníctvo, rybolov, kvalitná pracovná obuv. Ko-

niec trápenia s premrznutými nohami
336,-

Graninge H2O
Nepremokavé kožené topánky 
pre rybárov, poľovníkov, turistov, 
membrána SYMPATEX, samočis-
tiaca podrážka VIBRAM, zosil-

nená päta.Úspešne tes-
tovaná na Islande, 
Sahare, Sibíri.
271,-

Sarva Plus 
Špičková rybárska a poľov-
nícka topánka, Sympatex 
membrána, Outlast re-
gulácia pre suchú klímu 
pokožky, výstuž kevlar, sa-

močistiaca podrážka, 
prot iotra-
sová izo-
lácia
359,- 

Huntus TM

Ľahké na váhu s trvácnou vzdušnosťou, veľmi 
pohodlné, dobre sa nosia. Sedacia časť a kolená 
vystužené. Veľké bočné vrecká umožňujú nose-

nie väčších vecí bez pocitu nepohodlia. Bezúdrž-
bová úprava -  nežehlia sa. Farby. hnedá, olivová. 
OPASOK ZDARMA

Huntus

119,-

New

New 

New 

opasok Multi Adjustable
v rôznych variantoch pre
nohavice Klix, Comba, Sukuvuopasok

26,-
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CombaTM

Combaa športové oblečenie 
nohavice od GEOFFAnder-
son, sú športové nohavice 
pre aktívny pohyb, rybolov, 
turistika, outdoor,rých-
loschnúce a nekrčivé, 10 
vreciek, opasok až do šírky 
40mm, nie je v cene

Stop bodaniu

hmyzom

Stop bodaniu

hmyzom

Stop bodaniu

hmyzom

Zip ZoneTM

sú najrýchlejšie 
schnúce nohavice 
použiteľné v rôz-
nych poveternost-
ných podmienkach 
s  možnosťou odopí-
nania spodnej časti. 
Extrémna dýchateľ-
nosť s minimálnou 
hmotnosťou.Farby: 
zelená, šedá, piesko-
vá, čierna

ZipZone

107,-

www.graninge.sk

360°
video na www.sports.sk

Zebu3

239,-

www.geoffanderson.sk

Wogi

87,-

Nežehlí sa

360°
video na www.sports.sk

Zinga TM

Muškársko - prívlačová 
vesta ZINGA ™ 
ZINGA ™ je extrémne 
užitočná muškárska 
vesta. 13 vreciek, D 
krúžky, úchyty prútu 
pri výmene nástra-
hy. Vnútorná pod-
šívka je z Polartec® 
PowerDry®, extrém-
ne ododlný  materiál rýchlo 
odvádzajúci vlhkosť  už nikdy mokrý chrbát. ZINGA ™ je 
veľmi obľúbená aj medzi fotografmi a  cestovateľmi.

Profus TM

Rybárska vesta Pro-
fus™ 
Veľmi praktická ves-
ta so zaujímavým 
dizajnom s viace-
rými vreckami na 
nástrahy, náradie 
a všetko potrebné 
príslušenstvo pre 
rybára.

Raptor TM

Cenovo výhodná bunda odol-
ná vode a vetru s odvá-
dzaním vlhkosti. Kapucňa 
neobmedzuje zorné pole. 
Dve veľké predné vrecká 
a vnútorné nepremo-
kavé  vrecko uspokoja 
každého svojim veľkým 
objemom. Ocenia akč-
ný rybári aj muškári.

Raptor

134,-

ZDARMA
transportné 

vrecko

Xera2 TM

Ľahká bunda a nohavice na turistiku, cykloturistiku, outdo-
or.  Nepremokavá a vysoko paropriepustná. Samozrejme 
zabráni aj vnikaniu vetra. Ak vlastníte Xera 2™ rýchlo zabud-
nete na známu vetu ,,Prefúkaný do špiku kostí.

Xera2
Nohavice

174,- 

SET Xera2
Bunda & Nohavice

384,- 

SET Wakasazhi
Bunda & Nohavice

931,- 

• športové odopínacie traky
• integrovaný opasok bez dierok
• zadné stretch vrecko
• vodotesné vrecká
• zosilnenie cordura
• vysoký vodotesny zips na 

         spodnej časti
• Wakasazhi  jednoduchosť 
     a výkon do extrému.
• nohavice len v čiernej farbe
• bunda v 3 farbách

www.geoffanderson.sk

Profus

80,-

Zinga

134,-

Wakasazhi TM

 je maximum kvality,  zabudované do 5   mikrometrov 
tenkej ekologickej hydrofilnej membrány

• optimálne dýchajúci 
• 100% nepremokavý

• 100% odolný vetru 
• 100% ekologický 

• kompaktná membrána – svetový  
   úspech v mikrohrúbke membrány
• jednoduché ošetrovanie 
• 300 % bi-stretch (natiahnutie 
   membrány v oboch smeroch). 
• Vodný stĺpec 20 000mm 
• odsávanie vodnej pary zabez
  pečuje 57 biliónov hydrofilných  
 olekulových  jednotiek na cm2. 
• membrána rezistentná voči 
  oderu do 100 000 cyklov
  (Martindale) 
• Wakasazhi™ je testovaná v 
dažďovej komore v 3-hodino-
vých cykloch. 
• zaručená dlhodobá funkč-
    nosť membrány po celú život-

    nosť bundy 
• úplne neporézny povrch zaru-

    čuje nemožnosť upchania 
   membrány      (nečistotou, kryš-

   tálmi soli ..) 
• neobyčajná sviežosť farieb 

• dynamická regulácia klimatizácie 

Wakasazhi

499,- Wakasazhi

536,-

MWS3 TM

Membránová prívlačová  bunda MWS 3™ 
MWS 3™ je nepremokavá a tak ľahká, po-
hodlná a funkčná, že ju na sebe ani necíti-
te. Umožňuje prestup tepla a vlhkosti z tela, 
udrží vás v suchu a pohodlí. Odopínateľná 
kapucňa, 7 vreciek. Pre prívlačkárov 3krát D 
krúžok, nepremokavé vrecká, zabudo-
vaný navijáčik vhodný na zavesenie 
peanu,nožničiek...   

LWS3 TM

Membránová bunda , strihovo dlhšia bunda 
s predĺženou zadnou časťou  užitočná pri rybár-
čení aj outdoor aktivitách. Odolná a pevná tkanina 
s vynikajúcou nepremokavosťou a vzdušnosťou. Oblasť lakťov 
je zosilnená Cordurou®  3 bodový systém nastavenia ka-
pucne v daždi nebude brániť pri otáčaní hlavou.

WS3 TM

Špecialista na brodenie 
WS3 ™ je zámerne krátka bunda špeciálne na 
“brodenie”. Vynikajúca paropriepustná mem-
brána, efektívna ochrana proti dažďu a vetru. 
Elastické zaistenie na spodnej časti a rukávoch 
zabraňuje presiaknutiu vody. D krúžky na za-
vesenie nástrojov, vodotesné vrecko na do-
klady, vrecko s otvormi na odtekanie vody z 
mokrých nástrah a veľa iných detailov robí   
z WS 3 ™ nepostrádateľného kamaráta 
na Vašej rybačke.

MWS3

295,-

LWS3

295,-

WS3

348,-

Xera2
Bunda

239,- 

360°
video na www.sports.sk



Dozer3 TM

leaf
Membránová kaprárska bunda Dozer 3™ Leaf 
Dozer 3™ Leaf predčí Vaše očakávanie vo všetkých 
smeroch.
Inovovaný odľahčený a nepremokavý materiál v 
kombinácii s CORDURA®, odolný proti vetru, pre-
púšťajúci paru smerom von, vhodný na celoročné 

používanie. Moderný dizajn,3D kapucňa, 
obojstranný zips YKK, rukávy majú 3 

dielnu manžetu, samotesniace vrec-
ká, voliteľné vetranie, úplná voľ-
nosť pohybu. Neobmedzujte sa 
už na rybách počasím.

Urus3 TM

leaf
Nohavice majú  jemnú, pot 
odvádzajúcu podšívku prí-
jemnú na dotyk. Spodnú 
časť možno rozopnúť a 
navliecť na vyššie topánky. 
Kolená, zadná časť a vnú-
torná časť okolo členkov 
sú vystužené CORDURA®.  

V krížovej oblasti je zvýšený 
pás, nastaviteľné traky, samo-

tesniace vrecká. Pohoda v neča-
se -  už bolo načase.

Snozer TM

Tiché poľovnícke oblečenie membránová bunda 
SNOZER™ do najextrémnejších podmienok. 
DUPONT™  TEFLON® vlákna minimalizujú ab-
sorbovanie vody, Golier Polartec® PowerDry®, 
13 vreciek + 2 diskrétne zásobníky na náboje, 
magnetické bezpečnostné vrecká, voliteľné 
vetracie otvory pod pazuchami, jednodo 
tykové sťahovanie,mikrofleesový kryt zip-
su. Tichá, ľahká, vetru a daž-
ďu odolná, paropriepustná. V 
bunde  ZDARMA Evaporator  
vesta

Snurus TM

Nohavice sú vhodné na ce-
loročné používanie, možné 
navliecť na vyššie  topánky-
,zvýšený pás, traky  vodo-
tesné vrecká s magnetickým 
zaistením, samotesniace YKK 
zipsy Z DARMA opasok 

Lovecká kapuc-
ňa SNOZER™ 

- s nastavi-
teľnou man-

žetou, 3D na-
stavovaním, s 

nepremo-
kavými  otvormi v 

oblasti uší pre spoľahlivé 
sluchové vnemy.

jednodotykové sťahovacie
mikrotesnenia tváre, zabraňu-
júce vniknutiu vody a chladu

3D - tvarovateľný šilt
3D - nastaviteľná kapucňa

jednodotykové nastavenie
kapucne

vnútor. obojstranný
zips YKK (možnosť
rozzipsovania aj 
zospodu nahor)

vodotesné  vrecká na 
príslušenstvo (samo-
tesniace YKK zipsy)

3-bodová nylonovo-neopré-
nová manžeta, chráni pred 
chladom a vniknutím vody

dlhší zadný diel,
zvýšená ochrana krížovej časti

voliteľné vetracie
vrecká (zvýšené vet-
ranie pri aktivite)
s ochrannou 
lištou 
(možnosť 
odvetrania 
aj za dažïa)

Bezšvový 
strih ramien 

z jednéhu 
kusu

zvýšený pás,
ochrana krížovej 

časti

samotesniace 
vrecká s 

ochrannou 
klopou

proti vode

namáhané časti sú
zosilnené CORDURA®

7000 krát väčšia 
Odolnosť

integrovaná 
neoprén.vložka 
v seda-cej časti

(verzia
  NEOPREN)

rozzipsovateľná  
spodná časť na  

širokú obuv

sťahovanie
rýchloupínaním

vodotesné 
vrecká na 

príslušenstvo
(samotesniace 

   YKK zipsy)

Urus3 TM

Maximálne pohodlné nepremokavé, paropriepust-
né nohavice, odolné proti vetru, vhodné na celo-
ročné používanie.Jemná podšívka, opasok, nastavi-
teľné traky, zvýšený pás v krížovej oblasti, spevnené 
namáhané časti,praktické zipsové vrecká. Možnosť 
výberu modelu NEOPREN ( v sedacej časti a oblasti 
kolien)ideálne na sedenie v člne 
OPASOK ZDARMA 

Dozer3 TM

nepremokavá bunda s predĺ-
ženým zadným dielom, odolná 

proti vetru, prepúšťajúca paru 
smerom von. Namáhané mies-
ta zosilnené CORDURA®, 3D 

kapucňa, rukávy sú šité do 
uhla, trojdielna manžeta 

rukávov, jednodoty-
kové sťahovanie a 

veľa iných detai-
lov zabezpečí 

Vašu absolút-
nu tepelnú 

pohodu za 
každého 
počasia. 

Urus3 NEOPREN

249,-

Urus3

249,-

SET
Dozer3

Urus3 

531,- 

Evaporator TM

Evaporator™ Mikrofleece je dar pre všetkých outdoorových ľudí. 
Používa sa ako 1-vá alebo 2-há vrstva. Špeciálny materiál, Eva-
porator Mikro fleece, izoluje aj optimálne odvádza pot. Vysoký 
komfort a pocit sucha. Ideálny pod nedýchajúce oblečenie. 
Pod rybárskymi topánkami, čižmami, prsačkami robí  Eva-
porator™ zázraky. 

Otara TM

Otara™ Merino Fibre - prírodné vlnené vlákna Merino sú teplotne 
inteligentné a vyrovnávajú telovú mikroklímu, poskytujú úžasný 
tepelný komfort, Prirodzené antibakteriálne vlastnosti, Vysoká 
odolnosť voči pachom, Otara™ Oblečenie absorbuje 
pot bez pocitu vlhkosti a zároveň efek-
tívne rozptyľuje teplotu tela a vylep-
šuje prirodzený telesný chladiaci 
systém 

Jabba TM

Dva v jednom Jabba™ je kombinácia technického 
spodného prádla a vylepšenej Polartec® Fleece izolácie. 

Pre maximálnu funkčnosť je dôležité vybrať si veľkosť, ktorá 
vám sadne  presne a tesne na telo bez obmedzovania v  
pohybe. Rýchlo schne a tým minimalizuje tepelné straty. 

Kukla Polartec® 200. 
Je to jediná kukla, ktorá 
udržuje optimálne tep-
lo a spoľahlivo Vás 
ochráni od mrazi-
vého počasia. 

Kukla Powerstretch, je 
elastická, rýchloschnúca, 
nekrčivá, hreje, saje pot, 
odvádza ho 

Čiapka Polartec 200
Saje pot a okamžite ho 
odvádza na po-
vrch, udržuje 
teplo,Farby 
šedá, čierna

Čiapka Otara
Obojstranná 
športová 
čiapka, vý-
borná 
regulácia 
vlhkosti 

Goiier 
Neuveriteľný pocit tepla v 
oblasti krku a ramien aj v 
tej najtuhšej zime. 

Šiltovka s pružného a
vzdušného materiálu
 kopíruje tvar hlavy

Sirius2 TM

Termoprádlo najvyššej triedy vhodné na 
každodenné nosenie, rybolov, poľovač-
ku, lyžovanie, turistiku, prechádzky

Sirius2™ ponúka extrémny komfort: 
• antibakteriálna úprava zame-

dzuje vznik zápachu.
• perfektne sedí a ponúka slo-

bodu pohybu. 
• rýchloschnúce
• izolačné
• odvádzajúce pot.
• UV ochrana

Sirius2 
Nohavice

67,- 

Sirius2 
Boxer

47,- 

SET Evaporator 
Top & Nohavice 

112,- 

GingoTM
overal

Revolúcia v termo-
oblečení: unikátny 
dvojitý povrch. Mäk-
ká vnútorná vrstva 
ťahá vlhkosť z tela 
tak, že máte pocit 
sucha za každých 
okolností, vonkajšia 
vrstva zabraňu-
je vnikaniu vetra. 
Gingo™  tesne 
obopína postavu a  
4 cestná elasticita 
zabezpečuje neob-
medzený pohyb. 
Ideálny na posed.

  

Thermal pro TM

Bunda a nohavice Thermal 
ProTM z hustej ľahkej pleteni-
ny s krátko rezaným vlasom, 
trvanlivá a odolná extrémne 
teplá. Veľmi obľúbená poľovník-
mi v zimných mesiacoch hlavne 
na posedy. 
Veľkosti:M až XXXL

Thermal Pro
Bunda

107,- 

SET
Thermal Pro

187,- 
Sirius2 

Top 

80,- 

GEOFF

GEOFF

Obečenie 3. tisícročia - rybolov, poľovníctvo, turistika, offroad

www.geoffanderson.skwww.geoffanderson.sk

46,-

Dozer3

322,-

Dozer3

399,-
Snurus

268,-

Snozer

430,-

do uhla strihané rukávy,
veľká voľnosť pohybu,

vhodné pre rybolov,
turistiku a outdoor

ľahká vnútorná 
mikrofleecová pod-
šívkas veľkým 

odvodom potu a 
pary

Otara Top -150 g 

107,-

Otara Top -195 g 

134,-

Otara 
Nohavice -150 g 

107,-

New

New

New

Otara Boxer -150 g 

60,-

Thermal Pro
Nohavice 

94,- 

Jabba

135,-

Evaporator Top

67,-

Evaporator 

53,-

Otara Top -150 g 

134,-
Otara Top -195 g 

134,-

New

Gingo

199,-

Čiapka

21,- 

Čiapka

22,- 

Čiapka

39,- 

Golier

33,- 
Kukla

39,- 

Kukla

27,- 

Urus3

295,-

SET
Dozer3

Urus3 

645,- 

len veľ.
XS, S

360°
video na www.sports.sk

360°
video na www.sports.sk

Bivdu
praktické odklápacie 
poľovnícke rukavice
16,- 

Graninge
Elegantné koženné ruka-
vice s reflexnou vrchnou 
časťou. Ideálne pre poľov-
níkov.
24,- 

Sports trek sensitive
celoročne nositeľné 

s nízkou nasiakavosťou  
3,60 

Sports trek thermo plus
ponožky s antibakteriálnou 
úpravou

10,50 

Sports trek thermo
super teplá ponožka za 
rozumnú cenu 

5,60 

Outlast TM

Outlast Vesta - Out-
last® vlákna nepretrži-
te významne pôsobia 

na unikátnu mikroklímu 
vášho tela a udržujú mu 

akurátnu  tepelnú po-
hodu za každého poča-
sia. Vesta je  navrhnutá s 
mäkkou pot odvádzajúcou 
podšívkou tvoriacou ďalšiu 
vrstvu odevu a je  vhodná 
aj ako druhá vrstva (pod 
bundu) 

Xanti TM

Úžasná bunda vyrobená v kombinácii Polartec® 
WindPro® a Power-stretch®. Tieto materiály sú 
vysoko dýchajúce a poskytujú 4x viac odporu 
voči vnikaniu vetra než tradičný flís. Môže sa 
nosiť ako vonkajšia vrstva, ale zároveň aj ako 
izolačná vrstva pod bundu Dozer 3.

Shinogi TM

Moderná flísová bunda 2 skryté vnútorné vrec-
ká, skryté náprsné vrecko, ideálna izolácia do 
vrchnej bundy,dýchajúce, rýchloschnúce, cer-
tifikované Oeko-Tex 100, špinu odpudzujúca, 
100% Európsky produkt, Ideálne ako polov-
nicke, rybarske, turistické bundy

Goosey TM

Najteplejšia bunda všetkých 
čias, špeciál do extrémnej 
zimy, nepremokavá, paroprie-
pustná, odolná vetru, nový 
typ membrány s vodným stĺp-
com 20000mm

XelodoTM

NASA® schválená technológia Outlast® Branded,4vrstvový softshell,2 
bočné vrecká, 2 náprsné vrecká, vode/vetru odolná, neprelepované 
švy, dýchajúca, 300% pružná do strán, certifikovaná Oecko-Tex 
100, špinu odpudzujúca, Ideálne rybarske, turistické bundy

  

HuntingSock 
Outlast

poľovnícke 
podkolienky  
unikátny materiál 

22,90 

Hunting
poľovnícke 

pohodlné 
podkolienky
odvádzajúce pot, 

do chladných dní 
9,90  

Daze TM

Membránová absolútne tichá 
poľovnícka bunda. Špeciálne 
harmonikové protišmykové 
spojenie rukávov s bun-
dou je výhodou pre 
poľovníkov -nešmý-
ka sa zbraň, strih 
umožňuje maxi-
málnu voľnosť 
pohybu

  

Otara TM

Merino Wool fleece. Inovatívny Fleece  vyrobený 
zo 100% mimoriadne jemnej vlny MERINO z No-
vého Zélandu.100% Merino vlna (290 gm.)Nový 
Zéland. Vyrobené v EÚ Priedušné, tiché. Udr-
žuje mikroklímu tela. Prirodzené antibakteri-
álne vlastnosti. Vynikajúc izolačná vrstva. 
Skvelý dizajn, Jednoduchá starostlivosť 
Biologicky rozložiteľný materiál. Chráni 
životné prostredie.

Xugi TM

Flísová bunda Xugii™ je najnovšia technológia 
spojenia termoizolačných a paropriepustných  
vlastností  Polartec® Thermal Pro® a Polartec® 
Wind Pro® , ktoré zabezpečuje tepelnú izoláciu 
pri minimálnej hmotnosti bundy. Vysoká  paro-
priepustnosť a voduodpudivosť.  Vzhľad klasic-
kej ovčej vlny, s tepelným komfortom  našich 
najlepších flísov. Ideálna termoizolačná vrstva 
pod všetky nepremokavé bundy Geoffan-
derson

Offroad
priedušné topánky, podrážka Vibram. 

vodoodpudivý materiál, odvod 
vlhkosti, nohy v suchu bez 
odrenín
164,- 

Tiger
Odolné, stabilné topánky, do práce, na 

voľný čas. Vodoodpudivé , 
zosilnené oblasti prstov. 
Najkvalitnejšie materiály 
Cordura, Nubuk 

164,- 

Grizzly
stabilná nízka trekingová obuv  pre každo-

dennú chôdzu aj horskú turistiku. Impreg-
novaný nubuk, nepremokavá 

membrána, Cordura -nylon, 
presné upnutie päty Sup-
port System  

160,- 

Goosey

999,-

Xelodo

295,-

New

Daze

129,-

Xugi

199,- Shinogi

214,-

New

Outlast

134,-
Xanti

295,-
Otara

295,-

New

www.graninge.sk

Koniec zimy

navždy

360°
video na www.sports.sk

www.geoffanderson.sk


