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Křeslo Harton Stalker
Křeslo navržené rybáři, které splní všechna vaše přání. Konstrukce umožňuje pohodlné polohování opěradla pomocí nadzvednutí opěrek. Křeslo je velice pohodlné a opatřené polstrovaným
polštářem z neoprenu. Nohy jsou teleskopické se spolehlivou aretací. Křeslo je velmi lehké a také skladnější než jiná křesla. Velkou
výhodu představuje také vysoká nosnost (až 150 kg).
Parametry:
• výška 40 cm • šířka
49 cm • výška opěraKAT. Č.
dla 66 cm • hmotnost
020-78056
6,6 kg • teleskopické
CENA
nohy • opěrky na ruce
1 399 Kč
• robustní ocelový rám
• všitý neoprenový polštář • nosnost 150 kg.

ušetříte 580

Kč

1 399 Kč
Holínky Camminare Angler do -30 °C
Velice oblíbené víceúčelové boty od značky Camminare, které
se hodí jak na ryby, tak do lesa, tak na venkovní zimní práce.
Tyto boty jsou vyrobené z materiálu EVA. Ten je velmi lehký (pouze
600 g!) a vyznačuje se výbornými termoizolačními vlastnostmi. Je
mimořádně odolný proti mrazu, chrání před vlhkostí a chladem. Díky
vynikajícímu odpružení zajišťuje příjemný komfort a pohodlí pro
vaše nohy. V ceně výrobku je i vyjímatelná vložka, která v případě
potřeby zajištuje jednoduché vysoušení boty.
Parametry: • velikosti 39–48 • hmotnost 600 g • 100 % EVA materiálu (o 60 % lehčí než PVC obuv!)

DO

-30 °C

629 Kč
Holínky Camminare Syberian Long
do -35 °C
Perfektní zateplené rybářské holínky od značky Camminare
jsou vyrobené z materiálu EVA. Ten je velmi lehký a vyznačuje
se výbornými termoizolačními vlastnostmi. Je mimořádně odolný proti mrazu, chrání před vlhkostí a chladem. Díky vynikajícímu odpružení zajišťuje příjemný komfort a pohodlí pro vaše nohy. V ceně
výrobku je i vyjímatelná vložka, která v případě potřeby zajištuje
jednoduché vysoušení boty. Holínky váží jedinečných 950 g, díky
použití nejnovější lehké pěnové a odolné směsi typu EVA. Podrážka
je mechanicky i tepelně odolnější než u jiných podobných bot, což
zajišťuje speciální postup již při samotné výrobě. Boty garantují dokonalou izolaci nohou a teplo i při teplotě do -35 °C. Mají zesílenou
špičku, která chrání před protržením.
Parametry: • velikosti 42–45 • 100% odolnost proti chladu
• 100% odolnost proti vodě

DO

-35 °C

729 Kč
Prodejna a velkoobchod: AQUAZONA, nám. Bratří
Čapků 9, 370 07 České Budějovi ce – Rožnov
• Otevírací doba: Po–Pá 8.30–17.30, So 8.30–12.00,
e-mail: obchod@aquazona.cz
• e-shop: WWW.AQUAZONA.CZ
• OBJEDNÁVKY, DOTAZY tel. 702 099 747

