
kombinezony

kombinezon pływajĄcy, dwuczĘŚciowy 
sundridge entec 4

kombinezon pływajĄcy 
sundridge sas mk7

Najlepiej sprzedające się w Europie kombinezony 
pływające! Dwuczęściowe kombinezony pływające 
Sundridge są wykonane z całkowicie wodoodpor-
nego nylonu 210D Oxford, rating: WP5000.

KURTKA: podszewka poliestrowa, kołnierz wyłożo-
ny polarem, ściągacze neoprenowe, wzmocnione  
kolana, 2 kieszenie zewnętrzne, 2  kieszenie  
wewnętrzne, ocieplane polarem kieszenie boczne, 
dwustronny zamek błyskawiczny YKK, regulowany  
w pasie ściągacz i regulowany kaptur.
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SPODNIE NA SZELKACH: mocny, wodoodporny,  
wytrzymały poliester, łączące szwy ochronne, 
wzmocnione kolana i siedzisko, boczne kieszenie, 
dwie kieszenie ocieplane polarem, zamek z przodu 
i łatwo regulowane szelki.

•	 Certyfikat CE EN393
•	  Lekka pianka pływająca: waga kombinezonu  

od 2,20 kg w rozmiarze S do 2,70 kg w rozmiarze Giant
•	 Taśma 3M odblaskowa
•	 Gwizdek alarmowy
•	 Dostępny jest również model jednoczęściowy
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Dwuczęściowy kombinezon wypornościowy  Sun-
dridge ENTEC-4  jest jednym z najczęściej używa-
nych kombinezonów wypornościowych w Europie. 
Ten oddychający (góra), wiatroszczelny i pływający 
kombinezon o wysokich właściwościach utrzymu-
jących ciepło jest 30% lżejszy niż kombinezony kon-
kurencji. Supermiękki i bardzo wygodny. Prawda 
jest taka, że kombinezony wypornościowe nie po-
winny wyglądać tak dobrze – superlekka, sportowa 
stylizacja, supermodny designerski, przyciągający 
wzrok kolor, czyli szary z limonkowym wykończe-
niem, a także pełna certyfikacja CE ISO 12402-5 
czynią zeń absolutnie unikalny i niezbędny element 
wyposażenia każdego wędkarza.

•	 Rozmiary: XS, S, M, L, XL, XXL, KING SIZE, GIANT
•	 Przewiewność: 5000 g/m2/24 h
•	 Wodoodporność: 10000 mm
•	 Certyfikat: CE ISO12402
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kombinezony
Oddychający kombinezon pływający SeaFox 
CrossFlow został opracowany z myślą o aktywnym 
wędkowaniu. Ten komfortowy kombinezon „oddy-
cha” całą swoją powierzchnią dzięki unikalnej kon-
strukcji CrossFlow. Dzięki temu, oprócz materiału 
użytego na powierzchni, oddycha także ta część 
kombinezonu, która pomaga w utrzymywaniu się 
na wodzie. Powierzchnia nieprzepuszczająca wody 
i oddychająca jest wykonana z nylonu. Kombinezon 
CrossFlow charakteryzuje się wszystkimi wspania-
łymi cechami, które posiada kombinezon SeaFox.  
Jaskrawy żółty kolor będzie zauważalny w najtrud-
niejszych warunkach. Ponadto kombinezon jest 
wyposażony w wygodne szelki wewnętrzne, dzięki 
którym lepiej dopasowuje się do sylwetki, a jego 
ciężar rozkłada się równomiernie. Oddychająca 
konstrukcja CrossFlow znajduje się w  całym kom-
binezonie.

•	 Rozmiary: S, M, L, XL, XXL, KING SIZE, GIANT
•	 Przewiewność 5000 g/m2/24 h
•	 Wodoodporność 10000 mm
•	 Certyfikat CE EN 393
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Ten dwuczęściowy strój posiada identyczne para-
metry jak kombinezon jednoczęściowy. Opatento-
wana pianka Crossflow zapewnia pełną przewiew-
ność i doskonałą wyporność. Zamykane na suwak 
spodnie posiadają poliestrową wyściółkę oraz war-
stwę ocieplającą Hollofil 11. Całości dopełnia 
wzmocniona część tylna oraz kolana, dwie ze-
wnętrzne kieszenie oraz ściągacze na kostkach.
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•	 Rozmiary: S, M, L, XL, XXL, KING SIZE, GIANT
•	 Przewiewność 5000 g/m2/24 h
•	 Wodoodporność 10000 mm
•	 Certyfikat CE EN 393

a

jednoczĘŚciowy, oddychajĄcy  
kombinezon pływajĄcy 
sea fox crossflow

dwuczĘŚciowy, oddychajĄcy  
kombinezon pływajĄcy 
sea fox crossflow
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