
S blížiacou sa novou sezónou sa blíži aj čas dlhších rybárskych výprav. K teplému počasiu, bohužiaľ, patria aj 
nepríjemné komáre a iný bodavý hmyz. Dokážu nám riadne znepríjemniť pobyt pri vode. Neúnavný piskľavý 
zvuk a početné bodnutia komárov netreba asi nikomu bližšie popisovať. Na ochranu voči takýmto votrelcom 
môže byť použitý repelent, prípadne iné odpudivé spreje, masti, čiastočne zaberajú B-komplex tabletky. 

Výhodou je ich jednoduchá aplikácia, nevýhodou ich obmedzená doba účinnej ochrany. 

      OBLEČENÍM PROTI KOMÁROM
Okrem spomínaných ochrán proti bodavému hmyzu existujú špeciálne 
tkaniny - PolybrushTM, ktoré sú odolné voči prepichnutiu. Oblečenie z 
takýchto materiálov nám dáva neuveriteľný pocit pohody. Stačí si obliecť 
košeľu a nohavice z takéhoto materiálu a máte pokoj. Takéto oblečenie je 

ľahké, má UV ochranu, nekrčí sa, nežehlí sa a je rýchlo schnúce. 

                     KOŠELE POLYBRUSHTM
Tieto elegantné košele vám garantujú pohodlie aj v extrémne teplom a 
vlhkom počasí so 100 % odolnosťou voči bodavému hmyzu. Sú obľúbené 

medzi tými, ktorí sa potia, majú často mokrý chrbát a oblečenie sa na nich doslova „lepí“.
Sú navrhnuté s veľkými ventilačnými otvormi na chrbte i po stranách a s menšími vo vreckách. 
Kombinácia týchto otvorov spolu s dýchateľnosťou umožňuje veľký chladiaci prietok vzduchu 
cez košeľu. Navyše košeľa má vlhkosť odvádzajúcu sieťovanú podšívku, ktorá efektívne 
odvádza pot. Jedno predné vrecko je so zipsom, bezpečne vám zaistí aj drobné veci. Rukávy 
môžu byť vyhrnuté a zaistené gombíkom. Polybrush materiál je vzhľadom na svoju ľahkosť 
a jemnú štruktúru veľmi odolný voči opotrebeniu. Ľudské telo ho veľmi dobre znáša. Každá 
manželka ocení rýchle schnutie po praní a nekrčivosť (nežehlia sa). Košele Polybrush sú 
určené predovšetkým pre tých, ktorým nie je ľahostajné ich zdravie a chcú mať pohodu aj v 

nečase. Dodávané sú vo farbách: zelená, modrá, piesková, šedá.

NOHAVICE HIKE ZONETM
Sú z rovnakého materiálu ako Polybrush košele. Vhodné sú do každého počasia. Materiál nohavíc 
vás ochráni pred dotieravým hmyzom – komár ho neprepichne. Nohavice sú vhodné na rybolov, 

turistiku, ale aj do spoločnosti. Dodávané sú s opaskom.
ZipzoneTM – Multifunkčné nohavice vďaka zipsu nad kolenami. Pokiaľ by vám bolo teplo, 
jednoducho odzipsujete nohavice a máte z nich šortky. Aj tieto nohavice vás ochránia pred 

bodavým hmyzom. Dodávané sú s opaskom.

Bližšie informácie na www.geoffanderson.sk, alebo na T/F: 033/778 24 24


