
GEOFF ANDERSON – DÁNSKA KVALITA
Potešte svojich blízkych praktickým darčekom, ktorý hreje a chráni zdravie

Každý z vás určite zažil 
nepríjemný pocit, 

keď ste premokli do 
nitky, alebo vám bola 
zima, prípadne sa na 
vás veci doslova lepili, 
ak ste sa spotili v aute, v 
práci...
Spoločnosť SPORTS, spol. 
s.r.o., je dovozca kvalit-
ného rybárskeho náčinia 

(rybárske prúty, navijaky, sonary, navigačné prí-
stroje, člny, motory) svetoznámych značiek a taktiež 
membránového oblečenia Geoff Anderson, pochá-
dzajúceho z Dánska.
Extrémne klimatické podmienky v tejto severskej 
krajine, dlhoročná skúsenosť a garantovaná kva-
lita predurčujú použitie tohto oblečenia aj v tých 
najextrémnejších podmienkach. U nás sa o tom 
presvedčili nielen Stano Sládek, Stano Rafaj, Peter 
Šimonič, Ivan Fabián, Róbert Fülöp,  ale aj veľa ďal-
ších spokojných rybárov. 
Rybári kladú vysoké nároky na nepremokavosť, 
izolačné vlastnosti, mechanickú odolnosť, voľnosť 
pohybu a priepustnosť pár. Vďaka nastavenému 
vysokému štandardu, svojim vlastnostiam a kvalite, 
výrobky Geoff Anderson v krátkej dobe prenikli 
do všetkých oblastí - turistika, treking, lyžovanie, 
rybolov, poľovníctvo, pracovné využitie, ale aj do 
spoločnosti. Oblečenie pozostáva zo spodnej bie-
lizne, nohavíc, búnd, košieľ a doplnkov. Je určené 
predovšetkým pre tých, ktorým nie je ľahostajné ich 

zdravie, chcú sa cítiť pohodlne aj v nečase.
DOZER2 BUNDY – materiál The System FabricTM , 
hydrostatický tlak 5000 mm, priepustnosť pár viac 
ako 5000 g.

Nie všetci si uvedomujú, aké dôležité sú jednotlivé 
vrstvy odevu. Investícia do vysoko kvalitnej vzduš-
nej bundy bude takmer zbytočná, ak zabudnete 
na správne vrstvy oblečenia, a práve tie musia 
pracovať spolu. Ak je telo mokré kvôli nesprávnej 
spodnej vrstve oblečenia, bude vám zima, čím sa 
zmenší vaša produktivita a koncentrácia. Geoff 
Anderson aplikuje vo svojich výrobkoch princíp 
troch vrstiev, ktoré spoľahlivo ochránia ľudské telo 
pred vetrom, dažďom a chladom.

Vrstva -1
- bez námietok vlhkosť prepúšťajúca. Je navrhnutá 
na udržanie suchej pokožky priamym odvádzaním 
vlhkosti do ďalšej vrstvy oblečenia alebo von, kde 
sa rozptýli alebo vyparí.

Niektoré modely z kolekcie GeoffAnderson:
KLIN™ má pevný tvar, ktorý je veľmi pohodlný na 
nosenie. Vyrobené sú z „Polyester fibre“ materiálu, 
ktorý je rýchlo schnúci, pot odvádzajúci, izolačný, 
UVP odolný. Balenie v darčekových kovových oba-
loch.

SIRIUS™ – pre tých, čo vyžadujú úplnú špičku. 
Materiál je Polartec® Powerdry® zo závodu Malden 
Mills. Jeden zo svetových lídrov vo výrobe materi-
álov na kvalitné oblečenie. Tento materiál ponúka 
extrémny komfort a rýchle schnutie a navyše je 
dobre pot odvádzajúci. 
O vysokej kvalite svedčí aj to, že toto oblečenie 
bolo úspešne testované pri rybárčení v Antarktíde, 
Švédsku, Dánsku, Írsku a iných krajinách.

Vrstva -2
- prenáša vlhkosť z vrstvy 1 a navyše funguje ako 
izolačná bariéra, napríklad Evaporator™ alebo 
THERMAL 200™.

BUNDA EVAPORATOR™, F6™, FECO™ A G4™ 
môžu byť požité aj ako tretia vrstva. BUNDY DAZE™ 
A GRIFFON™ sú navyše vybavené vetru odolnou 
membránou. Výberom oblečenia s rôznymi izolač-
nými vlastnosťami môžeme ľahko ovládať telesnú 
teplotu. 

Vrstva -3
- chráni proti extrémnym elementom, ako napríklad 
teplota, vietor a voda. Je veľmi dôležité vziať si tech-
nicky navrhnuté, vzdušné oblečenie v správnom 
poradí, aby sme vyskúšali dokázané výhody princí-

pu troch vrstiev. Odolnosť tre-
tej vrstvy voči dažďu sa dekla-
ruje ako tlak vodného stĺpca. 
Pre porovnanie, prudký dážď 
je približne 1000 mm vod-
ného stĺpca. Parameter prie-
pustnosť pár charakterizuje vzdušnosť/dýchateľnosť 
oblečenia. Uvedené parametre však nie sú jediným 
ukazovateľom pri výbere kvalitného oblečenia. 
Veľmi podstatná je odolnosť materiálu voči oderu, 
správny strih odevu a v neposlednom rade dodrža-
nie správnych výrobných postupov, čo môže garan-
tovať len značka s dlhoročnou tradíciou.

Niektoré z výrobkov predstavujúcich tretiu vrstvu 
- vľavo SNOZER™ – membránový „tichý“ materiál 
Dropliner SystemTM, hydrostatický tlak 5000 mm, 
priepustnosť pár 5000 g.
Vpravo XERA™ - hydrostatický tlak 10000 mm, 
priepustnosť pár 10000 g. Veľmi ľahká bunda so 
vzdušnou podšívkou, neoprénový-
mi manžetami a nepremokavý-
mi zipsami. Vďaka svojim malým 
rozmerom by nemala chýbať v 
žiadnej batožine. V ponuke sú aj 
nohavice XERA™.

BUNDA DOZER2™ a noha-
vice Urus2™ sú z materiálu 
The System Fabric™ - tento inovačný materiál zabez-
pečuje veľkú priepustnosť pár a absolútnu nepremo-
kavosť aj pri tých najväčších extrémoch počasia a sú 
vhodné pre viac fyzicky náročné aktivity, ako naprí-
klad  lyžovanie, treking, rybolov a všetky aktivity 
v prírode v nestá-
lom, meniacom sa 
a vlhkom počasí. 
Bunda aj nohavice 
sú vybavené nepre-
m o k av ý m i  z i p s a-
mi, tvarovateľnou 
kapucňou, veľkým 
počtom praktických 
vreciek a z  vnú-
tornej strany majú 
ľahkú mikrovlák-
novú vrstvu s vynikajúcou schopnosťou izolácie. 
URUS2™ NEOPREN – identické ako Urus2, plus 
majú 2 mm vrstvu neoprénu na kolenách a zadnej 
časti. Neoprén má funkciu izolácie a náplne, môžete 
kľačať, sedieť priamo na zemi bez toho, aby ste boli 
mokrí, alebo aby vám bola zima. 

Základnou filozofiou pri vývoji výrobkov a zmýš-
ľanie Geoff Anderson je stále kvalita. Počet vývo-
jových pracovníkov je značný – zložený zo široké-
ho rozsahu testerov – od víkendových nadšencov 
po skutočných svetobežníkov. Pokiaľ si vyberáte 
výrobky Geoff Anderson, môžete si byť istí, že prešli 
dôkladným testom.

Kompletný katalóg nájdete na www.sports.sk, alebo ho zašleme zdarma; stačí SMS s adresou na: 0904/254 316.
Informácie o najbližšom predajcovi vám poskytneme na: T/F: 033 778 24 24.


