
 
Každý z nás 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, práci,.. Sú to asi najčastejšie pocity s ktorými sa stretáme. 
Ponúkame Vám „liek“ na každú situáciu. 
 
Spoločnosť SPORTS spol. s.r.o. známa hlavne medzi rybármi – zaoberá 
sa dovozom kvalitného rybárskeho náradia (rybárske prúty, navijaky, 
sonary, navigačné prístroje, člny, motory) svetoznámych značiek v 
tomto roku rozšírila svoju ponuku o membránové oblečenie Geoff 
Anderson, pochádzajúce z Dánska. 
 
Extrémne klimatické podmienky v tejto severskej krajine, dlhoročná 
skúsenosť a garantovaná kvalita predurčujú použitie tohoto oblečenia aj 
v tých najextrémnejších podmienkach.  
 
Táto dnes už svetoznáma firma ponúka všestranné membránové 
oblečenie pre všetky aktivity, teda je vhodné na turistiku, treking, 
lyžovanie, rybolov, poľovníctvo, pracovné využitie, ale aj do 
spoločnosti. Pozostáva zo spodnej bielizne, nohavíc, búnd, košieľ 
a doplnkov. Je určené predovšetkým pre tých, ktorým nie je ľahostajné 
ich zdravie, chcú sa cítiť pohodlne aj v nečase. Spodné vrstvy tohoto 
oblečenia boli už predstavené. Teraz sa Vám pokúsime prestaviť 3 
vrstvu oblečenia, ktorou sú bundy a nohavice. 
 
Bunda DOZER 2: 
Pokiaľ uvažujeme nad kúpou tohoto druhu oblečenia, tak musíme 
v prvom rade odpovedať na základné otázky: pre koho bude a ako bude 
využívaná.   
 

Pre dlhé pobyty v 
prírode v každom 

ročnom období je veľmi 
dobrou voľbou bunda 
DOZER 2. Univerzálna 
bunda s do „uhla 
strihanými rukávmi“ a 
tým neuveriteľnou 
voľnosťou pohybu 
a veľkou mechanickou 
odolnosťou. Teda je 
vhodná aj pre tých na 

ktorých veci doslova „horia“. Absolútna nepremokavosť a veľká 
paropriepustnosť garantujú pohodu a suchý „chrbát“ aj pri náročných 
pohybových aktivitách: na túrach, cyklistike, lyžovaní, ale aj rybolove, 
alebo poľovačke. Bunda je vybavená veľkým množstvo prakticky 
umiestnených vreciek. Samozrejmosťou sú vodotesné vrecká na mobil, 
doklady,...  Z vnútornej strany je mikrofleeace termo vložka. Pre tých 
ktorý, majú záujem ju využívať celoročne je možné si dokúpiť vnútornú 
mikro fleace bundu: F6, FECO.  
 
 
Neoddeliteľnou súčasťou DOZER búnd 
sú nohavice URUS a URUS2. Nohavice 

vhodné na 
lyžovanie, treking, 
rybolov a všetky 
aktivity v prírode 

v nestálom, 
meniacom a vlhkom 
počasí. Majú opasok, nastaviteľné traky, ktoré sú 
odnímateľné bez narušenia  vzhľadu.  Urus 
Neopren – identické ako URUS, plus majú 2mm 
vrstvu neoprénu na kolenách a zadnej časti. Neprén 
ma funkciu izolácie a náplne, môžete kľačať, 
sedieť priamo na zemi bez toho aby ste boli mokrý, 
alebo aby Vám bola zima.  
 
 
 
 

 
 

Bunda XERA 
Priedušná (paropriepustnosť 10 000g), nepremokavá (hydrostatický tlak 
10 000mm) a pri tom jednoduchá všestranná bunda s vysokým golierom 
a tvarovateľnou kapucňou. Je z materiálu Pantax, ktorý sa vyznačuje 
vysokou pevnosťou a odolnosťou voči oteru. Vrecká a zapínanie je YKK 

samotesniacimi zipsmi.  Vhodná je 
napríklad na turistiku, rybolov, 
cyklistiku, treking. Bunda je dodávaná 
spolu s kompresným vreckom 
umožňujúcim jej zbalenie na minimálne 
rozmery.   
 
Napriek svojim vlastnostiam sa 
vyznačuje veľmi malou hmotnosťou 
a teda nemala by chýbať v každej 
batožine.  

 
 
Nohavice XERA sú volného strihu a v prípade 
nepriaznivého počasia sa dajú navliecť na 
vrchnú vrstvu oblečenia. Vďaka zipsom 
v spodnej časti je ich možné použiť aj 
k vysokej obuvi. Taktiež sú dodávané s kompresným vreckom. 
 
SNOZER poľovnícke oblečenie 
Pokiaľ máte v rodine poľovníka tak si 
nenechajte ujsť toto špeciálne poľovnícke 
oblečenie. Použitý materiál Dropliner 
System charakterizuje absolútnu tichosť. 
Športový tvar, nepremokavosť a izolačné 
vlastnosti spríjemnia každú poľovačku.  
 
Uzatváranie vreciek je magnetické – 
absolútne tiché. V bunde je vnútorná 
mikro fleece izolačná vložka, použité sú 
YKK zipsy.  Vďaka svojmu strihu a  
elegantnému prevedeniu je ho možné 
použiť na turistiku, ale aj do spoločnosti.  
 
Košele Polybrush 
Tieto elegantné košele sú jedny z najúspešnejších výrobkov. Garantujú 
Vám neuveriteľný pocit pohody aj v extrémne teplom a vlhkom počasí. 

Sú obľúbené medzi tými, ktorí sa potia, majú 
často mokrý chrbát a oblečenia sa na nich 
doslova „lepí“ napríklad šoféri, ľudia 
cestujúci v hromadných dopravných 
prostriedkoch, cestovatelia, turisti. 
Sú navrhnuté 

s veľkými 
ventilačnými otvormi 
na chrbte a 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 má 
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 rýchloschnúcosť po praní 
a nekrčivosť (nežehlia sa). 
 
Základnou filozofiou pri vývoji výrobkov a zmýšľanie Geoff Anderson je 
stále kvalita. Počet vývojových pracovníkov je značný – zložený zo 
širokého 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.geoffanderson.sk 
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POHODA V NEČASE, UŽ BOLO NA ČASE! 


