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Keď na more tak jedine v GeoffAnderson
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jednodotykové 
sťahovacie
mikrotesnenia tváre, 
zabraňujúce vniknutiu
vody a chladu

3D - tvarovateľný šilt
3D - nastaviteľná kapucňa

jednodotykové
nastavenie
kapucne

vnútor. obojstranný
zips YKK (možnosť
rozzipsovania aj 
zospodu nahor)

vodotesné 
vrecká na 
príslušenstvo
(samotesniace
  YKK zipsy)

3bodová nylonovo-neoprénová
manžeta, chráni pred chladom
a vniknutím vody

ľahká vnútorná 
mikrofleecová podšívka

s veľkým odvodom
potu a pary

dlhší zadný diel,
zvýšená ochrana krížovej časti

do uhla strihané rukávy,
veľká voľnosť pohybu,

vhodné pre rybolov,
turistiku a outdoor

namáhané časti sú
zosilnené CORDURA®

(7000krát väčšia odolnosť)

voliteľné vetracie
vrecká (zvýšené
vetranie pri aktivite)
s ochrannou lištou 
(možnosť 
odvetrania 
aj za dažïa)

          bezšvový strih ramien 
               (z jednéhu kusu)

zvýšený pás,
ochrana krížovej 
časti

samotesniace 
vrecká s 
ochrannou 
klopou
proti vode

namáhané časti sú
zosilnené CORDURA®
7000 krát väčšia 
Odolnosť

integrovaná 
neoprén.vložka 
v seda-cej časti
(verzia
  NEOPREN)

rozzipsovateľná 
spodná časť na 
širokú obuv

sťahovanie
rýchloupínaním

vodotesné 
vrecká na 
príslušenstvo
(samotesniace 
   YKK zipsy)

Urus3 TM

Maximálne pohodlné nepremokavé, paropriepustné 
nohavice, odolné proti vetru, vhodné na celoročné 
používanie.Jemná podšívka, opasok, nastaviteľné 
traky, zvýšený pás v krížovej oblasti, spevnené namá-
hané časti,praktické zipsové vrecká. Možnosť výberu 
modelu NEOPREN ( v sedacej časti a oblasti kolien)
ideálne na sedenie v člne 
OPASOK ZDARMA 

  

Dozer3 TM

nepremokavá bunda s predĺženým zadným die-
lom, odolná proti vetru, prepúšťajúca paru smerom 
von. Namáhané miesta zosilnené CORDURA®, 3D 
kapucňa, rukávy sú šité do uhla, trojdielna manže-
ta rukávov, jednodotykové sťahovanie a veľa iných 
detailov zabezpečí Vašu absolútnu tepelnú poho-
du za každého počasia. 

  

Dozer3

329,-
Urus3 NEOPREN

245,-

Urus3

239,-

SET
Dozer3

Urus3 

528,- 

Zoon TM

sú nepremokavé nohavice v texaskovom 
strihu a sú tak všestranné, že môžu byť 
nosené v teple chaty a bezprostredne 
vonku v prudkom daždi.  Zoon™ sú vy-
vinuté pre aktívny outdoor život v pre-
menlivých klimatických podmienkach. 
Excelentný komfort pri chôdzi, sedení aj 
ležaní. Farba hnedá, zelená
OPASOK ZDARMA

  

Sports trek thermo plus
ponožky s antibakteriálnou úpravou
10,50 

Sports trek advanced
ponožky s unikátneho materiálu Outlast
19,- 

Sports trek thermo
super teplá ponožka za rozumnú cenu 
5,60 

Pevná kukla. Má všetky 
výhody Evaporatoru. Je to 
jediná kukla, ktorá udržuje 
optimálne teplo a spoľahli-
vo Vás ochráni od mrazivé-
ho počasia. 

Microfleece  24,- 
Polartec® 200  27,-

Zoon

130,-

Outlast TM

Outlast Vesta - Outlast® 
vlákna nepretržite významne 
pôsobia na unikátnu mikro-
klímu vášho tela a udržujú 
mu akurátnu  tepelnú po-
hodu za každého počasia. 
Vesta je  navrhnutá s mäk-
kou pot odvádzajúcou pod-
šívkou tvoriacou ďalšiu vrstvu 
odevu a je  vhodná aj ako 
druhá vrstva (pod bundu) 

Outlast

123,-
Xanti TM

Úžasná bunda vyrobená v kombinácii Polartec® Win-
dPro® a Power-stretch®. Tieto materiály sú vysoko dý-
chajúce a poskytujú 4x viac odporu voči vnikaniu vetra 
než tradičný flís. Môže sa nosiť ako vonkajšia vrstva, 
ale zároveň aj ako izolačná vrstva pod bundu Dozer 3.

Xanti

246,-

Zebu2 TM

sú navrhnuté ako vrchné nepre-
mokavé paropriepustné nohavice s  
možnosťou obliecť si ich pri zhor-
šení počasia na oblečenie, ktoré 
máme na sebe. Vyvýšený pás a 
zadná časť sú ideálne pri rybárčení 
na lodi. Voľný strih nohavíc posky-
tuje dostatočný komfort aj pre ľudí 
s nadmernými veľkosťami.  
 OPASOK ZDARMA

Zebu2

221,-

HuntingSock Outlast
poľovnícke 
podkolienky  
unikátny materiál 
22,90 

Hunting
poľovnícke 
pohodlné 
podkolienky
odvádzajúce pot, 
do chladných dní 
9,90  
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samotesniace 
vrecká s 
ochrannou 
klopou
proti vode

vodotesné 
vrecká na 
príslušenstvo
(samotesniace 
   YKK zipsy)

Sports trek thermo plus
ponožky s antibakteriálnou úpravou
10,50 
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HikeZone TM

Nohavice HikeZone™ - nepre-
pichnuteľné komárom
Absolútne tiché, rýchloschnú-
ce a nekrčivé nohavice HIKE-
ZONE™ odolné voči bodnutiu 
hmyzom,(neprepichnuteľné 
komárom) Špeciálne vlákno PO-
LYBRUSH robí nohavice ľahké s 
trvácnou vzdušnosťou, poho-
dlné, odolné voči opotrebeniu, 
strih umožňuje absolútnu voľ-
nosť pohybu, 7 vreciek, nekrčivé 
– nežehlia sa.
OPASOK ZDARMA

  Goosey TM

Najteplejšia bunda všetkých 
čias, špeciál do extrémnej 
zimy, nepremokavá, paro-
priepustná, odolná vetru, 
nový typ membrány s vod-
ným stĺpcom 20000mm

KlixTM

Klix športové oblečenie noha-
vice od GEOFFAnderson, sú 
športové nohavice z vlákna 
SUPPLEX® Dupont s
pocitom bavlny 6
vreciek vode a vetru
odolných, pre aktívny
pohyb, rybolov, turistika,
outdoor, odolávajúce
vlhkosti až 500mm,
opasok až do šírky 
40 mm, nie je v cene
Farby: zelená abocado
          tmavo šedá

  

SukuvuTM

Skvelé ľahké nohavice pre 
aktívny pohyb v prírode - ry-
bolov, turistika, outdoor,Ne-
uveriteľná ľahkosť látky, zaistí 
nepoznaný pocit voľnosti pri 
pohybe, 25% ľahšie ako bavl-
na, UV ochrana, Jednoduché 
ošetrovanie a pranie, rýchle 
sušenie, nežehlia sa
opasok až do šírky 
40 mm, nie je v cene

  

CombaTM

Combaa športové oble-
čenie nohavice od GE-
OFFAnderson, sú špor-
tové nohavice pre aktívny 
pohyb, rybolov, turistika, 
outdoor,rýchloschnúce a 
nekrčivé, 10 vreciek, opa-
sok až do šírky 40mm, nie 
je v cene

  

HikeZone

79,-

Sukuvu

137,-

Klix

145,-

Comba

145,-

Feco TM

Veľmi obľúbená samostatne nositeľná 
fleesová bunda zelenej farby. Zároveň 
je odporúčaná ako tepelne izolačná 
vložka.
  Gingo TM

overal
Revolúcia v termoob-
lečení: unikátny dvojitý 
povrch. Mäkká vnútor-
ná vrstva ťahá vlhkosť z 
tela tak, že máte pocit 
sucha za každých okol-
ností, vonkajšia vrstva 
zabraňuje vnikaniu vetra. 
Gingo™  tesne obopína 
postavu a  4 cestná elas-
ticita zabezpečuje neob-
medzený pohyb. Ideálny 
na posed.

  

Thermal pro TM

Bunda a nohavice Thermal 
ProTM z hustej ľahkej pleteni-
ny s krátko rezaným vlasom, 
trvanlivá a odolná extrémne 
teplá. Veľmi obľúbená po-
ľovníkmi v zimných mesia-
coch hlavne na posedy.

Bihcut
36,- 

Bivdu
praktické odklápacie 
poľovnícke rukavice
16,- 

Fanatic
poľovnícky špeciál do 
tuhej suchej zimy
270,-

Sarva Plus 
vynikajúca celoročná 
poľovnícka topánka
359,- 

Daze TM

Membránová absolútne tichá 
poľovnícka bunda. Špeciálne 
harmonikové protišmykové 
spojenie rukávov s bundou 
je výhodou pre poľovníkov 
-nešmýka sa zbraň, strih 
umožňuje maximálnu voľnosť 
pohybu

  

Daze

135,-

Feco

93,-

Gingo

195,-
Thermal Pro

Nohavice 

93,- 

Thermal Pro
Bunda

106,- 

SET
Thermal Pro

186,- 

New 2011

New 2011

New 2011

Goosey

997,-

opasok Multi Adjustable
v rôznych variantoch pre
nohavice Klix, Comba, Sukuvu

opasok

25,-
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GEOFFANDERSON je oblečenie 3. tisícročia na každý deň
Tu

ri
st

ik
a 

 a
 v

oľ
ný

 č
as

Shinogi TM

Moderná flísová bunda 2 skryté 
vnútorné vrecká, skryté náprsné 
vrecko, ideálna izolácia do vrchnej 
bundy,dýchajúce, rýchloschnúce, 
certifikované Oeko-Tex 100, špi-
nu odpudzujúca, 100% Európsky 
produkt, Ideálne ako polovnicke, 
rybarske, turistické bundy

XelodoTM

NASA® schválená technológia Outlast® Branded,-
4vrstvový softshell,2 bočné vrecká, 2 náprsné vrecká, 
vode/vetru odolná, neprelepované švy, dýchajúca, 
300% pružná do strán, certifikovaná Oecko-Tex 
100, špinu odpudzujúca, Ideálne rybarske, turistické 
bundy

  

Shinogi

206,-

Xelodo

296,-

Bihcut
36,- 

ZDARMA
transportné 

vrecko
Xera2 TM

Ľahká bunda a nohavice na turistiku, cykloturistiku, out-
door.  Nepremokavá a vysoko paropriepustná. Samozrej-
me zabráni aj vnikaniu vetra. Ak vlastníte Xera 2™ rýchlo 
zabudnete na známu vetu ,,Prefúkaný do špiku kostí.

Outlast TM

nepretržite vzájomne pôsobí spo-
ločne s mikroklímami vášho tela a 
okolia. Pri Outlast® technológii 
košeľa dokáže pohlcovať vytvore-
né teplo  a tým znižuje potenie pri 
rôznych aktivitách. Už nikdy Vám 
nebude ani veľmi horúco, ani veľ-
mi zima, ale tak akurát. 
Farby: zelenkavá, sivastá 

Huntus TM

Ľahké na váhu s trvácnou 
vzdušnosťou, veľmi pohodlné, dobre sa nosia. Sedacia časť a kolená vy-
stužené. Veľké bočné vrecká umožňujú nosenie väčších vecí bez pocitu 
nepohodlia. Bezúdržbová úprava -  nežehlia sa. Farby. hnedá, olivová
                                        OPASOK ZDARMA

Liner Coolmax 
G4830 extra tenké 
s reguláciou vlhkosti 
15,60 

Sports trek sensitive
celoročne nositeľné 
s nízkou nasiakavosťou  
3,60 

Grizly
160,-

Tiger

164,- 

Offroad
164,- 

Outlast

105,-

Huntus

93,-

Xera2
Bunda

213,- 
Xera2

Nohavice

120,- 

SET Xera2
Bunda & Nohavice

310,- 

New 2011

New 2011
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Počasie nerozhoduje, kedy ísť na ryby
P
rí

vl
ač

 a
  m

u
šk

ár
e
n

ie

WS3 TM

Špecialista na brodenie 
WS3 ™ je zámerne krátka bunda špeciálne na “brode-
nie”. Vynikajúca paropriepustná membrána, efektívna 
ochrana proti dažďu a vetru. Elastické zaistenie na 
spodnej časti a rukávoch zabraňuje presiaknutiu 
vody. D krúžky na zavesenie nástrojov, vodotesné 
vrecko na doklady, vrecko s otvormi na odtekanie 
vody z mokrých nástrah a veľa iných detailov robí   
z WS 3 ™ nepostrádateľného kamaráta na 
Vašej rybačke.

WS3

285,-

MWS3 TM

Membránová prívlačová  bunda MWS 3™ 
MWS 3™ je nepremokavá a tak ľahká, po-
hodlná a funkčná, že ju na sebe ani necítite. 
Umožňuje prestup tepla a vlhkosti z tela, 
udrží vás v suchu a pohodlí. Odopínateľná 
kapucňa, 7 vreciek. Pre prívlačkárov 3krát 
D krúžok, nepremokavé vrecká, zabudo-
vaný navijáčik vhodný na zavesenie pea-
nu,nožničiek...   

MWS3

261,-

LWS3 TM

Membránová bunda , strihovo dlhšia bunda s predĺ-
ženou zadnou časťou  užitočná pri rybárčení aj out-
door aktivitách. Odolná a pevná tkanina s vynikajú-
cou nepremokavosťou a vzdušnosťou. Oblasť lakťov 
je zosilnená Cordurou®  3 bodový systém nastavenia 
kapucne v daždi nebude brániť pri otáčaní hlavou.

LWS3

261,-

WS3

305,-

Zinga TM

Muškársko - prívlačová vesta ZINGA ™ 
ZINGA ™ je extrémne užitočná muškár-
ska vesta. 13 vreciek, D krúžky, úchyty 
prútu pri výmene nástrahy.
Vnútorná podšívka je
z Polartec® PowerDry®,
extrémne ododlný 
materiál rýchlo odvá-
dzajúci vlhkosť – už 
nikdy mokrý chrbát.
ZINGA ™ je veľmi
obľúbená aj medzi
fotografmi a 
cestovateľmi.

Profus TM

Rybárska vesta Profus™ 
Veľmi praktická vesta so zaujímavým 
dizajnom s viacerými vreckami na ná-
strahy, náradie a všetko potrebné prís-
lušenstvo pre rybára.

Xugi TM

Flísová bunda Xugii™ je najnovšia technológia 
spojenia termoizolačných a paropriepustných  
vlastností  Polartec® Thermal Pro® a Polar-
tec® Wind Pro® , ktoré zabezpečuje tepel-
nú izoláciu pri minimálnej hmotnosti bundy. 
Vysoká  paropriepustnosť a voduodpudivosť.  
Vzhľad klasickej ovčej vlny, s tepelným komfor-
tom  našich najlepších flísov. Ideálna termoizo-
lačná vrstva pod všetky nepremokavé bundy 
Geoffanderson

Raptor TM

Cenovo výhodná bunda odolná vode 
a vetru s odvádzaním vlhkosti. Ka-
pucňa neobmedzuje zorné pole. 
Dve veľké predné vrecká a vnútor-
né nepremokavé  vrecko uspoko-
ja každého svojim veľkým obje-
mom. Ocenia akčný rybári aj 
muškári.

Profus

82,-

Raptor

143,-
Xugi

207,-

Zinga

135,-
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Vyvážaj kedy treba, nie kedy dovolí počasie
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Dozer3 TM

leaf
Membránová kaprárska bunda Dozer 3™ Leaf 
Dozer 3™ Leaf predčí Vaše očakávanie vo všetkých smeroch.
Inovovaný odľahčený a nepremokavý materiál v kombinácii s CORDURA®, 
odolný proti vetru, prepúšťajúci paru smerom von, vhodný na celoročné 
používanie. Moderný dizajn,3D kapucňa, obojstranný zips YKK, rukávy majú 
3 dielnu manžetu, samotesniace vrecká, voliteľné vetranie, úplná voľnosť 
pohybu. Neobmedzujte sa už na rybách počasím.

Urus3 TM

leaf
Nohavice majú  jemnú, pot odvádzajúcu pod-
šívku príjemnú na dotyk. Spodnú časť možno 
rozopnúť a navliecť na vyššie topánky. Kolená, 
zadná časť a vnútorná časť okolo členkov sú 
vystužené CORDURA®.  V krížovej oblasti je 
zvýšený pás, nastaviteľné traky, samotesniace 
vrecká. Pohoda v nečase -  už bolo načase. 

Urus3

261,-
Dozer3

392,-

SET
Dozer3

Urus3 

607,- 

Evaporator TM

Evaporator™ Mikrofleece je dar pre všetkých outdoorových 
ľudí. Používa sa ako 1-vá alebo 2-há vrstva. Špeciálny mate-
riál, Evaporator Mikro fleece, izoluje aj optimálne odvádza 
pot. Vysoký komfort a pocit sucha. Ideálny pod nedýchajú-
ce oblečenie. Pod rybárskymi topánkami, čižmami, prsačka-
mi robí  Evaporator™ zázraky. 

Jabba TM

Dva v jednom Jabba™ je kombinácia techni-
ckého spodného prádla a vylepšenej Polartec®
Fleece izolácie. Pre maximálnu funkčnosť je
dôležité vybrať si veľkosť, ktorá vám sadne
 presne a tesne na telo bez obmedzovania v 
pohybe. Rýchlo schne a tým minimalizuje
tepelné straty. 

Pevná kukla. Má všetky výhody Eva-
poratoru. Je to jediná kukla, ktorá 
udržuje optimálne teplo a spoľahlivo 
Vás ochráni od mrazivého počasia. 

šiltovka s pružného a
vzdušného materiálu
 kopíruje tvar hlavy
22,-

Sirius2 TM

Termoprádlo najvyššej triedy vhodné na každodenné nosenie, ry-
bolov, poľovačku, lyžovanie, turistiku, prechádzky

Sirius2™ ponúka extrémny komfort: 
• antibakteriálna úprava zamedzuje vznik zápachu.
• perfektne sedí a ponúka slobodu pohybu. 
• rýchloschnúce
• izolačné
• odvádzajúce pot.
• UV ochrana

Klin Diffusion TM

Spodné prádlo s optimalizovaným strihom 
pre zvýšenie pohodlia a voľnosti v pohybe. 
Dlhé rukávy a predĺžený zadný diel ponúka-
jú extra ochranu na bedrách.Klin Diffusion™ 
je vhodné spodné oblečenie pre rôzne úrov-
ne aktivít vrátane rybárčenia, turistiky a po-
ľovníctva.  

Microfleece  24,- 
Polartec® 200  27,-

Evaporator Top

65,-

Jabba

130,-

Evaporator 
Nohavice 

53,- 

Klin Difussion
Nohavice 

45,- 

Klin Difussion
Top

45,- 

Sirius2 
Top 

79,- 

Sirius2 
Top

66,- 

Sirius2 
Nohavice

66,- 

Sirius2 
Boxer

46,- 

SET Evaporator 
Top & Nohavice 

109,- 
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Stop bodaniu

hmyzom

Mahi Mahi

45,-

Polybrush

75,-

Swimmy

89,-

Tonga

78,-

Morada

79,-

Zulo

78,-

Wogi

87,-

ZipZone

79,-

Wakasazhi

501,-
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dlhý aj krátky rukáv

Zip ZoneTM

sú najrýchlejšie 
schnúce nohavice 
použiteľné v rôznych 
poveternostných pod-
mienkach s  možnos-
ťou odopínania spod-
nej časti. Extrémna 
dýchateľnosť s mini-
málnou hmotnosťou.
Farby: zelená, šedá, 
piesková, čierna

WogiTM

Dokonale pohodlná vďaka 
jemným vláknam. Woggi™:-
má veľké ventilačné otvory, 
vodorovné vrecká a zapí-
nanie vyhrnutých rukávov 
na gombík. Pri chladnejšom 
počasí je ideálne obliecť pod 
košeľu termo tričko Sirius2™ 
Nežehlí sa.

  

Mahi MahiTM

Kombinácia hiking kraťasov s kúpacími 
šortkami. Tvar a strih šortiek vhodný na 
chodenie aj plávanie. Rýchloschnúce, 7 
rôznych vreciek, nenafukujú sa pri pláva-
ní, elastický opasok aj šnúrka stiahnutie 
na páse.
Farby:piesková, čierna, zelená

  

PolybrushTM

Absolútne tichá, rýchloschnúca
a nekrčivá košeľa odolná
voči bodnutiu hmyzom,
(neprepichnuteľná 
komárom)
Farba: zelená, šedá,
           cementová

ZuloTM

Unikátny materiál Spandax
má výrazný chladivý efekt
na horúce letné dni

MoradaTM

Úžasná košeľa na každý den.
Materiál Silkwind™ je vysoko 
vzdušný  s ochranou proti UV 
žiareniu. Rýchloschnúca a nekr-
čivá,  

TongaTM

Zipsovatelné vrecká, vysoko prie-
dušná chladivá sietová podšívka, 
100 % cisté nekrcivé bavlnené 
vlákna, YKK™ zipsy, vysoký stu-
pen UV ochrany.
Farby ako na obrázkoch

SwimmyTM

UV ochrana, rýchloschnúce, 
paropriepustné, čiastočne odol-
né bodnutiu hmyzu. Moderný 
dizajn – vhodné na každodenné 
nosenie. 

WakasazhiTM

  Wakasazhi™ je maximum kvality,  zabudované do 5 
  mikrometrov tenkej ekologickej hydrofilnej membrány

• Optimálne dýchajúci 
• 100% nepremokavý
• 100% odolný vetru 
• 100% ekologický 
• kompaktná membrána 

               – svetový úspech v mikrohrúbke membrány
• Jednoduché ošetrovanie 
• 300 % bi-stretch (natiahnutie membrány v oboch smeroch). 
• Vodný stĺpec 20 000mm 
• Odsávanie vodnej pary zabezpečuje 57 biliónov hydrofilných 

                 molekulových  jednotiek na cm2. 
• Membrána rezistentná voči oderu do 100 000 cyklov (Martindale) 
• Wakasazhi™ je testovaná v dažďovej komore v 3hodinových cykloch. 
• Zaručená dlhodobá funkčnosť membrány po celú životnosť bundy 
• úplne neporézny povrch zaručuje nemožnosť upchania membrány 
     (nečistotou, kryštálmi soli ..) 
• Neobyčajná sviežosť farieb 
• Dynamická regulácia klimatizácie 

Neže
hlí sa

Neže
hlí sa

Neže
hlí sa

Oblečenie 
Nekrčí sa,  Nežehlí sa
Extrémne vysoko dýchajúce
Nelepí sa na Vás v horúcom lete
Chráni Vás pred bodavým hmyzom
Po namáhavej činnosti rýchlo uschne
Chráni Vás pred nebezpečným UV žiarením

GEOFFANDERSON je oblečenie 3. tisícročia na každý deň


