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Vis dem
hvilket stof
du er gjort af!

Den nye Lesath BX Spin har ikke noget at skjule. Den er
bare et godt eksempel på, at du får både mere og mindre.
Med 25% mindre vægt end dens forgænger kunne man
være bekymret for, at der manglede noget. Fakta er dog,
at Shimanos HPC teknologi har gjort det muligt at barbere
en fjerdel af vægten, samtidig med at styrken er blevet
forøget med ikke mindre end 40%. Der kræves ikke
store matematiske færdigheder for at regne ud, at
det er en fair handel.
Du får også:
• Speciel progressive aktion
• Fuji Titanium SIC løberinge
• Ny unik designet hybrid hjulholder
• Power Cork håndtag
• Diamond beviklinger
• Udseende der matcher Stella hjul perfekt

Lesath BX
- Spydspidsen i Shimanos stangudvikling

Tlf. 8711 4180 anviser nærmeste forhandler.

Kombiner med Stella for at få
den ultimative fiskeoplevelse.

Se mere på www.normark.dk

RaPala ECOWEaR REflECtIOn WaDERs

ti dig der både vi være
mr, hode v pro og
æke på økoogie
De k være mr  hode v pro. Iær år d ker
eer ky k om ekempevi kyørreder.
De er ke bg Rp EcoWer Reecio wder.
Overde reekerer ry, å de eeriger de
rige yreekioer der vd. Dermed gerer
reekioere om e vcere orm or cmoge og
hjæper dig i  de id i mijøe.
DPo Cereo ekoogi hr give dee prodk e
eeåede vdæhed og ådbrhed – og gjor de
med 30% midre oi eergiorbrg og 35% midre
dedig  drivhger.
D k å bive e high-ech kyij, midig med
 d gør e id or mijøe. Hvd veer d på?
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❙ Ergoomik bæe, eeceore hådvrmerommer med yå, vdviede bryomme med yå,
ormyede kæ og 3D e kderropper.
❙ fremie med e ik, økoogik
proce r DPo™, der redcerer
påvirkige  mijøe og hægighede  oie.
❙ DPo™ Cereo® Poyo ekoogi er bere på DPo erie
 poyeherpoyoer, der er remie i e bæredygig proce ved
hjæp  e igredie, der mmer r dbrge råvrer.
❙ Vdæhed: 19.000 mm og ådbrhed: 4000 g/m/24h
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Se mere på www.normark.dk

3 gode bud på hvordan du
kan have det sjovt,
når det er allermest vådt
Tre af årets bedste nyheder til turbådsskere, småbådsskere,
kajakskere, moleskere, surfcastere og andre, der frivilligt
udsætter sig for elementernes rasen. Komforten og sikkerheden har topprioritet i den nye serie af Rapala Life Wear produkter. Det er ganske enkelt Gore-Tex tørdragter i verdensklasse produceret af nske Ursuit, der er kendt for deres
dykkerdragter og beklædning til det maritime miljø.

MultiWear-dragten

er en inderdragt lavet i Gore-Tex.
Dragten er perfekt til dig, der har et
højt aktivitets niveau, da den ikke
begrænser bevægelsesfriheden.

FisherMan

er en kraftig heldragt
produceret med GoreTex, og tænkt til dem,
som sætter sikkerhed
allerhøjest.

Alle tre dragter er udformet
som sokkemodeller (stocking foot) uden fast støvle. Du
vælger selv den støvle, der
passer bedst til situationen.
Fås til både børn og voksne.

Comfort

er ligeledes en kraftig tørdragt, men to delt for bedst
mulig komfort og bevægelsesfrihed.

