
 

 

 

 

 

Waders WhiteWater 
 

Τα ανθεκτικά, αδιάβροχα και άνετα Waders NORFIN WHITEWATER είναι 

κατασκευασμένα από υψηλής ποιότητας διαπνέον υλικό τριών στρωμάτων. Διατίθενται με 
ενσωματωμένες ελαφρές και μαλακές μπότες, και με κάλτσα νεοπρεν 

Διαθέτουν λειτουργική ζώνη για τη ρύθμιση της μέσης, ελαστικές τιράντες με 

αποσπώμενες αγκράφες και μια μεγάλη τσέπη στο στήθος με αδιάβροχο φερμουάρ για 

αξεσουάρ αλιείας και το κινητό σας για μέγιστη ασφάλεια. 

Χάρη στην διαπνοή τους δεν αφήνει το σώμα να ιδρώσει όπως σε ένα απλό νάυλον 

Waders 

Τις κρύες μέρες μπορεί να φορεθεί με ισοθερμικά ρούχα. 

Δεν κρατάει καθόλου νερό για εύκολη αποθήκευση στο αυτοκίνητο μετά το ψάρεμά μας 

Υλικό: 70% POLYESTER , 30% PU μεμβράνη, PVC Μπότες 

Στεγάνωση: 14 000 mm 

Δυνατότητα Διαπνοής: 3000 g/m² /24 

h 

 

 

 

 

 

Waders Rapid Boots 
α ανθεκτικά, αδιάβροχα και άνετα Waders NORFIN Rapid είναι κατασκευασμένα από υψηλής ποιότητας διαπνέον 
υλικό τριών στρωμάτων. Τα συγκεκριμένα waders διαθέτουν ενσωματωμένες ελαφρές και μαλακές μπότες, 

λειτουργική ζώνη για τη ρύθμιση της μέσης, ελαστικές τιράντες με αποσπώμενες αγράφες και μια μεγάλη τσέπη 

στο στήθος με αδιάβροχο φερμουάρ για αξεσουάρ αλιείας και το κινητό σας για μέγιστη ασφάλεια. 

Παραλλαγής χρώμα και για κυνηγούς! 

Χάρη στην διαπνοή τους δεν αφήνει το σώμα να ιδρώσει όπως σε ένα απλό νάυλον Waders 

Τις κρύες μέρες μπορεί να φορεθεί με ισοθερμικά ρούχα καθώς και ισοθερμικές κάλτσες 

Δεν κρατάει καθόλου νερό για εύκολη αποθήκευση στο αυτοκίνητο μετά το ψάρεμά μας 

Υλικό: 70% POLYESTER , 30% PU μεμβράνη, PVC Μπότες 
Στεγάνωση: 14 000 mm 

Δυνατότητα Διαπνοής: 3000 g/m² /24 h 
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Waders Flow Socks 
α ανθεκτικά, αδιάβροχα και άνετα Waders NORFIN 

FLOW είναι κατασκευασμένα από υψηλής ποιότητας 

διαπνέον υλικό τεσσάρων στρωμάτων που προσφέρει την 

ιδανική ισορροπία μεταξύ ανθεκτικότητας και διαπνοής. Τα 

συγκεκριμένα waders διαθέτουν ενσωματωμένες αδιάβροχες 

υψηλής ποιότητας κάλτσες NEOPRENE, λειτουργική ζώνη 

για τη ρύθμιση της μέσης, ελαστικές τιράντες με 
αποσπώμενες αγκράφες, μια μεγάλη τσέπη στο στήθος με 

αδιάβροχο φερμουάρ για αξεσουάρ αλιείας και μία εσωτερική 

τσέπη για το κινητό σας για μέγιστη ασφάλεια. 

Χάρη στην διαπνοή τους δεν αφήνει το σώμα να ιδρώσει 

όπως σε ένα απλό νάυλον Waders 

Τις κρύες μέρες μπορεί να φορεθεί με ισοθερμικά ρούχα 

Δεν κρατάει καθόλου νερό για εύκολη αποθήκευση στο 

αυτοκίνητο μετά το ψάρεμά μας . 
Ιδανική λύση για αυτούς που φοράνε μεγάλα νούμερα ! 

Υλικό: 70% POLYESTER , 30% PU μεμβράνη 

Στεγάνωση: 20 000 mm 

Δυνατότητα Διαπνοής: 4000 g/m² /24 h 

 

 

 

 

Waders FREEWATER NEOPREN 
 

Τα ανθεκτικά, αδιάβροχα και άνετα Waders NORFIN FreeWater είναι κατασκευασμένα από υψηλής ποιότητας Neoprene 

3.5mm. Τα συγκεκριμένα waders διαθέτουν ενσωματωμένες ελαφρές και μαλακές μπότες, ψηλό πίσω μέρος για βαθύ 

Wading και προστασία της πλάτης από το κρύο, ελαστικές τιράντες με αποσπώμενες αγκράφες και μια τσέπη στο στήθος 

για αξεσουάρ αλιείας. 
Ζεστό και ανθεκτικό με εξτρα επιγονατίδες! 

Τις κρύες μέρες μπορεί να φορεθεί με ισοθερμικές κάλτσες 

Υλικό: Neoprene, PVC Μπότες 

 

 

 

 

Οι Κάλτσες BALANCE MIDDLE T2M είναι κατάλληλες για ψάρεμα, κυνήγι και 

οποιαδήποτε άλλη υπαίθρια δραστηριότητα της επιλογής σας όταν οι 

θερμοκρασίες είναι μέτριες και κρύες. Για επιπλέον άνεση διαθέτουν 

τεχνολογία απόσβεσης κραδασμών καθώς και ελαστικότητα που προσθέτει 

στήριξη στον αστράγαλο σας και επουλώνει οποιαδήποτε αίσθηση κούρασης. Επίσης η ελαστικότητα 
τους αγκαλιάζει το πόδι και δεν αφήνει τις κάλστες να γλιστρήσει από πάνω του. 

Τεχνολογία απόσβεσης κραδασμών 

Πολλαπλή Πυκνότητα και ελαστικότητας 

Αντοχή και ανθεκτικότητα 

Υλικό: 80% ακρυλικό , 15% πολυεστέρας , 5%  ελαστάν 

 

 

Οι κάλτσες T3A Nordic Merino Light έχουν μοναδική 

κατασκευή με ελαφρύ υλικό για προστασία και ζεστασιά. Το 

Merino Wool  παρέχει ζεστασιά όλη την ημέρα, ενώ 

απομακρύνει την υγρασία από το πόδι για να σας το κρατήσει 

ξηρό.  

Τέλεια εφαρμογή για άνεση 

Επίπεδη ραφή 
Αντοχή και ανθεκτικότητα 

Υλικό: 35% μαλλί μερινό, 35% ακρυλικό, 22% νάυλον, 8% ελαστάνιο. 



Μάσκα fleece της Norfin σε L και XL μέγεθος 

100% πολύεστερας υλικό σε Γκρί χρώμα 

Άνετη και ζεστή μάσκα που κλείνει μέχρι το λαιμό 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το σετ APEX FLT είναι ένα άνετο, υψηλής ποιότητας αδιάβροχο κοστούμι σχεδιασμένο για χειμωνιάτικες συνθήκες εως -25°! 

Κατασκευασμένο από σύγχρονα ανθεκτικά υλικά καθώς και επένδυση FLT ώστε να προστατεύει τον ψαρά από τη βροχή και το κρύο. Διαπνέον και 

αδιάβροχο με μεμβράνη NORTEX BREATHABLE , το οποίο παρέχει άνεση σε διαφορετικές καιρικές συνθήκες. 

Το κυριότερο όμως σε αυτό το ρούχο έιναι ότι διαθέτει την επένδυση FLT που εκτός από την ζέστη έχει και τεχνολογία άντωσης που μας κρατάει 

στην επιφάνεια σε περίπτωση που βρεθούμε μέσα στο νερό! Επίσης διαθέτει σωστική σφυρίχτα εντοπισμού όπως και έντονου χρώματος 

διακριτικά.Πολύ χρήσιμο και σωτήριο θα λέγαμε.  

ΣΑΚΑΚΙ 

 Ρυθμιζόμενη κουκούλα με επένδυση 

 Κολάρο με Fleece επένδυση 

 Διπλού δρόμου φερμουάρ ΥΚΚ 

 Ζεστές Τσέπες εσωτερικά εξωτερικά 

  

 Ελαστική ζώνη μέσης 

 Φωσφόρου διακριτικά 

 Ρυθμιζόμενες μανσέτες 

 Ζεστή θήκη για κινητό 

 Επένδυση FLT 

 Ιμάντες που δένουν στον καβάλο 

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ 

 Ρυθμιζόμενοι ιμάντες 

 Διπλού δρόμου φερμουάρ ΥΚΚ 

 Άνετες τσέπες 

 Φερμουάρ για εύκολη τοποθέτηση στα πόδια 

 Διπλή επένδυση στα γόνατα 

o Υλικό: NORTEX BREATHABLE, 

FLT Light 

Στεγανό εώς: 8000 mm/cm² 
Δυνατότητα Διαπνοής 

6000 g / m² / 24 h 

 

 

 

Σκούφος fleece της Norfin σε L και XL μέγεθος 

100% πολύεστερας υλικό σε Γκρί χρώμα 

 

Classic -Σκούφος της Norfin σε XL 

μέγεθος 

100% ακρυλικό υλικό σε πράσινο χρώμα 



Το σετ Element είναι ένα άνετο, υψηλής ποιότητας αδιάβροχο κοστούμι σχεδιασμένο για 

χειμωνιάτικες συνθήκες εως -20° 

Κατασκευασμένο από σύγχρονα ανθεκτικά υλικά καθώς και επένδυση THERMAL 

Guard ώστε να προστατεύει τον ψαρά από τη βροχή και το κρύο. Διαπνέον και 

αδιάβροχο με μεβράνη NORTEX BREATHABLE , το οποίο παρέχει άνεση σε διαφορετικές 
καιρικές συνθήκες.  

ΣΑΚΑΚΙ 

 Ρυθμιζόμενη κουκούλα με 

επένδυση 

 Κολάρο με Fleece επένδυση 

 Διπλού δρόμου φερμουάρ YKK 

 Ζεστές Τσέπες εσωτερικά 
εξωτερικά 

 Ελαστική ζώνη μέσης 

 Ρυθμιζόμενες μανσέτες 

 Επένδυση THERMAL Guard 

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ 

 Ρυθμιζόμενοι ιμάντες 

 Διπλού δρόμου φερμουάρ YKK 

 Άνετες τσέπες 

 Φερμουάρ για εύκολη τοποθέτηση στα 
πόδια 

 Διπλή επένδυση στα γόνατα 

 Υλικό: NORTEX BREATHABLE, THERMAL Guard 

Στεγανό εώς: 6000 mm/cm² 

Δυνατότητα Διαπνοής: 2000 g / m² / 24 h 

 

 

 

 

Αδιάβροχο κοστούμι που είναι ειδικά σχεδιασμένο για να προστατεύει τον ψαρά 
από τη βροχή και τον άνεμο. Κατασκευασμένο από υλικό NORTEX 

BREATHABLE , το οποίο παρέχει άνεση σε διαφορετικές καιρικές συνθήκες. 

Ελαφρύ Διαπνέον αδιάβροχο 

ΣΑΚΑΚΙ 

 Ρυθμιζόμενη κουκούλα 

 Ελαστική ζώνη μέσης 

 Ρυθμιζόμενες μανσέτες 

 Επένδυση από νάιλον 

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ 

Μακρύτερο πίσω μέρος 

Δύο πλαϊνές τσέπες 

Επένδυση από νάιλον 

Υλικό: NORTEX BREATHABLE Στεγανό εώς: 4 000 mm/cm² 

Δυνατότητα Διαπνοής : 3 000 g / m² / 24 h 

 

 

 



Norfin Mission br 
 

Αδιάβροχα μποτάκια Norfin Mission br 

Άνετα και αδιάβροχα μποτάκια κατάλληλα για πολύωρο περπάτημα και γενικά για 

τις υπάιθριες δραστηριότητές σας 

Τέλεια για Κυνήγι και ψάρεμα! 

Διαπνέον χάρη στην μεμβράνη Nortex breathable! Ζεστά χάρη στην επένδυση 

Thinsulate! 

Ποιοτικά υλικά κατασκευής για μακροζωία καθώς και αντιολισθητική σόλα 

απορόφησης κραδασμών 
Τα μποτάκια Norfin Mission είναι η πρόταση της Norfin για άνετες και χωρίς να 

ιδρώνει το πόδι σας πολύωρες δραστηριότητες 

 Comfortable fit 

 Durable, abrasion resistant Boots 

 Reinforced protection on all exposed areas 

 Breathable membrane material 

 Long durable laces 

 Light and breathable THINSULATE lining 

 Light and elastic sole combined from materials EVA and RUBBER 

 Deep protectors increase stability and adhesion 

 

 

NORFIN SNOW 

 
 
SKU: 13980 
Light and comfortable winter boots, ideal for long walk on snow and ice as well as in town. Upper is made out of durable 900D OXFORD nylon. 
Comfortable use up to -20°C. Available in 2 colors: green and gray. 

Perfect synthetic inner layer ensures comfort in any conditions 
• Upper made of durable nylon 
• Sole made of high quality EVA material 
• Best flexibility in low temperature 
• Specially designed sole for better non skid – traction 


