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Thinkfish is een merk dat je gerust vernieuwend mag noemen. Dit komt tot uiting in doordachte
vormgeving en perfecte kwaliteit van hun producten.

Het Thinkpad systeem van Thinkfish bestaat uit vliegendozen met doorzichtig deksel en
magnetische sluiting en een uitneembaar interieur dat in verschillende uitvoeringen is te
verkrijgen. De losse interieurs kunnen in de grote verzamelbox worden opgeborgen. Er kunnen
maar liefst acht interieurs in de verzamelbox worden gedaan en twee complete vliegendozen.
Alles is compact en in stevig kunststof uitgevoerd. De box is geheel geventileerd en heeft een
stevige draagriem met aan de zijkanten twee lussen met klittenband en een ruimte om de twee
vliegendozen in op te bergen. Alles is los verkrijgbaar en de verzamelbox wordt geleverd met
vier interieurs. De verschillende interieurs zijn verkrijgbaar voor droge vlieg, nimf, lures,
saltwater en streamers. Afmetingen: Vliegendoos 17 cm. x 8.5 cm. x 2 cm., Verzamelbox 20
cm. x 20 cm. x 2 cm.

De Thinkfish Bold Large Arbor flyreel heeft een inhaal hendel, waarmee je semi-automatisch de
lijn kan innemen d.m.v. van een ingenieus veermechanisme. De inhaalsnelheid is 1.2 meter per
keer. De speciale schijfslip zorgt voor een perfecte slipwerking De ergonomisch gevormde
hendel staat in lijn met de hengel en is links en rechts uitgebalanceerd vanuit het middelpunt
van de reelhouder. Roestvrijstalen veren, ratels en schroeven, geanodiseerde Nituff aluminium
versnelling en de tandwielen, hendel, spoel, huis, voet en lijnvenster zijn gemaakt van
ruimtevaart chroom aluminium. Wordt geleverd in een neopreen tasje en luxe geschenkdoos,
ideaal geschikt als cadeau. Diameter 89.7 mm. Breedte 41.7 mm., gewicht 184 gram.
Capaciteit: geschikt vanaf negen voets hengel voor een vier lijn, WF6F + 60 yards backing 20
lbs., WF7F + 40yards backing 20 lbs. dacron backing. Bij gebruik van gelspun backing is de
backing capaciteit ongeveer drie keer zo groot. Garantie 2 jaar vervanging van de hele reel.
Daarna gratis reparatie, echter tegen betaling van eventuele verzendkosten.
Het Thinkfish shirt is speciaal gemaakt voor buitensporters en vissers. Deze overhemden zijn
gemaakt van een degelijke winddichte en ademende stof die vochtwerend is. De hemden zijn
ruim gesneden en geven uitstekende ventilatie. Er zijn twee modellen met verschillende zakken
voor de actieve visser.
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