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Seakayak.dk/Kajakkaeden.dk tilbyder et bredt udvalg
af spændende produkter inden for kajakker, kanoer,
beklædning og tilbehør. Vi har i vores program
produkter til alle, som ønsker naturoplevelser i kajak
eller kano.
Vi udvider hele tiden vores sortiment, og vi har flere
nyheder end nogensinde. Tag dig god tid til at læse
kataloget og du vil helt sikkert kunne finde noget,
der kan friste dig.
Man behøver i teorien ingen forkundskaber for at ro
i vores kajakker. De er alle meget stabile. Med respekt
for havet, sund fornuft og en svømmevest kan
alle være med. Når du ønsker at blive endnu bedre,
vil vores forhandlere eller vi kunne henvise dig til en
kursusudbyder.
Mange af vores forhandlere tilbyder allerede egne
kurser. Ring til os og få henvist nærmeste forhandler
eller kursusudbyder.
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Som sagt, vores program er bredt og spændende, og
vi har helt sikkert den kajak, kano eller det tilbehør
eller beklædning, som netop passer til dig. Se selv på
de følgende sider – god fornøjelse og velkommen.
Dette katalog er ikke et årgangskatalog, men vil
løbende blive justeret med nye produkter og produkter vi stopper med vil forsvinde!
Det elektroniske katalog på vores hjemmeside vil altid
være sidst opdaterede version.
Kataloget her er 1. version udgivet April 2016
Der tages forbehold for fejl og ændringer.
Stemningsbilleder bliver vist med velvilje fra vores
leverandører, samarbejdspartnere og venner af huset.
Vi takker mange gange.

GORE-TEX®
RADIUS DRY
SUIT (SZT)
Varenr. 1123060 + farve + str.
Samme egenskaber som
referencen Expedition,
men med den væsentlige
forskel som SwitchZip tecno
logy giver. To delingen gør
dragten nem at tage på og
af, giver god pasform og
komfort. Aftagelig hætte i
Gore-Tex Paclite materiale.

GORE-TEX® IDOL
DRY SUIT (SZT)
Varenr. 112304 + farve + str.
Den første to delte tørdragt
på markedet er en realitet
takket være den nyudviklede Switchzip Technology. To delingen gør dragten
meget nem at tage på og af,
og giver en god pasform og
siddekomfort.
Størrelser: S, M, L, XL, XXL

Størrelser: S, M, L, XL, XXL

KOKATAT

I 1971 begyndte Kokatat sit eventyr
med at at producere første klasses
beklædning til kajakverdenen.
Grundlæggeren Steve O`Meara fandt
hurtigt ud af at baggrunden for at
få succes med at fremstille kvalitetsprodukter, lå i at få alt produceret
lokalt. Den dag i dag får Kokatat
produceret over 90% af produkterne i
Arcata fabrikken hvor 150 medarbejder
sørger for at Kokatat stadig fremstiller noget af det fineste kajakudstyr
i verdenen.
Ja Kokatat får som andre produceret
i Asien (mindre end 10%), men kun
produkter hvor der er mulighed for at
benytte Kokatat´s kvalitetsstyringssystem og kun produceret med processer hvor Kokatat har eksklusivitet,
som f.eks. det PVC frie opdriftsmateriale GAIA til PFD´s.
Derfor kan Kokatat også stadigvæk
fastholde deres livstidsgaranti på
materiale og fabrikationsfejl.

GORE-TEX®
EXPEDITION
DRY SUIT
Varenr. 1123000 + farve + str.
Den ultimative tørdragt i
Kokatats overlegne kvalitet. Immersion Gore-Tex. Latex
manchettern ved håndled og
hals, hætte, forstærkning ved
knæ og sæde, kraftig optiseal
lynlås samt skridtlynlås,
lomme på ærme samt overfals
til overtræk.
Størrelser: S, M, L, XL og XXL

GORE-TEX® ICON
REAR ENTRY
DRY SUIT WITH
RELIEF ZIPPER
AND SOCKS
Varenr. 112315 + farve + str.
Denne tørdragt er oprindeligt
udviklet til foss roere, hvor
kravet til bevægelsesfrihed
er ekstremt. Tilbydes nu i
Kokatats standard linie, med
samme fine pasform og stof
som Expedition og Meridian.
Farver: Tangerine og Demin.
Størrelser: S, M, L, XL, XXL.

GORE-TEX®
MERIDIAN DRY
SUIT WITH
RELIEF ZIPPER
AND SOCKS

GORE-TEX®
FRONT ENTRY
DRY SUIT WITH
RELIEF
ZIPPER

Varenr. 1123100 + farve + str.

Varenr. 112303 + farve + str.

Denne tørdragt har de
samme ultimative egenskaber som
EXPEDITION, men er uden
hætte.

Samme stof og pasform
som de øvrige Gore-Tex
tørdragter fra Kokatat,
her bare uden overfals. Så
hvis kravet er sikkerhed og
komfort er denne dragt et
fint bud.
Størrelser: S, M, L, XL, XXL,
LK

Størrelser: S, M, L, XL og
XXL.

SWITCH<<ZIP
TECHNOLOGY (SZT)

GORE-TEX®
SURGE PADDLING
SUIT (SZT)

I 1971 begyndte Kokatat sit eventyr
med at at producere første klasses
beklædning til kajakverdenen.
Siden har de ikke set sig tilbage, og
nyt for 2016 er den nye SWITC<<ZIP
TECHNOLOGY som for første gang
gør det muligt at skille sin tørdragt i
to dele.
Det øger fleksibiliteten, giver bedre
pasform og tilbyder det ultimative
inden for funktion og performance.
Med SZT har man nu både en tørdragt
og en tørtop!!

Varenr. 1124107 + farve + str.
Denne dragt er afløseren for
Gore-Tex Paddling Suit.
Det er en letvægts semi tør
løsning til høj aktivitet, der
med SwitchZip tecnology gør
den utrolig alsidig i brug hele
året. Brug den både som heldragt eller jakke. Bukser kan
matches med Passage Anorak.
Størrelser: S, M, L, XL og XXL
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KOKATAT

GORE-TEX®
PASSAGE (SZT)
Varenr. 1124100 + str. + farve
Gore-Tex anorak med SwitchZip technology, som gør det
muligt at matche den med
Idol, Radius eller Surge bukser.
Passage erstatter Gore-Tex
TecTour Anorak og er som noget nyt forsynet med aftagelig
Gore-Tec Paclite hætte
Størrelser: S, M, L, XL og XXL.

GORE-TEX®
DELUXE BOATER
PANTS

GORE-TEX®
ROGUE
DRY TOP

GORE-TEX®
TRINITY
DRY TOP

Varenr. 1124500 + str.

Varenr.1125609 + str + farve

Varenr. + str. + farve

Letvægts vandtætte
og åndbare bukser til
allround brug med Smothskin neo i livet.
Kan også bruges som
alm. regnbukser.

Kombinationen af form,
funktion og Kokatats tekniske detaljer gør at Rogue i
flere år har sat standard for
tør toppe. Materiale: GoreTex med integreret Cordura
forstærkning på skuldre og
albuer.

Kortærmet tørtop med høj
hals i justerbar neopren og
coated Lycra i ærmer. Latex i
hals og bicep
En meget fin tørtop med
korte ærmer som skabt til
varmere dages træning, leg
og surf.

Størrelser: S - XXL.

Størrelser: S - XXL

GORE-TEX®
FULL ZIP JACKET

GORE-TEX®
ANORAK

Varenr. 1125500 + str. + farve

Varenr. 11255125 + str. +farve

Samme bløde jakke som
Gore-Tex Paddling Jacket,
Anorak og Pullover, fuldender familien af Paclite
jakker. Her i lang udgave
og med gennemgående
lynlås.

Samme bløde jakke som GoreTex Paddling Jacket og pullover,
men her med dyb frontlynlås
og hætte.

Størrelser: S - XXL

GIZMO CUSTOM SUIT
BUILDER

Navnet på Kokatat´s program for kunde
tilpassede tørdragter hedder GIZMO.
Vi taler varmt for muligheden for at
bestille en tørdragt præcist efter ens
egne mål.
Vi ved at brugs værdien for ens tørdragt
stiger langt ud over den beskedne merpris man skal betale for at få en dragt
der er syet efter egne mål.
Så er man en krævende roer der ønsker
maksimal comfort går man ind på
Kokatats hjemmeside og designer sin
tørdragt.
OBS. Omhyggelighed i opmåling er en

GORE-TEX® PULLOVER
Varenr. 11242313 + str. + farve
Samme bløde jakke som GoreTex Paclite Paddling Jacket,
men her med lækker hætte.
Størrelser: S - XXL.

LIFE TIME WARRANTY

G

Gælder for Kokatats tørdragter i GoreTex og Hydrus 3L.
Som standard gælder:
Kokatat produkter holder i rigtig
lang tid, og derfor er du sikret med
THE KOKATAT WARRANTY. Alle
Kokatat Gore-Tex produkter er fuldt
garanteret den oprindelige ejer mod
defekter i materialer og udførelse.
Produkter med fejl vil blive repareret
eller udskiftet efter Kokatats valg.
Reparationer på grund af almindelig
slidtage, fejlbrug, uheld med mere vil
blive repareret for et rimeligt beløb.

GORE-TEX®
PADDLING
JACKET
Varenr. 1124200 + str. + farve

Størrelser: S - XXL

Størrelser: S - XXL

GORE-TEX®
KNAPPSTER

GORE-TEX® STORM
CAG

Varenr. 112431 + Str. + farve

Varenr. 11249020 Gore-Tex
Varenr. 11249030 Tropos light

Meget blød jakke i Gore-Tex
paclite kvalitet. Justerbar
ved hals og håndled med
blød velcro og lycra.
Neopren med elastik ved
livet, lomme på ærme.
Farve: Glacier eller Salmon.

Kortærmet letvægts
rojakke med høj hals i
justerbar neopren og
coated Lycra i ærmer.
En meget fin semi tørtop
med korte ærmer som
skabt til varmere dages
træning, leg og surf.

Størrelser: S - XXL.

Størrelser: S - XXL
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Storm Cag er en fulddækken
pull-over/anorak, som ender ud
i et cockpit overtræk. Er lavet
i overstørrelse, således at det
kan tages på uden på redningsvest og eksisterende beklædning. Masser af fine detaljer,
som gør den yderst praktisk og
anvendelig.
Størrelser: One size passer på
cockpit str. L.

KOKATAT

GORE-TEX®
WHIRLPOOL BIB
WITH RELIEF
ZIPPER AND
SOCKS
Varenr. 1123200 + str.
Disse Gore-Tex bibs med
overfals er den perfekte
løsning sammen med
Kokatat´s tørtoppe hvis man
er interesseret i den fleksible
tørløsning.
Størrelser: S-XXL

OUTFITTER PROGRAM
I 1971 begyndte Kokatat sit eventyr
med at at producere første klasses
beklædning til kajakverdenen.
Med dette nye tiltag forsøger Kokatat
nu at overføre deres sans for brugervenlighed, pasform og slidstyrke til 3
enkle produkter beregnet til brug for
udlejning, kursus eller events.

GORE-TEX®
TEMPEST PANTS
WITH SOCKS

GORE-TEX®
PACLITE SHELL
BOATER PANTS

Varenr. 1123140 + str.

Varenr. 1124400 + str.

De samme bukser som vores
meget populære T3 Tempest
bukser, fås nu også i GoreTex udførelse.
Størrelser: S-XXL.

Letvægts vandtætte
og åndbare bukser til
allround brug med elastik
i livet.
Kan også bruges som
alm. regnbukser.

GORE-TEX®
NOR’WESTER
Varenr. 11242123 + str. +
farve
Størrelser: S og L.
Denne lette hat beskytter
mod sol og regn

Størrelser: S - XXL

NEO BOOTIE
OUTFITTER

FARMER PAT
OUTFITTER

SPLISH SPLASH
JACKET
OUTFITTER

Varenr. 112 + str.

Varenr. 112 + str.

Varenr. 112 + str.

Farve: Sort med
farvemærkning i syning og
logo på størrelser.

Farve: Sort med
farvemærkning i syning og
logo på størrelser.

Størrelser: XXS - XXL

Størrelser: XXS - XXL

HYDRUS 3L SWIFT
ENTRY DRY SUIT

HYDRUS 3L MERIDIAN DRY SUIT
WITH RELIEF ZIPPER & SOCKS

Farve: Gul med farvemærkning i syning og logo på
størrelser.
Størrelser: XXS - XXL

Også nybegyndere kan starte her!

HYDRUS 3L
SUPERNOVA
ANGLER PADDLING SUIT WITH
RELIEF ZIPPER
AND SOCKS
Varenr. 1123400 + str.
Tørdragten der er designet
til fiskeri. Forsynet med
ekstra Codura beskyttelse
strategisk placeret steder.
Livstidsgaranti mod fabrikations og materiale fejl.
Størrelser: S-XXL.

Varenr. 112008 + str. + farve
Med denne nye Hydrus 3L Swift
Entry får du en økonomisk
meget attraktiv tørdragt. Den
fine pasform fra Gore-Tex
Expedition og Meridian kombineret med Kokatats Hydrus
3L 3-lagsmembran gør valget
nemt. Kommer med sokker og
relief zipper.
Størrelser: S-XXL og i dame
S-L, XLS.

Varenr. 1120092 + str. + farve
Tørdragt fra Kokatat med
samme snit som altid, men nu
i et nyt farvedesign og med
Kokatats Hydrus 3L membran i
så fin kvalitet, at der ydes livstidsgarranti mod fabrikations
og materialefejl.
Størrelser: S-XXL og i dame
S-L, XLS.
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HYDRUS 3L
STOKE DRY TOP
Varenr. 112010 + str. + farve
Samme lækre tørtop som
Gore-Tex Rogue men her
med
Hydrus 3L membran.
Størrelser: S-XXL og
i damer S-L.

KOKATAT

HYDRUS 3L
MYTHIC SHORTY
DRY TOP
Varenr. 112005 + Str. + farve
Kortærmet tørtop med Hydrus 3L membran, med høj
hals i justerbar neopren og
coated Lycra i ærmer. Latex i
hals og bicep
En meget fin tørtop med
korte ærmer som skabt til
varmere dages træning, leg
og surf.

HYDRUS 3L
WHIRLPOOL BIB
Varenr. 1123210 + str.
Samme lækre bibs som
Gore-Tex udgaven, men med
Kokatats 3-lagsmembran
Hydrus 3L. Er den perfekte
løs-ning sammen med Kokatats tørtoppe, hvis man er
interesseret i den fleksible
tørløsning.

HYDRUS 3L
TEMPEST PANTS
WITH SOCKS
Varenr. 1123600 + str.
Erstatter den populære
Tempest pants, nu med den
nye Hydrus 3L membran.
Størrelser: S - XXL og i
damer S - L.

Størrelser: S - XXL

Størrelser: S - XXL

TROPOS
TECTOUR
ANORAK
Varenr. 112411 + Str. + farve
Lækker anorak i competition cut der giver fin bevægelsesfrihed. Anorak har
overfals til overtræk, med
bredt neoprenbånd for tæt
lukning i livet. Latex manchetter ved håndled og blød
neopren lukning ved hals.
Størrelser: S - XXL.

TROPOS BLAST
Varenr.112480 + str. + farve
Blast er en kortærmet let
åndbar og vandtæt Tropos
jakke med dobbelt fals.
Fleksibel lukning i hals
og på ærmer.
Størrelser: S – XL.

SUPERNOVA
PADDLING SUIT
WITH RELIEF
ZIPPER AND
SOCKS
Varenr. 1123319 + str. + farve
Tropos Supernova har Kokats
pasform og superlækre
stof, men uden overfals til
overtræk og selvdrænende
lommer. Denne tør-dragt er
et fint økonomisk og anvendeligt alternativ til vores
andre tørdragter.

TROPOS REACTION JACKET

TROPOS SUPER
BREEZE

TROPOS OTTER
JACKET

Varenr.112460 + str. +farve

Varenr. 112461 + Str. + farve

Varenr. 112460 + str. + farve

Re-Action Jacket er en
lækker jakke med competition cut, der giver større
bevægelsesfrihed.
Jakken har dobbelfals til
overtræk. Neopren for
bedre lukning ved livet.
Latex manchetter ved håndled, blød neopren lukning
ved hals.

Letvægts rojakke med
justerbar coated Lycra i hals
og håndled. Justerbar elastik
i livet.

Letvægts ro jakke med
hættesom kan skjules i krave
og 1/4 YKK front lynlås,
fremstillet i Tropos. Halsen
er foret med tynd fleece og
har ombuk for beskyttelse
af lynlås, en rigtig behagelig
halslukning En jakke med et
meget bredt brugsområde.

Størrelser: XS - XXL

Størrelser: S - XXL unisex
Størrelser: S - XXL

TROPOS
TEMPEST JACKET
Varenr. 112350 + str. + farve
Jakke med hætte fremstillet i Tropos. Jakken er en
letvægtsjakke med dobbelt
fals og latex manchetter i
håndled. En prisbillig jakke
med et stort brugsområde.
Størrelser: S – XXL unisex.

TROPOS
DELUXE BOATER
PANT
Varenr. 1124420 + str.
Letvægts vandtætte
og åndbare bukser til
allround brug.
Kan også bruges som
alm. regnbukser.
Størrelser: S - XXL
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TROPOS SWIFT
DRY PANT
Varenr. 1124410 + str.
Letvægts vandtætte
og åndbare bukser til
allround brug med Smothskin neo i livet og latex
i anklen.
Tørbukser i økonomiklassen
Størrelser: S - XL

KOKATAT

TROPOS LIGHT
STORM CAG

TROPOS LIGHT
BREEZE

TROPOS LIGHT
DRIFT JACKET

Varenr. 11249030

Varenr. 112472 + str. + farve

Varenr. 112473 + str. + farve

Samme som Gore-Tex Storm
Cag blot i materialet Tropos
Light.

Letvægts rojakke med
justerbar coated Lycra i hals
og håndled. Justerbar elastik
i livet.

Letvægts rojakke foret med
tynd fleece i hals, coated
Lycra i håndled og justerbar
elastik i livet.

Størrelser: S-XL

Størrelser: S - XXL

SUPERNOVA
PADDLING SUIT
WITH SOCKS YOUTH
Varenr. 1123339 + str.
Semi tørdragt til børn og
unge - sikkerhed frem for
alt.
Størrelser: M - XL

TROPOS SUPER
BREEZE - YOUTH
Varenr. 11246210 + str.
Let åndbar rojakke til børn
og unge.
Størrelser: S - L

TROPOS
RE-ACTION
JACKET - YOUTH
Varenr. 1124605 + str.
Let åndbar rojakke med
overfals til børn og unge.
Størrelser: M - L

TROPOS SQUIRT
PANT - YOUTH

HYDRUS 3L
LAUNCH SOCKS

Varenr. 1124605 +str.

Varenr. 1123700 + str.

Let åndbar robuks som
passer til jakken med
overfals.
Til børn og unge.

Vandtæt sok til knæet i
materialet Hydrus 3L
Størrelser:: S-L.

Størrelser: M - L

SEEKER

PORTAGE

SCOUT

NOMAD

Varenr. 1123900 + str.

Varenr. 112370 + str.

Varenr. 112390 + str

Varenr. 1123800 + str.

Ultra letvægts sko med
meget fleksibel og blød sål
Størrelser: 39 - 46.

3 mm neoprensko med
fiberforstærket gummisål
Størrelser: 38 - 47,5.

3 mm neoprensko med
høj ankel. Gummi hæl og
tåkappe for beskyttelse og
slid.

3 mm neoprenstøvle med
gaiters i vandtæt åndbar
udførsel for bedre comfort
under alle forhold.

Størrelser: 38 - 47,5

Størrelser 39 - 47,5
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KOKATAT

LIGHTWEIGHT
GLOVE
Varenr. 1129500 + str.
Hand Jacket – Lightweight
er en fingerløs handske med
nylon spandex på oversiden
og dobbletlag Amara på
inderside. Forstærket ved
tommelfinger og justerbar
håndledslåsning.

KOZEE GLOVE
Varenr. 112940 + str.
Meget behagelig handske med 1 mm smothskin
neopren på ryggen og 0.5
mm i håndflade. Håndflade
forsynet med friktions knopper for bedre greb.
Størrelser: XS - XXL

Størrelser: XS-XX

INFERNO
PADDLING MITT

NEO KAYAK
MITT - SHORT

Varenr. 1125210 + str.

Varenr. 11252000

Størrelser: XS-XXL

Størrelse: One size

Inferno Mitt er til de
kolde dage. Fremstillet
i 3mm Smoothskin
neopren. Den pre
buede form
hjælper til at
holde på pagajen.

Fremstillet i 3 mm
neopren. Beregnet
til fast montering
på pagaj.

SURFSKIN
SHORT - MEN

SURFSKIN PANT
- MEN

NEOZIP LONG
JANE - WOMEN

NEOZIP LONG
JOHN - MEN

Varenr. 11270300 + str.

Varenr. 1127020 + str.

Varenr. 1125100 + str.

Varenr. 1125000 + str.

Farve: Sort.

Farve: Sort.

Størrelser: S - XL.

Størrelser: S, M, L, XL.

Fremstillet i Smoothskin for
vind og vand og Tough Durastretch for bevægelighed.

Fremstillet i Smoothskin for
vind og vand og Tough Durastretch for bevægelighed.

Damevåddragt! 3 mm,
smidig pasform, frontlynlås
samt skridtlynlås, 2 mm neopren i siderne for bedre pasform. Forstærkning på knæ,
super strækbar neopren
ved anklerne. Farveskift ved
skulder for hver størrelse.
Farve: Sort.

3 mm våddragt. Smidig pasform, dobbelt front lynlås,
2 mm neopren i siderne for
bedre pasform.
Forstærkning på knæ,
super strækbar neopren
ved anklerne. Farveskift ved
skulder for hver størrelse.
Farve: Sort.

Størrelser: S, M, L, XLS

Størrelser: S, M, L, XL, XXL.

SURFSKIN
BILL CAP

SURFSKIN
SKULL CAP

SURFSKIN
STRAP CAP

SURFSKIN
BALACLAVA

Varenr. 1129001 + str.

Varenr. 1128000 + str.

Varenr. 1129001 + str.

Varenr. 1129000 + str.

Farve: Sort

Farve: Sort

Farve: Sort

Farve: Sort.

Størrelser: S og L.

Størrelser: S og L.

Størrelser: S og L

Størrelser: S og L.

Hold hovedet varmt i hårdt
vejr og når temperaturen
falder.

Hold hovedet varmt i hårdt
vejr og når temperaturen
falder.

Hold hovedet varmt i hårdt
vejr og når temperaturen
falder.

God beskyttelse mod vind,
regn og kulde chok i vandet.
Polartec 100 fleece dækker
mund og kan trækkes ned,
når det er nødvendigt.
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RIVER TOW
TETHER
Varenr. 11230003
5 ft. reb med karabinhage.
The River Tow Tether virker
kun med rednings PFDs.
Farver: Sort

WAIST MOUNT
TOURING TOW
TETHER
Varenr. 11230002
50 ft. Reb. Touring Tow
Tether virker kun med rednings PFDs.

TRIBUTARY
HYDRATION
SYSTEM + REAR
POCKET
Varenr. 11220001
Tributary er et drikkesystem,
der kan
monteres bag på alle vores
Kokatat veste. 1,8 L volume.
Varenr. 11215400
Rear Pocket er en ekstra
lomme, der kan monteres
bag på alle vores
Kokatat veste.

TACTIC PACK
Varenr. 11220004
Tactic Pack kan monteres på
Maximus vestene, 2016 Bahia og MsFit og giver ekstra
opbevaring.
Monteres standard på
ryggen, men quick release
systemet gør det let at
ændre position til front
når indhold i lommen skal
bruges.

REFLECTIVE
TAPE
ATTACHMENT

POLARTEC®
POWER DRY®
LINER - MEN

Varenr. 11215500

Varenr. 11254210 + str.

Reflective Tape er ekstra
reflekser, der passer på
alle vores Kokatat veste.

Farve: Sort
Størrelse: S, M, L, XL, XXL
Fremstillet i 4-vejs stretch,
genanvendt Polartec®
Power Dry® stof der giver
ekstra varme når det er
nødvendigt. Transporterer
fugt væk fra kroppen og
øge komforten.

TROPOS KAYAK
MITT
Varenr. 11252000
Størrelse: One size
Fremstillet i Tropos
materiale med fleece
for.
Monteres på pagaj.

POLARTEC®
POWER DRY®
LINER - WOMEN
Varenr. 11254310 + str.
Farve: Sort
Størrelser: S, M, L
Fremstillet i 4-vejs stretch,
genanvendt Polartec®
Power Dry® stof der giver
ekstra varme når det er nødvendigt. Transporterer fugt
væk fra kroppen og

TOURING TOW
TETHER
Varenr. 11230001
50 ft. Reb. Touring Tow
Tether virker kun med rednings PFDs

MAXIMUS PRIME
ELECTRONIC
SLING
Varenr. 11220010
Praktisk holder for Maximus
Prime og Poseidon PFDs til
at holde VHF-radio eller
anden elektronik.

TROPOS
SEAWESTER
Varenr. 1129910 + str. +
farve

SUNCORE SHORT
SLEEVE MEN +
WOMEN
Varenr. 1125520 M, 1125524W

Størrelser: S og L

Størrelser: S - XXL

Denne lette hat beskytter
mod sol og regn

SunCore rashguard insulation
er en let, high-stretch konstruktion af polyester og spandex, der absorberer meget
lidt vand og tørrer hurtigt.
Paddling specifik snit og flade
sømme for perfekt pasform.
UPF 30+ solbeskyttelse
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SUNCORE LONG
SLEEVE SHIRT
MEN + WOMEN

WOOLCORE
LONG SLEEVE
SHIRT M - W

Varenr. 112540 M, 112550 W

Varenr. 1120130 + str. + type

Størrelser: S - XXL

Vores nye WoolCore basislag
kombinerer den varme uld
med den svedtransporterende, hurtig tørrende
polyester. Den super-soft,
klorfrie uld dyrkes i New
Zealand, og sys i Californien.

SunCore rashguard insulation er en let, high-stretch
konstruktion af polyester
og spandex, der absorberer
meget lidt vand og tørrer
hurtigt. Paddling specifik
snit og flade sømme for
perfekt pasform. UPF 30+

INTO THE
WATER SHIRT
MEN + WOMEN
Varenr. 112704 + str.+ farve
Størrelser: S - XXL
Kokatat betyder “Into the
Water”. American Apparel
100% Fin Jersey bomuld,
lavet i USA, trykt i Arcata,
CA.

MANDALA SHIRT
- WOMEN
Varenr. 112704 + str.
Størrelser: S - XL
Kokatat mandala afspejler
vores åndelige fejring af alle
ting der hører til padling.
American Apparel 100% Fin
Jersey bomuld, lavet i USA,
skærm trykt i Arcata, CA.

WOOLCORE
PANTS M - W
Varenr. 1120132 + str. + type
Vores nye WoolCore basislag
kombinerer den varme uld
med den svedtransporterende, hurtig tørrende
polyester. Den super-soft,
klorfrie uld dyrkes i New
Zealand, og sys i Californien.

LOGO HAT
Varenr. 11270585
Størrelser: L og X L
Classic Flexfit® logo hat.
Poly / Bomuld, broderet i
Arcata, CA

FISH SHIRT MEN
+ WOMEN

MADE IN ARCATA
SHIRT

MADE IN ARCATA
ZIP HOODY

Varenr. 112704 + str.+ farve

Varenr. 112704 + str. + farve

Varenr. 1127048 + str

Størrelser: S - XXL

Størrelser: S - XXL

Størrelser: S - XXL

American Apparel 100% Fin
Jersey bomuld, lavet i USA,
trykt i Arcata, CA.

Californien Redwoods er
vores bagdør. Bjørnen hentyder til vores forpligtelse
til produktion i Arcata, CA.
American Apparel 100% Fin
Jersey bomuld, lavet i USA,
skærm trykt i Arcata, CA

Californien Redwoods er
vores bagdør. Bjørnen hentyder til vores forpligtelse
til produktion i Arcata, CA.
50/50 bomuld / polyester
fleece, trykt i Arcata, CA.

HAND COVER

SUNWESTER
HAT

PADDLING CAP

Varenr. 11299125
Størrelser: S og L
Handcover er solbeskyttelse
af hånden i 100% supplex
nylon. giver UPF 30+ solbeskyttelse

Varenr. 1129911 + str + farve

Varenr. 1129105 + str + farve
Størrelser: S og L

Størrelser: S og L

Sunwester er en solhat i
100% supplex nylon . Hatten
giver UPF 30+ solbeskyttelse

Paddling Cap er en foldbar
solhat i 100% supplex nylon
. Hatten giver UPF 30+
solbeskyttelse
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KOKATAT

POSEIDON

MAXIMUS

Varenr. 11262063 + str. + farve

Varenr. 11262003 + Str. +
farve

Poseidon er designet med
et modulopbygget aptering
system, der betyder at vesten
kan tilpasses med et utal af
tilbehør til at imødekomme
roeres skiftende behov. Poseidon sidder ekstrem tæt til
kroppen som Maximus men
med frontlynlås.

Maximus sætter nye standarder for bevægelses frihed
i brug. Samme snit som
Maximus Centurion.
Størrelser: XS/S, M/L, XL/XXL.

MAXIMUS
CENTURION
Varenr. 112620+ str. + farve
Maximus Centurion er lige
så behageligt som dens
forgængere, men med
ekstra lagerkapacitet og en
nydesignet top lomme, der
er mere tilgængelig.
Størrelser: XS/S, M/L, XL/XXL

Størrelser: XS/S, M/L, XL/XXL

RONIN PRO
Varenr. 1121410 + str. + farve
Ronin Pro vesten er en vest
der er i kategorien ”Rescue
Life Vests” og er bygget op
således at den overholder
United States Coast Guard´s
anbefalinger for opbygning
og styrke. Ellers er grundprincippet det samme, som
vi ser på Standard Ronin
vesten.
Størrelser: S/M, L/XL, XXL

POSEIDON FULL
CHEST POCKET

POSEIDON
CHEST POCKET

POSEIDON
QUICK RELEASE
BELT

Varenr. 11220003

Varenr. 11220005

The Full Chest Pocket kommer med Poseidon PFD
og har flere lommer med
ekstra indvendige lommer
til at holde vigtige ting
organiseret.

Den enkelte brystlomme kan
nemt fastgøres til det øverste venstre eller højre bryst
af Poseidon PFD. Lommen
er udformet til at holde en
VHF eller andre væsentlige
redskaber.

ARIES

MSFIT TOUR

BAHIA TOUR

Varenr.112600 + str. + farve

Varenr.1121130

Varenr. 112125 + str. + farve

Aries tilbyder roeren den ultimative comfort og sikkerhed
til prisen. Dens low profile
design giver en meget fin
bevægelsesfrihed. Skummet
er som alle andre Kokatat
veste PVC fri GAIA skum. I
ryggen er der 2 tykkelser
skum, tyndt ned mod lænd
for at sikre god siddekomfort
mod kajakkens rygstøtte.

MsFIT Tour tilbyder forbedret
pasform med sektions opdeling i forsidens opdriftskum.
Vesten er forsynet med to
sidelommer med sidelynlås for
nem adgang, en elektroniklomme, lomme for nødblus,
3M refleksbånd for og bag
og en masse muligheder
for finjustering. Vesten har
frontlynlås.

Bahia Tour er på mange
områder identisk med MsFIT
Tour Vest med hensyn til
lommer og opbygning,
men er forskellig i ryg, hvor
opdriftmaterialeet er delt i
to, med ventilation imellem.
Ligeledes er materialet nylon
210D både udvendig
og indvendig. En rigtig fin
vest til prisen.

Størrelser: XS/S, M/L, XL/XXL.

Størrelser: S, M, L, XL.

Størrelser: S/M, L/XL, XXL.

Varenr. 11220006
Er et væsentlig stykke sikkerhedsudstyr til bugsering
af roer i nød.Poseidon Quick
Release Belt konverterer Poseidon til trækkende system.
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BELLY POCKET
Varenr. 11220003
Denne brystlomme kan
nemt fastgøres til Poseidon,
Maximus og Maximus Centurion. Lommen er udformet
til at holde en VHF eller
andre væsentlige redskaber.

BAHIA PREDATOR
Varenr. 1121253 + str.
Bahia Predator er skabt på
Bahia Tour platformen med
hensyn til pasform. Ellers er
der her fokuseret på lystfiskerens behov for at have alle
sine fluer, kroge og værktøj
lige ved hånden. Den store
thermoformede front lomme
kan åbnes til vandret og
fungere som arbejdsbord
Størrelser: S/M, L/XL, XXL.

ECKLA

ECKLA KAJAKHOLDER
TIL BILTAG

ECKLA KAJAKHOLDER
TIL BILTAG

ECKLA BINDESTROP
4,5 M

ECKLA LÅSEWIRE

ECKLA
HAVKAJAKVOGN

ECKLA LOADASS.

ECKLA ADAPTER

ECKLA PAGAJHOLDER

Varenr. 4906010 / 200 mm hjul
Varenr. 4906015 / 260 mm hjul Er vist
med 260 mm hjul.

Varenr. 4908991
Monteres på bilens tagbøjler og
trækkes ud for at lette lastningen af
kajakken på bilens tag.

ECKLA KANO- & KAJAKVOGN MED STØTTE

ECKLA VÆGHOLDER
TIL KAJAK OG PAGAJ

ECKLA VÆGHOLDER
TIL KAJAK OG PAGAJ

Varenr. 4906040
Vandretliggende.

Varenr. 4908954
Kantstående.

Varenr. 4908110

Varenr. 4906050
Med gummibeskyttelsesplade under
klemmen for at skåne kajakken.

Varenr. 4908942
Varenr. 4908943
Til T-nut systemer, alternativt montering på vingebøjler.

Varenr. 4908955

ECKLA

Eckla – et af de mest kendte mærker
inden for kajakbranchen – og så
startede det med windsurfing.
For mere end 20 år siden købte Klaus
Eckstein en surfvogn til transport af
hans board. Et par dage senere brød
den sammen. Så han besluttede at
konstruere en vogn, der kunne holde.
Og det må man jo sige er lykkedes.
I dag er Eckla stadig i front, til trods
for at mange har prøvet at kopiere de
mest succesfulde produkter.

Varenr 4906020

Varenr. 4908953
Til opbevaring af kajak uden de store
pladsproblemer. Med hængestropper.
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Varernr. 4908952
Til opbevaring af kajak uden de store
pladsproblemer.

ECKLA HIGHSTAND
Varernr. 4908990 + størrelse
Til aflægning af kajak.

BLACKOUT

REDSTUFF

MANOK

KEVLAR COTE

Varenr. 3334640 + størrelse.
Forformet finger handsker i dobbelt neopren.
3 mm tykkelse. Limede skjulte syninger. PU
præg i håndflade for bedre greb.
Str. XS - XXL

Varenr. 3334641 + størrelse.
1.5 mm neoprenhandske. Foret med fleece.
Amaragreb på håndfladen.
Str. S - XXL

Varenr. 3334644
Neopren Muffe, foret med fleece.

Varenr. 3339400 + størrelse
Neoprensok i 3.5 mm og 4 mm paneler.
Limede skjulte sømme. Kevlar neoprene
forstærket under foden.
Str. XXS - XXL

SLITER

RAPID

ALPINE

HYDRO BOOTS

Varenr. 333931 + størrelse
Let og fleksibel sko med net dræn i siderne
der tillader vandet at løbe frit samt maksimal
ventilation.
Str. 21 - 45

Varenr. 3334921 + størrelse
3mm neopren sko i meget let udførsel.
Gummiforstærket hæl og tå. Limede skjulte
syninger.
Str. XXS-33/34 - XXL-45/46

Varenr . 3334920 + størrelse
5mm neopren ankelstøvle med lynlås.
Gummiforstærket tå og hæl. Limede skjulte
syninger.
Str. XXS-35/36 - XXL-45/46

Varenr. 3334927 + størrelse
5mm vandtæt neopren knæstøvle. Gummiforstærket tå og hæl. Velcro justering
omkring ankel.Limede skjulte syninger.
Str. XS-37/38 - XL-45/46

RACING

CRUISER

JAVA

OCEAN

Varenr. 3334409 + størrelse Blue-Black
Varenr. 3334410 + størrelse Red-Black
Let jakke med neopren hals og - håndledslukninger. Justerbart neopren talje med
velcrolukninger. Str. XS - XXL

Varenr. 3334412 + størrelse
Åndbar rojakke med neopren hals og håndledslukninger der kan justeres. Stor lomme
foran med drænhul. Justerbart neopren talje
med velcrojustering. Tapede syninger.
Str. S - XL

AQUA DESIGN
Aqua Design´s baggrund er solidt
forankret i det sydeuropæiske
rafting, foss og Outfitter miljø.
Det betyder at de har stor erfaring i
at lave enkle og stærke produkter til
en rigtig stor brugergruppe.

Varenr. 3334360 + farve
Slidstærkt forstærket nylon overtræk i one
size
Fås i farven rød, sort og blå.
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Varenr. 3334519 + størrelse
Vest i 500 denier Codura stof. 4 justeringer i
talje plus 2 på skulder for fleksibel justering.
Stor lomme plus net foran og indbygget drikkesystem på ryggen. Ideel til lange ture.

AQUA DESIGN

SEAL

TRISULI

KID

Varenr. 3334540 + størrelse
Den ideelle institutions og udlejningsvest
i 420 denier nylonstof. 4 justeringer i talje
plus 2 på skulder for fleksibel justering. Den
rigelige opdrift er fint placeret. vesten sidder
højt på brugeren og sikrer en fin balance i
vandet. Str. XS - XXL Farve: orange-blå

Varenr. 3334518 + størrelse
Instruktørvest i 500 denier cordura. Med
lynlås og justerbare skulder og sidestropper.
2 lommer foran og en på ryggen, polstret
skuldre, kraftigt bælte med sikkerhedsring og
sikkerhedsline. Farve: rød, sort og grå

Varenr. 3334542 + størrelse
Redningsvest specielt designet for børn.
Fås i 3 størrelser:
T1/15-20 kg. T2/20-30 kg. T3/30-40 kg.

KAAKI

LONG JOHN

DOBBELT J BØJLE

Varenr. 33345254 + størrelse
Vest i olivengrøn nylon med flere lommer,
blandt andet en i neopren. En vest for den
kræsne fisker eller jæger.
Str. M/L - XL/XXL

Varenr. 3334556 + størrelse
Long John unisex i 3 mm neopren med flatlock sømme, forstærkning på knæ og bagdel.
Lynlås i front og på ankler
Str. XXS - XXXL

Varenr. 33342000
Tagbøjle i skumbeskyttet rør. Giver fin fleksibel støtte til kajakken 2.5 cm x 280 cm sorte
gjorde medfølger.

AQUAPAC

VANDTÆT POSE TIL GPS
OG ANDEN ELEKTRONIK

Varenummer: 441340
Small vandtæt pose til GPS og anden elektronik.

VANDTÆT POSE TIL
MOBILTELEFONER & GPS

Varenummer: 441100
Findes i mini, small og large med halsstrop og
karabinhage.

AQUAPAC

VOX

WAVE

PITCH-RED

Varenr. 33307526
Vox er kompakt og stabil takket være sin
bredde på 75 cm. Formen gør det til en leg at
padle Vox, og som vil overraske dig i surfing.
Mål: 298 cm L x 75 cm B, Vægt: 12 kg.

Varenr.33307521
Wave er fantastisk at bruge på fladt vand
for lette roere, og er også meget komfortable under rene surf betingelser. Den stive 3
lag konstruktion gør den til en oplevelse at
manøvrere.
Mål: 305 cm L x 75 cm B, Vægt: 12 kg.

Varenr. 33304215
Enkel hjelm til lidt af hvert.
Str. 51-62 cm Farve:

Det hele startede i 1983 på en Pub i
London hvor 3 venner sad og chattede omkring det smarte i hvis man
kunne have sin Walkman med i et
vandtæt hylster når man var ude og
windsurfe!
De første resultater var ikke de mest
elegante i deres løsninger, men de
virkede ,og nu over 5 millioner
enheder senere er Aquapac blevet
et brand andre kigger på for at blive
inspireret.
Tro mod sin historie ligger Aquapac´s
hovedkvarter stadig i London.
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VANDTÆT POSE
TIL KOMPAKT KAMERA

Varenummer: 441410
Kompakt kamerapose til små kameraer uden
zoom. Der kan fotograferes under vand!

SHED MAT

SHERPAK BOAT ROLLER

BOAT KEEPERZ

BOAT KEEPERZ 2-UP

Varenr. 493062605
Stil dig i denne vinylpose, affør dig din
tørdragt eller våde rotøj, stig ud, stram
gjordene og du har en effektivt opbevaring
af dit våde rotøj fra du har roet og til du
kommer hjem

Varenr. 493035515
Gør det nemt selv at få sin kajak op på taget
af bilen . Er lavet af pulverlakeret stål, er forsynet med holdbare gummi ruller og kraftige
sugekopper. Kan stilles i 2 vinkler hvilket gør
systemet andvendeligt på de fleste biler.

Varenr. 493025915

Varenr. 493026015
En hurtig og nem måde for opbevaring af
kajak/kajakker på væg

DECK MOUNT ROD HOLDER

REFLEX SUP LEASH

V-STYLE STRAPS, PAIR 18

SAFETY FLAG

Varenr. 493059215
Stangholder for indbygning. Stang vinkel er
30 grader. Fremstillet i slagfast ABS

Varenr. 493055015
Om du er fladt vand eller surfer er denne SUP
line vejen til en sikker dag på vandet.
Neopren ankel sikring med skjult nøgle
lomme.
Max længde på elastik er ca 3 m

Varenr. 493075300
Bruges til V sikring af kajak til front og
bagende af bil. Ekstra stærke for vind og tvist
beskyttelse. Coatede G kroge. Sælges i par.

Varenr. 493060813

E-MERSE ORIGINAL SORT

E-MERSE ORIGINAL XL
SORT

E-MERSE CLEAR AUDIO
SORT

E-MERSE PADDED CELL
PHONE SORT

Varenr. 493042995
Beregnet for større Smartphones som Iphone
6, Galaxy og lignende størrelser.
Mål: 8.2 cm x 17.8 cm

Varenr. 493042495
Beregnet for mindre Smartphones som
Iphone 4, 5 og lignende størrelser.
Vandtæt tilslutning via Jackstik.

Varenr. 493042295
Beregnet for større Smartphones som Iphone
6, Galaxy og lignende størrelser.
Forside med vindue for betjening og bagside
padded for beskyttelse og opdrift.
Mål: 8.2 cm x 17.8 cm

SEATTLE SPORTS

Sikkerhedsflag der tydeligt afmærker transport af langt gods/kajakker.
Justerbare liner.

Seattle Sports har lavet friluftsudstyr i
over 25 år, hvilket garanterer kvalitets
produkter til den ”rigtige” pris.

Varenr. 493051195
Beregnet for mindre Smartphones som
Iphone 4,5 og lignende samt små kompakt
kameraer.
Mål: 8.2 cm x 14.6 cm
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SEATTLE SPORTS

DRILITE COVE SACK
5 L, 10 L, 20 L BLÅ

SPORTSMAN´S
PADDLE LEASH

DELUXE PADDLE LEASH

PADDLE BAG KAYAK

Varenr. 493059415
Meget prisbillig effektiv og enkel pagaj line
Længde: 122 cm

Varenr. 493054715
Spiral pagaj line der er expanderer fra 80 cm
til 244 cm, hvilket gør den meget behagelig
i brug.

Varenr. 493056324
Paddle Blade opbevaringstaske giver stor
beskyttelse til dyre pagajer. Med to beskyttende lommer, er dine pagaj blade godt
beskyttet mod hinanden.

Varenr. 493014802, Varenr. 493014902,
Varenr. 493015002
Meget smidige og lette vandtætte sække lavet
i PU coated rip-stop nylon. 3-roll top lukning.
10 L og 20 L er forsynet med justerbar og
aftagelig skulder rem. 5 L bæres let uden.

TURBO MITE

ORIGINAL LARGE

SEA ROVER DECK COMPAS

UTILITY CHART CASE

QUICK LOOPS

Varenr. 493053704
Meget kraftig og solid kajakvogn med
spændestrop inkluderet i prisen.
Max. lastekapacitet 68 kg.

Varenr. 493062000
Denne kvalitets kajakvogn er rigtig nem at
montere i enden af kajakken og sikrer en
meget stabil transport. Er nem at pakke ned.

Varenr. 493057815
Et ”stort” kompas til en fantastisk pris.
Sea Rover er et stort kompas med let læselige
mar-keringer som gør det nemt at se, hvor du
skal hen! Med en enkel, men elegant base,
passer Sea Rover let til dækkets linjer eller
sidder pænt på toppen af en dæk taske.

Varenr. 493035602 M, Varenr. 493035702 L
Hold dine kort beskyttet mod vand og snavs
med denne handy sag! Denne kortlomme har
en meget nem Ziploc® lukning, som holder
dine kort tørre og rene.

Varenr. 493078115
Monteres under kølerhjelm og bagsmæk
for sikker fastgørelse med stropper på
kajakender.

BUCKLE PROTECTOR

HEAVY DUTY UTILITY
STRAPS 2 STK.

DELUXE UNIVERSAL
KAYAK KIT +
CANOE KIT

Varenr. 493028915
Beskyttelse af spænde på remme for at
undgå ridser og skader på bilen.

Varenr. 493024595 - 4,5 meter, Varenr.
493024496 - 3,6 meter

Varenr. 493073199
Varenr. 493073599
Transporter din kajak eller kano med eller
uden tagbagagebærer. Passer på de fleste
tagbøjler. Skumblokke har skridsikker bund
til brug direkte på bilens tag. Det ultimative
transport kit, bliver leveret i net pose for
opbevaring.
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HYDROSTAR SOS SEA
STAR DE LUXE
Varenr. 493053394
Bliv set og vær sikker når du padler i mørke.
Kan med sugekoppen placeres på kajakken,
uden sugekop på redningsvest m.m. Har 5 lys
funktioner og integreret sikkerhedsfløjte.

DUAL-CHAMBER PADDLE
FLOAT
Varenr. 493013506
En rigtig prisbillig og effektiv Paddle Float
med ekstra stor volumen der sikrer rigtig fin
opdrift.

SEATTLE SPORTS

DELUXE SAFETY KIT

UNIVERSAL FIT
GLASSFLOAT

Varenr. 493054100
Et må have sæt for seriøse roere. Sættet indeholder: Pumpe, Svamp, Dobbelt kammer Paddle Float, pagaj sikkerheds line, sikkerheds
fløjte, Hydro Star Seastar Deluxe.

Varenr. 11412133
Brillesnor med flyder der passer de fleste
brillestel.

UNIVERSAL KAYAK BLOCK
PAR

FOAM THAT FITS WITH
ADHESIVE BACKING

Varenr. 493073088

Varenr. 493082300-½ tomme, Varenr.
493082500-¼ tomme
38 cm x 51 cm er flademålet på disse skumplader.

BUOY BUDDY

NYHED!
Varenr. 11412305
Brilleflyder med stor synlighed og nem at se
på vandet.

FLOATING NEO

HALFPIPE

NEOPRENE CLASSIC
SOLIDS

NYHED!
Varenr. 11412178
Brilleflyder i neopren med skumfyld. Passer
de fleste brillestel

NYHED!
Varenr. 11412110
Brilleflyder i latexslange. passer small til
medium stel

CHUMS

Chums er en sammen-smeltning af 2
legendariske amerikanske leverandører af accesssories/tilbehør til
friluftsbranchen, og er tilsammen en
af de største aktører i verden inden
for deres område.
Kajakkæden er glade for at have fået
distributionen her i Danmark og vil
lægge ud med en række produkter der naturligt henvender sig til
kajakroere.

FOAM THAT FITS

SHERPAK HOIST

GLASSFLOAT CLASSIC

Varenr. 493082000-3tomme,
Varenr. 493082100-1tomme,
Varenr. 493082200-½ tomme,
Varenr. 493082400-¼ tomme
38 cm x 51 cm er flademålet på disse
skum-plader.

Varenr. 493085015
Ophæng system til ophæng af Cykler, Bagage
bokse, kajakker og andre pladskrævende ting
man gerne vil have væk fra gulvet.
Monterings værktøj medfølger
Maks løftevægt er 450 kg.

NYHED!
Varenr. 11412131
Hurtigtørrende skumfyldt brilleflyder i polyester. Passer medium til large stel
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Varenr. 11412128
Hurtigtørrende neopren brillesnor.

CHUMS

ORIGINAL COTTON
Varenr. 11412115
Brillesnor der passer de fleste stel.

SMOKEY PARACORD
FIRE STARTER NYHED!
Varenr. 11434600
Strygestål og nødline

ZIPQUICK

NYHED!
Varenr. 11420190
Gør lynlåsen bedre at lyne

COTTON NO TAIL

UNIVERSAL FIT 3 MM &
5 MM NYHED!

EIGER PARACORD
CARABINER KEYCHAIN

Varenr. 3 MM: 11412103
Varenr. 5 MM: 11412102

NYHED!
Varenr. 11490207
Nøglering og nødline

CAMERA FLOAT

FLOATING KEYCHAIN

CAP RETAINER

Varenr. 11430046
Kameraflyder m. 122 gr. flydeevne

NYHED!
Varenr. 117
Nøgleflyder der passer omkring håndled,
med 30 gr. flydeevne

Varenr. 11411106
Sikrer din cap til jakken

RESCUE WHISTLE

CLIP BOTTLE HOLDER

CHUMBUG

Varenr. 11430029
Kugleløs fløjte

Varenr. 11436027
Sikrer drikkedunken

NYHED!
Varenr. 11412207
Brillesnor der passer de fleste stel.

LENS LEASH

FLOATING NEO KEYCHAIN
NYHED!
Varenr. 11490024
Nøgleflyder m. 40 gr. flydeevne

MOULDED BINER W/SPLIT
RING
Varenr. 11490206
Plastic carabiner med splitring.

Varenr. 11412104
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NYHED!

Varenr. 11430025
Brilleclips til bilen.

NYHED!

SARTUNA
WATERSPORTS KNIFE
Varenr. 32260160 / Sort
Varenr. 32260162 / Gul
Den ideelle kniv til vandsport med fokus på
sikkerhed. Bemærk stum spids.

MICRONET TOWEL

Varenr. 32268055 /
Medium - 100 gr. 51x102 cm. – Moss.
Varenr. 32268056 /
Large - 180 gr. 77x120 cm. – Moss.
Varenr. 32268065 /
Medium - 100 gr. 51x102 cm. – Mocha.
Varenr. 32268066 /
Large - 180 gr. 77x120 cm. – Mocha.

TERRY TOWEL
Varenr 32269041 /
Large – 77x128 cm. – Dark Blue

PROTALC BOTTLE

Varenr. 32237131
Tørsmøring, overfladebeskytter af
latex og gummi. 100 gr.

REVIVEX
FABRIC CLEANER

IRON MEND

GOGGLE BRIGHT

Varenr. 32216110
Reparationssæt til neopren som stryges på.

Varenr. 32240791
Antidug og renser til briller til vandsport i
60ml flaske

Varenr. 32229118
På blisterpakning. Rensevæske til lynlåse.
60 ml.

WET & DRY SUIT
SHAMPOO

MAX WAX

REVIVEX
WATER REPELLENT

MIRAZYME

Varenr. 32236295
Rensemiddel til high tec stof som Gore-Tex og
Windstopper. 237 ml.

ZIP CARE BOTTLE

MCNETT

I mere end 20 år har McNETT fremstillet og solgt de fineste specialprodukter inden for vedligeholdelse,
pleje og reparation af produkter
der bruges til outdoor, dykning,
vandsport og rejseliv. McNETT er af
alverdens producenter af udstyr til
frilufts-livet, kendt som en seriøs
leverandør af pleje og reparationsmidler og derfor er vi meget glade
for at kunne tilbyde deres produkter
til kajakfolket. De viste varer er enkelt
beskrevet. Udførlige oplysninger på
www.mcnetteurope.com

Varenr. 32230821 / 15 ml. Travel Pack.
Varenr. 32230122 / 250 ml. Bottle.

Varenr. 32228116
På blisterpakning. Smørestift til lynlåse.
21.3 gr.
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Varenr. 32236221
Til vedligeholdelse af vandbeskyttelse på high
tec stof. 300 ml.

Varenr. 32236134 / 250 ml. Bottle.
Varenr. 32236121 / 15 ml. Travel Pack.
Duftfjerner. 2 typer: 15 og 250 ml.

MCNETT

BLACK WITCH CLEAR

SKWOOSH

UV TECH

Varenr. 32222805
Overfladebeskyttelse og foryngelse. 250 ml.

X-TREME CUSHION

CANOE SEAT CUSHION

Varenr. 32214326
Hurtigtørrende klar neoprenlim i
28 gr. tube.

AQUASURE

AQUAPAK

ROW PAD

PADDLING CUSHION

Varenr. 32211146 / 2 x 7 gr. på blisterpakning.
Varenr. 32210116 / 1x 28 gr.
Urethane reparationslim og forsegling.

Varenr. 491799
X-Treme Cushion er den specielle lidt mindre
af Skwooshs siddepuder.
Den gør, at man føler en tættere kontakt
til sædet uden at miste trykudligningsevne.
X-treme er zoneopdelt for effektiv udnyttelse
af udligningsarealet.

Varenr. 32237150
Epoxy reparationsmasse. Hæfter på de fleste
faste overflader. Hærder på 60 minutter og
kan derefter bearbejdes. 50 gr. pakning.

Varenr. 491679
Row Pad er den mindste af siddepuderne fra
Skwoosh. Den passer perfekt til sæderne i
robåde, turkajakker og kapkajakker.

SKWOOSH

Skwoosh er et nyt revolutionerende
og patenteret produkt, der sætter ny
standard for siddekomfort. Der er
ikke gået på kompromis med materialer og teknologi.
Med Skwoosh kan du som roer ro
flere kilometer på en langt behageligere måde. Skwoosh er lavet af vandtætte materialer og har en utrolig
effektiv skridsikker overflade mod
sædet, som sikrer at siddepuden
bliver, hvor den er placeret. Alle
aktive roere fortjener en Skwoosh
siddepude.

BLIGE SPONGE

Varenr. 491269
Bilge Sponge er en lækker svamp fra vores
leverandør af siddepuder, nemlig Skwoosh.

MCNETT

For den bedste pleje af dit udstyr.
Med McNETT pleje og reparations produkter sikrer du mange års problemfri brug af
dit fritidsudstyr.
Det fortjener du og det fortjener dit udstyr !
TM
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Varenr. 491469
Canoe Seat Cushion fra Skwoosh er designet
specielt til brug i kanoer. Med et kliksystem
spænder man siddepuden fast om sædet
således at det fungerer som en integreret del
af sædet.

Varenr. 491399
Paddling Cushion er den mest effektive af
Skwooshs siddepuder. Det er den optimale
løsning for optimal komfort.

DYNAMIC TOW LINE - 50’

DYNAMIC TOW LINE - PRO
35’

DYNAMIC TOW LINE - PRO
50’

Varenr. 11530359

Varenr. 11530509

PADDLE SCABBARDS

SEA TEC TOW LINE

CONTACT TOW

REGULATION MICROTOW

Varenr. 11530560

Varenr. 11531050

Varenr. 11530600

Varenr. 11530006

PFD SEALINK

RESCUE STIRRUP PRO

SEATEC PADDLE FLOAT

COCKPIT COVER

Varenr. 11550053

Varenr. 11530302

Varenr. 11531010

Varenr. 11530350
Angiv størrelse:
S, M, L, XL, XXL

Varenr. 11530580

PADDLE BRITCHES NEW
Varenr. 11530550

NORTH WATER

North Water designer og fremstiller
padlesport produkter til at forbedre
sikkerhed og komfort.
Ved at arbejde sammen med nogle af
de største eksperter i sikkerhed inden
for padlesport, sikrer North Water
at de udvikler innovative produkter
lavet i meget højere kvalitet end man
tidligere har set inden for branchen.
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NORTH WATER

COILED PADDLE LEASH

BUNGY PADDLE LEASH

Varenr. 11530150

Varenr. 11530151

PEAKED DECK BAG
REFLECTIVE

EXPEDITION DECK BAG

TURTLEBAG DECK BAG

Varenr. 11530511

Varenr. 11530540

Varenr. 11530503

MESH DECK BAG

UNDER DECK BAG

COCKPIT BAG

MESH DITTY BAG

STEPUP STIRRUP

Varenr. 11530505 S
Varenr. 11530506 L

Varenr. 11530045
Interiør Mounted

Varenr. 11530501

Varenr. 11530040

Varenr. 11530960

DRYSUIT STORAGE BAG

FOURPLAY-PADDLEFLOAT

FOURPLAY-FLERE MULIGHEDER

Varenr. 11580020

Varenr. 11531020
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LASSO

LASSO LOCK-ALL

LASSO ORIGINAL SINGLE

NOTEBOOK NO 135

Varenr. 1008000
Den mest alsidige kabellås på markedet.

Varenr. 1001100

Varenr. 494001350
Til universal brug i størrelse
76 x 127 mm.

LASSO ORIGINAL TANDEM

LASSO KONG SINGLE

NOTEBOOK NO 146

Varenr. 1001200
Denne kajaklås har været på markedet
siden 1993 med ganske få optimeringer, så
kvaliteten taler vist for selv.

Varenr. 1005100
Samme udformning og anvendelse som Lasso
Original Single, men med tykkere kabler,
kraftigere lås og mulighed for at bruge
nøgle.

Varenr. 494001460
Til universal brug i størrelse
101 x 152 mm.

LASSO SECURITY
CABLES

Lasso Security Kabler er simpelthen
den stærkeste, letteste og mest effektive tyverisikring der er til rådighed
for din kajak. Vores integrerede
kodelås kombineret med vinyl belagt
galvaniseret stål kabel, gør Lasso
Security Kabler til det stærkeste
sikkerhedssystem der er til rådighed
for din kajak. Tykkere end andre
kabellåse og lettere at bruge, Lasso
sikrer eller fjernes på få sekunder.

RITE IN THE RAIN

Rite in the Rain er et patenteret,
miljøansvarlig all-weather skrivepapir, der afviser vand og giver dig
mulighed for at skrive hvor som helst,
i al slags vejr!!

LASSO TITAN

LASSO SUP LOCK

NOTEBOOK NO 635 + 646

Varenr. 1001000
Med markedets kraftigste wire på hele 10
mm er Lasso Titan den ultimative kajaklås.
Samme brugsområde og brugervejledning
som Lasso Kong og Lasso Original.

Varenr. 1009000
Lasso SUP Lock er en glimrende måde at
beskytte dit surfbræt imod tyveri. Systemet er
komplet og leveres med alt hvad du behøver
for at komme igang.

Varenr. 494006350 + 6460
Med ekstra vandbeskyttelse til brug i vådt
miljø størrelse 76 x 127 mm. + 101 x 152 mm
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KEEP IT CLEAR
Varenr. 11300803 Gul,
Varenr. 11300806 Rød,
Varenr. 11300811 Klar
Keep It Clear er en ideel måde at beskytte
dine mest personlige ejendele. Perfekt til
opbevaring af kreditkort, ID’er, kontanter
og nogle større emner som f.eks. nøgler.
Kompakt og gennemsigtigt, som gør det let
at finde dine værdigenstande når du har
brug for dem.
Er vandtæt og leveres med en karabinhage
og nylonline.
Mål: 4 cm x 7 cm x 11 cm

WITZ

Beskyt din elektronik med Witz
Sports Cases! Med en bred vifte af
høj kvalitet holdbare vandtætte
tilfælde.
Witz er her for at sikre dine vigtige
emner forbliver sikre og tøre, mens
du er ude at finde dit eventyr!
Fra telefonen, til briller, til ID kort,
nøgler, kontanter og nødhjælpspakker, med Witz Sport Cases er du
dækket.
Vi ved, at du er derude og flytte
grænserne, bare sørg for at have din
Witz omkring dig!

SMART PHONE LOCKER
LL (IPHONES 6 OG LIGN.
ANDROID)

SMART PHONE LOCKER
(IPHONES 3,4 OG 5 OG
LIGN.)

Varenr. 11309001 Sort,
Varenr. 11309004 Hvid,
Varenr. 11309011 Klar
Smart Phone Locker tilbyder solid sikkerhed
og beskyttelse til mobiltelefoner og andre
småting, når du er på farten. Er polstret på
toppen og bunden og filt på sider (undtagen
Clear) for at beskytte mod stød og ridser.
Lavet af slagfast ABS plast. Er vandtæt og
leveres med en karabinhage.
Er vandtæt og leveres med en karabinhage.
Mål: 3 cm x 9 cm x 15 cm

Varenr. 11307001 Sort,
Varenr. 11307004 Hvid,
Varenr. 11307011 Klar

FIRST AID
Varenr. 11300807 Rød excl. indhold
Hvad enten du er en udendørs entusiast, eller
nyder en simpel weekend vandretur, har du
brug for denne Vandtætte First Aid boks til
mindre førstehjælps situationer. Dette er den
perfekte ledsager at have med dig på dit
udendørs eventyr!
Er vandtæt og leveres med en karabinhage
og nylonline.
Mål: 4 cm x 7 cm x 11 cm
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FREEDOM

CHALLENGE

STING RAY FIBERGLASS

STING RAY HYBRID

Varenr. 111602 + længde
SUP paddel med blad i ny stærk epX plast og
skaft i carbon.

Varenr. 111603 + længde
SUP paddel med blad i ny stærk epX plast
forstærket med carbon og skaft i carbon.

Varenr. 111141 + længde
Pagaj med gult glasfiberforstærket nylonblad
og fiberskaft med dråbefang.

Varenr. 111131 + længde
Pagaj med hvidt glasfiberforstærket nylonblad og carbonskaft med dråbefang.

STING RAY CARBON

SPINDRIFT
GRØN, GUL, ORANGE

SURGE
GRØN, GUL, ORANGE

SWELL
GRØN, GUL, ORANGE

Varenr. 11170 + farve og længde
Pagaj med High-compression fiberblad og
T-700 carbon skaft med dråbefang og teleskop deling op til 15 cm og trinløs vinkel.

Varenr. 11171 + farve og længde
Pagaj med High-compression fiberblad og
T-700 carbon skaft med dråbefang og teleskop deling op til 15 cm og trinløs vinkel.

Varenr. 11174 + farve og længde
Pagaj med High-compression fiberblad og
T-700 carbon skaft med dråbefang og teleskop deling op til 15 cm og trinløs vinkel.

Varenr. 111122 + længde
Pagaj med sort kulfiberforstærket nylonblad
og carbonskaft med dråbefang.

BENDING BRANCHES

Bending Branches er verdens
største producent af kano og kajak
padler. Virksomheden ligger i den
Nordvestlige del af Wisconsin og er
bemandet med padleentusiaster.
Disse entuisiaster sikrer fortsat
designs som er intelligente, praktiske
og med meget høj brugsværdi som
holder år efter år.
Bending branches ejer også
kvalitetsmærket Aqua-Bound.

SHARKIE

SPINDRIFT, SURGE, SWELL

SHRED

Varenr. 111602 + længde
Børnepagaj med hvide blade i abX11 og
carbon skaft i lille diameter.

Varenr. 111704 + længde
Varenr. 111731 + længde
Varenr. 111742 + længde
Pagaj med High-compression carbonfiberblad
og T-700 carbon skaft med dråbefang og
teleskop deling op til 15 cm og trinløs vinkel.

Varenr. 111501 + længde
Whitewater pagaj med sort carbon forstærket abX11 blad og T-700 carbon skaft.
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BB & AQUA-BOUND

ANGLER SCOUT

ANGLER CLASSIC

ANGLER ACE

ANGLER PRO

SPLASH KIDS

Varenr. 111460 + længde
Fiske pagaj med blad i ny stærk epX plast og
skaft i aluminium. Blad forsynet med hook
system og der er målebånd på skaft.

Varenr. 111461 + længde
Fiske pagaj med blad i ny stærk epX plast
og skaft i glasfiber. Blad forsynet med hook
system og der er målebånd på skaft.

Varenr. 111462 + længde
Fiske pagaj med blad i carbon forstærket nylon og skaft i T-700 carbon. Blad forsynet med
hook system og der er målebånd på skaft.

Varenr. 111463 + længde
Fiske pagaj med blad i flerlags glasfiber og
skaft i T-700 carbon. Målebånd på skaft.

Varenr. 111440 + længde
Børne pagaj med blad i polypropylen og skaft
i aluminium med lille skaft diameter.

WISPER

SUNRISE

NAVIGATOR

Varenr. 1117511 + længde
Pagaj med blad i polypropylen og skaft i
aluminium.

Varenr. 1117611 + længde
Pagaj med blad i polypropylen og skaft i
glasfiber.

Varenr. 111450 + længde
Pagaj med træblad i Black Willov forstærket
med glasfiber og skaft i poleret T-700 carbon.

SUN SHADOW CRANK DAY,
EVENING, TWILITE

BALANCE

AMP

TWIG (KIDS)

LOON

TRAVELER

Varenr. 111600 + længde.
SUP paddel i lamineret træ med 2 forskellige træsorter for optimal styrke og lethed.
Blad forstærket med glasvæv og skaft i T-700
carbon.

Varenr. 111601 + længde
SUP paddel i lamineret træ med 2 forskellige træsorter for optimal styrke og lethed.
Blad forstærket med glasvæv og skaft i T-700
carbon.

Varenr. 1114300 + længde
Børne paddel i lamineret træ. Fremstillet
som voksne padler, for børn skal have samme
muligheder som voksne.

Varenr. 1114301 + længde
Meget fin begynder letvægts padel i lamineret træ.

Varenr. 1114305 + længde
En kombination af skønhed og økonomi.
Meget fin letvægts rekreations paddel i
lamineret træ.

Varenr. 111451 + længde
Varenr. 111452 + længde
Varenr. 111453 + længde
Pagaj i lamineret træ med 3 forskellige
træsorter for optimal styrke og lethed. Skaft
er ergonomisk udformet for bedre greb, flere
timer på vandet med mindre belastning.
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BB & AQUA-BOUND

BEAVERTAIL

CAMANO

LITTLE DIPPER

SHUNA

SKAGIT

CYPRUS

IKELOS

KALLISTE

ATHENA

SPRITE

Varenr. 1114302 + længde
Klassisk letvægts paddel med langt smalt
blad i lamineret træ.

Varenummer efterfølges af længde
- G/glas, C/carbon, B/bent, S/small

EXPEDITION PLUS

117000-Camano CG,
117001-Camano CGS,
117010-Camano CGB,
117011-Camano CGBS,
117015-Camano CCS,
117020-Camano CC,
117021-Camano CCB,

117140-Skagit S,
117150-Skagit,

Varenr. 1114304 + længde
Den ultimative Ekspeditions paddel. Blad
forstærket med tynd fiberdug og Rockgard
forstærkning på hele bladets kant.

117030-Little Dipper CGS,
117040-Little Dipper CG,
117050-Little Dipper BCGS,
117060-Little Dipper BCCG,
117070-Little Dipper CGS,
117080-Little Dipper CC,
117081-Little Dipper BCC,
117082-Little Dipper BCCS,

117191-Cyprus CCS,
117192-Cyprus CC,
117193-Cyprus CCB,
117194-Cyprus CCBS,

117090-Shuna CGS,
117100-Shuna CG,
117109-Shuna BCGS,
117110-Shuna BCG,
117120-Shuna CC,
117121-Shuna CCS,
117130-Shuna BCC,

117202-Ikelos CC,
117203-Ikelos CCB,

WERNER PAGAJER

BB SPECIAL
Varenr. 1114303 + længde
Bedst sælgende Bending paddel i USA. Blad
er lamineret med 7 dele for optimal styrke
og lethed.

“There was no big plans to build a
business… it all started as a way for
the family to spend quality time
together in the outdoors”. Når man
har denne kommentar som den historiske baggrund for firmaet Werner
paddles, forstår man godt, hvorfor de
er der, hvor de er i dag – fuldkommen
kompromisløse i alt hvad de foretager
sig, og resultatet taler for sig selv.
Ultimate Paddle Performance…
is Werner Paddles Mission… and
Promise to You – dette er en
filosofi og et løfte, som ikke mange
producenter vover at skrive ned og
reklamere med. Men det gør Werner
pagajer – derfor har Werner pagajer,
den status de har!
www.wernerpaddles.com

117212-Kalliste CC,
117213-Kalliste CCB,

117221-Athena CCS,
117222-Athena CC,
117223-Athena CCBS,
117224-Athena CCB,
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117160-Sprite Børnepagaj,

WERNER

OVATION

117233-Ovation CC,

WERNER PAGAJER KODEBESKRIVELSE:

FIJI

CARVE

HORIZON SOLID

117250010-Carve 1pc. Uncut,
117250012-Carve 2pc.47-81,5,
117250024-Carve 3pc.,

Varenr. 302220588 = fuld længde 220 cm
Varenr. 302220590 = fuld længde 225 cm
Varenr. 302221588 = 2 delt længde 223 cm
Varenr. 302221590 = 2 delt længde 228 cm

GRAND PRIX

RIO

HORIZON CEDAR

117250001-Fiji 1pc. Uncut,
117250005-Fiji 2pc.73-80,5,

117251001-Grand Prix STR.,
117251005-Grand Prix Bent,

117170000-Rio 180,
117170190-Rio 190,
117170197-Rio 197,

C - CARBON
G - GLASFIBER BLAD
S - SMALL SHAFT
B - BENT SHAFT

IKKE ALLE KOMBINATIONER
ER LAGERVARE RING FOR
LEVERINGSMULIGHEDER OG TID.

117170191-Player CGB 191Z,

Varenr. 302223586 = 2 delt længde 218 cm
Varenr. 302223588 = 2 delt længde 223 cm
Varenr. 302223590 = 2 delt længde 228 cm

MITCHELL

EKSEMPEL : BCGS - BENT SHAFT/
CARBON SHAFT/GLASFIBER BLAD/
SMALL SHAFT.

PLAYER

MITCHELL

POWERHOUSE

117171194-Powerhouse CCB 194

CORRYWRECKEN
117180-Corrywrecken CG,
117181-Corrywrecken CC,
117182-Corrywrecken BCG,
117183-Corrywrecken BCC,
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Som mange andre amerikanske Outdoor virksomheder er også Mitchell
Paddles skabt ud fra egne behov og
under beskedne kår, og er med deres
passion for produktet nået til hvor de
er i dag. Navnet stammer fra David
Mitchell som grundlagde firmaet for
mere end 30 år siden. I 2005 overtog
hans søn Peter Mitchell virksomheden, hvilket var et naturligt skridt
da Peter stort set har haft sin gang
i virksomheden fra han var ganske
lille. De grundlæggende værdier er
derfor uforandret.

IFINITY

CYPRUS

SOLSTICE GTS

Varenummer: 5500440
British Style kajak med finne.
Længde: 541 cm | Bredde: 56 cm | Dybde: 34 cm
| Vægt: 23,6 kg | Materiale: Glasfiber.

Varenr. 550021101
British Style kajak med finne.
Længde: 510 cm | Bredde: 56 cm | Dybde: 32 cm
| Vægt: 21,8 kg | Materiale: Glasfiber

Varenr. 5500350
North American Style kajak med ror.
Længde: 540 cm | Bredde: 56 cm | Dybde: 34 cm
| Vægt: 23,9 kg | Materiale: Glasfiber

NOMAD GTS

RAVEN

VISION 150

Varenr. 5500451
North American Style kajak med ror.
Længde: 574 cm | Bredde: 54 cm | Dybde: 35 cm
| Vægt: 24,5 kg | Materiale: Glasfiber

Varenr. 5500500
Børnekajak uden ror.
Længde: 366 cm | Bredde: 51 cm | Vægt: 11,7 kg
| Lasteevne: 68 kg | Materiale: Hybrid

Varenr. 5500481
Transitional Style kajak med ror.
Længde: 457 cm | Bredde: 61 cm | Dybde: 31 cm
| Vægt: 22 kg | Materiale: PE

SUKA

CARIBOU

ISLE

Varenr. 550045
Greenland Style kajak med finne.
Længde: 526 cm | Bredde: 55 cm | Vægt: 23,5 kg
| Lasteevne: 170 kg | Materiale: Glasfiber

Varenr. 550045
Greenland Style kajak med finne.
Længde: 549 cm | Bredde: 61 cm | Vægt: 24,5 kg
| Lasteevne: 170 kg | Materiale: Glasfiber

CURRENT DESIGNS
Current Designs kajakker er den perfekte
blanding af form og funktion. Som en af de
førende producenter af kajakker i verden,
bruger Curent Design de nyeste materialer
og teknologier til at producerer kajakker, der
vækker opsigt hos de fleste på vandet.
”Et kunstværk, Made for Life” er vores
motto, og vi forsøger i fremstillingen af hver
kajak at nå dette mål. Håndværk, ydeevne
og en forpligtelse til at levere de højeste
kvalitetsprodukter for dem, der elsker at ro
kajak.

Varenr. 550046
Greenland Style kajak med finne.
Længde: 503 cm | Bredde: 53 cm | Vægt: 21 kg
| Lasteevne: 124 kg | Materiale: Glasfiber
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CURRENT DESIGNS

SQUAMISH

SQUALL GTS

PRANA NYHED !

Varenr. 550047
British Style Kajak med finne.
Længde: 478 cm | Bredde: 58,5 cm | Vægt: 24,5 kg
| Lasteevne: 170 kg | Materiale: PE

Varenr. 550050
North American Style kajak med ror.
Længde: 485 cm | Bredde: 56 cm | Vægt: 25 kg
| Lasteevne: 158 kg | Materiale: PE

Varenr. 5500600 + type + farve
Danish Design Handmade with pride in USA
Når tingene går op i en højere enhed!
Prana er resultatet af samarbejdet imellem den danske kajakdesigner Jesper Kromann-Andersen, der
står bag flere succesfulde kajakdesigns, og den markedsledende amerikanske Kajakproducent Current
Designs der er førende indenfor high-end kajakker i absolut top kvalitet, produceret i USA af erfarene
og dedikerede håndværkere.
Produktet taler for sig selv, Prana har et gennemført effektivt og æstetisk design i top kvalitet, med
rene linier, innovative twists og ikke mindst et hydrostatisk design der gør Prana til en udsædvanlig
dynamisk og effektiv kajak på vandet.

SIROCCO

STORM GT

Varenr. 550048
British Style kajak med finne.
Længde: 513 cm | Bredde: 58 cm | Vægt: 27 kg
| Lasteevne: 170 kg | Materiale: PE

Varenr. 550051
North American Style kajak med ror.
Længde: 518cm | Bredde: 61 cm | Vægt: 28 kg
| Lasteevne: 180 kg | Materiale: PE

SOLARA

TAILFIN

Varenr. 550031
Recreational Style kajak uden ror.
Længde: 305 cm | Bredde: 71 cm | Dybde: 33 cm
| Vægt: 24,5 kg | Materiale: PE

Hvad der i særlig grad kendetegner Prana er afbalancerede egenskaberne, den reagere nemt, efektivt
og sikkert på roerens input. Prana er designet til det åbne hav, surf, bølger og vind. Den har manøvre
egenskaber i særklasse, rigtig god acceleration og perfekt til leg i surf, en “agile play boat”. Bæreevne
og cruising speed gør også Prana velegnet som touring kajak på flerdags ture. Bygge kvaliteten giver
ikke alene Prana styrke og stivhed men gør den også til en af de absolut letteste kajakker af sin type
på markedet.
Prana en fuldblods havkajak og den skal prøves!
Data.
Længde:
518 cm
Brede:
53 cm
Dybde (Cockpit forest)
32 cm
Anbefalet roer vægt
75-90 kg
Vægt: vacuum infused glasfiber 23,7 kg (incl. luger og fittings)
Vægt: vacuum infused Kevlar 21,5 kg (incl. luger og fittings)
Skrog form: Swede form med afrundet knækspant.

Varenr. 550059
Sit On Top fiskekajak med ror og udriggere.
Længde: 366 cm | Bredde: 76 cm | Vægt: 32 kg
| Materiale: PE
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NDK

ROMANY

Varenr. 44503/Romany Surf
Længde: 492 cm | Bredde: 55 cm | Dybde: 34 cm |
Materiale: Glasfiber.

Varenr. 44501/Romany
Længde: 486 cm | Bredde: 54,5 cm | Dybde:
32,5 cm | Materiale: Glasfiber.

ROMANY SURF RM PLASTIC
Varenr. 445034
Længde: 489 cm | Bredde: 54 cm | Dybde: 33 cm |
Materiale: Plastic

Varenr. 44502/Romany LV
Længde: 487 cm | Bredde: 54,5 cm | Dybde: 30 cm |
Materiale: Glasfiber.

EXPLORER

PILGRIM

Varenr. 445040/Explorer
Længde: 534 cm | Bredde: 54 cm | Dybde: 34,5 cm |
Materiale: Glasfiber.

NDK
I 1995 blev Nigel Dennis Kayaks (NDK) etableret
med udgangs-punkt i designet af den legendariske
Romany. Siden da er en lang række af kajakker blevet designet. I 2005 blev Sea Kayaking UK (SKUK)
startet med det formål at producere NDK kajakker
tillige med andre kajakker.
Med sine praktiske erfaringer ved brug af andre
mærker og deres begrænsninger, designede og
byggede Nigel sammen med en god ven sin egen
flåde af kajakker. Og det første Anglesey Hav- og
SurfCenter blev startet. Disse første kajakker var
bygget til at modstå den konstante brug og misbrug af grupper.

Varenr. 445060/Explorer HV
Længde: 534 cm | Bredde: 54,5 cm | Dybde: 35 cm |
Materiale: Glasfiber.

Varenr. 445050/Explorer LV
Længde: 533 cm | Bredde: 54,5 cm | Dybde: 31 cm |
Materiale: Glasfiber.

TRITON
Varenr. 445080
Længde: 673 cm | Bredde: 57 cm | Dybde: 34 cm |
Materiale: Glasfiber.
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Varenr. 445015/Pilgrim
Længde: 480 cm | Bredde: 50 cm | Dybde: 30,5 cm |
Materiale: Glasfiber.
Varenr. 445016/Pilgrim Expedition
Længde: 519 cm | Bredde: 50 cm | Dybde: 30,5 cm |
Materiale: Glasfiber.

LIDT AF HVERT

PLAYBOATER COCKPIT COVER
Varenr. 442000000
Solidt cover i neopren fra Playboater.

SHRED READY HJELM
Varenr. 1177000
Super lækker hjelm i ABS plast der leveres i one size
fit the most - der medfølger justerskum for personlig
tilpasning.
Hjelmen er certificeret i henhold til CE 1385
Blød webbing, aftagelige øreflapper og 4 punkts
justering af remme.

PLAYBOATER OVERTRÆK REC
DECK

PLAYBOATER OVERTRÆK SHOCK
DECK

Varenr. 44200001 + størrelse.
Solidt overtræk i neopren fra Playboater.

Varenr. 44200010 + størrelse.
Solidt overtræk i neopren med gummiforstærkning fra
Playboater.

HG OVERTRÆK MED FORSTÆRKET KANT

TEMPO 200 VEST

Varenr. 4204010 + farve
Nylonovertræk med forstærket kant fra HG
Fineds i farverne : sort, rød og blå

Varenr. 104002011 + størrelse + farve.
Vesten til det hele, whitwwater, havkajak og fritid.
Masser af finesser og mulighed for montering af
kendte sikkerhedssystemer gør vesten velegenet til
guider og instruktører.
Størrelser: XS/M, L/XL

SPONGE N´SCRUB

TO-DELT DRÅBEFANG

LÆNSEPUMPE

Varenr. 5500200
Lækker svamp fra Current Design med rigtig fin sugeevne.

Varenr. 3580010
Dråbefang fra Kajak Sport til eftermontering på
pagajer.

Varenr. 1119000 / 9001
Lænsepumpe fra AquaBound med stempelstang fremstillet i rustfrit stål.
Kendt for sin driftsikkerhed! . Kan flyde. Findes i 2
størrelser.

LIDT AF HVERT
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EXPRESSO

YSAK

SOLO

Varenummer: 3305439 / med ror. Farve: Lime
Varenummer: 3305440 / uden ror. Farve: Lime
Expresso er en kompakt havkajak fra RTM med meget
fine linjer, der på én gang forener komfort, stabilitet og
hastighed med gode manøvreegenskaber.
Længde: 440 cm | Bredde: 60 cm | Vægt: 22 kg |
Lasteevne: 140 kg | Materiale: PE/Sandwich

Varenummer: 3302506 / Farve: Sun
YSAK er en ægte havkajak med ror og god stuveplads
til grej.
Længde: 506 cm | Bredde: 57 cm | Vægt: 26 kg |
Lasteevne: 120 kg | Materiale: PE/Sandwich

Varenummer: 3301336 + Farve: Jungle, Sun, Lime
SOLO er på grund af sin store bredde en ekstremt stabil
kajak.
Længde: 330 cm | Bredde: 70 cm | Vægt: 20 kg |
Lasteevne: 110 kg | Materiale: PE
Cockpit: 50 x 93 cm.
Standardudrustning: To bærehåndtag, anatomisk formstøbt sæde med ryglæn, som kan foldes, et vandtæt skot,
oval stuverumsluge på 42/30 cm for, net foran cockpit,

VERSO

LOKO

OCEAN DUO

Varenummer: 330242
Verso er den nye kajak fra RTM, som selv kalder den “den
ultimative touring havkajak”.
Længde: 400 cm | Bredde: 64 cm | Vægt: 23 kg |
Lasteevne: 150 kg | Materiale: PE

Varenummer: 3304242 / Farve: Sun
Kompakt, manøvredygtig og designet til surf - Loko er en
ideel legekajak.
Længde: 242 cm | Bredde: 76 cm | Vægt: 16 kg |
Lasteevne: 100 kg | Materiale: PE

Varenummer: 3304370 / Farve: Sun
Beregnet for to personer og et barn i midten. Forsynet
med beslag for på montering af ekstra udstyr som sæder,
knæstropper og tønder. BEMÆRK! Billede er taget med
ekstraudstyr.
Længde: 370 cm | Bredde: 88 cm | Vægt: 29 kg |
Lasteevne: 220 kg | Materiale: PE

MOJITO

DISCO

OCEAN QUATRO

Varenummer: 3304245 / Farve: Sun
Så spændende som cocktail af samme navn, er denne
frække lille Sit on Top.
Længde: 250 cm | Bredde: 76 cm | Vægt: 16 kg |
Lasteevne: 130 kg | Materiale: PE

Varenummer: 3304430
Hurtig og stabil med smukke linjer, gør at Disco + er et
nemt valg for dem, på jagt efter performance sit on top
kajak.
Længde: 428 cm | Bredde: 65 cm | Vægt: 23 kg |
Lasteevne: 120 kg | Materiale: PE

RTM
I dag er RTM synonym med Sit on Top
kajakker, men de tilbyder også et bredere
sortiment af hav- og kystkajakker.
Kajakkerne er værdsat af både professionelle
og fritidsbrugere både inden for fiskeri,
touring, surfing og rekreation.
RTM’s brede program af kajakker gør det
nemt for folk at komme på vandet og have
det rart – og er det ikke det der er meningen?
– RTM!
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Varenummer: 3304412 / Farve: Sun
Beregnet for 2 personer og med 2 børn i midten. Forsynet
med beslag for på montering af ekstra udstyr som sæder,
knæstropper og tønder. BEMÆRK! Billede er taget med
ekstraudstyr.
Længde: 412 cm | Bredde: 90 cm | Vægt: 34 kg |
Lasteevne: 260 kg | Materiale: PE

RTM

BRIO

SUP PE

SUP 10´6

Varenummer: 3305245
Ekstra stærk! Dette board fra RTM er ideelt til udlejning,
klubber og skoler, da det er fremstillet i rotationsstøbt PE.
Længde: 300 cm | Bredde: 86 cm | Vægt: 22 kg

RIVERIA

RYGLÆN TIL SIT ON TOP
KAJAKKER

RYGLÆN M/SÆDE TIL SIT ON TOP
KAJAKKER

RTM ELEGANCE PAGAJ

ABACO

KEY-LAGO

RTM KANOPADDEL

Varenummer: 330547 + farve
Riveria er den ideelle kano for familien og grupper.
Den er stabil og slidstærk og forsynet med 3 sæder som
standard.
Det rummelige skrog er rotationsstøbt, hvilket betyder at
den naturligt er forsynet med forbilledlig opdrift, hvilket
gør den ekstrem sikker!
Længde: 464 cm | Bredde: 90 cm | Vægt: 43 kg |
Lasteevne: 295 kg | Materiale: PE

TEMPO ANGLER
Varenummer: 3304451 / Farve: Camo
Tempo er vores nye Sit on Top fiskekajak. Den har alt hvad
man forventer af en fiskekajak.
Længde: 450 cm | Bredde: 67 cm | Vægt: 24 kg |
Lasteevne: 170 kg | Materiale: PE

Varenummer: 3305400
Nemt at montere på RTM og DAG kajakker.

Varenummer: 33052106
Inflatable SUP 10’ 6 - et meget anvendeligt oppusteligt
board fra RTM - glider nemt på fladt vand såvel som på
surf. Ideelt hvis plads er problemet.
Længde: 320 cm | Bredde: 86,3 cm | Vægt: 14 kg

EUROCLUB

Varenummer: 3300395 / Farve: Lime
BRIO er en to/tre-personers kystkajak med en stor cockpitåbning.
Længde: 395 cm | Bredde: 83 cm | Vægt: 33 kg |
Lasteevne: 230 kg | Materiale: PE
Standardudrustning: To bærehåndtag, to ergonomiske
sæder, ryglæn, bindestropper til udvendig bagage. Nu
med stuverumsnet på fordækket.
Specialtilbehør: Fodstøtter: varenr. 3305020.

Varenummer: 3305401
Nemt at montere på RTM og DAG kajakker.

Varenummer: 330441
Med den nye Abaco fra RTM er deres angler serie
komplet. Kajakken er resultatet af et samarbejde mellem
passionerede kajakfiskere og bådbyggere.
BEMÆRK! Billede er taget med alternativt udstyr.
Længde: 420 cm | Bredde: 72 cm | Vægt: 27 kg |
Lasteevne: 180 kg | Materiale: PE

Varenummer: 3304415 / Med ror (Hi Luxe version)
Farve: Jungle.
Key-Largo er den nyeste Sit on Top kajak fra RTM. Denne
kajak er udviklet i sam-arbejde med og testet af fiskere.
Længde: 450 cm | Bredde: 67 cm | Vægt: 24 kg |
Lasteevne: 170 kg | Materiale: PE
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Varenummer: 3309400 + størrelse
Kvalitetsvest fra RTM i blødt og behageligt Nylon
type 420. Med lynlås foran og justering i side og
skuldre.
Størrelser: XS, S, M/L, XL/XXL

Varenummer: 33052215 todelt
Varenummer: 33051215 fuld længde
Enkel og stærk pagaj fra RTM. Blade er
fremstillet i det stærke PP materiale i assymetrisk udformning. Skaft er fremstillet
i 30 mm alluminium.
Længde: 215 cm | Vægt: 1300 gr.

Varenummer: 33092 + farve + længde
Enkel og stærk kanopaddel fra RTM.
Bladet er fremstillet i det stærke PP materiale og skaft i 28 mm alluminium.
Længde: 135/140/145/150/160 cm |
Vægt: 900 gr./140 cm

SPORT

OUTBACK

REVOLUTION 11

Varenr. 310329 + farve
Sit On Top kajak med det berømte Mirage Drive.
Længde: 292 cm | Bredde: 75 cm | Vægt: 22 kg |
Lasteevne: 111 kg | Mirage: 3 kg.

Varenr. 310437 + farve
Sit On Top kajak med det berømte Mirage Drive.
Længde: 368 cm | Bredde: 84 cm | Vægt: 28 kg |
Lasteevne: 181 kg | Mirage: 3 kg.

Varenr. 3104416 + farve
Sit On Top kajak med det berømte Mirage Drive.
Længde: 351 cm | Bredde: 74 cm | Vægt: 26 kg |
Lasteevne: 159 kg | Mirage: 3 kg.

REVOLUTION 13

REVOLUTION 16

PRO ANGLER 12

Varenr. 310441 + farve
Sit On Top kajak med det berømte Mirage Drive.
Længde: 409 cm | Bredde: 72 cm | Vægt: 32 kg |
Lasteevne: 159 kg | Mirage: 3 kg

Varenr. 310449+ farve
Sit On Top kajak med det berømte Mirage Drive.
Længde: 488 cm | Bredde: 70 cm | Vægt: 34 kg |
Lasteevne: 159 kg | Mirage: 3 kg.

Varenr.31050000
Sit On Top fiskekajak med det berømte Mirage Drive.
Længde: 366 cm | Bredde: 91 cm | Vægt: 44,4 kg |
Lasteevne: 227 kg.

HOBIE
Siden 1950 har Hobie været på vandet og skabt
unikke produkter. Vi beskæftiger os med Hobie
kajakker, men virksomheden er jo nok mest under
navnet Hobie Cat og endnu den dag i dag er Hobie
Cat lig med en Polynesisk inspireret catamaran
“Hobie cat” , som de udviklede sidst i 60erne, og
som stadig er verdens mest sælgende Cat.
I dag investerer Hobie kraftigt i udviklingen på
kajaksiden da kajakfiskeri er et af de helt store
vækstmarkeder, og de ses tydeligt på de kajakker
vi sælger.

PRO ANGLER 14

PRO ANGLER 17T

Varenr. 3105000
Sit On Top fiskekajak med det berømte Mirage Drive.
Længde: 417 cm | Bredde: 97 cm | Vægt: 49,9 kg |
Lasteevne: 272 kg.

Varenr. 31050002
Sit On Top fiskekajak med det berømte Mirage Drive for
2 personer.
Længde: 518 cm | Bredde: 110 cm | Vægt: 104 kg |
Lasteevne: 408 kg.
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HOBIE

DAG

ADVENTURE ISLAND

TIWOK

MIWOK

Varenr. 3104493 + farve
Trimaran kajak med sejl og Mirage Drive.
Længde: 488 cm | Bredde rigget: 286 cm |
Vægt rigget: 52 kg | Lasteevne: 159 kg |
Sejlareal: 5,34 m | Masthøjde: 4,62 m.

Varenummer: 3326440 / uden ror. Farve: Hvid
Varenummer: 3326443 / med ror. Farve: Gul
Tiwok er en af de mest strømlinede og elegante kajakker
der findes blandt de kompakte havkajakker.
Længde: 440 cm | Bredde: 60 cm | Vægt: 22 kg |
Lasteevne: 140 kg | Materiale: PE/Sandwich

Varenummer: 3326502 / uden ror. Farve: Gul
Varenummer: 3326510 / med ror. Farve: Hvid
Nøglen til Miwok’s succes er uden tvivl dens fine design
og en følelse af egenskaber der kommer tæt på fiberkajakker.
Længde: 500 cm | Bredde: 60 cm | Vægt: 25 kg |
Lasteevne: 180 kg | Materiale: PE/Sandwich

BIWOK

KOMPAK

Varenummer: 332530 / Farve: Rød
Biwok giver øjeblikkeligt fornemmelse af fine egenskaber
og vilje til at følge roerne i deres ønsker.
Længde: 530 cm | Bredde: 67 cm | Vægt: 34 kg |
Lasteevne: 270 kg | Materiale: PE/Sandwich

Varenummer: 3326260
Kompak: dens størrelse giver den sit navn. Du kan tage
den med hvor som helst; til stranden eller på dækket af
en sejlbåd.
Længde: 260 cm | Bredde: 80 cm | Vægt: 15 kg |
Lasteevne: 160 kg | Materiale: PE

DAG
TANDEM ISLAND
Varenr. 3104494 + farve
Trimaran kajak med sejl og Mirage Drive for 2 personer.
Længde: 64 cm | Bredde rigget: 396 cm |
Vægt rigget: 86,2 kg | Lasteevne: 272 kg |
Sejlareal: 8,40 m | Masthøjde: 5,5 m.

I 1975 startede konkurenceroeren Gil Guillard
med at lave konkurrencekajakker i glasfiber
og med 19 roere vindende medaljer i
verdensmesterskaber var en succes skabt. I
1990
startede en ny epoke med udviklingen
af de første rotations-støbte kajakker og
efter udvikling af mere end 20 modeller
beskriver DAG sig som værende en dynamisk
og innovativ virksomhed. Prøv en af deres
modeller og du vil forstå!
I dag ejes DAG af RTM !

MID-WAY
Varenummer: 332652
Mid-Way - Kræv det bedste i din fritid. Hurtig, elegant
og høj ydeevne.
Længde: 440 cm | Bredde: 65 cm | Vægt: 23 kg |
Lasteevne: 250 kg | Materiale: PE
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DELTA 12 S

DELTA 12.10

DELTA 14

Varenr. 45200120 + farve
Kompakt og meget alsidig kajak uden ror og finne.
Længde: 366 cm, Bredde 61 cm, Dybde 32 cm, Vægt 17 kg.
Cockpit 40,6 cm x 80 cm. Materiale Vacumformet ABS.
Den nye 12S giver fremragende alsidighed til mellemstore
og mindre roere der ønsker en let og stabil kajak, uden
kompromiser.

Varenr. 45200121 + farve
Længde: 369 cm, Bredde 62 cm, Dybde 34 cm, Vægt 18,6
kg. Cockpit 46 cm x 82 cm. Materiale Vacumformet ABS.
En alsidig og smidig dag eller weekend kajak, der vil imponere enhver roer uanset niveau. Delta 12.10 udmærker
sig ved funktioner og ydeevne der typisk findes på meget
længere havkajakker.

Varenr. 45200141 + farve
Længde: 427 cm, Bredde 60 cm, Dybde 34 cm, Vægt 19 kg.
Cockpit 43 cm x 81 cm. Materiale Vacumformet ABS. Ror
Oplev det ultimative inden for letvægts touring. Den nye
Delta 14 er fyldt med detaljer, har masser af opbevaringsplads og tilbyder ultralet håndtering på og uden for
vandet.

DELTA 15.5 GT

DELTA KAYAKS
Proudly Made in North America.
Delta Kajakker er kulminationen på mere end 30
års termoformning og erfaring inden for padle
sport industrien. Fra starten har vores fokus simpelthen været at opbygge de bedste termoformede
kajakker der kan bygges. Gennem innovation og
design har vi skabt en komplet linje af enestående
kajakker, der vil appellere til padle entusiaster på
alle niveauer.
Om du er ny i sporten eller er en erfaren roer kan
du finde lige det du søger i en Delta kajak.

DELTA GENERELT

Varenr. 45200155 + farve
Længde: 472 cm, Bredde 61 cm, Dybde 33 cm, Vægt 22,2
kg. Cockpit 43 cm x 81 cm. Materiale Vacumformet ABS.
Ror
Samme ultimative følelse som I Delta 14 - bare mere.
Delta´s flagskib inden for letvægts touring. Vi har valgt
den med
ror.

De viste modeller er vist vilkårligt fra Deltas farveprogram.
Kontakt Kajakkæden for aktuel lagersituation.
Følgende farvekombinationer er mulige:
Hvid/hvid - Lime/hvid - Rød/hvid - Sunset/hvid
Cockpitkarm integreret i dækket, så ingen løse cockpitkarme i fremtiden!
Sæde er juster bart i længderetning, så du har mulighed
for at trimme kajakken optimalt!
Wirefri finne system. Vi kender alle situationen hvor forkert brug har resulteret i en bukket wire!
Elastikker for og bag cockpit er nedfældet i dæk. Tydelig
adskillelse af opbevaring og sikkerhed!

DELTA 15S
Varenr. 45200150 + farve
Længde: 457 cm, Bredde 56 cm, Dybde 29 cm, Vægt 20
kg. Cockpit 40,5 cm x 80 cm. Materiale Vacumformet ABS.
Finne
DELTA 15 S kombinerer slanke linjer og et mindre cockpit
for at skabe en ekstraordinær kajak der er velegnet til
lettere roere, på det let øvede til det avancerede niveau.
Kajakken er vist med ror, men vi har valgt den med finne.

Læs mere om de enkelte modeller på: www.delta.com

DELTA 16

DELTA 17

DELTA 20 T

Varenr. 4520016 + type + farve
Længde: 488 cm, Bredde 56 cm, Dybde 31 cm, Vægt 21 kg.
Cockpit 43 cm x 81 cm. Materiale Vacumformet ABS. Finne
Udmærker sig i hård sø, surf og vind. Denne elegante
kajak tilbyder en afbalanceret kombination af manøvredygtighed og fremragende retningsstabilitet under selv
de mest udfordrende betingelser.

Varenr. 4520017 + type + farve
Længde: 518 cm, Bredde 57 cm, Dybde 33 cm, Vægt 22,6
kg. Cockpit 43 cm x 81 cm. Materiale Vacumformet ABS.
Finne
Samme egenskaber som Delta 17 men til større personer
og overdådige pladsforhold som gør den perfekt til
længere ture.

Varenr. 45200200 + farve
Længde: 597 cm, Bredde 67 cm, Dybde 35,6 cm, Vægt 37,2
kg. Cockpit 46 cm x 82 cm. Materiale Vacumformet ABS.
Ror
Denne 2 personers kajak sætter nye standarder for inden
for touring begrebet, let og kompakt med utroligt fine
egenskaber på vandet. læg mærke til bredde længde
forhold
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WENONA

WENONAH
Wenonah Kano er en lille, uafhængig, familieejet virksomhed, der er blevet prisbelønnet for sit
design og berømmet som producent af højtydende
kanoer og kajakker, der sælges og paddles rundt
omkring i verden.
Vi er en anderledes form for virksomhed.
I en verden domineret af gigantiske fabrikanter,
måler vi vores succes med succes for vores forhandlere og tilfredshed for vores kunder.
Vores mission har altid været at matche folk i valg
af de bedste både til deres behov.
I dette, afspejler vi de værdier og den passion vores
grundlægger Mike Cichanowski besidder.

BACKWATER

SPIRIT

NORTHFORK KANO

Varenummer: 55006220 / Farve Spruce
Backwater fra Wenonah med stump hæk stivet med
aluminium og træ, gør kanoen ideel for en hurtig og nem
montering af en lille påhængsmotor, el eller benzindreven.
Længde: 457 cm | Bredde: 104 cm | Vægt: 35,5 kg |
Materiale: Royalex

Varenummer: 550060301
Det er med Spirit som med en schweizerkniv - den kan det
hele. Så effektiv som en lang-skroget kano og så manøvredygtig som en kort, gør Spirit til en kano der rummer
alle gode egenskaber. rummelighed og form gør at Spirit
næsten føles endnu mere stabil når den er lastet.
Længde: 518 cm | Bredde: 92 cm | Vægt: 31 kg |
Materiale: Royalex

Varenummer: 5500510 + farve
Wenonah har designet denne 510 cm lange kano, som
er både velegnet for fiskere og sportsmænd, såvel som
familien der har brug for høj komfort. Northfork er meget
rummelig, utrolig stabil men samtidig meget nem at ro.
Længde: 511 cm | Bredde: 96 cm | Vægt: 39,5 kg |
Lasteevne: 350 kg | Materiale: Trelags PE

SOUTHFORK KANO

ADIRONDACK

PROSPECTOR

Varenummer: 5500505 + Farve
Southfork er en mindre version af Northfork som vi har
haft rigtig stor success med. Den er lavet i Wenonah´s rotationsstøbte super slidstærke tre lags PE. Mindre version
betyder mindre vægt – ca 2 kg., hvilket gør den nemmere
at håndtere i dagligt brug. Ellers er egenskaberne som
beskrevet for Northfork.
Længde: 478 cm | Bredde: 93 cm | Vægt: 37,5 kg | Materiale: Trelags PE

Varenummer: 55006150
Adirondack er en letroet kano til trods for dens længde.
Høj stabilitet under de fleste forhold. Designet til kortere
ture med let oppakning. Har under disse betingelser rigtig
fine tracking egenskaber.
Længde: 488 cm | Bredde: 91 cm | Vægt: 35 kg |
Materiale: Royalex

Varenummer: 550062501
Oprindeligt er Prospector kendt som de nordamerikanske
floders arbejdshest. Wenonah har med sin Prospector
skabt en kano der er så tæt på det oprindelige klassiske
design, som det kan købes i dag!
Længde: 488/457 cm | Bredde: 94 cm | Vægt: 31/26,5 kg
| Materiale: Royalex

WENONAH 17 TUF-WEAVE® FLEXCORE

SOLO PLUS 16’ 6”

Varenummer: 55006025
Wenonah 17 er en klassisk Wenonah kano og det første
design Mike Cichanowsky lavede tilbage i 1965.
Længde: 518 cm | Bredde: 94 cm | Vægt: 27 kg |
Materiale: Tuf-weave® Flex-Core

Varenummer: 550060901
Kanoen der både kan padles solo og dobbelt. Kanoen er
designet så den klarer begge dele lige godt. Skrogdesign
gør den velegnet til uge ture med telt, grej og forplejning
uden at gå på krompromis med egenskaber.
Længde: 503 cm | Bredde: 83 cm | Vægt: 31 kg |
Materiale: Royalex
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De afbillede kanoer på denne side er ikke nødvendigvis repræsentativ for beskrivelsen.
Kontakt os for lagerstatus.
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