Kajaki jednoosobowe
Nasz sprzęt nie uznaje kompromisów - w naszej ofercie nie znajdziecie kajaków i kanadyjek poliestrowych tylko
bardzo bezpieczny i wygodny sprzęt w najnowszej technologii polietylenowej. Postawiliśmy na jakość naszego
sprzętu i bezpieczeństwo naszych klientów !! Najważniejsze jest dla nas to, aby klient mógł zaufać nam i czuć
się podczas spływu bezpiecznie. Cały nasz sprzęt pochodzi od najlepszych firm branży kajakowej, u nas nie
znajdziesz tzw. garażowców. Sprawdź nasz sprzęt i porównaj z innymi !! Nie boimy się porównań, szanujemy
naszą konkurencję !!

PRIJON CRUISER 430 - KAJAK TURYSTYCZNY
Prijon Cruiser otrzymał wyróżnienie za najlepszy produkt w kategorii sportów wodnych podczas V
Międzynarodowych Targów "Skok Adrenaliny". Jest to stabilny, bezpieczny, dobrze trzymający kierunek kajak,
który jest idealną propozycją dla rekreacji i turystyki nizinnej; przestronna komora bagażowa w rufie, pojemny
dziób pozwalają spakować niezbędne rzeczy na każdą wyprawę; kolejną zaletą Cruisera jest ogromny kokpit zarówno początkujący, jak i bardzo duży kajakarz doceni łatwość wsiadania i wysiadania. Kajaki firmy Prijon to
takie Mercedesy wśród kajaków, dopracowane w każdym szczególe.

A teraz poniżej najważniejsze wyróżniki:

materiał : polietylen, najnowsze osiągnięcie w produkcji kajaków, super wytrzymały, nie bojący się
trudnych wypraw, pewny i bezpieczny
kokpit : duży, pozwala wygodnie wsiąść i wysiąść z kajak nawet dużym osobom , wymiary 110 cm x 50 cm
siedzisko : ergonomiczne, wygodne, nie męczą podczas spływu ,
duża zamykana komora bagażowa na rufie (wymiary 35 cm na 29 cm),
możliwość załadowania dziobu.
podnóżki - "zęby piły"
mapnik na dziobie
specjalne uchwyty na dziobie i rufie ułatwiające przenoszenie kajaków
możliwość założenia fartucha kajakowego
pakując swoje bagaże pamiętajmy, że nie ma szczelnych komór bagażowy - zawsze zabezpieczamy swoje
rzeczy podwójnie - po to używa się worków kajakowych !!

Dane techniczne:

długosć: 430 cm
szerokosć: 68 cm
waga 23 kg.
Kokpit: 110 cm x 50 cm
Luk bagażowy: 35 cm x 29 cm
podnóżki stałe - zęby piły

Wystąpił błąd.
Spróbuj obejrzeć ten film na www.youtube.com lub włącz JavaScript, jeśli jest wyłączony w Twojej
przeglądarce.

DAGGER KATANA - KAJAK HYBRYDOWY
Jednoosobowy kajak hybrydowy Dagger Katana 10.4 to połączenie kajaka górskiego z kajakiem turystycznym.
Kajak ten jest doskonałą propozycją na trudne odcinki, ale świetnie sprawdzi się też w pływaniu zwałkowym po
małych, krętych i wartkich rzekach jak i całkowicie stojącej wodzie. Jest to idealna propozycja dla osób chcących
spróbować swoich sił na Słupi, Łupawie, Bukowinie Kamienicy czy Łebie. W tym kajaku możesz zdobywać dzikie
wody. Jego rozmiar, duży kokpit oraz pojemności dają olbrzymią wyporność na trudnych rzekach. W kajakach
górskich ciężko znaleźć miejsce na bagaż - w tym kajaku znajdziemy zamykany duży luk bagażowy w części
rufowej ! Dzięki temu możemy się tym kajakiem wybrać na kilkudniową przygodę.

A teraz poniżej najważniejsze wyróżniki:

materiał : polietylen, super wytrzymały, nie bojący się trudnych wypraw, pewny i bezpieczny
kokpit : klasyczny dla kajaków górskich, wymiary 94 cm x 52 cm
siedzisko : ergonomiczne, wygodne, nie męczące podczas spływu
regulowane podnóżki - idealnie dobierzesz swoją optymalną pozycję

specjalne uchwyty na dziobie i rufie ułatwiające przenoszenie kajaków
możliwość zapakowania rufy i dziobu
duża zamykana komora bagażowa na rufie
możliwość założenia fartucha kajakowego
pakując swoje bagaże pamiętajmy, że nie ma szczelnych komór bagażowy - zawsze zabezpieczamy swoje
rzeczy podwójnie - po to używa się worków kajakowych !!

Dane techniczne:

długość: 315 cm
szerokość: 69 cm
waga 25 kg.
Kokpit: 94 cm x 52 cm
zamykany duży luk bagażowy
regulowane podnóżki

PRIJON CHOPPER - KAJAK GÓRSKI
Prijon to niekwestionowany lider na świecie w produkcji kajaków. Duży kajak górski, w Polsce bardzo dobrze
wpasował się też w turystykę zwałkową i nizinną. Świetny dla początkujących jak i ambitnych kajakarzy górskich półokrągłe dno pozwala łatwo nauczyć się eskimoski. Idealny również do pływania po małych, krętych rzeczkach.
Łatwy dostęp do rufy sprawia, że jest to doskonała łódka dla ekspedycji zwałkowych, gdy trzeba wozić ze sobą
ekwipunek. Kajaki firmy Prijon to takie Mercedesy wśród kajaków, dopracowane w każdym szczególe.

A teraz poniżej najważniejsze wyróżniki:

materiał : polietylen, najnowsze osiągnięcie w produkcji kajaków, super wytrzymały, nie bojący się
trudnych wypraw, pewny i bezpieczny i co najważniejsze : nie tonie !!
kokpit : typowo górski, wyprofilowany, wymiary 86 cm x 49 cm
siedzisko : ergonomiczne, wygodne, nie męczące podczas spływu
regulowane podnóżki - każdy dostosuje optymalnie do swoich upodobań
możliwość założenia fartucha kajakowego
specjalne uchwyty na dziobie i rufie ułatwiające przenoszenie kajaków
korek spustowy na rufie - umożliwia szybkie wylanie wody
możliwość zapakowania podręcznego bagażu przez łatwy dostęp do części rufowej

Dane techniczne:

długość: 295 cm
szerokość: 63 cm
waga 18 kg.
Kokpit: 86 cm x 49 cm
regulowane podnóżki

Wystąpił błąd.

Spróbuj obejrzeć ten film na www.youtube.com lub włącz JavaScript, jeśli jest wyłączony w Twojej
przeglądarce.

