Kajaki dwuosobowe
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. Co roku
wymieniamy kajaki na nowe modele - szukajac na rynku najlepszych rozwiazan z mysla o komforcie splywow
kajakowych. Sprawdź nasz sprzęt i porównaj z innymi !! Kazdorazowo zakup poprzedzony jest okresem testowym
w najbardziej ekstremalnych warunkach - nie moze byc przypadku w doborze naszego sprzetu.

DAG Freeland: 2017
Bardzo wygodny wyprawowy kajak dwuosobowy. Obszerny kokpit, bardzo dobre warunki nautyczne, niesamowita
pakowność na dłuższe spływy kajakowe, jak i idealnie dopasowany na krótkie wypady to kilka z najważniejszych
cech Daga Freelanda. Kajak doskonale sprawdza się na rzekach zwałkowych - “cięty dziób” pozwala na sprawne
pokonywanie powalonych drzew. Niska waga, duża wytrzymałość, niezatapialność oraz dobra zwrotność
sprawiają, iż jest to idealne rozwiązanie na polskie rzeki. Nadaje się również do pływania w pojedynkę, nie
sprawia kłopotów w prowadzeniu. Komora bagażowa zapewni większy komfort podczas spływu w dostępie do
bagażu, a możliwość zamontowania dodatkowego oparcia dla dziecka sprawi, że będziemy mogli odbyć spływ
rodzinny z naszymi pociechami !

Poniżej najważniejsze wyróżniki:

materiał : polietylen, super wytrzymały, nie bojący się trudnych wypraw, pewny i bezpieczny
kokpit : otwarty, nawet dla dużych osób wygodny podczas spływu jak również bardzo pakowny.
podnóżki : ułatwiają sterowanie kajakiem, pokonywanie przeszkód, prawidłowe pływanie
siedziska : wygodne, profilowane, nie męczą ludzi podczas spływu , nawet kilka godzin płynięcia nie daje
się odczuć - dodatkowo pełnią rolę wypornościową
składane oparcia siedzisk - istotne przy pokonywaniu przeszkód
możliwość montażu dodatkowego oparcia dla dziecka !! (dotyczy mniejszych dzieci)
komora bagażowa na rufie ułatwia załadunek bagażu podczas wyprawy , możliwe załadowanie dziobu jak i
burt (np namiot, karimata itp) - imponująca pojemność : 90l !!
specjalnie wzmocnione dno - dodatkową warstwą polietylenu - nadaje sztywności konstrukcji kajaka i
zapobiega odkształceniom
końcówka kila jest elementem wymiennym, ponieważ jest najbardziej narażona na uszkodzenie podczas
przeciągania kajaka

uchwyty na dziobie i rufie ułatwiające przenoszenie kajaków
korek spustowy na dziobie umożliwiający całkowite wylanie wody z kajaka
przetłoczenie przy siedzeniu na napój, butelkę, puszkę
pakując swoje bagaże pamiętajmy, że nie ma szczelnych komór bagażowy - zawsze zabezpieczamy swoje
rzeczy podwójnie - po to używa się worków kajakowych !!

Dane techniczne:

długosć: 470 cm
szerokosć: 78 cm
wysokość: 41 cm
waga: 38 kg
maksymalna ładowność: 290 kg
luk bagażowy: 90l

Kajak dwuosobowy Caymann : 2017
Kajak dwuosobowy polietylenowy Caymann to idealne rozwiązanie na spływy jednodniowe-weekendowe, kręte
rzeki, odcinki zwałkowe i bardzo wartkie. Czyli dla tych którzy chcą w pełni kontrolować kajak i poczuć jeszcze
pełniej rzekę. Płaskie i odpowiednio przetłoczone dno daje bezpieczną stabilność i sztywność na wodzie. Kajak
po rozpędzeniu płynie idealnie prosto, a równocześnie jest bardzo zwrotny i łatwy w manewrowaniu i
pokonywaniu przeszkód co jest jego wielkim atutem. Caymann charakteryzuje się jednym z największych
kokpitów wśród kajaków oraz bardzo wygodnymi siedziskami. Nawet wysokie osoby będą siedziały komfortowo, a
dzięki zastosowaniu podnóżków uzyskamy bardzo dużą stabilność, a do tego wysoka burta zabezpiecza nas
przed niespodziewanym nabraniem wody i w konsekwencji wywrotką. Wysokiej jakości polietylen gwarantuje
nam dużą bezawaryjność, a co za tym idzie bezpieczeństwo.

Poniżej najważniejsze wyróżniki:

materiał : polietylen - super wytrzymały, pewny i bezpieczny
kokpit : otwarty, nawet dla dużych osób wygodny podczas spływu
podnóżki zapewniają sprawne pokonywanie przeszkód i prawidłowe pływanie
rewelacyjna sterowność
siedziska : wygodne, wysokie, profilowane - nie męczą kajakarza podczas spływu
końcówka kila jest elementem wymiennym, ponieważ jest najbardziej narażona na uszkodzenie podczas
przeciągania kajaka
wygodne uchwyty na dziobie i rufie ułatwiające przenoszenie kajaków
korek spustowy na dziobie umożliwiający całkowite wylanie wody z kajaka
przetłoczenie przy siedzeniu na napój, butelkę, puszkę
wysokie burty zabezpieczają przed zalaniem kajaka wodą
duża przestrzeń na bagaż za tylnym siedziskiem

Dane techniczne:

długosć: 380 cm
szerokosć: 82 cm
waga: 34 kg
maksymalna ładowność: 240 kg
zamykany luk bagażowy: nie
podnóżki kajakowe stałe - zęby piły
materiał: polietylen

