




2  
20 
22 
24 
25 
26 
34 
35 
36 
41 
42 
44 
46 
50 
51 
52 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60
61

AQUA MARINA SUP
Κουπιά SUP
Αξεσουάρ SUP
Σακίδια SUP
Στεγανοί Σάκοι
AQUA MARINA Φουσκωτά Kayak
Power Fin
Φουσκωτά Kayak
SEASTAR Kayak
POINT65 Kayak
Κουπιά Kayak
Αξεσουάρ Kayak
Βάρκες Φουσκωτές
Ηλεκτρικά Μοτέρ
Πλευστικά Βοηθήματα
RESTUBE
Στολές-Monoshorts
Μποτάκια-Καλτσάκια
AQUA MARINA Rash Guards
AQUA MARINA Shorts-Rash Guards-Skirts
Water Shoes
Μπουρνούζια - Πετσέτες
Γυαλιά Ηλίου
Ευρετήριο

* Τα σχετικά μεγέθη των προϊόντων είναι ενδεικτικά και όχι κατ’ αναλογία
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• Tεχνολογία drop stitch μικρού βάρους(DS light tech) με μεγάλη ακαμψία
• Μέγιστη πίεση αέρα 15psi
• Επένδυση από ρομβοειδές ανάγλυφο αντιολισθητικό υλικό EVA, για σταθερότητα και άνεση
• Σημείο συγκράτησης αντικειμένων με ελαστικό κορδόνι και μηχανισμό ρύθμισης
• Συμπαγής χειρολαβή Neoprene με επένδυση ιμάντα για μεγαλύτερη άνεση και αντοχή
• Διαθέτει κρίκους από ανοξείδωτο ατσάλι για τοποθέτηση καθίσματος, που το μετατρέπει σε 

sit-on-top kayak
• Αναβαθμισμένη βαλβίδα αέρος για μεγαλύτερη στεγανότητα
• Αποσπώμενο slide-in πτερύγιο
• Περιέχει ρυθμιζόμενο κουπί αλουμινίου 3 μερών, σάκο μεταφοράς με φερμουάρ, λουρί 

αστραγάλου και αντλία αέρος διπλής ενέργειας Liquid Air V1

VAPOR 10’4”
28272
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220L300cm

Μήκος

76cm

Πλάτος

12cm

Όγκος

100Kg

Ωφέλιμο φορτίο

7,9Kg

ΒάροςΠάχος

310L 140Kg 8,5Kg315cm

Μήκος

79cm

Πλάτος

15cm

Όγκος Ωφέλιμο φορτίο ΒάροςΠάχος

Περιλαμβάνει:

ΠΤΛ: 454.40€ ΠΤΛ: 476.70€

• Tεχνολογία drop stitch μικρού βάρους(DS light tech) με μεγάλη ακαμψία
• Μέγιστη πίεση αέρα 15psi
• Επένδυση από ρομβοειδές ανάγλυφο αντιολισθητικό υλικό EVA, για σταθερότητα και άνεση
• Σημείο συγκράτησης αντικειμένων με ελαστικό κορδόνι και μηχανισμό ρύθμισης
• Συμπαγής χειρολαβή Neoprene με επένδυση ιμάντα για μεγαλύτερη αντοχή και άνεση
• Διαθέτει κρίκους από ανοξείδωτο ατσάλι για τοποθέτηση καθίσματος, που το μετατρέπει σε 

sit-on-top kayak
• Αναβαθμισμένη βαλβίδα αέρος για μεγαλύτερη στεγανότητα
• Αποσπώμενο slide-in πτερύγιο
• Περιέχει ρυθμιζόμενο κουπί αλουμινίου 3 μερών, σάκο μεταφοράς με φερμουάρ, λουρί 

αστραγάλου και αντλία αέρος διπλής ενέργειας Liquid Air V1

BRΕΕΖΕ 9’10”
28271

Περιλαμβάνει:

Διατίθεται ξεχωριστά: Κώδ: 28211 Διατίθεται ξεχωριστά: Κώδ: 28211
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• Tεχνολογία drop stitch μικρού βάρους(DS light tech) με μεγάλη ακαμψία
• Μέγιστη πίεση αέρα 15psi
• Επένδυση από ρομβοειδές ανάγλυφο αντιολισθητικό υλικό EVA, για σταθερότητα και άνεση
• Σημείο συγκράτησης αντικειμένων με ελαστικό κορδόνι και μηχανισμό ρύθμισης
• Συμπαγής χειρολαβή Neopren με επένδυση ιμάντα για μεγαλύτερη αντοχή και άνεση
• Διαθέτει κρίκους από ανοξείδωτο ατσάλι για τοποθέτηση καθίσματος, που το μετατρέπει σε 

sit-on-top kayak
• Αναβαθμισμένη βαλβίδα αέρος για μεγαλύτερη στεγανότητα
• Αποσπώμενο slide-in πτερύγιο
• Περιέχει ρυθμιζόμενο κουπί αλουμινίου 3 μερών, σάκο μεταφοράς με φερμουάρ, λουρί 

αστραγάλου και αντλία αέρος διπλής ενέργειας Liquid Air V1

FUSION 10’10”
28273

320L 150Kg 8,6Kg330cm

Μήκος

81cm

Πλάτος

15cm

Όγκος Ωφέλιμο φορτίο ΒάροςΠάχος

Περιλαμβάνει:

• Tεχνολογία drop stitch μικρού βάρους(DS light tech) με μεγάλη ακαμψία
• Μέγιστη πίεση αέρα 15psi
• Επένδυση από ρομβοειδές ανάγλυφο αντιολισθητικό υλικό EVA, για σταθερότητα και άνεση
• Σημείο συγκράτησης αντικειμένων με ελαστικό κορδόνι και μηχανισμό ρύθμισης
• Συμπαγής χειρολαβή Neoprene με επένδυση ιμάντα για μεγαλύτερη αντοχή και άνεση
• Διαθέτει κρίκους από ανοξείδωτο ατσάλι για τοποθέτηση καθίσματος, που το μετατρέπει σε 

sit-on-top kayak
• Αναβαθμισμένη βαλβίδα αέρος για μεγαλύτερη στεγανότητα
• Αποσπώμενο slide-in πτερύγιο
• Περιέχει ρυθμιζόμενο κουπί αλουμινίου 3 μερών, σάκο μεταφοράς με φερμουάρ, λουρί 

αστραγάλου και αντλία αέρος διπλής ενέργειας Liquid Air V1

MONSTER 12’0”
28274

380L 170Kg 10,1Kg366cm

Μήκος

84cm

Πλάτος

15cm

Όγκος Ωφέλιμο φορτίο ΒάροςΠάχος

Περιλαμβάνει:

ΠΤΛ: 521.10€ ΠΤΛ: 610.00€

Διατίθεται ξεχωριστά: Κώδ: 28211 Διατίθεται ξεχωριστά: Κώδ: 28211
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• Tεχνολογία drop stitch μικρού βάρους(DS light tech) με μεγάλη ακαμψία
• Μέγιστη πίεση αέρα 15psi
• Τύπωμα σε όλες τις επιφάνειες για υπέροχη εμφάνιση
• Επένδυση από ανάγλυφο«crocodile skin» αντιολισθητικό υλικό EVA, για μέγιστη σταθερότητα και άνεση
• Πλευρική ενίσχυση με ρέλι από υλικό 1000 denier
• Σημείο συγκράτησης αντικειμένων με ελαστικό κορδόνι και μηχανισμό ρύθμισης
• Συμπαγής χειρολαβή Neoprene με επένδυση ιμάντα για μεγαλύτερη αντοχή και άνεση
• Διαθέτει κρίκους από ανοξείδωτο ατσάλι για τοποθέτηση καθίσματος, που το μετατρέπει σε sit-on-top kayak
• Αναβαθμισμένη βαλβίδα αέρος για μεγαλύτερη στεγανότητα
• Πλευρικοί κρίκοι και ιμάντας ώμου για εύκολη μεταφορά 
• Kick pad στην ουρά για επιτόπιες στροφές και ελιγμούς • Αποσπώμενο slide-in πτερύγιο
• Περιέχει ρυθμιζόμενο κουπί αλουμινίου 3 μερών, σάκο μεταφοράς με φερμουάρ, ιμάντα μεταφοράς σανίδας, 

λουρί αστραγάλου και αντλία αέρος διπλής ενέργειας Liquid Air V2

CORAL 10’2”
28275

230L 105Kg 8,6Kg310cm

Μήκος

78cm

Πλάτος

12cm

Όγκος Ωφέλιμο φορτίο ΒάροςΠάχος

Περιλαμβάνει:

• Tεχνολογία drop stitch μικρού βάρους(DS light tech) με μεγάλη ακαμψία
• Μέγιστη πίεση αέρα 15psi
• Τύπωμα σε όλες τις επιφάνειες για υπέροχη εμφάνιση
• Επένδυση από ανάγλυφο«crocodile skin» αντιολισθητικό υλικό EVA, για μέγιστη σταθερότητα και άνεση
• Πλευρική ενίσχυση με ρέλι από υλικό 1000 denier
• Σημείο συγκράτησης αντικειμένων με ελαστικό κορδόνι και μηχανισμό ρύθμισης
• Συμπαγής χειρολαβή Neoprene με επένδυση ιμάντα για μεγαλύτερη αντοχή και άνεση
• Διαθέτει κρίκους από ανοξείδωτο ατσάλι για τοποθέτηση καθίσματος, που το μετατρέπει σε sit-on-top kayak
• Kick pad στην ουρά για επιτόπιες στροφές και ελιγμούς
• Αναβαθμισμένη βαλβίδα αέρος για μεγαλύτερη στεγανότητα
• Αποσπώμενο slide-in πτερύγιο
• Περιέχει ρυθμιζόμενο κουπί αλουμινίου 3 μερών, σάκο μεταφοράς με φερμουάρ, λουρί αστραγάλου και 

αντλία αέρος διπλής ενέργειας Liquid Air V2

BEAST 10’6”
28276

300L 140Kg 8,7Kg320cm

Μήκος

81cm

Πλάτος

15cm

Όγκος Ωφέλιμο φορτίο ΒάροςΠάχος

Περιλαμβάνει:

ΠΤΛ: 610.00€ ΠΤΛ: 610.00€

Διατίθεται ξεχωριστά: Κώδ: 28211 Διατίθεται ξεχωριστά: Κώδ: 28211
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330L 150Kg 9,5Kg340cm

Μήκος

84cm

Πλάτος

15cm

Όγκος Ωφέλιμο φορτίο ΒάροςΠάχος

390L 180Kg 10,9Kg366cm

Μήκος

86cm

Πλάτος

15cm

Όγκος Ωφέλιμο φορτίο ΒάροςΠάχος

Περιλαμβάνει: Περιλαμβάνει:

• Tεχνολογία drop stitch μικρού βάρους(DS light tech) με μεγάλη ακαμψία
• Μέγιστη πίεση αέρα 15psi
• Τύπωμα σε όλες τις επιφάνειες για υπέροχη εμφάνιση
• Επένδυση από ανάγλυφο «crocodile skin» αντιολισθητικό υλικό EVA, για μέγιστη σταθερότητα και άνεση 
• Πλευρική ενίσχυση με ρέλι από υλικό 1000 denier
• Σημείο συγκράτησης αντικειμένων με ελαστικό κορδόνι και μηχανισμό ρύθμισης\
• Συμπαγής χειρολαβή Neoprene με επένδυση ιμάντα για μεγαλύτερη αντοχή και άνεση
• Διαθέτει κρίκους από ανοξείδωτο ατσάλι για τοποθέτηση καθίσματος, που το μετατρέπει σε sit-on-top kayak
• Kick pad στην ουρά για επιτόπιες στροφές και ελιγμούς
• Αναβαθμισμένη βαλβίδα αέρος για μεγαλύτερη στεγανότητα • Αποσπώμενο slide-in πτερύγιο
• Περιέχει ρυθμιζόμενο κουπί αλουμινίου 3 μερών, σάκο μεταφοράς με φερμουάρ, λουρί αστραγάλου και 

αντλία αέρος διπλής ενέργειας Liquid Air V2

MAGMA 11’2”
28277 ΠΤΛ: 621.10€

ATLAS 12’0”
28278

• Tεχνολογία drop stitch μικρού βάρους(DS light tech) με μεγάλη ακαμψία
• Μέγιστη πίεση αέρα 15psi
• Τύπωμα σε όλες τις επιφάνειες για υπέροχη εμφάνιση
• Επένδυση από ανάγλυφο «crocodile skin» αντιολισθητικό υλικό EVA, για μέγιστη σταθερότητα και άνεση
• Πλευρική ενίσχυση με ρέλι από υλικό 1000 denier
• Σημείο συγκράτησης αντικειμένων με ελαστικό κορδόνι και μηχανισμό ρύθμισης
• Συμπαγής χειρολαβή Neoprene με επένδυση ιμάντα για μεγαλύτερη αντοχή και άνεση
• Διαθέτει κρίκους από ανοξείδωτο ατσάλι για τοποθέτηση καθίσματος, που το μετατρέπει σε sit-on-top kayak
• Kick pad στην ουρά για επιτόπιες στροφές και ελιγμούς
• Αναβαθμισμένη βαλβίδα αέρος για μεγαλύτερη στεγανότητα • Αποσπώμενο slide-in πτερύγιο
• Περιέχει ρυθμιζόμενο κουπί αλουμινίου 3 μερών, σάκο μεταφοράς με φερμουάρ, λουρί αστραγάλου και 

αντλία αέρος διπλής ενέργειας Liquid Air V2

ΠΤΛ: 665.60€

Διατίθεται ξεχωριστά: Κώδ: 28211Διατίθεται ξεχωριστά: Κώδ: 28211
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500L 230Kg 15,4Kg427cm

Μήκος

86cm

Πλάτος

15cm

Όγκος Ωφέλιμο φορτίο ΒάροςΠάχος

Περιλαμβάνει:

x2

• Φουσκωτό SUP από εξαιρετικά ανθεκτικό υλικό
• Μέγιστη πίεση αέρα 18psi
• Τεχνολογία διπλού υλικού, μικρού βάρους: 20-25% μικρότερο βάρος σε συνδυασμό 

με 25-30% μεγαλύτερη ακαμψία
• Ιδανικό για οικογενειακές βόλτες μεγάλων αποστάσεων
• Διαθέτει 2 βαλβίδες αέρος για να φουσκώνει και να ξεφουσκώνει γρήγορα
• Επιφάνεια με επίστωση αντιολισθητικού υλικού EVA
• 7 Συμπαγείς χειρολαβές Neoprene με επένδυση ιμάντα για ευκολότερη μεταφορά
• 2 σημεία συγκράτησης αντικειμένων, με μεταλλικούς κρίκους και ελαστικό κορδόνι με μηχανισμό ρύθμισης
• Με 2 πτερύγια slide-in
• Περιλαμβάνει 2 αντλίες αέρος διπλής ενέργειας Liquid Air V1 και σάκο μεταφοράς με φερμουάρ XL

SUPER TRIP TANDEM 14’0”
28265 ΠΤΛ: 876.70€

400L 210Kg 11,3Kg370cm

Μήκος

82cm

Πλάτος

15cm

Όγκος Ωφέλιμο φορτίο ΒάροςΠάχος

Περιλαμβάνει:

SUPER TRIP 12’2’’
28283

• Φουσκωτό SUP από εξαιρετικά ανθεκτικό υλικό
• Μέγιστη πίεση αέρα 15psi
• Ιδανικό για οικογενειακές βόλτες
• Επιφάνεια με επίστωση αντιολισθητικού υλικού EVA
• 7 Συμπαγείς χειρολαβές Neoprene με επένδυση ιμάντα για ευκολότερη μεταφορά 
• Σημείο συγκράτησης αντικειμένων με ελαστικό κορδόνι και μηχανισμό ρύθμισης
• Με αποσπώμενο slide-in πτερύγιο
• Περιλαμβάνει αντλία αέρος διπλής ενέργειας Liquid Air V1  

και σάκο μεταφοράς με φερμουάρ

ΠΤΛ: 643.30€

x2
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330L 150Kg 11Kg350cm

Μήκος

79cm

Πλάτος

15cm

Όγκος Ωφέλιμο φορτίο ΒάροςΠάχος

370L 170Kg 12Kg381cm

Μήκος

81cm

Πλάτος

15cm

Όγκος Ωφέλιμο φορτίο ΒάροςΠάχος

• Tεχνολογία διπλού θαλάμου(Double Chamber Tech) για επιπλέον ακαμψία και ασφάλεια
• Μέγιστη πίεση αέρα 15psi / 10psi στον κεντρικό θάλαμο
• Επένδυση από ανάγλυφο «crocodile skin» αντιολισθητικό υλικό EVA, για μέγιστη σταθερότητα και άνεση
• Επιπλέον ενίσχυση με ρέλι πλευρικά 
• Νέος υδροδυναμικός σχεδιασμός για γρήγορη πορεία και αποδοτικές «κουπιές» 
• 2 Σημεία συγκράτησης αντικειμένων με ελαστικό κορδόνι και μηχανισμό ρύθμισης
• Συμπαγής χειρολαβή Neoprene με επένδυση ιμάντα για μεγαλύτερη αντοχή και άνεση
• Διαθέτει κρίκους από ανοξείδωτο ατσάλι για τοποθέτηση καθίσματος, που το μετατρέπει σε sit-on-top kayak
• Kick pad στην ουρά για επιτόπιες στροφές και ελιγμούς
• Αναβαθμισμένες βαλβίδες αέρος για μεγαλύτερη στεγανότητα
• Αποσπώμενο slide-in πτερύγιο racing
• Περιέχει σάκο μεταφοράς με φερμουάρ,λουρί αστραγάλου σπιράλ και αντλία αέρος  

διπλής ενέργειας Liquid Air V2

HYPER 11’6’’
28279 ΠΤΛ: 721.10€

• Tεχνολογία διπλού θαλάμου(Double Chamber Tech) για επιπλέον ακαμψία και ασφάλεια
• Μέγιστη πίεση αέρα 15psi / 10psi στον κεντρικό θάλαμο
• Επένδυση από ανάγλυφο «crocodile skin» αντιολισθητικό υλικό EVA, για μέγιστη σταθερότητα και άνεση
• Επιπλέον ενίσχυση με ρέλι πλευρικά 
• Νέος υδροδυναμικός σχεδιασμός για γρήγορη πορεία και αποδοτικές «κουπιές» 
• 2 Σημεία συγκράτησης αντικειμένων με ελαστικό κορδόνι και μηχανισμό ρύθμισης
• Συμπαγής χειρολαβή Neoprene με επένδυση ιμάντα για μεγαλύτερη αντοχή και άνεση
• Διαθέτει κρίκους από ανοξείδωτο ατσάλι για τοποθέτηση καθίσματος, που το μετατρέπει σε sit-on-top kayak
• Kick pad στην ουρά για επιτόπιες στροφές και ελιγμούς
• Αναβαθμισμένες βαλβίδες αέρος για μεγαλύτερη στεγανότητα
• Αποσπώμενο slide-in πτερύγιο racing
• Περιέχει σάκο μεταφοράς με φερμουάρ, λουρί αστραγάλου σπιράλ και αντλία αέρος  

διπλής ενέργειας Liquid Air V2

HYPER 12’6’’
28280 ΠΤΛ: 776.70€

Περιλαμβάνει: Περιλαμβάνει:

Διατίθεται ξεχωριστά: Κώδ: 28211 Διατίθεται ξεχωριστά: Κώδ: 28211
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328L 130Kg 9,6Kg350cm

Μήκος

79cm

Πλάτος

15cm

Όγκος Ωφέλιμο φορτίο ΒάροςΠάχος

• Τεχνολογία drop stitch μικρού βάρους (DS Light Tech) με μεγάλη ακαμψία
• Τύπωμα σε όλη την επιφάνεια για υπέροχη εμφάνιση
• Μέγιστη πίεση αέρα 15psi 
• Επένδυση από ανάγλυφο «crocodile skin» αντιολισθητικό υλικό EVA, για μέγιστη σταθερότητα και άνεση
• Yδροδυναμικός σχεδιασμός για γρήγορη πορεία και αποδοτικές «κουπιές» 
• 2 Σημεία συγκράτησης αντικειμένων με ελαστικό κορδόνι και μηχανισμό ρύθμισης
• Συμπαγής χειρολαβή Neoprene με επένδυση ιμάντα για μεγαλύτερη αντοχή και άνεση
• Διαθέτει κρίκους από ανοξείδωτο ατσάλι για τοποθέτηση καθίσματος, που το μετατρέπει σε sit-on-top 

kayak
• Kick pad στην ουρά για επιτόπιες στροφές και ελιγμούς
• Αναβαθμισμένες βαλβίδες αέρος για μεγαλύτερη στεγανότητα
• Αποσπώμενο slide-in πτερύγιο racing στα χρώματα της σανίδας
• Περιέχει σάκο μεταφοράς με φερμουάρ, λουρί αστραγάλου σπιράλ και αντλία αέρος διπλής ενέργειας 

Liquid Air V2, κουπί Sports III Coral και ιμάντα μεταφοράς σανίδας

CORAL 11’6’’
28287 ΠΤΛ: 721.10€

Περιλαμβάνει:

320L 150Kg 10,2Kg381cm

Μήκος

69cm

Πλάτος

15cm

Όγκος Ωφέλιμο φορτίο ΒάροςΠάχος

• Tεχνολογία QST( Quadruple Stringer Technology) και drop stitch μικρού βάρους(DS light tech) για ενισχυμένη 
ακαμψία και λιγότερο βάρος

• Μέγιστη πίεση αέρα 18psi
• Επένδυση από ανάγλυφο«crocodile skin» αντιολισθητικό υλικό EVA, για μέγιστη σταθερότητα και άνεση
• Πλαϊνά rail pad για καλύτερη ισορροπία στις μεγάλες ταχύτητες
• Επιπλέον ενίσχυση με ρέλι πλευρικά 
• Νέος υδροδυναμικός σχεδιασμός για γρήγορη πορεία και αποδοτικές «κουπιές» 
• Σημείο συγκράτησης αντικειμένων με ελαστικό κορδόνι και μηχανισμό ρύθμισης
• Συμπαγής χειρολαβή Neoprene με επένδυση ιμάντα για μεγαλύτερη αντοχή και άνεση
• Kick pad στην ουρά για επιτόπιες στροφές και ελιγμούς
• Αναβαθμισμένη βαλβίδα αέρος για μεγαλύτερη στεγανότητα
• Αποσπώμενο slide-in πτερύγιο racing
• Περιέχει σάκο μεταφοράς με φερμουάρ,λουρί αστραγάλου σπιράλ και αντλία αέρος  

διπλής ενέργειας Liquid Air V2

RACE 12’6”
28281 ΠΤΛ: 787.80€

Περιλαμβάνει:



360L 160Kg 12Kg427cm

Μήκος

69cm

Πλάτος

15cm

Όγκος Ωφέλιμο φορτίο ΒάροςΠάχος

330L 150Kg 11,2Kg 18PSI427cm

Μήκος

63,5cm

Πλάτος

15cm

Όγκος Ωφέλιμο φορτίο Βάρος Μέγιστη πίεσηΠάχος

• Τεχνολογία QST( Quadruple Stringer Technology) και drop stitch μικρού βάρους(DS light tech) για 
ενισχυμένη ακαμψία και λιγότερο βάρος

• Μέγιστη πίεση αέρα 18psi
• Επένδυση από ανάγλυφο «crocodile skin» αντιολισθητικό υλικό EVA, για μέγιστη σταθερότητα και άνεση
• Πλαϊνά rail pad για καλύτερη ισορροπία στις μεγάλες ταχύτητες • Επιπλέον ενίσχυση με ρέλι πλευρικά 
• Νέος υδροδυναμικός σχεδιασμός για γρήγορη πορεία και αποδοτικές «κουπιές» 
• Σημείο συγκράτησης αντικειμένων με ελαστικό κορδόνι και μηχανισμό ρύθμισης
• Συμπαγής χειρολαβή Neoprene με επένδυση ιμάντα για μεγαλύτερη αντοχή και άνεση
• Kick pad στην ουρά για επιτόπιες στροφές και ελιγμούς
• Αναβαθμισμένη βαλβίδα αέρος για μεγαλύτερη στεγανότητα
• Αποσπώμενο slide-in πτερύγιο racing
• Περιέχει σάκο μεταφοράς με φερμουάρ, λουρί αστραγάλου σπιράλ και αντλία αέρος  

διπλής ενέργειας Liquid Air V2

RACE 14’0”
28282 ΠΤΛ: 865.60€

• Στενότερη αγωνιστική σανίδα με τεχνολογία CFR (Carbon Fiber Reinforcement) και QST(Quadruple 
Stringer Technology) για ενισχυμένη ακαμψία και ανταπόκριση κατά την κωπηλασία

• Drop stitch μικρού βάρους (DS light tech) για ελαφρότερη σανίδα
• Ίσιο περίγραμμα και πιο μυτερή ουρά, αυξάνει την τελική ταχύτητα και μεγιστοποιεί την αποδοτικότητα 

ολίσθησης • Premium σύστημα αγωνιστικoύ πτερυγίου fiberglass 
• Επένδυση από ανάγλυφο «crocodile skin» αντιολισθητικό υλικό EVA, για μέγιστη σταθερότητα και άνεση
• Πλαϊνά rail pad για καλύτερη ισορροπία στις μεγάλες ταχύτητες • Επιπλέον ενίσχυση με ρέλι πλευρικά
• Σημείο συγκράτησης αντικειμένων με ελαστικό κορδόνι και μηχανισμό ρύθμισης
• Συμπαγής χειρολαβή Neoprene με επένδυση ιμάντα για μεγαλύτερη αντοχή και άνεση
• Kick pad στην ουρά για επιτόπιες στροφές και ελιγμούς
• Αναβαθμισμένη βαλβίδα αέρος για μεγαλύτερη στεγανότητα
• Περιέχει  σάκο μεταφοράς με φερμουάρ, αγωνιστικό πτερύγιο, λουρί αστραγάλου σπιράλ και αντλία 

αέρος διπλής ενέργειας Liquid Air V2

RACE ELITE 14’0’’
28288 ΠΤΛ: 1110.00€

Περιλαμβάνει: Περιλαμβάνει:

SU
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Περιλαμβάνει:

1400L 650Kg 27,5Kg550cm

Μήκος

152cm

Πλάτος

20cm

Όγκος Ωφέλιμο φορτίο ΒάροςΠάχος

• Φουσκωτό SUP πολλών ατόμων • Άκαμπτο και σταθερό σε όλες τις συνθήκες
• Μέγιστη πίεση αέρα 8psi
• Νέος σχεδιασμός με στρογγυλεμένη μύτη για καλύτερο χειρισμό
• Ιδανικό για βόλτες έως και 7 ατόμων 
• Διαθέτει 2 βαλβίδες αέρος για να φουσκώνει και να ξεφουσκώνει γρήγορα
• Επιφάνεια με επίστωση αντιολισθητικού υλικού EVA
• 13 Συμπαγής χειρολαβές Neoprene με επένδυση ιμάντα για ευκολότερη μεταφορά
• Σημείο συγκράτησης αντικειμένων, με μεταλλικούς κρίκους και ελαστικό κορδόνι με μηχανισμό ρύθμισης
• Με 5 πτερύγια slide-in • Περιλαμβάνει 2 αντλίες αέρος διπλής ενέργειας Liquid Air V1 και σάκο 

μεταφοράς με φερμουάρ

MEGA 18’1”group iSUP
28228 ΠΤΛ: 1.432.20€

1000L 460Kg 23,6Kg670cm

Μήκος

87cm

Πλάτος

20cm

Όγκος Ωφέλιμο φορτίο ΒάροςΠάχος

Περιλαμβάνει:

AIR SHIP RACE 22’0’’
28266

• Αεροδυναμικός σχεδιασμός για καθαρή γρήγορη πορεία και αποδοτικές «κουπιές»
• Μέγιστη πίεση αέρα 18psi • Τεχνολογία διπλού υλικού, μικρού βάρους: 20-25% μικρότερο βάρος σε 

συνδυασμό με 25-30% μεγαλύτερη ακαμψία
• Τύπωμα σε όλες τις επιφάνειες για υπέροχη εμφάνιση
• Επένδυση σε όλο το μήκος από ανάγλυφο αντιολισθητικό υλικό για απόλυτη σταθερότητα και άνεση
• 8 Ανθεκτικές χειρολαβές Neoprene με επένδυση ιμάντα για εύκολη μεταφορά
• Με 2 βαλβίδες αέρος για γρηγορότερο φούσκωμα και ξεφούσκωμα
• Αποσπώμενο slide-in πτερύγιο Racing
• Περιέχει σάκο μεταφοράς με φερμουάρ, 2 αντλίες αέρος διπλής ενέργειας Liquid Air V1

ΠΤΛ: 1.432.20€

x2 x2x5
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NUTS
28267

• Φουσκωτή σανίδα SUP από εξαιρετικά ανθεκτικό υλικό
• Τεχνολογία διπλού υλικού, μικρού βάρους: 20-25% μικρότερο βάρος σε συνδυασμό με 25-30% 

μεγαλύτερη ακαμψία
• Επένδυση από ανάγλυφο αντιολισθητικό υλικό EVA για απόλυτη σταθερότητα και πρόσφυση
• Σημείο συγκράτησης αντικειμένων, με μεταλλικούς κρίκους και ελαστικό κορδόνι με μηχανισμό ρύθμισης
• Πλευρική ενίσχυση με ρέλι 
• Αποσπώμενο slide-in πτερύγιο 
• Δέχεται κάθισμα που το μετατρέπει σε sit-on-top kayak
• Συμπαγής Χειρολαβή Neoprene με επένδυση ιμάντα
• Μέγιστη πίεση αέρα 18psi

Μόνο για
επαγγελματική

χρήση

300L 140Kg 9,1Kg320cm

Μήκος

81cm

Πλάτος

15cm

Όγκος Ωφέλιμο φορτίο ΒάροςΠάχος

Περιλαμβάνει:

140L 60Kg 5,6Kg 15PSI244cm

Μήκος

71cm

Πλάτος

10cm

Όγκος Ωφέλιμο φορτίο Βάρος Μέγιστη πίεσηΠάχος

• Ειδικά σχεδιασμένο για παιδιά και εφήβους 
• Τεχνολογία drop stitch μικρού βάρους • Μέγιστη πίεση αέρα 15psi
• Σημείο συγκράτησης αντικειμένων με ελαστικό κορδόνι και μηχανισμό ρύθμισης
• Συμπαγής λαβή μεταφοράς neoprene ειδικά σχεδιασμένη για άνετη λαβή
• Επένδυση από ανάγλυφο «crocodile skin» αντιολισθητικό υλικό για απόλυτη σταθερότητα και 

άνεση • Αποσπώμενο slide-in πτερύγιο
• Περιλαμβάνει: Ειδικά σχεδιασμένο ελαφρύ κουπί για μικρούς κωπηλάτες, σάκο μεταφοράς, 

λουρί αστραγάλου και αντλία αέρος διπλής ενέργειας
*Κατάλληλο για παιδιά που μπορούν να κολυμπήσουν. Κατά την χρήση του τα παιδιά να φορούν 

γιλέκο επίπλευσης και να βρίσκονται υπό την επίβλεψη ενηλίκου

VIBRANT 8’0”
28259 ΠΤΛ: 432.20€

Περιλαμβάνει:

SU
P
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WAVE 8’8’’
28264

• Φουσκωτή σανίδα Surf • Μέγιστη πίεση αέρα 18psi
• Τεχνολογία διπλού υλικού, μικρού βάρους: 20-25% μικρότερο βάρος σε συνδυασμό με 25% - 

30% μεγαλύτερη ακαμψία
• Στενότερη μύτη και πλατιά ουρά για μεγαλύτερη ευελιξία και κοφτές στροφές
• Νέο εύχρηστο σύστημα πτερυγίων press and click ειδικά σχεδιασμένο για να “πιάνει” κύματα
• Επένδυση από ανάγλυφο αντιολισθητικό υλικό EVA για απόλυτη σταθερότητα και πρόσφυση
• Πλευρική ενίσχυση με ρέλι από υλικό 1000 denier
• Kick pad στην ουρά • Χειρολαβή Neopren • Μέγιστη πίεση αέρα 18psi
• Περιλαμβάνει: Zip backpack, Αντλία αέρος διπλής ενέργειας v1, Κεντρικό πτερύγιο surf και 2 

πλευρικά, Λουρί surf

ΠΤΛ: 610.00€

161L 95Kg 7,9Kg265cm

Μήκος

75cm

Πλάτος

10cm

Όγκος Ωφέλιμο φορτίο ΒάροςΠάχος

300L 130Kg 10Kg289cm

Μήκος

84cm

Πλάτος

15cm

Όγκος Ωφέλιμο φορτίο ΒάροςΠάχος

Χαρακτηριστικά:
• Τεχνολογία κατασκευής διπλού τοιχώματος για 25-30% μεγαλύτερη ακαμψία • Μέγιστη πίεση αέρα 18psi
• Επένδυση από ανάγλυφο «crocodile skin» αντιολισθητικό υλικό EVA, για μέγιστη πρόσφυση φορώντας παπούτσια 
• Πλευρική ενίσχυση με ρέλι από υλικό 1000 denier
• Σημείο συγκράτησης αντικειμένων με ελαστικό κορδόνι και μηχανισμό ρύθμισης
• 5 συμπαγής χειρολαβές Neoprene με επένδυση ιμάντα για ευκολότερη μεταφορά
• Υπερυψωμένη πίσω άκρη που βοηθά τους αναβάτες να επικεντρωθούν στην κωπηλασία ποταμών με την ταχύτερη 

απόκριση • Νέος σχεδιασμός με πλατιά μύτη και καμπύλη γραμμή rocker
• Kick pad στην ουρά για επιτόπιες στροφές και ελιγμούς
• Ενισχυμένο σύστημα πτερυγίων με 1 αποσπώμενο κεντρικό και 4 σταθερά πλευρικά για γρήγορες κοφτές στροφές
• Περιέχει σάκο μεταφοράς με φερμουάρ, λουρί αστραγάλου river και αντλία αέρος διπλής ενέργειας Liquid Air V1

RAPID 9’6” WhiteWater iSUP
28203 ΠΤΛ: 798.90€

ΝΕΟΣ
σχεδιασμός

Περιλαμβάνει: Περιλαμβάνει:

ΝΕΟΣ
σχεδιασμός



360L 160Kg 10Kg336cm

Μήκος

91cm

Πλάτος

15cm

Όγκος Ωφέλιμο φορτίο ΒάροςΠάχος

Περιλαμβάνει:

470L 220Kg 14,5Kg290cm

Μήκος

170cm

Πλάτος

12cm

Όγκος Ωφέλιμο φορτίο ΒάροςΠάχος

Περιλαμβάνει:

• Πλατφόρμα για τον εκπαιδευτή Yoga
• Μέγιστη πίεση αέρα 15psi
• Δέχεται μέχρι 8 σανίδες που δένονται σε 3 σημεία η καθεμία
• Mεγάλη επιφάνεια από ανάγλυφο αντιολισθητικό υλικό για ελευθερία στις κινήσεις
• Περιλαμβάνει: Carry bag, Αντλία αέρος διπλής ενέργειας

YOGA DOCK 9’6’’
28238 ΠΤΛ: 887.80€

• Ειδικά σχεδιασμένο για Aqua Yoga και Fitness • Μέγιστη πίεση αέρα 15psi
• Στυλ και σχήμα All-Around για καλύτερη ολίσθηση
• Αρκετά ευρύχωρο για αδιάκοπη εξάσκηση
• Tεχνολογία drop stitch μικρού βάρους(DS light tech) με μεγάλη ακαμψία
• Τύπωμα σε όλες τις επιφάνειες για υπέροχη εμφάνιση
• Επένδυση από ρομβοειδές ανάγλυφο«crocodile skin» αντιολισθητικό υλικό EVA, για 

μέγιστη σταθερότητα και άνεση
• Σημείο συγκράτησης αντικειμένων με ελαστικό κορδόνι και μηχανισμό ρύθμισης
• Συμπαγείς χειρολαβές Neoprene για μεγαλύτερη αντοχή και άνεση
• Αποσπώμενο slide-in πτερύγιο
• Περιέχει ρυθμιζόμενο κουπί αλουμινίου 3 μερών, σάκο μεταφοράς με φερμουάρ, 

λουρί αστραγάλου, αντλία αέρος διπλής ενέργειας Liquid Air V1,yoga board strap,3 
ιμάντες σύνδεσης με YOGA DOCK και holder κουπιού

DHYANA 11’0”
28284 ΠΤΛ: 643.30€

x3

SUP16
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250cm

Μήκος

90cm

Πλάτος

340L

Όγκος

150Kg

Ωφέλιμο φορτίο

9,1Kg

Βάρος

15PSI

Μέγιστη πίεση

15cm

Πάχος

Περιλαμβάνει:

• Σανίδα και στρώμα, το PEACE SUP είναι το τελειότερο φουσκωτό στρώμα fitness. Ο σχεδιασμός αυτής 
της νέας σανίδας προσφέρει τρομερή διασκέδαση, σταθερότητα αλλά και έναν σίγουρο και δυναμικό 
τρόπο για τους επαγγελματίες να ασκήσουν το πάθος τους για τη yoga ή το aqua fitness. Ορθογώνιο 
σχήμα, μεγάλο πλάτος και όλα όσα χρειάζεσαι για την άσκησή σου. Το Peace είναι η τέλεια πλατφόρμα 
για yoga, pilates και aqua fitness! 

• Κορυφαία ποιότητα και σταθερότητα • Κατάλληλο μέγεθος για χρήση σε πισίνες
• Τεχνολογία drop stitch πάχους 15cm 
• Επίστρωση αντιολισθητικού υλικού EVA crocodile skin σε όλη την επιφάνεια, με εντυπωσιακό σχεδιασμό 
• Πλευρική ενίσχυση με ρέλι από υλικό 1000 denier 
• 5 ανθεκτικές χειρολαβές neoprene
• D-rings πλευρικά για εύκολη μεταφορά ακόμα και φουσκωμένη με τον ειδικό ιμάντα
• Σημείο συγκράτησης αντικειμένων με ελαστικό κορδόνι και μηχανισμό ρύθμισης

 PEACE 8’2’’ Yoga iSUP
28226 ΠΤΛ: 543.30€

ΝΕΟΣ
σχεδιασμός

220Kg470L 13Kg340cm

Μήκος

89cm

Πλάτος

20cm

Ωφέλιμο φορτίοΌγκος ΒάροςΠάχος

• Το νέο CASCADE 3 σε 1 είναι ένα εξαιρετικό υβριδικό φουσκωτό με τεχνολογία drop – stitch που συνδυάζει Sup και 
kayak sit-in και sit-on top • Tεχνολογία διπλού θαλάμου(Double Chamber Tech) με 20cm πάχος στον κύριο θάλαμο 
και αποσπώμενο και λεπτότερο αλλά εξίσου άκαμπτο κεντρικό θάλαμο • Τα 89cm πλάτους και 20cm πάχους του 
προσδίδουν μεγάλη σταθερότητα και πολύ μεγάλο ωφέλιμο φορτίο • Ο μοναδικός σχεδιασμός της σανίδας με το 
αδιάβροχο κάλυμμα της θέσης του kayak,μας επιτρέπει να το μετατρέψουμε εύκολα από sit-on-top kayak σε sit-in 
για γρηγορότερες διαδρομές • Επένδυση σε όλη τη σανίδα από ανάγλυφο αντιολισθητικό υλικό EVA, για μέγιστη 
σταθερότητα και άνεση κάνοντας sup • Τεχνολογία drop stitch μικρού βάρους • 2 σημεία συγκράτησης αντικειμένων με 
μεταλλικούς κρίκους και ελαστικά κορδόνια με μηχανισμούς ρύθμισης • 4 συμπαγής χειρολαβές neoprene με επένδυση 
ιμάντα για εύκολη μεταφορά • Κάθισμα με ψηλή πλάτη, αφρώδες μαξιλάρι, και τσέπες για αποθήκευση αντικειμένων

• Μεγ. Επιβάτες: 1 άτομο • Αεροθάλαμοι: 1+1 • Βαλβίδες αποστράγγισης: 1 • Πτερύγια: 2
• Περιέχονται: Σάκος πλάτης με φερμουάρ, αντλία αέρος διπλής ενέργειας Liquid Air V1, κουπί Dual Tech 2-σε-1,  

κάθισμα kayak, 2 κεντρικά πτερύγια,αδιάβροχο κάλυμμα θέσης, λουρί αστραγάλου

CASCADE 11’2”
15685 ΠΤΛ: 943.30€

x2

Περιλαμβάνει:



330cm

Μήκος

97cm

Πλάτος

284L

Όγκος

130Kg

Ωφέλιμο φορτίο

11,1Kg

Βάρος

15cm

Πάχος

• O σχεδιασμός με δύο πλευρικούς πλωτήρες προσφέρει μέγιστη σταθερότητα και το καθιστά ιδανικό 
για εμπειρίες κωπηλασίας και ψαρέματος • Το μοντέλο αυτό προσφέρει κάλυψη του πατώματος με 
EVA pad για άνεση, 2 βάσεις καλαμιών, αφαιρούμενο ψυγείο πάγου με ψηλή πλάτη

• Το πολύ ανθεκτικό υλικό με πυρήνα drop stich κάνει τα ταξίδια σας για ψάρεμα ή τη κατάβαση ενός 
ήρεμου ποταμού ξέγνοιαστη και απολαυστική εμπειρία • Ιδανικό για κωπηλάτες μέχρι 110Kg

• Το σχήμα V της πλώρης, επιτρέπει στους ψαράδες και στον εξοπλισμό τους να μείνουν στεγνοί
• Οι πλευρικοί πλωτήρες δίνουν εξαιρετική σταθερότητα και αντοχή. Είναι κατάλληλο για εξερευνήσεις 

και ψάρεμα σε ήρεμους ποταμούς ή whitewaters • Η διπλή ενσωματωμένη βάση καλαμιού 
είναι κατασκευασμένη από υψηλής ποιότητας νάιλον. Έχουν περιστροφή 360ο. Βιδωτό σχέδιο - 
πατενταρισμένο από την AM • Περιλαμβάνει: Αντλία αέρος χειρός LIQUID AIR V1, σακίδιο πλάτης με 
φερμουάρ, Slide in πτερύγιο, Holder κουπιού, Βάσεις καλαμιών 

• Προεραιτικά ψυγείο πάγου

DRIFT 10’ 10” SUP Ψαρέματος
28225 ΠΤΛ: 743.30€

Προαιρετικό Ψυγείο/Κάθισμα (Κωδ: 28336)

Περιλαμβάνει:

x2

SU
P
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• Ο καλύτερος σύντροφος στο ψάρεμα που θα έχετε ποτέ. Είναι κατασκευασμένο με παχύ 
μονωτικό υλικό και μπορεί να διατηρήσει τα ψάρια ή τον πάγο μέχρι 8 ώρες

• Έχει ενσωματωμένη ψηλή πλάτη με μαξιλαράκι από αφρό EVA, δίσκο για τα δολώματα και 
τα νήματα και χειρολαβές για ευκολία στη μεταφορά

• Κατασκευασμένο από rotomolding πλαστικό
• Έχει πλαστικά καρφάκια που αποτρέπουν το μπλέξιμο της πετονιάς σας
• Πορτάκι στο καπάκι για να βάζετε και να βγάζετε εύκολα τα ψάρια και τα ποτά σας.
• Με τάπα αποστράγγισης προφυλαγμένη σε εσοχή
• Εύκολο στη συναρμολόγηση
• Ασφαλίζει με ιμάντες και με τα ενσωματωμένα D-rings
• Δεν χρειάζονται εργαλεία
• Διαστάσεις: 51 x 28 x 34cm
• Χωρητικότητα: 22L

2 σε 1 Fishing Cooler
28336 ΠΤΛ: 156.00€



• Φουσκωτή σανίδα για WINDSURF και SUP
• Τεχνολογία διπλού υλικού, μικρού βάρους: 20-25% μικρότερο βάρος σε συνδυασμό με 25-30% μεγαλύτερη ακαμψία
• Αναβαθμισμένη σανίδα με πάχος 15cm
• Επένδυση από ανάγλυφο «crocodile skin» αντιολισθητικό υλικό EVA, για μέγιστη πρόσφυση
• Πλευρική ενίσχυση με ρέλι από υλικό 1000 denier
• 3 συμπαγής χειρολαβές Neoprene με επένδυση ιμάντα για ευκολότερη μεταφορά
• Universal υποδοχή πανιού
• Σημείο συγκράτησης αντικειμένων, με μεταλλικούς κρίκους και ελαστικό κορδόνι με μηχανισμό ρύθμισης
• Με αποσπώμενο κεντρικό πτερύγιο και dagger fin
• Περιέχει σάκο μεταφοράς με φερμουάρ, αντλία αέρος διπλής ενέργειας Liquid Air V1 και λουρί αστραγάλου Surf
• Μέγιστη πίεση: 18psi

BLADE 10’6” WINDSURF iSUP
28227 ΠΤΛ: 798.90€

• Πανί 5m2 από ανθεκτικό υλικό Dacron με μεγάλο 
διάφανο παράθυρο από PVC και αναστολείς UV

• Άλμπουρο (mast) 400cm συναρμολογούμενο 4 
μερών από RDM

• Μάτσα (boom) 170-220cm με επικάλυψη EVA 
• Universal βάση
• Δέστρα
 • Με σάκο αποθήκευσης ειδικά σχεδιασμένο για 

την εύκολη μεταφορά τους

Σετ πανιού (Rig) 5m2

28202 ΠΤΛ: 1.043.30€

• Πανί 3m2 από ανθεκτικό υλικό Dacron με 
μεγάλο διάφανο παράθυρο από PVC και 
αναστολείς UV

• Άλμπουρο (mast) 300cm 
συναρμολογούμενο 2 μερών από RDM

• Μάτσα (boom)132cm με επικάλυψη EVA 
• Universal βάση
• Δέστρα
• Με σάκο αποθήκευσης ειδικά σχεδιασμένο 

για την εύκολη μεταφορά τους

Σετ πανιού (Rig) 3m2

28201 ΠΤΛ: 665.60€

Περιλαμβάνει:
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ΝΕΟΣ
σχεδιασμός

350L 150Kg 11,3Kg 18PSI84cm

Πλάτος

15cm

Όγκος Ωφέλιμο φορτίο Βάρος Μέγιστη πίεσηΠάχος

320cm

Μήκος

ΝΕΟΣ
σχεδιασμός

ΝΕΟΣ
σχεδιασμός



560L 265Kg 13,2Kg250cm

Μήκος

160cm

Πλάτος

15cm

Όγκος Ωφέλιμο φορτίο ΒάροςΠάχος

• Φουσκωτή πλατφόρμα • Διπλό τοίχωμα 15cm, με τεχνολογία drop stitch για μέγιστη ακαμψία και αντοχή 
• Ενισχυμένο πλευρικό τοίχωμα • Μέγιστη πίεση: 8psi
• Με αναστολείς UV για μεγαλύτερης διάρκειας προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία
• Πρακτικές χειρολαβές για εύκολη πρόσβαση από το νερό
• Μεγάλη χωρητικότητα 3+1 ατόμων
• Εφοδιασμένη με ανοξείδωτους κρίκους και ιμάντα για εύκολη σύνδεση με άλλες πλατφόρμες 
• Περιλαμβάνει: Σάκο μεταφοράς, Αντλία αέρος διπλής ενέργειας Liquid Air V1, Ιμάντα σύνδεσης 

ISLAND 8’2’’
28285 ΠΤΛ: 554.40€

560L 265Kg 15Kg250cm

Μήκος

160cm

Πλάτος

15cm

Όγκος Ωφέλιμο φορτίο ΒάροςΠάχος

• Φουσκωτή πλατφόρμα • Διπλό τοίχωμα 15cm, με τεχνολογία drop stitch για μέγιστη ακαμψία 
και αντοχή • Ενισχυμένο πλευρικό τοίχωμα • Μέγιστη πίεση: 8psi

• Με αναστολείς UV για μεγαλύτερης διάρκειας προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία
• Πρακτικές χειρολαβές για εύκολη πρόσβαση από το νερό
• Μεγάλη χωρητικότητα 3+1 ατόμων
• Εφοδιασμένη με ανοξείδωτους κρίκους και ιμάντα για εύκολη σύνδεση με άλλες 

πλατφόρμες • Διαθέτει επίστρωση αντιολισθητικού υλικού EVA με υφή ξύλου, σε όλη την 
επιφάνεια, για απόλυτη σταθερότητα και άνεση

• Περιλαμβάνει: Σάκο μεταφοράς, Αντλία αέρος διπλής ενέργειας Liquid Air V1,  
Ιμάντα σύνδεσης

ISLAND+ 8’2’’
28286 ΠΤΛ: 610.00€

Περιλαμβάνει: Περιλαμβάνει:

2020
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Οι συγκολλημένοι με θερμότητα ξεχωριστοί θάλαμοι παρέχουν εξαιρετική ακαμψία και 
εξασφαλίζουν επιπλέον ασφάλεια για διαδρομές μεγάλων αποστάσεων.

DOUBLE CHAMBER

Χρησιμοποιούμε τεχνολογία συγκόλλησης HF (υψηλής συχνότητας) για να 
συνδέουμε τα στρώματα PVC μαζί χρησιμοποιώντας ηλεκτρομαγνητική ενέργεια. 
Δύο ηλεκτρόδια δημιουργούν ένα ταλαντευτικό ηλεκτρικό πεδίο που απελευθερώνει 
ενέργεια με τη μορφή θερμότητας για να κάνει τα υφάσματα PVC να λιώσουν και να 
συνδεθούν μεταξύ τους. Η HF Συγκόλληση μπορεί να δημιουργήσει πολύ ισχυρές 
ενώσεις, απίστευτη αεροστεγής, χωρίς να είναι επιβλαβής για το περιβάλλον.

HIGH FREQUENCY WELDING
Η νέα διογκώσιμη τεχνολογία τήξης θερμότητας της Aqua Marina χρησιμοποιεί 
μια ειδική διαδικασία συγκόλλησης θερμότητας για να ενώσει δύο ξεχωριστά 
κομμάτια ενισχυμένου PVC σε ένα. Η τεχνολογία συγκόλλησης όχι μόνο δημιουργεί 
ισχυρότερα και μεγαλύτερης διάρκειας προϊόντα, αλλά ένα καλύτερο περιβάλλον για 
τον πλανήτη Γη.

HEAT FUSION

BREEZE, VAPOR, FUSION, MONSTER, CORAL, BEAST, MAGMA,
ATLAS, CORAL TOURING, SUPER TRIP, MEGA, DHYANA, 
YOGA DOCK, PEACE, DRIFT, VIBRANT 

Ποιοτική κατασκευή, εύκολη συσκευασία και προσιτή λύση για το Isup σας

1. Διπλού υλικού Drop Stich 2. Ελαφρύ και τυπωμένο στρώμα μουσαμά
3. Πρώτη στρώση PVC 4. Δεύτερη στρώση PVC 
5. Τοποθετημένο με μηχανή eva footpad

ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ DROP STITCH LIGHT

HYPER 

Ο θάλαμος που προστέθηκε προσφέρει έως και 48 λίτρα ασφάλεια
πλεύσης για φουσκωτή σανίδα που χρησιμοποιείται σε ανοιχτή θάλασσα και
μεγάλες διαδρομές

1. Διπλού υλικού Drop Stich 2. Ελαφρύ και τυπωμένο στρώμα μουσαμά 3. Διπλός πολυεπίπεδος πρόσθετος θάλαμος 
4. Πρόσθετη ενίσχυση θαλάμων 5. Πρώτη στρώση PVC 6. Δεύτερη στρώση PVC 7. Επιπλέον ενίσχυση με ρέλι πλευρικά 
8. Τοποθετημένο με μηχανή eva footpad

ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ ΔΊΠΛΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ

RACE, RACE ELITE 

 Κατασκευή premium που χρησιμοποιείται σε αγωνιστική γραμμή. 25% - 30% αύξηση της ακαμψίας

1. Διπλού υλικού Drop Stich 2. Πρώτο στρώμα μουσαμά 3. Δεύτερο ελαφρύ και τυπωμένο στρώμα μουσαμά 
4. Πρώτη στρώση PVC 5. Δεύτερη στρώση PVC 6. Επιπλέον ενίσχυση με ρέλι πλευρικά
7. Τετράπλευρη ενίσχυση συμπίεσης 8. Τοποθετημένο με μηχανή eva footpad

ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ ΔΊΠΛΟΥ ΥΛΊΚΟΥ ΜΕ ΤΕΤΡΑΠΛΗ 
ΕΝΊΣΧΥΣΗ RAPID, WAVE, BLADE, SUPER TRIP TANDEM, AIRSHIP RACE 

Premium κατασκευή που χρησιμοποιείται σε εξειδικευμένη γραμμή. 25% - 30% αύξηση της ακαμψίας

1. Διπλού υλικού Drop Stich 2. Πρώτο στρώμα μουσαμά 3. Δεύτερο ελαφρύ και τυπωμένο στρώμα μουσαμά
4. Πρώτη στρώση PVC 5. Δεύτερη στρώση PVC 6. Επιπλέον ενίσχυση με ρέλι πλευρικά
7. Τοποθετημένο με μηχανή eva footpad

ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ ΔΊΠΛΟΥ ΥΛΊΚΟΥ

Τεχνολογιες SUP 2022



Κουπί SUP SPORTS III
28024

• Κουπί αλουμινίου • 3 μερών • Βάρος:1020γρ
• Χειρολαβή σε σχήμα Τ

Ίστός
• Αλουμίνιο πάχους 1.2mm • Διάμετρος:29mm
• Μήκος: 175-220cm

Λεπίδα
• Ενισχυμένο Πολυπροπυλένιο • Μ40 x Π20cm

ΠΤΛ: 43.33€

• Κουπί Carbon Fiberglass • 3 μερών
• Βάρος: 860γρ • Χειρολαβή καουτσούκ σε σχήμα Τ

Ίστός
• 70% Carbon + 30% Fiberglass πάχους 1.25mm 
• Διάμετρος: 28.7mm
• Μήκος: 180-220cm

Λεπίδα
• 60% Πολυπροπυλένιο + 40% fiberglass
• Μ40 x Π22cm

Κουπί SUP CARBON GUIDE
28004 ΠΤΛ: 127.78€

• Κουπί Carbon • Βάρος: 750γρ • 3 μερών 
• Χειρολαβή Carbon σε σχήμα Τ

Ίστός
• 70% Carbon + 30% Fiberglass πάχους 1.25mm 
• Διάμετρος: 28.7mm 
• Μήκος: 180-220cm

Λεπίδα
• 100% Carbon • Μ40 x Π19cm

Κουπί SUP CARBON PRO
28005 ΠΤΛ: 288.78€

Κουπί SUP SOLID
28025

• Κουπί Fiberglass • 3 μερών • Βάρος: 860γρ
• Χειρολαβή καουτσούκ σε σχήμα Τ

Ίστός
• Fiberglass πάχους 1.25mm
• Διάμετρος: 28.7mm
• Μήκος: 180-220cm

Λεπίδα
• 60% Πολυπροπυλένιο+40% fiberglass
• Μ40 x Π22cm

ΠΤΛ: 90.56€

22 Κουπιά SUP



Κουπί SUP ACE KIDS Παιδικό
28023

Ίστός
• Αλουμίνιο πάχους 1mm
• Διάμετρος: 27mm
• 3 μερών
• Μήκος: 130 έως 165cm

Λεπίδα
• Ενισχυμένο πολυπροπυλένιο
• Μ36 X Π16cm
• Βάρος: 610gr 
• Χειρολαβή με σχήμα Τ

ΠΤΛ: 36.11€

• 2-IN-1 Ρυθμιζόμενο κουπί αλουμινίου για SUP και KAYAK 
• 4 μερών • Βάρος: 1600γρ

Ίστός
• Αλουμίνιο πάχους 1.20mm 
• Διάμετρος: 29mm
• Μήκος: 175-220cm (3 μερών), 236cm (4 μερών)

Λεπίδα
• Ενισχυμένο Πολυπροπυλένιο 
• Μ40 x Π20cm

Κουπί SUP DUAL TECH 2-in-1
28002 ΠΤΛ: 54.44€

• Κουπί Carbon • 2 μερών • Βάρος: 650γρ
• Χειρολαβή Carbon σε σχήμα Τ με σύστημα 

αποτροπής περιστροφής

Ίστός
• 100% Carbon πάχους 1.25mm 
• Διάμετρος: 28.7mm
• Μήκος: 180-220cm

Λεπίδα
• 100% Carbon • Μ40 x Π19cm

Κουπί SUP CARBON X
28026 ΠΤΛ: 355.44€
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• Λουρί αστραγάλου για Sup
• 5mm υλικό μεγάλης αντοχής

Λουρί αστραγάλου 
για SUP

28245 ΠΤΛ: 14.33€

• Λουρί αστραγάλου σπιράλ για Sup
• 7mm υλικό μεγάλης αντοχής
• Ανοξείδωτες αρθρώσεις

Λουρί αστραγάλου 
σπιράλ για SUP

28212 ΠΤΛ: 20.00€

• Λουρί αστραγάλου για Surf
• 6mm υλικό μεγάλης αντοχής
• Ανοξείδωτες αρθρώσεις

Λουρί αστραγάλου 
για Surf

28324 ΠΤΛ: 20.00€

• Λουρί αστραγάλου River • 7mm υλικό μεγάλης αντοχής
• Ανοξείδωτες αρθρώσεις
• Με μηχανισμό γρήγορης απελευθέρωσης

Λουρί αστραγάλου 
River

28325 ΠΤΛ: 23.33€

• Ηλεκτρική αντλία αέρος 12V • 12V με πίεση έως 20psi,110W
• Φουσκώνει σανίδες SUP, καγιάκ, βάρκες και πλατφόρμες
• Συνδέεται στον αναπτήρα του αυτοκινήτου ή στους πόλους της μπαταρίας
• Φουσκώνει: 70L/λεπτό 
• Οθόνη LCD

Ηλεκτρική αντλία αέρος 12v - 20psi 
28268 ΠΤΛ: 211.00€

• Ηλεκτρική αντλία αέρος 12V • 2V με πίεση έως 16psi, 110W
• Φουσκώνει σανίδες SUP, καγιάκ, βάρκες και πλατφόρμες
• Συνδέεται στον αναπτήρα του αυτοκινήτου ή στους πόλους
της μπαταρίας • Φουσκώνει: 70L/λεπτό • Οθόνη LCD

Ηλεκτρική αντλία αέρος 12v - 16psi 
28290 ΠΤΛ: 104.89€

• Αντλία αέρος Τριπλής ενέργειας Liquid Air V3
• Χωρητικότητα 3.2+3.2L 
• Με ενσωματωμένο μετρητή πίεσης
• Πίεση έως 30psi
• Τσιμούχα προστασίας από την άμμο για μεγάλη διάρκεια ζωής
• Εργονομικός σχεδιασμός στα χέρια και πόδια
• Με βαλβίδα μετατροπής σε μονής,διπλής και τριπλής ενέργειας
• Με πιστόνι υψηλής απόδοσης αέρα για γρήγορο φούσκωμα

Αντλία Αέρος τριπλής 
ενέργειας Liquid Air V3

28293 ΠΤΛ: 142.61€

• Αντλία αέρος Διπλής ενέργειας Liquid Air V1
• Χωρητικότητα 2.2+2.2L 
• Με ενσωματωμένο μετρητή πίεσης
• Πίεση έως 20psi
• Εργονομικός σχεδιασμός 
• Με βαλβίδα μετατροπής σε μονής ενέργειας
• Ακτίνα μέτρησης 4-20psi

Αντλία Αέρος διπλής 
ενέργειας Liquid Air V1

28291 ΠΤΛ: 54.44€

• Αντλία αέρος Διπλής ενέργειας Liquid Air V2
• Χωρητικότητα 2.6+2.6L 
• Με ενσωματωμένο μετρητή πίεσης
• Πίεση έως 20psi
• Εργονομικός σχεδιασμός στα χέρια και πόδια
• Με βαλβίδα μετατροπής σε μονής ενέργειας
• Με πιστόνι υψηλής απόδοσης αέρα για γρήγορο φούσκωμα
• Ακτίνα μέτρησης 4-20psi

Αντλία Αέρος διπλής 
ενέργειας Liquid Air V2

28292 ΠΤΛ: 63.44€
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Holder κουπιού 
για SUP

28243 ΠΤΛ: 7.44€

Lite Action Camera adaptor
28246 ΠΤΛ: 11.11€

Χρησιμοποιήστε την αντλία αέρος του αυτοκινήτου 
σας ή το κομπρεσέρ σας για να φτάσετε εύκολα και 
γρήγορα την επιθυμητή πίεση

• Διαστάσεις: 3,18 x 7,57cm • Υλικό: PA66 + 30% GF
• Ακροφύσιο: Χαλκός + Καουτσούκ

Αντάπτορας βαλβίδας
28234 ΠΤΛ: 11.11€

• Κεντρικό πτερύγιο • Διαστάσεις: 22 x 18cm 
• Υλικό: Ενισχυμένο νάιλον
• Περιλαμβάνεται στα ALL- AROUND SERIES/

ALL-AROUND ADVANCED SERIES/WAVE/BLADE/
SUPER TRIP/SUPER TRIP TANDEM/MEGA/FITNESS 
SERIES/DRIFT/VIBRANT/NUTS

Πτερύγιο μεγάλο
28213 ΠΤΛ: 18.67€

• Διαστάσεις: 24.5 x 18cm 
• Υλικό: Fiberglass-Ενισχυμένο νάιλον
• Περιλαμβάνεται στα HYPER / RACE / 

AIRSHIP RACE

Fin Race
28239 ΠΤΛ: 25.33€

• Αφαιρούμενο κάθισμα για Sup
• Πολυεστερικό υλικό με κάθισμα EVA
• Συμβατό με Breeze, Vapor, Fusion, Monster, Coral, 

Beast, Magma, Atlas, Hyper, Nuts, Super Trip Tandem

Κάθισμα για SUP
28211 ΠΤΛ: 36.11€

• Διαστάσεις: 28 x 18CM 
• Υλικό: 50% DuPont Minlon® PA66 / 50% νάιλον

Πτερύγιο Wind Surf
28326 ΠΤΛ: 29.11€

• Διαστάσεις: 26.8 x 11.4cm 
• Υλικό: TPU (Θερμοπλαστική πολυουρεθάνη)

Πτερύγιο River
28269 ΠΤΛ: 25.33€

• Μετρητής πίεσης αέρα για φουσκωτά   
   SUP Aqua Marina 
• Προσαρμόζεται στην  αντλία αέρος

Πιεσόμετρο για SUP
28215 ΠΤΛ: 11.11€

• Διαστάσεις: 24.5 x 18cm • Υλικό: Fiberglass-Ενισχυμένο νάιλον
• Περιλαμβάνεται στα Coral και Coral Racing

Πτερύγιο Coral racing
28311 ΠΤΛ: 26.11€

• Διαστάσεις: 25 x 18.5 cm
• Υλικό: Premium Fiberglass
• Σύστημα τοποθέτησης US fin box 
• Σχεδιασμένο για τη σανίδα Race Elite

Πτερύγιο FIBERGLASS RACING 
28312 ΠΤΛ: 106.89€

• Διαστάσεις: 9,6 x 11,5cm
• Υλικό: Fiberglass-Ενισχυμένο νάιλον
• Σύστημα Press n Click για ευκολότερο και 

ασφαλέστερο κούμπωμα
• Περιλαμβάνεται στο Wave

Πτερύγιο Μικρό 
(Δεξί) Press n Click

28316 ΠΤΛ: 11.33€

• Διαστάσεις: 16,5 x 25,5cm • Υλικό: Fiberglass-Ενισχυμένο νάιλον
• Σύστημα Press n Click για ευκολότερο και ασφαλέστερο κούμπωμα
• Περιλαμβάνεται στο Wave

Πτερύγιο Μεγάλο 
Press n Click

28314 ΠΤΛ: 22.67€

• Διαστάσεις: 9,6 x 11,5cm • Υλικό: Fiberglass-Ενισχυμένο νάιλον
• Σύστημα Press n Click για ευκολότερο και ασφαλέστερο κούμπωμα
• Περιλαμβάνεται στο Wave

Πτερύγιο Μικρό 
(Αριστερό) Press n Click

28315 ΠΤΛ: 11.33€
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Σάκος μεταφοράς - τρόλεϊ, με μεγάλο άνοιγμα φερμουάρ, άνετους ιμάντες ώμου, 
ιμάντες και τσέπες για τοποθέτηση αντικειμένων για εύκολο πακετάρισμα και 
μεταφορά.

• Διαστάσεις: 90 x 40 x 25cm • Χωρητικότητα: 90L 
• Ιμάντες ώμου με μαξιλαράκι • Τσέπες στο εσωτερικό και το εξωτερικό 
• Extra ιμάντες στη μέση και στο στέρνο • Χρώματα: Μπλε, Μπορντό

ADVANCED Roller Σακίδιο Πλάτης 90L
28231 ΠΤΛ: 138.89€

• Εργονομικός σχεδιασμός 
• Ιμάντες ώμου με μαξιλαράκι
• Τσεπες στο εσωτερικό 
• Θηλιές με velcro για να σφαλίζουν  
 την αντλία και το κουπί (στο XL)

Σακίδια πλάτης με φερμουάρ για SUP

28319 XS (79 x 41 x 28cm) / ΠΤΛ: 43.33€ 
RACE

28320 S (86 x 43 x 21cm) / ΠΤΛ: 43.33€  
VIBRANT/BREEZE/VAPOR/CORAL/WAVE

28321 M (91 x 43 x 24cm) / ΠΤΛ: 43.33€ 
FUSION/BEAST/SUPER TRIP

28322 L (94 x 46 x 27cm) / ΠΤΛ: 45.11€ 
MONSTER/MAGMA/ATLAS/HYPER/BLADE

28323 XL (104 x 43 x 29cm) / ΠΤΛ: 47.11€ 
RAPID/DHYANA/PEACE/SUPER TRIP TANDEM/
AIRSHIP RACE/DRIFT/CASCADE

Θήκη Κουπιού Sup
28249 ΠΤΛ: 43.33€
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• Διαστάσεις: 12 x 28cm
• Διαθέσιμος σε Κόκκινο/Μπλε Σκούρο/Μπλε Ανοιχτό 
• Εξαιρετικά ελαφρύ και ανθεκτικό PVC 
• Αδιάβροχο αναδιπλούμενο κλείσιμο 
• Περιλαμβάνει μία ανθεκτική πόρπη

Στεγανός Σάκος με χειρολαβή 2L
28330 ΠΤΛ: 12.78€

• Διαστάσεις: 24 x 60cm
• Διαθέσιμος σε Κόκκινο/Μπλε Σκούρο/Μπλε Ανοιχτό 
• Εξαιρετικά ελαφρύ και ανθεκτικό PVC 
• Αδιάβροχο αναδιπλούμενο κλείσιμο 
• Με δύο ιμάντες ώμου • Λαστιχένια χειρολαβή 
• Διαθέτει κρίκο για να συνδέεται με τον στεγανό σάκο 28330/ 2L

Στεγανός Σάκος με χειρολαβή 20L
28332 ΠΤΛ: 29.11€

• Διαστάσεις:45 x 125cm
• Διαθέσιμος σε Κόκκινο/Μπλε Σκούρο/Μπλε Ανοιχτό 
• Εξαιρετικά ελαφρύ και ανθεκτικό PVC 
• Αδιάβροχο αναδιπλούμενο κλείσιμο 
• Με δύο ιμάντες ώμου
• Λαστιχένια χειρολαβή 
• Διαθέτει κρίκο για να συνδέεται με τον στεγανό σάκο 28330/2L

Στεγανός Σάκος με χειρολαβή 90L
28334 ΠΤΛ: 59.56€

• Διαστάσεις: 20 x 50cm
• Διαθέσιμος σε Κόκκινο/Μπλε Σκούρο/Μπλε Ανοιχτό 
• Εξαιρετικά ελαφρύ και ανθεκτικό PVC 
• Αδιάβροχο αναδιπλούμενο κλείσιμο 
• Με ιμάντα ώμου

Στεγανός Σάκος με χειρολαβή 10L
28331 ΠΤΛ: 20.00€

• Διαστάσεις: 28 x 70cm
• Διαθέσιμος σε Κόκκινο/Μπλε Σκούρο/Μπλε Ανοιχτό 
• Εξαιρετικά ελαφρύ και ανθεκτικό PVC 
• Αδιάβροχο αναδιπλούμενο κλείσιμο 
• Με δύο ιμάντες ώμου
• Λαστιχένια χειρολαβή 
• Διαθέτει κρίκο για να συνδέεται με τον στεγανό σάκο 28330/2L

Στεγανός Σάκος με χειρολαβή 40L
28333 ΠΤΛ: 34.44€

• Διαστάσεις: 52 x 35cm
• Διαθέσιμος σε Κόκκινο/Μπλε Σκούρο/Μπλε Ανοιχτό 
• Εξαιρετικά ελαφρύ και ανθεκτικό PVC 
• Αδριαβροχοποίηση IPX6
• Με ιμάντα ώμου 
• Χειρολαβή στο πλάι 
• Μικρή τσέπη στο εσωτερικό

Σάκος Πουγκί 50L
28335 ΠΤΛ: 95.56€
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Φουσκωτό kayak ΒΕΤΤΑ
• Τα νέα ανανεωμένα καγιάκ Betta είναι σχεδιασμένα για ασφάλεια, σταθερότητα και απόδοση, εύκολα στον χειρισμό για ψυχαγωγική χρήση • Μεγάλος χώρος αποσκευών
• Μεγάλης αντοχής PVC στους πλαϊνούς θαλάμους αλλά και στο i-beam πάτωμα • Φουσκωτό κάθισμα ψηλής πλάτης για μεγάλη στήριξη και άνεση • Ρυθμιζόμενο υποπόδιο για άνετη διαδρομή 
• Υψηλής απόδοσης σύστημα 2 κεντρικών πτερύγιων για εξαιρετική διατήρηση ευθείας γραμμής
• Εφοδιασμένο με πολλαπλές βαλβίδες ταχύτατης αποστράγγισης • Πλώρη σχεδιασμένη για να απομακρύνει τα νερά κατά την πλεύση, με χειρολαβή μεταφοράς από καουτσούκ 

• Αεροθάλαμοι: 2+1
• Βαλβίδες αποστράγγισης: 1+2
• Διπλό σύστημα πτερυγίων
• Περιέχονται: Φουσκωτό κάθισμα ανθεκτικό  

αφρώδες υποπόδιο, κουπί Kayak KP1
• 11” Αντλία ποδός, τσάντα μεταφοράς,  

2 κεντρικά πτερύγια slide-in

ΒΕΤΤΑ 10’3’’
15673 ΠΤΛ: 365.60€

312cm

Μήκος

80cm

Πλάτος

1 110Kg

Ωφέλιμο φορτίο

8,5Kg

ΒάροςΕπιβάτες

• Αεροθάλαμοι: 2+1
• Βαλβίδες αποστράγγισης: 1+4
• Διπλό σύστημα πτερυγίων
• Περιέχονται: 2 φουσκωτά καθίσματα, ανθεκτικό  

αφρώδες υποπόδιο, 2 κουπιά Kayak KP1 
• 11” Αντλία ποδός,τσάντα μεταφοράς,  

2 κεντρικά πτερύγια slide-in

ΒΕΤΤΑ 13΄6’’
15674 ΠΤΛ: 476.70€

412cm

Μήκος

80cm

Πλάτος

2 180Kg

Ωφέλιμο φορτίο

11,8Kg

ΒάροςΕπιβάτες

• Αεροθάλαμοι: 2+1 • Βαλβίδες αποστράγγισης: 1+4
• Διπλό σύστημα πτερυγίων
• Περιέχονται: 3 φουσκωτά καθίσματα, ανθεκτικό 

αφρώδες υποπόδιο, 3 κουπιά Kayak KP1
• 11” Αντλία ποδιού, τσάντα μεταφοράς,  

2 κεντρικά πτερύγια slide-in

BETTA 15’7’’
15686 ΠΤΛ: 587.80€

475cm

Μήκος

80cm

Πλάτος

3 230Kg

Ωφέλιμο φορτίο

15Kg

ΒάροςΕπιβάτες

ΝΕΟΣ
σχεδιασμός

ΝΕΟΣ
σχεδιασμός
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• Αεροθάλαμοι: 2+1+1
• Βαλβίδες αποστράγγισης: 1+16
• Πτερύγια: 2 κεντρικά
• Περιέχονται: 2 ψηλής πλάτης καθίσματα με αφρώδες μαξιλάρι και τσέπες, 2 

ανθεκτικα αφρώδες υποπόδια, 16” Αντλία χειρός, τσάντα μεταφοράς, 2 κεντρικά 
πτερύγια slide-in και στεγανό σακίδιο 10L

STEAM 13’6’’
15676 ΠΤΛ: 665.55€

• Αεροθάλαμοι: 2+1+1
• Βαλβίδες αποστράγγισης: 1+8
• Περιέχονται: Υψηλής πλάτης κάθισμα με αφρώδες μαξιλάρι και τσέπες, 

ανθεκτικό αφρώδες υποπόδιο, 16” Αντλία χειρός, τσάντα μεταφοράς, 2 
κεντρικά πτερύγια slide-in και στεγανό σακίδιο 10L

STEAM 10’3’’
15675 ΠΤΛ: 554.44€

Φουσκωτό Kayak STEAM
• Η πρόσφατα επανασχεδιασμένη σειρά STEAM είναι μια κορυφαία επιλογή για όλους τους τύπους κωπηλασίας. Διαθέτοντας εξαιρετικά ανθεκτική κατασκευή, πάτωμα Drop Stitch είναι εξαιρετικά άκαμπτα και
ανθεκτικά. • Το STEAM με βελτιωμένο σχήμα, κωνικές άκρες τύπου V και τεχνολογία drop – stitch PVC deck πάχους 7cm, είναι ταχύτερο, με καλύτερη πλεύση σε συνθήκες ανοικτής θάλασσας, κατάλληλο και για
το επίπεδο ΙΙΙ whitewater • Πλώρη σχεδιασμένη για να απομακρύνει τα νερά κατά την πλεύση και προστατευτικό εισροής νερού • Κάθισμα με ψηλή πλάτη, αφρώδες μαξιλάρι και τσέπες για αποθήκευση αντικειμένων 
• Σύστημα 2 πτερυγίων για καλύτερο χειρισμό • Ελαστικό κορδόνι στο πίσω μέρος για συγκράτηση αντικειμένων • Εφοδιασμένο με πολλαπλές βαλβίδες ταχύτατης αποστράγγισης που μπορούν να μείνουν ανοικτές για
μεγάλες διαδρομές σε θάλασσα και ποτάμια ή κλειστές για ήρεμα νερά και κωπηλασία • Διαθέτει φουσκωτή καρίνα για ακρίβεια και ταχύτητα στην κωπηλασία

312cm

Μήκος

90cm

Πλάτος

1 110Kg

Ωφέλιμο φορτίο

11,5Kg

ΒάροςΕπιβάτες

412cm

Μήκος

90cm

Πλάτος

2 180Kg

Ωφέλιμο φορτίο

15.5Kg

ΒάροςΕπιβάτες
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ΝΕΟΣ
σχεδιασμός

ΝΕΟΣ
σχεδιασμός



31Φουσκωτό kayak LAXO με κάλυμμα polyester
Η ψυχαγωγική σειρά LAXO αναβαθμίστηκε με επαναστατικό προστατευτικό ύφασμα με (τεχνολογία AQUASHELLTM) για το 2022. Τα εντυπωσιακά νέα γραφικά
δημιουργήθηκαν για να έχουν μεγάλη διάρκεια μέσω προηγμένης τεχνικής ψηφιακής εκτύπωσης. Ιδανικά για αρχάριους.

• Ύφασμα βαρέως τύπου με ειδική αντί-UV και υδρόφοβη επεξεργασία για μεγάλη ανθεκτικότητα
• Επαναστατική τεχνική ψηφιακής εκτύπωσης φιλική προς το περιβάλλον και μακράς διαρκείας γραφιστική
• Επίπεδο πάτωμα για μεγάλη χωρητικότητα και εξαιρετική σταθερότητα
• Φουσκωτή καρίνα V για μεγαλύτερη σταθερότητα
• Ελαστικά κορδόνια στην πλώρη και στην πρύμη για αποθήκευση αντικειμένων
• Πλώρη σχεδιασμένη για να απομακρύνει τα νερά κατά την πλεύση
• Χειρολαβές από καουτσούκ για ευκολότερη μεταφορά
• Ρυθμιζόμενα καθίσματα με ψηλή πλάτη, αφρώδες μαξιλάρι, και τσέπες με πολλαπλό σύστημα με velcro και ιμάντες 

• Αεροθάλαμοι: 2+1
• Βαλβίδες αποστράγγισης: 1
• Περιέχει: Σάκο μεταφοράς, 1 κάθισμα ψηλής πλάτης με αφρώδες
μαξιλάρι και τσέπες, 2 πτερύγια kayak, 11’’ αντλία αέρος ποδιού, 1
κουπί kayak KP1

Laxo 9’4’’
15677 ΠΤΛ: 510.00€

• Αεροθάλαμοι: 2+1
• Βαλβίδες αποστράγγισης: 1
• Περιέχει: Σάκο μεταφοράς, 2 καθίσματα ψηλής πλάτης με
αφρώδες μαξιλάρι και τσέπες, 2 πτερύγια kayak, 11’’ αντλία αέρος
ποδιού, 2 κουπιά kayak KP1

Laxo 10’6’’
15678 ΠΤΛ: 598.90€

• Αεροθάλαμοι: 2+1
• Βαλβίδες αποστράγγισης: 1
• Περιέχει: Σάκο μεταφοράς, 3 καθίσματα ψηλής πλάτης με αφρώδες
μαξιλάρι και τσέπες, 2 πτερύγια kayak, 11’’ αντλία αέρος ποδιού, 2
κουπιά kayak KP1

Laxo 12’6’’
15679 ΠΤΛ: 698.90€

90cm

Πλάτος

1 110Kg

Ωφέλιμο φορτίο

11,5Kg

ΒάροςΕπιβάτες

320cm

Μήκος

90cm

Πλάτος

2 180Kg

Ωφέλιμο φορτίο

12Kg

ΒάροςΕπιβάτες

380cm

Μήκος

90cm

Πλάτος

2+1 210Kg

Ωφέλιμο φορτίο

17,5Kg

ΒάροςΕπιβάτες

ΝΕΟΣ
σχεδιασμός

ΝΕΟΣ
σχεδιασμός

ΝΕΟΣ
σχεδιασμός

285cm

Μήκος
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Φουσκωτό kayak MEMBA με κάλυμμα polyester
• Διαθέτοντας κομψό και καμπυλωτό σχήμα, το MEMBA υπερέχει σε ταχύτητα και διατηρεί σταθερή ευθεία γραμμή. Ιδανικό για όσους αναζητούν ένα αποτελεσματικό καγιάκ μεγάλων 

αποστάσεων
• Κατασκευασμένο με τεχνολογία υφάσματος™ AQUASHELL, το ανανεωμένο καγιάκ MEMBA είναι εξαιρετικά ανθεκτικό διαθέτοντας κάλυμμα με αντί-UV προστασία και μακράς διαρκείας 

γραφικά μέσω προηγμένης ψηφιακής εκτύπωσης
• Το σχήμα του σε συνδυασμό με το άκαμπτο πάτωμα drop-stitch υψηλής πίεσης, έχει ως αποτέλεσμα ευκολότερη ολίσθηση, καλύτερη διατήρηση ευθείας γραμμής και ευκολότερη κωπηλασία
• Σημεία συγκράτησης κουπιών με Velcro 
• Ρυθμιζόμενα καθίσματα με ψηλή πλάτη, αφρώδες μαξιλάρι, και τσέπες με πολλαπλό σύστημα με velcro και ιμάντες 
• Ελαστικά κορδόνια στην πλώρη και στην πρύμη για αποθήκευση αντικειμένων
• Σύστημα 2 πτερυγίων για καλύτερο χειρισμό • Εφοδιασμένο με πολλαπλές βαλβίδες ταχύτατης αποστράγγισης • Πλώρη σχεδιασμένη για να απομακρύνει τα νερά κατά την πλεύση, με 

χειρολαβή μεταφοράς από καουτσούκ

• Αεροθάλαμοι: 2+1 • Βαλβίδες αποστράγγισης: 1+2 • Πτερύγια: 2
• Περιέχει: Σάκο μεταφοράς, κάθισμα ψηλής πλάτης με αφρώδες μαξιλάρι και 

τσέπες, 2 πτερύγια kayak, 16”αντλία χειρός, κουπί kayak KP1

MEMBA 10’10’’
15680 ΠΤΛ: 610.00€

• Αεροθάλαμοι: 2+1 • Βαλβίδες αποστράγγισης: 1+2 • Πτερύγια: 2
• Περιέχει: Σάκο μεταφοράς, 2 καθίσματα ψηλής πλάτης με αφρώδες μαξιλάρι και τσέπες, 

2 πτερύγια kayak, 16”αντλία χειρός, 2 κουπιά kayak KP1

MEMBA 12’10’’
15681 ΠΤΛ: 698.90€

330cm

Μήκος

90cm

Πλάτος

1 110Kg

Ωφέλιμο φορτίο

13,4Kg

ΒάροςΕπιβάτες

390cm

Μήκος

90cm

Πλάτος

2 180Kg

Ωφέλιμο φορτίο

17Kg

ΒάροςΕπιβάτες
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ΝΕΟΣ
σχεδιασμός

ΝΕΟΣ
σχεδιασμός
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• Αεροθάλαμοι: 3+2 • Βαλβίδες αποστράγγισης: 2 • Πίεση αέρα: 10psi
• Πάχος Drop stitch: 7cm/2.8’’ • Περιέχει: Σακίδιο πλάτης με φερμουάρ, 3 

καθίσματα ψηλής πλάτης με αφρώδες μαξιλάρι και τσέπες, 2 πτερύγια kayak, 
αντλία αέρος διπλής ενέργειας Liquid Air V1

TOMAHAWK AIR-C 15’8’’
15684 ΠΤΛ: 1.187.80€

Φουσκωτό kayak TOMAHAWK
• Τα νέα TOMAHAWK είναι εξαιρετικά φουσκωτά κανο κατασκευασμένα εξολοκλήρου με τεχνολογία drop – stitch διπλού τοιχώματος για μέγιστη ακαμψία και 

ανθεκτικότητα • Σχεδιασμένα για σχεδόν όλους τους τύπους νερού • 40% ελαφρύτερα από τα παραδοσιακά σκληρά κανό της ίδιας κατηγορίας 
• 3 βαλβίδες αέρα για μεγαλύτερη ασφάλεια σε μεγάλες αποστάσεις • Σύστημα 2 πτερυγίων για μέγιστη ικανότητα χειρισμού 
• O εξαιρετικός συνδυασμός, σχεδιασμού κύτους και φουσκωτής καρίνας ,δίνει μεγάλη σταθερότητα και ταχύτητα στην κωπηλασία
• Η πλώρη είναι σχεδιασμένη ώστε να απομακρύνει τα νερά κατά την πλεύση και διαθέτει χειρολαβή μεταφοράς από καουτσούκ
• Καθίσματα με ψηλή πλάτη,αφρώδες μαξιλάρι,και τσέπες για αποθήκευση αντικειμένων

• Αεροθάλαμοι: 3 • Βαλβίδες αποστράγγισης: 2 • Πάχος Drop stitch: 7cm/2.8’’
• Πίεση αέρα: 10psi • Περιέχει:Σακίδιο πλάτης με φερμουάρ,1 καθίσμα ψηλής 

πλάτης με αφρώδες μαξιλάρι και τσέπες, 2 πτερύγια kayak,αντλία αέρος 
διπλής ενέργειας Liquid Air V1

TOMAHAWK AIR-K 12’4’’
15682 ΠΤΛ: 887.80€

• Αεροθάλαμοι: 3 • Βαλβίδες αποστράγγισης: 2 • Πίεση αέρα: 10psi
• Πάχος Drop stitch: 7cm/2.8’’ • Περιέχει: Σακίδιο πλάτης με φερμουάρ, 

2 καθίσματα ψηλής πλάτης με αφρώδες μαξιλάρι και τσέπες, 2 πτερύγια 
kayak, αντλία αέρος διπλής ενέργειας Liquid Air V1

TOMAHAWK AIR-K 14’5’’
15683 ΠΤΛ: 1.110.00€

375cm

Μήκος

72cm

Πλάτος

1 128Kg

Ωφέλιμο φορτίο

16,6Kg

ΒάροςΕπιβάτες

440cm

Μήκος

78cm

Πλάτος

2 210Kg

Ωφέλιμο φορτίο

20,3Kg

ΒάροςΕπιβάτες

478cm

Μήκος

88cm

Πλάτος

3 260Kg

Ωφέλιμο φορτίο

24,7Kg

ΒάροςΕπιβάτες



34 Φουσκωτά Canoe/Kayak

• Αεροθάλαμοι: 2+1
• Βαλβίδες αποστράγγισης: 1
• Διπλό σύστημα πτερυγίων
• Περιέχονται: 3 ανυψωμένα φουσκωτά καθίσματα, 3 μετατρέψιμα κουπιά Canoe-Kayak
• 11” Αντλία ποδιού, τσάντα μεταφοράς, 2 κεντρικά πτερύγια slide-in

RIPPLE 12’2’’

Φουσκωτό Canoe/Kayak RIPPLE

15687 ΠΤΛ: 787.78€

370cm

Μήκος

85cm

Πλάτος

3 230Kg

Ωφέλιμο φορτίο

18,5Kg

ΒάροςΕπιβάτες

Το ολοκαίνουργιο RIPPLE είναι ένα κανό 2/3 ατόμων ειδικά σχεδιασμένο με 

μεγάλη χωρητικότητα αποσκευών για μεγάλες βόλτες. Διαθέτοντας εξαιρετικά 

άνετο πάτωμα είναι εξαιρετικά σταθερό ασφαλές.

• Κατασκευασμένο από τεχνολογία™ CO-FABRIC, το RIPPLE είναι ένα πραγματικό ελαφρύ 
κανό σχεδιασμένο με γνώμονα την ευκολία χρήσης και μεταφοράς, συνδυάζοντας 
παράλληλα την απόδοση ευθείας γραμμής

• Συνδυασμός 2 υλικών, αδιάβροχο κάλυμμα στην εξωτερική πλευρά και πιο φιλικό  
προς το δέρμα στο εσωτερικό

• Ύφασμα βαρέως τύπου με την ειδική αντί-UV και υδρόφοβη επεξεργασία για 
ανθεκτικότητα 

• Ελαστικό κορδόνι συγκράτησης αντικειμένων στην πλώρη και στην πρύμνη
• Ανυψωμένα φουσκωτά καθίσματα
• Μεγάλος χώρος αποσκευών 
• Μπροστινές, πίσω και κεντρικές λαστιχένιες λαβές για εύκολη μεταφορά
• Υψηλής απόδοσης δύο κεντρικά πτερύγια για εξαιρετική διατήρηση ευθείας γραμμής



35

1. Ύφασμα βαρκών ανθεκτικού και βαρέως τύπου ενισχυμένου PVC
2. Ποιοτικό φουσκωτό πάτωμα ακτίνων για δύναμη και ακαμψία
3. 2 πλευρικοί θάλαμοι αέρα για σταθερότητα και ασφάλεια
4. Άνετο κάθισμα PVC

ΕΝΊΣΧΥΜΕΝΟ PVC KAYAK
1. Αφαιρούμενο άκαμπτο πάτωμα PVC DWF πάχους 7εκ.  

Δίνει καλύτερη σταθερότητα και ακαμψία
2. Πλευρικοί θάλαμοι αέρα που καθιστούν το καγιάκ σταθερό και ασφαλές
3.Ύφασμα καγιάκ ανθεκτικού και υψηλής ποιότητας ενισχυμένου PVC
4. Premium κάθισμα υψηλής πλάτης με σπογγώδες μαξιλάρι

ΕΝΊΣΧΥΜΕΝΟ PVC KAYAK
1. Κάλυψη πατωμάτων και του ανώτερου σημείου των 

πλευρικώνθαλάμων που κατασκευάζονται από ανθεκτικά καλύμματα 
πολυεστέραγια μακράς διαρκείας προστασία UV. Δίνει καλύτερη 
σταθερότητα και ακαμψία

2. Πλευρικοί και θάλαμοι αέρα πατώματος από βαρέως τύπου PVC
3. Επίπεδο πάτωμα για μεγάλη χωρητικότητα, εξαιρετική διατήρηση 

ευθείας γραμμής και σταθερότητα
4. Premium κάθισμα υψηλής πλάτης με σπογγώδες μαξιλάρι

ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ KAYAK

1. Ανθεκτικά καλύμματα κύτους πολυεστέρα για μακράς διαρκείας UV προστασία
2. Βαρέων καθηκόντων PVC που γίνονται πλευρικοί θάλαμοι αέρα
3. Εξαιρετικά άκαμπτο πτώση-ραμμένο διπλό ύφασμα τοίχων που γίνεται πάτωμα 

για να είστε γρηγορότεροι στο νερό για μεγαλύτερες αποστάσεις
4. Premium κάθισμα υψηλής πλάτης με σπογγώδες μαξιλάρι

ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ KAYAK
1. Drop-stitch από ύφασμα PVC, πάχους 7cm
2. Drop-stitch φουσκωτό πάτωμα, πάχους 7cm
3. Πολλαπλό σύστημα δακτυλίων στους πλαϊνούς θαλάμους  

για ρύθμιση της θέσης
4. Premium κάθισμα υψηλής πλάτης με σπογγώδες μαξιλάρι

ΥΨΗΛΗΣ ΠΊΕΣΗΣ KAYAK/CANOE
1. Κύρια θάλαμος σανίδας Drop-stitch με ύφασμα PVC, πάχους 20cm
2. Αφαιρούμενος κεντρικός θάλαμος πατώματος Drop-stitch με  

ύφασμα PVC, πάχους 7cm
3. Αποσπώμενο κάθισμα υψηλής πλάτης με σπογγώδες μαξιλάρι

ΥΨΗΛΗΣ ΠΊΕΣΗΣ KAYAK/CANOE

Τεχνολογιες KAYAK 2022

Κατασκευασμένο από θαλάμους I-beam, το RIPPLE είναι εξαιρετικά σταθερό και άνετο με μεγάλο χωρο αποθήκευσης εξοπλισμού. Η καινοτόμος 
τεχνολογία ™ CO-FABRIC σπάει τα όρια συνδυάζοντας διαφορετικά υλικά διαφορετικών ιδιοτήτων σε ένα. Το εξωτερικό μέρος αποτελείτε από 
εξαιρετικά σκληρό ενισχυμένο PVC και είναι εντελώς αδιάβροχο, διατηρώντας το εσωτερικό στεγνό, ενώ το εσωτερικό ύφασμα πολυεστέρα 
βαρέως τύπου είναι πιο φιλικό προς το δέρμα, εξασφαλίζοντας ένα άνετο ταξίδι.

1. Εξαιρετικά σκληρό ενισχυμένο υλικό PVC για αντοχή στις γρατσουνιές
2. Ελαφρύ ανθεκτικό ύφασμα πολυεστέρα για μακράς διαρκείας προστασία uv και φιλική προς το δέρμα αφή
3. Ποιοτικοί πλαϊνοί θάλαμοι αέρα και πατώματος για αντοχή και ακαμψία
4. Premium κάθισμα υψηλής πλάτης με φουσκωτό μαξιλάρι 18cm για άνεση

KAINOTOMO CANOE

CO-FABRIC CANOE ΜΕ ΘΑΛΑΜΟΥΣ I-BEAM
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• Κιτ σύνδεσης • Τολμηρός σχεδιασμός με ασφάλεια
• Αυξομειούμενη ταχύτητα • Σχεδιασμός ασφαλείας • Πιστοποίηση TÜV ασφαλούς σχεδιασμού
• Είναι σχεδιασμένο με σπορ χαρακτήρα για να έχει δυναμική και ευέλικτη συμπεριφορά
• Φτιαγμένο από nylon υψηλής ποιότητας που χρησιμοποιείται στη ναυτιλία και fiberglass, για μέγιστη αντοχή
• Κιβώτιο ελέγχου • Στεγανό κιβώτιο ελέγχου με μπαταρία lithium-ion εσωτερικά
• Διαθέτει κουμπί έκτακτης ανάγκης και κουμπιά On/Off
• Σας επιτρέπει να συνδέσετε το κιβώτιο ελέγχου στα SUP
• Διαθέτει μεγάλα D-rings και συμβατά σχοινιά • 2 ταχύτητες F1/F2 • Ταχύτητα: 4-6km/h / 2πρόσθιες ταχύτητες 
• Ισχύς κινητήρα: 12V DC, 240W • Πακέτο μπαταρίας Lithium: LG Lithium-ion cells, 11,1V DC, 8,8Ah
• Κιβώτιο ελέγχου: Διαστάσεις 210 x 155x 75mm. Αδιάβροχο, με κουμπιά ON, OFF και έκτακτης ανάγκης
• Φορτιστής: 12,6V DC, 5,0A, 230V/50Hz
• Χρόνος διάρκεια μπαταρίας: 60 λεπτά σε χαμηλή ταχύτητα, 30 λεπτα στη μέγιστη ταχύτητα
• Ασύρματο τηλεχειριστήριο με 3κουμπιά και αδιάβροχη θήκη για το μπράτσο
• Αξεσουάρ: Λουρί και δακτύλιος ασφαλείας, κιτ σχοινιών σύνδεσης, τηλεχειριστήριο με θήκη για το μπράτσο
• Λόγω του μικρού του βάρους (συνολικό 5.1kg) είναι πολύ εύκολη η μεταφορά του
• Διαστάσεις κινητήρα: 30x21cm • Βάρος κινητήρα: 2.5kg
• Εφαρμογή: Είναι συμβατό με όλα τα SUP της AM και με σχεδόν όλα τα σκάφη που έχουν υποδοχή για πτερύγιο

BlueDrive S
28241 ΠΤΛ: 698.89€

• Μπαταρία lithium-ion με βάρος 1.25kg, εξαιρετικά ελαφριά και 
ιδιαίτερα αποδοτική • Στεγανή με διακόπτη έκτακτης ανάγκης

• Χρόνος διάρκειας μπαταρίας;60 λεπτά στη χαμηλή ταχύτητα και 30 
λεπτά στην μέγιστη 

• 11.1V DC, 8.8Ah • Διαστάσεις: 21.5 x 15.5 x 7.5cm

Μπαταρία για Blue Drive S Power Fin
28242 ΠΤΛ: 444.11€

Με αυτόν τον αντάπτορα, το BLUEDRIVE Power Fin μπορεί να
συνδεθεί σε όλες τις σανίδες SUP με US Finbox.

• Διαστάσεις: 21,2 x 5,2 x 4,5cm
• Υλικό: PA66 + 30% GF. Shaft: Stainless steel

U.S. Finbox
28235 ΠΤΛ: 14.33€
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• Αεροθάλαμοι: 3
• Μεγ. Αριθμός επιβατών: 2 ενήλικες
• Με εξαιρετικά ανθεκτικό κάλυμμα, για προστασία των εσωτερικών θαλάμων
• Περιλαμβάνει:  Αντλία αέρος χειρός Air Hammer, 2 διπλά κουπιά αλουμινίου 

218mm, 2 καθίσματα με θήκες, 1 σάκο αποθήκευσης αντικειμένων, βαλβίδα 
αποστράγγισης, σετ επισκευής 

Φουσκωτό kayak VENTURA 
με κάλυμμα nylon

15603

330cm

Μήκος

86cm

Πλάτος

2 200Kg

Ωφέλιμο φορτίο

17,9Kg

ΒάροςΕπιβάτες

ΝΕΟΣ
σχεδιασμός
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Κατασκευασμένα από πολυαιθυλένιο (ΡΕ), 

με τη μέθοδο “rotomolding” (καλούπωμα 

με περιστροφική κίνηση), για μεγαλύτερη 

αντοχή και σταθερότητα. 

Seastar Kayak
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• Sit-in Kayak 1 θέσης
• Διαστάσεις: M250 x Π80 x Y26cm
• Βάρος: 21Kg 
• Μέγιστο φορτίο: 130Kg
• Χαρακτηριστικά: Επιφάνεια φόρτωσης με ελαστικά κορδόνια,  

4 χειρολαβές μεταφοράς

SCOUT

*Δεν περιλαμβάνει κάθισμα και κουπί

28142

Κίτρινο

Camo

Μπλε / Cyan

Κόκκινο

Πορτοκαλί

Κίτρινο

Κόκκινο

Πράσινο

Πορτοκαλί / Κίτρινο

Camo

• Sit-on-top Kayak 1 θέσης
• Διαστάσεις: M270 x Π80 x Y40cm
• Βάρος: 18Kg 
• Μέγιστο φορτίο: 150Kg
• Χαρακτηριστικά: Επιφάνεια φόρτωσης με ελαστικά κορδόνια, 

4 χειρολαβές μεταφοράς

BOSS

*Δεν περιλαμβάνει κάθισμα και κουπί

28143 ΠΤΛ: 379.00€

• Sit-on-top Kayak 1 θέση • Διαστάσεις: Μ305 x Π85 x Y33cm 
• Βάρος: 22Kg • Μέγιστο φορτίο: 150Kg 
• 1 αδιάβροχος χώρος αποθήκευσης αντικειμένων
• 1 τάπα αποστράγγισης
• Ελαστικό κορδόνι συγκράτησης αντικειμένων στην πρύμνη
• Χρώματα: Κίτρινο/Πράσινο, Κίτρινο, Κόκκινο/Μαύρο, Κόκκινο, Camo 1, Camo 2
• Δεν περιλαμβάνει κάθισμα και κουπί

DORY
28153

Κίτρινο

Κόκκινο
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Πορτοκαλί/Κίτρινο

Κίτρινο

Κόκκινο

Πορτοκαλί

Πράσινο/Άσπρο/Μαύρο

Κόκκινο

Πορτοκαλί

28144

• Sit-on-top Kayak 2 θέσεων 
• Διαστάσεις: Μ380 x Π80 x Y34,5cm
• Βάρος: 32Kg 
• Μέγιστο φορτίο: 250Kg
• Δέχεται ρυθμιζόμενα καθίσματα με σκελετό 

αλουμινίου (δεν περιλαμβάνονται)
• Χαρακτηριστικά: 1 στεγανή καταπακτή αποθήκευσης 

αντικειμένων + 1 αδιάβροχη , 4 υποδοχές για 
τοποθέτηση περιστρεφόμενης καλαμοθήκης ή άλλου 
εξοπλισμού, 4 χειρολαβές μεταφοράς, ελαστικό 
κορδόνι συγκράτησης αντικειμένων στην πρύμνη, 
Ελαστικά κορδόνια συγκράτησης κουπιού

• Χρώματα: Πορτοκαλί, Κόκκινο, Κίτρινο, Πορτοκαλί / 
Κίτρινο, Camo

CAPTAIN II

*Δεν περιλαμβάνει καθίσματα και κουπιά

28090

• Sit-on-top Kayak 3 θέσεων 
• Διαστάσεις: Μ450 x Π88 x Y45cm
• Βάρος: 50Kg 
• Μέγιστο φορτίο: 307Kg
• Με στηρίγματα πλάτης
• Χαρακτηριστικά: 2 αδιάβροχοι χώροι αποθήκευσης αντικειμένων, 2 

σταθερές καλαμοθήκες, 3 υποδοχές για τοποθέτηση περιστρεφόμενης 
καλαμοθήκης, Πηδάλιο με πεντάλ για ευκολότερο χειρισμό, 4 
χειρολαβές μεταφοράς, Ελαστικό κορδόνι συγκράτησης αντικειμένων 
στην πρύμνη και στην πλώρη, Ελαστικό κορδόνι συγκράτησης κουπιού

• Χρώματα: Πορτοκαλί, Κόκκινο, Κίτρινο,  
Πορτοκαλί / Κίτρινο, Πράσινο / Κίτρινο, Camo

NEREUS 3

*Δεν περιλαμβάνει καθίσματα και κουπιά

ΠΤΛ: 1.329.00€
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Χακί

Χακί

Λευκό

Λευκό

28155

• Sit-on-top Kayak 1 θέση  • Ιδανικό για ψάρεμα
• Διαστάσεις: Μ380 x Π85 x Y38cm 
• Βάρος: 35Kg • Μέγιστο φορτίο: 150Kg 
• 2 αδιάβροχοι χώροι αποθήκευσης αντικειμένων
• Μεγάλος αποθηκευτικός χώρος στην πλώρη
• Καταπακτή τοποθέτησης της μπαταρίας για το μοτέρ
• 6 σταθερές καλαμοθήκες 
• 2 χειρολαβές μεταφοράς
• Υποδοχή για πεταλιέρα ή μοτέρ 
• Πλευρικές μπάρες αλουμινίου
• Αντιολισθιτικό κατάστρωμα 
• Ελαστικό κορδόνι συγκράτησης αντικειμένων στην πρύμνη
• Πηδάλιο με εύκολο χειρισμό
• 1 κάθισμα αλουμινίου, συρόμενο για ρύθμιση θέσης και 

ανακλινόμενη πλάτη 
• Χρώματα: Λεύκο, Χακί 
• Δεν περιλαμβάνει κουπί 
• Δεν περιλαμβάνεται πεταλιέρα ή μοτέρ

PILOT 1
28156

• Sit-on-top Kayak 2 θέσεις 
• Ιδανικό για ψάρεμα
• Διαστάσεις: Μ400 x Π85 x Y38cm 
• Βάρος: 40Kg
• Μέγιστο φορτίο: 350Kg 
• 3 αδιάβροχοι χώροι αποθήκευσης αντικειμένων
• Καταπακτή τοποθέτησης της μπαταρίας για το μοτέρ
• 2 σταθερές και 4 θέσεις για περιστρεφόμενες καλαμοθήκες
• 6 χειρολαβές μεταφοράς 
• Υποδοχή για 2 πεταλιέρες ή μοτέρ
• Ελαστικό κορδόνι συγκράτησης αντικειμένων στην πρύμνη
• Πηδάλιο με εύκολο χειρισμό
• 2 καθίσματα αλουμινίου,συρόμενα για ρύθμιση θέσης και 

ανακλινόμενη πλάτη 
• Χρώματα: Λεύκο, Χακί
• Δεν περιλαμβάνεται πεταλιέρα ή μοτέρ

PILOT 2

28157

11 στροφές/πεταλιά

Πεταλιέρα ανοιχτού τύπου
28158

Ηλεκτρικό Μοτέρ 12V για kayak
• 5 ταχύτητες εμπρός και 3 πίσω • Με ένδειξη στάθμης μπαταρίας στο 100%, 50%, 20%
• Βάρος: 7Kg
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• Sit-on-top Kayak 1 θέσης
• Με δυνατότητα τοποθέτησης ηλεκτρικού μοτέρ
• Διαστάσεις: Μ200 x Π88 x Y39cm
• Βάρος: 17Kg
• Μέγιστο φορτίο: 127Kg
• Με στήριγμα πλάτης
• Χαρακτηριστικά:
• Θήκη μπαταρίας με ιμάντες
• Καθρέπτης για τοποθέτηση ηλεκτρικού μοτερ
• 5 χειρολαβές μεταφοράς
• Ελαστικό κορδόνι συγκράτησης κουπιού
• Χρώματα: Μπλε, Γκρι

RIDER
28119 ΠΤΛ: 587.00€

Δέχεται 
ηλεκτρικό  

μοτέρ*

* Δεν περιλαμβάνεται

28180

• Sit-in Kayak • Διαστάσεις: Μ445 x Π58 x Y30cm 
• Βάρος: 26Kg • Μέγιστο φορτίο: 126Kg 
• Διάσταση cockpit: 86 x 40 x 27cm • Με αναπαυτικό κάθισμα
• Χαρακτηριστικά: Πηδάλιο με πεντάλ, 2 αδιάβροχοι χώροι αποθήκευσης αντικειμένων,  

2 ελαστικά κορδόνια συγκράτησης αντικειμένων, Δίχτυ συγκράτησης αντικειμένων, 
2 χειρολαβές μεταφοράς, Υποδοχή κουπιού για ανάπαυση

• Χρώματα: Κόκκινο, Κίτρινο
• Περιλαμβάνει ποδιά

SEASTAR DREAMER
ΠΤΛ: 1119.00€

28148

• Sit - in Kayak 
• Διαστάσεις: Μ502 x Π55  x Y38cm
• Βάρος: 28 Kg 
• Μέγιστο φορτίο: 147 Kg
• Διάσταση cockpit: 75 x 39,5 x 34cm 
• Με αναπαυτικό κάθισμα
• Πηδάλιο με πεντάλ
• Aδιάβροχοι χώροι αποθήκευσης αντικειμένων
• 2 ελαστικά κορδόνια συγκράτησης αντικειμένων
• Δίχτυ συγκράτησης αντικειμένων
• 2 χειρολαβές μεταφοράς
• Υποδοχή κουπιού 
• Χρώματα: Κόκκινο

SEASTAR OTIUM
ΠΤΛ: 896.00€

Ποδια για Seastar Hug28135
Ποδια για Seastar Dreamer28136

Ποδια Neoprene
ΠΤΛ: 94.00€
ΠΤΛ: 94.00€
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Σας παρουσιάζουμε το FALCON
Το Falcon είναι ένα πολυμορφικό καγιάκ sit-on-top, υψηλής απόδοση. Χάρη στην προσαρμοστικότητά του είναι εξαιρετικά εύκολο στη μεταφορά και στην αποθήκευση. Η επαναστατική 
πατέντα μετατροπής από μονό καγιάκ σε διπλό ή και μεγαλύτερο, είναι η λύση που περιμένατε!

ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
Το Falcon είναι κατασκευασμένο από HTP (θερμοπλαστικό υψηλής απόδοσης) και είναι εύκολο στον χειρισμό. Με το καινοτόμο σύστημα Snap-Tap της Point 65, το Falcon λύνεται και 
συναρμολογείται σε δευτερόλεπτα. Είναι άκαμπτο, σταθερό και ανθεκτικό και προσφέρει μοναδική εμπειρία κωπηλασίας.

ΆΝΕΣΗ 
Το Falcon έχει ένα άνετο κάθισμα, θήκες ποτηριών, σημεία στήριξης των ποδιών και χώρο για τον στεγανό σάκο σας με τα απαραίτητα αντικείμενα για την περιπέτειά σας. Επίσης έχει 
αναδιπλούμενη πλάτη καθίσματος, καταπακτές με Quick-Lock εμπρός και πίσω για εύκολη πρόσβαση στον εξοπλισμό σας, αλλά και δύο εσοχές με ελαστικά κορδόνια εμπρός και πίσω 
για τοποθέτηση στεγανών κουτιών ή σάκων.

28301

• Μήκος: 266cm
• Πλάτος: 66,6cm
• Ύψος: 25,2cm
• Βάρος: 21 Kg
• Ωφέλιμο φορτίο: 100Kg
• Βάρος ανα τμήμα: Περίπου 11 Kg
• Μήκος εμπρός τμήματος: 138cm
• Μήκος πίσω τμήματος: 138cm
• Εγγύηση: 2 χρόνια
• Χρώμα: Κόκκινο

FALCON SOLO
ΠΤΛ: 495.00€
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Κουπί Αλουμινίου 
ΚP1 για Kayak

28021

Ίστός
• Αλουμίνιο πάχους 1.2mm 
• 4 μερών • Διάμετρος: 29mm 
• Μήκος: 230cm

Λεπίδα
• Πολυπροπυλένιο 85%+15% fiberglass
• Βάρος: 1150γρ

ΠΤΛ: 48.78€

Κουπί Fiberglass 
KP2 για Kayak

28027

Ίστός
• Fiberglass πάχους 1.25mm • 4 μερών
• Διάμετρος: 29mm
• Μήκος: 230cm

Λεπίδα
• Πολυπροπυλένιο 85%+15% fiberglass
• Βάρος: 990γρ

ΠΤΛ: 90.56€

Κουπί Carbon 
KP3 για Kayak

28028

Ίστός
• Carbon πάχους 1.14mm, 30% carbon  

+ 70% fiberglass • 4 μερών 

• Διάμετρος: 29mm
• Μήκος: 230cm

Λεπίδα
• 100% Carbon
• Βάρος: 940γρ

ΠΤΛ: 355.44€

Κουπιά Kayak
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Κουπί Αλουμινίου 
για Canoe

28000

Ίστός
• Αλουμίνιο πάχους 1.2mm 
• 2 μερών • Διάμετρος: 29mm
• Μήκος: 117-140cm

Λεπίδα
• Ενισχυμένο Πολυπροπυλένιο • Μ 41 Χ 20.5cm
• Βάρος:640γρ

ΠΤΛ: 36.33€

• Άξονας αλουμινίου με ελαστικόgrip 
• Διατομή Φ30mm 
• Μήκος: 207cm (συνολικό)
• Λεπίδες: ΡΕ 
• Μονοκόμματο

Κουπί διπλό 
Seastar Elite

28018

Κουπί Αλουμινίου RIPPLE-TECH 
2-in-1 για Kayak-Canoe

28033

Ίστός
• Πάχος: 1.2mm Αλουμινιου
• Διάμετρος: 29mm

Λεπίδα
• 30% Fiberglass + 70% Nylon : 42 x 20cm
• Μήκος 3 μερών Canoe  x2: 150cm
• Μήκος 4 μερών Kayak  x1: 230cm
• Βάρος: 1450gr 

ΠΤΛ: 71.11€
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Κάθισμα Seastar Deluxe για 
kayak sit-on-top

28009 ΠΤΛ: 42.90€

Κάθισμα Deluxe Plus
28110 ΠΤΛ: 68.90€

Κάθισμα Αλουμινίου
28107 ΠΤΛ: 99.00€

Κάθισμα Sport
28010 ΠΤΛ: 24.00€

28115 Πηδάλιο

28116 Πλαστικό κάλυμμα καταπακτής

28117 Τάπα αποστράγγισης

28118 Χειρολαβή

28126 Πλαστικό γαντζάκι

28127 Ανοξείδωτος κρίκος

28128 Ελαστικό κορδόνι (μέτρο)

Ανταλλακτικά για kayak
ΠΤΛ: 150.00€
ΠΤΛ: 35.50€
ΠΤΛ: 8.90€
ΠΤΛ: 5.00€
ΠΤΛ: 2.30€
ΠΤΛ: 4.50€
ΠΤΛ: 3.40€

Κάθισμα Kayak ψηλή πλάτη
28236 ΠΤΛ: 37.67€

• Αφαιρούμενο κάθισμα με velcro 
• Πολυεστερικό υλικό με αφρώδες μαξιλάρι
• Συμβατό με όλα τα kayak

Πτερύγιο Kayak
28270 ΠΤΛ: 25.33€

• Διαστάσεις: 33.5 x 15cm
• Υλικό: Ενισχυμένο νάιλον

Περιστρεφόμενη 
Καλαμοθήκη

28129

Άγκυρα για Kayak
28299 ΠΤΛ: 21.67€

• Μεταλλική άγκυρα 0.7kg
• Περιλαμβάνει σχοινί 6mm - 8m
• Για όλα τα φουσκωτά Καγιάκ 
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Κάθισμα Canoe
28317 ΠΤΛ: 68.44€

• Βαρέως τύπου ανυψωμένο κάθισμα με 
πολυεστερικό κάλυμμα
• Φουσκώνεται έως18cm
• Για το Canoe Ripple
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Κορδόνι κουπιού
28134 ΠΤΛ: 32.00€

Ίστίο για Kayak
28108 ΠΤΛ: 54.90€

ΠΤΛ: 62.90€

Τρόλεϋ μεταφοράς Kayak
28017

Σχάρα οροφής 
αλουμινίου

28109 ΠΤΛ: 106.00€

Σταντ επιτοίχιο για 
αποθήκευση kayak

28111 ΠΤΛ: 60.00€

Μπάρες οροφής αυτοκινήτου
28031

• Ιδανικές για μεταφορά αθλητικού εξοπλισμού όπως  Kayak, 
Sup, Snowboards αλλά και για οποιαδήποτε αποσκευή

• Διαστάσεις : 75 x 11 x 10,5 cm
• Εφαρμογή: Κατάλληλο για σχεδόν όλα τα αυτοκίνητα 

εξαιρουμένων των cabrio, με ανοιγόμενη ή γυάλινη  οροφή  
και αυτών που έχουν πλευρικούς αερόσακους τύπου 
κουρτίνας

• Υλικό: Εσωτερικό από αφρώδες υλικό με κάλυμμα polyester
• Με ενσωματωμένους ιμάντες πρόσδεσης
• Δεν χρειάζονται εργαλεία για την τοποθέτηση τους

Κράνος
28149 ΠΤΛ: 34.90€

• Χρώματα: Κόκκινο, Ροζ, Πορτοκαλί
• Μεγέθη: M, L  
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• Διαστάσεις: 2,55 x 1,25m 
• Αεροθάλαμοι: 3+1 
• Μεγ. Αριθμός επιβατών: 2 ενήλικες /  

1 ενήλικας + 2 παιδιά 
• Μέγιστο φορτίο: 185Kg 
• Βάρος: 7,3Kg 
• Μέγιστη ισχύς μοτέρ: 500W 
• Με υποδοχή για μοτέρ 15651 - 17,8lbs
• Περιλαμβάνει: Αντλία αέρος, σετ κουπιών,  

φουσκωτό κάθισμα, σετ επισκευής, τσάντα 
μεταφοράς

MOTION
15642 ΠΤΛ: 187.78€

• Διαστάσεις: 3 x 1,34m
• Αεροθάλαμοι: 2+1 
• Μεγ. Αριθμός επιβατών: 3 ενήλικες + 1 παιδί
• Μέγιστο φορτίο: 380Kg 
• Βάρος: 17Kg 
• Μέγιστη ισχύς μοτέρ: 3kW / 4HP
• Με υποδοχή για μοτέρ βενζίνης
• Περιλαμβάνει: Αντλία αέρος, σετ κουπιών, 

φουσκωτό κάθισμα, σετ επισκευής, τσάντα 
μεταφοράς

CLASSIC
15644 ΠΤΛ: 498.89€

Πτυσσόμενο κάθισμα PVC, 
περιστρεφόμενο

15652 ΠΤΛ: 84.00€

Ξύλινος πάγκος για βάρκες 
CLASSIC & DELUXE

15653 ΠΤΛ: 31.50€

Σετ επισκευής 
BESTWAY

15659

• Διαστάσεις: 2,83 x 1,52 m
• Αεροθάλαμοι: 2+2
• Μεγ. Αριθμός επιβατών: 2 ενήλικες + 1 παιδί 
• Μέγιστο φορτίο: 225Kg • Βάρος: 9,5Kg
• Μέγιστη ισχύς μοτέρ: 500W
• Με υποδοχή για μοτέρ 15651 - 17,8lbs
• Περιλαμβάνει: Αντλία αέρος, σετ κουπιών, φουσκωτό 

κάθισμα, σετ επισκευής, τσάντα μεταφοράς

WILD RIVER 9’3’’
15643 ΠΤΛ: 198.90€
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• Διαστάσεις: 2,43 x 1,02cm
• Αεροθάλαμοι: 3
• Υλικό κατασκευής: Βινύλιο υψηλής αντοχής
• Μέγιστος αριθμός επιβατών: 2 ενήλικες
• Μέγιστο φορτίο: 170Kg
• Βάρος: 15Kg
• Περιλαμβάνει: Δύο κουπιά αλουμινίου 1,45m & σετ επισκευής

VOYAGER 300
15605

• Διαστάσεις: 3,48 x 1,41cm
• Αεροθάλαμοι: 3
• Μέγιστο φορτίο: 260kg
• Μέγιστος Αριθμός Επιβατών: 3 
• Βάρος: 15.5kg
• Διαθέτει ενσωματωμένη καλαμοθήκη, χειρολαβές μεταφοράς, 

σημεία συγκράτησης κουπιών, σχοινί περιμετρικά
• Περιλαμβάνει: Σετ Κουπιών 1.45m, σετ επισκευής, 2 φουσκωτά 

καθίσματα,Θ ήκη αποθήκευσης αντικειμένων

VOYAGER 500
15604

• Διαστάσεις: 2.91 x 1,27 x 0,46m
• Αεροθάλαμοι: 3
• Μέγιστο φορτίο: 270kg
• Μέγιστος Αριθμός Επιβατών: 3 
• Βάρος: 15.7kg
• Δέχεται βάση μηχανής
• Μέγιστη ισχύς μοτέρ: 1,4hp/1,0kw
• Διαθέτει ενσωματωμένη καλαμοθήκη, χειρολαβές  

μεταφοράς,σύστημα ασφάλισης κουπιών, σχοινί περιμετρικά
• Περιλαμβάνει: Σετ Κουπιών αλουμινίου 1.52m, σετ επισκευής,  

2 φουσκωτά καθίσματα, Θήκη αποθήκευσης αντικειμένων,  
αντλία αέρος χειρός

HYDRO FORCE 
MARINE PRO I

15602



• Μήκος: 250cm/8’2’’ 
• Πλάτος: 140cm/55’’ 
• Πάτωμα: DWF Air ΠΙΕΣΗ:1.0 bar 
• Μπαλόνια πίεση αέρα: 0.25 bar 
• Αεροθάλαμοι: 3 + 1 
• Μέγιστος αριθμός επιβατών: 2 + 1 
• Μέγιστο φορτίο: 280kg/ 616lbs 
• Ύψος: 38.1cm /15”
• Μέγιστη ισχύς μοτέρ: 3.7KW / 5HP 
• Βάρος: 25kg / 55.1lbs

U-DELUXE DWF AirDeck 250cm
15618 ΠΤΛ: 721.11€

• Μήκος: 298cm/9’9’’ 
• Πλάτος: 155cm/61’’ 
• Πάτωμα: DWF Air ΠΙΕΣΗ: 1.0 bar 
• Μπαλόνια πίεση αέρα: 0.25 bar 
• Αεροθάλαμοι: 3 + 1 
• Μέγιστος αριθμός επιβατών: 3 + 1 
• Μέγιστο φορτίο: 360kg / 792lbs 
• Ύψος: 38.1cm /15”
• Μέγιστη ισχύς μοτέρ: 11KW / 15HP 
• Βάρος: 28kg /61.7lbs

U-DELUXE DWF AirDeck 298cm
15619 ΠΤΛ: 854.44€

• Μήκος: 350cm/11’6’’ 
• Πλάτος: 160cm/63’’ 
• Πάτωμα: DWF Air ΠΙΕΣΗ:1.0 bar 
• Μπαλόνια πίεση αέρα: 0.25 bar 
• Αεροθάλαμοι: 3 + 1 
• Μέγιστος αριθμός επιβατών: 5 
• Μέγιστο φορτίο: 480kg/1056lbs 
• Ύψος: 38.1cm /15”
• Μέγιστη ισχύς μοτέρ: 14.7KW / 20HP 
• Βάρος: 34kg /75.0lbs

U-DELUXE DWF AirDeck 350cm
15620 ΠΤΛ: 998.89€

U-DELUXE 
• Φουσκωτές βάρκες DELUXE με πλώρη τύπου U, κατασκευασμένες με την High Frequency Welding Technology της Aqua Marina στους πλαϊνούς θαλάμους σε συνδυασμό με το Drop Stitch Light Technology στο πάτωμα προσφέρουν 

ασφάλεια και σταθερότητα, είναι συμπαγής αλλά και πολύ ελαφριές • Διαθέσιμες σε 3 μεγέθη, 2.50cm, 2.98cm και 3.50cm μήκος είναι ιδανικές για βάρκες αναψυχής με μεγάλα μπαλόνια αρκετά ευρύχωρες ώστε να μπορούν να 
μεταφέρουν όλο τον εξοπλισμό σας • Κατασκευασμένες από υψηλής ποιότητας ενισχυμένο PVC • Διαθέτουν ενσωματωμένο σύστημα ασφάλισης κουπιών για ευκολότερη κωπηλασία

• Συμπαγής χειρολαβές μεταφοράς και ανοξείδωτος κρίκος πλώρης • Βαλβίδα αποστράγγισης • Προστατευμένες περιμετρικά από υψηλής ποιότητας καουτσούκ
• Διαθέτουν βάση μηχανής • Η βάρκα DELUXE μαζί με όλα τα αξεσουάρ μπαίνουν στο σάκο μεταφοράς και μπορεί να χωρέσει ακόμα και στο πίσω κάθισμα των περισσοτέρων αυτοκινήτων
• Περιλαμβάνει ξύλινο κάθισμα, σάκο μεταφοράς, αντλία αέρος διπλής ενέργειας Liquid Air V1, σετ κουπιών, κιτ επισκευής

50
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• Μήκος: 285cm/9’4’’
• Πλάτος: 160cm/63’’
• Πάτωμα: DWF air
• Αεροθάλαμοι: 4 + 1
• Μέγιστος αριθμός επιβατών: 4
• Μέγιστο φορτίο: 400kg
• Μέγιστη ισχύς μοτέρ: 3.7KW / 5HP
• Βάρος: 30kg

AIRCAT DWF AirDeck 9’4”
15613 ΠΤΛ: 921.11€

• Μήκος: 335cm/11’0’’
• Πλάτος: 160cm/63’’
• Πάτωμα: DWF air 
• Αεροθάλαμοι: 4 + 1 
• Μέγιστος αριθμός επιβατών: 5 
• Μέγιστο φορτίο: 400kg 
• Μέγιστη ισχύς μοτέρ: 7.5kw/9.9hp
• Βάρος: 33.5kg

AIRCAT DWF AirDeck 11’0”
15617 ΠΤΛ: 998.89€

AIRCAT CATAMARAN
• Φουσκωτό catamaran με εντυπωσιακά σταθερό κύτος, μεγάλους χώρους που ανταποκρίνεται εξαιρετικά σε ανέμους και κύματα αναπτύσσοντας μεγάλη ταχύτητα
• Διαθέσιμο σε 2 μεγέθη, 2.85m και 3.35m μήκος με 1.6m πλάτος είναι ιδανικό για σκάφος ασφάλειας και βάρκα αναψυχής. Ο μοναδικός σχεδιασμός πλώρης ανοιχτού τύπου, το κάνει αρκετά ευρύχωρο και 

προσφέρει εύκολη πρόσβαση σε αυτούς που κάνουν κατάδυση και ψάρεμα • Κατασκευασμένο με την High Frequency Welding Technology της Aqua Marina στους πλαϊνούς θαλάμους σε συνδυασμό με το Drop 
Stitch Light Technology στο πάτωμα προσφέρει ασφάλεια και σταθερότητα,είναι συμπαγές αλλά και πολύ ελαφρύ • Διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα ασφάλισης κουπιών για ευκολότερη κωπηλασία.

• Συμπαγής χειρολαβές • Βαλβίδα αποστράγγισης • Προστατευτικές μύτες από καουτσούκ • Διαθέτει βάση μηχανής • Πλέον οι μέρες που χρειαζόμασταν τρέιλερ για να μεταφέρουμε το σκάφος μας έχουν 
παρέλθει. Το AIRCAT μαζί με όλα τα αξεσουάρ μπαίνουν στο σάκο μεταφοράς και μπορεί να χωρέσει ακόμα και στο πίσω κάθισμα των περισσοτέρων αυτοκινήτων • Περιλαμβάνει σάκο μεταφοράς, αντλία αέρος 
διπλής ενέργειας Liquid Air V1, σετ κουπιών



• Τηλεσκοπική λαβή 6’’ 
• 5 ταχύτητες εμπρός + 2 όπισθεν
• Κεφαλή αλουμινίου και προπέλα 2 πτερυγίων
• Με φωτεινή ένδειξη LED για τη στάθμη της μπαταρίας
• Με ανοδιωμένο παξιμάδι στην προπέλα, για αποφυγή 

της οξείδωσης με τη μέθοδο της ηλεκτρόλυσης 
• Έτοιμο για αλμυρό νερό

Ηλεκτρικό Μοτέρ 12V  
μπαταρίας II

66LBS15631

• Προωστική ισχύς: 56lbs / 1HP 
• 660W - 55A 
• Βάρος: 9,5Kg

• Προωστική ισχύς: 66lbs/ 1,2HP
• 720W - 60A
• Βάρος: 10Kg

56LBS15657

• Λειτουργεί στα 12V/180W
• Βάρος: 2.35 kg
• Προωστική ισχύς: 8kg - 18 lbs (max)
• Κατανάλωση: 7 – 14,7 Α
• Μήκος Ιστού: 60cm
• Συνολικό μήκος: 75cm
• Ταχύτητες: 1 εμπρός-1 όπισθεν
• IPX4
• Συμβατό με: Motion, Wild River

Ηλεκτρικό μοτέρ 
Τ-18

15651 ΠΤΛ: 177.67€

52 Ηλεκτρικά Μοτέρ



Γιλέκο - Πλευστικό βοήθημα CE 
Ενηλίκων 50N

60901

• Γιλέκο επίπλευσης Neoprene
• Ιδανικό για watersports
• Εναρμονισμένο με τις οδηγίες EN 13138-1:2008,EN ISO 12402-5:2006/A1:2010
• Πιστοποίηση CE

Μέγεθος
S
M
L
XL
XXL

Βάρος (Kg)
30 – 50
50 – 70
70 – 90
90 – 110
110 +

Άνωση (Ν)
50
50
50
50
50

Γιλέκο - Πλευστικό βοήθημα CE 
Παιδικό

60902

• Γιλέκο επίπλευσης Neoprene
• Ιδανικό για watersports
• Εναρμονισμένο με τις οδηγίες EN 13138-1:2008,EN ISO 12402-5:2006/A1:2010
• Πιστοποίηση CE

Μέγεθος
S
M
L

Βάρος (Kg)
10 – 15
15 – 20
20 – 25

Άνωση (Ν)
30
40
40
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Φορέστε το Restube στην μέση σας ή συνδέστε το στον εξοπλισμό σας. Είναι διπλωμένο σφιχτά 
στην θήκη του και σχεδόν δεν το νιώθετε. Είναι πανεύκολο στην χρήση καθώς τραβάτε απλά το 
κορδόνι με απότομη κίνηση και το Restube φουσκώνει μόνο του.

• Φουσκώνει με το στόμα μέσω της ειδικής βαλβίδας που διαθέτει για να κάνετε οικονομία σε 
φιαλίδια CO2. Από την ίδια βαλβίδα ξεφουσκώνει
• Είναι επαναχρησιμοποιούμενο (μέχρι και 100 φορές) τοποθετώντας καινούριο φιαλίδιο
• Πιστοποιημένα φιαλίδια με κατάλληλη ποσότητα CO2 και ειδική επικάλυψη για προστασία από 
το θαλασσινό νερό
• Σχεδιασμένο & μελετημένο στην Γερμανία

Re
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Restube BASIC
66401

• Πλωτήρας 75N από ανθεκτικό υλικό εγκεκριμένο για σωσίβια (DIN ISO 12402-7)
• Ιδανικός για δραστηριότητες γύρω από το νερό
• Τοποθετείται πάνω στη ζώνη μήκους 125cm οριζόντια 
• Διαστάσεις: 14x6x5cm • Βάρος: 240gr

ΠΤΛ: 39.90€

Restube SWIM
66403

• Πλωτήρας 75N από πολύ λεπτό υλικό  
εγκεκριμένο για σωσίβια (DIN ISO 12402-7)

• Ιδανικό για κολυμβητές
• Τοποθετείται πάνω στη ζώνη μήκους 125cm οριζόντια ή κάθετα
• Το κορδόνι ασφάλισης είναι και σφυρίχτρα
• Διαθέτει μικρή ενσωματωμένη τσέπη για κλειδί (μη αδιάβροχη)
• Διαστάσεις: 12x6x4cm • Βάρος: 210gr
• Χρώματα: Black / Icemint, Black / Oasis

ΠΤΛ: 59.90€

Restube SPORTS
66404

• Πλωτήρας 75N από ανθεκτικό υλικό εγκεκριμένο για σωσίβια (DIN ISO 12402-7)
• Ιδανικός για απαιτητικές συνθήκες
• Τοποθετείται πάνω στη ζώνη μήκους 125cm οριζόντια ή κάθετα
• Το κορδόνι ασφάλισης είναι και σφυρίχτρα
• Διαθέτει μικρή ενσωματωμένη τσέπη για κλειδί (μη αδιάβροχη)
• Κλείσιμο ασφαλείας 
• Διαστάσεις: 14x7x5cm • Βάρος: 270gr 
• Χρώματα: Azure Blue, Lime Green

ΠΤΛ: 66.30€

Restube CLASSIC
66402

• Πλωτήρας 75N από ανθεκτικό υλικό εγκεκριμένο για σωσίβια (DIN ISO 12402-7)
• Ιδανικός για δραστηριότητες μέσα στο νερό
• Τοποθετείται πάνω στη ζώνη μήκους 125cm οριζόντια ή κάθετα
• Το κορδόνι ασφάλισης είναι και σφυρίχτρα
• Διαθέτει μικρή ενσωματωμένη τσέπη για κλειδί (μη αδιάβροχη)
• Διαστάσεις: 14x6x5cm • Βάρος: 260gr • Χρώματα: Sea Blue, Petrol Blue, Coral Red

ΠΤΛ: 45.90€
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Ανταλλακτικά Φιαλίδια ζεύγος
66410

• CO2 16gr, με σπείρωμα
• Με πράσινο κλιπ ασφαλείας
• Συμφωνο με τον κανονισμό DIN EN ISO 12402-7, 
ανθεκτικό στο θαλασσινό νερό
• Για μεταφορά με αεροπλάνο, ακολουθήστε τους 
κανονισμούς της IATA

ΠΤΛ: 6.10€

Ανακλαστήρας
66412

Με τον ανακλαστήρα RESTUBE, που έχει κατασκευαστεί από 
υλικό 3M™ Scotchlite™ Reflective Material, θα μπορείτε να γίνεται 
καλύτερα ορατοί σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Σχεδιασμένος 
από την 3M™ για να πληροί τις προδιαγραφές του κανονισμού 
SOLAS (Safety of Life at Sea), o ανακλαστήρας RESTUBE θα μείνει 
κολλημένος στο Restube σας, ακόμη και στις πιο αντίξοες συνθήκες 
στο νερό.

ΠΤΛ: 4.70€

Restube LIFEGUARD
66405

Το RESTUBE Lifeguard είναι κατάλληλο για χρήση μόνο από εκπαιδευμένους 
ναυαγοσώστες και άλλους επαγγελματίες διασώστες.

• Υλικό: Nylon / TPU • Διαστάσεις: 16 x 10 x 7 cm • Βάρος: 450 gr

ΠΤΛ: 143.90€

Ζώνη XL
66413

H στάνταρ ζώνη μας μήκους 1,15m είναι πολύ κοντή για εσάς; Μην ανησυχείτε!
Με την Ζώνη XL RESTUBE μπορείτε να έχετε μήκος ζώνης έως και 1,55m και θα 
μπορείτε να φοράτε το RESTUBE σας άνετα σε όλες τις περιστάσεις.

• Μήκος: 1,55m
• Πλάτος: 25mm

ΠΤΛ: 5.60€

Active Belt
66414

Κατά την διάρκεια κολύμβησης μεγάλων αποστάσεων ή πολύωρου surfing – ειδικά 
εάν δεν φοράτε στολή neoprene – είναι πιθανό το RESTUBE σας να μην παραμένει 
σταθερό στο κέντρο της μέσης σας, όπου είναι το ιδανικό σημείο γι’ αυτές τις δύο 
δραστηριότητες. Χάρη στην Active Belt με το ενσωματωμένο Restube stick, το Restube 
σας μένει σταθερό στην μέση σας.

• Μήκος: 127 cm • Πλάτος: 25 mm
• Η συσκευασία περιλαμβάνει: Ζώνη με πόρπη, αφαιρούμενο Restube stick

ΣΗΜΑΝΤΊΚΟ: Μόνο τα Restube Classic και Restube Sports μπορούν να συνδυαστούν με 
την Active Belt. Το Restube Swim έχει ήδη ενσωματωμένη την Active Belt. Η ζώνη του 
Restube Basic δεν αλλάζει.

• Χρώμα: Μαύρο • Υλικό: Nylon / GFK
• Διαστάσεις: 25 mm ζώνη (μήκος 127 cm)

ΠΤΛ: 8.70€

Quick Release
66416

Όταν ενεργοποιήσετε το Restube σας, μπορείτε να απελευθερώσετε τον 
πλωτήρα ανά πάσα στιγμή απλώς πιέζοντας την κόκκινη ασφάλεια quick release. 
Με το Restube Quick Release έχετε ακόμη μεγαλύτερη ελευθερία και ασφάλεια 
στο surfing, στο kite ή στο SUP. To Quick Release μπορεί να προσαρμοστεί 
μεταξύ του πλωτήρα σας και του ιμάντα ασφαλείας πολύ εύκολα. Το σύστημα 
είναι ελεγμένο και πιστοποιημένο ότι αντέχει πάνω από 100 Kg έλξης. Ειδικά 
σχεδιασμένο για τα Restube Sports, Basic, Classic και Swim.

• Διαστάσεις: 14 x 2 x 1,3 cm
• Βάρος: 6 gr

ΠΤΛ: 113.70€
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ATOLL Man 2MM OverallL
960305

• Ολόσωμη ανδρική στολή με φερμουάρ στην πλάτη
• Πάχος: 2mm • Ειδική σχεδίαση και ανατομικό πατρόν 
• Προσχηματισμένα χέρια και πόδια
• Υπερελαστικό Neoprene με δείκτη προστασίας UV50+
• Κατάλληλη για υδάτινα – θαλάσσια σπορ, κατάδυση και 

καλοκαιρινό ψάρεμα
• Μεγέθη: XS-2XL

ATOLL Woman 2 MM OverallL 
967114

• Ολόσωμη γυναικεία στολή με φερμουάρ στην πλάτη
• Ειδική σχεδίαση και ανατομικό πατρόν 
• Προσχηματισμένα χέρια και πόδια
• Πάχος: 2mm
• Υπερελαστικό Neoprene με δείκτη προστασίας UV50+
• Κατάλληλη για υδάτινα – θαλάσσια σπορ, κατάδυση και 

καλοκαιρινό ψάρεμα
• Μεγέθη: XS-2XL

ATOLL Man 2 MM Shorty
967113

• Στολή ανδρική τύπου monoshorts
• Φερμουάρ μπροστά
• Ειδική σχεδίαση και ανατομικό πατρόν 
• Πάχος: 2mm
• Υπερελαστικό Neoprene  με δείκτη προστασίας UV50+
• Κατάλληλη για υδάτινα – θαλάσσια σπορ, κατάδυση και 

καλοκαιρινό ψάρεμα
• Μεγέθη: XS-2XL

ATOLL Woman 2 MM Shorty
967142

• Στολή γυναικεία τύπου monoshorts • Φερμουάρ μπροστά
• Ειδική σχεδίαση και ανατομικό πατρόν • Πάχος: 2mm
• Υπερελαστικό Neoprene  με δείκτη προστασίας UV50+
• Κατάλληλη για υδάτινα – θαλάσσια σπορ, κατάδυση και 

καλοκαιρινό ψάρεμα
• Μεγέθη: XS-2XL

Atoll - Ανδρικό Boardshort 2mm 
967143

• Υπερελαστικό neoprene 2mm στο σώμα και elastane στη ζώνη
• Τσέπη neoprene  με εξαερισμό αποστράγγισης.
• Μεγέθη: XS-2XL

Atoll - Γυναικείο  Boardshort 2mm 
967144

• Υπερελαστικό neoprene 2mm στο σώμα και elastane 
στη ζώνη

• Τσέπη neoprene  με εξαερισμό αποστράγγισης.
• Μεγέθη: XS-2XL

ΠΤΛ: 119.39€

ΠΤΛ: 91.58€ ΠΤΛ: 57.00€ ΠΤΛ: 57.00€

ΠΤΛ: 119.39€ ΠΤΛ: 91.58€
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64580

• Μποτάκια neoprene 5 χιλιοστά με ειδικά επεξεργασμένη αθλητικού 
τύπου σόλα, κατάλληλη να παρέχει την απαιτούμενη πρόσφυση στους 
περισσότερους τύπους εδάφους

• Διαθέτει ενισχυμένα τμήματα από καουτσούκ μπροστά και στην 
φτέρνα για επιπλέον προστασία και ανθεκτικότητα καθώς και 
αντιολισθητικό τμήμα για το λουρί του πέδιλου

• Οι ραφές του είναι στεγανές τύπου “Blind Stitched”

Μποτάκια Neoprene SPORT 5mm

39 - 734/35 - 4

43/44 - 10

40/41 - 836 - 5

45 - 11 46/47 - 1242 - 9

37/38 - 6

Αντιστοιχία μεγεθών:  S=38-40 / M=40-42 / L=42-44 / XL=44-46 / XXL=46-47
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967304
SIROCCO Sport 5mm - NO ZIP

• Βουλκανισμένη σόλα

967305
LOW CUT Boots - NO ZIP

• Βουλκανισμένη σόλα

• Καλτσάκια Neoprene μαύρα • Πάχος 1,5mm, 3mm & 5mm  
• Neoprene CR50 • Εξωτερικό υλικό από υπερελαστικό 

Super Stretch Nylon Jersey 
• Eσωτερικό υλικό από φόδρα Super Stretch Jersey 
• Ανατομικός σχεδιασμός 
• Ενισχύσεις εσωτερικά στίς ενώσεις των ραφών 
• Αντιολισθητική ενίσχυση στά πέλματα

Καλτσάκια BLACK

64501 1,5mm

S/2 M/3 L/4 XL/5 XΧL/6

64531 3mm

S/2 M/3 L/4 XL/5 XXL/6

64541 5mm

S/2 M/3 L/4

XL/5 XXL/6

ΠΤΛ: 15.40€

ΠΤΛ: 46.41€

ΠΤΛ: 40.21€
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Μεγέθη: XS / S / M / L / XL

• Υψηλής ποιότητας rashguard (απαλή υφή) για άριστη ευελιξία 
• Αντιβακτηριδιακό Lycra • Flatlock ραφές: εύκαμπτες, δεν 

προκαλούν ερεθισμούς
• Πολύ ελαστικό φοριέται εύκολα χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια.
• Προστασία UV (UPF 50+) • Υλικό: 87% Polyester/ 13% spandex
• Πλύσιμο στο πλυντήριο σε χαμηλή θερμοκρασία

ALLUV Γυναικείο Κοντομάνικο
64690 ΠΤΛ: 27.50€

Μεγέθη: S / M / L / XL / XXL

• Ελαστικό νάιλον και μανίκια raglan προσφέρει άνεση στην κίνηση
• Αντιανεμικό και αδιάβροχο επιστήθιο
• Προστασία UVA και UVB από τον ήλιο όπου καλύπτει το rashguard
• Flatlock ραφές: Μαλακή αίσθηση και άνεση που διαρκεί μέσα και έξω από το νερό
• Ελαφρύ με μαλακό άγγιγμα • Υλικό: 87% nylon / 13% spandex και τυπωμένο lycra.

DIVISION Ανδρικό Μακρυμάνικο
64693 ΠΤΛ: 42.00€

Μεγέθη: S / M / L / XL / XXL

• Υψηλής ποιότητας rashguard ( πολύ μαλακό ) για άριστη ευελιξία
• Αντιβακτηριδιακό Lycra • Flatlock ραφές: ευέλικτες, δεν προκαλούν ερεθισμούς
• Μανίκια reglan με ελαστικό υλικό που δίνει άριστη επιλογή κινήσεων
• Προστασία UV ( UPF 50+) • Υλικό: 87% Polyester/ 13% spandex
• Κρύο πλύσιμο στο πλυντήριο

SCENE Ανδρικό Κοντομάνικο
64692 ΠΤΛ: 27.50€
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Μεγέθη: S / M / L / XL / XXL

• Rashquard υψηλής ποιότητας, από soft touch υλικό για εξαιρετική ευκαμψία
• Ραφές flatlock: Εύκαμπτες ραφές, που κινούνται απαλά πάνω στο δέρμα και δεν το ερεθίζουν
• Με προστασία UPF 50+ • Διαπνέον και υδροφοβικό ύφασμα που στεγνώνει γρήγορα
• Σχεδιασμός χωρίς ετικέτες • Χαλαρή εφαρμογή
• Ύφασμα: 82% Nylon + 18% Spandex

MIRAI Ανδρικό Κοντομάνικο
64696 ΠΤΛ: 33.00€

Μεγέθη: S / M / L / XL / XXL

• Με μήκος 46cm, δίνει μεγαλύτερη ελευθερία στις κινήσεις
• Υδροφοβικό φινίρισμα, για γρήγορο στέγνωμα 
• Κούμπωμα ΕΖ για σίγουρη εφαρμογή
• Κρυφή τσέπη με φερμουάρ για τοποθέτηση μικροαντικειμένων
• Ύφασμα: 95% Polyester + 5% Spandex

TAHITI Ανδρικά Boardshorts
64697 ΠΤΛ: 33.00€

Μεγέθη: XS / S / M / L / XL

• Φτιαγμένο από ελαστικό ύφασμα για άνετη εφαρμογή
• Πολύ μαλακό Micro Fiber υλικό παρέχει άνεση και στεγνώνει γρήγορα
• Ελαστική μέση με σχοινάκι για προσαρμογή στην εφαρμογή
• Με άνοιγμα στο πλαϊνό του ποδιού για άνεση κινήσεων
• Υλικό: 100% micro fiber
• Κρύο πλύσιμο στο πλυντήριο

ILLUSION Γυναικεία Boardshorts
64694 ΠΤΛ: 23.50€

Μεγέθη: XS / S / M / L / XL

• Με κοδρόνι στη μέση, επιτρέπει την προσαρμογή για τέλεια εφαρμογή
• Μεσαίο μήκος: Για ισορροπία κάλυψης και άνεσης
• Ασφαλής πίσω τσέπη για τοποθέτηση μικροαντικειμένων
• Εσωματωμένο shorts κατασκευασμένο από διαπνέον ελαφρύ ύφασμα, 

για ελεύθερη κίνηση
• Ύφασμα στη Μέση: Polyester 93%, Spandex 7%
• Ύφασμα στο Σώμα: Polyester 90%, Spandex 10%

AVENIR Γυναικεία Beach Skirt
64698 ΠΤΛ: 31.50€
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Μεγέθη

36 έως 41
Μεγέθη

36 έως 46
Μεγέθη

36 έως 46

Μεγέθη: 35-36 / 37-38 / 39-40 / 41-42 / 43-44 / 45-46

• Μαλακό υλικό που αναπνέει, στεγνώνει γρήγορα και κρατάει  
τα πόδια σας στεγνά και άνετα

• Βολική εφαρμογή: Δυνατό και ελαστικό polyester ύφασμα με  
τέλεια εφαρμογή που κινείται άνετα καθώς κινείται το πόδι σας

• Στρογγυλευμένες φτέρνες προς τα πάνω  
για έξτρα προστασία και φυσική κίνηση

• Εύκολη εφαρμογή με λουράκι Velcro με logo
• Τρυπητή σόλα από καουτσούκ με σύστημα αερισμού
• Υλικό: 93% polyester / 7% spandex
• Ελαφρύ: 157gr (size 41/42)
• Εσωτερική σόλα: ΕVA και polyester mesh
• Για άνδρες και γυναίκες

OMBRE Παπούτσια watersports
61720 ΠΤΛ: 31.50€

Μεγέθη: 35-36 / 37-38 / 39-40 / 41-42 / 43-44 / 45-46

• Μαλακό υλικό που αναπνέει, στεγνώνει γρήγορα και κρατάει  
τα πόδια σας στεγνά και άνετα

• Βολική εφαρμογή: Δυνατό και ελαστικό polyester ύφασμα  
με τέλεια εφαρμογή που κινείται άνετα καθώς κινείται το πόδι σας

• Ελαστικό κολάρο για εύκολη εφαρμογή
• Στρογγυλευμένες φτέρνες προς τα πάνω για έξτρα  

προστασία και φυσική κίνηση
• Προστατευτικό δακτύλου
• Ανθεκτική εξωτερική σόλα από καουτσούκ για καλή  

πρόσφυση σε ποικιλία επιφανειών
• Υλικό: 93% polyester / 7% spandex
• Ελαφρύ: 147gr (μέγεθος 42/43)
• Εξωτερική σόλα με σύστημα αερισμού
• Για άνδρες και γυναίκες

RIPPLES II Παπούτσια watersports
61721 ΠΤΛ: 36.50€

Μεγέθη: 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46

• Ελαφριά και άνετη σόλα • Στεγνώνουν γρήγορα
• Προσφέρουν ασφάλεια στο πόδι • Με διαπνέον ύφασμα

Water Shoes
61812
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Μεγέθη: 35-36 / 37-38 / 39-40 / 41-42 / 43-44 / 45-46

• Μαλακό υλικό που αναπνέει, στεγνώνει γρήγορα και κρατάει  
τα πόδια σας στεγνά και άνετα

• Βολική εφαρμογή: Δυνατό και ελαστικό polyester ύφασμα με  
τέλεια εφαρμογή που κινείται άνετα καθώς κινείται το πόδι σας

• Στρογγυλευμένες φτέρνες προς τα πάνω  
για έξτρα προστασία και φυσική κίνηση

• Εύκολη εφαρμογή με λουράκι Velcro με logo
• Τρυπητή σόλα από καουτσούκ με σύστημα αερισμού
• Υλικό: 93% polyester / 7% spandex
• Ελαφρύ: 157gr (size 41/42)
• Εσωτερική σόλα: ΕVA και polyester mesh
• Για άνδρες και γυναίκες

Μεγέθη: 35-36 / 37-38 / 39-40 / 41-42 / 43-44 / 45-46

• Μαλακό υλικό που αναπνέει, στεγνώνει γρήγορα και κρατάει  
τα πόδια σας στεγνά και άνετα

• Βολική εφαρμογή: Δυνατό και ελαστικό polyester ύφασμα  
με τέλεια εφαρμογή που κινείται άνετα καθώς κινείται το πόδι σας

• Ελαστικό κολάρο για εύκολη εφαρμογή
• Στρογγυλευμένες φτέρνες προς τα πάνω για έξτρα  

προστασία και φυσική κίνηση
• Προστατευτικό δακτύλου
• Ανθεκτική εξωτερική σόλα από καουτσούκ για καλή  

πρόσφυση σε ποικιλία επιφανειών
• Υλικό: 93% polyester / 7% spandex
• Ελαφρύ: 147gr (μέγεθος 42/43)
• Εξωτερική σόλα με σύστημα αερισμού
• Για άνδρες και γυναίκες
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VAQUITA Πετσέτα TERRY
66729

• Υλικό: Terry microfiber μεγάλης απορροφητικότητας
• Σύνθεση: 80% polyester & 20% nylon • Βάρος: 260gr/m2 
• Διάσταση:125x80cm • Χρώματα: Blue & Grey

VAQUITA Πετσέτα 
Κολυμβητηρίου Micro Fiber

66719

• Υλικό: 80% Polyester, 12% Polyamide 
• Διαστάσεις: 160 x 80cm
• Χαρακτηριστικά: πολύ απορροφητική, 

στεγνώνει γρήγορα

Ελαφριά, μαλακή, υπεραπορροφητική, στεγνώνει πολύ γρήγορα. Ιδανική για κολύμπι, αθλητισμό, κάμπινγκ, 
ταξίδια κ.α. Το πολύ μαλακό υλικό έχει ενισχυμένη απορροφητικότητα, απορροφώντας έως 5 φορές το 
βάρος του, ενώ εξακολουθεί να στεγνώνει γρήγορα. Οι πετσέτες δεν περιέχουν σιλικόνη ή άλλη χημική 
επεξεργασία, οπότε οι απορροφητικές ιδιότητες και η μαλακή υφή δε φθίνουν. Η MicroNet γίνεται πιο 
μαλακή και πιο απορροφητική μετά από κάθε πλύσιμο! Αφαιρεί τα λάδια, το χώμα και τον ιδρώτα από τα 
χέρια, το πρόσωπο και το σώμα. Η εξελιγμένη ύφανση Microfiber δεν αφήνει σκόνη ή χνούδι στους φακούς 
των γυαλιών, των κυαλιών, των τηλεσκοπίων κ.α. Είναι επίσης κατάλληλη για τον καθαρισμό επίπλων.

Πετσέτα Outgo Microfiber Terry Μπλε

21270 Large (77 x 128cm)
21266 XLarge (90 x 157cm)

Ελαφριά, μαλακή, υπεραπορροφητική, στεγνώνει πολύ γρήγορα. Ιδανική για κολύμπι, αθλητισμό, κάμπινγκ, ταξίδια 
κ.α. Το πολύ μαλακό υλικό έχει ενισχυμένη απορροφητικότητα, απορροφώντας έως 5 φορές το βάρος του, ενώ 
εξακολουθεί να στεγνώνει γρήγορα. Οι πετσέτες δεν περιέχουν σιλικόνη ή άλλη χημική επεξεργασία, οπότε οι 
απορροφητικές ιδιότητες και η μαλακή υφή δε φθίνουν. Η MicroNet γίνεται πιο μαλακή και πιο απορροφητική μετά 
από κάθε πλύσιμο! Αφαιρεί τα λάδια, το χώμα και τον ιδρώτα από τα χέρια, το πρόσωπο και το σώμα. Η εξελιγμένη 
ύφανση Microfiber δεν αφήνει σκόνη ή χνούδι στους φακούς των γυαλιών, των κυαλιών, των τηλεσκοπίων κ.α. Είναι 
επίσης κατάλληλη για τον καθαρισμό επίπλων.

Πετσέτα Outgo Microfiber

21264 Μedium (51 x 102cm) Πράσινο - Χακί

21263 Large (77 x 128cm) Μόκα - Μπλε - Πράσινο

21260 XLarge (90 x 157cm) Πράσινο - Μπλε

VAQUITA PONCHO 
για watersports

66728

• Υλικό: Terry microfiber μεγάλης απορροφητικότητας
• Σύνθεση: 80% polyester & 20% nylon
• Βάρος: 260gr/m2 • Στεγνώνει γρήγορα 
• Απαλό & άνετο υλικό • Μέγεθος: O/S
• Διαστάσεις: Μήκος: 100cm / Φάρδος: 60cm / 
   Μήκος μανικιού: 50cm
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• Υλικό Σκελετού: Polyamide bi-injection
• Χρώμα Σκελετού: Ανθρακί + Μαύρο ελαστομερές
• Φακοί: Polarized Γκρι + Μπλε flash mirror Κατηγορίας 3+

769-2
50023 ΠΤΛ: 36.50€

• Υλικό Σκελετού: Polyamide • Χρώμα Σκελετού: Μαύρο Ματ
• Φακοί: Γκρι + Μπλε flash Κατηγορίας 3+

757M – FB
50010 ΠΤΛ: 28.00€
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50021

• Παιδικά Προστατευτικά γυαλιά
• Υλικό Σκελετού: Polycarbonate
• Χρώμα Σκελετού: Μαύρο Ματ
• Φακοί: Polarized 1,1mm Γκρι Κατηγορίας 3

53V
ΠΤΛ: 32.00€

• Προστατευτικά γυαλιά
• Υλικό Σκελετού: Polycarbonate
• Χρώμα Σκελετού: Μαύρο
• Φακοί: Κίτρινοι Κατηγορίας 1

DSK-A
50020

Περιλαμβάνονται:
• 1 ζευγάρι φακών πορτοκαλί κατηγορίας 2
• 1 ζευγάρι φακών διάφανων κατηγορίας 0
• Κορδόνι συγκράτησης

ΠΤΛ: 30.00€

• Υλικό Σκελετού: TR 90 bi-injection
• Χρώμα Σκελετού: Λευκό + Μπλε ελαστομερές
• Φακοί: Polarized XL3000 Γκρι + Μπλε flash mirror κατηγορίας 3+

764-2
50003 ΠΤΛ: 63.50€

• Υλικό Σκελετού: Polyamide bi-injection
• Χρώμα Σκελετού: Μαύρο + Μπλε ελαστομερές
• Φακοί: Polarized Γκρι + Μπλε flash, Κατηγορίας 3+

761 FΒ
50004 ΠΤΛ: 27.50€

• Υλικό Σκελετού: Polyamide bi-injection, με αποσπώμενη 
εσωτερική αφρώδη επένδυση

• Χρώμα Σκελετού: Μαύρο + Μαύρο ελαστομερές
• Φακοί: Polarized Μπλε flash mirror, Κατηγορίας 3+

763 FB
50002 ΠΤΛ: 32.00€
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15602 47
15603 35
15604 47
15605 47
15613 49
15617 49
15618 48
15619 48
15620 48
15631 50
15642 46
15643 46
15644 46
15651 50
15652 46
15653 46
15657 50
15659 46
15673 27
15674 27
15675 28
15676 28
15677 29
15678 29
15679 29
15680 30
15681 30
15682 31
15683 31
15684 31
15685 15
15686 27
15687 32
21260 59
21261 59
21263 59
21264 59
21266 59
21270 59
28000 43
28002 21
28004 20
28005 20
28009 44
28010 44
28017 45
28018 43
28021 42
28023 21
28024 20
28025 20
28026 21
28027 42
28028 42
28031 45
28033 43
28090 38
28107 44
28108 45
28109 45
28110 44

28111 45
28115 44
28116 44
28117 44
28118 44
28119 40
28126 44
28127 44
28128 44
28129 44
28134 45
28135 40
28136 40
28142 37
28143 37
28144 38
28148 40
28149 45
28153 37
28155 39
28156 39
28157 39
28158 39
28180 40
28201 17
28202 17
28203 13
28211 23
28212 22
28213 23
28215 23
28225 16
28226 15
28227 17
28228 11
28231 24
28234 23
28235 34
28236 44
28238 14
28239 23
28241 34
28242 34
28243 23
28245 22
28246 23
28249 24
28259 12
28264 13
28265 7
28266 11
28267 12
28268 22
28269 23
28270 44
28271 3
28272 3
28273 4
28274 4
28275 5
28276 5

28277 6
28278 6
28279 8
28280 8
28281 9
28282 10
28283 7
28284 14
28285 18
28286 18
28287 9
28288 10
28290 22
28291 22
28292 22
28293 22
28299 44
28301 41
28311 23
28312 23
28314 23
28315 23
28316 23
28317 44
28319 24
28321 24
28321 24
28322 24
28323 24
28324 22
28325 22
28326 23
28330 25
28331 25
28332 25
28333 25
28334 25
28335 25
28336 16
50002 60
50003 60
50004 60
50010 60
50020 60
50021 60
50023 60
60901 51
60902 51
61720 58
61721 58
61812 58
64501 55
64531 55
64541 55
64580 55
64690 56
64692 56
64693 56
64694 57
64696 57
64697 57

64698 57
66401 52
66402 52
66403 52
66404 52
66405 53
66410 53
66412 53
66413 53
66414 53
66416 53
66719 59
66728 59
66729 59
960305 54
967113 54
967114 54
967142 54
967143 54
967144 54
967304 55
967305 55
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Δείτε όλη τη γκάμα των προϊόντων UNIGREEN στο www.unigreen.gr 

και κατεβάστε σε ηλεκτρονική μορφή pdf τους ανανεωμένους μας 

κατάλογους OUTDOOR & DIVING 2022
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UNIGREEN A.E.  Ήμερου Πεύκου 5 Αυλώνας Αττικής, ΤΚ 19011, Τηλ.: 22950 29977 ~ 22950 44220,  Fax: 22950 29967

info@unigreen.gr ~ www.unigreen.gr 


