Přehled velikostí
Oblečení:
universální
velikosti

universální
sloučené
velikosti

XS

XS

DÁMSKÉ
velikost

obvod
pasu

obvod
boků

34

80

62

36

84

66

38

88

40

92

42
44
46

S/M
M
L
L/XL
XL
2XL

2XL

velikost

obvod
hrudníku

obvod
pasu

obvod
boků

86

42

84

74

88

90

44

88

78

92

70

94

46

92

82

96

74

98

48

96

86

100

96

78

102

50

100

90

104

100

82

106

52

104

94

108

104

86

110

54

108

98

112

48

110

92

116

56

112

102

116

50

116

98

122

58

116

106

120

52

122

104

128

60

122

112

124

sloučené
velikosti

92

výška
postavy

obvod
hrudníku

obvod
boků

81-92

56

58

93-104

58

61

88-116

104
116

116-130

128
140

130-150

152
164

01

PLOVACÍ VESTY

02

BUNDY A KALHOTY

03

ŠPRICDEKY

04

FUNKČNÍ PRÁDLO

05

NEOPRENY

06

BOTY A RUKAVICE

07

HELMY

08

DĚTI

09

ZÁCHRANNÉ SYSTÉMY

10

VODOTĚSNÉ VAKY

11

LIFESTYLE

Čepice a helmy:

DĚTSKÉ
velikost

ÚVOD

PÁNSKÉ

obvod
hrudníku

S

00

105-116

60

65

117-128

66

70

129-140

72

75

141-152

78

82

153-164

84

88

obvod
hlavy (cm)

Rukavice:
velikost

2XS

XS

S

M

L

XL

2XL

obvod dlaně
(cm)

13

15

18

20

23

25

28

obvod dlaně
(inches)

4,5-5

5,5-6

6,5-7

7,5-8

8,5-9 9,5-10

obecné
značení

52

XS

53

XS

sloučené
US velikost
velikosti
6 1/2

XS

6 5/8

54

S

6 3/4

55

S

6 7/8

56

M

57

M

7 1/8

58

L

7 1/4

59

L

60

XL

61

XL

62

2XL

S/M

7

7 3/8

L/XL

7 1/2
7 5/8

2XL

7 3/4

10,511

Špricdeky kajak:

Všechny špricdeky
pas/komín:

Špricdeky kanoe:
délka límce (cm)

značení
placky

optimum

minimum

maximum

CL 72

72

67

77

CL 80

80

75

85

CL 87

87

82

92

rozměry límce (cm)
délka

šířka

obvod pasu
(cm)

velikost

CL 58

58

57

65

XS

CL 64

64

53

72

S

78

M

velikost

CL 94

94

89

99

85

L

CL 110

110

105

115

90

XL

65-95

universal

Obuv:
DĚTSKÁ

DOSPĚLÍ

velikost EU

29

30

31

32

33

34

35

36,5

38

39

40,5

42

43

44,5

45,5

47

velikost GB

11

11,5

12,5

0,5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

velikost US

12

13

x

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

délka chodidla
(mm)

185

190

200

205

210

215

220

230

240

250

260

270

280

290

300

310

00

RAFTING
KAYAK-FISHING
RODEO
JACHTING
STAND UP PADDLE
CANYONING
RYCHLOSTNÍ KANOISTIKA
ZÁCHRANA
SEAKAYAK
VODNÍ SLALOM

čtvrt století s námi na jedné lodi...
Začalo to nevinně - v Čechách se nedala koupit kvalitní vodácká výbava. „Domluvila jsem se s kamarádkou, která měla firmu na plovačky v USA, že mi pošle materiál
a já to zkusím ušít tady,“ vzpomíná Marcela Hilgertová na zrod firmy HIKO. „Po večeři jsme uspali děti, sundali ubrus ze stolu, kde byly naznačeny délky popruhů a gum,
a s manželem pracovali, co to šlo,“ popisuje Marcela začátky u šicího stroje v kuchyni pražského panelákového bytu. Psal se rok 1990, když se tehdejší reprezentanti ve
vodním slalomu - Ivan a Marcela Hilgertovi dali na podnikání.
Protože zakázek přibývalo a pěna do plovacích vest zabírala čím dál víc místa, pronajali si dvě místnosti na vysokoškolských kolejích. „A tak to šlo dál. Vždycky,
když nám začal být prostor malý, jsme se museli posunout,“ shrnuje Marcela. Dnes firma sídlí v Jílovišti u Prahy, kde si postavila vlastní budovu a má zde nejen
prodejnu se vzorkovnou, ale i výrobní dílny, půjčovnu a sklad.
Do práce v rodinném podniku se postupně zapojili další členové vodáckého klanu. Nejprve se nalodil Ivanův bratr Luboš Hilgert s manželkou Štěpánkou, na přelomu
tisíciletí sbírali v tandemu trenér-kajakářka medaile na mistrovstvích a olympiádách. Dvojnásobná olympijská vítězka Štěpánka Hilgertová se dnes ve firmě stará
o kontakt se zákazníky na sociálních sítích a částečně odpovídá za firemní testovací tým. Test Team HIKO tvoří zkušení jezdci různých vodáckých disciplín (slalom, rodeo,
divoká voda, seakayak, rafting apod.), kteří prověřují novinky a hned dávají zpětnou vazbu o jejich kvalitě.
V rodinném podniku už zakotvila i nejmladší generace Hilgertů. Luboš nejmladší, který také aktivně závodí mezi slalomovými brankami, je IT konzultantem firmy.
Matyáš a Natálie se věnují designu a nejmladší pádlující členka vodácké rodiny – Amálie je nejen dvojnásobnou juniorskou mistryní světa ve vodním slalomu, ale
také členkou HIKO Test týmu a reprezentantkou rodinné značky. Na chodu se pak podílí další čtyři desítky zaměstnanců, z nichž někteří jsou s firmou od samého
začátku.
A jak vlastně vznikl název rodinného podniku, který už čtvrt století dodává na trh vybavení pro většinu vodních sportů? Historie sahá do poloviny minulého století, kdy
se otcové Ivana a Marcely – Luboš Hilgert a Zdeněk Košťál potkali v reprezentačním družstvu bývalého Československa jako závodníci ve slalomu na divoké vodě. Ti
naučili své děti milovat vodu a sport. Z prvních slabik jejich slavných příjmení vzniklo pojmenování rodinného podniku. Nestoři klanu Hilgertů a Košťálů dodnes ve firmě
vypomáhají.
Při vývoji nových produktů čerpáme z vlastních bohatých zkušeností, dále pak úzce spolupracujeme s naším testovacím teamem. Sledujeme nejnovější trendy
jak v oblasti nových materiálů, tak nových technologií. Od samého počátku se řídíme filozofií, že jen to nejlepší je dost dobré.
Snažíme se zákazníkům poskytnout co nejlepší zboží a kvalitní servis, aby vybavení značky Hiko umocnilo vaše nevšední zážitky na divoké vodě.
Vaše HIKO

DIVOKÁ VODA
TURISTIKA
CANOE POLO

PLOVACÍ
VESTY
Nastavitelná ramena - Utahovací ramena umožňují
správné dotažení horní části plovací vesty tak, aby
dobře seděla na těle a nebránila v pohybu.
Polstrovaná ramena - Polstrovaná ramena jsou
podložena neoprenem, zvyšují tepelný komfort
plovací vesty a snižují riziko otlaků ramen.
Rozepínání na přezky - Rozepínání vpředu je zajištěno
přezkami. Umožňuje pohodlné svlékání a oblékání
plovací vesty.

Rozepínání na zip - Rozepínání vpředu pomocí zipu.
Umožňuje pohodlné svlékání a oblékání plovací vesty.

Přední kapsy - Kapsy různých rozměrů, střihů
a uspořádání slouží k uložení nezbytných drobností
a potřebného vybavení, jako je například nůž,
karabina, energetická bomba, peníze, fotoaparát,
atd.
Harness - Hrudní popruh s bezpečnostní přezkou slouží při
záchraně osob a materiálu. Rozepnutí přezky umožňuje
bezpečné uvolnění zachraňovaného předmětu nebo
osoby v případě ohrožení života zachránce.
Zateplené kapsy - Termo kapsy na zahřátí prokřehlých
rukou mají vnitřní stranu z hřejivého materiálu. Potěší
při dlouhých cestách za chladného počasí či větru.
Utahovací pas na přezku - Stahování v pase popruhem
s přezkami umožňuje správné dotažení plovací vesty
tak, aby dobře seděla na těle a nedošlo k jejímu
vytažení přes hlavu v případě zvrhnutí. Dotahování
se provádí pomocí dvou přezek na bocích a jedné
oboustranně utahovací přezky vpředu.
Vnitřní systém popruhů - Vysocepevnostní vnitřní
popruhový systém.
Utahovací pas na gumičku - Stahování v pase šňůrkou
umožňuje správné dotažení plovací vesty tak, aby
dobře seděla na těle a nedošlo k jejímu vytažení přes
hlavu v případě zvrhnutí. Dotahuje se vpředu.

Dobře vybavená a padnoucí plovací vesta je nezbytnou pomůckou
vodáka.
Sportovní plovací vesty značky Hiko sport jsou vyrobeny v souladu
s normou EN ISO 12402-5. Jedná se o pomůcky s úrovní účinnosti 50,
určené pro plavce a užití v chráněných vodách s pomocí na blízku.
Jejich funkcí je pomáhat při plavání a aktivní záchraně. Nejedná se
o záchranné plovací vesty.
Záchranné plovací vesty jsou vyrobeny v souladu s normou EN ISO
12402-4. Jedná se o „záchranné vesty“, s úrovní účinnosti 100, pro použití
v chráněných vodách. Tyto vesty udrží hlavu jedince nad hladinou
i v případě bezvědomí.
Plovací vesty poskytují především vztlakovou sílu – nadnášení osoby ve
vodě - dle svého vybavení mohou sloužit k aktivní záchraně. Další výbava
je na jednotlivé typy plovacích vest umísťována podle jejich určení
a předpokládaného použití.
Jak vybrat správnou vestu?
Základní požadavek na plovací vestu je dostatečný výtlak, nicméně
důležitější je, aby vesta dobře seděla a v plném rozsahu plnila svoji funkci.
Nejdříve se rozhodněte, k jakému účelu vestu potřebujete.
Máte-li vybraný typ vesty, vyzkoušejte alespoň dvě velikosti, vestu na těle
vždy dobře utáhněte v pase, na bocích i na ramenou a vyzkoušejte, zda
vesta nebrání pohybu trupu, a nevysouvá se v sedě přes hlavu. Ideální
je vyzkoušet vestu v lodi s nasazenou špricdekou. Vždy je lepší zvolit tu
velikost, která lépe sedí a drží na těle. Plovací vesta nesmí omezovat
v pohybu, ani nesmí dojít k jejímu vysvlečení při plavání!
Jak o plovací vestu pečovat?
Pěnová výplň plovací vesty obsahuje vzduchové bublinky, které se při
jejím nepřiměřeném stlačování vymačkávají, a vesta ztrácí svoji nosnost.
Proto vestu nepřehýbáme, ani ji nepoužíváme jako sedátko či podušku
a skladujeme ji nejlépe volně zavěšenou. Po použití vestu vždy vysušíme
volně na vzduchu. Chráníme ji před vysokými teplotami (50°C), nesušíme
v sušičce ani na horkých tělesech. Je-li třeba vestu vyčistit, použijeme
mýdlovou vodu a jemný kartáček. Nikdy nepoužíváme chemická
rozpouštědla a nepereme v pračce.
Bezpečnostní hrudní popruh a jeho používání:
Některé plovací vesty jsou, nebo mohou být, vybaveny bezpečnostním
hrudním popruhem. Ten je určen k sebejištění při záchraně a v kombinaci
s hopšňůrou je možné jej použít k přitažení plovoucí osoby, popřípadě
materiálu, ke břehu.
Nenahrazuje horolezecký úvazek a není určen ke slaňování!!!
Popruh je vybaven rychlorozpínací bezpečnostní přezkou, která
umožňuje rychlé odepnutí a uvolnění popruhu z plovací vesty,
i pod zatížením, v případě ohrožení života zachránce (přimáčknutí
navázaného zachránce proudem ke dnu, zaklínění vlečené lodi apod.).
Hodláme-li hrudní popruh používat, je nutné věnovat pozornost
správnému protažení popruhu brzdící destičkou a zapnutí přezky.
Při nesprávném provlečení nelze garantovat dostatečnou pevnost
a schopnost pohotového rozepnutí!!! Je vhodné nacvičit záchranu
s pomocí hrudního popruhu předem.
Správné protažení popruhu:

Postranní neopren - Dvojitý neoprenový bok s pěnovou
výplní chrání jezdce proti úderu z boku.

Kapsa na picí vak - Kapsa na camelbag umožňuje
uložení hydrapacku o určitém objemu, je opatřena
vývodem pro hadičku.
Boční utahování na přezky - Utahovací boky umožňují
dotáhnout plovací vestu tak, aby dobře a pevně
seděla na těle a nebránila v pohybu.
Kapsa na házečku - Kapsa na házecí pytlík umožňuje
mít tuto pomůcku neustále po ruce a při tom mít
volné ruce. Kapsu lze využít i k uložení lahve s pitím
nebo camelbagu.
Kapsa na světlici - Kapsa na světlici je ušita tak, aby
nedošlo ke ztrátě světlice, ale zároveň tak, aby byla
snadno dostupná.

Boční zasouvací systém - Umožňuje komfortní způsob
oblékání vesty bokem i přes hlavu, a to bez použití zipu.

Použité materiály:
COREX
Velmi měkká a poddajná pěna s uzavřenými póry s nízkou
specifickou hmotností. Vysoce odolná vůči chemikáliím, ropným
produktům a vlhkosti, nechytá plíseň, snadno se čistí a udržuje.
Oxford 210D
Lehká nylonová tkanina s dobrými mechanickými vlastnostmi,
odolná vůči působení ropných látek a detergentů, oděruvzdorná,
s dobrou pevností v tahu.
PE pěna
Velmi lehká polyethylenová pěna s uzavřenými póry.
DUPRATEX
Robustní, pevná a oděruvzdorná tkanina, odolná vůči působení
ropných látek a detergentů.
POLYESTER 150D
Lehká polyesterová tkanina s dobrými mechanickými vlastnostmi,
odolná vůči působení ropných látek a detergentů, oděruvzdorná,
s dobrou pevností v tahu.
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X - T R E M E P R O _10700Y

G U A R D I A N _12000Y

Vesta pro záchranu, individuální i komerční rafting v extrémních podmínkách. Vybavena
bezpečnostním hrudním popruhem, třemi předními kapsami s držákem na nůž, píšťalkou
a karabinou. Horní přední kapsa na vysílačku, dvě zadní velké kapsy na záchranný
materiál.

Vesta na extrémně divokou vodu. Boční zasouvací systém umožňuje komfortní způsob
oblékání vesty bokem i přes hlavu, a to bez použití zipu. Tenké boční panely se zasouvají do
tunelů v panelu předním a jezdec ani při maximálním dotažení spojení vůbec necítí. Trojité
stahování v pase a utahování polstrovaných ramenních popruhů zajišťuje, že vesta pevně
drží na těle. Bezpečnostní popruh, pevně uchycen a zajištěn systémem několika tunelů.
Vpředu prostorná a menší kapsa s karabinou.

EN ISO 12402-5

EN ISO 12402-5

Corex_Dupratex_Oxford210D

Corex_Dupratex_Oxford 210D

Velikosti: S/M, L/XL, 2XL

Velikosti: S/M, L/XL, 2XL

velikost
váha uživatele (kg)
výtlak (N)

S/M

L/XL

2XL

velikost

30–75

50–90

80+

váha uživatele (kg)

80

100

100

výtlak (N)

S/M

L/XL

2XL

35–75

50-90

80+

65

80

80

S A F E T Y P R O _11400

X - T R E M E R E N T _10900

S A L T Y D O G _14700

C I N C H _11900

Záchranná vesta pohodlného střihu s vysokou nosností. Vhodná
pro profesionální záchranáře, hasiče nebo expediční rafting
v extrémních podmínkách. Vybavena bezpečnostním hrudním
popruhem, dvěma dvojitými předními kapsami, úchytem na
nůž. Jedna velká zadní kapsa na házecí pytlík. Řada poutek
umožňuje připevnění dalšího vybavení.

Vesta pohodlného střihu s velkým výtlakem. V základní výbavě
vhodná do extrémních podmínek i pro komerční rafting.

Vesta sportovního střihu s komfortní výbavou. Pět předních
kapes, bezpečnostní hrudní popruh, reflexní prvky, dvě velké
zadní kapsy na picí systém a házecí pytlík. Oblékání přes hlavu.

Pohodlná vesta krátkého střihu s rozepínáním na zip v předním
dílu. Konstrukčně navržena tak, aby umožňovala široký
rozsah pohybu. Součástí výbavy jsou dvě velké přední kapsy
a skládací zadní kapsa na házecí pytlík nebo camelbag.

EN ISO 12402-5

EN ISO 12402-4

EN ISO 12402-5

EN ISO 12402-5

Corex_Dupratex_Oxford210D

PE_Dupratex_Oxford210D

Corex_Dupratex_Oxford210D

Corex_Dupratex_Oxford210D

Velikosti: S/M, L/XL, 2XL

Velikosti: XS,S/M, L/XL, 2XL

Velikosti: S/M, L/XL, 2XL

Velikosti: S/M, L/XL, 2XL

velikost
váha uživatele (kg)
výtlak (N)

S/M

L/XL

2XL

velikost

30–75

50–90

80+

váha uživatele (kg)

80

100

100

výtlak (N)

XS

S/M

L/XL

2XL

velikost

30-35

30–75

50–90

80+

váha uživatele (kg)

35

80

100

100

výtlak (N)

S/M

L/XL

2XL

velikost

30–75

50–90

80+

váha uživatele (kg)

50

70

70

výtlak (N)

S/M

L/XL

2XL

30–75

50–90

80+

50

70

70
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C I N C H H A R N E S S _11911Y

M U L T I S P O R T _11200

Pohodlná vesta krátkého střihu s rozepínáním na zip v předním
díle. Konstrukčně navržena tak, aby umožňovala široký rozsah
pohybu. Součástí výbavy je bezpečnostní hrudní popruh, dvě
velké přední kapsy a skládací zadní kapsa na házecí pytlík
nebo camelbag.

Univerzální velmi lehká vesta s širokým rozsahem použití. Vybavena
třemi předními kapsami na drobnosti a velkou zadní kapsou na
picí vak.

EN ISO 12402-5

EN ISO 12402-5

Corex_Dupratex_Oxford210D

PE_Oxford210D
Velikosti: S/M, L/XL, 2XL

Velikosti: S/M, L/XL, 2XL
S/M

L/XL

2XL

velikost

30–75

50–90

80+

váha uživatele (kg)

50

70

70

výtlak (N)

velikost
váha uživatele (kg)
výtlak (N)

S/M

L/XL

2XL

30–75

50–90

80+

60

70

70

A Q U A T I C _15101

S T A M I N A _14300

K - T O U R _17600

B A L T I C R E N T _17100

Expediční vesta do náročnějších podmínek. Bohatá výbava
- pět předních kapes z toho dvě uzavíratelné na zip, dvě
zateplené na prokřehlé ruce, jedna na nůž plus držák na picí
hadičku. Jedna velká zadní kapsa na camelbag s držákem
na světlici. V ramenou neoprenový tunel na prostrčení picí
hadičky. Pohodlné rozepínání na zip v předním dílu.

Komfortní vesta pro výkonnostní turistiku a vytrvalostní závody.
Pohodlná dvojitá neoprenová ramena s vnitřním jemným
vysokopevnostním popruhem. Tato konstrukce zajišťuje vestu
pevně na těle jezdce, aniž by omezovala pohyb. Vesta
je vybavena velkou přední neoprenovou kapsou. Zadní
neoprenová kapsa na picí vak s úchyty na hadičku, reflexní
bezpečnostní prvky na zádech a ramenou.

Vesta sportovní střihu vhodná pro široký rozsah použití,
převážně pro vodní turistiku a rafting. Jednoduše
nastavitelná ramena, snadné přední zapínání na zip
a dotah na dva popruhy po celém obvodu těla. Výhodou
je snadná manipulace. Vesta je vhodná pro půjčovny či
raftové společnosti.

Vesta pro širokou veřejnost, vhodná pro půjčovny nebo školy.
Rozepínání vpředu zaručuje pohodlné oblékání, utahovací
systém na bocích umožňuje bezpečné upevnění vesty na těle
uživatele.

EN ISO 12402-5

EN ISO 12402-5

EN ISO 12402-5

EN ISO 12402-5

Barvy na zakázku:
Corex_Dupratex_Oxford210D
Velikosti: S/M, L/XL, 2XL

velikost
váha uživatele (kg)
výtlak (N)

Corex_PE_Oxford210D

Corex_Dupratex_Oxford210D

Corex_Dupratex_Oxford210D

Velikosti: XS, S/M, L/XL

Velikosti: XS, S/M, L/XL, 2XL

Velikosti: XS, S/M, L/XL, 2XL

S/M

L/XL

2XL

velikost

30–75

50–90

80+

50

70

70

XS

S/M

L/XL

velikost

váha uživatele (kg)

30-35

30-75

50-90

váha uživatele (kg)

výtlak (N) (dle ICF)

50

60

60

výtlak (N)

XS

S/M

L/XL

2XL

velikost

30-45

35–75

50–90

80+

váha uživatele (kg)

50

60

70

70

výtlak (N)

XS

S/M

L/XL

2XL

30-35

30–75

50–90

80+

35

40

50

50
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PLOVACÍ VESTY

S A L U K I K + _14501Y
S A L U K I C _14600Y
Plovací vesta schválená pro závodění na divoké vodě mezinárodní kanoistickou
federací (ICF). Vestu vyrábíme ve dvou modifikacích pro kajakáře a kanoisty. Tyto dvě
varianty se liší délkou těla plovací vesty. Velkou předností vesty jsou pružná neoprenová
ramena a tvarovaná pěna. Jemný vysokopevnostní popruh, procházející skrz dvojitá
neoprenová ramena je pevně spojen v předním a zadním díle do bočního utahování.
Tímto je vesta pevně propojena skrz obě ramena a zároveň okolo celého těla.
Dostatečně dlouhý vnitřní popruh a pružný neopren, zajišťuje maximální pohodlí při
pohybu. Popruh zároveň splňuje požadavek na pevné propojení ramen s tělem vesty.

průběžné popruhy

pevný spoj popruhů

EN ISO 12402-5
Corex_PE_Oxford210D
Velikosti: XS, S/M, L/XL

XS

S/M

L/XL

váha uživatele (kg)

30–60

35-75

50-90

výtlak (N) (dle ICF)

50

60

60

velikost

P O L O I M P A C T _17402

S W I F T _11300

Vesta navržena speciálně pro canoe polo. Oboustranné
použití. Teleskopické pružné boky zajíždějící do sebe zajišťují
požadovanou tloušťku boku, zároveň dotahují vestu na tělo.
Dotahování vesty je řešeno pomocí jediného stahovacího
gumového lanka, které je zaintegrované uvnitř vesty tak, aby
nepřekáželo zevnitř ani zvenku. Komfortní pružná neoprenová
ramena umožňují široký rozsah pohybu.

Univerzální velmi lehká vesta s širokým rozsahem použití.
Vhodná jak pro začínající závodníky, tak do půjčoven nebo
turistiku.

Tato vesta je vyrobena podle pravidel ICF pro canoe polo.

schéma utahování vesty

EN ISO 12402-5
PE_Oxford210D
Velikosti: XS, S/M, L/XL, 2XL

velikost
PE_Oxford210D_Supratex
Velikosti: XS, S/M, L/XL, 2XL

Barvy na zakázku:

váha uživatele (kg)
výtlak (N)

XS

S/M

L/XL

2XL

30-35

30–75

50–90

80+

50

60

70

70

Neoprenový stojáček omezuje pronikání vody kolem krku.

Kapuce je utahovatelná ve třech směrech, chrání proti
větru a dešti zejména při cestách na mořském kajaku.

Neoprenový stojáček se zapínáním omezuje pronikání vody
a umožňuje utažení kolem krku dle potřeby a snadno se
svléká přes hlavu.

Manžeta z ultrapružného tenkého neoprenu, zajišťuje
vodotěsnost a poskytuje tepelný komfort kolem zápěstí.

Rozpínací neoprenový krk usnadňuje svlékání a oblékání.
Možnost dotažení neoprenové manžety podle potřeby.

Vysoké kónické neoprenové manžety omezují pronikání
vody do bundy a současně slouží jako tepelná ochrana
šlach a zápěstí před prochladnutím.

Zapínání na zip ke krku chrání před větrem a deštěm.

Dvojitá manžeta. Vnitřní latex zabraňuje proniknutí vody.
Vnější neopren chrání latex, zároveň tepelně izoluje oblast
zápěstí či kotníků. Vnější neopren lze dotáhnout podle
potřeby.

Vnitřní latexová manžeta jako součást dvojitého krku je
nejlepší ze všech voděodolných systémů. Vnější neoprenová
manžeta ochraňuje latex a poskytuje vice pohodlí.

Utahovací neoprenová manžeta se suchým zipem omezuje
pronikání vody do bundy. Lze ji dotáhnout dle potřeby
a velmi jednoduše se svléká a obléká.

Konický neoprenový krk se utahuje velmi jednoduše pružnou
šňůrou s brzdičkou, přičemž omezuje pronikání vody kolem
krku a usnadňuje svlékání přes hlavu.

Cordurové ponožky nahrazují latexové manžety. Ponožky
udržují celou nohu neustále suchou a poskytují tepelný
komfort. Kalhoty vybavené ponožkami se pohodlněji oblékají
a svlékají.

Dvojitý neoprenový krk se skládá z vnějšího neoprenu, který
chrání před hlavním náporem vody. Vnitřní neoprenový krk
s latexovým zátěrem v okraji s možností dotažení pomocí
gumičky v tunýlku zajišťuje vodotěsnost.

Tvarovaný vyztužený sed zvyšuje oděruvzdornost materiálu
v této exponované partii a přispívá ke zvýšení tepelného
komfortu.

Double pull utahovací systém:

BUNDY
A KALHOTY
Vodácká bunda chrání tělo jezdce před přímým kontaktem s vodou, přispívá
k tepelné pohodě v chladných podmínkách a chrání proti odření. Dýchavé materiály
navíc umožňují odpařování tělesné vlhkosti při dostatečné vodotěsnosti.
Naše bundy jsou navrženy se zcela novým přístupem. Cílem bylo vytvořit bundy
s čistým designem a vylepšit střih pro maximální pohodlí. Zredukovali jsme počet švů
a naopak jsme maximalizovali funkčnost každého z nich. Díky tvarovaným loktům
a ramenům bunda lépe sedí, aniž by byla omezena pohyblivost.

Jak vybírat vodáckou bundu?
Nejprve si ujasníme, v jakých podmínkách a na jakém typu lodi budeme bundu
používat. Pro rafting, turistiku na otevřené lodi, popřípadě jízdu na mořském kajaku
se hodí bundy dlouhého střihu, naopak v uzavřené lodi je výhodnější bunda krátkého
střihu do pasu, která se dobře nosí ve spojení se špricdekou. Dále volíme sílu materiálu
a způsob zakončení kolem krku a na rukávech, které určují vodotěsnost bundy. Suché
bundy jsou opatřeny latexovými manžetami, které perfektně těsní, ale jsou velmi
náchylné k poškození.
Péče o bundy a kalhoty:
Vodácké bundy a kalhoty z vrstvených materiálů po každém použití řádně usušíme na
vzduchu. V případě potřeby použijeme na vyčištění mýdlový roztok a houbičku. Nikdy
nepereme v pračce, nečistíme chemickými rozpouštědly a nevystavujeme vysokým
teplotám. Ani sušení na přímém slunci použitým materiálům neprospívá.
Zvláštní péči věnujeme latexovým manžetám. Ostrým nožem nebo nůžkami můžeme
přizpůsobit jejich velikost svým potřebám, nicméně dbáme na to, aby řez byl hladký,
bez zatržení, aby nedošlo k roztržení manžety. Svlékáme a oblékáme je velmi opatrně,
dáváme pozor na ostré předměty (prstýnky, hodinky apod.), o které by mohlo dojít
k natržení manžety. Chráníme je před přímým sluncem a působením vysokých teplot,
jež latex degradují. Zpuchřelé manžety si necháme včas vyměnit.

Použité materiály:
TUSSOR 320
Polyamidová tkanina s vrstvenými zátěry. Vyznačuje se vysokou pevností
a odolností díky své hustotě tkaní. Přes tyto vlastnosti je materiál velmi
poddajný. K dosažení optimálních paramerů dýchavosti a vodotěsnosti je
vnitřní zátěrová vrstva tvořená třemi různými, postupně nanášenými zátěry.
Technické parametry materiálu: WP15.000mm, MVP 15.000g/m2/24Hrs.
AIRFOUR

jednosměrné
dotažení popruhu

obousměrné dotažení pasu

Čtyřvrstvý materiál s výbornými parametry. Svrchní materiál tvoří nylon
Taffeta. Vnitřní vrstvy jsou tvořeny lehkým mikroporézním zátěrem a hydrofilní
membránou. Z rubu je materiál zakryt oděruvzdorným trikotem. Technické
parametry materiálu: WP25.000mm, MVP15.000g/m2/24Hrs, 220g/m2.
AIRFOUR LIGHT NTX
Čtyřvrstvý materiál s výbornými parametry. Svrchní materiál tvoří 100%
nylon. Vnitřní vrstvy jsou tvořeny lehkým mikroporézním zátěrem a hydrofilní
membránou. Z rubu je materiál zakryt oděruvzdorným trikotem. Technické
parametry materiálu: WP25.000mm, MVP15.000g/m2/24Hrs, 170g/m2.
AIRFOUR LIGHT PX

Tvarované vyztužení kolen zvyšuje odolnost materiálu
v této exponované partii vůči oděru a roztržení, navíc
přispívá k vyššímu tepelnému komfortu.

Tvarované lokty nabízejí lepší pohodlí a dovolují větší
rozsah pohybu.

Čtyřvrstvý odlehčený materiál. Svrchní materiál tvoří 100% polyester. Vnitřní
vrstvy jsou tvořeny lehkým mikroporézním zátěrem a hydrofilní membránou.
Z rubu je materiál zakryt oděruvzdorným trikotem. Technické parametry
materiálu: WP25.000mm, MVP15.000g/m2/24Hrs, 150g/m2.

Podlepené švy zvyšují voděodolnost výrobku právě v místech,
kde je materiál narušen šitím.

Loketní výztuhy zvyšují oděruvzdornost materiálu v této
exponované partii.

Neoprenový protiskluzový pas zabraňuje vyhrnutí bundy.

Obousměrný utahovací pas - Double pull. Jedním
dotažením popruhů se dotáhne jak přední neoprenový
díl s velcrem tak i zadní neoprenový díl. Pnutí se tak rozloží
rovnoměrně po obvodu pasu.

Bunda se v pase utahuje šňůrkou s brzdičkou, která je
provlečena neoprenovým tunýlkem, což brání vyhrnutí
pasu a díky neoprenu lépe drží na místě.

Dvojitý pas – Vnitřní nylonový ukončený našito gumou se
silikonovým protiskluzovým zátěrem. Vnější neoprenový
buď jednosměrný nebo obousměrný – Double pull
utahovací pas.

Tvarovaná ramena nabízejí lepší pohodlí a dovolují větší
rozsah pohybu.

Jednosměrný utahovací pas - Široký neoprenový pás se
suchým zipem umožňuje komfortní utažení bundy v pase, aby
nedošlo k jejímu vyhrnutí.

Na výrobku jsou umístěny bezpečnostní reflexní prvky.

Bunda se v pase utahuje šňůrkou s brzdičkou, což brání
jejímu vyhrnutí.

CARBOFLEX
Extrémně lehký a pružný materiál. Na rubové straně opatřen dvěma PU zátěry
a celulosovým antiadhézním potiskem. Materiál se nelepí se na tělo i když je
v přímém kontaktu s pokožkou. Technické parametry materiálu: WP15.000mm,
MVP15.000g/m2/24Hrs, 106g/m2.
AQUALITE
Hřejivý, absolutně vodotěsný a extrémně elastický materiál, který tvoří pružná
pletenina ze svrchní strany nánosovaná vodotěsným PU zátěrem. Technické
parametry materiálu: WP10.000 mm, 160g/m2.
NTX 2
Neopren s oboustranně nalaminovanými vrstvami pružné pleteniny.
CORDURA 4L
Čtyřvrstvý oděruvzdorný materiál s výbornými parametry. Díky svým
vlastnostem vhodný na exponovaná místa na oděvech. Svrchní cordurová
tkanina s lehkým zátěrem a PU membránou. Na rubu je materiál zakryt
odolným trikotem. Technické parametry materiálu: WP25.000mm, MVP
5.000g/m2/24Hrs.
NYLON 2RIP
Velmi lehký, přitom pevný materiál vyztužený ripstopovou mřížkou. Jedná
se o 100% polyester s mikroporézním polyuretanovým zátěrem. Technické
parametry materiálu: WP10,000 mm, MVP5,000 g/m2/24Hrs, 136g/m2.
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BUNDY A KALHOTY

P A L A D I N 4 O 2 _24000Y

NIMUE 4O2

Vypasovaný střih s funkčními švy nabízí velkou pohyblivost
a zároveň maximální komfort. Bunda je vybavena funkčním
„DOUBLE PULL“ dotahovacím systémem v pase, kdy velmi
pohodlně pomocí jednoho pohybu dotáhnete bundu v pase
těsně na tělo. Latexy na zápěstí jsou chráněny prodlouženými
neoprenovými manžetami. Cordurové zesílení loktů a předloktí
zvyšuje ochranu proti prodření. U krku je latexová manžeta
překryta neoprenovým vysokým límcem.

Bunda dámského střihu. Vypasovaný střih s funkčními švy nabízí
velkou pohyblivost a maximální komfort. Bunda je vybavena
funkčním „DOUBLE PULL“ dotahovacím systémem v pase, kdy
pohodlně pomocí jednoho pohybu dotáhnete bundu v pase
těsně na tělo. Latexy na zápěstí jsou chráněny prodlouženými
neoprenovými manžetami. Cordurové zesílení loktů a předloktí
zvyšuje ochranu proti prodření. U krku je latexová manžeta
překryta neoprenovým vysokým límcem.

AirFOUR light PX_Cordura
Velikosti: S, M, L, XL, 2XL

_25800Y

AirFOUR light PX_Cordura
Velikosti: S, M, L, XL, 2XL

B A Y A R D _21600

N I M U E P A N T S _25900

Tyto kalhoty jsou vyrobeny ze čtyřvrstvého prodyšného materiálu.
Dvojitý pas je vybaven lehce dotahovatelným systémem, který
zabraňuje proniknutí vody. Střihově jsou kalhoty přizpůsobeny
pro sezení v kajaku. Exponovaná místa jsou zesílena Cordurou.
Pro ještě větší pohodlí vašich nohou jsou kalhoty vybaveny
cordurovými vodotěsnými ponožkami.

Dámské kalhoty vyrobeny ze čtyřvrstvého prodyšného materiálu.
Dvojitý pas je vybaven lehce dotahovatelným systémem, který
zabraňuje proniknutí vody. Střihově jsou kalhoty přizpůsobeny pro
sezení v kajaku. Exponovaná místa jsou zesílena jako ochrana
proti prodření. Pro ještě větší pohodlí vašich nohou jsou kalhoty
vybaveny cordurovými vodotěsnými ponožkami.

AirFOUR_Cordura
Velikosti: S, M, L, XL, 2XL

AirFOUR_Cordura
Velikosti: S, M, L, XL, 2XL
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BUNDY A KALHOTY

P A L A D I N N E O _24400Y

P I L G R I M _21400Y

Bunda určena do extrémních podmínek. V pase „DOUBLE
PULL“ systém poskytující velmi pohodlné dotahování. Dvojitý
neoprenový krk. Latexy na zápěstí jsou chráněny neoprenovými
manžetami s dotahováním. Vypasovaný střih s funkčními švy
nabízí velkou pohyblivost a maximální komfort. Zesílení loktů
a předloktí zvyšuje ochranu proti prodření.

Tato základní bunda je ideální pro turistické a rekreační
pádlování. Bunda je vyrobena z voděodolného a prodyšného
materiálu. Je vybavena utahovacím neoprenovým krkem
a dotažitelnými manžetami na zápěstích.

Barvy na zakázku:
Tussor 320_Cordura
Velikosti: S, M, L, XL, 2XL

ROGUE

_21300Y

Bunda na divokou vodu. Vyrobena z dvouvrstvého prodyšného
materiálu. Kompromis mezi komfortem a vodotěsností nabízí
utahovací neoprenový krk s těsnícím latexovým proužkem.
Latexové manžety na rukou překryty neoprenem. Dvojitý pas
vybaven „DOUBLE PULL“ utahovacím systémem.

Tussor 320
Velikosti: S, M, L, XL, 2XL

Tussor 320
Velikosti: S, M, L, XL, 2XL

S N A P P Y _25500

R O N W E _21500

Univerzální suché kalhoty na divokou vodu. Vyrobeny
z dvouvrstvého materiálu. Voděodolnost je zaručena dvojitým
pasem a latexovými manžetami na kotnících s neoprenovým
překryvem. Kalhoty jsou střiženy do sedu. Tvarovaná zesílení na
kolenou a v oblasti sedu, chrání exponovaná místa proti oděru.

Kalhoty jsou ideální pro turistické a rekreační ježdění. Volný střih
dovoluje skvělou pohyblivost. Dotahovací neoprenový pas
chrání záda od prochladnutí. Nohavice jsou dotažitelné na
suchý zip. Našitý vnitřní polyuretanový pruh v konci nohavice
zvyšuje vodotěsnost při dotažení.

Tussor 320_Cordura
Velikosti: S, M, L, XL, 2XL

Tussor 320
Velikosti: S, M, L, XL, 2XL
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BUNDY A KALHOTY

C O N Q U E S T _28400

Z E P H Y R l s _22600Y

Z E P H Y R s s _22700Y

Bunda do nepohody pro náročné. Anatomická tvarovaná kapuce s 3D stahováním. Vysoký stoják s integrovanou
neoprenovou vsadkou s průduchy. Vnitřní neoprenový límec přiléhající ke krku. Dvojité manžety na rukou. Vnitřní
neoprenová, vnější nylonová s dotahem na suchý zip. Větrací kapsy na zadní straně rukávů. Dvojitý komín v pase.
Vnější neoprenový „DOUBLE PULL“ systém, vnitřní nylonový s regulovatelným obvodem dolního kraje. Dvě kapsy,
vnitřní přístupná po otevření hlavního zipu, vnější přístupná i při oblečení vesty. Bezpečnostní reflexní prvky na rukávech
a ramenou.

Lehká vodácká bunda s dlouhým rukávem. Určená pro
závodní i turistické ježdění na divoké i rovné vodě. Výhodou je
lehkost materiálu a dobré technické parametry. Na neoprenové
manžety a krk jsme použili velmi flexibilní a tenčí neospan, který
jezdec téměř necítí.

Lehká vodácká bunda s krátkým rukávem. Určená pro závodní
i turistické ježdění na divoké i rovné vodě. Svými parametry
odpovídá Zephyru s dlouhým rukávem.

AirFOUR light PX
Velikosti: S, M, L, XL, 2XL

CARBOFLEX
Velikosti: XS, S, M, L, XL, 2XL

CARBOFLEX
Velikosti: XS, S, M, L, XL, 2XL

R A M B L E _28300

C H I N O O K C A G _20100

S W I T C H r i p s t o p _20901

Komfortní lehká bunda pro náročné. Anatomicky tvarovaná kapuce s vysokým límcem
a 3D stahováním. Dlouhý, rozpínací zip ze zátěrem v předním dílu. Vysoký límec s možností
překryvu nosu. Dvojité manžety na rukou. Neopren s nylonovým překryvem. Možnost
dotahu manžety na suchý zip. V pase po celém obvodu pružný dotah v tunýlku.
V předním dílu velká vnitřní kapsa na zip. Bezpečnostní reflexní prvky na rukávech a kapuci.

Vodotěsná bunda do chladnějších podmínek. Vhodná jak
pro závodníky, tak pro aktivní pádlování na divoké vodě.
Konstrukčně je přizpůsobena aktivnímu pohybu. Má zvýšený
elastický neoprenový krk a prodloužené neoprenové nátepníky
na rukou. V pase je bunda utěsněna neoprenem s přilnavým
povrchem.

Lehká vodácká bunda s širokým rozsahem použití. Vyrobena
z nového lehkého materiálu s dýchavým zátěrem. Neoprenové
manžety u krku, na zápěstích a v pase. Propracovaný střih
neomezující v pohybu.

CARBOFLEX
Velikosti: S, M, L, XL, 2XL

AQUALITE
Velikosti: S, M, L, XL, 2XL

NYLON 2RIP
Velikosti: XS, S, M, L, XL, 2XL
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BUNDY A KALHOTY

C A L Y P S O 4 O 2 _32001_C A L Y P S O W W _32002
CALYPSO HOOD 4O2

_32301

Dámský suchý oblek ve třech variantách. Všechna provedení vychází ze stejné konstrukce. Dva suché vodotěsné
zipy, na ramenou a v oblasti sedu. Dvojité manžety u krku a na zápěstích. Dvojitý „DOUBLE PULL“ systém v pase.
Cordurové výztuhy na kolenou a v oblasti sedu. Cordurové vodotěsné ponožky. Varianta WW - celý oblek
vyroben z materiálu AirFOUR. Varianta hood - v základní výbavě je odepínatelná kapuce. Na oblek použita
kombinace dvou materiálů. AirFOUR light na horní část obleku (lepší pohyblivost horní části těla) na spodek použit
oděruvzdornější AirFOUR.

Detail zadního zipu:
Platí pro Odin i Calypso.

Výroba na zakázku:
AirFOUR light NTX_AirFOUR_Cordura
Velikosti: S, M, L, XL, 2XL

S A F E T Y _31000Y
Suchý oblek, vyvinutý společně s profesionálními záchranáři. Vstupní
vodotěsný zip v předním dílu. Na krku a zápěstích vodotěsné latexové
manžety chráněné neoprenem. Tělo i kalhoty jsou vyrobeny ze
čtyřvrstvého materiálu AirFOUR. Exponovaná místa na loktech, kolenou
a v oblasti sedu jsou s oděruvzdornou Cordurou. Vodotěsné cordurové
ponožky. Oblek lze vybavit vypouštěcím ventilem.

ODIN 4O2

_31901

O D I N W W _31902
ODIN HOOD 4O2

_32201

Pánský suchý oblek ve třech variantách. Všechna provedení vychází ze stejné konstrukce.
Dva suché vodotěsné zipy, na ramenou a v oblasti poklopce. Dvojité manžety u krku
a na zápěstích. Dvojitý „DOUBLE PULL“ systém v pase. Cordurové výztuhy na kolenou
a v oblasti sedu. Cordurové vodotěsné ponožky. Varianta ww - celý oblek vyroben
z materiálu AirFOUR. Varianta hood - v základní výbavě je odepínatelná kapuce. Na
oblek použita kombinace dvou materiálů. AirFOUR light na horní část obleku (lepší
pohyblivost horní části těla) na spodek použit oděruvzdornější AirFOUR.

Vnitřní dotahovací kšandy:

AirFOUR light NTX_AirFOUR_Cordura
Velikosti: S, M, L, XL, 2XL

AirFOUR_Cordura
Velikosti: S, M, L, XL, 2XL

ŠPRICDEKY
Použité materiály:
Špricdeka má bránit pronikání vody do lodě, proto musí dobře sedět na límci i na těle
jezdce a nesmí dojít k jejímu stržení pod náporem vody. Špricdeka musí být na límci
vypnuta tak, aby se na ní netvořil lavor s vodou.
Materiálem pro výrobu špricdek je buď neopren nebo tkanina s nepromokavým
zátěrem.
Pro zvýšení těsnosti a přilnavosti neoprenové špricdeky k límci může být spodní strana
opatřena přilnavým latexovým zátěrem. Svrchní strana špricdeky může být vyztužena
nánosem dalšího materiálu, který zvyšuje její odolnost a oděruvzdornost. Všechny
špricdeky jsou opatřeny okem z popruhu pro nouzové stržení z límce.
Výběr špricdeky:
Špricdeku vybíráme podle předpokládaného využití. Neoprenové špricdeky jsou díky
své pevnosti velmi vhodné na divokou vodu, musí však přesně sedět na límci i na těle.
Nylonové špricdeky jsou lehčí, snáze se nasazují a díky možnosti utažení na límci i na
těle mohou být použité různými jezdci na různých typech lodí.
Péče o špricdeku:
O špricdeky pečujeme stejně jako o oblečení z podobných materiálů. Po použití vždy
usušíme na vzduchu, vyvarujeme se vysokých teplot a skladujeme nejlépe volně
zavěšené. V případě potřeby čistíme mýdlovým roztokem a houbičkou, nepoužíváme
chemická rozpouštědla.

SUPRATEX
Neopren s nalaminovanou vrstvou velmi pružné a oděruvzdorné
tkaniny.
NTX2
Neopren s oboustranně nalaminovanými vrstvami pružné pleteniny.
Tussor 320
Polyamidová tkanina s vrstvenými zátěry. Vyznačuje se vysokou
pevností a odolností díky své hustotě tkaní. Přes tyto vlastnosti
je materiál velmi poddajný a pohodlný na nošení. K dosažení
optimálních paramerů dýchavosti a vodotěsnosti je vnitřní zátěrová
vrstva tvořená třemi různými, postupně nanášenými zátěry.
Technické parametry materiálu: WP15.000mm, MVP15.000g/m2/24Hrs.
OXFORD nz
Polyamidová tkanina Nylon Oxford 210D se silným nepromokavým
zátěrem.
Dupratex
Vysoce trvanlivá polyesterová tkanina, oděruvzdorná, s fixačním
zátěrem. Používá se k ochraně exponovaných míst.
NTX2 Flex
Díky tomuto velice elastickému oboustrannému neoprenu, je
možno použít méně materiálu a díky tomu je špricdeka lehčí. NTX2
je používán hlavně na závodní špricdeky.
NYLON 2RIP
Velmi lehký, přitom pevný materiál vyztužený ripstopovou mřížkou.
Jedná se o 100% polyester s mikroporézním polyuretanovým
zátěrem. Technické parametry materiálu: WP10,000 mm, MVP5,000
g/m2/24Hrs, 136g/m2.

Nastavitelné kšandy.

Nastavitelný obvod pasu za pomoci gumy v tunýlku.

Gumové lano o průměru 8 mm.

Zátěr nebo výztuha na svrchní straně límce tvoří
oděruvzdornou ochranu exponovaných míst.

Podlepené švy zvyšují voděodolnost výrobku právě v místech,
kde je materiál narušen šitím.

Protiskluzový zátěr na spodní straně límce zlepšuje
přilnavost špricdeky k límci, čímž zvyšuje vodotěsnost
špricdeky zároveň snižuje pravděpodobnost jejího
sesmeknutí v peřejích.

C R U S T 8 0 _63400
C R U S T 8 7 _63500
C R U S T 9 4 _63600
Špricdeka na divokou vodu pro plastové kajaky. Absolutně vodotěsné podžehlení je zajištěno
neoprenovou páskou se zesíleným nánosem trvanlivého lepidla. Spodní zátěr na límci špricdeky,
zlepšuje jak vodotěsnost, tak přilnavost špricdeky k límci. Díky těmto vlastnostem je špricdeka
absolutně spolehlivá i v těch nejtěžších podmínkách.

Gumové lano o průměru 10 mm.

Gumové lano o průměru 8 mm.

NTX2 3mm_Supratex 4mm

Gumové lano o průměru 6 mm.

Gumové lano o průměru 5 mm.

spodní zátěr

kód

vel. pasu

vel. límce

63400

XS-XL

CL80

63500

XS-XL

CL87

63600

XS-XL

CL94
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ŠPRICDEKY

ŠPRICDEKY
K - F L E X _60800Y

C - F L E X _60700

T R E K B U N G E E P U _64900Y

Odlehčená kajakářská špricdeka pro závodní laminátové
lodě. Použití vysoce elastického a odolného materiálu
umožnilo zmenšení plochy a tudíž snížení celkové hmotnosti.
Podžehlení je řešeno neoprenovou páskou se zesíleným
nánosem trvanlivého lepidla.

Kanoistická verze špricdeky RACE-K-FLEX. Špricdeka se liší pouze
střihově, kdy je uzpůsobena pro závodní debl a singlkanoe.

Expediční nylonová špricdeka. Placka s příčnou stahovací výztuhou z plastu a integrovanou kapsou. V případě potřeby je možno stažením plastové výztuhy vytvořit
vyboulený vlnolam. V přední části límce oděruvzdorná výztuha. Možnost připevnění mapy či jiných potřebných drobností. Komín špricdeky vybaven kapsou na suchý
zip, stahovacím tunýlkem po obvodu a stavitelnými kšandami.

NTX2 3mm_NTX2 Flex 4mm
kód

vel. pasu

60800

XS-XL

NTX2 3mm_NTX2 Flex 4mm
vel. límce
CL72

kód

vel. pasu

60700

XS-XL

Oxford NZ_Dupratex

Tussor 320_Dupratex
vel. límce
CL58

FLEX 80

_63100Y

K1/S1

FLEX 87

_63200

Jednoduchá neoprenová špricdeka určená pro sjezdové kajaky.

FLEX 94

_63300

kód

vel. pasu

vel. límce

kód

vel. pasu

vel. límce

64900

UNI

CL80-CL110

64700

UNI

CL80-CL110

_62600

B A S I C F I T F L E X _65800

C A M E L 8 7 _62700

B A S I C F I T F L E X _65801

C A M E L 9 4 _62900

Nylonová špricdeka s širokým rozsahem použití. Pas s možností
dotažení pomocí gumy v tunýlku okolo pasu. Utahovací kšandy
přes ramena. Vyrábíme ve variantě s kapsou nebo bez.

CAMEL 80

_62500

Universální špricdeka na plastové i laminátové kajaky.
Vyrobena z oboustranného neoprenu s vyšší elasticitou,
usnadňující manipulaci se špricdekou. Absolutně vodotěsné
spojení švů je zajištěno podžehlením neoprenovou páskou se
zesíleným nánosem trvanlivého lepidla.

T R E K B U N G E E _64700Y

CAMEL 110

_63000
65800

Kombinace neoprenové placky a nylonového komínu.
Neoprenová placka s vnitřním přilnavým zátěrem zvyšuje
vodotěsnost okolo límce, zároveň zabraňuje vytváření
vodních „lavorů“. Nylonový komín s kšandami poskytuje
komfort jak větrací, tak vodotěsný.

Tussor 320_NTX2 Flex 4mm
NTX2 3mm_NTX2 Flex 4mm
kód

vel. pasu

vel. límce

NTX2 3mm_NTX2 Flex 4mm

kód

vel. pasu

vel. límce

62600

UNI

CL80

62700

UNI

CL87

kód

vel. pasu
UNI

CL72-CL110

UNI

CL72-CL110

Oxford NZ

63100

XS-XL

CL80

63200

XS-XL

CL87

kód

vel. pasu

vel. límce

62900

UNI

CL94

65800

63300

XS-XL

CL94

62500

XS-XL

CL72

63000

UNI

CL110

65801

vel. límce
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ŠPRICDEKY

BASIC BUNGEE

_65200

Nylonová špricdeka s širokým rozsahem použití. Nylonová placka
s našitým gumovým lanem po obvodu. Pas s možností dotažení
pomocí gumy v tunýlku okolo pasu. Utahovací kšandy přes
ramena. V přední části komínu kapsa na suchý zip.

BIB DECK

_65700

Jednoduchý nylonový špricdeko-kryt na přední polovinu
límce. Vhodný pro turistiku a jízdu na mořském kajaku v teplém
počasí, kdy chrání nohy a břicho jak před cákající vodou tak
pálícím sluncem či větrnými sprškami vody. Velmi snadná
obsluha. Možnost nasazení či sundání během jízdy.

ŠPRICBUNDY
Špricdekobundy jsou kombinací klasických vodáckých bund a špricdek.
Spoj je podlepen vodotěsnou páskou a díky tomu komplet nabízí absolutní
vodotěsnost v oblasti spoj špricdeka-bunda. Méně materiálu v pase
zvyšuje komfort pohybu, také oblékání pouze jednoho kusu oblečení je pro
uživatele jednodušší. Jedinou nevýhodou je omezená variabilita vašeho
vybavení, kdy nelze nosit špricdeku, nebo bundu zvlášť.

Z E P H Y R K 1 l s _66600
ZEPHYR C1 ls

_66800

Špricdekobunda pro závodníky. Kombinace bundy Zephyr
s dlouhým rukávem se špricdekou K nebo C flex.

Použité materiály:
AQUALITE
Hřejivý, absolutně vodotěsný a extrémně elastický materiál, který
tvoří pružná pletenina ze svrchní strany nánosovaná vodotěsným PU
zátěrem. Technické parametry materiálu: WP10.000 mm, 160g/m2.
CARBOFLEX
Extrémně lehký a pružný materiál. Na rubové straně opatřen dvěma
PU zátěry a celulosovým antiadhézním potiskem. Materiál se nelepí se
na tělo i když je v přímém kontaktu s pokožkou. Technické parametry
materiálu: WP15.000mm, MVP15.000g/m2/24Hrs, 106g/m2.
NTX
Neopren s oboustranně nalaminovanými vrstvami pružné pleteniny.
NTX2 FLEX
Díky tomuto velice elastickému oboustrannému neoprenu, je možno
použít méně materiálu a díky tomu je špricdeka lehčí. NTX2 je
používán hlavně na závodní špricdeky.
Oxford NZ

Oxford NZ

kód

vel. pasu

vel. límce

kód

vel. pasu

vel. límce

65200

UNI

CL80-CL94

65700

UNI

CL87-CL94

R A P I D + _65100Y

R A P I D L I G H T _64600

Špricdeka pro velké límce rychlostních kajaků je opatřena záševky
pro kolena. Komín je nahoře zakončen neoprenovou manžetou
se zapínáním na suchý zip.

Extra lehká špricdeka pro rychlostní kanoistiku.

NTX2 3mm_NTX2 Flex 4mm_CARBOFLEX
vel. pasu
XS-XL

66800

XS-XL

vel. límce
CL72
CL58-CL64

Z E P H Y R K 1 s s _66700

C H I N O O K K 1 _67500

ZEPHYR C1 ss

CHINOOK C1

_66900

Špricdekobunda pro závodníky. Kombinace bundy Zephyr
s krátkým rukávem se špricdekou K nebo C flex.

Oxford NZ_NTX2 3mm

kód
66600

_67600

Špricdekobunda pro závodníky. Kombinace bundy Chinook se
špricdekou K nebo C flex.

NYLON 2RIP

kód

vel. pasu

vel. límce

kód

vel. pasu

vel. límce

65100

UNI

CL100

64600

UNI

CL100

C O C K P I T C O V E R _69000
Nylonový kryt na límec. Ochrana vnitřku lodi při přepravě.
Kryt je opatřen po obvodu tunýlkem se stahováním.

NTX2 3mm_NTX2 Flex 4mm_CARBOFLEX
Oxford_NZ
kód
69000

NTX2 3mm_NTX2 Flex 4mm_AQUALITE

kód

vel. pasu

vel. límce

kód

vel. pasu

vel. límce

66700

XS-XL

CL72

67500

XS-2XL

CL72-CL115

66900

XS-XL

67600

XS-2XL

CL58-CL64

vel. límce
CL72
CL58-CL64
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FUNKČNÍ PRÁDLO
Ochrana před chladem.

Y E T T I _ 35000Y
Extrémně výhřevný podoblek. Poutka na nohavicích.
Vystužen na exponovaných místech.

Ochrana před chladnou vodou.

T E D D Y P U L L O V E R _33602

T E D D Y P U L L O V E R W _33603

Triko s dlouhým rukávem a stojáčkem u krku.

Triko s dlouhým rukávem a stojáčkem u krku v dámském střihu.

Ochrana před UV zářením.

TEDDY LINE:
Vysoce elastické a rychleschnoucí funkční oblečení je velmi příjemné
na tělo. Prádlo má výborné termoizolační vlastnosti. Jednou z jeho
největších předností je schopnost odvádět tělesnou vlhkost z povrchu
pokožky, což ve svém důsledku znamená, že i lehce navlhlé prádlo
hřeje. Teddy oblečení je vhodné nejen pro vodní sporty, ale pro
jakékoli aktivity, při kterých chcete být v teple a suchu. Je ideální
jako základní spodní vrstva pod suchý oblek nebo bundu. Teddy je
oblíbené jako základní tepelná vrstva i při lyžování nebo cyklistice
v chladném počasí.
Použité materiály:
tecnOpile
Fleece obsahující molekuly Teflonu, které zvyšují termoizolační vlastnosti
materiálu. Tecnopile je lehký, elastický, dýchavý a rychleschnoucí.
Díky nemačkavosti a oděruvzdornosti se výrobky z tohoto materiálu
velmi snadno udržují.
Tecnopile double
Dvouvrstvý fleece, dokonalá kombinace dvou různých materiálů. Svrchní
vrstva s voděodpudivou úpravou a odolností proti oděru. Vnitřní vrstvu
tvoří fleece s protižmolkovou úpravou. Oba slaminované materiály
obsahují molekuly Teflonu, zvyšující termoizolační vlastnosti. Tecnopile
double zůstává při své tloušťce velmi lehký. Další výhodou je elasticita,
nesmáčivost, prodyšnost a velmi snadná údržba.
Oxford 210D
Lehká nylonová tkanina s dobrými mechanickými vlastnostmi, odolná
vůči působení ropných látek a detergentů, oděruvzdorná, s dobrou
pevností v tahu.

TECNOPILE DOUBLE_Oxford 210D
Velikosti: XS, S, M, L, XL, 2XL

T E D D Y O V E R A L L _34100

TECNOPILE
Velikosti: S, M, L, XL, 2XL

TECNOPILE
Velikosti: S, M, L, XL, 2XL

T E D D Y C A P _50800

T E D D Y S O C K S _33800Y

Čepice vhodná pro široký rozsah sportovních aktivit, ale
i pod různé druhy sportovních helem (vodácká, cyklistická,
lyžařská).

Ponožky vhodné jako vnitřní vrstva do neoprenových bot
při opravdu velké zimě.

Jednodílný komplet s rozepínáním na zip vpředu. Vhodný
jako spodní vrstva pod suchý oblek.

T E D D Y L E G G I N S _33701
Dlouhé přiléhavé kalhoty se zvýšeným pasem na ochranu
bederní oblasti.
lícová strana

TECNOPILE

TECNOPILE
Velikosti: 4/5, 6/7, 8/9, 10/11, 12/13

Velikosti: S/M, L/XL

rubová strana

TEDDY NÁKRČNÍK
Variabilní kousek k zateplení krku nebo hlavy.

TECNOPILE
Velikosti: XS, S, M, L, XL, 2XL

TECNOPILE
Velikosti: XS, S, M, L, XL, 2XL

TECNOPILE
Velikosti: UNI

_34400
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L A R S C A G _20000
Bunda se zvýšeným neoprenovým krkem na stahování,
dlouhými neoprenovými manžetami a neoprenovým
stahovacím tunýlkem v pase. Možno použít jak samostatně,
tak jako spodní vrstvu. Vhodná do extrémně chladných
podmínek.

LARS LINE:
Těsně padnoucí elastické oblečení do extrémně chladných
podmínek je vyrobeno z vodotěsného materiálu Aqual.
Díky přiléhavému střihu lze produkty řady Lars použít jak
samostatně, tak v kombinaci jako spodní vrstvu. Oblečení
vhodné pro všechny druhy vodních sportů do extrémně
chladného počasí.

LARS HOOD

_53700

Vodotěsná kukla zateplená fleecem. Kukla chrání velkou
část obličeje a krk před extrémními mrazy. Vhodná
především pro seakayak.

L A R S C A P _50900
Vodotěsná čepice zateplená fleecem. Ploché švy jsou
podžehleny vodotěsnou páskou. Lze nosit pod helmu
i samostatně. Díky vodotěsnému povrchu zamezují
zatékání do uší a chrání zvukovody před vodními rázy.

Použité materiály:
AQUAL
Extrémně elastický, vysoce hřejivý fleece s antialergickou úpravou,
zatřený vodotěsným PU zátěrem. Na vnější straně materiálu je
flexibilní vodotěsná PU vrstva, z rubu hřejivý fleece. Velmi lehký,
hřejivý, vodotěsný materiál.
NTX2
Neopren má z obou stran nalaminované vrstvy pružné pleteniny.

voděodolnost

AQUAL_NTX2 0,5mm
Velikosti: S, M, L, XL, 2XL

AQUAL
Velikosti: S/M, L/XL

AQUAL
Velikosti: S/M, L/XL

L A R S P A N T S _30300

L A R S S H O R T S _30200

S E A D A D D Y _50300

L A R S H E A D B A N D _50910

Těsně padnoucí dlouhé kalhoty s předehnutým sedem
a koleny. Zvýšený pas v oblasti beder. Stahování v pase
pomocí dvou přezek v neoprenovém tunýlku.

Krátké přiléhavé kalhoty střižené do sedu. Zvýšený pas
v oblasti beder. Stahování v pase pomocí dvou přezek
v neoprenovém tunýlku.

Vodotěsná kšiltovka přes uši s dotahovacím systémem.
Vhodná pro seakayak a yachting.

Funkční čelenka z řady Lars.

AQUAL
Velikosti: S/M, L/XL

L A R S K N E E - S O C K S _30400Y
Vodotěsné podkolenky. Vyrobeny z elastického, vysoce
hřejivé fleecu s antialergickou úpravou. Na vnější straně
materiálu je flexibilní vodotěsná PU vrstva. Švy podžehleny
vodotěsnou páskou. V oblasti lýtka možnost dotažení
ponožek pomocí gumičky.

AQUAL_NTX2 0,5mm
Velikosti: S, M, L, XL, 2XL

AQUAL_NTX2 0,5mm
Velikosti: S, M, L, XL, 2XL

AQUAL
Velikosti: 4/5, 6/7, 8/9, 10/11, 12/13

AQUAL
Velikosti: S/M, L/XL
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N I M B U S _21700

N I M B U S W _21800

Díky osvědčených materiálům bunda NIMBUS představuje
ideální kombinaci tepelné izolace, ochrany proti dešti
a prodyšnosti. Přední a zadní panely včetně kapuce jsou
vyrobeny z vodotěsného AQUAL materiálu. Švy jsou spojeny
pevným PU zátěrem, který zaručuje maximální ochranu proti
promoknutí. TECNOPILE je umístěn na vnitřní straně paží a na
bocích. Poskytuje dostatečnou tepelnou izolaci a zároveň je
dobře prodyšný a umožňuje odpařování potu.

Dámská verze bundy Nimbus.

SHADE LINE:
Trika řady Shade Plush jsou ideální volbou do parných dní
k vodě nebo jako první izolační vrstvta pod vodácké bundy
či jiné sportovní oblečení. Vyrobeno z FBQ+, které má vysoký
podíl materiálu lycra s UV ochranou 50+ zajistí, že Vás bude
v létě po namočení příjemně chladit a chránit proti ostrému
slunci. Plyšová, nařasená vlákna na vnitřní straně vytváří mezi
kůží a trikem izolační vrstvu a triko tak pod bundou příjemně
hřeje a odvádí pot. Jednoduchá údržba.

S H A D E P L U S H w l s _34700
Dámské, funkční triko s dlouhým rukávem, vhodné pro všechny
vodní outdoorové sporty.

FBQ+
Velikosti: XS-2XL

AQUAL_TECNOPILE
Velikosti: S, M, L, XL, 2XL

SHADE PLUSH w ss

Pánské, funkční triko s dlouhým rukávem, vhodné pro všechny
vodní outdoorové sporty.

Dámské, funkční triko s krátkým rukávem, vhodné pro všechny
vodní outdoorové sporty.

_34800

AQUAL_TECNOPILE
Velikosti: S, M, L, XL, 2XL

N I M B U S V E S T _21900

N I M B U S W V E S T _22000

Pánská vesta Nimbus.

Dámská verze vesty Nimbus.

AQUAL_TECNOPILE
Velikosti: S, M, L, XL, 2XL

S H A D E P L U S l s _34500

AQUAL_TECNOPILE
Velikosti: S, M, L, XL, 2XL

FBQ+
Velikosti: XS-2XL

FBQ+
Velikosti: XS-2XL

S H A D E P L U S H s s _34600

S H A D E P L U S H T O P _34900

Pánské, funkční triko s krátkým rukávem, vhodné pro všechny
vodní outdoorové sporty.

Dámské, funkční tílko, vhodné pro všechny vodní outdoorové
sporty.

FBQ+
Velikosti: XS-2XL

FBQ+
Velikosti: XS-2XL

NEOPRENOVÉ
OBLEČENÍ
Neoprenový oblek je základní ochrana proti chladu ve vodě. Částečne poskytuje tělu
ochranu proti potlučení a odření, pomáhá nadnášet tělo ve vodě.
Neopren jako materiál se skládá s gumového jádra a nalaminované textilie buď
z jedné, nebo obou stran. Celková vlastnost určitého neoprenového materiálu je
dána hustotou gumy a mechanickými vlastnostmi nalaminované textilie.
Termoizolační schopnosti neoprenu závisí na jeho tloušťce. Čím silnější, tím více chrání
proti chladu, snižuje se však jeho ohebnost a tím omezuje pohyblivost.
Jak vybírat neoprenový oblek?
Při vybírání neoprenového obleku musíme vzít v úvahu jeho předpokládané použití. Je
třeba zvolit optimální sílu materiálu, střih a výbavu. Velice důležité je oblek vyzkoušet
a zvolit správnou velikost. Neoprenový oblek by měl těsně obepínat tělo, aby plnil
termoizolační funkci. Je-li volný, nedochází k ohřátí vrstvičky vody mezi neoprenem
a tělem, tudíž oblek ztrácí svoji termoizolační funkci. Na druhou stranu nesmí oblek
nikde škrtit a omezovat v pohybu.
Jak pečovat o neoprenové oblečení?
Vybíráme si vhodnou velikost, čímž omezíme nadměrné namáhání materiálu tahem.
Obleky z jednostranně kašírovaného neoprenu jsou náchylné k oděru a natržení,
proto je vhodné chránit je ještě svrchním oděvem. Neoprenové oblečení skladujeme
nejlépe volně zavěšené, aby nedošlo ke vzniku nevratných deformací jeho přeložením.
Z hygienických důvodů je vhodné neoprenový oděv po každém použití vymáchat
v čisté vodě a nechat důkladně proschnout na vzduchu. Nepereme v pračce,
nesušíme horkým vzduchem ani na horkých tělesech. Silné znečištění odstraníme
mýdlovým roztokem a houbičkou. Nikdy nepoužíváme prací prášky ani chemická
rozpouštědla. Drobná poškození si necháme včas opravit.

Použité materiály:
NTX1
Neopren s jednostranně nalaminovanou vrstvou pružné pleteniny. Jde
o základní materiál pro výrobu neoprenových oděvů.
NTX2
Neopren s oboustranně nalaminovanými vrstvami pružné pleteniny.
Jde o základní materiál pro výrobu neoprenových oděvů.
SUPRATEX
Oboustranný neopren. Ze svrchní strany je nalaminována oděruvzdorná
velice pružná pletenina z rubu pružná pletenina příjemná na omak.
TATEX
Oboustranný neopren. Svrchní vrstvu tvoří pružná pletenina
nánosovaná oděruvzdornou gumou z rubu je pružná pletenina
příjemná na omak. Výsledný materiál je odolný proti oděru, dále má
výborné termoizolační vlastnosti. Používáme na výztuhy maximálně
exponovaných míst a v místech náchylných k prochladnutí.
ULTRASTRETCH
Měkčený neopren s oboustranně nalaminovanou vrstvou extrémně
pružné pleteniny. Tato kombinace zajišťuje vysokou elasticitu materiálu.
NEOSPAN
Extrémně pružný neopren o tloušťce 0,5mm. Oboustranně potažený
pružnou pleteninou. Z rubu je používána jemná na omak hebká
pletenina z lícu pak oděruvzdornější pletenina s vysokou pružností a nízkou
nasákavostí. Oblečení z tohoto materiálu se absolutně přizpůsobí tvaru
těla.
QUICK DRY
100% polyamid s rychleschnoucí úpravou. Jedná se o pevnější
protioděrový materiál s nízkou smáčivostí.
diamond
Neopren s nalaminovanou vrstvou velice pružné pleteniny se zvýšenou
oděruvzdorností.
PU
Vysoce trvanlivý polyuretanový zátěr se zvýšenou oděruvzdorností.
Používá se k ochraně exponovaných míst.

Jednocestný zip na předním dílu obleku usnadňuje
oblékání.

Zapínání pomocí suchého zipu na ramenou je velmi
jednoduché a přispívá k tepelnému komfortu, protože
termoizolační vrstva na těle neni přerušena zipem.

Dvojcestný zip usnadňuje svlékání obleku. V případě
potřeby je možno zip použít jako poklopec.

Střih do sedu zajišťuje, že oblek dobře padne při sezení
v lodi, kdy nevznikají záhyby, které by snižovaly tepelný
komfort.

Díky zipu na kotnících se neoprenový oblek pohodlně
svléká a při tom těsně obepíná nohu nad kotníkem.

Sed vyztužený zátěrem, nebo gumou zvyšuje odolnost
neoprenu v této exponované partii a přispívá ke zvýšení
tepelného komfortu.

Vnitřní neoprenová část střižená těsně na tělo zvyšuje
tepelný komfort, vnější chrání neopren proti oděru.

Výztuha na kolenou zvyšuje odolnost neoprenu v této
exponované partii vůči oděru a roztržení, navíc přispívá
k vyššímu tepelnému komfortu.

Zesílení materiálu na holeních přispívá k vyšší odolnosti
těchto partií proti oděru a roztržení. Dále zvyšuje tepelný
komfort.

Výkroj nad patou usnadňuje svlékání nohavice.
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S M I L E R m _45301

S M I L E R w _45200Y

NEO 3.0w BOLERO

Oblek vyrobený z neoprenu o tloušťce 4 mm. Kombinací
různých neoprenů jsme dosáhli optimálního komfortu
v pohyblivosti i v termoizolačních vlastnostech. Na
exponovaných místech je použit neopren s vysokou
oděruvzdorností Tatex, který má zároveň protiskluzový
efekt. Holeně jsou vyztuženy Supratexem.

Dámská verze obleku Smiler. Díky 4mm neoprenu Smiler
Lady nabízí skvělý tepelný komfort. Vyztužená kolena
a sed s nánosem Tatexu jsou odolnější proti odření. Smiler
Lady je velmi populární mezi raftařkami, které ocení
protiskluzový efekt. Holeně jsou zesíleny supratexem.

Bolero Lady je navrženo přímo pro ženy a díky 3mm
neoprenu nabízí skvělý tepelný komfort. Kombinace
Bolera s oblekem Smiler Lady nabídne ochranu celého
těla. Díky přednímu celorozepínacímu zipu se bunda
pohodlně obléká.

_45601

N E O 2 . 5 P A N T S _41401
Kalhoty jsou vyrobeny z 2.5 mm neoprenu a nabízejí skvělou
tepelnou izolaci a zároveň je zachována volnost pohybu.
Střihově jsou kalhoty navrženy tak, aby těsně obepínaly tělo,
přitom nebránily v pohybu. Supratex chrání exponovaná místa
proti prodření. Kolena jsou vyztužena pěnovým výliskem, který
oceníte především při klečení v lodi.

NTX2 3mm_NTX 2mm_Supratex 4mm
Velikosti: 34-46

NEO 3.0m BOLERO
NTX2 4mm_Tatex 4mm_NTX2 2mm
Velikosti: 42-60

NTX2 4mm_Tatex 4mm_NTX2 2mm
Velikosti: 34-46

P A D D L E R _45801

RIVER

Základní model z naší řady neoprenových obleků je
vyroben z 3mm neoprenu a nabízí skvělý tepelný komfort
a pohyblivost. Díky ramennímu zapínání na suchý zip se
stal oblek Paddler velice populární například u půjčoven.

Oblek River je vyrobený z 3mm neoprenu a díky tomu
poskytuje skvělý tepelný komfort a pohyblivost. Oblek
River v kombinaci s Bolerem představuje ideální ochranu
celého těla. Díky dvojcestnému zipu umístěnému vpředu
a krátkým zipům u kotníků se oblek pohodlně obléká
I svléká. Exponovaná místa jsou zesílena PU zátěrem.

_45501

Dobře padnoucí neoprenová bunda s dlouhým rukávem
vyrobená z 3 mm neoprenu poskytuje výborný tepelný komfort.
V kombinaci s neoprenovým oblekem ochrání celé vaše tělo
v extrémně studené vodě. Díky přednímu celorozepínacímu
zipu se bunda pohodlně obléká. Bolero může být použité i
samostatně.

NEO 3.0 SHORTS

_45101

NEO 1.5 SHORTS

NTX2 3mm_Supratex 3mm
Velikosti: 2XS-3XL

_41301

Kombinace 1,5mm tenkého neoprenu a tvarovaného sedu, dělá
z Neo1.5 velice pohodlné kraťasy. Prodloužená záda chrání
proti prochladnutí.Neo1.5 jsou jedny z nejoblíbenějších kraťasů
napříč celou vodáckou komunitou.

NTX2 3mm_NTX 2mm_PU
Velikosti: 42-60

_41001

Neopren 3mm poskytuje velký tepelný komfort. Sedací část
je vyztužena Supratexem a díky tomu je zvýšena ochrana proti
prodření. Díky tvarovanému sedu je sezení mnohem pohodlnější
a zvýšený pas zabraňuje prochladnutí i ve velice chladných
podmínkách.

NTX2 3mm_NTX 2mm_Supratex 4mm
Velikosti: 44-60

NTX2 3mm_NTX2 2mm_Supratex 4mm
Velikosti: 42-60

NTX2 2,5mm_Diamond 3mm_Ultrastetch 2mm
Velikosti: 2XS-3XL

NTX2 1,5mm
Velikosti: XS-2XL

Y
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NEO 4.0 HOOD

_54100

Anatomicky tvarovaná kukla je vyrobena ze 4 mm pružného
neoprenu.Tvarově je uzpůsobena tak, aby dokonale obepnula
hlavu s bradou i krkem. Bezešvá konstrukce obličejové části
zvyšuje vodotěsnost a komfort při použití. Kuklu je možné použít
jak samostatně, tak v kombinaci s ochrannou přilbou.

NTX2 4mm
Velikosti: S/M, L/XL

N E O 3 . 0 C A P _51001

NEO CORE

Neoprenová čepice přiléhavého střihu z 3 mm neoprenu. Díky
technologii šití plochým stehem je vhodná i pod helmu. Určena
pro extrémně chladné podmínky.

Vnitřní kalhoty jsou z ultrapružného neoprenu neospan
a zajišťují výbornou tepelnou izolaci se zachovaným
pohybovým komfortem a pocitem lehkosti. Nohavice jsou
prodloužené a kryjí i kolena. Vnější ochranné šortky jsou
módního střihu z 100% oděruvzdorného a rychleschnoucího
polyamidu. Obě části jsou spojeny pružnou lycrou, která
jen dokresluje pocitový komfort. Dotažení v pase je
řešeno suchým zipem v rozkroku a neoprenovým pasem
s možností dotažení tkaničkou.

_30801

NTX2 3mm
Velikosti: S/M, L/XL

N A N I T O P _47900
Neoprenový dámský top. Umožňující volný pohyb při pádlování.

Neospan 0,5mm
Velikosti: XS, S, M, L, XL, 2XL

N E O 1 . 5 C A P _51000

K N E E P A D S _53500

N A N I S H O R T S _48000

Neoprenová čepice přiléhavého střihu z 1,5 mm neoprenu.
Díky technologii šití plochým stehem je vhodná i pod helmu.

Ochrana kolen před prochladnutím a odřením. V exponovaném místě
odolný Supratex.

Neoprenové dámské šortky bokového střihu.

NTX 1,5mm
Velikosti: S/M, L/XL

NTX2 4mm_Supratex
Velikosti: S, M, L, XL, 2XL

Neospan 0,5mm_PAD
Velikosti: S, M, L, XL, 2XL

N E O 5 . 0 P U S O C K S _53302

NEO 3.0 SOCKS

Neoprenové ponožky jsou vyrobeny z 5 mm neoprenu s PU
zátěrem na podrážce proti prodření. Poskytují tepelný komfort
a mohou být použity jako ponožky do bot nebo samostatně.

Neoprenové ponožky jsou vyrobeny z 3 mm neoprenu s PU
zátěrem na podrážce proti prodření. Poskytují tepelný komfort
a mohou být použity jako ponožky do bot nebo samostatně.

NTX 5mm_PU
Velikosti: 4-13

NTX2 3mm_PU
Velikosti: 4-13

_53101

NEO-BELT

Neospan 0,5mm
Velikosti: XS, S, M, L, XL, 2XL

_52710

Ledvinový pás se zapínáním na suchý zip. Poskytuje tepelnou
ochranu i mírné zpevnění problematickým bederním partiím.

NTX2 4mm
Velikosti: S, M, L, XL, 2XL

BENIE CAP

_47800

Neoprenová čepice pro všestranné sportovní využití.

Neospan 0,5mm
Velikosti: S/M, L/XL
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SLIM LINE:

S L I M . 5 C A P R I E S _47301

S L I M . 5 P A N T S _47101

Tříčtvrteční neoprenové kalhoty střižené do sedu. Vyrobeny
z ultrapružného 0,5mm silného neoprenu Neospan. Zvýšený
pas zajišťuje tepelnou ochranu v oblasti beder.

Dlouhé neoprenové kalhoty střižené do sedu s předehnutými
koleny. Zvýšený pas v oblasti beder. Oděruvzdorný neopren
v oblasti sedu a kolen.

Kalhoty a trička z řady Slim jsou vyráběny z ultrapružného
0,5mm silného neoprenu Neospan. Vlastnosti tohoto materiálu
umožňují používat vypasované střihy na tělo, kdy oblečení na
sobě máte opravdu jako druhou kůži. Produkty této řady jsou
ideální během chladných letních dnů při dlouhém pobytu ve
vodě , nebo jako první vrstva pod vodáckou bundu či kalhoty
v extrémních podmínkách.

SLIM.5m ls

_46801

Tričko s dlouhým rukávem a stojáčkem u krku.

SLIM.5m ss

_46901

Tričko s krátkým rukávem a stojáčkem u krku.
Neospan 0,5mm
Velikosti: XS-2XL

S L I M 5 . 0 C A P _50201

S L I M . 5 S H O R T S _47001

Vodácká čepice, vhodná jako tepelná izolační vrstva pod
helmu. Díky plochým švům a střihové konstrukci čepice
přilehne těsně k hlavě a netlačí pod helmou.

Krátké neoprenové kalhoty střižené do sedu. Vyrobeny
z ultrapružného 0,5mm silného neoprenu Neospan. Zvýšený
pas zajišťuje tepelnou ochranu v oblasti beder.

Neospan 0,5mm
Velikosti: XS-2XL

Neospan 0,5mm
Velikosti: XS-2XL

SLIM.5w ls

Neospan 0,5mm
Velikosti: XS-3XL

_46802

Tričko s dlouhým rukávem a stojáčkem u krku v dámském střihu.

SLIM.5w ss

_46902

Tričko s krátkým rukávem a stojáčkem u krku v dámském střihu.

Neospan 0,5mm
Velikosti: S/M, L/XL

Neospan 0,5mm
Velikosti: XS-3XL

S L I M . 5 S O C K S _47201
Ponožky vyrobené z ultrapružného 0,5 mm silného neoprenu.
Vhodné jako zateplující vrstva do boty, nebo samostatně pro
chladnější letní počasí.

Neospan 0,5mm
Velikosti: XS-2XL

Neospan 0,5mm
Velikosti: XS-2XL

Neospan 0,5mm
Velikosti: S/M, L/XL
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SYMBIO LINE:

S Y M B I O C U T T Y _48400

S Y M B I O P A N T S _48600

Zkrácené neoprenové šortky z řady Symbio.

Dlouhé neoprenové kalhoty z řady Symbio.

Trička:
Trička Symbio jsou složena z 3 materiálů, přičemž každý je strategicky umístěn
tak, aby plnil svou funkci. Přední i zadní panely jsou vyrobeny ze 1,5 mm
neoprenu pro tepelný komfort a izolaci. Pouze 0,5 mm tenký a velmi flexibilní
Neospan, který je umístěn na pažích a ramenech, umožňuje volný pohyb
v ramenním kloubu a celé horní končetině. Stejný materiál je použit na
bočních panelech pasu a zajišťuje pohodlné dýchání. Panel v podpaždí stejně
jako tenký krční límec je vyroben z pružné a prodyšné Lycry s plyšovou vnitřní
vrstvou, díky které nedráždí kůži a napomáhá k absorpci a odpařování potu.
Kalhoty:
Střihově jsou kalhoty konstruovány do sedu. Kombinací 3 různých druhů
neoprenu je dosaženo optimální funkčnosti a trvanlivosti. Zadní díl je vyroben
ze 1,5 mm neoprenu odolného proti vymačkání. Přední díl tvoří neopren 1,5mm
s vyšší pružností, boky a rozkrok je vyroben z ultrapružného 0,5mm neospanu.
V sedací části je protiskluzový zátěr. Díky této kombinaci kalhoty pevně drží na
těle a zároveň neomezují v pohybu.

Protiskluzový zátěr
Protiskluzový zátěr

SYMBIO ls

SYMBIO ss

_47400

Tričko s dlouhým rukávem a stojáčkem u krku.

_47600

Tričko s krátkým rukávem a stojáčkem u krku.

NTX2 1,5mm_Neospan 0,5mm_PU
Velikosti: S-2XL

S Y M B I O C A P R I E S _48500
Neoprenové kalhoty 3/4 délky z řady Symbio.

NTX2 1,5mm_Neospan 0,5mm_PU
Velikosti: S-2XL

SYMBIO SHORTS

_48100

Neoprenové šortky z řady Symbio.

NTX2 1,5mm_Neospan 0.5mm_FBQ+
Velikosti: XS-2XL

SYMBIO w ls

NTX2 1,5mm_Neospan 0.5mm_FBQ+
Velikosti: XS-2XL

_47500

Tričko s dlouhým rukávem a stojáčkem u krku v dámském střihu.

SYMBIO w ss

_47700

Tričko s krátkým rukávem a stojáčkem u krku v dámském střihu.

FBQ+
Protiskluzový zátěr

neo 1,5mm

Protiskluzový zátěr

neospan 0,5mm

NTX2 1,5mm_Neospan 0.5mm_FBQ+
Velikosti: XS-2XL

NTX2 1,5mm_Neospan 0.5mm_FBQ+
Velikosti: XS-2XL

NTX2 1,5mm_Neospan 0,5mm_PU
Velikosti: S-2XL

NTX2 1,5mm_Neospan 0,5mm_PU
Velikosti: S-2XL

BOTY
A RUKAVICE
Vodákovy ruce i nohy jsou vystaveny působení vody a chladu a dobře
vybrané boty a rukavice udrží končetiny v teple a ochrání proti odření
a dalšímu zranění.
Jak vybírat boty a rukavice?
Typ bot a rukavic volíme podle předpokládaného použití a osobních
preferencí. Při výběru bot je důležité zvážit, zda nám vyhovuje bota nízkého
nebo kotníkového střihu, zda dáme přednost botě s pevnou podrážkou nebo
ponožce, jaký způsob zapínání, utahování a vyztužení preferujeme.
Při volbě ochrany rukou se musíme rozhodnout mezi rukavicemi, které dobře
sedí, ale mohou ovlivnit schopnost manipulovat s pádlem, a návleky, které
poskytují tepelný komfort a umožňují držet pádlo v holých rukách, avšak jejich
navlékání je poněkud složitější.
Je důležité vybrat správnou velikost. Neopren má tendenci se trochu vytáhnout,
když je mokrý, nicméně boty a rukavice nesmí být těsné, v takovém případě
dojde velmi brzy k prodření na exponovaných místech. Volné boty se plní
vodou, mají tendenci padat z nohou a ztrácí tepelně izolační vlastnosti.
Péče o boty a rukavice:
O rukavice a boty pečujeme jako o jiné části oblečení z podobných materiálů.
Z hygienických důvodů je vhodné zejména boty a ponožky po každém použití
vypláchnout čistou vodou a dobře usušit. Neperte věci v pračce. Nepoužívejte
sušičku nebo fén na vlasy. V případě potřeby čistíme mýdlovým roztokem
a houbičkou nebo jemným kartáčkem. Nepoužívejte prací prášky nebo
chemická rozpouštědla.

Použité materiály:
RUBBER
Vysoce trvanlivá oděruvzdorná výztuha, používaná na exponovaná místa.
PU
Vysoce trvanlivý polyuretanový zátěr se zvýšenou oděruvzdorností. Používá
se k ochraně exponovaných míst.
PU LEATHER
Materiál, který imituje kůži, vykazuje výborné vlastnosti ve vodním prostředí.
Nemění svoji kvalitu a zůstává měkký a pohodlný.
TECNOPILE
Tradiční, příjemný fleece s příměsí Teflonu. Zajišťuje vysokou tepelnou izolaci
a zároveň splňuje požadavky na váhu. Lehký, elastický, dýchavý,
rychleschnoucí, nemačkavý a oděruvzdorný materiál. Jednoduchá údržba.
ULTRASTRETCH
Měkčený neopren s nalaminovanou vrstvou extrémně pružné pleteniny. Tato
kombinace zajišťuje vysokou elasticitu materiálu.
NTX2
Neopren s oboustranně nalaminovanými vrstvami pružné pleteniny, která
zvyšuje jeho odolnost.
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B U F F E R _52701

S U R F E R _51201

R A F T E R _52001Y

R A F T E R R E N T _52100Y

Vysoké neoprenové boty z 5 mm silného neoprenu.
Protiskluzová silná gumová podrážka drží pevně i na
mokrém terénu. Zaoblené hrany na podrážce zabraňují
zaklínění mezi kameny. Oděruvzdorné výztuhy chrání
prsty, patu a celý nárt. Pohodlné zouvání a obouvání
pomocí bočního zipu. Vhodné do skalnatého vodního
terénu.

Zvýšené neoprenové boty s dotažením na suchý zip přes
nárt a v horním okraji. Oděruvzdorné výztuhy na špičce
a patě. Široký rozsah použití.

Vysoké neoprenové boty z 5 mm silného neoprenu se
zesílenou podrážkou. Oděruvzdorné výztuhy chrání
prsty, patu a celý nárt. Pohodlné zouvání a obouvání
pomocí bočního zipu. Díky Thermo plush vnitřní izolační
vrstvě, poskytují boty vysoký tepelný komfort. Boty jsou
skvělé pro rafting a další vodní sporty, kde je potřeba
chodit vodou nebo po břehu.

Verze neoprenových bot Rafter pro půjčovny. Na botě
zezadu viditelně označená velikost pro snadné hledání.

NTX2 5mm_Rubber
Velikosti: 4-13

NTX2 4mm_Rubber
Velikosti: 4-13

NTX2 5mm_Rubber
Velikosti: 4-13

NTX2 5mm_Rubber
Velikosti: 4-13

W A D E X - D R Y _50101

C O N T A C T _51801

F L E X I _50701

S N E A K E R _51101

Vodotěsné vysoké holiny z 5mm silného neoprenu.
Absolutně vodotěsné švy, dotahování na nártu pomocí
suchého zipu. Stahování okolo lýtka pomocí popruhu
s přezkou v tunýlku. Pro zvýšení vodotěsnosti horního
stahování je na vnitřní straně dotahovacího okraje
hladký neopren, který těsněji přilne k noze. Holinky jsou
výbornou volbou pro kayak-fishing, mořský kajak nebo
stand up paddling.

Nízká ultralehká neoprenová bota. Jednolitá podrážka
chrání chodidlo, prsty a patu zezadu i z vnějšku. Podrážka
je měkká a ohebná, přesto vysoce oděruvzdorná. Gumový
potisk chrání nárt proti odření. Vstup boty je opatřen
Donut systémem, což je kruhová výseč ze speciálního
jednostranného neoprenu. Donut velmi pevně obemkne
kotník a díky hladké gumě zevnitř zvýší přilnutí boty k noze.
Contact je bota, kterou ocení zejména závodníci, kteří si
potřebují zachovat cit při kontaktu s lodí.

Polovysoké neoprenové boty z ultrapružného měkkého
neoprenu s ohebnými výztuhami v oblasti celého
spodního chodidla. Speciální gumový zátěr chrání nárt
proti oděru. Dotažení kolem horního okraje zabraňuje
zouvání boty. Kompromis mezi botou a ponožkou
je ideální pro ty, kteří se nevejdou do svých lodí
v klasických botách.

Nízké neoprenové boty s dotahovacím páskem přes nárt.
Oděruvzdorné výztuhy na patě a špičce. Vhodné pro
široké spektrum vodních sportů.

NTX2 5mm_Rubber
Velikosti: 5-12

NTX2 2mm_Rubber
Velikosti: 4-13

NTX2 3mm_Rubber
Velikosti: 4-13

NTX2 3mm_Rubber
Velikosti: 4-13
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SLIM 2.5

_52301

Rukavice jsou vyrobeny z 2,5 mm neoprenu a díky
jejich pružnosti velice dobře padnou. Protiskluzový tisk
v oblasti dlaní. Zátěr na vrchní straně chrání proti odření.
Suchý zip na zápěstí slouží k dotažení rukavic, aby
pevně seděly.

G R I P _51601

N E O 4 . O S E A L _53201Y

M U F F L E P O G G I E S _53600

Silnější neoprenové rukavice s předehnutými prsty
poskytují větší tepelný komfort. Protiskluzný tisk v dlaních
zajistí, aby pádlo neprokluzovalo. Suchý zip na zápěstí
slouží k dotažení rukavic, aby nesklouzávaly.

Neoprenové nátepníky z 4mm silného neoprenu. Zabraňují
prochladnutí šlach a zlepšují vodotěsnost bundy v oblasti
zápěstí.

Prodloužené nylonové návleky na pádlo se zateplenou
vnitřní vrstvou z fleece materiálu. Těsnící neoprenové
manžety u žerdě a stahování na zápěstí zvyšují vodotěsnost
a tepelný komfort.

NTX2 4mm
Velikosti: 2XS-2XL

100% PES_PVC_zátěr_TECNOPILE_NTX 1,5mm
Velikosti: UNI

K 1 P O G G I E S _51400

NEO 1.5 POGGIES

C1 POGGIES

Velmi lehké návleky z 1,5mm neoprenu, díky kterým
budete v teple, a přitom zůstane ideální cit na pádle.
Vyztužený vstupní otvor umožnuje snadné vsunutí
i vysunutí ruky.

_51500

Návleky na pádlo pro závodníky a všechny jezdce, kteří
potřebují cítit pádlo v dlani a přitom chránit ruce před
chladem.

NTX2 2,5mm_PU
Velikosti: 2XS-2XL

NTX2 3mm_PU
Velikosti: 2XS-2XL

N Y L O N P O G G I E S _53000
Velmi lehké nylonové návleky na pádlo. Střihově jsou
konstruovány do 3D tvaru tak, aby při držení žerdě byl
dostatečný prostor na prsty. Vyztužený vstupní otvor,
umožňující snadné vsunutí i vysunutí ruky.

NTX2 3mm
Velikosti: UNI

CARBOFLEX
Velikosti: S/M, L/XL

NTX2 1,5mm
Velikosti: S/M, L/XL

_51701

Y
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HELMY
Helmu si vybíráme podle náročnosti terénů, v kterých se
chceme pohybovat. Na těžší vodu je lepší helma uzavřená,
chránící uši a zátylek. Na lehčí vodu a závodění postačí lehčí,
zkrácený typ helmy.

Sportovní helma.

Uzavřená helma, ochrana uší a zátylku.

Vnitřní stahovací systém.

Samolepící pěnové výplně pro úpravu velikostí.

B U C K A R O O + _74000
Velmi lehká a pohodlná helma s ochranou uší. Vnitřní stahovací systém
s širokým rozsahem, umožňuje helmu dotáhnout téměř na každou velikost
hlavy.

EN 1385

Velikosti: S/M, L/XL

B U C K A R O O _73800

W W H E L M E T _74300

Verze helmy Buckaroo bez uší.

Vodácká helma oblíbená především mezi závodníky. Malý vnější
skelet a nízká hmotnost plně uspokojuje jejich požadavky.

EN 1385

Velikosti: S/M, L/XL

Velikosti: UNI
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DĚTI
B A B Y _13001

Q U E S T C A G _25400Y

Q U E S T P A N T S _25300Y

Dětská záchranná vesta. Konstrukčně koncipována
tak, aby dítěti při pádu do vody pomáhala v přetočení
na záda a límec automaticky držel hlavu nad vodou.
Bezpečnostní popruhy mezi nohy zajišťují vestu pevně na
těle dítěte. Reflexní prvky a bezpečnostní píšťalka.

Vyrobena z odolného dvouvrstvého dýchavého materiálu.
Stahovací neoprenová manžeta u krku a na rukou.
V pase stahování na gumu. Bunda je navržena tak, aby
udržela děti v suchu během jejich nekontrolovatelných
radovánek.

Pohodlné kalhoty s laclem pro malé vodáky.

EN ISO 12402-4
PE, Polyester 150D
Velikosti: 1, 2, 3
1

2

3

váha dítěte (kg)

< 25

< 40

<50

výška dítěte (cm)

80-100

100-130

125-150

40

50

60

velikost

výtlak (N)

R A C E J U N I O R _17500

B U C K A R O O j _74001

Dětská vesta vhodná pro použití na rychlostní kanoistiku
a hladkou vodu. Nastavitelná ramena pomocí gumičky
se stahováním. Boční regulace je zajištěna slabým
popruhem se sponou.

Vodácká helma pro nejmenší. Díky utahovacímu systému
uvnitř helmy je možné helmu upravit na každou dětskou
velikost.

TUSSOR 320
Velikosti: 88/106, 116/130, 130/150

T E D D Y J P U L L O V E R _34200
T E D D Y J L E G G I N S _34300
Dětské funkční prádlo.
Triko s dlouhým rukávem se zvýšeným stojáčkem a rozepínáním na zip u krku.

TATO VESTA NENÍ PLOVACÍ OCHRANNÝ PROSTŘEDEK
12402-5!!

Dlouhé přiléhavé kalhoty se zvýšeným pasem na ochranu bederní oblasti.

lícová strana

TUSSOR 320
Velikosti: 88/106, 116/130, 130/150

rubová strana
EN 1385
OXFORD 210D
Velikosti: UNI

Velikosti: XS

TECNOPILE
Velikosti: 88/106, 116/130, 130/150
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DĚTI
R A F T E R K I D S _43201

L I T T L E J O H N Y _43201

Dětské neoprenové boty z 5 mm silného neoprenu. Vnitřní
strana bot zateplena Thermoplush izolační vrstvou, která
udrží nohu v teple a pohodlí. Díky bočnímu zipu se boty
pohodlně obouvají a zouvají. Gumová zesílení chrání
exponovaná místa proti prodření.

NEO 3.0 J BOLERO

_43301

Dětská verze obleku Smiler je vyrobena z kombinace 3mm
a 4 mm neoprenu. Neopren je v sedu chráněn PU zátěrem.
Dvojcestný zip přijde vhod po vypití celé krabice džusu.
V kombinaci s Bolerem Junior vzniká ochrana celého těla
před chladem.
Neoprenové Bolero Junior je vyrobené z 3mm neoprenu.
Přední celorozepínací zip umožňuje pohodlné oblékání.
Bolero je naprosto ideální kombinovat s oblekem Little Johny
pro maximální ochranu proti chladu a zároveň proti odření.

NTX2 5mm_Rubber
Velikosti: 27-33

SYMBIO BABY

_48300

S Y M B I O J U N I O R _48200
Dětská verze šortek symbio. Střihově a materiálově jsou
kalhoty přizpůsobeny těm nejmenším vodákům.
Juniorská verze šortek symbio.
Střihově jsou kalhoty přizpůsobeny juniorským proporcím.

Neospan 0,5mm
Velikosti: 104
NTX 1,5mm
Velikosti: 128, 152

NTX2 4mm_NTX2 3mm
Velikosti: 116-164

ZÁCHRANNÉ
SYSTÉMY
Všechny naše záchranné pomůcky jsou vyráběny s důrazem na absolutní spolehlivost.
Velkou pozornost věnujeme výběru použitých materiálů, které jsou atestovány a splňují
požadované normy.
Záchranné pomůcky jsou nezbytnou součástí výbavy každého zodpovědného
vodáka. I těm nejzkušenějším občas něco nevyjde. Aby taková nehoda neměla
nepříjemné následky, je třeba mít při ruce záchranné vybavení a umět s ním zacházet.
Dále by každý vodák měl projít odborným školením první pomoci.

CONE

K I D N E Y T O W L I N E _71000

_77400_77500Y

Záchranné házecí pytlíky vybavené vnitřní nosnou pěnou
a popruhovými oky na přichycení k vestě. Kónický tvar
umožnuje snadnější rozvinutí lana.

Použité materiály:
PES 600D = DUPRATEX
Robustní, pevná a oděruvzdorná tkanina, odolná vůči působení
ropných látek a detergentů.

Ledvinka do pasu s rychlorozpínací sponou a se záchranným
plovoucím lanem, které je připevněno k pružné části. 10m
lana je stočeno v těle ledvinky. Pružnou část tvoří předepnuté
gumové lano navlečené v popruhové dutince. Tato pružná
část s pevným dorazem usnadňuje manipulaci při záchraně.

PE PĚNA
Velmi lehká polyethylenová pěna s uzavřenými póry.
TPU / PAD 210D
Lehká nylonová tkanina s TPU zátěrem, který je vhodný pro
vysokofrekvenční sváření. Materiál má výborné mechanické vlastnosti.
Je oddolný vůči působení ropných látek a detergentů, oděruvzdorný,
s vysokou pevností v tahu.
PAD 210D = 210D NYLON OXFORD
Lehká nylonová tkanina s dobrými mechanickými vlastnostmi, odolná
vůči působení ropných látek a detergentů, oděruvzdorná, s dobrou
pevností v tahu.
PP8 LANO
Plovoucí polypropylenové lano s průměrem 8mm, nosností v tahu
8000N, měkké poddajné, přiměřeně skluzné. Jasně žlutá barva zajišťuje
dobrou viditelnost lana i v divoké vodě.
PP10 LANO
Plovoucí polypropylenové lano s průměrem 10mm, nosností v tahu 10
000N, měkké poddajné, přiměřeně skluzné. Jasně žlutá barva zajišťuje
dobrou viditelnost lana i v divoké vodě.

lano 10-25m dlouhé

RER/10MM
Vysokopevnostní elastické gumové lano o průměru 10mm opletené
oděruvzdornými vlákny.
RER/3MM

Dupratex_PB8_PP10_Corex
Velikosti: 15m, 20m
průměr lana
(mm)

nosnost v
tahu (N)

kód

délka lana (m)

77400

15

8

8000

77500

20

10

10000

Dupratex_PP8_PP10_Corex
Velikosti: 15m

Elastické gumové lano o průměru 3mm opletené oděruvzdornými
vlákny.
plovoucí materiál

W A I S T T H R O W L I N E _72800
W A I S T T H R O W L I N E _72900

HW/25MM
Dutý popruh o šířce 25mm.
COREX

chytací oko

Velmi měkká a poddajná pěna s uzavřenými póry s nízkou specifickou
hmotností. Vysoce odolná vůči chemikáliím, ropným produktům
a vlhkosti, nechytá plíseň, snadno se čistí a udržuje.
TPU / PAD 70D RIP = NYLON 70D RIPSTOP

Záchranný házecí pytlík, konstruovaný jako ledvinka do pasu
s vloženým vztlakovým materiálem opatřený bezpečnostní
sponou umožňující rychlé rozepínání, následným zatažením
za kuličku v neoprenovém víku je připraven pro záchranu.

T H R O W _77602_77702
_77802_77902
Základní řada záchranných házecích pytlíků.

Lehká tkanina zesílená vazbou Ripstop s TPU zátěrem. Extrémně lehký
materiál, pevný a mimořádně kompaktní ve svařovaných spojích.
Zůstává příjemně ohebný i při nízkých teplotách.
NTX2
Oboustranně kašírovaný neopren.
HPW/40
Vysokopevnostní popruh o šíři 40mm. 100% PES s minimální nosností
v tahu 25000N.

C O N E P L U S _77200_77300
Záchranné házecí pytlíky vybavené vnitřní nosnou pěnou
a popruhovými oky na přichycení k vestě. Na horním okraji
je umístěna velká plastová očnice pro snadné zaháknutí
na karabinu. Kónický tvar umožnuje snadnější rozvinutí
lana.

Barvy na zakázku:
Dupratex_PP8_PP10_Corex
Velikosti: 10m, 15m, 20m, 25m
Dupratex_PB8_PP10_Corex
Velikosti: 15m, 20m

Dupratex_NTX2_PB8_PP10
Velikosti: 15m, 20m

kód

délka lana
(m)

průměr lana
(mm)

nosnost v
tahu (N)

77602

10

8

8000

kód

délka lana (m)

průměr lana
(mm)

nosnost v
tahu (N)

kód

délka lana (m)

průměr lana
(mm)

nosnost v
tahu (N)

77702

15

8

8000

77200

15

8

8000

72800

15

8

8000

77802

20

10

10000

77300

20

10

10000

72900

20

10

10000

77902

25

10

10000
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ZÁCHRANNÉ SYSTÉMY

L E A S H f + _70500_L E A S H t w i s t + _70700

F L O A T + _89100

F L O A T F O A M _89200

Zajišťovací pružné lanko na pádlo. Lanko se připevňuje na suchý zip k žerdi pádla na druhé straně karabinou k lodi. Je umožněno pohodlné
pádlování a při tom je pádlo zajištěno proti ztrátě v nepříznivých podmínkách. Lanko možno sbalit do nylonového pytlíčku a pomocí
karabiny připevnit na palubu do pohotovostní polohy. Vyrábíme ve dvou variantách s krouceným, nebo rovným gumovým lankem.

Nafukovací plovák na pádlo, pomocí kterého je možné
opětovné nastoupení do lodi na širém moři. Pádlo je v plováku
přichyceno popruhem s jednoručně ovládanou přezkou.
Plovák je vybaven dvěma ventily, jedním nafukovacím
a druhým velkým vyfukovacím.

Pěnová varianta plováku na pádlo pro opětovné
nastoupení do lodi na širém moři. Jednoručně ovladatelná
přezka umožňuje zafixovat pádlo ve vaku. Výrazná oranžová
barva a reflexní prvky zvyšují viditelnost.

RER/3mm

B U O Y A N C Y B A G S _87600
_87700
_87800
_87900

T O W L I N E _72600
Záchranná tahací šňůra se skládá z předepnutého pružného
8mm silného lana v dutém popruhu. V maximálním zatížení
se záchranná šňůra může prodloužit až na dvojnásobnou
délku. Tow line je určená pro tlumení nárazů při vlečení
nákladu.

Nafukovací vak, pomáhající udržet loď na hladině, při
nedobrovolném opuštění převržené lodi. Půlená verze je
určená pro lodě vybavené přepážkou.

Detail ventilu:
RER 10mm_HW/25mm

TPU/PAD 210

PVC/PAD 210

F I R S T A I D K I T s / b _70100

F A D P O U C H s / b _70300

F I R S T A I D K I T s / b _70200

F A D P O U C H s / b _70400

Náplň č. 1 - 70200 lékárna velká:
0bvaz hotový sterilní 2, 3, 4 (á 2ks), šátek trojcípý (1ks), náplast hladká
cívka 2,5cmx5m (1ks), náplast s polštářkem 8x4cm á 6ks (1ks),
obinadlo škrtící pryžové (1ks), obvaz hotový sterilní 5x7,5cm (1ks),
rouška resuscitační (1ks), rouška PVC 200x200mm (1ks), rukavice
chirurgické nesterilní (1ks), špendlík zavírací antikorozní (1ks), nůžky
(1ks), příručka první pomoci (1ks).

Vodotěsné vaky na lékárny dodáváme ve dvou velikostech s náplní
nebo bez.

Náplň č. 2 - 70100 lékárna malá:
Obinadlo hydrofilní 6cmx5m (1ks), náplast s polštářkem 8x4cm á 6ks
(1ks), náplast hladká cívka 2,5cmx5m (1ks), obvaz pružný 6cmx4m
(1ks), kompres sterilní 100x100mm á 2ks (1ks), příručka první pomoci
(1ks).

B I L G E P U M P _91200
Vysoce výkonná pumpa je navržena pro vylévání vody
z kajaku. Je vyrobena z odolného plastu a kovových součástí
a zvenku je chráněná měkkou plovoucí pěnou.

TPU/PAD_70D RIP
Velikosti: 2l, 5l

PVC/PAD 210

kód

výška (cm)

váha (g)

objem (l)

kód

náplň

objem (l)

výškaxšířka
(cm)

hmotnost
(g)

87600

60

197

10

70100

č.2

2

35,5x21

130

87700

80

304

20

70200

č.1

5

46,5x26,5

290

87800

50

244

15

70300

není

2

35,5x21

87900

101

468

60

70400

není

5

46,5x26,5

TPU/PAD_70D RIP

70
101
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ZÁCHRANNÉ SYSTÉMY

ZÁCHRANNÉ SYSTÉMY
R A C K S S T R A P S _90200_90300

C A R A B I N I E R _73000_73100

H A R N E S S _93100

N E O S T R A P _93000

Popruhy na upevnění lodí na autozahrádce, nebo vleku.
Snadné dotažení pomocí kovové přezky.

Karabiny určené pro přichycení různých potřebných
předmětů k vestě nebo do lodi. Neslouží jako horolezecké
karabiny. Dodáváme ve dvou velikostech 7 cm a 9 cm.

Popruh se sponou a kovovým okem může být použit s některou
z našich vest určených k záchraně. Rychlorozepínací přezka
slouží k rychlému uvolnění zátěže připojené k pásu.

Zajišťovací neoprenový pásek na brýle pro sportovní aktivity.
Neopren je velmi měkký a přizpůsobivý, takže je pásek
pohodlný a dostatečně těsný, aby brýle nespadly.

98%POP_2%PES

kód

délka
popruhu(m)

kód

velikost (cm)

90200

3

73000

7

5

90300

5

73100

9

22

CRB BOX

_73200_73300

Krabice karabin o obsahu 50 ks / 7cm nebo 20ks / 9cm.

pevnost (kN)
HPW/40
Velikosti: S/M, L/XL, 2XL

NTX2
Velikosti: S/M, L/XL

P A D D L E C R B _72000

S E A T C O V E R _88800

S P R I N G R O L L _90000_90100

Karabina s velkým vstupním otvorem, umožňuje zaháknout
i žerď pádla.

Vodotěsný kryt na autosedačku, který umožňuje převážení
osob v mokrém vodáckém oblečení, aniž by se namočily
sedačky v autě.

Lehce připevnitelný chránič autozahrádky na suchý zip, zamezí
odření lodi, lyží, ale i samostatné zahrádky.

kód

velikost (cm)

počet (ks)

73200

7

50

kód

velikost (cm)

pevnost (kN)

73300

9

20

72000

12

22

K N I F E G U I D E _90911

WHISTLE

Nůž je uložen v plastovém pouzdře, které je opatřeno úchyty
na připevnění k plovací vestě. Pro rychlé vytažení z pouzdra
stačí jednoručně odjistit plastovou přezku.

Signální píšťalka se silným zvukem.

_S091

PVC_PAD210D
Velikosti: UNI

NYLON 2RIP
Velikosti: 15cm, 30cm

VODOTĚSNÉ
VAKY
Vodák je často v situaci, kdy potřebuje oddělit suché věci od mokrých, popřípadě
chránit suché věci před vodou. K tomu slouží široká nabídka nepromokavých
lodních pytlů s universálním nebo zcela specifickým použitím. Jednotlivé druhy vaků
se liší odolností materiálu, hmotností a dalším vybavením, jako jsou například nosné
a stahovací systémy, kompresní ventil atd.
Jak vybrat vhodný vak a pečovat o něj?
Rozmyslíme si, jak hodláme suchý vak používat. V jakém typu lodi, zda je pro nás
důležitá pevnost, oděruvzdornost, či naopak nízká hmotnost a skladnost. Potřebujemeli sbalit vak do malého prostoru např. mořského kajaku, hodí se nám kompresní ventil.
Vak s nosným systémem volíme, víme-li, že ho budeme hojně využívat k přenášení věcí
na větší vzdálenosti po souši, v lodi naopak nosný systém překáží. Při volbě objemu
musíme počítat s tím, že vak musíme dostatečně zarolovat, aby těsnil.
V péči o nepromokavé lodní pytle bychom se měli vyvarovat vysokých teplot
a používání chemických rozpouštědel. Většinou stačí nechat vak vyschnout volně
na vzduchu. Přímé slunce ani jiné zdroje tepla nejsou vhodné. Při silném znečištění
použijeme k vyčištění mýdlový roztok a houbičku. Rozhodně nepereme v pračce!
Jak správně uzavřít suchý vak?
Pečlivě srovnáme okraje vaku a nejméně třikrát až čtyřikrát je zarolujeme. Pečlivě
zapneme přezky, popřípadě ještě utáhneme stahovací popruhy.

Použité materiály:
TPU / PAD 420D = Nylon Oxford 420d
Silnější nylonová tkanina s TPU zátěrem. Velmi pevný materiál, mimořádně
kompaktní ve svařovaných spojích, vysoce oděruvzdorný. Zůstává příjemně
ohebný i při nízkých teplotách.
TPU / PAD 70D RIP = Nylon 70d Ripstop
Lehká tkanina zesílená vazbou Ripstop s TPU zátěrem. Extrémně lehký materiál,
pevný a mimořádně kompaktní ve svařovaných spojích. Zůstává příjemně
ohebný i při nízkých teplotách.
PU / PAD 70D TAFFETA = Nylon 70d Taffeta
Tenká, lehká, ale pevná tkanina s polyuretanovým zátěrem.
PVC / PAD 210D = Nylon Oxford 210d
Nylonová tkanina s PVC zátěrem.
Průhledná folie = čirá folie
Lehký průhledný materiál.
GRID
Čirá pevná fólie vyztužená mřížkou. Robustní a pevný průhledný materiál.
TPU folie
Čirá, velmi lehká odolná fólie vhodná k vysokofrekvenčnímu sváření. Materiál
zůstává poddajný a pevný i při velmi nízkých teplotách.
DUPRATEX SK
Vysoce trvanlivá polyesterová tkanina se silným nepromokavým zátěrem.

Zavírání s plastovými výztuhami - Uzavírací okraje vaku jsou
vyztuženy plastovými lištami, které slouží ke zpevnění okrajů
a snažšímu uzavírání vaku, čímž zvyšují jeho vodotěsnost.
Přezky na zapínání dolů - Přezky se zapínají dolů pomocí
stahovacích popruhů, což umožňuje pevné uzavření
vaku a přezky nepřekáží.

Přezky na zapínání nahoru - Přezka se zapíná nahoru,
čímž vzniká držadlo usnadňující přenášení vaku.

Elastické šňůry - Vak je vybaven stahovacími pružnými
šňůrami s karabinkami, které umožňují jeho připevnění
na palubu mořského kajaku.
Elastická síť - Vak je vybaven vnějším stahovacím systémem
pružných šňůr, které též mohou sloužit k připevnění mapy
nebo jiných drobností na povrch vaku.
Úchyt - Nosný systém je tvořen uchy, popřípadě dalším
popruhem přes rameno, a usnadňuje přenášení vaku
na velké vzdálenosti.
Vypouštěcí ventil - Kompresní ventil umožňuje vypuštění
nadbytečného vzduchu při balení vaku, nebo naopak
nafouknutí v případě potřeby.

Vnější kapsa - Vak je vybaven vnější kapsou na
drobnosti, které však nevyžadují vodotěsný úkryt.

Vnitřní kapsa - Vak je vybaven vnitřní kapsou na
drobnosti.

Průhledný - Čirá folie usnadňuje hledání věcí ve vaku,
může být vyztužena mřížkou.

Nosný zádový systém - Nosný zádový systém je tvořen
nastavitelnými ramenními popruhy, které usnadňují
přenášení vaku na větší vzdálenosti.
Nosný zádový systém s bederním pásem - Nosný zádový
systém je tvořen nastavitelnými ramenními popruhy
a bederním popruhem a usnadňuje přenášení vaku na
větší vzdálenosti.

OXFORD FOAM
Třívrstvý materiál, vysoce trvanlivá polyesterová
s nalaminovaným molitanem a podšívkou.

oděruvzdorná

tkanina
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VODOTĚSNÉ VAKY

T R E K _82800_82700_82900

C O M P A C T _78900_79000_79100_79200_79300

Trek Backpack je kombinace suchého vaku a batohu vyrobená z odolné nylonové tkaniny
s TPU zátěrem. Díky polstrovaným ramenům bude přenášení batohu pohodlné i při delších
cestách. Systém pružných gumových lanek v přední části Vám umožní připevnit zvenku na
vak například mapu nebo mokré věci.

Velmi pevný, oděruvzdorný vodotěsný vak s širokým rozsahem použití.

TPU_PAD420
Velikosti: 5l, 8l, 20l, 40l, 60l
TPU_PAD 420D
Velikosti: 40l, 60l, 80l

S C R I M _78400_78500

5

46,5x23,5

90

79000

8

51,5x28,5

120

40

95x43

650

79100

20

75,5x36,5

218

60

102x50

715

79200

40

94,5x43,5

270

80

103x65

850

79300

60

102,5x49,5

283

82800
82700
82900

_79900_80000

COMPRESS

_81400_80900

D R Y S A C _85400_85500
_85600_85700

_80100_80200

_81500_81200

_78800_82400

_80300_86400

_81300

Vodotěsný vak vybavený podélným průhledným oknem, díky
kterému neztratíte přehled, kde a co ve vaku máte.

PVC/PAD 420D_průhl.f.
Velikosti: 5l, 8l, 20l, 40l, 60l, 80l

Grid
Velikosti: 5l, 8l, 20l, 40l, 60l, 80l

78900

hmotnost
(g)

objem (l)

_78600_78700

Robustní vodotěsný vak je vyrobený z průhledné folie vyztužené
textilní sítí. Průhledný materiál usnadňuje hledání věcí ve vaku,
díky přilnavosti folie uzávěr vaku velmi dobře těsní.

hmotnost
(g)

objem (l)

výška x šířka
(cm)

kód

WINDOW

výška x šířka
(cm)

kód

kód

objem (l)

výška x šířka
(cm)

hmotnost
(g)

kód

objem (l)

výška x šířka
(cm)

hmotnost
(g)

78400

5

47x23

134

79900

5

45x23,5

109

78500

8

51x28

160

80000

8

53,4x28

80100

20

Lehký plochý vodotěsný vak je vyrobený z lehké tkaniny
zesílené mřížkou. Na vnitřní straně vaku je vodotěsný TPU zátěr.
Ventil na dně umožnuje vyfouknutí nadbytečného vzduchu
při balení nebo naopak nafouknutí vaku v případě potřeby.
Compress je ideální skladný vak pro dlouhé cesty na mořském
kajaku. Velikost 2l dodáváme pouze bez ventilu.

TPU_PAD 70D RIP
Velikosti: 2l, 5l, 10l, 15l, 25l
kód

objem (l)

výška x šířka
(cm)

hmotnost
(g)

146

81400

2

36x22

80

75x36,5

270

80900

5

51x25,5

81500

10

61,5x30,5

Velice lehký a jednoduchý vak vhodný především při
dlouhých cestách na mořském kajaku je navržen pro
maximální úsporu místa.

TPU_PAD 420D
Velikosti: 2l, 4l, 8l, 12l
výška x šířka
(cm)

hmotnost
(g)

kód

objem (l)

88

85400

2

35x21

63

117

85500

4

46,5x27

100

78600

20

75x36,5

308

78700

40

94,5x43

410

80200

40

94,5x43,5

370

78800

60

102,5x50

480

80300

60

103x50

435

81200

15

71x36

136

85600

8

55,5x32,5

126

82400

80

101x61

707

86400

80

101x61

650

81300

25

84x40,5

170

85700

12

66,5x38,5

185
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VODOTĚSNÉ VAKY

R O L L U P B A G _89000

C A M E R A B A G _80400

Vodotěsný vak je určen na věci, které potřebujete mít neustále po ruce. Vak lze přidělat
na palubu lodi pomocí gum s plastovými karabinami. Střihově je vak konstruován tak,
aby vstupní otvor byl stále nad úrovní paluby, čímž se snižuje možnost nacákání vody
z paluby do vaku při manipulaci. Vyztužený vstupní otvor umožňuje přístup do vaku
pouze jednou rukou.

A Q U A S H E L L s / b _81700
_81800

Vodotěsné pouzdro na fotoaparát s vyjímatelným polstrováním.
Rolovací uzávěr je pojištěný bezpečnostním popruhem.

Dvoukomorové pouzdro na telefon s průhledným oknem
pro ovládání telefonu a nafukovací komoru, která zabrání
potopení. Lze navléknout na opasek.

PVC_PAD 210D
Velikosti: UNI

TPU_420D

Dupratex SK
Velikosti: 20l
kód

objem (l)

výška x šířka
(cm)

89000

20

36x22

hmotnost
(g)

kód

výška x šířka
(cm)

hmotnost
(g)

80

80400

31x19

121

výška x šířka
(cm)

hmotnost
(g)

81700

9x22

30

81800

12x28

50

kód

W A I S T B A G _80500

K C O V E R S P L I T _83412

K COVER DOUBLE

Vodotěsná ledvinka s držákem na láhev a vnější kapsou.

Půlený polstrovaný obal na jedno kajakářské pádlo
s rozdělovací stěnou, která slouží jako ochrana proti
vzájemnému odření.

Polstrovaný obal na dvě kajakářská pádla s rozdělovací
stěnou, která slouží jako ochrana proti odření pádel
navzájem.

TPU_PAD 420D

kód

výška x šířka
(cm)

hmotnost
(g)

80500

60x34

245

M A P C A S E A 4 _88500

T A F F E T A _85900

Vodotěsné pouzdro na mapu lze připevnit na palubu
nebo lodní vak pomocí stahovacích gum s karabinkami.

E xtrémně lehk ý vlhku odolný vak, kter ý může sloužit
k oddělení suchých věcí od mokr ých, a nebo jako
ochrana suchých věcí v batohu v případě deště.

TPU

Oxford foam
Velikosti: 120-140 á 10cm

Oxford foam
Velikosti: 190-240 á 5cm

T A C O _84300

B U R R I T O _84200

Praktická mini taštička do kapsy na mince, kreditku či jiné
drobnosti. Výška 9,5cm x šířka 11cm.

Neoprenový obal na brýle či jiné drobnosti.
Výška 8cm x šířka 15,5cm.

PU/PAD 70D TAFFETA
Velikosti: 4l

kód

výška x šířka
(cm)

hmotnost
(g)

kód

objem (l)

výška x šířka
(cm)

hmotnost
(g)

88500

21x29,7

80

85900

4

36x24

50

NTX2

NTX2

_83200
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LIFESTYLE

DÁMSKÁ MIKINA_96400
_96300
Velikosti: S-2XL

PÁNSKÁ MIKINA_96200
_96100
Velikosti: S-2XL

DÁMSKÉ TRIKO_96600
Velikosti: S-2XL

PÁNSKÉ TRIKO_96500
Velikosti: S-2XL

KŠILTOVKA _96800_96700
Velikosti: S/M, L/XL

H i k o S p o r t s . r. o .
Jíloviště 261, 252 02 Praha Západ
Czech Republic
www.hiko.cz, www.hikosport.com
tel.: +420 267 710 867
fax: +420 267 712 781
e-mail: info@hiko.cz

