Nový design se zvířátky! Slouží ke snadnějšímu
rozlišení velikostí.

B A B Y _13001Y

1

Dětská záchranná plovací vesta.
Konstrukčně koncipována tak, aby dítěti při pádu do vody pomáhala
v přetočení na záda a límec automaticky držel hlavu nad vodou. Boční
stahací popruhy a bezpečnostní popruh mezi nohami zajišťují vestu pevně
na těle dítěte. Přední díl vesty je dělený na dvě části a zapíná se na přezky.
Manipulace při oblékání je tedy velmi jednoduchá. Součástí výbavy jsou
reflexní prvky a bezpečnostní píšťalka.

2

3

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

velikost
hmotnost (kg)
výška (cm)
výtlak (N)

X - T R E M E R A F T _10500Y

1

2

3

< 25

< 40

<50

80-100

100-130

125-150

40

50

60

Nastavitelné ramenní popruhy.

Plovací vesta vyrobená v souladu s normou ČSN EN ISO 12402-5
a 12402-6 pro komerční činnosti na divoké vodě, kde může být použita
místo záchranné vesty. Výhodou je rychlé, pohodlné oblékání a velký vztlak
odpovídající požadavkům normy pro záchranné vesty vztlakové kategorie
100N. Regulovatelné obvody a délky ramen umožňují přizpůsobení vesty
různým typům postavy. Zapínání na 3 vysokopevnostní přezky zajišťuje velkou
pevnost vesty v tahu a zároveň snadnou manipulaci při oblékání a svlékání.
Nezbytnou součástí vesty je límec poskytující ve vodě, v poloze na zádech
oporu hlavy. Vesta je opatřena reflexními prvky a píšťalou.

Píšťalka.
Reflexní prvky.

Regulovatelný obvod.

EN ISO 12402-6

EN ISO 12402-5

Vysokopevnostní přezky.

PE_Dupratex_Oxford210D

Na zakázku:
10501_PVC version

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

velikost
váha uživatele (kg)
výtlak (N)

XS

S/M

L/XL

2XL

30-50

30–70

50+

80+

60

80

100

100

Límcová
podložka hlavy.

SEAHORSE

_11201

Univerzální, velmi lehká plovací vesta s širokým rozsahem použití.
Konstrukčně je navržená tak, aby umožňovala široký rozsah pohybu. Ramenní
popruhy nabízejí komfortní systém dotahování. Společně s možností dotažení
dvou bočních popruhů a stahováním v pase na gumu padne téměř všem
tělesným typům. Vybavena třemi předními kapsami na drobnosti a zadním
držákem na světlici.
Vyrobena v signální oranžové barvě.

Reflexní prvky.

Kapsy na drobnosti.

Nastavitelné ramenní popruhy.

EN ISO 12402-5
PE_Oxford 210D
Velikosti: S/M, L/XL, 2XL

velikost
váha uživatele (kg)
výtlak (N)

S/M

L/XL

2XL

30-75

50-90

80+

60

70

70

Regulovatelný
obvod.

Držák na světlici.
Nastavitelné ramenní popruhy.

K - T O U R _17600Y
Vesta sportovní střihu vhodná pro široký rozsah použití, převážně pro vodní
turistiku a rafting. Součástí vesty jsou snadno nastavitelná ramena, přední
zapínání na zip a dotah na dva popruhy po celém obvodu těla. Výhodou
je velmi snadná manipulace. Vesta je vhodná jak pro individuální použití, tak
pro půjčovny či raftové společnosti.
Nový systém regulace obvodu vesty!!!

Nový systém regulace obvodu vesty.

EN ISO 12402-5
Corex_Dupratex_Oxford210D
Velikosti: XS, S/M, L/XL, 2XL

velikost
váha uživatele (kg)
výtlak (N)

XS

S/M

L/XL

2XL

30-45

30–70

60-90

80+

50

60

70

70

Závodní vesta nové generace schválená mezinárodní ICF federací,
certifikovaná podle normy 12402-5. U této vesty je část nosnosti a tedy
objemu předního i zadního panelu umístěná v externím pěnovém
polštáři. Externí polštář se zasouvá do kapsy na špricdece. Přední a zadní
panel vesty je extrémně tenký, což umožní, aby vesta optimálně přilnula
k tělu. Ztenčená a snížená pěna v přením díle dovoluje, minimalizovat
vzdálenost mezi tělem závodníka a tyčí při průjezdech slalomových
bran. Externí pěnový polštář se zasouvá do kapsy umístěné na špricdece.
Po nasazení špricdeky přesně zapadne do otvoru a zůstává pod úrovní
límce v přední části. Externí polštář je nedílnou součástí vesty a je s ní
pevně spojen pružným neoprenovým pásem. Při záklonu závodníka
polštář pevně sedí v kapse špricdeky a pohyby závodníka tlumí pružný
neoprenový pás, který i v maximálním napružení drží vestu na svém
místě. Vesta má vnitřní systém vysokopevnostních popruhů, dále pružná
neoprenová ramena s pevným dorazem. Tři boční stahovací popruhy
z toho prostřední z nich je elastický.Vestu doporučujeme používat
s kompatibilní špricdekou nebo špricdekobundou. Vestu neupravujte
a nemodifikujte.

J A C K P O T _14502
Velmi lehý a tenký přední panel.

Spojeno pružným neoprenem.

JACKPOT

ZEPHYR

K1 ls

_66601Y

JACKPOT

ZEPHYR

C1 ls

_66801Y

Závodní ultralehké kombo s dlouhým rukávem. Kombinace bundy Zephyr a špricdeky Jackpot.

krok1

krok2

krok3

EN ISO 12402-5
Corex_PE_Oxford 210D_NTX2
Velikosti: XS, S/M, L/XL, 2XL
NTX2 3mm_NTX2 Flex 4mm_CARBOFLEX

Tenký zadní panel.
velikost
hmotnost (kg)
Tvarovaný
pěnový polštář.

výtlak (N)

XS

S/M

L/XL

2XL

30-60

30–75

50-90

80+

50

54

54

54

Špricdeka se speciálně tvarovanou kapsou.

kód

vel. pasu

vel. límce

66601

XS-XL

CL72

66801

XS-XL

CL58-CL64

J A C K P O T K 1 _60801Y

J A C K P O T C 1 _60701Y

JACKPOT

ZEPHYR

K1 ss

_66701Y

JACKPOT

CHINOOK

K1 ls

_67501Y

Špricdeka k vestě Jackpot pro K1.

Špricdeka k vestě Jackpot pro C1.

JACKPOT

ZEPHYR

C1 ss

_66901Y

JACKPOT

CHINOOK

C1 ls

_67601

Závodní kajakářská špricdeka nové generace. Doporučujeme použít
v kombinaci s vestou Jackpot. Špricdeka je vybavena speciální kapsou
v přední části neoprenové placky, do které se zasouvá přídatný pěnový
polštář vesty Jackpot. Kapsa je tvarována tak, aby přídatný pěnový
polštář přesně zapadl pod úroveň límce v přední části. Je vyrobena z velmi
lehké pružné pleteniny S PU zátěrem, čímž nedochází ke zvýšení hmotnosti
špricdeky.

Kanoistická závodní špricdeka nové generace. Doporučujeme použít
v kombinaci s vestou Jackpot. Špricdeka je vybavena speciální kapsou
v přední části neoprenové placky, do které se zasouvá přídatný pěnový
polštář vesty Jackpot. Kapsa je tvarována tak, aby přídatný pěnový
polštář přesně zapadl pod úroveň límce v přední části. Je vyrobena z velmi
lehké pružné pleteniny S PU zátěrem, čímž nedochází ke zvýšení hmotnosti
špricdeky.

Závodní ultralehké kombo s krátkým rukávem. Kombinace bundy
Zephyr a špricdeky Jackpot.

Špricdeka se speciálně tvarovanou kapsou.

Špricdeka se speciálně tvarovanou kapsou.

NTX2 3mm_NTX2 Flex 4mm_CARBOFLEX

NTX2 3mm_NTX2 Flex 4mm
kód

vel. pasu

60801

XS-XL

NTX2 3mm_NTX2 Flex 4mm
vel. límce
CL72

Kombo do chladnějších podmínek. Kombinace neoprenové špricdeky
Jackpot s vodáckou bundou Chinook.

kód

vel. pasu

60701

XS-XL

vel. límce
CL58

NTX2 3mm_NTX2 Flex 4mm_AQUALITE

kód

vel. pasu

vel. límce

kód

vel. pasu

66701

XS-XL

CL72

67501

XS-2XL

66901

XS-XL

67601

XS-2XL

CL58-CL64

vel. límce
CL72
CL58-CL64

C H I N O O K K 1 _67500

R A P I D L I G H T _64601

B A Y A R D _21601Y

S N A P P Y _25501Y

CHINOOK C1

Extra lehká špricdeka pro rychlostní kanoistiku.

Vodácké kalhoty z nejvyšší řady. Určeny do těch nejnáročnějších
podmínek. Anatomicky tvarovaný střih „do sedu“ s funkčními švy nabízí
velkou pohyblivost a zároveň maximální komfort. Dvojitý pas je vybaven
snadno dotahovatelným systémem, který zabraňuje proniknutí vody.
Oděruvzdorné cordurové zesílení v oblasti sedu a kolen. Absolutní
vodotěsnost v oblasti chodidel je zajištěna vodotěsnými cordurovými
ponožkami pevně integrovanými do nohavice.

Vodácké kalhoty s širokým rozsahem použití. Určeny do i do těch
nejnáročnějších podmínek. Anatomicky tvarovaný střih „do sedu“ s funkčními
švy nabízí velkou pohyblivost a zároveň maximální komfort. Dvojitý pas je
vybaven snadno dotahovatelným systémem, který zabraňuje proniknutí
vody. Oděruvzdorné cordurové zesílení v oblasti sedu a kolen. Absolutně
vodotěsné latexové manžety na kotnících překryté dotahovací nylonovou
manžetou.

Nový střih, kapsa a double pull systém dotahování!

Nový střih, kapsa a double pull systém dotahování!

_67600

Kombo do chladnějších podmínek. Kombinace neoprenové špricdeky
K-FLEX nebo C-FLEX s vodáckou bundou Chinook.

Nový materiál Nylon Ripstop polyester:
Lehký, pevný a prodyšný materiál s PU zátěrem.
Materiál vyztužený ripstopovou mřížkou.
Technické parametry: WP 10,000 m/m, MVP 10,000 g/m2/24hr.

voděodolnost
nová kapsa

nová kapsa

NTX2 3mm_NTX2 Flex 4mm_AQUALITE
Nylon Ripstop polyester
kód

vel. pasu

67500

XS-2XL

CL72

kód

vel. pasu

vel. límce

67600

XS-2XL

CL58-CL64

64600

UNI

CL100

CHINOOK

vel. límce

_20100

Chinook je velmi pohodlná, vodotěsná vodácká bunda do chladnějších
podmínek. Vhodná jak pro závodníky tak pro aktivní pádlování na divoké
vodě.
Konstrukčně je přizpůsobena aktivnímu pohybu. Vhodnou kombinací se
spodním prádlem umožňuje široký rozsah použití od mírného chladu až po
silný mráz. Má zvýšený elastický neoprenový krk a prodloužené neoprenové
nátepníky na rukou. V pase je bunda utěsněna neoprenem s přilnavým
povrchem směrem k tělu pro zvýšení vodotěsnosti. Bunda je vyrobena
z materiálu Aqualite. Jedná se o hřejivý, absolutně vodotěsný a extrémně
elastický materiál, který tvoří pružná pletenina ze svrchní strany nánosovaná
vodotěsným PU zátěrem.

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

S W I T C H _20902
SWITCH Ripstop je lehká vodácká bunda se širokým rozsahem použití.
Vyrobena z nového lehkého materiálu s prodyšným zátěrem. Neoprenové
manžety u krku, na zápěstích a v pase. Součástí bundy jsou reflexní prvky.
Nový materiál Nylon Ripstop polyester:
Lehký, pevný a prodyšný materiál s PU zátěrem.
Materiál vyztužený ripstopovou mřížkou.
Technické parametry: WP 10,000 m/m, MVP 10,000 g/m2/24hr.

Nylon Ripstop polyester
Velikosti: XS, S, M, L, XL, 2XL

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

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

R O N W E _21501

N I M U E _25900Y

Vodácké kalhoty vhodné pro turistiké a rekreační ježdění. Dotahovací
neoprenový pas chrání záda od prochladnutí. Nohavice jsou dotažitelné
na suchý zip. Našitý vnitřní polyuretanový pruh v konci nohavice zvyšuje
vodotěsnost při dotažení.

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 větší pohodlí vašich nohou jsou kalhoty
vybaveny cordurovými vodotěsnými ponožkami.

Nový střih a double pull systém dotahování!

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

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

Y E T T I _35000

HOOD NEO 4.0

Extrémně výhřevný podoblek. Poutka na nohavicích pro snadné oblékání. Vyztužen na exponovaných místech.

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.

Dvouvrstvý fleece. Svrchní vrstva s voděodpudivou úpravou a odolností proti oděru. Vnitřní fleece s protižmolkovou úpravou.
Materiály obsahují molekuly teflonu, který zvyšuje termoizolační vlastnosti. Materiál je velmi lehký, nesmáčivý a prodyšný.
Snížený stoják u krku.

_54100

Snížený stoják u krku.

NTX2_4mm
Velikosti: S/M, L/XL

HOOD NEO 0.5
TECNOPILE DOUBLE_Oxford 210D
Velikosti: S, M, L, XL, 2XL

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

_54101

Anatomicky tvarovaná kukla je vyrobena z 0,5 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.

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

Teplé funkční triko vhodné pro použití do chladných podmínek.
Díky sníženému stojáčku u krku vhodné pod všechny typy vodáckých bund. Vyrobeno z osvědčeného materiálu Technopile, jehož vlastnosti oceníte nejen
na vodě. Jedná se o příjemný fleece s příměsí Teflonu. Zajišťuje vysokou tepelnou izolaci a zároveň splňuje požadavky na váhu. Lehký, elastický, prodyšný,
rychleschnoucí, nemačkavý a oděruvzdorný materiál.
Neospan 0,5mm
Velikosti: S/M, L/XL

líc

L A R S H E A D D R E S S _50910Y
Čelenka z řady Lars je vhodná pro všechny outdoorové
a vodní sporty v chladném až mrazivém počasí. Díky
přiléhavému střihu se pohodlně vejde pod helmu a je tak
vhodná i do extrémních podmínek. Ideální proti větru a vodě.

rub

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

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

AQUAL
Velikosti: S/M, L/XL

GOLEM

P R O O F B A S I C T H R O W L I N E 2 0 M _73401

_52900Y

Neoprenové boty vhodné pro náročné vodácké aktivity. Vysoká neoprenová bota se zapínáním na zip se tvarově inspiruje v osvědčeném
modelu Rafter. Silnější, anatomicky tvarovaná gumová podrážka a vyšší gumové výztuhy v oblasti nártu i paty zaručují ochranu nohy proti
nárazům a obecně kontaktu s ostrými předměty ve vodě a kamenům. Podrážka neklouže a je i díky vnitřní výstelce velice komfortní. Nový neopren
o tloušťce 6mm zajišťuje tepelný komfort a měkkost boty. Díky tvarované gumě je zachována lehkost a dobrá ohebnost boty. Golem je vhodný
i pro canyoning a extrémní formy raftingu a kayakingu. Díky své trvanlivosti boty Golem ocení i raftové společnosti a školy pro komerční účely.

Zapínání na zip.

Házecí pytlík z vodotěsného materiálu. Výhodou vodotěsného materiálu je, že
při opětovném hodu nabraná voda z pytlíku nevytéká a snadněji se zasáhne
mířený cíl. Kónický střih zajišťuje snadnou manipulaci s lanem, jak při hodu, tak při
opětovném plnění lana zpět do pytlíku. Pro lepší viditelnost pytlíku jsme zvolili reflexní
barvu.

Neopren 6mm silný.

Anatomicky tvarovaná
gumová podrážka.

Dupratex_PP Floating line
Velikosti: 20m

Gumové výztuhy proti odření.

P R O O F T H R O W L I N E 2 0 M _73400
Házecí pytlík z vodotěsného materiálu. Výhodou vodotěsného materiálu je, že
při opětovném hodu nabraná voda z pytlíku nevytéká a snadněji se zasáhne
mířený cíl. Kónický střih zajišťuje snadnou manipulaci s lanem, jak při hodu, tak při
opětovném plnění lana zpět do pytlíku. Pro lepší viditelnost pytlíku jsme zvolili reflexní
barvu. Pytlík je vybaven úchyty pro připevnění k nosnému systému do pasu. Je
možné ho připevnit buď vodorovně, nebo svisle.

Detail podrážky:
Měkká neoprenová vrstva.
Výztuha zajišťující tuhost bota se při chůzi nebortí.
Gumová podrážka se vzorkem.
RUBBER_NTX2_6mm
Velikosti: 4-13

Dupratex_PP Floating line
Velikosti: 20m

C O N T A C T S H O R T Y _51802
Nízká ultralehká neoprenová bota. Jednolitá podrážka chrání chodidlo, prsty
a patu zezadu i z vnějšku. Ochrana nártu proti prodření. Podrážka je měkká
a ohebná, přesto vysoce oděruvzdorná. 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. CONTACTY ocení zejména závodníci, kteří si potřebují zachovat
cit při kontaktu s lodí, ale jsou perfektní i na SUP a jiné sporty. Vyrobeny z 2mm
silného neoprenu.

P R O O F B E L T _73402Y
Pásek k házečce PROOF.

RUBBER_NTX2_2mm
Velikosti: 4-13

Sizes: UNI

N O M A D B A C K P A C K 2 5 L _86300Y

N O M A D 2 0 L _86100
40L

Multifunkční batoh o objemu 25L.
Vodotěsný, oděruvzdorný a stylový

_86200

Multifunkční cylindrický vak. Oděruvzdorný, vodotěsný a stylový.
Součást vaku je odjímatelný ramenní popruh, který lze regulovat dle
výšky postavy.

C O V E R S P L I T _83412

N A T Y _81100

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

Multifunkční batoh na drobnosti. Vhodný např. na mokré plavky.

Regulovatelný popruh.

Oxford foam
Velikosti: 120 -140cm

Velikosti: 20L, 40L

Velikosti: 25L

ROVER 5L

_83600

10L

_83700

15L

_83800

20L

_83900

30L

_84000

D R I F T E R 8 L _85000
DRIFTER 12L

_85100

Oxford 210D

C A R R Y B A G _81000
Multifunkční a voděodolná taška o objemu 60l. Při použití vnitřního komínu lze objem navýšit až na 100l. Po stranách dvojité úchyty. Uvnitř
prostorná kapsa.

Lehký a vodotěsný vak.

Multifunkční cylindrický vak. Oděruvzdorný, vodotěsný a stylový.
Součást vaku je odjímatelný ramenní popruh, který lze regulovat dle
výšky postavy.

Vnitřek tašky.

Dvojitý úchyt.

Regulovatelný poruh.

Oxford 210D
Velikosti: 5L, 10L, 15L, 20L, 30L

Velikosti: 8L, 12L
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