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maximální počet osob

hmotnost lodi 

samovylévací rukáv

samovylévací dno 

možnost zavěšení motoru

lehký tok s občasnými peřejemi

tok s peřejemi a vlnami, které jsou dobře 
čitelné a viditelné; úzké toky s rychlejším 
proudem a dobře viditelnými překážkami

těžký tok s nepravidelnými vlnami a ne-
čekanými překážkami; úzké toky s pe-
řejemi, nepřehlednými místy a náhlými 
překážkami

velmi těžký tok s peřejemi, silné zabloko-
vání s úzkými průjezdy

extrémně těžký tok s rychlým proudem 
a neustálými peřejemi (místy na zasta-
vení), velmi zablokované a nepřehledné 
průjezdy

v lodi použita technologie drop-stitch

nosnost lodi
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Máme vyzkoušeno, že náš materiál snadno 
odolá i psím drápkům. Vemte sebou na 
vodu vašeho chlupatého parťáka, 
taky si to moc užije.

Hledáte malý lehký kajak pro jednoho, 
rodinou kánoi, nebo velký raft? Máme vše, 
stačí si vybrat. Nevíte si rady?
Rádi vám poradíme.

MÁME VĚCI POD KONTROLOU

SVEZEME I VAŠE
ZVÍŘECÍ KAMARÁDY

VYBERE SI KAŽDÝ

Jsme jediní na světě kdo vyrábí čluny od 
začátku výrobního procesu. Do továrny vstupují 
pouze textil, surová guma a přísady, opouští ji 
kompletní loď, hotová, několikrát otestovaná 
a zabalená. Vše probíhá tady u nás, v Břeclavi, 
v ČR, v EU, včetně automatického dodržování 
zásad férového zaměstnávání a ochrany 
životního prostředí.



DOSTATEK MÍSTA
PRO VŠECHNY NA PALUBĚ

ZTROSKOTÁNÍ 
VYLOUČENO

SBALENÝ ČLUN LEHCE 
PŘENESETE, VEJDE SE

DO KUFRU AUTA 
I NA PALUBU LETADLA

Milí pádleři, 
už vás někdo ve člunu kopal do zad,
nebo jste dokonce dostali pádlem?
Naše čluny navrhujeme s ohledem 
na potřebný prostor k pádlování.
Plavbu si užijete v pohodlí
a s dostatkem místa

Čluny jsou vyrobené z vysoce odolného
materiálu. Každý z nich má minimálně
3 vzduchové komory. Pokud dojde k nehodě,
při níž se jedna ze vzduchových komor vypustí,
zbývající dvě vás udrží nad hladinou. 
S námi jste v bezpečí.

Většinu člunů dodáváme ve vodotěsném
batohu, který stačí jen vzít na záda a vyrazit

za dobrodružstvím. Tohle je svoboda.
Ve srovnání s PVC se dají naše gumotextilní 

čluny sbalit do menších rozměrů,
což oceníte při jejich skladování,

nebudou vám překážet 
a ušetříte spoustu místa.



Čluny perfektně známe do poslední nitky – jejich výrobu máme pod kontrolou už od vývoje 
materiálu. Zajistíme náhradní díly i na modely, které už nejsou v nabídce. Vše probíhá pod 
jednou střechou a s velkým podílem ruční výroby. Po celou dobu životnosti člunu je vám 
k dispozici záruční a pozáruční servis. 
Jsme tu pro vás.

JSME VÁM K DISPOZICI

Jeden ze základních výrobních materiálů člunu
se nachází mezi kůrou a dřevem kaučukovníku
brazilského. Čluny jsou díky skvělým vlastnostem
přírodních a syntetických kaučukových směsí, 
jež které sami vyvíjíme, velmi odolné. 
Materiál je pružný a ani při delším uskladnění 
nedochází k jeho lámání v ohybu. 
V případě protržení je zvládnete s naší lepicí sadou 
dodávanou ke všem člunům, snadno opravit.
Všechno zvládnete jednoduše a v pohodě.

ČLUNY VYRÁBÍME Z KAUČUKU 
– JE EKOLOGICKÝ A SNADNO SE OPRAVUJE

SPOLU NA VODĚ JIŽ 
TÉMĚŘ 70 LET

Dlouholeté zkušenosti a znalosti, které jsme za tu 
dobu posbírali, nám pomáhají vyrábět unikátní 

nafukovací čluny. Vlastní vývoj nám dovoluje 
experimentovat s materiály a hledat nové cesty, 

jak užitné vlastnosti člunů dál zlepšovat. 
Spolupráce s odborníky i ohlasy od pádlerů, 

nás posouvají dopředu. Díky tomu u nás vždy 
dostanete kvalitně navržený a otestovaný člun.

Na shledanou na vodě!



PŘEDSTAVUJEME TAJEMSTVÍ 
ODOLNOSTI NAŠICH ČLUNŮ 
Čluny vyrábíme od základů. Speciálně pro ně jsme vyvinuli vlastní materiál na bázi 
přírodního kaučuku, který zaručí, že čluny něco vydrží. Jsou odolné proti oděru, stárnutí 
i slunečnímu záření.
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NITRILON® 
Složení materiálu: vysokopevnostní PES tkanina (1) s vněj-
ším nánosem syntetického kaučuku (2) a vnitřním náno-
sem směsi na bázi přírodního kaučuku (3). Materiál je vy-
soce odolný proti oděru, stárnutí a UV. Minimální pevnost 
v tahu 3 000/ 3 000 N (vzorek 20 × 5	cm). Minimální hmot-
nost 920	g/ m2
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NITRILON® OBOUSTRANNÝ 
Složení materiálu: vysokopevnostní PES tkanina (1) 
s oboustranným nánosem syntetického kaučuku (2). Mate-
riál je vysoce odolný proti oděru, stárnutí a UV. Minimální 
pevnost v tahu 3 000/ 3 000 N (vzorek 20 × 5	cm). Mini-
mální hmotnost 1 192 g/m2.
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NITRILON® EXTRA 
Složení materiálu: vysokopevnostní PES tkanina (1) s vnitř-
ním nánosem syntetického kaučuku (2) a vnějším nánosem 
NITRILON® EXTRA (3). Nejkvalitnější materiál pro maxi-
mální zátěž při profesionálním použití a pro použití v ná-
ročných klimatických podmínkách. Minimální pevnost 
v tahu 3 000/ 3 000 N (vzorek 20 × 5	cm). Minimální hmot-
nost 1 487 g/m2.

PES PUR
Složení materiálu: PES tkanina typu RIPSTOP (1) s vnitřním 
nánosem polyuretanu (2) a tefl onovou úpravou (3) proti 
smáčení vodou. Materiál je odolný proti oděru, stárnutí 
a UV záření. Minimální pevnost v tahu 1 100/ 900 N (vzorek 
20 × 5	cm).

NITRILON® + DROP-STITCH
Složení materiálu: vnější nános na bázi syntetického kau-
čuku (1), kotvicí vrstva (2), vysokopevnostní PES tkanina 
(1 100 dTex) (3), kotvicí vrstva (4), nános na bází přírod-
ního a syntetického kaučuku (5), nános na bázi přírodního 
a syntetického kaučuku (6), kotvicí vrstva (7), vrchní vrstva 
drop- stitch tkaniny (8), distanční vlákna drop- stitch tka-
niny (9). Minimální pevnost v tahu  3 600/ 3 100 N (vzorek 
20 × 5	cm). Minimální hmotnost 1 270	g/ m2.

POUŽITÉ MATERIÁLY 5



TECHNICKÉ VYCHYTÁVKY6

bez ploutve

s ploutví

drop-stitch materiál

zavřeno otevřeno

TECHNICKÉ VYCHYTÁVKY

PEVNÉ DNO POMOCÍ 
TECHNOLOGIE 
DROP-STITCH 
Zpevnění dna zajišťují tisíce vláken, které 
propojují jeho vnitřní stěny. Člun je díky tomu 
natolik stabilní, že se v něm můžete klidně 
postavit. Převrhnout ho dá pořádně zabrat. 

Najdete u kajaku THAYA a RUSH.

PLOUTEV, KTERÁ POMÁHÁ 
DRŽET SMĚR 
Směrová ploutev značně usnadňuje řízení 
kajaků. Nebudete díky ní kličkovat při každém 
záběru, protože ploutev udrží člun v přímém 
směru. 

Najdete u kajaků: RUSH, THAYA, TWIST, 
SWING, SOLAR, FRAMURA, SEAWAVE, SAFARI 
330 a HALIBUT.

SAMOVYLÉVACÍ DNO 
S ROLOVACÍM UZÁVĚREM
Během jízdy v peřejích se troše vody ve 
člunu nevyhneme. Díky samovylévacímu dnu 
s rolovacím uzávěrem voda ze člunu rychle 
odteče bez vašeho přičinění. Na klidných 
řekách se dá zavřít. 

Najdete ho u člunů: BARAKA, SCOUT.



TECHNICKÉ VYCHYTÁVKY 7

bez T-bones s T-bones

samovylévací otvory

SAMOVYLÉVACÍ DNO 
S ODTOKOVÝMI OTVORY
Nenápadné díry ve dně člunu zajistí, že zůstanete v suchu i při 
divočejší jízdě. Voda z něj samovolně odteče. 

Najdete ho u člunů: SAFARI 330, K2, ONTARIO 450S a PULSAR.

T-BONES VÝZTUHY 
Kovové výztuhy umístěné pod sedačkami 
mají za úkol vytvarovat a zpevnit dno člunu. 
I nafukovací člun díky tomu získá jízdní 
vlastnosti pevné kánoe. 

Najdete je u kánoe SCOUT.

KOMFORT NADE VŠE
I když do člunů SEAWAVE, SOLAR nebo THAYA přikoupíte třetí 
sedačku, bude mít každý z pasažérů dost místa a pohodlí. 
Ctíme pravidla, takže všechny naše čluny odpovídají 
zákonným normám. Pokud jde o prostor ve člunech, normu 
často překonáváme. 
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PÁDLA

PÁDLA

TYP 504, 
RAFTGUIDE

Pádlo pro rafting 
s plochou listu 985 cm2

Délka: 
145, 150, 160, 170 cm

Hmotnost: 
880– 965	g, 
504.0 jednodílné

TYP 505, 
ALLROUND 
KÁNOE

Kanoistická pádla 
s plochou listu 802 cm2

Délka: 
145, 150, 160, 170 cm

Hmotnost: 
720– 900	g, 
505.0 jednodílné, 
505.2 dvoudílné, 
505.3 trojdílné

TYP 702, 
ASYMETRIC KAYAK

Tradiční kajakové 
pádlo s asymetrickým 
listem, plocha listu 
709 cm2

Délka: 
200– 230	cm (po 10	cm), 
úhel 60 stupňů

Hmotnost: 
1 145– 1 385	g,
702.0 jednodílné 200-220 cm,
702.2 dvoudílné, 
702.3 trojdílné

TYP 703.2, 
SEA

Klasické dvoudílné 
touringové pádlo 
pro jízdu na jezerech 
a mořích, plocha listu 
626 cm2

Délka: 
200– 240	cm (po 10	cm)

Hmotnost: 
1 240	g (podle velikosti), 
úhel 60 stupňů

TYP 702.3, 
FISHING

Trojdílné pádlo 
pro rybářský kajak 
HALIBUT

Délka: 
260	cm

Hmotnost: 
1 550	g, 
úhel 60 stupňů






















