Για την ιστορία
Το brand name SCK δημιουργήθηκε στην Ελλάδα το 2015. Η ιδέα ξεκίνησε από την ανάγκη για σανίδες SUP που να είναι οικονομικές αλλά πολύ καλής ποιότητας και με ωραίο ντιζάιν. Έτσι φτιάξαμε την
πρώτη σειρά εποξικών σανίδων Stand Up Paddle, την οποία βελτιώνουμε χρόνο με τον χρόνο για να
φτάσουμε στα σημερινά επίπεδα.
Από τότε η SCK άρχισε να επεκτείνετε σε περισσότερους τομείς, πάντα στα θαλάσσια σπορ, έχοντας ως
πρωταρχικό στόχο την υψηλή ποιότητα και την χαμηλή τιμή.

Τα προϊόντα
Φέτος η SCK έχει μια ευρεία γκάμα προϊόντων για θαλάσσια σπορ:
◦ Φουσκωτά S.U.P.
◦ Σκληρά S.U.P.
◦ Κουπιά για S.U.P.
◦ Καγιάκ και κουπιά καγιάκ
◦ Αδιάβροχες τσάντες
◦ Σανίδες surf
◦ Bodyboards και Skimboards
◦ Σανίδες Ισορροπίας
◦ Σωσίβια

Η φιλοσοφία
Έχοντας χρόνια εμπειρία στα θαλάσσια σπορ και με σπουδές πάνω στο design και την γραφιστική δημιουργήσαμε προϊόντα με φρέσκια εμφάνιση και προσεγμένη σχεδίαση.
Τα προϊόντα SCK απευθύνονται σε όσους θέλουν να ξεκινήσουν να ασχολούνται με τα θαλάσσια σπορ
αλλά και σε έμπειρους που θέλουν αξιόπιστα προϊόντα σε καλές τιμές.
Εμείς στην SCK είμαστε έτοιμοι και πρόθυμοι να υποστηρίξουμε τους πελάτες μας και μετά την αγορά
τους για τυχόν ανταλλακτικά αλλά και πληροφορίες που ίσως χρειαστούν.
Τα προϊόντα SCK θα τα βρείτε σε ένα μεγάλο εύρος καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: www.sck.gr

Τα φουσκωτά SUP είναι μια φανταστική εξέλιξη στην όρθια κωπηλασία
καθώς προσφέρουν πολλά
θετικά, όπως το ελάχιστο
βάρος της σανίδας και φυσικά την εύκολη αποθήκευση και μεταφορά. Η σειρά
φουσκωτών SUP της SCK
είναι ειδικά σχεδιασμένη
για να καλύπτει τις αυξημένες απαιτήσεις του κόσμου
στην ποιότητα σε συνδυασμό με μια προσιτή τιμή.

Το Eψilon 10’ έχει σχεδιαστεί για άτομα ιδανικά έως 120 κιλά. Οι διαστάσεις του είναι κατάλληλες για γυναίκες και παιδιά αλλά και αρχαρίους
μετρίου αναστήματος και βάρους.
Ιδανική επιλογή και για αυτούς που θέλουν ένα γρήγορο φουσκωτό SUP
που να μην ξεπερνά τα 3 μέτρα και να είναι εύκολο στους ελιγμούς.

Κωδικός: SCKE10

Είναι εύκολο στην μεταφορά, πολύ ελαφρύ και φουσκώνει σε λιγότερο από
10 λεπτά.

Τα φουσκωτά SUP κερδίσανε την αγορά παγκοσμίως καθώς είναι ένα σπορ προσιτό σε όλους,
ανεξαρτήτως ηλικίας, φυσικής κατάστασης ή κιλών. Το μόνο που χρειάζεται κάποιος για να
ασχοληθεί με το άθλημα είναι όρεξη και την κατάλληλη σανίδα για τις ανάγκες του.
ΦΟΥΣΚΩΤΑ SUP
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
- Κατασκευή με την τεχνική Drop Stich
- PVC υλικό μονής στρώσης στο κατάστρωμα και στην γάστρα
- PVC διπλής στρώσης περιμετρικά της σανίδας
- Πολύ ελαφριά κατασκευή
- Ανεξίτηλα χρώματα
- Ανθεκτικά pads σε εκδορές
- Βαλβίδα ασφαλείας υψηλής πίεσης
- Πάχος σανίδας στα 15cm για μέγιστη ακαμψία

Αυτό το μοντέλο είναι σχεδιασμένο για χρήση ως SUP, δασκάλα Windsurfing και καγιάκ. Έχει σχεδιαστεί με μεγαλύτερο
πλάτος για να προσφέρει την απαραίτητη σταθερότητα για
χρήση ως windsurfing.
Το σπείρωμα που προσαρμόζει η βάση είναι universal και μπορεί να βιδώσει σκάντζα οποιασδήποτε μάρκας.

Με 81cm πλάτος η Alφa και η Oμicron είναι
ιδανικές και για SUP YOGA

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
Οι διαφορές σε σχέση με τα άλλα 3 μοντέλα είναι:
- PVC υλικό διπλής στρώσης στο κατάστρωμα και στην γάστρα
- Βάση mast base thread για προσαρμογή πανιού windsurfing

Τα 86cm πλάτος
την καθιστούν ιδανική επιλογή και για
SUP YOGA

Μικρές λεπτομέρειες κοινές και στα 4 μοντέλα.
- 4 D-ring δεξιά και αριστερά από το soft-pad. Αυτά τα κλιπς εξυπηρετούν στο να προσαρμοστεί ένα κάθισμα καγιάκ και με ένα κουπί
καγιάκ η σανίδα μετατρέπετε σε ένα φουσκωτό και πολύ γρήγορο καγιάκ
- 4 D-ring με λάστιχο συγκράτησης στην πλώρη μπροστά από το soft-pad. Ο σκοπός του είναι να προσφέρει ασφάλεια στη μεταφορά
διάφορων αντικειμένων, όπως ένας αδιάβροχος σάκος, μπουκάλι με νερό, μάσκα με βατραχοπέδιλα κ.α.
- D-ring στην πλώρη. Ένα ακόμα κλιπς το οποίο είναι εκεί για να εξυπηρετήσει κυρίως στο δέσιμο της σανίδας σε κάποιο μόλο ή
ρεμέντζο.
- Λαβή μεταφοράς στο κέντρο της σανίδας επενδυμένη με νεοπρέν ύφασμα.

Το πακέτο περιλαμβάνει:
• κουπί SUP ρυθμιζόμενο 165-220cm,
• τσάντα πλάτης,
• τρόμπα υψηλής πίεσης με μανόμετρο,
• Safety leash σε πράσινο χρώμα,
• κιτ επισκευής

Χαρακτηριστικά:
Μήκος: 10’ (305cm)
Πλάτος: 30’’ (76cm)
Πάχος: 6’’ (15cm)
Λίτρα: 245L
Χωρητικότητα: 120kg
Πτερύγια: 1 συρόμενο
Πολύ ανθεκτική κατασκευή

Το Oμicron 11’6’’ είναι η καλύτερη επιλογή για αυτούς που θέλουν ένα
μεγάλο SUP που να σηκώνει πολύ βάρος για να μπορούν να απολαύσουν
την βόλτα 2 άτομα μαζί.

Κωδικός: SCKA106

Κωδικός: SCKO116

Οι μεγάλες του διαστάσεις το κάνουν πολύ σταθερό για αρχάριους ή μεγαλόσωμους αναβάτες αλλά επίσης είναι καλή επιλογή για αυτούς που θέλουν
να πιάσουν μεγαλύτερη ταχύτητα.
Είναι ελαφρύ, εύκολο στην μεταφορά και φουσκώνει γύρω στα 12 λεπτά.

Το Alφa 10’6’’ είναι best seller σε σχεδιασμό
φουσκωτό SUP. Οι διαστάσεις του είναι κατάλληλες για αρχαρίους καθώς το έξτρα πλάτος δίνει μεγαλύτερη σταθερότητα, ιδανική
επιλογή για σχολές και ενοικιάσεις.
Είναι πολύ φιλική επιλογή για οικογένειες
καθώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί άνετα από
ενήλικες και παιδιά αλλά και από περισσότερα
από ένα άτομα ταυτόχρονα.
Είναι εύκολο στην μεταφορά, πολύ ελαφρύ
και φουσκώνει σε περίπου 10 λεπτά.
Τα 3 πτερύγια προσφέρουν μεγαλύτερη σταθερότητα κυρίως στον έντονο κυματισμό.

Πολύ ανθεκτική κατασκευή

Χαρακτηριστικά:
Το πακέτο περιλαμβάνει:
Χαρακτηριστικά:

Το πακέτο περιλαμβάνει:
• κουπί SUP ρυθμιζόμενο 165-220cm,
• τσάντα πλάτης,
• τρόμπα υψηλής πίεσης με μανόμετρο,
• Safety leash σε μπλε χρώμα,
• κιτ επισκευής

Μήκος: 10’ 6’’ (320cm)
Πλάτος: 32’’ (81cm)
Πάχος: 6’’ (15cm)
Λίτρα: 260L
Χωρητικότητα: 145kg
Πτερύγια: 1 συρόμενο
κεντρικό και 2 πλαϊνά

• κουπί SUP ρυθμιζόμενο 165-220cm,
• τσάντα πλάτης,
• τρόμπα υψηλής πίεσης με μανόμετρο,
• Safety leash σε κόκκινο χρώμα,
• κιτ επισκευής

Μήκος: 11’ 6’’ (350cm)
Πλάτος: 32’’ (81cm)
Πάχος: 6’’ (15cm)
Λίτρα: 310L
Χωρητικότητα: 160kg
Πτερύγια: 1 συρόμενο
κεντρικό και 2 πλαϊνά
Πολύ ανθεκτική κατασκευή

Κωδικός: SCKW108

Το ωmega 10’8’’ είναι ο ιδανικός συνδυασμός φουσκωτής σανίδας SUP
και σανίδας αρχαρίων για windsurfing.
Οι άνετες διαστάσεις την κάνουν ιδανική επιλογή για όλη την οικογένεια.
Τα 86 εκ. πλάτος προσφέρουν μεγάλη σταθερότητα για όσους θέλουν να
δοκιμάσουν windsurfing.
Η συγκεκριμένη σανίδα είναι κατασκευασμένη με 2 layer PVC για να έχει
μεγαλύτερη αντοχή και σκληρότητα στη χρήση με πανί.

Τα σκληρά SUP έχουν ένα
μεγάλο προτέρημα στην
πλεύση. Είναι πολύ πιο
αποδοτικά, πιο γρήγορα
και σταθερά ενώ παράλληλα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και στα κύματα ως
δασκάλες στο surfing αλλά
και για πιο έντονη άσκηση.
Η επένδυση μπαμπού δίνει
σε αυτές τις σανίδες, εκτός
από στιλ, μεγάλη αντοχή και σκληρότητα σε μια
πολύ ελαφριά σανίδα.
Αν η αποθήκευση δεν είναι
θέμα και μια σανίδα SUP
είναι το όνειρο, τότε οι SCK
bamboo είναι η ιδανική
επιλογή.

Οι σανίδες αυτές είναι ειδικά σχεδιασμένες για αρχάριους. Πέρα από το φιλικό σχήμα all-round, η
γάστρα είναι μελετημένη για να παρέχει καλύτερη ισορροπία και το πλάτος στα 81cm προσφέρει μεγαλύτερη σταθερότητα αλλά και το πάχος των σανιδιών στα 12cm ανεβάζει τα λίτρα με αποτέλεσμα
να αυξάνει το εύρος των χρηστών.
ΣΚΛΗΡΑ SUP ΜΕ ΕΠΈΝΔΥΣΗ BAMBOO
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
Σχεδιασμός:
- Double to single concave bottom
- Rocker on bow and stern

Το πακέτο περιλαμβάνει:
• κουπί SUP ρυθμιζόμενο 165-220cm,
• τσάντα πλάτης,
• τρόμπα υψηλής πίεσης με μανόμετρο,
• Safety leash σε πορτοκαλί χρώμα,
• κιτ επισκευής
Πολύ ανθεκτική κατασκευή

Χαρακτηριστικά:

Κατασκευή:
- Wood Stringer
- High density EPS core 26kg/cbm
- Reinforced Side Rails and Tail
- Bamboo veneer 1 layer of 0.5mm
- 2 layers of Epoxy Resin w/6oz. Fiberglass Cloth
- High Gloss Epoxy Finish
- PVC reinforced in all slots

Μήκος: 10’ 8’’ (325cm)
Πλάτος: 34’’ (86cm)
Πάχος: 6’’ (15cm)
Λίτρα: 278L
Χωρητικότητα: 155kg
Πτερύγια: 2 συρόμενα
κεντρικά

Χαρακτηριστικά:
- Αυτόματη βαλβίδα αποσυμπίεσης
- Άνετη εσωτερική λαβή μεταφοράς
- Σύστημα τριών πτερυγίων
(1 κεντρικό US box system 22cm & 2 πλαϊνά thrusters)
- Λάστιχο συγκράτησης αντικειμένων στην πλώρη
- Leash plug στην πρύμνη
Ένα ελληνικό γράμμα τονίζει την ελληνική σχεδίαση των
σανιδιών που έχουν
πάρει τα ονόματά
τους από το ελληνικό αλφάβητο

Η μεταφορά των
σκληρών σανιδιών γίνεται με σχάρες οροφής και είναι πολύ
εύκολος και ασφαλής
τρόπος μεταφοράς,
ειδικά αν δεθούν σωστά με ένα καλό σετ
ιμάντες.

Κωδικός: SCK-BE96

Κωδικός: SCK-BA106

Σανίδα SUP 3 σε 1

Χαρακτηριστικά:

•
•
•

Μήκος: 10’ 6’’ (320cm)
Πλάτος: 32’’ (81cm)
Πάχος: 4.5’’ (11.5cm)
Λίτρα: 200L
Βάρος: 12,2 kg
Πτερύγια: 1 κεντρικό
US fin και 2 πλαϊνά
thrusters

SUP
Windsurf
Surf

Το Bamboo Eψilon 9’6’’ είναι ένα all-round
σανίδι το οποίο έχει την ευελιξία να πηγαίνει
ομαλά στα ήρεμα νερά, να καβαλάει μικρά και
μεσαία κύματα αβίαστα αλλά και την επιλογή
να γίνει ένα windsurf για μικρής
έντασης ανέμους.
Σχεδιασμένο για να καλύπτει
όλα τα επίπεδα εμπειρίας είτε
από αρχάριους έως 70 κιλά είτε
πιο έμπειρους αναβάτες.
Ένα ιδιαίτερα ελαφρύ σανίδι
κάτω των 10 kg. με γάστρα σχεδιασμένη για surf και flat deck
με λίτρα στοχευμένα στα πλαϊνά
που ενισχύουν στην ισορροπία.
Το mast box στο κέντρο της σανίδας είναι μια έξτρα λεπτομέρεια που προσφέρει μια ακόμα
χρήση σε μια κλασικής σχεδίασης σανίδα.

Χαρακτηριστικά:
Μήκος: 9’ 6’’ (290cm)
Πλάτος: 32’’ (81cm)
Πάχος: 4.5’’ (11.5cm)
Λίτρα: 170L
Βάρος: 10,4 kg
Πτερύγια: 1 κεντρικό
US fin και 2 πλαϊνά
thrusters

Το Bamboo Alφa 10’6’’ είναι μία σανίδα η οποία έχει
σχεδιαστεί για να συνδυάζει
άψογα την όρθια κωπηλασία,
το surfing σε μικρά και μεσαία
κύματα αλλά και την επιλογή
να γίνει windsurfing για ερασιτεχνική χρήση και ιδανικά για
εκμάθηση.
Μία all-round σανίδα σχεδιασμένη για να καλύπτει όλα τα
επίπεδα εμπειρίας - από αρχάριους σε πιο έμπειρους αναβάτες, με τετράγωνη πρύμνη
που προσφέρει μεγαλύτερη
σταθερότητα με ευκολία στις
στροφές και πιάνει καλύτερες
ταχύτητες.
Είναι ιδιαίτερα ελαφριά σανίδα
με ένα άνετο σχήμα και μέγεθος που βοηθάει τον αναβάτη
να απολαύσει τη θάλασσα σε
όλες τις καιρικές συνθήκες!
Επιπλέον το mast box στο
κέντρο της σανίδας είναι μια
έξτρα λεπτομέρεια που προσφέρει μια ακόμα χρήση σε
μια κλασικής σχεδίασης σανίδα
SUP.

Σανίδα SUP 3
σε 1
•
•
•

SUP
Windsur f
Sur f

Κωδικός: SCK-SUP10-SOFT
Κωδικός: SCK-BO116

Χαρακτηριστικά:
Μήκος: 11’ 6’’ (350cm)
Πλάτος: 32’’ (81cm)
Πάχος: 4.5’’ (11.5cm)
Λίτρα: 220L
Βάρος: 13 kg
Πτερύγια: 1 κεντρικό
US fin και 2 πλαϊνά
thrusters
Το Bamboo Oμicron 11’6’’ σχεδιάστηκε για να προσφέρει μια
άνετη εμπειρία κωπηλασίας σε
μεγαλύτερες αποστάσεις για αρχάριους και όχι μόνο αναβάτες.
Η μυτερή πλώρη δίνει την αίσθηση μιας πιο γρήγορης σανίδας με
φοβερή κατευθυντικότητα και η
τετράγωνη πρύμνη παρέχει περισσότερα λίτρα, μεγαλύτερη
σταθερότητα και περισσότερη
ευκολία στις στροφές.
Σετάροντας την σανίδα μόνο με
το κεντρικό πτερύγιο έχετε μια
touring σανίδα με πολλά λίτρα,
λάστιχα συγκράτησης μπροστά
και πίσω ενώ οι 81 πόντοι πλάτος εγγυώνται μία σταθερή και
ασφαλή βόλτα. Τα πλαϊνά πτερύγια δίνουν μεγαλύτερη ισορροπία κυρίως σε πλευρικούς κυματισμούς και είναι χρήσιμα για
το surfing σε μικρά και μεσαία
κύματα.
Μία all-round σανίδα σχεδιασμένη για να καλύπτει όλα τα επίπεδα εμπειρίας - από αρχάριους σε
πιο έμπειρους αναβάτες.

Σανίδα SUP
All-round
& Touring

Το SCK soft SUP είναι μία σανίδα επενδυμένη με το μαλακό
υλικό των surf boards ιδανική για όσους αναζητούν μια πιο
οικονομική λύση με τα χαρακτηριστικά των σκληρών σανιδιών. Ένα Soft SUP board με επιπλέον ενίσχυση σε γάστρα
και κατάστρωμα κατάλληλο για αρχάριους αναβάτες, παιδιά
και σχολές.
Κατασκευή:
- 2 Wood Stringer
- Material: EPS foam
- IXPE deck with two Fiberglass layers reinforcement
- HDPE bottom with one fiberglass layer reinforced
- Production: Vacuum bagging
- Αυτόματη βαλβίδα αποσυμπίεσης
- Άνετη εσωτερική λαβή μεταφοράς
- Leash plug στην πρύμνη
- 1 κενρικό πτερύγιο US box

Χαρακτηριστικά:
Μήκος: 10’ (310cm)
Πλάτος: 31’’ (79cm)
Πάχος: 4.9’’ (12.5cm)
Λίτρα: 185L
Βάρος: 12kg
Πτερύγια: 1 κεντρικό

Κωδικός: SCK106WD

Η SCK 10’6’’ Wood Grain είναι μια σανίδα στις ιδανικές διαστάσεις για αρχάριους κωπηλάτες με φάρδος στα 81εκ. που προσφέρουν την απαραίτητη σταθερότητα.
Ο σχεδιασμός από CNC μηχάνημα εγγυάται άριστο σχήμα σανίδας και η τεχνολογία μεγάλης αντοχής σε χτυπήματα την καθιστά ιδανική πρώτη επιλογή για
αρχάριους αναβάτες, οικογένειες και ενοικιάσεις.
Η όψη ξύλου δίνει μια επιπλέον πολυτέλεια σε μια λιτή σχεδίαση.
Κατασκευή:
- Wood Stringer
- Material: High density EPS foam
- Thermo molded ABS plastic
- 2.5 layers 6oz fiberglass reinforced
on top and bottom
- Άνετο grip pad
- Αυτόματη βαλβίδα αποσυμπίεσης
- Άνετη εσωτερική λαβή μεταφοράς
- Leash plug στην πρύμνη
- Plug στην πλώρη για action camera
- 6 εσοχές με λάστιχο συγκράτησης
αντικειμένων στην πλώρη
- 1 κεντρικό πτερύγιο US box
και 2 πλαϊνά thrusters

Χαρακτηριστικά:
Μήκος: 10’6’’ (320cm)
Πλάτος: 32’’ (81cm)
Πάχος: 4.5’’ (11.5cm)
Λίτρα: 200L
Βάρος: 13,5kg
Πτερύγια: 1 κεντρικό US
& 2 πλαϊνά thrusters

Κουπιά SUP
Ρυθμιζόμενο αλουμινίου
μαύρο (3pcs)

Ρυθμιζόμενο αλουμινίου
TealBlue (2pcs)

◦ Σπαστό σε 3 μέρη για εύκολη
μεταφορά, είναι το κουπί που
συνοδεύει όλα τα φουσκωτά SCK
SUP.

◦ Ρυθμιζόμενο ύψος 169-209cm
◦ Άξονας αλουμινίου με διάμετρο
30mm
◦ Πτερύγιο από ενισχυμένο σύνθετο
υλικό και διαστάσεις 40cm x 20cm

◦ Ρυθμιζόμενο ύψος 165-215cm
◦ Άξονας αλουμινίου με διάμετρο
30mm

Το κανό-καγιάκ είναι ένα από τα πιο
φιλικά και πολύπλευρα σπορ στην
θάλασσα, προσιτά σε όλον τον κόσμο
ανεξαιρέτως, εύκολα στη χρήση και
ανθεκτικά στον χρόνο.
Η κωπηλασία με κανό είναι μια δραστηριότητα που προσφέρει ευχαρίστηση και χαλάρωση στις αποδράσεις
μας στις απέραντες θάλασσες του Αιγαίου, στις μαγικές λίμνες της χώρας
αλλά και στα ήπια νερά των ποταμών.

Ρυθμιζόμενο Full
Carbon

Σταθερό μέγεθος
Full Carbon

Παιδικό 140200cm

Το καλοκαίρι συνοδεύει τις καθημερινές εξορμήσεις στη θάλασσα όντας
μία αγαπημένη οικογενειακή συνήθεια. Τα παιδιά κάνουν βουτιές, ανταγωνίζονται να ανέβουν στο καγιάκ και
να σταθούν, εξερευνούν τα βράχια κοντά στην ακτή και απολαμβάνουν τον χρόνο τους στο νερό. Οικογενειακές βόλτες στις
διπλανές παραλίες, ζευγάρια και φίλοι ατενίζουν το απέραντο
γαλάζιο, ψαράδες και ψαροντουφεκάδες τα χρησιμοποιούν για
να προσεγγίζουν τα ιδανικά νερά εκμεταλλευόμενοι τον άνετο
χώρο των καγιάκ, μοναχικοί κωπηλάτες το χρησιμοποιούν για
την καθημερινή τους εκγύμναση.

◦ Ρυθμιζόμενο ύψος
175-220cm

◦ Σταθερό ύψος
220cm το οποίο κόβετε την πρώτη φορά
στο κατάλληλο ύψος.

◦ Ρυθμιζόμενο ύψος
140-200cm.

Το κανό-καγιάκ είναι όλα αυτά και πολλά άλλα, πάνω από όλα
όμως είναι ο ποιοτικός χρόνος που θα προσφέρεις στον εαυτό σου.

Κωδικός: SCKPDL

◦ Πτερύγιο από ενισχυμένο σύνθετο υλικό και διαστάσεις 40cm x
19,8cm
Κωδικός: SCKPDL-3PCS

◦ Άξονας full carbon
με διάμετρο 29mm
◦ Πτερύγιο full carbon
με διαστάσεις 40cm
x 22cm
◦ Βάρος 720gr
Κωδικός:
SCKPDL-2PC-CARBON

◦ Άξονας full carbon
με διάμετρο 29mm

◦ Άξονας αλουμινίου
με διάμετρο 28mm

◦ Πτερύγιο full carbon
με διαστάσεις 40cm
x 22cm

◦ Πτερύγιο από
πολυπροπυλένιο
και υαλοΰφασμα με
διαστάσεις 38,7cm x
16,5m

◦ Βάρος 700gr

◦ Βάρος 550gr

Κωδικός: SCKPDL-CARBON

Κωδικός: SFKIDPDL02

ΚΑΓΙΑΚ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ

◦ Υλικό κατασκευής: LLDPE, Πολυαιθυλένιο
υψηλής πυκνότητας με αντηλιακή προστασία
και αντοχή σε βάθος χρόνου.
◦ Κατασκευή: Roto moulded
◦ Πιστοποιητικό Ασφαλείας CE
◦ Πολές χρωματικές παραλαγές
Purity plus 270*75 cm

Παιδικό / βοηθητικό
◦ Ρυθμιζόμενο ύψος
53-107,5cm με βιδωτό
σφίξιμο
◦ Άξονας αλουμινίου με
διάμετρο 27mm
◦ Πτερύγιο από πολυπροπυλένιο με διαστάσεις
36,4cm x 15,7m

Εξεσουάρ SUP

Conger 298*80 cm

Τσάντα για φουσκωτή
σανίδα SUP
Αδιαβροχοποιημένη εσωτερική μεριά υφάσματος για προστασία από υγρασία κατά τη
μεταφορά.
Ύψος: 100cm

◦ Βάρος 475gr

Πλάτος: 46cm

Κωδικός: SFKIDPDL01

Βάθος: 30cm

Nereus 372*89 cm

Dreamer Plus 480*55 cm

Hug 520*66 cm
Κωδικός:
BACK-PACK-SUP

Purity+ μονοθέσιο καγιάκ

Conger μονοθέσιο καγιάκ εξοπλισμένο για ψάρεμα

Κωδικός: RYM01-PU

Το Purity+ είναι ένα μικρό καγιάκ για θάλασσα, λίμνες και ποτάμια. Πολύ
εύκολο στη χρήση, σχετικά μικρό σε διαστάσεις που το κάνουν εύκολο
στην μεταφορά και την αποθήκευση. Το μήκος του στα 2,70 μέτρα το
κάνει άνετο στους ελιγμούς, ενώ το πλάτος στα 75 εκ. του δίνει την
σταθερότητα που χρειάζεται.

Στον στάνταρ εξοπλισμό του είναι δύο στεγανά ντουλαπάκια για την
μεταφορά μικροαντικειμένων με ασφάλεια, ένας άνετος χώρος
με λάστιχο συγκράτησης και αρκετό βάθος στο πίσω μέρος
του καγιάκ είναι ιδανικός για μεταφορά μεγαλύτερων
πραγμάτων. Οι 4 εσωτερικές καλαμοθήκες προσφέρουν
επιλογές για το καλάμι ψαρέματος καθώς και η υποδοχή με 4 ούπα ανάμεσα από τα πόδια για την τοποθέτηση
εξωτερικής καλαμοθήκης ή άλλου εξοπλισμού.

Στον στάνταρ εξοπλισμό του είναι δύο στεγανά ντουλαπάκια για την μεταφορά μικροαντικειμένων με ασφάλεια, ενώ ο άνετος χώρος στο πίσω μέρος του καγιάκ
με λάστιχο συγκράτησης είναι ιδανικός για μεταφορά
μεγαλύτερων πραγμάτων όπως ένας αδιάβροχος σάκος,
βατραχοπέδιλα και άλλα.

Χαρακτηριστικά:
Μήκος: 270 cm
Πλάτος: 75 cm
Ύψος: 25 cm
Βάρος: 19 kg
Χωρητικότητα: 120 kg

Κωδικός: RYM03-CG

Επιπλέον μία ποτηροθήκη μπροστά
από το κάθισμα και ένας μικρότερος
χώρος για μικροαντικείμενα όπως και
ο συγκρατητής κουπιού, προσφέρουν
ελευθερία κινήσεων.

Το νέο μονοθέσιο Purity είναι αναβαθμισμένο σε διάφορες λεπτομέρειες στο σχεδιασμό του καγιάκ αλλά
κρατάει τις βολικές μικρές διαστάσεις
του.

Το Conger είναι ιδανικό για κάθε χρήση. Έχει άριστη υδροδυναμική για να
κρατάει κατευθυντικότητα και καλή
συμπεριφορά στο κύμα. Ο σχεδιασμός
της γάστρας του καγιάκ με μεγάλο βύθισμα καθώς επίσης και τα ψηλά rails
που τοποθετούν τη θέση χαμηλά κάνουν το καγιάκ πολύ δύσκολο στο να
αναποδογυρίσει.

Η μεγάλη αναβάθμιση εντοπίζετε
στον σχεδιασμό της θέσης, ώστε
να μπορεί να προσαρμοστεί κάθισμα
αλουμινίου το οποίο είναι πολύ άνετο κυρίως για πολύωρη χρήση, ως
καγιάκ ψαρέματος ή απλά για ένα
καλύτερο και πιο άνετο κράτημα.
Έπειτα έχουν προσαρμοστεί 2 εσωτερικές καλαμοθήκες πίσω από την
θέση δίνοντας την δυνατότητα χρήσης για ερασιτεχνικό ψάρεμα με καλάμι.

Χαρακτηριστικά:
Μήκος: 298 cm
Πλάτος: 80 cm
Ύψος: 37 cm
Βάρος: 21 kg
Χωρητικότητα: 150 kg

Οι λαβές έχουν αναβαθμιστεί παρέχοντας καλύτερο κράτημα. Οι
πλαϊνές επιπροσθέτως έχουν το σύστημα συγκράτησης του κουπιού με
λάστιχο. Τέλος, μια ποτηροθήκη έχει
προστεθεί μπροστά από το στεγανό ντουλαπάκι, μία πολύ βολική και
σχεδόν απαραίτητη προσθήκη.

Διαθέσιμα χρώματα:
YL/GR
BU/WH

Το Conger είναι ίσως το καλύτερο μονοθέσιο καγιάκ για όλους όσους θέλουν να τα έχουν
όλα. Ένα γρήγορο αλλά σταθερό μοντέλο με πολύ αποθηκευτικό χώρο και μεγάλη
άνωση το καθιστούν ιδανικό για ερασιτεχνικό ψάρεμα σε ένα πολύ οικονομικό
πακέτο.

RD/YL

Προαιρετικά,
Μαζί με το καγιάκ:

Προαιρετικά
Μαζί με το καγιάκ:
• κουπί καγιάκ
μονοκόμματο 215cm
• πλατοκάθισμα classic

• κουπί καγιάκ
μονοκόμματο
215cm
• πλατοκάθισμα
classic
BK/BU

BU/WH

RD/YL

RD/BK

Διαθέσιμα χρώματα:
CAMO

Nereus 2+1 διθέσιο καγιάκ

Κωδικός: RYM06-NR

v20

Το Nereus είναι ένα διθέσιο, sit-on-top θαλάσσιο καγιάκ άθραυστο και αβύθιστο! Είναι ένα πολύ προσεκτικά σχεδιασμένο
καλούπι που το κατατάσσει στα καλύτερα ερασιτεχνικά διθέσια καγιάκ παγκοσμίως.
Εύκολο στη χρήση, ελαφρύ και εξαιρετικά σταθερό, κατάλληλο για όλη την οικογένεια,
για παρέες, για ενοικίαση, για αρχαρίους αλλά και για ψάρεμα. Ειδικά για ψάρεμα το SCK
Nereus είναι εξοπλισμένο με 4 εσωτερικές καλαμοθήκες και 2 θέσεις με 4 ούπα για να
προσαρμοστεί εξωτερική καλαμοθήκη ή άλλος εξοπλισμός. Έτσι ο κάθε κωπηλάτης μπορεί
να έχει στη διάθεση του μέχρι 3 καλαμοθήκες για ψάρεμα.

Χαρακτηριστικά:

Μήκος: 372 cm
Πλάτος: 89 cm
Ύψος: 45 cm
Βάρος: 32 kg
Χωρητικότητα: 250 kg

Το Nereus παρόλο που είναι διθέσιο καγιάκ έχει μήκος που δεν υπερβαίνει τα 4 μέτρα.
Αυτό το κάνει φιλικό στην χρήση και από ένα άτομο, χρησιμοποιώντας την μεσαία θέση για
καλύτερο χειρισμό του καγιάκ. Το σχετικά μικρό μήκος του για διθέσιο καγιάκ το κάνει πολύ
εύκολο στην μεταφορά του, στην αποθήκευση αλλά και στον χειρισμό στη θάλασσα είτε από δύο είτε από ένα άτομο.

Το συγκεκριμένο καγιάκ είναι σχεδιασμένο για 2 ενήλικες και ένα παιδί, μπορεί όμως να μεταφέρει
με άνεση 250 κιλά που αμέσως το καθιστά ένα τριθέσιο καγιάκ.
Σχεδιασμένο με μεγάλο βύθισμα κατά μήκος της γάστρας, παρέχει καλή και γρήγορη πλεύση. Παράλληλα το καλούπι της γάστρας και ο τρόπος που κάθετε το καγιάκ πάνω στο
νερό προσφέρει πραγματική σταθερότητα. Το Nereus είναι σχεδόν αδύνατο να
αναποδογυρίσει ακόμα και σε θάλασσα με κύματα.
Στον βασικό εξοπλισμό του καγιάκ περιλαμβάνονται αρκετές λεπτομέρειες που προσφέρουν ευκολία και άνεση. Μπροστά σε κάθε
θέση υπάρχει ένα μεγάλο αδιάβροχο ντουλάπι με υφασμάτινη, αποσπώμενη σακούλα εσωτερικά και μία ποτηροθήκη.
Στο πίσω μέρος του καγιάκ υπάρχει ένας βαθύς χώρος με λάστιχο συγκράτησης για την μεταφορά
διάφορων πραγμάτων όπως μιας αδιάβροχης
τσάντας. Δύο λαβές μεταφοράς στην πλώρη
και στην πρύμνη και ακόμα δύο πλαϊνές με
σύστημα συγκράτησης του κουπιού. Συνολικά 14 ανοξείδωτα D-rings περιμετρικά του
καγιάκ χρησιμεύουν για την ασφάλιση των
θέσεων αλλά και άλλων πραγμάτων.

Προαιρετικά
Μαζί με το καγιάκ:
• 2 κουπιά καγιάκ
μονοκόμματα 215cm
• 2 πλατοκαθίσματα classic

Nereus 2+1

v20

Απολαύστε την
απεραντοσύνη της θάλασσας
με κάθε ευκαιρία
Διαθέσιμα χρώματα:
BU/BK

RD/YL

YL/GR

YL/BU

BU/WH

WH/BK

RD/BK

GR/W/BK

BK/GR

Nereus 2+1 διθέσιο καγιάκ

Κωδικός: RYM06-NRV19

Το Nereus v19 είναι το ίδιο μοντέλο με το Nereus v20 με 2 μικροδιαφορές οι οποίες εντοπίζονται
κυρίως στο μεσαίο κάθισμα και στον μέγεθος του αποθηκευτικού χώρου πίσω, ενώ οι διαστάσεις
και τα χαρακτηριστικά παραμένουν τα ίδια.
Η μεγάλη διαφορά σε αυτήν την έκδοση είναι τα ποδοστηρίγματα που υπάρχουν και για το μεσαίο κάθισμα κάνοντας πιο άνετη αυτήν την θέση. Η επιλογή χρήσης του Nereus ως μονοθέσιο
είναι εφικτή σε κάθε περίπτωση, όμως με την χρήση των σημείων στήριξης των ποδιών γίνεται η
κωπηλασία πιο εύκολη και πιο αποδοτική. Ένα πλατοκάθισμα μπορεί να προσαρμοστεί στην μεσαία
θέση για να προσφέρει καλύτερο κράτημα και στήριξη
στην πλάτη.

v19

Χαρακτηριστικά:
Μήκος: 372 cm
Πλάτος: 89 cm
Ύψος: 45 cm
Βάρος: 32 kg
Χωρητικότητα: 250 kg

Dreamer Plus μονοθέσιο sit-in καγιάκ

Κωδικός: RYM10-DR

Το νέο, ανανεωμένο Dreamer είναι ένα sit-in καγιάκ με μεγαλύτερο μήκος και μεγαλύτερο άνοιγμα κόκπιτ που προσφέρει άνεση και
ελευθερία κινήσεων. Είναι ένα αποδοτικό καγιάκ για ανοιχτή θάλασσα και απευθύνεται σε όσους ψάχνουν ένα γρήγορο και ασφαλές καγιάκ για τις εξορμήσεις τους ή την γυμναστική τους. Ιδανικό για όσους θέλουν να εξερευνούν και να ταξιδεύουν παράκτια.
Οι αποθηκευτικοί του χώροι
στην πλώρη και την πρύμνη
προσφέρουν αρκετά λίτρα για
την μεταφορά πραγμάτων και
παράλληλα καθιστούν το καγιάκ αβύθιστο όταν είναι σφαλισμένοι.
Στον στάνταρ εξοπλισμό περιλαμβάνεται η τιμονιέρα για ιδανική πλοήγηση και αμεσότερη
ανταπόκριση στις στροφές. Το
κατάλληλο μήκος των σχοινιών
για την χρήση της τιμονιέρας,
ρυθμίζεται ανάλογα το ύψος
του κωπηλάτη. Ο χειρισμός της
τιμονιέρας γίνεται με τα πόδια.

Μία ακόμη διαφοροποίηση
στο καλούπι είναι το μέγεθος του αποθηκευτικού
χώρου στο πίσω μέρος, που
είναι ελαφρώς μεγαλύτερο
και τα 2 στεγανά ντουλαπάκια που έχουν διαφορετικά
καπάκια.

Το Dreamer Plus είναι ένα καγιάκ παντός καιρού και θα γίνει
ο καλύτερος σύντροφος σας
στις θαλάσσιες αποδράσεις.

Προαιρετικά
Μαζί με το καγιάκ:
• 2 κουπιά καγιάκ
μονοκόμματα 215cm
• 2 πλατοκαθίσματα
classic

Χαρακτηριστικά:
Μήκος: 480 cm
Πλάτος: 55 cm
Ύψος: 36 cm
Βάρος: 26 kg
Χωρητικότητα: 150 kg
Άνοιγμα κοκπιτ
εσωτερικά: 83x43 cm
Διαθέσιμα χρώματα:
Προαιρετικά μαζί με το καγιάκ:
• κουπί καγιάκ μονοκόμματο 215cm
Διαθέσιμα χρώματα:

RD/YL

YL/GR

BU/BK

BU/WT

YELLOW

RED

RD/BK

CC20

GR/W/BK CC28 WH/BK/GREY

WH/BK

BK/RD

GR/W/BK

Hug διθέσιο sit-in καγιάκ

Κωδικός: RYM16-HG

Χαρακτηριστικά:
Μήκος: 520 cm
Πλάτος: 66 cm
Ύψος: 43 cm
Βάρος: 40 kg
Χωρητικότητα: 250 kg
Άνοιγμα κοκπιτ
εσωτερικά: 87x43 cm

Τα Serenus 1 και 2 είναι 100% διάφανα καγιάκ ιδανικά για
χαλαρές βόλτες στη θάλασσα εκεί όπου ο βυθός έχει μεγάλο
ενδιαφέρον.
Κατασκευασμένα από πολυκαρμπονικό ύφασμα είναι ελαφριά
και ανθεκτικά.
Ανακαλύψτε τον υποθαλάσσιο κόσμο με αυτόν τον μαγικό τρόπο, απολαμβάνοντας την ηρεμία της κωπηλασίας στα γαλάζια
νερά των Ελληνικών θαλασσών.

Serenus 1 διάφανο μονοθέσιο καγιάκ

Κωδικός: RYM36-SRN1

Περιλαμβάνει:
◦ κουπί καγιάκ
◦ 2 φουσκωτά
πορτοκαλί
μπαλόνια

Το Hug είναι ένα sit-in
καγιάκ για δύο άτομα
ιδανικό για μεγάλες
βόλτες και κωπηλατικά
ταξίδια
στην θάλασσα. Ξεχωρίζει χάρη στην
σταθερότητά του και την
καταπληκτική του υδροδυναμική.

Προαιρετικά μαζί με το καγιάκ:
• κουπιά καγιάκ μονοκόμματα 215cm

Διαθέσιμα χρώματα: CC22
WH/BK
BK/GR
BK/RD

Σχεδιάστηκε για να προσφέρει μεγάλη ελευθερία κινήσεων στους
κωπηλάτες με ένα αρκετά μεγάλο άνοιγμα στα
κοκπιτ. Η πίσω θέση είναι
λίγο πιο κεντρικά τοποθετημένη, ώστε να υπάρχει
άμεση επαφή μεταξύ των
δύο κωπηλατών και παράλληλα να είναι εφικτός ο χειρισμός του καγιάκ από ένα μόνο άτομο.
Οι σχεδιαστικές αρχές του Hug πέρα από την άνεση για
τον κωπηλάτη είναι και ο μεγάλος αποθηκευτικός χώρος,
χωρίς όμως να υποβιβάζει το καγιάκ στην ταχύτητα ή την
σταθερότητα. Οι αποθηκευτικοί του χώροι στην πλώρη και
την πρύμνη προσφέρουν αρκετά λίτρα για την μεταφορά
πραγμάτων και παράλληλα καθιστούν το καγιάκ αβύθιστο
όταν είναι σφαλισμένοι.
Στον στάνταρ εξοπλισμό περιλαμβάνεται η τιμονιέρα για
ιδανική πλοήγηση και αμεσότερη ανταπόκριση στις στροφές. Το κατάλληλο μήκος των σχοινιών για την χρήση της
τιμονιέρας, ρυθμίζεται ανάλογα με το ύψος του κωπηλάτη
που κάθετε στο πίσω κάθισμα. Ο χειρισμός της τιμονιέρας
γίνεται με τα πόδια μόνο από την πίσω θέση.
Το Hug είναι αναμφίβολα η ιδανική επιλογή για ξεκούραστα
μεγάλα θαλάσσια ταξίδια με καγιάκ.

Χαρακτηριστικά:
Μήκος: 270 cm
Πλάτος: 83 cm
Ύψος: 43 cm
Βάρος: 15 kg
Χωρητικότητα: 150 kg
Υλικό: πολυκαρμπονικό

Ένα διάφανο καγιάκ για ένα άτομο είναι
τέλειο για χαλαρές βόλτες ή για ψάρεμα.
Το Serenus 1 είναι σχεδιασμένο με διπλή γάστρα για σταθερότητα και καλή κατευθυντικότητα.
Έχει έναν μεταλλικό σκελετό στον οποίο προσαρμόζει το κάθισμα και τα 2 πλαϊνά πορτοκαλί μπαλόνια τα οποία έχουν διπλή
χρήση. Αρχικά χρειάζονται για να κρατήσουν το καγιάκ στην επιφάνεια σε περίπτωση που πάρει νερά μέσα καθώς δεν έχει
"νεροχύτες" αποστράγγισης των νερών και δεύτερον χρειάζονται για να κάνουν ορατό το καγιάκ σε τρίτους.
Το Serenus 1 πωλείται μαζί με το κουπί καγιάκ αλουμινίου με διάφανα πτερύγια.

Serenus 2 διάφανο διθέσιο καγιάκ

Κωδικός: RYM35-SRN2

Χαρακτηριστικά:
Μήκος: 339 cm
Πλάτος: 91 cm
Ύψος: 45 cm
Βάρος: 20 kg
Χωρητικότητα: 200 kg
Υλικό: πολυκαρμπονικό

Περιλαμβάνει:
◦ 2 κουπιά καγιάκ
◦ 2 φουσκωτά
πορτοκαλί
μπαλόνια
◦ 1 πτερύγιο (φιν)

Το διθέσιο διάφανο καγιάκ για δύο άτομα είναι τέλειο για χαλαρές βόλτες και ιδανικό για ενοικιάσεις
σε περιοχές με μεγάλο υποθαλάσσιο ενδιαφέρον.
Το Serenus 2 έχει απλή σχεδίαση που το καθιστά
φιλικό στην χρήση, με δύο άνετα πλατοκαθίσματα
από το ίδιο πολυκαρμπονικό υλικό.
Στον εξοπλισμό του περιλαμβάνονται 2 πορτοκαλί τριγωνικά μπαλόνια, για την πλώρη και την πρύμνη αντίστοιχα. Η χρήση
τους είναι για να κρατήσουν το καγιάκ στην επιφάνεια σε περίπτωση που πάρει νερά μέσα καθώς δεν έχει "νεροχύτες" αποστράγγισης των νερών και επίσης χρειάζονται για να κάνουν ορατό το καγιάκ σε τρίτους. Βασικό εξάρτημα είναι το πτερύγιο
που προσαρμόζεται στην πρύμνη για να έχει το καγιάκ σωστή κατευθυντικότητα, καθώς έχει οβάλ σχεδιασμό γάστρας. Το
Serenus 2 πωλείται μαζί με 2 κουπιά καγιάκ αλουμινίου με διάφανα πτερύγια.

Κουπιά καγιάκ

Soft surf boards

Παιδικό 127cm

Παιδικό 160cm

◦ Σπαστό σε 4 μέρη για εύκολη μεταφορά.

◦ Σπαστό σε 2 μέρη

◦ Άξονας PVC με διάμετρο 2,7mm

Το surfing στα κύματα είναι ένα από τα πρώτα θαλάσσια αθλήματα και αγαπημένο στο
ευρύ κοινό. Οι Ελληνικές θάλασσες, παρόλο
που δεν έχουν ιστορία πάνω στο άθλημα είναι ιδανικές για εκμάθηση.
Τα soft surfboards είναι η καλύτερη επιλογή
για πρώτο σανίδι καθώς είναι ελαφριά, ανθεκτικά στα χτυπήματα και οικονομικά. Οι SCK
σανίδες έχουν μελετηθεί για να βοηθούν τον
αρχάριο να σταθεί και να κρατήσει την ισορροπία του καθώς τα λίτρα συγκεντρώνονται
στα rails.

◦ Άξονας αλουμινίου με διάμετρο 2,8mm

◦ Πτερύγια από πολυπροπυλένιο με
διαστάσεις 33,7cm x 15,3m

◦ Πτερύγια από πολυπροπυλένιο και
υαλοΰφασμα με διαστάσεις 38,7cm x
16,5m

◦ Διαθέσιμο σε κόκκινο ή μπλε

◦ Διαθέσιμο σε μαύρο ή κίτρινο

Κωδικός: SFPDL-KID

Κωδικός: SFPDL-160

Σπαστό 207cm μαύρο

Μονοκόμματο 215cm μαύρο

Τα μεγάλα μεγέθη (longboard) είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεται ένας αρχάριος για
να "καβαλήσει" πιο εύκολα τα μικρά κύματα.
Επίσης σηκώνουν περισσότερο βάρος καθώς
έχουν περισσότερα λίτρα που είναι απαραίτητα στους επίδοξους νέους και νέες surfers.

◦ Σπαστό σε 2 μέρη

◦ Είναι το κουπί που συνοδεύει όλα τα καγιάκ στην
επιλογή πακέτο

Οι σανίδες περιλαμβάνουν 3 πτερύγια και
ένα ίσιο νάιλον λουρί ασφαλείας (leash).

◦ Άξονας αλουμινίου με διάμετρο 2,8mm
◦ Πτερύγια από πολυπροπυλένιο και 20% πολυεστέρας
ενισχυμένος με γυαλί με διαστάσεις 45,4cm x 17,8cm
Κωδικός: SFPDL-207

◦ Άξονας αλουμινίου με διάμετρο 2,8mm
◦ Πτερύγια από πλαστικό νάιλον 66 και υαλοΰφασμα
με διαστάσεις 52cm x 17cm
Κωδικός: SFPDL-215

Τεχνικά χαρακτηριστικά

XPE Deck (μαλακός αντιολισθητικός αφρός XPE)
High quality epoxy resin

Σπαστό 220cm

Ρυθμιζόμενο 215-230cm μπλε

◦ Σπαστό σε 2 μέρη για εύκολη μεταφορά,.

◦ Σπαστό σε 3 μέρη για εύκολη μεταφορά.

◦ Άξονας αλουμινίου με διάμετρο 2.8mm

◦ Ρυθμιζόμενος άξονας 215-230cm με 5 θέσεις

◦ Πτερύγια από πολυπροπυλένιο και 20% υαλΰφασμα με
διαστάσεις 52,3cm x 17cm

◦ Άξονας από υαλοϋφασμα με διάμετρο 30mm

◦ Διαθέσιμο σε κίτρινο, πράσινο ή μαύρο

◦ Πτερύγια από ενισχυμένο σύνθετο υλικό και
διαστάσεις 42cm x 21cm

Κωδικός: SFPDL-2PC

Κωδικός: SCKPDL-GLAS

Αδιάβροχες τσάντες
Αδιάβροχος σάκος
με ιμάντες πλάτης
15L μπλε

Αδιάβροχος σάκος
με ιμάντες πλάτης
20L πράσινος

Αδιάβροχος σάκος
με ιμάντες πλάτης
30L κόκκινος

◦ Μέγεθος: 23.5x50cm

◦ Μέγεθος: 23.5x61cm

◦ Μέγεθος: 27x67cm

◦ Χωρητικότητα: 15L

◦ Χωρητικότητα: 20L

◦ Χωρητικότητα: 30L

◦ Υλικό: 500D PVC

◦ Υλικό: 500D PVC

◦ Υλικό: 500D PVC

◦ Πόρπη ασφαλείας

◦ Πόρπη ασφαλείας

◦ Πόρπη ασφαλείας

◦ Δύο αποσπώμενοι
ιμάντες πλάτης

◦ Δύο αποσπώμενοι
ιμάντες πλάτης

◦ Δύο αποσπώμενοι
ιμάντες πλάτης

Κωδικός: DRY-15L

Κωδικός: DRY-20L

Κωδικός: DRY-30L

EPS closed-cell foam
Wooden stringers
High quality epoxy resin
Heavy duty XDPE bottom

◦ Υλικό κατασκευής: EPS core, XEPE Polyethylene κατάστρωμα και
HDPE Slickbottom γάστρα
◦ Ενίσχυση με εποξική ρητίνη
◦ Τέσσερις ξύλινες "χορδές" για πιο στιβαρό κράτημα και μεγαλύτερη
απόδοση στις σανίδες 6', 7' και 8'
* 3 χορδές στις σανίδες 9': η μεσαία από υαλούφασμα και δύο ξύλινες πλαϊνές
◦ Ασφάλεια - Leash: Ίσιο λουρί από νάιλον
◦ Σύστημα με 3 πτερύγια για σανίδες soft surf
Τα soft surf είναι η καλύτερη επιλογή για όποιον σκέφτεται να ασχοληθεί με
το άθλημα ή απλά θέλει μια σανίδα για να παίζουν τα παιδιά στη θάλασσα.
Είναι ελαφριές, οικονομικές και κυρίως μαλακές στο κατάστρωμα προστατεύοντας την σανίδα και τον χρήστη της από χτυπήματα.
Ιδανική επιλογή για εκμάθηση καθώς είναι κυρίως funboards με αρκετά
λίτρα και σχεδιασμό φιλικό προς τον αρχάριο.

7' Funboard
6' Fish

9' Longboard

Μήκος: 7' / 84 inch / 213 cm
Πλάτος: 21.10 inch / 53.50 cm
Πάχος: 2.4 inch / 5.9 cm
Λίτρα: 58L

Μήκος: 6' / 72 inch / 183 cm
Πλάτος: 21.3 inch / 54 cm
Πάχος: 2.5 inch / 6.2 cm
Λίτρα: 42L

Μήκος: 9' / 108 inch / 274cm
Πλάτος: 24 inch / 61 cm
Πάχος: 3.6 inch / 9.1 cm
Λίτρα: 122L

Round-nose & squash tail

Round-nose & squash tail

Περιλαμβάνει:
• 3 πτερύγια 4,8 inch / 12 cm
• Απλό leash ποδιού

Round-nose & fish tail
Περιλαμβάνει:
• 3 πτερύγια 4,8 inch / 12 cm
• Απλό leash ποδιού

Περιλαμβάνει:
• 3 πτερύγια 4,8 inch / 12 cm
• Απλό leash ποδιού

Διαθέσιμα χρώματα:
• Κόκκινο, Κίτρινο

Διαθέσιμα χρώματα:
• Γαλάζιο

Διαθέσιμα χρώματα:
• Μπλε, Κόκκινο, Κίτρινο

Κωδικοί: SCK-SF7-RD
SCK-SF7-YL

Κωδικοί: SCK-SF9-BU
SCK-SF9-RD
SCK-SF9-YL

Κωδικός: SCK-SF6-BU

Μικρό, φαρδύ και με μπόλικα λίτρα. Ιδανική σανίδα για παιδιά λόγο του μεγέθους με μεγάλο πλάτος,
που δίνει σταθερότητα και προσφέρει αρκετή άνωση.
Γρήγορη και αποδοτική σανίδα, σχεδιασμένη με fishtail για καλύτερο κράτημα στις στροφές και ευκολότερο πλανάρισμα.
Το μέγεθος διευκολύνει πολύ και στην μεταφορά
αφού χωράει άνετα στο αμάξι.
Ιδανικά για κιλά 40-60 kg

Ένα mini-malibu σανίδι σε ιδανικό mid-length μέγεθος
που συνδυάζει τα short board και long board χαρακτηριστικά, για όσους θέλουν ένα σχετικά μικρό surf που
να διατηρεί την ισχύ του στο paddling και την σταθερότητα του.
Ιδανικό μέγεθος για γυναίκες, έφηβους αλλά και παιδιά
για να ευχαριστηθούν κάθε λεπτό στο νερό είτε δοκιμάσουν το surfing είτε απλά παίζουν με αυτήν την στιβαρή
σανίδα στα κύματα.
Ιδανικά για κιλά 50-70 kg

8' Funboard
Μήκος: 8' / 95 inch / 241 cm
Πλάτος: 22.10 inch / 56 cm
Πάχος: 2.3 inch / 5.8 cm
Λίτρα: 61L

Ένα από τα πιο διάσημα μεγέθη σε
soft surf board. Συνδυάζει ιδανικά την
πλευστότητα ενός longboard και τη
στιβαρότητα ενός mini-mal σανιδιού.

Round-nose & squash tail

Η καλύτερη επιλογή για αρχάριο μέτριου αναστήματος και βάρους που
αναζητά σταθερότητα και ευκολία στο
stand-up. Τα σχετικά αυξημένα λίτρα
στο μπροστινό μέρος της σανίδας διευκολύνουν το paddling και στο να πιάσει
η σανίδα το κύμα.

Περιλαμβάνει:
• 3 πτερύγια 4,8 inch / 12 cm
• Απλό leash ποδιού
Διαθέσιμα χρώματα:
• Γαλάζιο, Κόκκινο, Κίτρινο
Κωδικοί: SCK-SF8-BU
SCK-SF8-RD
SCK-SF8-YL

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί άνετα σε
μικρά και σχετικά μεγάλα κύματα. Με
αυτήν την σανίδα δεν θα χάσετε κύμα
ακόμα και τις πιο ήρεμες μέρες.
Ιδανικά για κιλά 65-85 kg

Τα longboard είναι σανίδια για
όλους, ανεξαρτήτως ηλικίας,
βάρους ή εμπειρίας και είναι μια
κατηγορία από μόνα τους. Μεγαλύτερη σανίδα σημαίνει μεγαλύτερη σταθερότητα και ευκολία
στις πρώτες δοκιμές στο surfing.
Οι συγκεκριμένες σανίδες είναι
σχεδιασμένες με πολλά λίτρα
στην πλώρη που θυμίζει noserider σανίδα. Εκτός από το μεγάλο μήκος αυτές οι σανίδες έχουν
και μεγαλύτερο φάρδος.
Είναι πολύ καλή πρώτη επιλογή
κυρίως για άτομο με περισσότερο βάρος.

Οι longboard σανίδες είναι ίσως οι περισσότερο διασκεδαστικές σανίδες καθώς δίνουν λίγο παραπάνω χώρο και άνωση για παιχνίδι με
την ισορροπία, ακόμα και για surfing με 2 άτομα ταυτόχρονα.
Ιδανικά για κιλά 75-95 kg

Σανίδες Ισορροπίας
Η σανίδα ισορροπίας είναι ένας φανταστικός τρόπος εξάσκησης της ισορροπίας και της τεχνικής του surfing.
Υπάρχουν άπειρες ασκήσεις ισορροπίας
που μπορούν να εφαρμοστούν πάνω σε
μια τέτοια σανίδα και επιπλέον είναι ένα
εναλλακτικό όργανο καθημερινής γυμναστικής.

Roller Board
Μήκος: 80 cm
Πλάτος: 40 cm
Διάμετρος κυλίνδρου: 16 cm
Μήκος κυλίνδρου: 40 cm
Διαθέσιμα χρώματα:
• Άσπρο, Πράσινο
Κωδικοί: RB-WT
RB-GR

Υπάρχει εφαρμογή για android κινητό τηλέφωνο με ασκήσεις πάνω στη σανίδα ισορροπίας που θα σας βοηθήσει
να εξοικειωθείτε με το σπορ και να πάτε στο επόμενο
επίπεδο τις δεξιότητές σας.

Bodyboards

Σωσίβια
Το σωσίβιο στα θαλάσσια σπορ είναι ένα απαραίτητο αξεσουάρ και υπάρχουν πολλές επιλογές σε ποιότητες.

Το Bodyboarding είναι surfing στα κύματα αλλά με το κορμί. Αντίθετα
με το σερφ, σε αυτή την σανίδα ο χρήστης δεν σηκώνεται όρθιος αλλά
αγκαλιάζει την σανίδα και αφήνει το κύμα να τον «σπρώξει».
Είναι εύκολο και οικονομικό, ενώ παράλληλα είναι μια μικρή ποιοτική
και ανθεκτική σανίδα για παιχνίδι στη θάλασσα είτε έχει κύμα είτε όχι.

Τα σωσίβια για τα θαλάσσια σπορ είναι ναυταθλητικά και όχι
ναυαγοσωστικά ώστε να προσφέρουν ελευθερία κινήσεων και
άνεση. Είναι κομψά, χωρίς να έχουν μεγάλο όγκο πάνω στο
σώμα. Έχουν την κατάλληλη πλευστότητα για να σας κρατάνε
στην επιφάνεια χωρίς να χρειάζεται να κολυμπάτε.

Επιλέγοντας το κατάλληλο μέγεθος

◦ Υλικό κατασκευής: EPS core, XEPE Polyethylene

• Μετράμε το ύψος από το
πάτωμα μέχρι τον αφαλό.

κατάστρωμα και HDPE γάστρα Slickbottom με κανάλια
◦ Πρύμνη: Crescent Tail
◦ Ασφάλεια-Leash: Ίσιο λουρί από νάυλον

Υπάρχουν υφάσματα σε νεοπρέν ή σε νάιλον που έχουν διαφορετική αίσθηση στο σώμα αλλά και διαφορετικό κόστος.

• Το bodyboard μπορεί να
είναι +-5cm

Τα σωσίβια ποικίλουν στον σχεδιασμό και απευθύνονται είτε
σε μια κατηγορία αθλημάτων είτε γενικά για όλα τα θαλάσσια
σπορ. Η καλύτερη επιλογή είναι αυτή που σας κάνει να νοιώθετε
πιο ευχάριστα φορώντας το σωσίβιο.
Παιδικό σωσίβιο με γιακά

37'' πράσινο
Μήκος: 37 inch / 94 cm
Περιλαμβάνει leash καρπού

41'' μπλε
Μήκος: 41 inch / 104 cm
Περιλαμβάνει leash καρπού

42'' κόκκινο
Μήκος: 42 inch / 106 cm
Περιλαμβάνει leash καρπού

Κωδικός: SCKBD-37IN

Κωδικός: SCKBD-41IN

Κωδικός: SCKBD-42IN

Skimboards
Το Skimboard είναι μια μικρή σανίδα σερφ, κατασκευασμένη
συνήθως από ξύλο (5ply-7ply maple, όπως το skateboard)
και είναι φτιαγμένη για ολίσθηση στην αμμουδιά - εκεί που
«σκάει» το κύμα.

Κερώστε την πάνω επιφάνεια για να μην γλιστράνε τα πόδια

Χαρακτηριστικά:
• 300D PU επίστρωση με αδιάβροχο πολυεστερικό ύφασμα
• 30mm EPE foam 50N standard
• 2 πόρπες για εύκολο άνοιγμα-κλείσιμο
• Άνοιγμα στα πλαϊνά για μέγιστη άνεση και εύκολη ρύθμιση
για τέλεια εφαρμογή σε όλα τα παιδιά
• 2 ρυθμιζόμενοι ιμάντες για τα πόδια
• Σύστημα αποστράγγισης των νερών
• Γιακάς που κρατάει το κεφάλι έξω από το νερό
Χρώματα:
• Κίτρινο με γαλάζιους ιμάντες

Κωδικός: LJ-KIDS

Νούμερα:
• S: 1,5-3 χρονών / ύψος 75-100 / >20 kg
• M: 3-6 χρονών / ύψος 100-110 / 20-30 kg
• L: 5-8 χρονών / ύψος 110-130 / 30-45 kg

Παιδικό σωσίβιο νεοπρέν για όλα τα θαλάσσια σπορ

Οι σανίδες skimboard SCK είναι κατασκευασμένες από υψηλής ποιότητας ξύλο δρυός με λουστραρισμένη επιφάνεια.

Χαρακτηριστικά:
• 2mm νεοπρέν ύφασμα
• 30mm EPE foam 50N standard
• Πλαστικό φερμουάρ
• 2 ρυθμιζόμενοι ιμάντες για τέλεια εφαρμογή
• 1 ρυθμιζόμενος ιμάντας για τα πόδια με προστατευτικό κάλυμμα
• Σύστημα αποστράγγισης των νερών
30'' πορτοκαλί
5-φύλλο
78cm x 51cm x 0.7cm
Ιδανικά για έως 55 kg
σωματικού βάρους

39'' πράσινο
7-φύλλο
100cm x 55cm x 0.9cm
Ιδανικά για έως 80kg
σωματικού βάρους

Κωδικός: SCKSKIM-30IN

Κωδικός: SCKSKIM-39IN

Χρώματα:
• Γαλάζιο & πράσινο με κίτρινους ιμάντες
Κωδικός: LJ-KIDS-NEO

Νούμερα:
• S: 59-65 στήθος / >35 kg
• M: 67-73 στήθος / 35-45 kg
• L: 72-78 στήθος / 40-50 kg

Σωσίβιο Universal για όλα τα θαλάσσια σπορ

Κωδικός: LJ-UNIBU

Σωσίβιο Impact νεοπρέν διπλής όψης

Κωδικός: LJ-UNIGR

Κωδικός: LJ-UNIRD

Χαρακτηριστικά:
• 210D Nylon & PU επίστρωση με ενίσχυση από ύφασμα λίκρα
• 30mm EPE foam 50N standard
• 2 πόρπες για εύκολο άνοιγμα-κλείσιμο
• Άνοιγμα στα πλαϊνά για μέγιστη άνεση και εύκολη ρύθμιση για τέλεια εφαρμογή σε όλους του σωματότυπους
• Σύστημα αποστράγγισης των νερών
• Ανακλαστικές λωρίδες
• Σφυρίχτρα έκτακτης ανάγκης
• Εσωτερικό τσεπάκι στην πλάτη
Χρώματα:
• Μαύρο με μπλε σχέδια		

•Μαύρο με πράσινα σχέδια

Νούμερα:
• S: ύψος 150-165 / 45-60 kg		
• M: ύψος 155-170 / 55-70 kg		
• L: ύψος 160-175 / 65-80 kg		

•Μαύρο με κόκκινα σχέδια

• ΧL: ύψος 165-180 / 75-90 kg
• 2XL: ύψος 170-185 / 85-100 kg
• 3XL: ύψος 175-190 / 95-115 kg

Το σωσίβιο πρέπει να είναι απόλυτα εφαρμοστό πάνω στο σώμα για να λειτουργεί σωστά και να μην ανεβαίνει ψηλά μέσα στο νερό.

Σωσίβιο Waves νεοπρέν για όλα τα θαλάσσια σπορ
Χαρακτηριστικά:
• 2.5mm νεοπρέν ύφασμα
• 30mm EPE foam
• 2 πόρπες με ρυθμιζόμενους ιμάντες για τέλεια εφαρμογή σε όλους του σωματότυπους
• Πλαστικό YKK φερμουάρ
• Σύστημα αποστράγγισης των νερών
• Μεγάλο άνοιγμα στα χέρια για άνεση κινήσεων

Ισχυρό YKK φερμουάρ

Κωδικός: SCKVST-WAVES

Χρώματα:
• Μαύρο με μπλε σχέδια
Νούμερα:
• S: 40-50 kg		
• M: 50-60 kg		
• L: 60-70 kg

Κωδικός: LJ-IMPGR

Κωδικός: LJ-IMPBU

• ΧL: 70-80 kg
• 2XL: 80-90 kg

Το σωσίβιο πρέπει να είναι απόλυτα εφαρμοστό πάνω στο
σώμα για να λειτουργεί σωστά και να μην ανεβαίνει ψηλά
μέσα στο νερό.

Χαρακτηριστικά:
• 2mm super-stretchy νεοπρέν ύφασμα
• 2mm PVC foam
• 30mm EPE foam
• Ισχυρό φερμουάρ διπλής όψης
• Σχεδιασμένο για μέγιστη απορρόφηση κραδασμών στην πρόσκρουση
• Προστασία στα πλαϊνά
• Σύστημα αποστράγγισης των νερών
• Άριστη εφαρμογή χάρη στο πολύ ελαστικό ύφασμα νεοπρέν
• Μακρύ στην μέση
• Ιδανικό για χρήση water-ski, wakeboard, SUP, jet-ski, windsurfing & kitesurfing
και γενικά όλα τα θαλάσσια σπορ όρθιας στάσης
Χρώματα:
• Μαύρο/μπλε		

•Μαύρο/πράσινο		

Νούμερα:
• S: ύψος 145-160 / 40-55 kg		
• M: ύψος 155-170 / 50-63 kg		
• L: ύψος 165-175 / 60-73 kg		

•Μαύρο/κόκκινο

• ΧL: ύψος 170-180 / 70-85 kg
• 2XL: ύψος 175-185 / 82-97 kg
• 3XL: ύψος 185-195 / 95-110 kg

Το σωσίβιο πρέπει να είναι απόλυτα εφαρμοστό πάνω στο σώμα για να λειτουργεί
σωστά και να μην ανεβαίνει ψηλά μέσα στο νερό.

Κωδικός: LJ-IMPRD

Προωθητικά δώρα
Καπέλο Jockey με δύχτι

Χαρακτηριστικά:
• Τύπος: Snap Back Cap
• Ύφασμα βαμβακερό στα 2 μπροστά πάνελ
• Δίχτυ (mesh) στα 3 πίσω πάνελ
• Ρύθμιση με πλαστικό κλείσιμο
• Διαθέσιμα χρώματα: γαλάζιο, πράσινο, καφέ και μπορντό
Κωδικοί: HTRD (Βυσσινί)

HTBU (τιρκουάζ)

HTBR (καφέ)

HTGR (πράσινο)
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