
Η σειρά eψilon μεγαλώνει!

Τρεις διαστάσεις που θα ικανοποιήσουν και τους πιο απαιτητικούς!

Μοντέλο Διαστάσεις σανίδας Μέγιστο 
φορτίο

Λίτρα Ιδανικό για:

SCKE9 9’ x 30” x 5” | 275 x 76 x 13 cm 98 kg 195 L Παιδιά και ελαφρούς αναβάτες
SCKE10-21 10’ x 30” x 5” | 305 x 76 x 13 cm 115 kg 215 L Για όλους
SCKE11 11’ x 32” x 5” | 335 x 81 x 13 cm 130 kg 246 L Για όσους θέλουν λίγο μεγαλύτερη και 

πιο σταθερή σανίδα

Τι κάνει την σειρά eψilon ξεχωριστή;

Είναι ένα ολοκληρωμένο πακέτο σε προσιτή τιμή που 
καλύπτει όλους όσους θέλουν μια όμορφη σανίδα με 
στιβαρή κατασκευή που περιλαμβάνει στο πακέτο όλα 
τα απαραίτητα αξεσουάρ.
Πάνω απ’ όλα όμως απευθύνετε σε όσους θέλουν καλή 
ποιότητα σε προσιτή τιμή με άριστο after sales service 
και πληθώρα ανταλλακτικών και εξαρτημάτων.

Ποια είναι τα τεχνικά χαρακτηριστικά;

Η κατασκευή από single layer drop stitch με πάχος σα-
νίδας 5’ δίνει τέλεια σκληρότητα προσφέροντας καλύτε-
ρη σταθερότητα σε σχέση με τις 6’ γιατί ο χρήστης είναι 
πιο κοντά στην επιφάνεια του νερού αποκτώντας έτσι 
καλύτερο έλεγχο στην ισορροπία.

Πόσο βάρος σηκώνουν οι σανίδες;

Το μέγιστο φορτίο που αναγράφεται είναι αληθινό και 
αναφαίρετε σε άτομο με βάρος μέχρι αυτά τα κιλά. Οι 
σανίδες μπορούν να σηκώσουν μεγαλύτερο βάρος, 
συγκεκριμένα όσα λίτρα είναι η κάθε σανίδα τόσο βά-
ρος μπορεί να σηκώσει!



Τα σχεδιαστικά χαρακτηριστικά της σειράς eψilon

Τι περιλαμβάνει το πακέτο eψilon;

Μέσα στο κουτί θα βρείτε την σανίδα στο επιθυμητό μέγεθος, τυλιγμένη και ασφαλισμένη με ιμάντα. 
Ένα κουπί αλουμινίου μαύρο, ρυθμιζόμενο 165-215cm και σπαστό σε 3 μέρη. Την τρόμπα χειρός 
η οποία είναι διπλής ενεργείας με ενσωματωμένο μανόμετρο και ένδειξη πίεσης σε PSI ή bar. Την 
τσάντα πλάτης, με φερμουάρ και άνετο χώρο. Ένα safety leash, σπιράλ 10ft σε τυρκουάζ χρώμα. Το 
κιτ επισκευής και τις οδηγίες χρήσης.
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Βαλβίδα Halkey Roberts για ασφα-
λές φούσκωμα-ξεφούσκωμα

4 ανοξείδωτα D-rings με λάστιχο για 
ασφαλή μεταφορά αντικειμένων

4 ανοξείδωτα D-rings για προσαρ-
μογή καθίσματος καγιάκ

Ανοξείδωτο D-ring για προσαρμο-
γή του safety leash

Λαβή μεταφοράς με επένδυση 
νεοπρέν

Λαβή μεταφοράς με 
επένδυση νεοπρέν

Αντιολισθητικό pad diamond 
emboss

2 πλαϊνά πτερύγια μόνιμα 
πάνω στην σανίδα

1 κεντρικό συρόμενο 
πτερύγιο 9’’

Όνομα και διαστάσεις της 
σανίδας

Μοναδικός Σειριακός αριθμός 

Kick Tail

Kick Tail

9 ή 10 ή 11 είναι το μέγεθος της 
σανίδας σε πόδια


