
Οι νέες σανίδες ήρθαν για να σας μαγέψουν!

Τα Soft Top είναι τα τέλειο all-round Stand Up Paddle boards. Το κλασικό τους σχήμα παρέχει αβί-
αστη ολίσθηση σε flat water συνθήκες και εύκολο Surfing σε μικρά έως μεσαίου μεγέθους κύματα!

Γνωρίστε τα μοντέλα μας με το όνομά τους...

Οι 11άρες έχουν μια περισσότερο touring διά-
θεση ενώ οι 11’6’’ έχουν ένα κλασικό σχεδια-
σμό all round σανίδας.  

Και οι δύο διαστάσεις είναι εξαιρετικά σταθε-
ρές με πολύ ευχάριστη ολίσθηση στο νερό, 
καλύπτουν το μεγαλύτερο εύρος ικανοτήτων 
αναβάτη. Αυτές οι σανίδες προσφέρουν καθα-
ρή διασκέδαση, ανεξάρτητα από το αν είναι η 
πρώτη σας φορά σε σανίδα ή αν είστε έμπει-
ρος κωπηλάτης. 

Κατασκευασμένες με την απαλή αλλά στιβαρή 
τεχνολογία Soft Top.  

Κατάλληλη χρήση 

Wave / Surf

Allround / Αρχάριοι

Οικογένεια

Touring / Εξερεύνηση

Αγωνιστική

Οικονομική αγορά

Γυμναστική

soft Top 
     paddle boards

11’ allround
LIMPET SUNRISE PURE LIFE BLUEBERRY PINEAPPLE AVOCADO

11’6’’ allround



NAME CODE DIMENSIONS VOLUME WEIGHT FIN SET-UP

NEW!

LIMPET STS-11BK/G 11’ x 32’’ x 5’’  / 335 x 82 x 13 cm 230 L 15 kg Single fin 9”

SUNRISE STS-11RD 11’ x 32’’ x 5’’  / 335 x 82 x 13 cm 230 L 15 kg Single fin 9”

PURE LIFE STS-11YL/G 11’ x 32’’ x 5’’  / 335 x 82 x 13 cm 230 L 15 kg Single fin 9”

BLUEBERRY STS-116BL 11’6’’ x 32’’ x 5’’  / 350 x 82 x 13 cm 240 L 15.8 kg Single fin 9”

PINEAPPLE STS-116YL 11’6’’ x 32’’ x 5’’  / 350 x 82 x 13 cm 240 L 15.8 kg Single fin 9”

AVOCADO STS-116AV 11’6’’ x 32’’ x 5’’  / 350 x 82 x 13 cm 240 L 15.8 kg Single fin 9”

Yellow / Blue SCK-SUP10-
SOFT

10’ x 31’’ x 4.9’’  /  305 x 79 x 12.5 cm 185 L 12 kg Single fin 9”

Blue wave SCK-SUP86-
SOFT

8’6’’ x 29’’ x 5.6’’  /  259 x 74 x 13.5 cm 118.5 L 10 kg 3 fin system: Center 9” 
US & 2 side thrusters

Χαρακτηριστικά:  

- Σταθερή και γερή κατασκευή με 2 στρώσεις υαλοΰφασμα 
6oz στο κατάστρωμα και 1 στρώση στην γάστρα. 
- Γάστρα από HDPE ανθεκτικό υλικό σε χτυπήματα
- 2 wooden stringers για μέγιστη σκληρότητα
- Επένδυση καταστρώματος εξολοκλήρου με EVA deck
- Λάστιχο συγκράτησης αντικειμένων στην πλώρη
- Αυτόματη βαλβίδα αποσυμπίεσης
- Internal λαβή μεταφοράς
- Τέλειο «δέσιμο» σανίδας με την μέθοδο vacuum bagging 

Με πάχος σανίδας 5’’ έχουμε πετύχει άριστη άνωση και σταθερότητα για 
αρχάριους χρήστες ενώ παράλληλα έχουμε ιδανική σκληρότητα προσφέροντας 
καλύτερη ταχύτητα και ασταμάτητη χρήση σε πολλές καιρικές συνθήκες.

5”

Τα πρώτα μοντέλα Soft Top που μας έκαναν 
να αγαπήσουμε αυτήν την κατασκευή 

σανιδιών ώστε να σχεδιάσου-
με και να σας φέρου-

με αυτή τη νέα 
σειρά...

10’ allround

Ανακαλύψτε τα όλα στο:

www.sck.gr

8’6” surf-SUP

Πίνακας διαστάσεων:


