Prijon Cruiser II – 35zł / dzień

Dwuosobowy Cruiser to stabilny i bezpieczny kajak, przeznaczony do rekreacji i turystyki. Kompaktowy kształt,
dużo przestrzeni w kokpitach oraz wygodne siedzenia z regulowanymi oparciami, to zalety, które doceni każdy
wymagający użytkownik. Bardzo dobra manewrowość tego kajaka to cecha, która pozwoli w pełni wykorzystać
jego możliwości na krętych rzekach, również przez początkujących kajakarzy. Standardowo kajak wyposażony
jest w komorę bagażową w rufie i dwie siatki pokładowe. W połączeniu z miejscem w dziobie, daje to dość
przestrzeni ładunkowej na kilkudniowy spływ z dala od cywilizacji.

Dane techniczne

Długość 470 cm • Szerokość 73 cm • Waga ca. 37 kg • Pojemność 510 l • Nośność 240 kg • Wymiary kokpitów:
110 cm x 50 cm

Wyposażenie

Wersja podstawowa: ergonomiczne siedzenia z regulowanymi oparciami, dwa mapniki na pokładzie,
uniwersalne podnóżki typu "zęby piły", z tyłu szczelna komora bagażowa, uchwyty na dziobie i rufie.

Prijon Excursion – 35zł / dzień

W 2006 roku Excursion został wyposażony w małą zakręcaną komorę - rękaw neoprenowy która pozwala na
trzymanie drobnych przedmiotów tak, aby były one zawsze pod ręką;
dwuosobowy, wędrowny kajak na każdą okazję; popołudniowa wycieczka z dzieckiem, dwutygodniowy urlop czy
ekstremalne ekspedycje - wszędzie się dobrze spisze i da wiele zadowolenia swoim właścicielom; już na pierwszy
rzut oka budzi zaufanie i poczucie bezpieczeństwa; ma bardzo duże kokpity, dlatego każdy kajakarz wygodnie
umieści w nim swoje siedzenie; duże komory bagażowe z pewnością docenią bałaganiarze, nie mający
cierpliwości do dokładnego pakowania swojego ekwipunku oraz ci, którym wszystko wydaje się potrzebne do
wędrówki; Excursion rozwiąże problemy także tych, którzy nie przeżyją rozstania ze swoją paprotką; myślimy, że
to kajak o polskim fenotypie, więc wypróbujcie Excursion; długo na niego czekaliście!

Dane techniczne

Długość 518 cm | Szerokość 72 cm | Waga ca. 37 kg | Nośność ca. 260 kg | Pojemność 525 l | Wymiary kokpitu:
92 x 45 cm Pojemność komór bagażowych: przód 65 l, tył 130 l Optymalna waga załogi: do 2x120 kg

Wyposażenie

ergonomiczne siedzenie z regulowanym oparciem, olinowanie, siatka bagażowa na pokładzie, regulowany
podnóżek z pedałami do kierowania sterem, instalacja do założenia steru, dwie wodoszczelne komory bagażowe,
mała komora bagażowa pomiędzy kokpitami olinowanie, uchwyty na dziobie i rufie

RTM RANDO – 30zł / dzień
•
•
•
•
•
•

2 osobowy kajak polietylenowy zapewniający bezpieczeństwo i komfort na spływie
największy nasz kajak polietylenowy zapewnia wystarczająco dużo miejsca na bagaż nawet podczas
długiej wyprawy kajakowej
wygodne siedziska - składane dla łatwiejszego załadunku
luk w tylnej części ułatwiający załadunek bagażu
specjalne uchwyty ułatwiające przenoszenie kajaków
polecamy szczególnie na rzeki z dużą ilością trwałych przeszkód: kłody, kamienie, progi

•
•
•
•
•

długość: 5,20m
szerokość: 73 cm
wyporność - 520 l
ładowność - 320 kg
waga ok 42 kg

Perception Vista 485 – 30zł / dzień

Opis:
Największy i najbardziej pakowny z popularnych turystycznych polietylenów. Dobrze wyposażony i komfortowy.
Posiada bardzo wygodne regulowane fotele z miękką wyściółką i uchwytem na napoje, regulowane podnóżki,
mapnik. Kajak posiada 2 otwarte komory-dziobową i rufową ładowane od środka kajaka. Komorę rufową można
wygodnie załadować dzięki możliwości przesunięcia siedzenia.
Wymiary: długość: 485 cm. szerokość: 82 cm., waga: 37 kg. Ładowność: 300 kg.
Polecamy na: jeziora, średnie i duże rzeki.

Pro Tour 420 – 30zł / dzień

Polietylenowy kajak 2-osobowy z wyprofilowanymi siedzeniami z oparciami. Kajak o bardzo ładnej,
nowoczesnej sylwetce, wykonany z trwałego materiału, odporny na uszkodzenia w trakcie spływu. Otwarty
kokpit umożliwia komfort pływania rekreacyjnego (opalanie się ;) ) jak również ułatwia załadunek bagażu.
Kajak płaskodenny z dwoma podłużnymi wgłębieniami na dnie ułatwiającymi utrzymanie kursu.
Ergonomiczne rączki do przenoszenia. Brak steru.

Wyposażenie
długość: 4,70 m * szerokość: 0,78 m * waga: 33 kg
komora bagażowe: 1 szt. - otwarta na kokpit * mapnik: 2 szt.

Prijon Cruiser 430 – 25zł / dzień

Cruiser otrzymał wyróżnienie za najlepszy produkt w kategorii sportów wodnych podczas V Międzynarodowych
Targów "Skok Adrenaliny 2006", które odbyły się 24-26.02.2006 w Hali Ludowej we Wrocławiu;
Cruiser to stabilny, bezpieczny, dobrze trzymający kierunek kajak, który jest idealną propozycją dla rekreacji
i turystyki nizinnej; przestronna komora bagażowa w rufie, pojemny dziób oraz siatka pokładowa przed kokpitem
pozwalają spakować niezbędne rzeczy na każdą wycieczkę; kolejną zaletą Cruisera jest ogromny kokpit zarówno początkujący, jak i bardzo duży kajakarz doceni łatwość wsiadania i wysiadania...
Podsumowując: stabilność, pakowność, przestronność oraz cena to atuty, których trudno nie docenić w turystyce
kajakowe.

Dane techniczne

Długość 430 cm • Szerokość 68 cm • Waga ca. 23 kg • Pojemność 405 l • Nośność 140 kg • Wymiary kokpitu:
110 cm x 50 cm

Wyposażenie

Wersja podstawowa: ergonomiczne siedzenie z regulowanym oparciem, siatka bagażowa na pokładzie,
uniwersalny podnóżek typu "zęby piły", z tyłu bryzgoszczelna komora bagażowa, uchwyty na dziobie i rufie

Old Town Guide 147 – 35zł / dzień

Guide to klasyczna kanadyjka rekreacyjno - turystyczna; idealna dla osób, które preferują rodzinne wycieczki po
spokojnych rzekach i jeziorach; popularna także wśród wędkarzy ze względu na duża stabilność;
kanadyjka wykonana jest z polietylenu typu PE Polylink 3, w technologii sandwich; bardzo dobre własności
nautyczne i użytkowe (w tym stabilizujące obło) to podstawowe zalety tej łódki; materiał z którego wykonano
kanadyjkę jest niezatapialny;
Guide 147 jest świetną propozycją dla wszystkich, którzy lubią aktywny wypoczynek.

Dane techniczne
Długość: 440 cm
Szerokość: 96 cm
Waga: 33 kg
Ładowność: 410 kg

Wyposażenie

uchwyty na dziobie i rufie; profilowane siedzenia; drewniane nosidło

Mad River Adventure 16 – 35zł / dzień

Adventure 16 to duża i pakowna kanadyjka o klasycznym kształcie; wykonana jest z twardego jednorodnego
polietylenu metodą rotacyjną; duża stabilność, bardzo dobre własności nautyczne i użytkowe, oraz solidne
wykonanie gwarantują pełen komfort podczas krótkich i długich spływów; kanadyjka wyposażona jest w dwa
siedzenia z regulowanymi oparciami, wytłoczone z polietylenu; na środku jest wytłoczona dodatkowa ławeczka,
na której wygodnie może podróżować trzeci pasażer; dł. 488 cm, szer. 81, waga ok. 36 kg, ładowność 408 kg

