
Jednoosobowy kajak turystyczny Prijon Cruiser 430 

 

 

 

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 to atuty, których trudno nie docenić 

w turystyce kajakowej  

 

 

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  

Dwuosobowy kajak turystyczny Prijon Excursion

 
 

dwuosobowy, wędrowny kajak na każdą okazję; popołudniowa wycieczka z dzieckiem, 

dwutygodniowy urlop czy ekstremalne ekspedycje - wszędzie się dobrze spisze i da wiele 

zadowolenia swoim użytkownikom; 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 
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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, , dwie e komory bagażowe, mała komora bagażowa pomiędzy 

kokpitami olinowanie, uchwyty na dziobie i rufie  

Dwuosobowy kajak turystyczny Prijon Cruiser II 

 

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.  
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