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ARTNR
MÅTT
VIKT
MAXBELASTNING
VOLYM

Aqua Marina Breeze iSUP
Stabil SUP för cruising på platt vatten och små vågor passar paddlare upp till 95kg. Lätt att transportera i den
medföljande påsen samt lätt att stuva i bilen eller båten. Det optimala lufttrycket är upp till 1 bar (15 psi). Brädan är
tillverkad av PVC med s.k. drop stitch construction, en speciell konstruktionsteknik som möjliggör en stabilare och
robustare paddelbräda. Denna konstruktionstyp gör brädan i princip lika hård som en icke-uppblåsbar bräda.
Skillnaden är egentligen bara att en uppblåsbar bräda är enklare att transportera på grund av sin betydligt lägre
vikt. Brädan har fyra fästpunkter för packning samt 3 fenor och dessutom ingår en högtryckspump med tryckmätare,
väska samt reparationssats.
Borttagbar fena
D-ringar med gummicord för att fästa packning.
Handtag
3-delad justerbar alupaddel
Dubbelverkande pump
Stand-up-Paddeling (SUP) erbjuder en avslappnande och rolig aktivitet passande barn som vuxna. SUP paddling ger
även väldigt bra lågintensiv core-träning som kombinerar styrka, uthållighet och balans.
Mått förpackad ca 83x43x25cm
81000
275x76x12
7,8kg
95kg
200 liter

Pris inkl moms
3 800 kr

Aqua Marina Thrive iSUP

ARTNR
MÅTT
VIKT
MAXBELASTNING

Stabil SUP som passar till cruising på platt vatten samt lek i vågor tack vare den integrerade kick-paden. Thrive har en
tjocklek på 15cm och passar paddlare med en vikt upp till 120kg. Lätt att transportera i den medföljande påsen samt
lätt att stuva i bilen eller båten. Det optimala lufttrycket är upp till 1 bar (15 psi). Brädan är tillverkad av PVC med s.k.
drop stitch construction, en speciell konstruktionsteknik som möjliggör en stabilare och robustare paddelbräda.
Denna konstruktionstyp gör brädan i princip lika hård som en icke-uppblåsbar bräda. Skillnaden är egentligen bara att
en uppblåsbar bräda är enklare att transportera på grund av sin betydligt lägre vikt. Brädan har fyra fästpunkter för
packning samt en slide-in-fena och dessutom ingår en högtryckspump med tryckmätare, väska samt reparationssats.
81002
300x75x15
7,5kg
120kg
Pris inkl moms
4 275 kr

Aqua Marina Beast iSUP

ARTNR
MÅTT
VIKT
MAXBELASTNING
VOLYM

CC Marinutveckling
Box 2908, 187 29 Täby

Pris inkl moms
2 850 kr

Stabil & sportig SUP som passar till snabb cruising på platt vatten samt lek i vågor tack vare den integrerade kickpaden. Beast har en tjocklek på 15cm och passar paddlare med en vikt upp till 143kg. Lätt att transportera i den
medföljande påsen samt lätt att stuva i bilen eller båten. Det optimala lufttrycket är upp till 1 bar (15 psi). Brädan är
tillverkad av PVC med s.k. drop stitch construction, en speciell konstruktionsteknik som möjliggör en stabilare och
robustare paddelbräda. Denna konstruktionstyp gör brädan i princip lika hård som en icke-uppblåsbar bräda.
Skillnaden är egentligen bara att en uppblåsbar bräda är enklare att transportera på grund av sin betydligt lägre vikt.
Brädan har fyra fästpunkter för packning samt en slide-in-fena och dessutom ingår en högtryckspump med
tryckmätare, väska, paddel samt reparationssats.
Borttagbar fena
D-ringar med gummicord för att fästa packning.
Handtag
Tail Kick pad för surf, enklare Bottom Turns och Cut Backs
3-delad justerbas alupaddel
Dubbelverkande pump
81003
320x81x15
9,3kg
143kg
300 liter
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Aqua Marina Atlas SUP
En lite större SUP för tyngre paddlare eller två personer.

Pris inkl moms
5 035 kr

ARTNR
MÅTT
VIKT
MAXBELASTNING
VOLYM

Brädan är tillverkad av PVC med s.k. drop stitch construction, en speciell konstruktionsteknik som möjliggör en
stabilare och robustare paddelbräda. Denna konstruktionstyp gör brädan i princip lika hård som en icke-uppblåsbar
bräda. Skillnaden är egentligen bara att en uppblåsbar bräda är enklare att transportera på grund av sin betydligt
lägre vikt. Brädan har fästpunkter för packning samt fen system och dessutom ingår en högtryckspump med
tryckmätare, väska samt reparationssats.
Borttagbar fena
D-ringar med gummicord för att fästa packning.
Handtag
Tail Kick Pad för surf, enklare Bottom Turns och Cut Backs.
3-delad justerbar alupaddel
Dubbelverkande pump
81005
366x84x15 cm
11 kg
170 kg
380 liter

ARTNR
MÅTT
VIKT
MAXBELASTNING
VOLYM

Aqua Marina Vibrant SUP
Junior-SUP för lättare paddlare.
Brädan är tillverkad av PVC med s.k. drop stitch construction, en speciell konstruktionsteknik som möjliggör en
stabilare och robustare paddelbräda. Denna konstruktionstyp gör brädan i princip lika hård som en icke-uppblåsbar
bräda. Skillnaden är egentligen bara att en uppblåsbar bräda är enklare att transportera på grund av sin betydligt
lägre vikt. Brädan har fästpunkter för packning samt fensystem och dessutom ingår en högtryckspump, väska samt
reparationssats.
Borttagbar fena
D-ringar med gummicord för att fästa packning.
Handtag
Juniorpaddel, lättvikts
Dubbelverkande pump
81006
244x71x10cm
5,7 kg
60 kg
140 liter

Pris inkl moms
3 040 kr

Pris inkl moms
5 320 kr

Aqua Marina Super Trip iSUP
Stabil familje SUP som passar till cruising och lek. Super Trip är tänkt som en nöjes plattform för hela familjen (2
vuxna + 1barn) med en vikt upp till 210kg. Lätt att transportera i den medföljande påsen samt lätt att stuva i bilen
eller båten. Det optimala lufttrycket är upp till 1bar (15 psi). Brädan är tillverkad av PVC med s.k. drop stitch
construction, en speciell konstruktionsteknik som möjliggör en stabilare och robustare paddelbräda. Denna
konstruktionstyp gör brädan i princip lika hård som en icke-uppblåsbar bräda. Skillnaden är egentligen bara att en
uppblåsbar bräda är enklare att transportera på grund av sin betydligt lägre vikt. Brädan har fästpunkter för packning
samt ett 3 fen system och dessutom ingår en högtryckspump med tryckmätare, väska samt reparationssats.

ARTNR
MÅTT
VIKT
MAXBELASTNING

CC Marinutveckling
Box 2908, 187 29 Täby

Stand-up-Paddeling (SUP) erbjuder en avslappnande och rolig aktivitet passande barn som vuxna. SUP paddling ger
även väldigt bra lågintensiv core-träning som kombinerar styrka, uthållighet och balans.
Mått förpackad ca 94x43x25cm
Paddel tillkommer välj mellan sport och standard.
Ytterligare tillbehör att rekommendera är en säkerhetslina till din SUP (leach).
81004
370x87x15
12,3
210 kg
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TILLBEHÖR SUP
Pris inkl moms
475 kr

Aqua Marina iSUP paddel
Dubbelpaddel före iSUP, SUP eller kajak.
Skaft i aluminium, diam 29 mm
Skaftet är 4-delat:
Längd:
- med 3 delar: 208 cm
- med 4 delar: 228 cm
Blad: 70% nylon & 30% glasfiber
Mått: 42x20 cm
Vikt: 1,25 kg
Art nr 81028

Pris inkl moms
314 kr

Aqua Marina iSUP paddel
Paddel till SUP/paddleboard.
Enkelt justerbar med click-lock, 3 sektioner.
Skaft: alu, diam 29 mm
Blad: Förstärkt PP
Längd: 130-165 cm
Vikt: 0,54 kg
Art nr 81031

Aqua Marina iSUP paddel justerbar
Aluminium SUP paddel som kan justeras i längd. Detta gör den möjlig att anpassa till alla SUP surfare. Mycket mångsidig SUP paddel för både
nybörjare samt de mer avancerade. Paddeln är utrustad med en gjutna 1,4 mm tjocka blad (70% nylon 30% glasfiber) och aluminiumskaft (diam
29 mm) som ger otrolig hållbarhet. Paddeln består av 3-sektioner och kan anpassas i längd mellan 1,66-2,1 meter.
Art nr 81032

Pris inkl moms
380 kr

Pris inkl moms
190 kr

Säkerhetslina SUP Leach Aqua Marina

En smidig säkerhetslina för att förhindra att brädan flyter iväg vid ofrivilliga dopp.
Art nr 81034

Luftpump JUMBO för iSUP samt gummibåt
En riktigt bra manuell luftpump med robust aluminiumskaft samt en praktisk tryckmätare. Maxtryck för denna pump
1,38bar/20psi. Tänk på att iSUP samt högtrycksdurkar behöver ett högre tryck än de flesta manuella pumpar kan klara av.
Föreslaget maxtryck på en iSUP från Aqua Marina är 15psi.
Art nr 81035

Luftpump Aqua Marina Super Electric 12volt
Mycket kraftig elpump som klarar att fylla din iSUP, gummibåt eller kajak med ett maxtryck på 20PSI.
Max förbrukning 14A. Levereras med boston valve munstycke samt cigarettplugg och batteriklämmor.
Funktion: Blås samt sugverkan.
Art nr 81036

Pris inkl moms
285 kr

Pris inkl moms
1 330 kr

Leveransvillkor: Frakt tillkommer, kan hämtas fritt i Täby alternativt hemkörning inom Stockholm för 200 kronor.
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