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Pris inkl moms
Isup Classic 10.0 300cm 4 200 kr
iSUP Classic 10.0 är den perfekta all-aroundbrädan för att komma in i stand-up paddling.
Den erbjuder bra balans, bra glid och god manövrerbarhet. Idealisk för paddlare upp till ca 80 kg.
Populär och mångsidig form. Designad för att ta liten plats och med låg vikt. Storleken gör den enkel att vända och manövrera.
Extremt användarvänlig och perfekt att ha med på båten förpackad i ryggsäcken.
Tillverkad i tålig PVC.

Maximalt lufttryck 15 psi.
L300xB76xH15cm
Art nr: 81050
Wetnfun iSUP set inkluderar:
• Avtagbar Slide-in fena
• Säkerhetslina/fotband
• Integrerade D-ringar med elastisk rem för att fästa bagage 
• Slitstarkt gummihandtag
• Grovmönstrad fotplatta för ultimat grepp och komfort
• 3-delad, justerbar aluminiumpaddel
• Dubbelverkande pump för snabb och enkel uppblåsning
• Komfortabel ryggsäck
• Reparationskit

Egenskaper iSUP 10.0 Classic :
Längd: 300cm
Bredd: 76cm
Tjocklek: 15cm
Vikt: 7,6kg
Idealisk för paddlare upp till ca 80 kg.
Viktkapacitet: 110kg

Pris inkl moms
iSUP 10.4 Glide 5 200 kr
Snygg och lättpaddlad bräda från Wetnfun. Bra allroundegenskaper, balans mellan bra glid i plattvatten men samtidigt tillräckligt 

stabilitet för att klara vågor och strömmande vatten, perfekt för SUP Yoga. Idealisk för paddlare upp till ca 95kg.
Designad för att ta liten plats och med låg vikt. Extremt användarvänlig och perfekt att ha med på båten förpackad i ryggsäcken.
Tillverkad i dubbla lager av tålig PVC.

Maximalt lufttryck 15 psi.
L320xB76xH15cm
Art nr: 81051
Wetnfun iSUP set inkluderar:
• Avtagbar Slide-in fena
• Säkerhetslina/fotband
• Integrerade D-ringar med elastisk rem för att fästa bagage 
• Slitstarkt gummihandtag
• Grovmönstrad fotplatta för ultimat grepp och komfort
• 3-delad, justerbar aluminiumpaddel
• Dubbelverkande pump för snabb och enkel uppblåsning
• Komfortabel ryggsäck
• Reparationskit

Egenskaper iSUP 10.4 Glide:
Längd: 320cm
Bredd: 76cm
Tjocklek: 15cm
Vikt: 8,0kg
Idealisk för paddlare upp till ca 95kg.
Viktkapacitet: 130kg

Pris inkl moms
iSUP 10.8 Cruise 5 700 kr
Superfin uppblåsbar SUP bräda från Wetnfun.
En perfekt allroundbräda som kan användas till alla typer av paddling, både snabba paddlingsturer, vågpaddling och fitness/yoga-övningar.
Denna brädan har ett fint glid och är väldigt lättpaddlad tack vare att brädan har rejält tilltagen volym som ger stabilitet så den passar 

mycket bra för hela familjen. Dess stora volym gör det möjligt att till exempel ta med extra mycket packning eller barn på brädan. 

Idealisk för paddlare upp till ca 110kg.
Extremt användarvänlig och perfekt att ha med på båten förpackad i ryggsäcken.
Tillverkad i dubbla lager av tålig PVC.

Maximalt lufttryck 15 psi.
L325xB81xH15cm
Art nr: 81052
Wetnfun iSUP set inkluderar:
• Avtagbar Slide-in fena
• Säkerhetslina/fotband
• Integrerade D-ringar med elastisk rem för att fästa bagage 
• Slitstarkt gummihandtag
• Grovmönstrad fotplatta för ultimat grepp och komfort
• 3-delad, justerbar aluminiumpaddel
• Dubbelverkande pump för snabb och enkel uppblåsning
• Komfortabel ryggsäck
• Reparationskit

Egenskaper iSUP 10.8 Cruise:
Längd: 325cm
Bredd: 81cm
Tjocklek: 15cm
Vikt: 8,5kg
Idealisk för paddlare upp till ca 110kg.
Viktkapacitet: 140kg
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Pris inkl moms
iSUP 12.2 Race 6 700 kr
iSUP 12.2 Race gör sig bra till korta och långa turer, motionspaddling, yoga och även race!
Denna uppblåsbar SUP bräda har fokus på maximalt glid och kursstabilitet i kombination med mycket bärighet.
En bra bräda med extra volym som gör att du kan ta med dig passagerare och extra packning.
Brädans spetsiga för gör den väldigt snabb och riktningsstabil. Idealisk för paddlare upp till ca 120 kg. Extremt användarvänlig och perfekt 

att ha med på båten förpackad i ryggsäcken.
Tillverkad i dubbla lager av tålig PVC.

Maximalt lufttryck 15 psi.
L370xB78xH15cm
Art nr: 81053
Wetnfun iSUP set inkluderar:
• Avtagbar Slide-in fena
• Säkerhetslina/fotband
• Integrerade D-ringar med elastisk rem för att fästa bagage 
• Slitstarkt gummihandtag
• Grovmönstrad fotplatta för ultimat grepp och komfort
• 3-delad, justerbar aluminiumpaddel
• Dubbelverkande pump för snabb och enkel uppblåsning
• Komfortabel ryggsäck
• Reparationskit

Egenskaper iSUP 12.2 Race:
Längd: 370 cm
Bredd: 78 cm
Tjocklek: 15 cm
Vikt: 12,3 kg
Idealisk för paddlare upp till ca 120 kg.
Viktkapacitet: 150 kg

TILLBEHÖR SUP

Pris inkl moms
Pris inkl moms

Aqua Marina iSUP paddel justerbar 390 kr

Art nr 81032

Pris inkl moms
Säkerhetslina SUP Leach Aqua Marina 250 kr
En smidig säkerhetslina för att förhindra att brädan flyter iväg vid ofrivilliga dopp.
Art nr 81034

Pris inkl moms
Luftpump JUMBO för iSUP samt gummibåt 460 kr
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

Pris inkl moms
Luftpump Aqua Marina Super Electric 12volt 1 550 kr
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

Uppladdningsbar luftpump 6000mAh 0-16psi 1 950 kr
En mycket bra tvåvägs kompressorpump för att fylla och tömma luft med 12v uppladdningsbart litiumbatteri på 0-16PSI.
Pumpen har en intelligent blåsfunktion vilket innebär att den blåser mycket luft tills det finns ett ordentligt tryck, sedan går den in i kompressorläge och 
stannar vid förinställt tryck. Perfekt för att blåsa upp gummibåtar och iSUPar med.
12V
Tryck: 0-16PSI
Uppladdningsbart litiumbatteri 6000mAH
Effekt: 110W
Kapacitet: 350 liter / min fyllning - 70 liter / min tappning
Mått pump: 25,2 x 17,4 x 13,3 cm
LCD skärm
Laddningsbart batteri, USB-uttag
3 LED-lampor
Levereras med: ventiladaptrar, 12V kabel med cigarettändplugg, 230V laddningskabel, förvaringsbag.

Frakt tillkommer. Fri leverans Täby, Åkersberga

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.
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