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CHARAKTERISTIKA NAMI POŽIČIAVANÝCH KAJAKOV

Kajak RTM OCEAN DUO SUN

Tento dvojmiestny kajak je súčasne jedno, dvoj resp. trojmiestna loď.
Keď sa posadíte na stredné (detské) sedadlo, môžete veslovať sólo.
Kajak je ideálny na rodinné používanie, je zážitkom s ním veslovať.
Kajak je vlastne krížencom štíhleho kajakového tela a surfovej základne; vyznačuje sa
dobrou manévrovateľnosťou, je neuveriteľne stabilný a prakticky neprevrátiteľný.
Kajak je nepotopiteľný, voda, ktorá sa dostane do lode okamžite odtečie cez šesť
otvorov.
Odporúčaný je na túry, rekreáciu, na rieky, na more, ale je vhodný aj na rýchle vody.
Technické údaje :
dĺžka :
šírka :
váha :
nosnosť :

370 cm
88 cm
29 kg
220 kg

Kajak RTM OCEAN QUATRO SUN

Tento štvormiestny kajak je súčasne jedno, dvoj, troj, resp. štvormiestna loď.
Keď sa posadíte na jedno zo stredných sedadiel, môžete veslovať sólo.
Kajak je ideálny na rodinné používanie, prevažne sa doporučuje na rekreačnú plavbu
pre 2 dospelých skúsených kajakárov a 2 deti, čo však nie je podmienkou 😊.
Kajak je modifikáciou kajaka Ocean Duo – od „brata“ sa líši tým, že je predĺžený o jeden
detský rozmer, vďaka čomu je o 5 kg ťažší a trochu rýchlejší, avšak zachováva si všetky jeho
dobré vlastnosti.
Odporúčaný je na túry, rekreáciu, na rieky, na more, ale je vhodný aj na rýchle vody.
Technické údaje :
dĺžka :
šírka :
váha :
nosnosť :

412 cm
90 cm
34 kg
260 kg

Kajak RTM MAMBO SUN

Tento rekreačný všestranný kajak je určený pre jednu osobu.
Kajak je vhodný pre pokročilých užívateľov, ale aj pre začiatočníkov.
Kajak je ideálny na používanie prevažne na pomaly tečúcich riekach, doporučuje sa
však aj na divokú technickú vodu.
Kajak je ľahký, ľahko ovládateľný, obratný a prekvapujúco rýchly.
Vďaka svojej konštrukcii je nepotopiteľný.
Technické údaje :
dĺžka :
šírka :
váha :
nosnosť :

267 cm
77 cm
20 kg
130 kg

