
STAND UP      PADDLE                           BOARDS



Minden SUP drop stitch szálakkal erősí-
tett légkamrával készül, amitől tökéle-
tesen stabilak, merevek és biztonságo-
sak, akár egy műanyag szörfdeszka. 

A SUP-ok külső borítása extra erő Tri-
Tech anyagból készül: két réteg lami-
nált PVC, közötte poliészter hálóval, így 
ellenáll a vízben a köveknek és ágaknak.

Az állófelület puha, csúszásmentes EVA 
anyagból készült. A csomagok rögzíté-
sét gumipántok segítik.

Minden deszkához tartozik extra erős, 
könnyű, két részre szedhető lapát alu-
mínium nyéllel és műanyag tollal. Egyes 
modellekhez kajak evezővé alakítható 
lapát tartozik egy extra tollal.
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A FELFÚJHATÓ SUP deszkák egyre nép-
szerűbb vízitúra járművek. A SUP, azaz a 
stand up paddle állva evezést jelent, de 
valójában ülve vagy térdelve is evezhe-
tünk. A  felfújható SUP-ok legnagyobb 
előnye, hogy kis csomagban elférnek, 
bárhová magunkkal vihetjük és könnye-
dén felfújhatjuk azokat, és egy kajakkal 
ellentétben akár kisebb vitorlásról vagy 
nehezen megközelíthető partszakasz-
ról is vízre tudunk szállni. 

A  vízen állva aztán olyan szögből lát-
hatjuk a tájat, ahonnan korábban még 
nem. A deszkák kellő stabilitást és biz-
tonságot nyújtanak a vízen, az evezés 
pedig kevésbé megerőltető, mint az 
eddig ismert vízi járművek esetében. 
A HYDRO-FORCE minden évben fejleszti 
SUP kínálatát, hogy kiváló ár/érték ará-
nyú és a design trendeknek megfelelő 
modellek közül választhasd ki a neked 
való SUP deszkát!

Technológia



Cikkszám Megnevezés Hossz. Szél. Vas. Max kg.

SUP 130 AQUA JOURNEY 274 cm 76 cm 12 cm 100

SUP 131 OCEANA 305 cm 84 cm 12 cm 120

SUP 130 SUP 131

Aqua Journey 

Univerzális SUP deszka, kezdő ridereknek, gyere-
keknek. Ideális választás nyugodt állóvizekre, az 
alapok elsajátításához, de kisebb túrákra is kivá-
lóan alkalmas könnyű evezősök számára.

Aqua Journey

Aqua Glider Panorama Fast Blast Tech

Oceana Huaka’i Tech Sea Breeze White Cap White Cap  
Convertible

Oceana 

Könnyen irányítható és stabil SUP deszka, ami 
lehetővé teszi, hogy csak az élményre figyeljünk.  
Az üléssel kajakká alakítható,  így túrázáshoz iga-
zán kényelmes.

Allround / kajakká alakíthatóAllround

KahawaiFree Soul Tech

TÚRA

ALLROUND

FOLYÓ VERSENY



Cikkszám Megnevezés Hossz. Szél. Vas. Max kg.

SUP 128  HUAKA’I TECH 305 cm 84 cm 15 cm 130

SUP 129 SEA BREEZE 305 cm 84 cm 12 cm 120

Cikkszám Megnevezés Hossz. Szél. Vas. Max kg.

SUP 133 WHITE CAP 305 cm 84 cm 12 cm 120

SUP 134 WHITE CAP CONVERTIBLE  305 cm 84 cm 12 cm 120

SUP 128 SUP 133SUP 129 SUP 134

Huaka’i Tech
Széles és stabil SUP nagy teherbírással, így köz-
kedvelt modell a kutyusokkal együtt vízi túrázók 
körében. Dupla légkamrájának köszönhetően iga-
zán biztonságos.

White Cap
Univerzális SUP deszka, egyel nagyobb méretben, 
csomagtérrel felszerelve. Ideális választás nyu-
godt állóvizekre, az alapok elsajátításához.

Sea Breeze 
Ez az élénk színű SUP jól passzol egy üdítő vízi tú-
rához. Kompakt 305 cm-es mérete miatt könnyen 
irányítható, mégis stabil deszka.

White Cap Convertible
Univerzális SUP deszka. Könnyedén kajakká ala-
kíthatod, ha túl hullámos lenne a víz az állva eve-
zéshez vagy szeretnél kényelmesen, ülve túrázni. 

AllroundAllround / Dupla légkamrás Allround Allround / kajakká alakítható



Cikkszám Megnevezés Hossz. Szél. Vas. Max kg.

SUP 132 AQUA GLIDER 320 cm 79 cm 12 cm 110

SUP 138 PANORAMA 340 cm 89 cm 15 cm 150

Cikkszám Megnevezés Hossz. Szél. Vas. Max kg.

SUP 126 KAHAWAI SUP 310 cm 86 cm 15 cm 140

SUP 125 FREESOUL TECH SUP 340 cm 89 cm 15 cm 160

SUP 132 SUP 126SUP 138 SUP 125

Aqua Glider 
A túra SUP-ok minden kritériumának maximálisan 
megfelelő deszka. Áramvonalasságának köszön-
hetően nagyon jól halad, ráadásul extra kicsire 
össze lehet hajtani.

Kahawai
Kialakítása, stabilitása és formája az arany kö-
zépút jegyében készült. Az oldalsó vezérsíkok a 
nagyobb sodrású vízen is irányban tartják a SUP-
ot. Extra fogantyúk segítik a kapaszkodást.

Panorama
Középméretű túradeszka, hosszabb vízi túrákhoz, 
nyugodt vizekre. Nagy csomagtérrel és letakarha-
tó ablakkal. Extra széles ülőfelület, nagy teherbí-
rással.

Freesoul Tech
Stabil, kiegyensúlyozott SUP deszka, ami kajakká 
vagy windszörffé is alakítható (vitorla és árbóc 
nincs a csomagban). Kellően nagy, de mégis kivá-
lóan siklik a vízen, közben jól irányítható.

Túra / ablakos Túra / kajakká alakíthatóTúra / Extra kompakt Folyó és hullámos víz



SUP 135

Fastblast 
A túra SUP-ok minden kritériumának maximálisan 
megfelelő deszka. Áramvonalasságának köszön-
hetően nagyon jól halad, ráadásul extra kicsire 
össze lehet hajtani.

Verseny / Gyors túra

Cikkszám Megnevezés Hossz. Szél. Vas. Max kg.

SUP 135 FASTBLAST TECH SUP 381 cm 76 cm 15 cm 120



ISMERD MEG A HYDRO-FORCE SUP-OKAT,  

ÉS FEDEZD FEL AZ ÁLLVA EVEZÉS ÉLMÉNYÉT! 
www.hydroforce.hu


