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"Stellar S18" är en modernt designad havskajak. Den fungerar perfekt för både kortare dagsturer som långa turer i hav och
insjö. Den levereras med 2 skott och roder som standard. Sitsen är anatomiskt utformad med ett stabilt ryggstöd för att du ska
sitta bra när du paddlar. Maximala bredden ligger bakom sittbrunnen för maximal stabilitet och för att du ska få att bra
paddelisätt även om du inte är så lång. Packluckor fram och bak samt däckslinor. Naturligtsvis är det robusta bärhandtag fram
och bak.

Och det bästa - vikten! En kajak som är robust, styv och lätt som du enkelt hanterar.

Längd: 5,50 m Bredd: 55 cm Kapacitet: 160 kg Sittbrunn:, 81 x 43 cm

Material & Pris:

Sport - glasfiber 22,7 kg 20.500:-

Advantage - glasfiber med core sandwich konstruktion 18,1 kg 24.900:-

Exel - kevlar/glasfiber med nomex sandwich konstruktion 16,6 kg 29.900:-

Ultra - kolfiber/kevlar/glasfiber med nomex sandich konstruktion 16,6 kg 40.500:-

Kayaks & Surf Skis

Stellar S16

LÅG VIKT, HÖG STYVHET, BRA INREDNING!!!

Stellar S18

"Stellar S16" är en modernt designad havskajak. Den fungerar perfekt för både kortare dagsturer som långa turer i hav och
insjö för den lite mindre paddlaren. Den levereras med 2 skott och roder som standard. Sitsen är anatomiskt utformad med ett
stabilt ryggstöd för att du ska sitta bra när du paddlar. Maximala bredden ligger bakom sittbrunnen för maximal stabilitet och för
att du ska få att bra paddelisätt även om du inte är så lång. Packluckor fram och bak samt däckslinor. Naturligtsvis är det robusta
bärhandtag fram och bak.

Och det bästa - vikten! En kajak som är robust, styv och lätt som du enkelt hanterar.

Längd: 4,95 m Bredd: 56 cm Kapacitet: 160 kg Sittbrunn:, 81 x 43 cm

Material & Pris:

Sport - glasfiber 20,8 kg 18.900:-

Advantage - glasfiber med core sandwich konstruktion 17,1 kg 23.900:-

Exel - kevlar/glasfiber med nomex sandwich konstruktion 16,1 kg 28.900:-

Ultra - kolfiber/kevlar/glasfiber med nomex sandich konstruktion 15,6 kg 36.000:-
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Stellar S18R

LÅG VIKT, HÖG STYVHET, BRA INREDNING!!!

"Stellar S18S" är den stabilaste surfskin från Stellar. Byggd på skrovet till S18R ger en god toppfart. Den har 2 vattentäta skott
och packluckor för att öka andvändningsområdet. Möjlighet att montera på släproder. Maximala bredden ligger bakom sitt-
brunnen för maximal stabilitet och för att du ska få att bra paddelisätt även om du inte är så lång. Naturligtsvis är det robusta
bärhandtag fram och bak.

Och det bästa - vikten! En surfski som är robust, styv och lätt som du enkelt hanterar.

Längd: 5,50 m Bredd: 53 cm Kapacitet: 160 kg Sittbrunn:, 81 x 44 cm

Material & Pris:

Sport - glasfiber 18,0 kg 18.900:-

Advantage - glasfiber med core sandwich konstruktion 16,3 kg 23.900:-

Exel - kevlar/glasfiber med nomex sandwich konstruktion 13,0 kg 31.900:-

Ultra - kolfiber/kevlar/glasfiber med nomex sandich konstruktion 12,5 kg 43.900:-

Stellar S18S

"Stellar S18R" är en modernt designad havskajak som är lite smalare och snabbare än S18. Den fungerar perfekt för både
kortare dagsturer som långa turer i hav och insjö. Den levereras med 2 skott och roder som standard. Sitsen är anatomiskt
utformad med ett stabilt ryggstöd för att du ska sitta bra när du paddlar. Maximala bredden ligger bakom sittbrunnen för
maximal stabilitet och för att du ska få att bra paddelisätt även om du inte är så lång. Packluckor fram och bak samt däckslinor.
Naturligtsvis är det robusta bärhandtag fram och bak.

Och det bästa - vikten! En kajak som är robust, styv och lätt som du enkelt hanterar.

Längd: 5,50 m Bredd: 53 cm Kapacitet: 160 kg Sittbrunn:, 81 x 44 cm

Material & Pris:

Sport - glasfiber 22,0 kg 21.000:-

Advantage - glasfiber med core sandwich konstruktion 17,8 kg 24.900:-

Exel - kevlar/glasfiber med nomex sandwich konstruktion 16,0 kg 29.900:-

Ultra - kolfiber/kevlar/glasfiber med nomex sandich konstruktion 15,5 kg 40.900:-


