
Reval Duo
Reval Duo är en stabil dubbelkajak. Med sin långa och jämna vattenlinje har den ett lättdrivet skrov. 
Genom att sittbrunnarna är placerade nära kajakens centrum blir manöverbarheten i kajaken god.
Kajaken har rejäla packutrymmen med stora vattentäta skott. Skrovformen är testad under många expeditioner.

Rymliga sittbrunnar underlättar i- och urstigning.

Mått:
Längd            615 cm
Bredd            67 cm
Vikt            33 kg
Sittbrunnar         44 x 82 cm
Kapacitet            350 kg

Utrustningsnivå:
Kajaksportrodret Navigator.
Justerbar styrning med fast fotstöd.
Justerbara säten och ryggstöd.
Stora key-hole sittbrunnar.

Reval Family 
Reval Family är en stabil dubbelkajak med extra lång skrovform med ett öppet utrymme i mitten på kajaken.

och samtidigt lättdrivna karaktär. För er som har vana från Kanadensarpaddling och känner

Ni behåller enkelheten vid packning, samtidigt som det blir energibesparande paddlingsergonomi.

En populär kajak med flexibelt användningsområde

Mått:
Längd            630 cm
Bredd            67 cm
Vikt            38 kg
Sittbrunnar          41 x 78 cm
Mittsittbrunnen:    42 x 85 cm  
Kapacitet            350 kg

Utrustningsnivå:
Kajaksportrodret Navigator.
Justerbar styrning med fast fotstöd.
Justerbara säten och ryggstöd.
Stora key-hole sittbrunnar.

extra packning.

 

Klassiska serien av dubbelkajaker



Reval K2 Expedition

Detta är en dubbelkajak med singelkänsla. Den smäckra formen passar erfarna kajakpaddlare. 
Även de som inte paddlat så mycket hanterar denna kajak.

Kajaken har ett V-format skrov med lång vattenlinje vilket ger en kursstabil kajak.    
Med båda sittbrunnarna placerade nära centrum blir manöverbarheten bra.
Ett relativt smalt breddmått gör kajaken lättdriven även lastad. 

Mått:
Längd        645 cm
Bredd        58 cm
Vikt               ca  34 kg
Sittbrunnar     40 x 73 cm

Utrustningsnivå:
Kajaksport rodret Navigator.
Justerbar styrning med fast fotstöd.
Key-hole sittbrunnar.
Justerbara säten/ryggstöd. 
2 vattentäta skott .

New Range

Under 2006 utvecklas också en helt ny serie av K2: or som kompletterar den Klassiska Serien.

Den faller in i den nya rangen av kajaker med dess sportiga identitet och karaktär.
Det blir dubbelkajaker utvecklade av samma utvecklingsteam som utvecklat årets K1: or i den nya serien. 


