PADDLEBOARDING

2W SUP paddleboard, nafukovací
2Wsports technologie:
Drop-Stitch , reinforcing tape, Laminated PVC layer,
Outside PVC layer, Space Yarn, Airtight inner rail,
Outer rail, EVA crocodile and diamont pad.

ELEVATED EVA
NA KONCI PADDLEBOARDU JE POCHOZÍ PLOCHA EVA
PLASTICKÁ A ZVEDNUTÁ, PRO OPORU NAŠÍ NOHY
A SNADNĚJŠÍ A RYCHLÉ ZATÁČENÍ
NEREZOVÝ KROUŽEK NA KONCI PLOVÁKU
PRO UVÁZÁNÍ 2W PLOVÁKU A PRO POJISTNÝ
POPRUCH / LEASH / PRO SPOJENÍ S PLOVÁKEM

MĚKKÉ MADLO
PRO PŘENÁŠENÍ
PADDLEBOARDU
K VODĚ

POCHOZÍ PLOCHA:
MĚKČENÁ EVA CROCODILE,
PŘÍJEMNÁ PRO NAŠE CHODIDLA

VENTIL PRO
NAFUKOVÁNÍ
A VYPOUŠTĚNÍ

REINFORCING TAPE:
BOČNÍ PÁSKA PRO VĚTŠÍ
TUHOST A DOKONALEJŠÍ
DETAIL

1

FLEXIBILNÍ GUMY
NA PŘIPEVNĚNÍ BAGU

4X NEREZOVÝ KROUŽEK
PRO UPEVNĚNÍ SEDAČKY

3X OHEBNÉ INTEGROVANÉ
PLOUTVE / FINS / - VYVINUTO
I PRO NÍZKOU HLADINU VODY
Pro typy Allround, Touring

NEREZOVÝ KROUŽEK
NA ŠPIČCE PLOVÁKU
PRO UVÁZÁNÍ 2W PLOVÁKU

PŘEHLED

2W Allround 10´6
10´6 x 32´´x 4´75´´
320x81x12 cm
2

2W Touring 11´6
11´6 x 31´x 6´´
368x79x15 cm

2W Touring 12´6
12´6 x 30´´ x 6´´
381x76x15 cm

2W WIND SUP 10´6
10´6 x 33´´ x 6´´
320x84x15 cm

2W BIG SUP 17´
17´x 66´´ x 8´´
518x168x20 cm

2W SUP Allround 10´6
Univerzální nafukovací paddleboard pro všechny typy vodních ploch - rybník , řeka,
moře. Ideální pro začátečníky a pokročilé, vhodný pro rodiny s dětmi.Max. nosnost až
120 kg. Velice stabilní a odolný plovák, dobře drží směr . Čas nafouknutí cca. 10 min..
Doporučený tlak 15-18 Psi. Vyfouknutí a složení do tašky – cca. 5 min..
Oproti předešlému modelu má 2W paddleboard nový design a mnoho technických
vylepšení.
Technické informace a výhody:
• 3x ohebné integrované ploutve / Fins / - vyvinuto i pro nízkou hladinu vody
• možnost upevnění kayakové sedačky s rychloupínacími popruhy
• nerezové kroužky pro možnost upevnění kaykové sedačky
a uvázání paddleboardu - 6x
• pochozí plocha - měkčená plocha EVA crocodile, příjemná pro naše chodidla
• elevated EVA - na konci paddleboardu je pochozí plocha EVA plastická a zvednutá:
pro oporu naší nohy a snadnější a  rychlé zatáčení
• flexibilní gumy na připevnění vodotěsného bagu
• měkké madlo pro přenášení paddleboardu k vodě
• reinforcing tape  - páska pro větší tuhost a dokonalejší design
Set obsahuje:
• taška / bag / s popruhy na záda či do ruky  na paddleboard pro snadné přenášení
• paddleboard
• trojdílné skládací hliníkové pádlo - nastavitelné 170-210 cm
• pojistný popruch / leash / pro spojení s plovákem
• kvalitní dvojcestná nafukovací pumpa
• sada na opravu

+

www.2Wsports.cz
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Kód

Rozměr
(cm)

A 10´6

320x81x12

+

+

Výtlak Nosnost
(l)
(kg)
240

do 120

Technologie

Váha
(kg)

MC cena
(Kč s DPH)

double layer

8,83

15 690

2W SUP Touring 11´6
Nafukovací paddleboard pro všechny typy vodních ploch - rybník, řeka, moře.
Ostřejší špička, nepatrně menší šířka paddleboardu je vhodná i pro delší
projížďky a sportovní pojetí naší jízdy. Ideální pro začátečníky a pokročilé,
vhodný pro rodiny s dětmi. Max. nosnost až 130 kg. Velice stabilní a odolný
plovák, dobře drží směr . Čas nafouknutí cca. 10 min.. Doporučený tlak 15-18 Psi.
Vyfouknutí a složení do tašky – cca. 5
Oproti předešlému modelu má 2W paddleboard nový design a mnoho technických
vylepšení.
Technické informace a výhody:
• 3x ohebné integrované ploutve / Fins / - vyvinuto i pro nízkou hladinu vody
• možnost upevnění kayakové sedačky s rychloupínacími popruhy
• nerezové kroužky pro možnost upevnění kayakové sedačky
a uvázání paddleboardu – 6x
• pochozí plocha – měkčená plocha EVA crocodile, příjemná pro naše chodidla
• elevated EVA - na konci paddleboardu je pochozí plocha EVA plastická a zvednutá :
pro oporu naší nohy a snadnější a  rychlé zatáčení
• flexibilní gumy na připevnění vodotěsného bagu
• měkké madlo pro přenášení paddleboardu k vodě
• reinforcing tape – páska pro větší tuhost
Set obsahuje:
• taška / bag / s popruhy na záda či do ruky  na paddleboard pro snadné přenášení
• paddleboard
• pojistný popruch / leash / pro spojení s plovákem
• kvalitní dvojcestná nafukovací pumpa
• sada na opravu

+
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Kód

Rozměr
(cm)

11´6´´

368x79x15

+

Výtlak Nosnost
(l)
(kg)
290

do 130

Technologie

Váha
(kg)

MC cena
(Kč s DPH)

double layer

9,85

15 490

2W SUP Touring 12´6
Nafukovací paddleboard pro všechny typy vodních ploch – rybník , řeka, moře.
Ostřejší špička, menší šířka paddleboardu je vhodná i pro delší projížďky a sportovní
pojetí naší jízdy a kondiční jízdu. Max. nosnost až 150 kg. Čas nafouknutí cca. 10 min..
Doporučený tlak 15-20 Psi. Vyfouknutí a složení do tašky – cca. 5 min..
Oproti předešlému modelu má 2W paddleboard nový design a mnoho technických
vylepšení.
Technické informace a výhody:
• 1x box pro odnímatelnou ploutev / Fins /
• možnost upevnění kayakové sedačky s rychloupínacími popruhy
• nerezové kroužky pro možnost upevnění kaykové sedačky a uvázání paddleboardu – 6x
• pochozí plocha – měkčená plocha EVA crocodile, příjemná pro naše chodidla
• elevated EVA - na konci paddleboardu je pochozí plocha EVA plastická a zvednutá : pro
oporu naší nohy a snadnější a rychlé zatáčení
• flexibilní gumy na připevnění vodotěsného bagu
• měkké madlo pro přenášení paddleboardu k vodě
• reinforcing tape – páska pro větší tuhost
Set obsahuje:
• taška / bag / s popruhy na záda či do ruky na paddleboard pro snadné přenášení
• paddleboard
• pojistný popruch / leash / pro spojení s plovákem
• kvalitní dvojcestná nafukovací pumpa
• sada na opravu

+
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Kód

Rozměr
(cm)

12´6´´

381x76x15

+

Výtlak Nosnost
(l)
(kg)
350

do 150

Technologie

Váha
(kg)

MC cena
(Kč s DPH)

double layer

10,95

15 890

2W WIND SUP 10´6
Unikátní víceúčelový nafukovací paddleboard 2W WIND SUP můžeme použít jako klasický
paddleboard ve stoje s pádlem nebo si odpočinout při jízdě na kaykovém sedátku nebo
v kombinaci s windsurfigovou plachtou. Ideální pro relax i sport. Je vhodný také pro učení
se základům windsurfingu pro děti i dospělé . Max. nosnost až 130 kg. Velice stabilní
a odolný plovák, dobře drží směr. Čas nafouknutí cca. 10 min.. Doporučený tlak 15-20 Psi.
Vyfouknutí a složení do tašky – cca. 5 min..
Technické informace a výhody:
• 1x US box odnímatelná středová ploutev / Fins / pro lepší stabilitu
• 1x US box odnímatelná zadní ploutev / Fins / pro držení směru
• nerezové kroužky pro možnost upevnění kaykové sedačky a uvázání paddleboardu – 6x
• pochozí plocha – měkčená plocha EVA crocodile, příjemná pro naše chodidla
• flexibilní gumy na připevnění vodotěsného bagu
• měkké madlo pro přenášení paddleboardu k vodě
• reinforcing tape – páska pro větší tuhost
• otvor pro upevnění kloubu pro windsurfingový stěžeň s plachtou a ráhnem
Set obsahuje:
• taška / bag / s popruhy na záda či do ruky na paddleboard pro snadné přenášení
• paddleboard
• pojistný popruch / leash / pro spojení s plovákem
• kvalitní dvojcestná nafukovací pumpa
• sada na opravu

+

+

+

Extra možno objednat:
kompletní windsurfingové oplachtění - kloub, stěžeň, plachta, ráhno,
kayakové pádlo, kayaková sedačka

www.2Wsports.cz
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Kód

Rozměr
(cm)

W 10´6

320x84x15

Výtlak Nosnost
(l)
(kg)
265

do 130

Technologie

Váha
(kg)

MC cena
(Kč s DPH)

double layer

9,25

16 490

2W SUP Kayak
Tento nafukovací paddleboard 2W SUP kayak je možno používat jak ve stoje s pádlem
na paddleboard , tak v sedě s pádlem kajakovým.  Tím pádem si zvýšíme univerzálnost
našeho 2W paddleboardu.
Upevnění kajakové sedačky je otázka pár minut.

Kajakovou sedačku můžeme používat
a připevnit pro tyto 2W paddleboardy:
Allround 10´6, Touring 11´6 a 12´6, WIND SUP 10´6.
Kajaková sedačka a kajakové pádlo
se o objednávají samostatně / extra /  ke zvolenému typu paddleboardu.
Kajaková sedačka 2W
Kod: 2Wks09
MC cena : 1 119 Kč

Kajakové pádlo

www.2Wsports.cz
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2W BIG SUP 17´6
2W BIG SUP je nafukovací paddleboard vyvinutý pro zábavu a jízdu na vodě pro 6-10 osob.
Délka 518 cm, šířka 168 cm, výška 20 cm, výtlak 1600 l z něj vytváří neuvěřitelně stabilní
plavidlo, na kterém se můžeme vypravit za společnými zážitky na řeku, rybník či moře.
Je vhodný pro děti i dospělé, pro školy, firemní team buildingy, sportovní oddíly, letní
tábory apod.. Doporučený tlak 18-20 Psi.
Technické informace a výhody:
• 5x ohebné integrované ploutve / Fins / - vyvinuto i pro nízkou hladinu vody
• nerezové kroužky pro upevnění vodotěsných bagů a uvázání paddleboardu - 7x
• pochozí plocha - měkčená plocha EVA crocodile, příjemná pro naše chodidla
• flexibilní gumy na připevnění vodotěsných bagů
• měkká madla pro přenášení paddleboardu k vodě – 10x
• reinforcing tape - páska pro větší tuhost
Set obsahuje:
• taška / bag /
• paddleboard
• kvalitní dvojcestná nafukovací pumpa
• sada na opravu

+

www.2Wsports.cz
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Kód

Rozměr
(cm)

17´6´´

518x168x20

+

Výtlak Nosnost
(l)
(kg)

Technologie

Váha
(kg)

MC cena
(Kč s DPH)

1600

double layer

30

49 990

do 700

2W ULTINA Para paddleboard
Je paddleboarding sport pro každého? I pro lidi s hendikepem? Ano můžeme říct, že
paddleboarding je vhodnou variantou vodního sportu pro většinu aktivních vozíčkářů.
Nafukovací paddleboard 2W Ultina Para paddleboard včetně sedačky prošel sérií
testů v tuzemsku i zahraničí a můžeme proto zodpovědně konstatovat: Jízda na
vozíčkářském paddleboardu je bezpečná, plovák se díky nízkému těžišti jezdce chová
velmi stabilně, aktivní vozíčkář potřebuje asistenci pouze při přesedání, standardní
teleskopické pádlo je ideální v nejkratším nastavení, montáž sedačky na plovák a její
nastavení je otázkou pár minut. Max. nosnost až 120 kg. Čas nafouknutí cca. 10 min..
Doporučený tlak 18-20 Psi. Vyfouknutí a složení do tašky – cca. 5 min..
Technické informace a výhody :
• nerezové kroužky pro  upevnění Ultina sedačky PB3 a uvázání paddleboardu – 6x
• Ultina sedačka PB3 s nastavitelnou výškou a sklonem zádové opěrky. Nastavitelný
sklon předních a zadních nožek umožní vyladění výšky a sklonu sedu. Neoprénový
nastavitelný textil. Popruhy k upevňování sedačky na plovák. Standartně v šířkách
sedu 35,39,a 43 cm. Vyrobeno ze slitiny 7020.
• pochozí plocha – měkčená plocha EVA crocodile
• flexibilní gumy na připevnění vodotěsného bagu
• měkké madlo pro přenášení paddleboardu k vodě
• reinforcing tape  – páska pro větší tuhost a dokonalejší design
Set obsahuje :
• taška / bag / s popruhy na záda či do ruky  na paddleboard pro snadné přenášení
• paddleboard
• Ultina sedačka PB3 s nastavitelnou výškou a sklonem zádové opěrky
• trojdílné skládací hliníkové pádlo – nastavitelné 170-210 cm
• pojistný popruch / leash / pro spojení s plovákem
• kvalitní dvojcestná nafukovací pumpa
• sada na opravu

www.2Wsports.cz
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Kód

Rozměr
(cm)

PARA 10´6´´

320x81x12

Výtlak Nosnost
(l)
(kg)
240

do 120

Technologie

Váha
(kg)

MC cena
(Kč s DPH)

double layer

-

44 800

2W Allround 10´6
Ať už se  budete pomalu projíždět po našich rybnících či řekách nebo prozkoumávat
mořské pláže a zátoky, potom je to skvělá volba pro Vás. Tento typ je také ideální
pro skotačení vašich dětí, nebo opalovaní či odpočinek na vodní hladině. Kondiční
jízda.Paddlelboard je sportovní načiní do každé rodiny.
Univerzální plovák na všechny typy vodních ploch a použití. Ideální pro každého,
včetně rodin s dětmi. Max. nosnost až 120 kg. Velice stabilní, dobře drží směr. tři
integrované ploutve / Fins /. Na špičce jsou flexibilní gumy na připevnění vodotěsného
bagu 2Wsports .
Set obsahuje:
• taška / bag / na paddleboard s logem 2Wsports
• paddleboard
• trojdílné skládací hliníkové pádlo
• pojistný popruh / leash /
• kvalitní nafukovací pumpa
• sada na opravu

+

www.2Wsports.cz
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Kód

Rozměr
(cm)

ALL 10´6´´

320x81x12

+

+

Výtlak Nosnost
(l)
(kg)
240

do 120

Technologie

Váha
(kg)

MC cena
(Kč s DPH)

double layer

9,8

12 440

2W Touring 12´6
Tento typ plováku je výborný pro delší projížďky. Při jízdě na tomto typu se budete
cítit jako Robinson při objevování nových míst, zákoutí či zátočin, do kterých byste
se za normálních okolností nikdy nepodívali. Do vodotěsného bagu připevněného na
špičku paddleboardu si dáme malé občerstvení a můžeme vyrazit za dobrodružstvím.
Kondiční a sportovní jízda.
Vhodný pro delší vyjížďky na klidné vodě. Jsou delší a užší, mají i užší špičku, jsou
rychlejší, větší výtlak. Jízda má více sportovní charakter. Nosnost až 150 kg. Jedna
odnímatelná středová   ploutev / Fin /. Na špičce jsou flexibilní gumy na připevnění
vodotěsného bagu 2Wsports .
Set obsahuje:
• taška / bag / na paddleboard s logem 2Wsports
• paddleboard
• pojistný popruh / leash /
• kvalitní nafukovací pumpa
• sada na opravu
• 1x středová ploutev / Fin /

+
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Kód

Rozměr
(cm)

TOU 12´6´´

381x76x15

+

+

Výtlak Nosnost
(l)
(kg)
350

do 150

Technologie

Váha
(kg)

MC cena
(Kč s DPH)

double layer

11, 95

13 490

PŘÍSLUŠENSTVÍ
Vodotěsný bag
Chrání naše doklady a náhradní oblečení. Funguje i jako batoh.
Velikost: 57x38x38 cm, Objem: 10 l
Materiál: PVC Tarpaulin
Tloušťka materiálu: 0,5 mm
Kód: 2W10l
MC cena: 519 Kč s DPH
Vodotěsný obal na telefon IP 68
Varianta nošení na krku nebo paži.
Velikost: 20x10,5 cm, Stupeň ochrany: IP 68
Příslušenství: 1x popruh na paži, 1x popruh na krk
Materiál: PVC, Barva : černá
Kód: 2W68
MC cena: 290 Kč s DPH
Neoprenové boty Xcel Infiniti 1 mm Split Toe
Výborné neoprénové kotníkové boty pro paddleboardisty,
windsurfery, surfery. Použití od jara do podzimu.
Kod : AN153817
MC cena : 1.130,- Kč
Neoprenové boty Xcel Infiniti 5 mm Round Toe
Výborné neoprenové vysoké boty pro paddleboardisty,
windsurfery, surfery. Použití celoročně.
Kod : AT057817
MC cena : 1.520,- Kč
Hliníkové trojdílné pádlo.
Jedná se o základní typ. Hliníkové trojdílné pádlo je s plastovou čepelí.
Výhodou skladnost a nízká cena. Velikost 170-210 cm. Vhodné pro začátečníky
a půjčovny.
Kod: 2WAl
MC cena: 1 100,- Kč

Kajaková sedačka 2W
Kod: 2Wks09
MC cena : 1 119 Kč
více na www.2wsports.cz
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PŮJČOVNA

SUP / paddleboard / půjčovna:
2W sports půjčuje nafukovací paddleboardy
na den, víkend či na dovolenou.
Více na www.2Wsports.cz

VÝLETY

SUP / paddleboard / výlety:
2W sports organizuje výlety na řekách Vltava,
Malše a Lipenském jezeře.
Více na www.2Wsports.cz
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Team building / kurzy
připravujeme akademie a kurzy pro školy,
firmy, sportovní oddíly, lení tábory.
Více na www.2Wsports.cz

Windsurfing

prodáváme vše na windsurfing a foiling.
Více na www.2Wsports.cz
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www.2Wsports.cz
e-mail: info@2Wsports.cz
tel. : +420 777 754 768, +420 725 800 783
facebook : 2Wsports
instagram: 2Wsports
-

