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DA CURVE

H A R D C O R E

W A V E

Waveboard, který vás neohromí pouze v radikálních vlnových podmínkách typu Hookipy, ale který vám umožní řezat vlny v každém revíru, do kterého jej
vezmete.
DA CURVE ještě nikdy nebyl tak univerzální a zároveň radikální board jako v letošní sezóně. Nový plovák funguje skvěle v Jaws i ve vlnách Severního moře.
Kratší záď umožňuje těsnější a radikálnější manévry, díky přímější linii rockeru jde DA CURVE snáz do skluzu a je rychlejší. Tenčí hrany v zadní části boardu v
kombinaci se dvěma kanálky na dně dělají DA CURVE agilnější a volnější při manévrech.
Features:
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Menší kick na zádi usnadňuje nástup do skluzu a poskytuje výbornou rychlost
Outline s kratší zádí pro těsnější manévry
Užší příď pro lepší manévrovací schopnosti
V profil dna přechází do dvojité konkávy pro lepší grip a odpouštějící charakter
Kanálky dodávají větší volnost a přidávají grip
Pouze 3 finboxy pro úsporu hmotnosti
6 pozic pro umístění předních poutek pro klasický i new school jízdní postoj

DA BOMB
N E W

S C H O O L

W A V E

Představitel nové školy waveridingu je board pro vlnové jezdce, kteří chtějí mít ve vlnách extra porci rychlosti, bez jakýchkoli kompromisů na manévrovacích
schopnostech a skocích.
S plovákem DA BOMB už vám neuteče žádná vlna, díky přímějšímu rockeru jde dříve do skluzu a doveze vás na kteroukoli vlnu si budete přát. Kratší záď a
kanálky na dně umožňují boardu zatočit rychleji, pokud zatlačíte na zadní nohu, zatočí DA BOMB prakticky na pětníku. Kromě nejmenší velikosti mají všechny
ostatní boardy řady DA BOMB 2 slotboxy a centrální US box, takže mohou být osazeny větší single fin pro větší výkon a snazší nástup do skluzu, nebo může
jezdec zvolit thruster setup. Kompaktní outline usnadňuje manévry typu Taka a Shaka i jezdcům, kteří je teprve zkouší točit na vrcholu vlny. DA BOMB kombinuje rychlost a ovladatelnost, díky čemuž se jedná o nejlepší board pro skoky v celé kolekci Tabou.
Features:
»»
»»
»»
»»
»»
»»

HARDCORE WAVE

NEW SCHOOL WAVE

DA CURVE

DA BOMB

76 / 82 / 88 / 96

77 / 84 / 94 / 104

Možnost Thruster či Single fin setupu
Přímější rocker pro snadný nástup do skluzu a vyšší topspeed
Krátká záď pro snazší a rychlejší obraty
Mini channels na dně přidávají kontrolu při obratech
Kompaktní outline pro zpřístupnění new-school manévrů každému
6 pozic pro umístění předních poutek pro klasický i new school jízdní postoj

