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TWISTER

F R E S T Y L E

TWISTER vám umožní posouvat limity moderního freestyle a učiní i hardcore triky snadnějšími. Fabien Volenweider a Antony Ruenes navrhli radikální freestyle
board, který se dokáže točit rychleji než kdy předtím. Koncept radikálně zkrácené délky umožňuje zvládnout s lehkostí i velmi radikální triky. Dalšími důležitými faktory pro moderní freestyle jsou rychlost a akcelerace, které zajišťuje low-entry rocker, který je na zádi velmi plochý.
Posledním důležitým atributem dokonalého freestyle plováku je pop potřebný pro triky ve vzduchu. Šířka ve střední sekci v kombinaci s malou zádí a winger
outline vytváří pod plovákem vlnu, která když zatlačíte záď do vody, funguje jeako rampa pro vysoké skoky dokonce i ve slabém větru.
Hlubší V profil dna s čtvercovým profilem hran dodává TWISTERu odpouštějící charakter při spinning tricích.
Features:
»»
»»
»»
»»

Redukovaná délka pro rychlejší rotace
Low-Entry rocker s plochou zádí pro rychlejší akceleraci
Winger outline pro maximální pop pro skoky
Hlubší V profil a pravoúhlé hrany zajišťují odpouštějící charakter boardu při manévrech

3S PLUS LTD / CED
N E W

S C H O O L

C R O S S O V E R

Kompaktní freewave board pro new-school windsurfery, kteří chtějí mít jediný plovák pro freeride, waveriding, freestyle i bump-n-jump. 3S je plovák, který perfektně funguje ve všech podmínkách a který skvěle pobaví každého zkušenějšího jezdce.
Plovák jde do skluzu téměř stejně snadno jako freeride boardy, ale nabízí manévrovací schopnosti vlnových speciálů, společně s vynikajícím potenciálem pro
freestyle triky a skoky. Nový 3S+ koncept je kompaktnější a využívá moderní koncept paralelních hran. Plovák rychle reaguje, snadno točí, díky přímějšímu
rockeru je rychlejší.
Kompaktní, ale ne příliš krátká outline je doplněna o 3 thruster ostruhy od Maui Fin, které dodávají boardu skvělý grip při manévrech.
Features:
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Moderní záď a klasičtější příď pro manévry s malým poloměrem a zároveň odpouštějící charakter boardu.
Skvělá akcelerace díky winger zádi
V profil dna přecházející v dvojitou konkávu pro perfektní grip během obratů a snadný skluz
Klenutá Dome paluba pod zadní nohou zvyšuje jízdní komfort
Mnoho pozic pro umístění 3 nebo 4 poutek
Tenčí hrany na zádi usnadňují zahájení oblouku

3S CLASSIC LTD / CED
C L A S S I C

C R O S S O V E R

Vedle modernějšího a kompaktnějšího „stubby“ freewave boardu 3S+ Tabou nabízí i tradičnější allround board s označením 3S CLASSIC. Klasický 3S board
je delší, poskytuje jezdci větší předo-zadní rovnováhu, více odpouští chyby a bude tak lépe vyhovovat konzervativnějším windsurferům, pro které jsou nové
kompaktní boardy již příliš krátké a hbité.
S klasickým 3S máte na vše více času, board vás podrží v okamžiku, kdy vaše ovládání není zcela precisní. U klasických boardů jsou použity double step
cut-outy, které zlepšují kontrolu ve vysokých rychlostech a usnadňují manévry. Při položení na hranu cut-outy fungují podobně jako kick tail, takže je plovák
schopen zatočit s menším poloměrem otáčení.
Pokud se necítíte na zábavné, ale trochu neposedné nové 3S boardy, sáhněte po tradičnějším konceptu, rozhodně touto volbou neuděláte chybu. Větší délka
vám umožní jet rychle a přitom pohodlně a plně kontrolovaně.
Features:
»» Double step cut-outy pro užší obraty a více rychlosti
»» Perfektní kontrola v čopech díky větší délce
»» Snadnost ovládání a kontrola
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