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ROCKET PLUS LTD / CED
F R E E R A C E

Budete zírat, jak snadno se dá jet tak rychle!
ROCKET+ je plovák pro všechny surfaře, kteří se snaží posouvat limity top speed. Nové plováky ROCKET+ jsou posunuty více k freerace. Cílem bylo skloubit
rychlostní potenciál závodních slalomových boardů Manta se snadností surfování, kterou windsurfeři oceňují u freeride boardů ROCKET. Klíčem k maximálním rychlostem je snadná kontrola boardu, bez toho, aniž byste byli schopni plovák snadno ovládat se nemáte šanci přiblížit k maximálním rychlostem. A
právě v kontrole při vysoké rychlosti ROCKET+ doslova exceluje.
Low-Entry rocker dodává boardu rychlý nástup do skluzu a zmíněnou kontrolu. Širší záď zvyšuje stabilitu a vytváří větší pákový efekt v okamžiku, kdy potřebujete ve vysoké rychlosti působit na hranu plováku.
Všechny plováky ROCKET+ mají vyzpevněný „foil ready“ tuttle box pro možnost využítí s foilem.
Features:
»»
»»
»»
»»
»»

Dvojitá konkáva v přední části dna přechází ve V profil na zádi pro maximální výkon
Tenčí hrany pro snadné obraty
Vnitřní pozice pro poutka pro méně zkušené jezdce
Cut-outy pro lepší kontrolu v top speed
Foil ready deep tuttle box

MANTA
P R O

R A C E

Slalomový speciál pro všechny, kdo chtějí vyhrávat závody, či „jen“ být nejrychlejší na svém lokálním revíru.
S plovákem MANTA pod nohama nejsou žádné výmluvy. Stačí jen využít neskutečného výkonu, který board nabízí a radovat se na stupních vítězů. Cedrik Bordes, Ross Williams a celý racing tým Tabou pracovali společně s Fabienem na vytvoření toho nejlepšího slalomového plováku pro sezónu 2019. Nové MANTY
jsou tak schopny rychle akcelerovat ve slabém větru v Koreii, snadno v plné rychlosti krájet čopy na Syltu i létat v silném větru na Fuerte bez jakékoli ztráty
kontroly nad plovákem.
Týmoví jezdci velmi oceňují výkon rychlost a manévrovací schopnosti nových slalomových boardů MANTA.
Plováky MANTA 81 a MANTA 95 jsou vybaveny vyzpevněným „foil ready“ deep tuttle boxem, takže si předností nových plováků můžete užít i při foil windsurfingu. Samozřejmostí je nekompromisní výrobní technologie Full Carbon Sandwich.
Features:
»»
»»
»»
»»

Foil ready tuttle box (MANTA 81 a 85)
Nekompromisní závodní slalomový board
Extrémně tuhá Full Carbon Sandwich konstrukce
Cut-outy pro plnou kontrolu při top speed v čopy podmínkách

AIRRIDE
F O I L

Plovák AIRRIDE vás naučí létat.
Board pro pokročilé foil windsurfery i začátečníky. AIRRIDE dokáže vytvořit extrémní lift, který vám pomůže se odpoutat od vodní hladiny. Předností boardu je i
vysoká rychlost a upwind schopnosti.
Tvař přídě dodává plováku živější jízdní pocit a umožňuje jej využít i s menšími velikostmi plachet, díky šejpu trupu jde board snadno z vody, a i návrat zpět na
hladinu je bezpečný a měkký. Díky použití více pozic pro upevnění poutek a širších insertů je možné board dokonale uzpůsobit odlišným charakteristikám a
vyváženosti různých foil značek a typů na trhu.
Features:
»»
»»
»»
»»
»»

FREERACE

PRO RACE

FOIL

ROCKET PLUS LTD / CED

MANTA

AIRRIDE

103 / 113 / 123 / 133

48 / 54 / 59 / 61 / 66 / 71 / 81 / 85

81 / 91

Ideální foil charakteristika pro plachty od 6m2 to 8.5m2
Cut-outy pro redukci kluzné plochy a lepší kontrolu
Více pozic pro poutka pro různé úrovně windsurferů
Paralelní outline a širší záď pro maximální lift a velkou stabilitu
Deep Tuttle Foil Box

