38

39

MATRIX

F R E E R I D E

Legendární hi-performance freeride plachta a nejprodávanější model v kolekci Gaastra –
MATRIX byla pro sezónu 2019 výrazně modifikována. Nový MATRIX přináší markantní nárůst
výkonu, který plachtu posouvá blíže k freerace kategorii plachet. Zároveň se podařilo
zachovat snadnost použití a snadné ovládaní.
Představení nového konceptu paralelních spír v celé kolekci značky Gaastra společně
s redukovaným Posi Leetch systémem a evolucí Cross Batten se podařilo zvýšit výkon
plachty jak z pohledu nástupu do skluzu ve slabším větru, tak při top speed. Nová Cross
Batten geometrie, kdy spíra kříží ráhno až blízko zadního lemu, zachovává výhody řešení
bez křížné spíry, jako je low-end výkon ve slabém větru a zároveň posouvá profil více dolů,
díky čemuž se snižuje těžiště a zlepšuje se kontrola nad plachtou při top speed. Výsledkem
je dřívější nástup do skluzu a zlepšená ovladatelnost plachty v silnějším větru, důsledkem
čehož se zvýšila maximální rychlost. Díky Posi Leech systému má MATRIX optimální twist
charakteristiku, která se příznivě projevuje na větrném rozsahu a kontrole. Plachta má
nově 7 spír již od velikosti 6.7, díky čemuž má tato oblíbená velikost stabilnější profil a vyšší
výkon.
Hledáte li bezcamberovou plachtu s vysokým výkonem, velkým rychlostním potenciálem a
zároveň nízkou hmotností a snadným přehazováním, je MATRIX pro vás tou ideální volbou.
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Dvoucamberová freerace plachta s ohromujícím výkonem v low-end podmínkách a s velmi
snadnou ovladatelností. Pokud zvažujete zvýšit výkon svého boardu pořízením plachty
s cambery, ale máte obavy z náročnosti ovládání slalomových camberových plachet se
širokým komínkem, máme pro vás řešení – plachtu COSMIC.
COSMIC je perfektní kombinací výkonu a ovladatelnosti. Plachta působí velmi lehce v
rukou, jde snadno vytáhnout z vody, při přehazování téměř ani nezaznamenáte přítomnost
camberů. Čím si vás však COSMIC okamžitě získá, je obrovský výkon ve slabším větru, kdy
budete překvapeni, jak malý vítr stačí na to, abyste svůj board dostali do skluzu.
Nový model pro sezónu 2019 dostal o něco širší komínek, díky čemuž se zvětšil profil plachty, což ještě navyšuji již tak ohromující výkon. COSMIC používá u větších velikostí vyšší
poměr štíhlosti, což v kombinaci s koncepcí paralelních spír a redukovaným Posi Leetchem
pomáhá zvýšit výkon plachty v silném větru. Nově mají všechny velikosti COSMIC 7 spír pro
větší stabilitu profilu.
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Plachta pro všechny, kdo chtějí být nejrychlejší na vodě – výkon ve své nejčistší podobě!
PHANTOM je freerace plachta, která konstrukčně vychází ze závodní slalomové plachty
Vapor, je však uzpůsobena pro běžné surfaře. Není tak technická a náročná na dokonalé
vytrimování, nevyžaduje od jezdce, aby trávil dlouhé hodiny v posilovně a přesto dokáže
nabídnout srovnatelný výkon, větrný rozsah a top speed.
Díky snazší kontrole a jednodušší ovladatelnosti dokáže většina normálních jezdců s
plachtou PHANTOM atakovat rychlosti, které jsou jinak dostupné pouze profesionálním
windsurferům.
Oproti závodním slalomkám má PHANTOM o jednu spíru a camber méně, o něco užší je
i komínek. Díky tomu je plachta lehčí, jde snáze vytáhnout z vody a plynuleji přehazuje.
Redukovaný Posi Leech poskytuje plachtě lepší kontrolu v top-end podmínkách, spojení
konceptů paralelních spír a Cross Batten posouvá výkon více do spodní části plachty, těžiště se posouvá níže, což má pozitivní vliv na stabilitu při halsách.
Nechcete li, aby vás přátelé předjížděli, zvolte plachtu, která jim to nedovolí – PHANTOM.
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Nekompromisní slalovyhrávat závody!
Gaastra tým konstantně
plachet a s výhodou tooproti většině ostatních
OEM výrobců. Pro sezónu
plachtu VAPOR, která přirychlosti.
Interní výztuhy přináší
zároveň optimalizují profil
maximálního výkonu a
závodů odehrává v
závodní jezdci plachtu,
dojmem v rukou a zároveň
kontrolu při top speed a
během hals okolo bójí.
VAPOR pro sezónu 2019.
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mová plachta stvořená za jediným účelem –
pracuje na vývoji a testování závodních
várního zabezpečení má velkou výhodu
značek, které si plachty nechávají šít u
2019 se díky tomu podařilo vyladit
náší nový level závodního výkonu a
významnou úsporu hmotnosti a
plachty za účelem dosažení
zrychlení. Protože se většina
měnícím se větru, potřebují
která bude působit lehkým
nabídne dokonalou
perfektní ovladatelnost
Plachtu, jakou je nový
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