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W A V E

Bestseller z wave kolekce Simmer a jedna z nejuniverzálnějších vlnových plachet na trhu. ICON kombinuje snadné ovládání a rázný direct feeling. Pětsipírový layout poskytuje plachtě absolutní kontrolu ve
všech situacích. Ať už chcete skákat v silném větru Capetownu, nebo sjíždět „hada“ ve vlnách Hookipy,
ICON vám nabídne ultimátní míru stability v ohromném větrném rozsahu.
Nová plachta pro sezónu 2019 má více zakřivený komínek v horní čtvrtině a breaking point pro twist byl
posunut níže. To umožňuje plachtě ICON generovat více výkonu díky dynamickému tělu plachty. Nové
techniky vertikálního tvarování vytváří harmoničtější profil plachty, která je díky tomu dokonale vyvážená. Širší komínek zvyšuje výkon plachty ve slabším větru. Zachována zůstala versatilita plachty velký
rozsah depoweru a velmi příjemný odpouštějící charakter při manévrech.
Výhodou plachty jsou široké možnosti trimu, díky kterým si můžete plachtu dokonale uzpůsobit svým
požadavkům, či momentálním podmínkám.
ICON je k dispozici ve 2 rozdílných provedeních. Kromě běžné kombinace monofilmu s X-PLY/Q-PLY materiály pod označením ICON, která je o něco lehčí, nabízí Simmer ještě ultra odolnou, plně X-PLY/Q-PLY
variantu označenou ICON LEGACY.

ICON LEGACY
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Bestseller z wave kolekce Simmer a jedna z nejuniverzálnějších vlnových plachet na trhu. ICON kombinuje snadné ovládání a rázný direct feeling. Pětsipírový layout poskytuje plachtě absolutní kontrolu ve
všech situacích. Ať už chcete skákat v silném větru Capetownu, nebo sjíždět hada ve vlnách Hookipy,
ICON vám nabídne ultimátní míru stability v ohromném větrném rozsahu.
Nová plachta pro sezónu 2019 má více zakřivený komínek v horní čtvrtině a breaking point pro twist byl
posunut níže. To umožňuje plachtě ICON generovat více výkonu díky dynamickému tělu plachty. Nové
techniky vertikálního tvarování vytváří harmoničtější profil plachty, která je díky tomu dokonale vyvážená. Širší komínek zvyšuje výkon plachty ve slabším větru. Zachována zůstala versatilita plachty velký
rozsah depoweru a velmi příjemný odpouštějící charakter při manévrech.
Výhodou plachty jsou široké možnosti trimu, díky kterým si můžete plachtu dokonale uzpůsobit svým
požadavkům, či momentálním podmínkám.
ICON je k dispozici ve 2 rozdílných provedeních. Kromě běžné kombinace monofilmu s X-PLY/Q-PLY materiály pod označením ICON, která je o něco lehčí, nabízí Simmer ještě ultra odolnou, plně X-PLY/Q-PLY
variantu označenou ICON LEGACY.
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Model BLACKTIP pro sezónu 2019 plně respektuje hlavní filozofii znašky Simmer – spojení high-end
výkonu s hardcore odolností plachty.
BLACKTIP je lehká čtyřspírová plachta s extrémně širokým větrným rozsahem a direct feeling ovládáním. Kompaktní outline generuje spoustu výkonu pro manévry, on/off profil plachty umožňuje v případě
potřeby zcela uvolnit tah v plachtě a v mžiku znovu využít plný výkon. BLACKTIP nabízí low-end výkon
potřebný pro rychlý nástup do skluzu, vyšší střih spodního lemu a kratší ráhno mají pozitivní vliv na
manévrovací schopnosti plachty.
Model 2019 má více zakřivený komínek v horní čtvrtině a breaking point pro twist byl posunut níže. To
umožňuje plachtě generovat více výkonu díky dynamickému tělu plachty. Nové techniky vertikálního
tvarování vytváří harmoničtější profil plachty, která je díky tomu dokonale vyvážená. Oproti plachtě
Icon má BLACKTIP užší komínek v horní čísti plachty, takže přenos síly je přímější a zároveň to zrychluje
depower. O něco níž umístěné ráhnové oko umožňuje vzpřímenější jízdní pozici využívanou při moderním wave ridingu s multi-fin plováky.
BLACKTIP je k dispozici ve 2 rozdílných provedeních. Kromě běžné kombinace monofilmu s X-PLY/Q-PLY
materiály pod označením ICON, která je o něco lehčí, nabízí Simmer ještě ultra odolnou, plně X-PLY/QPLY variantu označenou BLACKTIP LEGACY.
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Model BLACKTIP pro sezónu 2019 plně respektuje hlavní filozofii znašky Simmer – spojení high-end
výkonu s hardcore odolností plachty.
BLACKTIP je lehká čtyřspírová plachta s extrémně širokým větrným rozsahem a direct feeling ovládáním. Kompaktní outline generuje spoustu výkonu pro manévry, on/off profil plachty umožňuje v případě
potřeby zcela uvolnit tah v plachtě a v mžiku znovu využít plný výkon. BLACKTIP nabízí low-end výkon
potřebný pro rychlý nástup do skluzu, vyšší střih spodního lemu a kratší ráhno mají pozitivní vliv na
manévrovací schopnosti plachty.
Model 2019 má více zakřivený komínek v horní čtvrtině a breaking point pro twist byl posunut níže. To
umožňuje plachtě generovat více výkonu díky dynamickému tělu plachty. Nové techniky vertikálního
tvarování vytváří harmoničtější profil plachty, která je díky tomu dokonale vyvážená. Oproti plachtě
Icon má BLACKTIP užší komínek v horní čísti plachty, takže přenos síly je přímější a zároveň to zrychluje
de-power. O něco níž umístěné ráhnové oko umožňuje vzpřímenější jízdní pozici využívanou při moderním wave ridingu s multi-fin plováky.
BLACKTIP je k dispozici ve 2 rozdílných provedeních. Kromě běžné kombinace monofilmu s X-PLY/Q-PLY
materiály pod označením ICON, která je o něco lehčí, nabízí Simmer ještě ultra odolnou, plně X-PLY/QPLY variantu označenou BLACKTIP LEGACY.
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