
COSMIC
F R E E R I D E  2  C A M

Plachta pro ty, kdo chtějí předjíždět a nebýt předjížděni. Plachta pro ty, do nechtějí řešit 
složitější strojení a horší přehazování plachet s cambery. Cambery tu jsou, když se potřebu-
jete ve slabém větru dostat do skluzu, nebo když se snažíte dostat z plachty maximální 
Topspeed. A zároveň nejsou, ve chvílích kdy plachtu potřebujete vytáhnout z vody, nebo ji 
přehazujete po v plném skluzu projeté halse.

COSMIC jde snadno z vody ať už klasickým způsobem, či při vodním startu a pak už stačí i 
slabý závan větru, abyste mohli s úsměvem ve skluzu zdravit brodící se kolegy. Pro sezónu 
2021 byl zachován neskutečný low end potenciál a vylepšena byla ovladatelnost a ovládání 
plachty v silném větru. Přímější zadní lem, a oproti minulé sezóně lehce zredukovaný Posi 
Leech, přináší také nárůst maximální rychlosti.

AIR RIDE
F O I L  F R E E R I D E

Freeride speciál určený pro dynamicky se rozvíjející foil windsurfing. AIR RIDE je velmi lehká 
a user-friendly plachta schopná během okamžiku dostat váš foil board z vody, je dokonale 
stabilní a perfektně vyvážená.

Pro sezónu 2021 bylo zlepšeno přehazování spír u velikostí 5.7 a 6.7 pro hladší jiby ve slabším 
větru. Největší velikost 7.7 je nově bez camberů, které pro foiling nejsou zapotřebí. Plachta 
má stabilnější leech a byl redukován spodní lem což usnadňuje halsy.

V souladu s nejnovějšími trendy má AIR RIDE plachta vysoký poměr štíhlosti a vyvážený 
jízdní pocit.  Pokud chcete okusit unikátní pocit z jízdy na boardu vznášejícím se nad vodní 
hladinou, je nová AIR RIDE plachta tím ideálním motorem, který vám to umožní.

VAPOR
R A C E  S L A L O M

Nekompromisní závodní slalomová plachta pro všechny, kdo chtějí stát na stupních vítězů. 
Při vývoji nového modelu pro sezónu 2021 byla plachta vylepšena prakticky ve všech 
aspektech. Nový VAPOR je tak dokonalým mixem akcelerace, lehkosti a rychlosti. 

Na slalomovou plachtu působí VAPOR až neuvěřitelně lehkým jízdním pocitem. Přispělo k 
němu zjednodušení rozložení jednotlivých panelů, odstranění nepotřebných švů a redukce 
počtu spír, kterých je nyní 7 ve všech velikostech. Naopak zvětšeno bylo zakřivení komínku 
a šíře luff panelu, čímž byl optimalizován profil plachty pro dosažení maximální stability v 
celém větrném rozsahu.

VAPOR vás konstantně žene dopředu bez nadměrného tlaku na zadní 
ruku. Plachta nabízí enorm- ní akceleraci, vysoký výkon ve slabém větru, 
vyšší rychlost ve všech pod- mínkách, neomezenou top speed a zároveň 
tolik neunavuje jezdce.

PHANTOM
F R E E R A C E

Maximální závodní výkon, který neklade takové nároky na schopnosti a kondici jezdce jako 
plnokrevné slalomové plachty se spoustou camberů a extrémně širokým komínkem. Zjed-
nodušeně se dá říci, že 90 % běžných jezdců bude s plachtou PHANTOM schopno dosáh-
nout vyšších rychlostí, než by to bylo v případě sesterské závodní plachty Vapor. 

Přidáním vertikálního luff panelu vedle komínku se zvětšil profil, což společně se změnou 
outline, výše umístěným ráhnovým okem a menší vzdáleností mezi spírami přináší ještě 
větší porci výkonu. Lehce prohnutější křivka komínku a naopak uvolněnější twist zadního 
lemu přidává dokonalejší kontrolu v silném větru, což usnadňuje dosažení maximální rych-
losti. Výkonnostní charakter plachty je tak blízko Vaporu, kontrola  a komfort ovládání  jsou 
díky užšímu komínku a 2+1 konfiguraci camberů mnohem přístupnější běžným surferům.

PHANTOM
5.6 / 6.4 / 7.1 / 7.8 / 8.6 / 9.4

AIR RIDE
5.7 / 6.7 / 7.7

COSMIC
6.2 / 6.7 / 7.2 / 7.7 / 8.3 / 9.0

VAPOR
5.2 / 5.6 / 6.4 / 7.2 / 8.0 / 8.8 / 9.4

 40  41 cam


