Xboard Boardshop - Skæring Hedevej 34
8250 Egå

Phone: +45 41820059 - Email: alsbirk@gmail.com

2019 Bubble 10´0" Inflatable SUP (komplet)
Brand: Xboard KITE-SUP-SURF-FOIL
Product Code: Bubble_SUP
Availability: 2 - 3 Days
Weight: 12.00kg
Dimensions: 300.00cm x 78.00cm x 15.00cm

Price: Dkr 5.495,Ex Tax: Dkr 4.396,-

Short Description
Vores wave-egnede oppustelige familie-SUP er specialdesignet til dig der vil have en SUP der kan det hele. Den er lavet i den tykkelse (15cm) der skal til for at være stabil i bølger og den har et 4-finnet setup der giver bedre manøvreegenskaber på både fladt vand og i bølger. Den har masser af kick i næsen så man nemt kan ride bølger med ungerne ombord og den
kommer med kvalitetstilbehør.

Description

http://www.youtube.com/watch?v=bn3nUUXcLBA

Vores wave-egnede oppustelige familie-SUP er specialdesignet til dig der vil have en SUP der kan det hele. Den er lavet i den tykkelse (15cm) der skal til for at være stabil i bølger og den har et 4-finnet setup der giver bedre manøvreegenskaber på både fladt vand og i bølger. Vi har udviklet den over nogle omgang og givet den masser af kick i næsen, så man nemt
kan ride bølger med ungerne ombord uden at risikere at snuden dykker. Og der er snore til en taske hvis man vil på langfart.

Denne oppustelige SUP er lavet i høj kvalitet og er meget stiv og stabil. Den kommer med kommer med kvalitetstilbehør i form af en god og solid pumpe med manometer, en god justerbar pagaj der kan deles i tre samt en solid taske så man også kan rejse med SUPen.

Denne oppustelige SUP har mulighed for montering af windsurf-børnerig

længde: 300cm
bredde; 85cm
tykkelse: 15cm
Volumen: 280 liter

N.B. En oppustelig SUP på 15cm i tykkelsen er typisk over dobbelt så stiv som en
oppustelig SUP på 10cm i tykkelsen. En oppustelig SUP på 15cm i tykkelsen koster typisk
mellem 8 og 10.000kr, så med denne SUP får du virkelig god værdi for dine penge og den
kan på ingen måde sammenlignes med de bløde billige SUPs der er kommet på markedet
fra 3-4000kr

http://www.youtube.com/watch?v=B6zFRVCGPyk
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