Xboard Boardshop - Skæring Hedevej 34
8250 Egå

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

T-series [AIR] 2019 v3 5´6" x 18"
Brand: Xboard KITE-SUP-SURF-FOIL
Product Code: Tseries56
Availability: 6
Weight: 0.00kg
Dimensions: 0.00cm x 0.00cm x 0.00cm

Price: Dkr 6.495,Ex Tax: Dkr 5.196,-

Short Description
T-series AIR v3
I samarbejde mellem en af DKs aller bedste wave-kitere Timo Sander og boarddesigner
Thomas Alsbirk har Xboard bragt den 3. version af dette populære board til verden, med
helt fantastiske egenskaber både til waveriding og strapless airs

Description
T-series AIR v3
I samarbejde mellem en af DKs aller bedste wave-kitere Timo Sander og boarddesigner Thomas Alsbirk har Xboard bragt dette board til verden.Boardet skal er baseret på ekstremt velfungerende designs og skal testes grundigt vinteren over i Cape Town af Timo som er en af DKs absolut dygtigste kitere. Boardet er lavet med en solid 9mm træstringer, 3 lag 6 0z
glas under forfoden samt carbon vector net i kanterne. Der er selvfølgelig xboards signatur kanaler i bunden og en powerorienteret rockerkurve. Monteret med 3+2 FCS II bokse og leash plug.

Medium: 5'6" x 18" - Vægt kun ca. 2,8 kg, med Carbon Vector Net forstærkninger over dækket og ekstra glas i fodområdet

Boardet leveres med finner og tailpad. Logo front pad kan bestilles som tilbehør

Boardet er designet til at være det ultimative cross-over board der funger perfekt både til
strapless air / freestyle såvel som radikal waveriding både i perfekte Cape Town forhold
eller til en almindelig blæsevejrsdag i Havstokken, Hornbæk eller Hanstholm.
Boardet skal er baseret på vores over 5 års erfaring med ekstremt velfungerende designs
og det er en tunet version af tidligere T-series shapes. Boardet kommer nu med 5
finnebokse så det er muligt at sejle det både som Quad og Thruster.
T-series er lavet med en solid 9mm træstringer, 3 lag 6 0z glas under begge fødder samt
carbon vector net i kanterne ind mod træstringeren i midten. Der er selvfølgelig xboards
signatur kanaler i bunden som absorberer hårde landinger og bryder chop - flexet er

afstemt og det har en powerorienteret rockerkurve som performer godt og går god højde.
Der følger originale FCS II finner med til de 3+2 FCS II bokse og der er leash plug i
tailien.
Inclusive tail pad og front pad.
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