
 

Grand 10.6 SUP Brett 

- Nøye designet og utviklet brett, med kvalitet og materialer fra øverste hylle. 
- Hvert brett er håndlaget og gjennomgår en rekke kvalitetssjekker før de blir godkjent. 
- Stor og stabil modell, godt egnet for nybegynnere, yoga og allround padling. Perfekt familie brett, da det tåler 

vekt opptil 125-130 kg.  
- Brettet egner seg også godt for viderekomne og lengre turer med litt pakning, takket være optimal utforming. 
- Dobbel duk i både dekk og sider – gir ett stivere brett som tåler mer og varer lengre. 
- Meget behagelig spesial EVA-skum uten freste spor til å stå/sitte på. Slipp trykksmerter under bena på grunn av 

grovt mønster, skummet gir godt feste og isolasjon, selv når det er vått. 
- Kvalitetsventil med lufttett hurtigkobling for rask fylling. 
- Tre styrefinner for maksimal retningsstabilitet med meget solid innfesting. Limt profil med spor på brett og spor 

på finnen, gir en trygg og enkel festing. Kan enkelt tas av ved transport/oppbevaring av brett. 
- SUP-pumpe i topp kvalitet levert fra anerkjente Scoprega i Italia (Bravo SUP3). 
- Solid, justerbar åre i aluminium med nylonforsterket blad og fylt med skum slik at den flyter. 
- Sikringsline medfølger, ekstra sikkerhet – unngå å miste brettet når du padler! 
- Brettet har totalt tre D-ringer (feste kroker). To i baug og en akter. Dette gjør det enkelt å fortøye brettet og 

sikre det under transport (andre brett har vanligvis bare en D-ring). 
- Praktisk strikk i baugen utformet for å holde godt på bagasje. 
- Barnehåndtak fremfor EVA-skum, på denne måten er det trygt å ta med ut barn på padletur. 
- God tykkelse (15 cm) gjør at du holder deg tørr på bena og tåler sjø bedre! 
- Stor og solid bære bag med skulderstropper og løfthåndtak, letter transport og lagring av brettet. 
- Tilgjengelig i tre forskjellige farger. 

Dimensjon brett: 320 x 83 x 15 cm  
Volum: 340 liter 

Brett pakke:  

o SUP-Brett 
o Justerbar padleåre 
o Kvalitetspumpe 
o Avtakbare finner 
o Sikringsline 
o Reparasjonssett 
o Solid bære bag 

 
Veil pris:   4.590,- 


