
 Längd: Bladets bredd: Bladets längd: Skaftdiameter Ø: Vikt ca/st:
 210 cm 85 mm 870 mm 30 mm x 34 mm 880 g
 215 cm 85 mm 870 mm 30 mm x 34 mm 910 g
 220 cm 85 mm 870 mm 30 mm x 34 mm 995 g
 228 cm 85 mm 870 mm 30 mm x 34 mm 1090 g

 Längd: Bladets bredd: Bladets längd: Skaftdiameter Ø: Vikt ca/st:
 210 cm 85 mm 870 mm 30 mm x 34 mm 615 g
 215 cm 85 mm 870 mm 30 mm x 34 mm 645 g
 220 cm 85 mm 870 mm 30 mm x 34 mm 695 g
 228 cm 85 mm 870 mm 30 mm x 34 mm 790 g

 Längd: Bladets bredd: Bladets längd: Skaftdiameter Ø: Vikt ca/st:
 214 cm 17,5 mm 470 mm 27 mm x 32 mm 900 g
 216 cm 17,5 mm 470 mm 27 mm x 32 mm 930 g
 218 cm 17,5 mm 470 mm 27 mm x 32 mm 965 g
 220 cm 17,5 mm 470 mm 27 mm x 32 mm 995 g
 222 cm 17,5 mm 470 mm 27 mm x 32 mm 1045 g
 224 cm 17,5 mm 470 mm 27 mm x 32 mm 1085 g

 Längd: Bladets bredd: Bladets längd: Skaftdiameter Ø: Vikt ca/st:
 210 cm 175 mm 460 mm 28 mm (25 mm x 32 mm) 870 g
 215 cm 175 mm 460 mm 28 mm (25 mm x 32 mm) 890 g
 220 cm 175 mm 460 mm 28 mm (25 mm x 32 mm) 920 g
 225 cm 175 mm 460 mm 28 mm (25 mm x 32 mm) 950 g
 240 cm 175 mm 460 mm 28 mm (25 mm x 32 mm) 990 g

En vacker, lätt och varm grönlandspaddel av asp och 
klibbal. Paddeln med smala symmetriskt formade blad 
lämpar sig väl för paddling i starka vindar, ”rullning” samt 
långa turer eftersom den smala formen belastar mindre 
muskler och leder. Ytbehandlad med olja.

Greenland

Greenland Western Red Cedar

En vacker, lätt och varm grönlandspaddel i Western Red 
Cedar (thuja plicata) trä. Marknadens lättaste. Paddeln 
med smala symmetriskt formade blad lämpar sig väl för 
paddling i starka vindar, ”rullning”, samt långa turer ef-
tersom den smala formen belastar mindre muskler och 
leder. Ytbehandlad med olja.

Cajaq

Classic

Kajakpaddel av massivt trä för den kräsna paddlaren. 
Mycket lätt, utmärkt jämvikt. Asymmetriskt och sked-
format blad. Högerhandspaddel, bladen är i 60 graders 
vinkel i förhållande till varandra. Bladet är 17,5 cm brett. 
Handtagen har oval form för att paddelpositionen skall 
kännas igen. Tillverkad av asp. Bladspetsen är förstärkt 
med klibbal. Ytbehandlad med speciallack.

En förträfflig lätt högerhandspaddel av trä, utvecklad för 
utflykter. Handtagen, höger sida, har oval form. Bladen är 
i 60 graders vinkel i förhållande till varandra. Speciallami-
nerat och asymmetriskt blad med böjd form. Ytbehandlad 
med speciallack.
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Classic Plus

 Längd: Bladets bredd: Bladets längd: Skaftdiameter Ø: Vikt ca/st:
 210 cm 175 mm 460 mm 28 mm (25 mm x 32 mm) 1110 g
 215 cm 175 mm 460 mm 28 mm (25 mm x 32 mm) 1150 g
 220 cm 175 mm 460 mm 28 mm (25 mm x 32 mm) 1170 g
 225 cm 175 mm 460 mm 28 mm (25 mm x 32 mm) 1200 g
 240 cm 175 mm 460 mm 28 mm (25 mm x 32 mm) 1240 g

Likadan som nr 16, men försedd med skarv. Speciellt 
utvecklad för utflykter och lämpar sig därför som extra 
paddel. Paddeln ryms i små utrymmen vilket för den lätt 
att förvara och transportera.

Notera att trä som ett levande material samt dess bearbetning kan påverka måtten.

Produktnummer: 15



 Längd: Bladets bredd: Bladets längd: Skaftdiameter Ø: Vikt ca/st:
 210 cm 192 mm 530 mm 28 mm 890 g
 215 cm 192 mm 530 mm 28 mm 920 g
 220 cm 192 mm 530 mm 28 mm 950 g
 225 cm 192 mm 530 mm 28 mm 980 g
 230 cm 192 mm 530 mm 28 mm 1010 g
 235 cm 192 mm 530 mm 28 mm 1030 g

 Längd: Bladets bredd: Bladets längd: Skaftdiameter Ø: Vikt ca/st:
 210 cm 195 mm 470 mm 28,6 mm 935 g
 220 cm 195 mm 470 mm 28,6 mm 960 g
 225 cm 195 mm 470 mm 28,6 mm 965 g
 240 cm 195 mm 470 mm 28,6 mm 1000 g
 250 cm 195 mm 470 mm 28,6 mm 1025 g

 Längd: Bladets bredd: Bladets längd: Skaftdiameter Ø: Vikt ca/st:
 210 cm 195 mm 470 mm 28,6 mm 1000 g
 220 cm 195 mm 470 mm 28,6 mm 1030 g
 225 cm 195 mm 470 mm 28,6 mm 1050 g
 240 cm 195 mm 470 mm 28,6 mm 1070 g

En lätt och varm kajakpaddel med dom bästa egenska-
perna av trä och komposit. De asymmetriskt formade 
bladen är starka och lätta, den högra handtagen har 
oval form för att paddelpositionen skall kännas igen. 
Bladen är i 60 graders vinkel i förhållande till varandra. 
Den vackra aspskaften är målad och ytbehandlad med 
speciallack.

Compact Hybrid

Camping

Lätt och slitstark allroundpaddel. Högerhandspaddel, 
bladen är i 60 graders vikel i förhållande till varandra. 
Böjda och symmetriskt formade blad av stark plast.

Camping Plus

Likadan som nr 17, men försedd med skarv. Lämpar sig 
utmärkt som extra paddel, eftersom den ryms i små ut-
rymmen, vilket gör den lätt att förvara och transportera.
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TIPS FÖR VAL AV PADDELLÄNGD:
En lämplig längd för långfärdspaddling är 215-225 cm för 
herrar och 210-220 cm för damer. Längden på paddeln 
beror på kajakens bredd och din längd.


