Ceník veslic Liteboat - platný od 1. června 2022
REKREAČNÍ LODĚ

Veslařské veslice pro

Hlavní výhody

DOPLŇKY V CENĚ
Slajd
Uchycení chodidel
Krakorec

LiteSport 1X
širokou veřejnost (od začátečníků po zkušené
veslaře).
Veslice pro volnočasovou zábavu i trénink.

LiteDuo
všechny veslaře, ale zejména začátečníky.
Veslice pro volnočasovou zábavu i trénink.

Univerzální loď pro každého a na všechny typy Velmi stabilní loď za všech podmínek, včetně
vodní hladiny, včetně příbřežního veslování.
příbřežního veslování.
Osvědčená stabilita a velmi snadné ovládání
Pro aktivní trávení volného času ve dvou!
díky inovativnímu tvaru lodi.
S praktickou sítí na zádi lodi k uchycení
záchranné vesty a sportovní lahví.

LiteRiver
veslování a sportovní trénink na pomalu
tekoucích řekách a jezerech.
Nejlehčí loď v naší nabídce.
Navržená pro zkušené veslaře.
Dvě verze lodního trupu (velikost S a L)
Snadná manipulace a transport jednou
osobou.

LiteTrio*
všechny veslaře i výuku veslování, ať ve
veslařských klubech nebo u pořadatelů
komerčních lekcí veslování.
Variabilita lodi, kdy si v ní zaveslují dva veslaři
(s párovými nebo nepárováni vesly) a
kormidelníkem (na kompozitním sedáku) nebo
si, s párovými vesly, zaveslují hned tři veslaři.

pěnový
flexi pásky na suchý zip

Samovylévací otvory (1 kus)
výškově nastavitelný, karbonový
flexi pásky na suchý zip

výškově nastavitelný, karbonový
flexi pásky na suchý zip

Samovylévací otvory (2 kusy)
dřevěný
flexi pásky na suchý zip

Párové přední křídlo se systémem rychlé
montáže

Párová přední křídla (2 ks) se systémem rychlé
montáže

Párové přední křídlo se systémem rychlé
montáže

Párová přední křídla (3 ks) se systémem rychlé
montáže. Sedačka pro kormidelníka
nedodává se
standardní verze 3x
9,20 m
75 kg
87 cm

Síť na zádi
ROZMĚRY
Délka
Hmotnost
Šířka lodě (paluba)

ano

ano

nedodává se

5m
27 kg
75 cm

6,5 m
43 kg
80 cm

5.60 m
23 kg
60 cm

Maximální zatížení

130 kg

200 kg

(S) od 40 do 75 kg
(L) od 70 do 110 kg

400 kg

145 000 Kč

232 000 Kč

151 000 Kč

394 000 Kč

Ceníková cena (Kč) bez příplatkové výbavy
a doplňků

Ceny jsou včetně DPH, franko sklad prodávajícího Praha.
Pozn.*: LiteTrio cena je včetně DPH, franko sklad prodávajícího Pontcharra / Francie!

COASTAL
A REKREAČNÍ LODĚ
Veslařské veslice pro

LiteRace 1X

LiteRace 2X

LiteRace 4X*

FISA COASTAL VESLOVÁNÍ

FISA COASTAL VESLOVÁNÍ

FISA COASTAL VESLOVÁNÍ

Loď navržená pro závodní příbřežní "coastal"
veslování dle standardů FISA.
Hlavní výhody

výuku veslování ve skupině a putování po
řekách, jezerech a přehradách.
První gigová loď, která umožňuje První gigová loď, která umožňuje
párové i nepárové veslování se
párové i nepárové veslování se
změnou křídla jen během 5 minut. změnou křídla jen během 5 minut.
Vynikající loď do oblastí s častým
výskytem vln (řeky, jezera,
přehrady).

nastavitelný karbon
flexi pásky na suchý zip

Samovylévací otvory (2 kusy)
nastavitelný karbon
flexi pásky na suchý zip

Párové přední křídlo se systémem rychlé
montáže

párové krakorce (připevněné k hliníkové
desce)

párové krakorce (připevněné k hliníkové
desce)

Párová přední křídla (4 ks) se systémem rychlé
montáže

ano

ano

ano

nedodává se

10.7 m
< 140 kg
1.31 m

11 m

75 cm

7.5 m
< 60 kg
1m

87 cm

130 kg

260 kg

500 kg

500 kg

285 000 Kč

540 000 Kč

476 000 Kč

Síť na zádi
ROZMĚRY
Délka
Hmotnost
Šířka lodě (paluba)
Beam (waterline)
Maximální zatížení
Ceníková cena (Kč) bez příplatkové výbavy
a doplňků

6m
35 kg

31,5 kg

177 000 Kč

185 000 Kč

Ceny jsou včetně DPH, franko sklad prodávajícího Praha.
Pozn.*: LiteRace 4X a LiteQuattro ceny jsou včetně DPH, franko sklad prodávajícího Pontcharra / Francie!

ANVI TRADE s.r.o.
Bečovská 1273/1
104 00 Praha 10 - Uhříněves
Tel.: +420 602 202 311
E-mail: info@veslice.cz

Loď navržená pro závodní příbřežní "coastal"
veslování dle standardů FISA.
Kormidlo je možné během jízdy zdvihnout z
vody a tím zvýšit rychlost, stejně jako usnadnit
manipulaci s lodí (např. při spouštění).

LiteQuattro* Open
deck (klidnější voda)

výškově nastavitelný, karbonový
flexi pásky na suchý zip

DOPLŇKY V CENĚ
Slajd
Uchycení chodidel
Krakorec

Loď navržená pro závodní příbřežní "coastal"
veslování dle standardů FISA.
Tuhost lodi zajišťují podélné karbonové
výztuhy.

LiteQuattro* Closed
deck (velké vlny)

Samovylévací otvory (2 kusy)
dřevěný
karbonový
flexi pásky na suchý zip

