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От  Woosung IB с голямо удоволствие бихме искали да Ви представим 
нашата компания чрез каталога ни. В Woosung IB, създедадена 
през 1983 се гордеем с това, че непрекъснато преследваме 
иновациите в технологиите и  индустрията за надуваеми изделия, 
като даваме своя принос. Нашият девиз е „Впечатли с най-добрите 
продукти и услуги“, това напълно описва духа на нашата компания, 
която е фокусирана в насърчаването на най-добрите инжинери и 
работници.

Няма да е пресилено да кажем, че историята на марката ни Z-pro 
е от великите ни технологични постижения. Z-pro е разработила 
над 100 вида надуваеми лодки, които се изнасят в над 60 страни 
по света. След отварянето на четвъртото ни предприятие в 
Китай, обемът на произведената продукция надуваеми изделия 
надминава 40 000 лодки на година.

WOOSUNG I.B.
• Качество
• Иновации
• Обслужване на клиента
• Конкурентни цени

Основният принцип на нашата компания 
е страстта за работа и иновации. Като 
резултат ние развихме нови продукти и 
създадохме нова ниша на пазара.
Превърнахме се в световна компания 
за продукти за водни спортове, с 
дистрибуторска мрежа в 60 страни и 
притежаваме 90% от дела на пазара за 

тази категория продукти.
Надуваемата лодка ZEBEC беше избрана за официална лодка на 
Световния шампионат по рафтинг и вече притежава 50% пазарен 
дял. Нашите рафтове са признати за своята безопастност при 
състезателна, професионална употреба или лично ползване. Важно 
да отбележем, че нашите спасителни лодки и военни лодки се 
използват в над 13 страни, включително от индонезийската армия.
В Woosung ние не се примиряваме с определено ниво. Нашата 
цел е да се стремим към по-добро бъдеще. Ние също се целим да 
застанем на чело на пазара за надуваеми лодки, като изправяме 
срещу  творческите предизвикателства с думите „Ще го направим!“

Придържаме се към принципите за да постигнем устойчив растеж, и 
никога не следваме модата, само за да можем да предложим нещо 
„ново“.  Най-големия източник на конкурентна сила в производството 
е надеждността, която можем да предложим на клиентите ни. 
Доставка на време, високо качество, и конкурентни цени са ключа за 
печеленето и задържането на клиенти. 

Нашата компания винаги се стреми към напредък. Ние приветстваме 
на вашия интерес нашия световен бранд KXone. Компанията Woosung 
I.B., Корея се е посветила на постоянно подобрение в предлагането на 
продуктите ни. Най-добрата подготовка за бъдещето е  да продължи 
да върви напред като запази доверието на клиентите. 

Your best Partner for a successful business

Woosung I.B. Co. Ltd.
прИтежава страст И е 
верен на прИнцИпИте.

ДОбре ДОшлИ в  
Woosung I.B.

Лидер в индустрията
• Най-големият производител на лодки

• Доставки в над 60 страни

•  Обем на прозиведената продукцие-над 40 000 
лодки на година

• Сертифициран от NMMA, Q и ISO

•   Нашия Институт по проучвания и развитие е  
сертифициран от KITA

•   Тридесет години служба на морската и развлекателна 
индустрия

•  Автоматизитано компютъризирано изрязване

•  Комбиниране на техниките на лепене и 
спояване

• PVC, хипалон и полиретанови тъкани

• Притежаваме над 300 модела

• Двадесет функционални дизайна шарки

•  Капацитет за изпработка на лодки с дължина до 
7 метра

•  Официален доставчик на армията на Република 
Индонезия



Първата уникални патентовани „Dropstitch“ каяци правят своето триумфално 
стъпване на пазара. Каяците KXone са видимо по-леки от наличните преди 
надуваеми каяци. Веднъж надути те са изключително твърди и устойчиви, в 
сравнение с продуктите с твърд борд. Във водата, каяците KXone не отстъпват по 
скорост и маневреност на тези с твърд борд. Но най-големите преимущества на 
каяците KXone са, че можете просто да им изпуснете въздуха и да го приберете 
в багажника на колата ви, също така са изработени от иновативен издръжлив 
материал. И рабира се, не е нужно да превозвате тежки каяци върху колата си, 
така че  новите каяци дори намаляват разхода на гориво.
За разлика от другите каяци, новата технология за надуване на KXone позволява 
да бъдат надути за само няколко минути. Поради това, че са добни, с уникален 
ергономичен дизайн и седалки предоставят повече комфорт при гребане. Като 
един от най-големите производители  на пордукти за водни спортове, Woosung 

е компания с традиции в иновативните технологии. Лек, устойчив и с лепило с 
отлично качество, висококачественият нов материал „SELYTECH“ Dropstitch е 
продукт на седемгодишни разработки и проучвания. Така покриват изискванията 
на световния пазар за надуваемо оборудване за водни спортове. Под името на 
KXone Woosung също така се произвеждат ново поколение спасителни жилетки, 
които да бъдат използвани с каяците и SUP дъските. Искаме да Ви благодарим, 
но и да ви поздравим, ако четейки тази информационна брошура сте решили да 
изберете KXone.

премиум породуктите KXone-най-
доброто, което можете да получите сеГа

пригответе се  да се насладите на нашето ново 
поколение ултра модерни каяци KXone, демостриращи технологичен 
напредък в конструирането на каяци..



ADVANCED

TECHNOLOGY
KAYAK•  първият каяк в света изцяло от dropstitch

•  технологията ds предоставя най-голяма 
устойчивост на надуваеми каяци 

пОДсИлваЩ 
МатерИал на КаЯКа 
Двете странични камери и дъното са  от много устойчив 
материал с плътност 1000 дение, което добавя здравина 
и издръжливост, както и по-голяма устойчивост и 
задържане на въздуха. Новото надуваемо с високо 
налягане  DROPSTITCH дъно дава изключителна здравина 
без да утежнява.

КаЯК пОКрИт с плат
Подът и горната част от корпуса са направени от 
изключително здрав найлонен Оксфорд плат с 
полиуретаново покритие с плътност 840 дение. Дъното 
и една трета от външните странични камери са 
направени с плътност 1000-дение изключително здрав 
материал, като увеличава силата и издръжливоста, 
устойчивостта на триене и по-добро задържане на 
въздуха.

КаЯК От dRoPstItCH 
Страничните камери и дъното са изработени по 
напредналата технология SELYTECH DS (dropstitch) 
за максимална здравина, надуване с високо 
налягане, трайност и устойчивост на износване. С 
заострена форма, изработен от твърд и издръжлив 
материал за по-добро управление.
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SLIDERSLIDER

SLIDER 410 

Дължина:   13.5’’ / 4.10 m 

Ширина:   33.5’’ / 0.85 m

Тегло:  34 lbs / 15,5 kg

Максимална товаримост: 
463 lbs / 210 kg

Капацитет: 2 ма възрастни

SLIDER 485 

Дължина:   15.9’’ / 4.85 m 

Ширина:  33.5’’ / 0.85 m

Тегло:   39 lbs / 17,9 kg

Максимална товаримост: 
551 lbs / 250 kg

Капацитет:: 2+1 ма възрастни

SLIDER 350

Дължина:  11.4’’ / 3.50 m 
Ширина:  33.5’’ / 0.85 m
Тегло:  28 lbs / 12,9 kg
Максимална товаримост:
320 lbs / 145 kg
Капацитет: 1 възрастен

Slider е първият надуваем каяк направен изцяло от материала dropstitch SELYTECH, 
което добява приимущества, които обикновените надуваеми каяци не притежават. 
Страните от dropstitch имат по-тесен профил, поради който плава по-лесно и по-бързо, 
също така освобождава повече място за багаж. Отворената конфигурация позволява 
пълен достъп до всички места, също така прави по-лесно връщенто на борда при 
възможно обръщане. V-образните dropstitch страни позволяват каякът да седвижи в 
права линия, по-бързо и с по-малко усилия. Slider разполага също с уникална V-образна 

форма, която дава няколко важни приимущества: Остро влизане и чисто излизане, 
за по-добро движение и повече ефикастност при гребане. По-дълга следа, по-добра 
скорост и ефикасност на гребането. Надуваемият каяк Slider Ви се справя толкова 
добре, колкото и каяците с твърд корпус. Уникалният дренажен клапън позволява 
успешното дрениране на водата когато каякът е на сушата. Предоставя достатъчно 
място и удосбство за един човек (SLD100) или двама човека (SLD200) с достатъчно 
място за багаж. Slider е пректиран за употреба в реки, бързеи, езера или море. 

• първият в света каяк от 100% ds
•     ds технологията предоставя най-голямата 

здравина за надуваеми лодки
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бърз и лек, изработен от особено здрав 
материал selytech®.

•   Здрав, издръжлив, компактен и лек, с изключителна маневреност 
и отлична стабилност.

•  Надминава скотостта на каяците с твърд борд с предимствата и 
удобствата на надуваемия

•  Страничните камери и дъното са направени от  материала Advanced 
SELYTECH (dropstitch) за по-голяма здравина, надуване под високо 
налягане, издръжливост и устойчивост на триене.

•  V-образната форма на дъното, израбитено от здрав, издръжлив 
материал, който спомага за по-доброто движение, улеснява 
гребането и увеличава скоростта.

•  Регулируемите седалки предлагат отлична опора и комфорт за 
гърба.

•  Множеството пръстени на SLD200 позволяват седалките да бъдат 
регулирани за един или двама човека.

•  Луксозните клапани за високо налягане са надеждни
•  Големия подвижен кил позволява на движението на каяка в права 

линия при гребане.
•  Голям клапан за източване, лесен за отваряне и затваряне, помага 

за бързия  и лесен дренаж.
•  Уникален, изключително лек и с дизайн подходящ за всяка 

възраст.

sld485

sld410

sld350
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преди монтажа

 Кил –преди монтажа  

преди монтажа след монтажаслед монтажа

подложка за крака

Затворен

Отворен
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Baram е най-известния мултифункционален каяк, идеален 
както за начинаещи, така и за напреднали. С корпус направен 
от подсилен материал. Каякът е компактен и лек, следователно 
с него лесно се гребе, дори ако човек е сам. Дори се движи 
по-добре и по-бързо ако се използва с кил. Поканете приятел! 
BA200 и BA300  имат достатъчно място за две гребла и багаж. 
Baram е проектиран и конструиран за речно плаване и в 
защитени крайбрежни зони.

BARAMBARAM

BARAM 200
ДвА въЗМОжНИ цвяТА
Дължина:  11’0’’ / 3.35 m  

Ширина:  37.4’’ / 0.95 m

Тегло:  33 lbs / 15 kg

Максимална товаримост: 
440 lbs / 200 kg

Капацитет: 2 ма възрастни

BARAM 300 

Дължина:  13’5’’ / 4.10 m  

Ширина:  37.4’’ / 0.95 m

Тегло:  40 lbs / 18 kg

Максимална товаримост:
550 lbs / 250 kg

Капацитет: 2+1 ма възрастни Преди монтаж След монтаж

Дренажен 
клапан

Преди монтаж

След монтаж

Кил  

Затворен

Отворен

•  Здрав, издръжлив, компактен и лек, с изключителна 
маневреност и отлична стабилност.

•  V-образно дъно за отлична форма и линии за повече 
стабилност,  дори в по-бурни води.

•  Покритието на пода и горната част на страничните 
камери са направени от изключително здрав найлонен 
Оксфорд плат с полиуретаново покритие с плътност 
840 дение. По-голямата устойчивост и твърдост правят 
гребането по-лесно.

•  Дъното и една трета от страничните камери са 
направени са  от много устойчив материал с плътност 
1000 дение, което добавя здравина и издръжливост, 
както и по-голяма устойчивост и задържане на 
въздуха.

•  Здрави ципове на основните камери и дъно предоставят 
лесен достъп до вътрешен корпус при замяна или 
поправка на надуваемите части.

•  Регулиращи се седалки с ципове и с възглавничка 
от пяна, която осигурява отлична опора за гърба и 
изкючителен комфорт

•  Има множество пръстени от двете страни и колани, 
които помагат за регулиране на позицията кагато се 
използва от един или двама души.

•  Насочването на кила осигурява по-добро управление, 
бързо и лесно гребане. 

•  Нашите големи клапани правят по-лесно надуването 
и изпуснакето на въздуха на каяка. 

•  Голям H3 клапан за източване, лесен за отваряне и 
затваряне, който да помогне за дренажа.
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Flash е направен за да покрие изискванията на дори най-
взискателните клиенти. Гладък, здрав, изключително устойчив 
и стабилен, Flash е подходящ за по-опитни и за начинаещи 
гребци. Моделите Flash, които се предлагат са за един човек 
(FL100) и за двама (FL200).  И двата модела са комфортни 
просторни, с  предостатъчно място за багаж. По-голямата 
повърхност увеличава скоростта и подвижността, резултатът 
е по-гладко и лесно движение.

Уникалният дренажен клапън може да бъде отворена при 
по-бурни или затворен при спокони води. Flash е създаден 
за плаване в бурни води, теки, езера и защитени крайбрежни 
моркси зони.

•  Здрав, издръжлив, компактен и лек, с изключителна 
маневреност и отлична стабилност.

•  V-образно дъно за отлична форма и линии за 
повече стабилност,  дори в по-бурни води.

•  Покритието на пода и горната част на страничните 
камери са направени от изключително здрав 
найлонен Оксфорд плат с полиуретаново покритие 
с плътност 840 дение. По-голямата устойчивост и 
твърдост правят гребането по-лесно.

•  Дъното и една трета от страничните камери са 
направени са  от много устойчив материал с 
плътност 1000 дение, което добавя здравина и 
издръжливост, както и по-голяма устойчивост и 
задържане на въздуха.

•  Новото dropshtich дъно позволява надуване 
при високо налягана, което дава изключителна 
устойчивост, без излишно утежняване.

•  Регулиращи се седалки с ципове с възглавничка 
от пяна, която осигурява отлична опора за гърба 
и изкючителен комфорт

•  Специалните клапани за високо налягане  H3 
могат да бъдат премахнати или подменени, те са 
изключително надеждни

•  Насочването на кила осигурява по-добро управление, 
бързо и лесно гребане. 

FLASH 100 

Дължина:  9’6’’ / 2.90 m  

Ширина:  37.8’’ / 0.96 m

Тегло:  26 lbs / 12 kg

Максимална товаримост:
319 lbs / 145 kg

Капацитет: 1 взрослый

FLASH 200 

Дължина:   12’3’’ / 3.74 m  

Ширина:  37.8’’ / 0.96 m

Тегло:  37 lbs / 17 kg

Максимална товаримост:
461 lbs / 210 kg

Капацитет: 2 ма възрастни

Преди монтаж

След монтаж

Киль

Затворен

Отворен

ОбОрУДване 
пълен кит                                     

Преди монтаж

След монтаж

Fl200

STABILITY

STRAIGHT
SEA

FLATWATER

YTILIBAREVUENA
M

STABILITY

YTILIBAREVUENA
M

SPRINTER

BARAN

FLASH 100 FLASH 200slider 100 slider 200 BARAN 200 BARAN 300 PIONEER 300

DEEPS

TRACKING

STABILITY

DEEPS

TRACKING

DEEPS

TRACKING

DEEPS

TRACKING

DEEPS

TRACKING

DEEPS

TRACKING

DEEPS

TRACKING

DEEPS

TRACKING

DEEPS

TRACKING

DEEPS

TRACKING

SPRINTERALLROUND ADVENT

Fl100

FLASHFLASH

подложка за кракаДренажен 
клапан
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STABILITY

STRAIGHT
SEA

FLATWATER

YTILIBAREVUENA
M

STABILITY

YTILIBAREVUENA
M

SPRINTER

BARAN

FLASH 100 FLASH 200slider 100 slider 200 BARAN 200 BARAN 300 PIONEER 300

DEEPS

TRACKING

STABILITY

DEEPS

TRACKING

DEEPS

TRACKING

DEEPS

TRACKING

DEEPS

TRACKING

DEEPS

TRACKING

DEEPS

TRACKING

DEEPS

TRACKING

DEEPS

TRACKING

DEEPS

TRACKING

SPRINTERALLROUND ADVENT

Pioneer e изборът за начинаещи. Той е лек, солиден и 
достатъчно здрав, за да издържи двама човека и багаж. 
Идеалният семеен придружител за риболов, гмуркане, 
Pioneer също е страхотен каяк за напреднали, дори в 
умерено бурни и бързо движещи се води. Един човек може 
лесно да носи, разопакова, надуе, а след това да изпусне 
въздуха и да прибере каяка.

• Компактен, лек и издръжлив

• Корпус изработен от дебел устойчив на слънце и 
    солена вода материал

• V-образно дъно за маневреност и стабилност

• Дъно с една греда за повече устойчивост

• Подвижни надуваеми седалки с опора за гърба

• Предна и задна част “spray skirts”

• Надуваеми седалки

• Големи  клапани, които се отварят и затварят лесно 
    за лесно надуване и изпускане на въздуха

• Голям клапан за източване, лесен за отваряне и 
    затваряне, помага за бързото и лесно дрениране.

PIONEER 

Дължина:  11’2’’ / 3.40 m  

Ширина:  34.6’’ / 0.88 m

Тегло:  24 lbs / 11 kg

Максимална товаримост:
440 lbs / 200 kg

Капацитет: 2 взрослый

PIONEER PIONEER PIONEER -

сеМеЙнИЯт 
КаЯК

PIONEER -

pio340

ОбОрУДване 
пълен кит                                     
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WINGFISH
WINGFISH

Мултифункционалния каяк от най-големия в 
света производител на надуваеми продукти 
за водни спортове се откроява с уникалната 
си гъвкавост: използвайте го за гребане, 
риболов, или като лодка.Woosung / Корея 
произвежда над 60 000 надуваеми SUP 
дъски годишно. С помощта на технологията 
усъвършенствана през десетилетията, Woosung 
сега се разширява своята линия от каяци с новия 
риболовен каяк, изработен от изключително 
издръжливият Dropstitch материал. Drop Стич 
притежавахиляди фини нишки от полиестер 
във вътрешността на надуваемия продукт, като 
осигурява несравнима здравина. За разлика 
от традиционните надуваеми каяци,WINGFISH 
е не само твърд, но и много лек.След като 
извадите WINGFISH от багажника на колата 
си, можете веднага да се насладите на 
гребането или да го задвижите с помощта 
на стандартен електрически извънбордов 
двигател. Специалната нова функция на 
WINGFISH са двете странични крила, които 
при сгъване осигуряват стабилна платформа 
за риболов. Освен това, алуминиевата опора 
с регулируема височина предлага опора за 
по-голяма безопасност. При гребане просто 
сгънете крилата. WINGFISH може да бъде 
използван дори във вода с дълбочина от 
само 6 инча (15 см)! След като приключите с 
риболова, можете просто да приберете каяка 
в багажника на колата си. Оборудван със 
стойки за въдица и гумена мрежа, която да 
придържа всичкия Ви багаж, WINGFISH е добра 
алтернатива на трудните за транспортиране 
лодки.

Поглед от горе 
при гребане

Поглед отстрани 
при гребане

Поглед отгоре, 
при използване 
като платформа
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Интелигентна система, 
която с няколко движения 
го преввръща в 
платформа

Wingfish, също така може да бъде 
използван с надуваемата Dropstitch седалка

WINGFISHWINGFISH

Базовият каяк със страничните крила тежи само 20 килограма (44 ibs). Предлагайки 
минимално съпротивление,той се плъзга над водата като сърф. На вашето  риболовно 
място, използвайте алуминиеви панти на устройство за бързо и лесно разгъване на 
”крилата”, които образуват стабилна платформа. Дръжте се или просто се облегнете на 
алуминиевата опора, за да се насладите на спорта в седнало или изправено положение. 
The WINGFISH е изработен от високотехнологичен Selytech dropstitch материал. Във 
вътрешната част хиляди фини полиестерни нишки правят конструкция изключително 
стабилна и здрава, като осигуряват допулнителна опора и плътност.

Мултифункционалният каяк
Приспособление за безопасен 
риболов в изправено положение

Две гумени мрежи за багаж

Разгънати странични крила 
образуват стабилна платформа

Дръжка за носене

Подложка против 
хлъзгане EVA

Стойка за въдица

WINGFISH 

Дължина:   3.40 m  

Ширина:  0.78 m (при свити крила)
Ширина:  1.60 m (платформа)
Тегло: 20 kg

Капацитет: 2 човека

Седалка въртяща 
се на 360 градуса

Механизъм, който свързва 
крилата с основата

Ключ

С прибрани крила е готов 
за гребане

Използвайте като лодка, Използвайте като кану или каяк

Кил за движение

Интелигентен механизъм 
за настройка на страничните крила Сгънато
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Length overall 
335 cm 

11‘
410 cm 

13‘5“ 
290 cm 

9‘6“
374 cm 

12‘3“ 
340 cm  

11‘2“ 
350 cm  

11‘5“ 
410 cm 

13‘5“ 
485 cm 

15‘9“ 
340 cm 

11‘2“ 
320 cm 

10‘5“ 
335 cm  

11‘
350 cm 

11‘5“ 

Width overall
95 cm 
37.4“

95 cm 
37.4“ 

96 cm 
37.8“ 

96 cm
 37.8“ 

88 cm  
34.6“ 

85 cm 
33.5“ 

85 cm 
33.5“ 

85 cm 
33.5“ 

160 / 78 cm 
63“/ 30.7“

86 cm 
34“ 

84 cm 
33“ 

76 cm  
30“ 

Width inside
43 cm 

17“ 
43 cm 

17“ 
38 cm 

15“ 
38 cm 

15“ 
42 cm  
16.5“ 

52 cm  
20.4“

52 cm  
20.4“

52 cm  
20.4“ N/A N/A N/A N/A

Weight 
15 kg 
33 lbs

18 kg 
40 lbs

12 kg 
26 lbs

17 kg 
37 lbs

11 kg 
24 lbs

14,4 kg 
28 lbs

16,2 kg 
34 lbs

20,0 kg 
39 lbs

20 kg 
44 lbs

10.3 kg 
22.7 lbs

10.5 kg 
23.1 lbs

10.2 kg 
22.5 lbs

Max. NO.
passengers

2 persons 2+1 persons 1 person 2 persons 2 persons 1 person 2 persons 2+1 persons 2 persons N/A N/A N/A

MAX. LOAD
200 kg 
440 lbs

250 kg
550 lbs

145 kg
319 lbs

210 kg
461 lbs

200 kg 
440 lbs

145 kg 
320 lbs

210 kg 
463 lbs

250 kg 
551 lbs N/A N/A N/A N/A

Drain Valves 3 3 2 4 3+2 1 1 1 N/A N/A N/A N/A

side chambers
26 cm 
10.2“ 

26 cm 
10.2“ 

29 cm
 11.4“ 

29 cm 
11.4“ 

23 cm  
19.1“ 

10 cm 
4“ 

10 cm  
4“ 

10 cm  
4“ N/A N/A N/A N/A

No. of chambers 3 3 3 3 5 3 3 3 3 1 1 1

D-ringS 8 10 6 10 N/A 6 12 12 16 4 4 4 

DRUCK / PSI 1.45 1.45 Floor: 7.25
Side Tube: 3.60

Floor: 7.25
Side Tube: 3.60 N/A 8.00 8.00 8.00 15.0 15.0 15.0 15.0

PACKMASS (cm) 85 x 40 x 25 85 x 40 x 35 85 x 40 x 25 85 x 50 x 30 85 x 40 x 25 85 x 45 x 30 85 x 55 x 35 75 x 35 x 25 75 x 35 x 25 75 x 35 x 25

standard

Калъф
Помпа

Кил
2 седалки

Кит за поправка
Ръководство с 

инструкции

Калъф
Помпа

Кил
3 седалки

Кит за поправка
Ръководство с 

инструкции

Калъф
Ръчна помпа

Кит за поправка
Кил за управление

1 седалка
Подложка за крака 

Ръководство с 
инструкции

Калъф
Ръчна помпа

Кит за поправка
Кил за управление

2 седалки
Подложка за крака 

Ръководство с 
инструкции

Калъф
Помпа

Кит за поправка
2 надуваеми седалки

Ръководство с 
инструкции

Калъф
Ръчна помпа

Кит за поправка
Кил за управление

1 седалка
Подложка за крака 

Ръководство с 
инструкции

Калъф
Ръчна помпа

Кит за поправка
Кил за управление

2 седалка
2 Подложка за крака 

Ръководство с 
инструкции

Калъф
Ръчна помпа

Кит за поправка
Кил за управление

2 седалка
2 Подложка за крака 

Ръководство с 
инструкции

Калъф
Ръчна помпа

Кит за поправка
Кил

DS седалка
2 гребла

Ръководство с 
инструкции

Много устойчив 
калъф

Ръчна помпа
Кит за поправка

Ръководство с 
инструкции

Много устойчив 
калъф

Ръчна помпа
Кит за поправка

Ръководство с 
инструкции

Калъф
Ръчна помпа

Кит за поправка
Кил за управление

2 седалки
2 подплатени 

погложки за крака
Ръководство с 

инструкции

странИчнИ КаМерИ 
И ДънО:

22-дебелина K-80
0.60 mm PVC

външнО пОКрИтИе,
нОс И КърМа:

Найлон с плътност 
840 дение 

Oxford с PU покритие

вътрешна част:
материал 0.55 mm, 

плътност 1000 дение

странИчнИ КаМерИ 
И ДънО:

22-дебелина K-80
0.60 mm PVC

външнО пОКрИтИе,
нОс И КърМа:

Найлон с плътност 
840 дение 

Oxford с PU покритие

вътрешна част:
материал 0.55 mm, 

плътност 1000 дение

странИчнИ КаМерИ 
И ДънО:

  0.70mm de material de 
1000 denieres

  пОКрИтИе на нОс И 
КърМа: 

Материал 0.90mm, 
плътност 1000 denieres

пОД:  
Материал Dropstitch 

100 mmT

странИчнИ 
КаМерИ И ДънО:

  0.70mm de material de 
1000 denieres

  пОКрИтИе на нОс 
И КърМа: 

Материал 0.90mm, 
плътност 1000 denieres

пОД:  
Материал Dropstitch 

100 mmT

странИчнИ КаМерИ 
И ДънО:

22-дебелиНа K-80
0.60 mm PVC

сеДалКа И 
пОКрИтИе:  
14-дебелина

r K-80 0.35mm PVC

странИчнИ КаМерИ: 
Материал Dropstitch  

(100mmT)

вътрешна КаМера:
Материал Dropstitch 

(80mmT)

пОКрИтИе на нОса И 
КърМата:

0.70 от материал с 
плътност от 1000 

дение

странИчнИ КаМерИ: 
Материал Dropstitch  

(100mmT)

вътрешна КаМера:
Материал Dropstitch 

(80mmT)

пОКрИтИе на нОса И 
КърМата:

0.70 от материал с 
плътност от 1000 

дение

странИчнИ КаМерИ: 
Материал Dropstitch  

(100mmT)

вътрешна КаМера:
Материал Dropstitch 

(80mmT)

пОКрИтИе на нОса 
И КърМата:

0.70 от материал с 
плътност от 1000 

дение

странИчна/
бОрДОва част

Dropstitch (150mmT)

PAd EVA:
Покритие против 

подхлъзване (5mmT)

спецИалнО 
пОКрИтИе:

0.52 от материал с 
плътност от 1000 

дение

ДОпълнИтелнО
1. 360º Action седалка 
2. Опора при стоене 

изправен

тЯлО
Dropstitch (150mmT)

PAd EVA:
Покритие против 

подхлъзване (5mmT)

спецИалнО 
пОКрИтИе:

0.52 от материал с 
плътност от 1000 

дение

тЯлО
Dropstitch (150mmT)

PAd EVA:
Покритие против 

подхлъзване (5mmT)

спецИалнО 
пОКрИтИе:

0.52 от материал с 
плътност от 1000 

дение

тЯлО
Dropstitch (150mmT)

PAd EVA:
Покритие против 

подхлъзване (5mmT)

спецИалнО 
пОКрИтИе:

0.52 от материал с 
плътност от 1000 

дение
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Kayak 
pioneer

sup
allround

sup
adventure

sup
sprinter

Kayak
slider 410

Kayak
slider 485

Kayak / SUP
wingfish

Kayak 
slider 350

Kayak 
flash 200

Kayak 
flash 100

Kayak 
baram 300

Kayak 
baram 200



Доверете се на професионалистите и 
експертите на Woosung

в история Woosung постоянно преследва на развиването на лодки, 
дъски и свързаните с тях части. Woosung държи голям брой патентентовани продукти. 

Ние можем да превърнем всяка идея в реалност.

сИ
ст

ем
а ОтблъсКваЩа вО

д
ата

вИ
сОКа УстОЙчИвОст

новото лепило  
Тъй като в продължение на 7 години ние сме направили редица изследвания и сме разработили, 

заедно с нашите международни партньори за развитие, ние получихме иновативното PU 
лепило, което е високотехнологично, което притежава всички нужни качестват. Ние, Woosung I.B. 

притежаваме всички права за използване и продажба.

висока температурна устойчивост
 издържа на нагряване до 100 ° по целзий (212 градуса по Фаренхайт °), 

докато съществуващите лепила не могат. Slytech може да достигне 150 ° 
целзий (302fahrenheid). Това е ценна характеристика особено при 
екваториалния климат, характеризиращ се с високи температури.

система отблъскваща водата
Изключително важно е да се намали съприкосновението с влагата, 
която е основна причина за повреди. в изключителна полза е за региони 
с повишена влажност и дъждовен сезон.

система за слепяване
високата устойчивост на  спойката се постига чрез висока температура, 
с помощта, на която лепилото се споява с материала.
Спойката е благодарение на химическо взаимодействие.

висока устойчивост
Изключителна устойчивост, която не намалява с времето, 
дори при излагане на високи температури.

Издръжливост
Не се наблюдава нарушаване на спойката между материала 
и лепилото. Издръжливост при високо налягане. 

Гаранция
Гаранция от 3 до 5 години.

Употреба
-Надуваеми продукти: Надуваеми SUP дъски, 
  надуваеми Prodotti gonfiabili: Tavole SUP, лодки ...  
-Меки PVC слоеве 
-Устойчив PVC материал  
-Уретаново покритие  
-Термо полиуретан
-Термопласт от полиуретан (TPU)
-Подсилена пластмаса 

в разработването на  SUP 
дъски и каяци с материала 
 по напредналата хетнология DS, 
  Woosung отбеляза редица постижения.

През последните години, Woosung непрекъснато подобрява Dropstitch технлогията. DS материала 
, който се използва в производството е създаден специално за Woosung, като се поддържа 

постоянно високо качество. Новите търсения на пазара призоват цялостна промяна в структура 
на нишките на Dropstitch и PVC ламиниране. Woosung сега въвежда своя нов , 

продукт с изключителни свойства, в съответствие с необходимите изисквания.

 Компанията Woosung произвежда продукти с новоразработия ds материал, 
който притежава отлични качества.

Използването на 

значително увеличава 
здравината.

Метериала  ds изработен по 
напреднала технология 



• висококачествено покритие от материала DS със сребрист цвят

• Изключителна здравина на лепилото. 

• 30% по-висока плътност на нишките 

•  Значително намаляване на проблема с въртенето чрез увеличаване на 
прецизността на наклона с 50%. 

• Подобряване на твърдостта чрез намаляне на мащаба на шарката от 
     12,5 мм на 10 мм. 

• Отлична устойчивост на материала при различни физически влияния 

• Отлична херметичност. 

• Огнеопорен, антибактериален, устойчив на петна, масла, киселини и основи.

• Специална защита срещу ултравиолетовите лъчи, устойчивост при различни       
    температури и антиоксидантни добавки.

• По желание DS плат - Специално подсилен DS материал с покритие от плат от      
    0.70mmT. Налични са всякакви цветове.

• Екологично чист материал DS 6NP (не съдържа фталати)

Новият материал SELYTECH може да се използва в много 
области. Предимството му е в неговата здравина. Може да се 
навие и да се прибере в багажника на колата, или бъде изложен на 
много високи или ниски температури. Затова материалът Slytech 
притежава едни от най-добрите химични и физични свойства.

Някои примери от 
производството на Woosung, в 
който успешно е бил използван 
SELYTECH.

Примери за продукти от 
производството на  Woo-
sung, в които материалът 
SELYTECH е 
използван.

Обикновено, с DS, вътрешната 
част е специално обработена, за 
да бъде херметически затворена. 
Selytech е създаден, за да 
не се налага използването на тази 
допълнителна и скъпа мярка.
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