
2W 
INFLATABLE 

PADDLEBOARDS 
WINDSURF

MSL FUSION 
TECHNOLOGY



2W paddleboard, nafukovací / MSL fusion technology
 

1

VÝHODY MSL FUSION 
TECHNOLOGIE:

• je používána při    
 výrobě nafukovacích    
 paddleboardů nejvyšší kvality

• dvě vrstvy jsou ve výrobě   
 slisovány / slaminovány /  
 pod velkým tlakem bez použití  
 lepidla 

• výrazné snížení hmotnosti   
 paddleboardů

• vyšší tuhost paddleboardu 

• vyšší plnící tlak než u levných   
 paddleboardů 

• úspora lepidla oproti levnějším  
 technologiím

• ekologická výroba

Výsledek:
celkově vyšší kvalita a užitnost 
2W paddleboardů pro naše 
zákazníky
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3X OHEBNÉ INTEGROVANÉ PLOUTVE / FINS / 
vyvinuto i pro nízkou hladinu vody
pro typy Alltour, Touring, Windsurf, For X

NEREZOVÝ KROUŽEK 
na špičce plováku 
pro uvázání 2w plováku

POCHOZÍ PLOCHA
měkčená eva crocodile, 
příjemná pro naše chodidla

MĚKKÉ MADLO 
pro přenášení 
paddleboardu 
k vodě

ELEVATED EVA 
na konci paddleboardu je pochozí plocha eva 
plastická a zvednutá, pro oporu naší nohy 
a snadnější a  rychlé zatáčení

nerezový kroužek na konci plováku  
pro uvázání 2w plováku a pro pojistný popruh / 
leash / pro spojení s plovákem

VENTIL 
pro nafukování 
a vypouštění

4X NEREZOVÝ 
KROUŽEK 
pro upevnění sedačky

REINFORCING TAPE
boční páska carbon 
design pro větší tuhost 
a dokonalejší detail

FLEXIBILNÍ GUMY  
na připevnění bagu
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2W ALLTOUR 10´8  MSL fusion
Nejlepší nafukovací paddleboard pro začátečníky i pokročilé, rodiny s dětmi, kteří hledají 
maximální kvalitu za přijatelné peníze. Nejlepší možná technologie MSL fusion: lehký, ale 
přesto tuhý. Aerodynamický tvar, ale přesto stabilní. Univerzální – pro jízdu ve stoje nebo v 
sedě. Nezničitelné ploutvičky. Dlouhá životnost. Design. Vhodný pro všechny typy vodních 
ploch, i pro nízkou hladinu vody např. na řekách. Pro jízdu ve stoje nebo v sedě s kajakovou 
sedačkou. Pro relax na vodě. Díky ostré špičce je rychlý. Šířka plováku 84 cm a širší záď = 
Alltour maximální stabilita pro jezdce. Nejstabilnější paddleboard na trhu. Nosnost až 130 
kg. Doporučený tlak 15 Psi podle podmínek a typu vodní plochy. Na řece nebo na vlnách 
foukáme trochu menší tlak. Naopak na klidné hladině doporučujeme nafouknout na tlak 
vyšší.

Výhody:
• 3× ohebné integrované ploutve /Fins/: vyvinuto i pro nízkou hladinu vody i pro  
 jízdu na řekách. Nezničitelné !!!
• 4 x nerezové kroužky pro možnost upevnění kajakové sedačky
• 2× nerezový kroužek pro uvázání paddleboardu, vpředu a vzadu
• elevated EVA - na konci paddleboardu je pochozí plocha EVA zvednutá: pro oporu  
 naší nohy, pro snadnější a rychlejší zatáčení
• technologie MSL fusion: paddleboard je lehčí a tužší, ekologičtější vý roba
• luxusní přepravní bag na kolečkách s madlem pro táhnutí jako kufru. Také popruhy  
 na záda a popruhy do ruky
• boční páska carbon - pro větší tuhost a dokonalejší detail, reinforcing tape
• flexibilní gumy na připevnění vodotěsného bagu 2Wsports

Set obsahuje: 
• taška /bag/ na kolečkách pro snadný transport, také popruhy na záda a do ruky
• paddleboard
• trojdílné skládací hliníkové pádlo – nastavitelné 170–210 cm
• pojistný popruch / leash / pro spojení s plovákem a s naší nohou
• kvalitní dvojcestná nafukovací pumpa
• sada na opravu

www.2Wsports.cz
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Kód Rozměr
(cm)

Výtlak
(l)

Nosnost 
(kg) Technologie Váha

(kg)
MC cena

(Kč s DPH)

A 10´8 326x84x15 325 do 130 MSL / fusion 9,19 17 590

+ + + +



2W Touring 11´6 MSL fusion
Top nafukovací paddleboard pro mírně pokročilé a pokročilé, kteří hledají maximální 
kvalitu za přijatelné peníze. Nejlepší možná technologie MSL fusion : lehký, ale přesto 
tuhý. Aerodynamický tvar, ale přesto stabilní. Univerzální – pro jízdu ve stoje nebo v sedě 
s 2W kajakovou sedačkou. Nezničitelné ploutvičky. Dlouhá životnost. Design. Vhodný pro 
všechny typy vodních ploch , i pro nízkou hladinu vody např. na řekách. Pro relax na vodě. 
Ostrá špička, šířka plováku 79 cm = Touring je rychlejší plovák než typ Alltour. Je vhodný  
i pro delší kondiční vyjížďky. Jízda na Touringu má více sportovní charakter. Díky kombinaci 
rychlosti a stability plováku je vhodný pro všechny věkové skupiny jezdců, kteří si chtějí užít 
rychlý sportovní paddleboard za všech možných podmínek na řece, jezeře a moři. Nosnost 
až 130 kg. Doporučený tlak 15 Psi podle podmínek a typu vodní plochy. Na řece nebo na 
vlnách foukáme trochu menší tlak. Naopak na klidné hladině doporučujeme nafouknout 
na tlak vyšší.

Výhody:
• 3 × ohebné integrované ploutve / Fins /: vyvinuto i pro nízkou hladinu vody 
 i pro jízdu na řekách. Nezničitelné !!!
• 4 × nerezové kroužky pro možnost upevnění kajakové sedačky
• 2 × nerezový kroužek pro uvázání paddleboardu vpředu a vzadu
• elevated EVA – na konci paddleboardu je pochozí plocha EVA zvednutá:  
 pro oporu naší nohy pro snadnější a rychlejší zatáčení
• technologie MSL fusion: paddleboard je lehčí a tužší
• luxusní přepravní bag na kolečkách s madlem pro táhnutí jako kufru.  
 Také popruhy  
 na záda a popruhy do ruky
• boční páska carbon - pro větší tuhost a dokonalejší detail, reinforcing tape
• flexibilní gumy na připevnění vodotěsného bagu 2Wsports

Set obsahuje: 
• taška / bag / na kolečkách s popruhy na záda či do ruky na paddleboard 
 pro snadný transport
• paddleboard
• 3-dílné hliníkové pádlo, rozsah 170–220 cm
• pojistný popruch /leash/ pro spojení s plovákem
• kvalitní dvojcestná nafukovací pumpa
• sada na opravu

www.2Wsports.cz
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Kód Rozměr
(cm)

Výtlak
(l)

Nosnost 
(kg) Technologie Váha

(kg)
MC cena

(Kč s DPH)

11´6´´ 368x79x15 290 do 130 MSL / fusion 9,29 17 990

+ + + +



2W Touring 12´6 MSL fusion
2W Touring 12´6 je nafukovací paddleboard pro všechny jezdce , kteří hledají max. kvalitu 
za přijatelné peníze. Ideální paddleboard pro zkušenější paddleboardisty, kteří milují delší 
jízdy na jakýchkoliv vodních plochách. Nejlepší možná technologie MSL fusion: lehký, 
ale přesto tuhý. Aerodynamický tvar, ale přesto stabilní. Univerzální – pro jízdu ve stoje 
nebo v sedě s 2W kajakovou sedačkou. Nezničitelné ploutvičky. Dlouhá životnost. Design.
Vhodný pro všechny typy vodních ploch, i pro nízkou hladinu vody např. na řekách. Pro 
relax na vodě. Ostrá špička, šířka plováku 76 cm = Touring je rychlý plovák, pro delší 
kondiční vyjížďky, více sportovní pojetí, přesto stabilní. Díky kombinaci rychlosti a stability 
plováku je vhodný pro všechny věkové skupiny jezdců, kteří si chtějí užít rychlý sportovní 
paddleboard za všech možných podmínek na řece, jezeře a moři. Díky zvýšené nosnosti 
150 kg je plovák vhodný také jako rodinný. Nosnost až 150 kg. Doporučený tlak 15 Psi podle 
podmínek a typu vodní plochy. Na řece nebo na vlnách foukáme trochu menší tlak. Naopak 
na klidné hladině doporučujeme nafouknout na tlak vyšší.

Výhody:
• 3× ohebné integrované ploutve /Fins/: vyvinuto i pro nízkou hladinu vody i pro  
 jízdu na řekách. Nezničitelné !!!
• 4× nerezové kroužky pro možnost upevnění kajakové sedačky
• 2× nerezový kroužek pro uvázání paddleboardu vpředu a vzadu
• elevated EVA – na konci paddleboardu je pochozí plocha EVA zvednutá: 
 pro oporu naší nohy pro snadnější a rychlejší zatáčení
• technologie MSL fusion: paddleboard je lehčí a tužší
• luxusní přepravní bag na kolečkách s madlem pro táhnutí jako kufru. 
 Také popruhy na záda a popruhy do ruky
• boční páska carbon – pro větší tuhost a dokonalejší detail, reinforcing tape
• flexibilní gumy na připevnění vodotěsného bagu 2Wsports

Set obsahuje: 
• taška / bag / na kolečkách pro snadný transport, také popruhy na záda a do ruky
• paddleboard a ploutev typu race , US box
• trojdílné skládací hliníkové pádlo – nastavitelné 170–210 cm
• pojistný popruch / leash / pro spojení s plovákem a naším tělem
• kvalitní dvojcestná nafukovací pumpa
• sada na opravu

www.2Wsports.cz
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Kód Rozměr
(cm)

Výtlak
(l)

Nosnost 
(kg) Technologie Váha

(kg)
MC cena

(Kč s DPH)

12´6´´ 381x76x15 350 do 150 MSL / fusion 9,89 18 590

+ + + +



2W TOURING 12´6 RACE MSL fusion
2W Touring 12´6 race je nafukovací paddleboard pro všechny jezdce , kteří hledají max. 
kvalitu za přijatelné peníze. Ideální paddleboard pro zkušenější paddleboardisty hledající 
kondiční rychlou jízdu. Nejlepší možná technologie MSL fusion: lehký, ale přesto tuhý. 
Aerodynamický tvar, ale přesto stabilní. Univerzální - pro jízdu ve stoje nebo v sedě s 2W 
kajakovou sedačkou. Ploutev typu race. Vhodný pro všechny typy vodních ploch . Pro relax 
na vodě. Pro sportovní pojetí jízdy. Ostrá špička , šířka plováku 76 cm = Touring je rychlý 
plovák , pro delší kondiční vyjížďky, více sportovní pojetí, přesto stabilní. Díky zvýšené 
nosnosti 150 kg je plovák vhodný také jako rodinný. Nosnost až 150 kg. Doporučený tlak 
15 Psi podle podmínek a typu vodní plochy. Na řece nebo na vlnách foukáme trochu menší 
tlak. Naopak na klidné hladině doporučujeme nafouknout na tlak vyšší.

Výhody:
•  1× US box pro ploutev, ploutev typu race
•  4× nerezové kroužky pro možnost upevnění kajakové sedačky
•  2× nerezový kroužek pro uvázání paddleboardu vpředu a vzadu
•  elevated EVA - na konci paddleboardu je pochozí plocha EVA zvednutá: 
 pro oporu naší nohy pro snadnější a rychlejší zatáčení
•  technologie MSL fusion: paddleboard je lehčí a tužší
•  luxusní přepravní bag na kolečkách s madlem pro táhnutí jako kufru. 
 Také popruhy na záda a popruhy do ruky
•  boční páska carbon - pro větší tuhost a dokonalejší detail, reinforcing tape
•  flexibilní gumy na připevnění vodotěsného bagu 2WsportsSet obsahuje: 

Set obsahuje: 
• taška / bag / na kolečkách pro snadný transport, také popruhy na záda a do ruky
• paddleboard a ploutev typu race , US box
• trojdílné skládací hliníkové pádlo - nastavitelné 170–210 cm
• pojistný popruch / leash / pro spojení s plovákem a naším tělem
• kvalitní dvojcestná nafukovací pumpa
• sada na opravu

www.2Wsports.cz
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Kód Rozměr
(cm)

Výtlak
(l)

Nosnost 
(kg) Technologie Váha

(kg)
MC cena

(Kč s DPH)

12´6 race 381×76×15 350 do 150 MSL / fusion 9,89 18 590

+ + + +
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Kompletní windsurfingové oplachtění  
pro 2W WINDSURF
Pro 2W Windsurf  paddleboard dodáváme kompletní kvalitní WS oplachtění.
Set obsahuje : kloub, fiber glass  nebo karbonový stěžeň, nástavec, hliníkové 
ráhno 120-170 cm, plachta, vytahovací provaz.
Velikosti plachet od 1,0 m2 až po 5,5 m2. Velikost a typ oplachtění doporučujeme 
našim klientům dle věku a dovedností.
Našim klientům také nabízíme windsurfingové kurzy pro začátečníky  
a pokročilé pod vedení Petra Čecha jun., mistr České republiky a Rakouska  
v kategorii slalom.

Extra možno objednat: 
• kompletní windsurfingové oplachtění – kloub, nástavec, stěžeň, plachta,  
 ráhno, vytahovací provaz
• kajaková sedačka 
• kajakové pádlo 4 dílné
• hliníkové pádlo trojdílné
• dvojdílné nebo trojdílné 2W karbonové pádlo, 100% full carbon

 „2W Windsurf 10´8 basic je ideální 
plovák pro začátečníky a mírně 

pokročílé a 2W Windsurf  11´6 je 
vhodný pro pokročilé windsurfery.“

Petr Čech jun. CZE 48, mistr ČR a Rakouska, 3. místo na ME 
ve slalomu 2021, 4. místo na MS ve slalomu 2021, 

team rider a designer. 



2W WINDSURF 10´8  MSL fusion
2W WINDSURF 10´8 je ideální plovák pro učení windsurfingu pro děti, ženy a  všechny 
windsurfery,chtějí si chtějí v klidu a v pohodě zajezdit při mírném větru. Pro rozsah plachet 
1,0 - 5,5 m2. Při odmontování středové ploutve, která je určená pro windsurfing, můžeme 
2W WINDSURF používat na běžnou jízdu ve stoje nebo v sedě v kajakové sedačce bez 
windsurfigové plachty. Při výrobě plováku je využita nejlepší možná technologie MSL 
fusion: lehký, ale přesto tuhý. Aerodynamický tvar, ale přesto stabilní. 2W WINDSURF je 
nafukovací plovák pro ty, kteří hledají max. kvalitu za přijatelné peníze. Ostrá špička , šířka 
plováku 84 cm a širší záď = WINDSURF maximální stabilita pro jezdce.  Nosnost až 130 kg. 
Doporučený tlak 15 Psi podle podmínek a typu vodní plochy. Při větších vlnách a větším 
větru doporučujeme nafouknout na tlak menší než 15 Psi.

Výhody:
•  1× US box , odnímatelná středová ploutev / Fins / pro lepší stabilitu při jízdě 
 s windsurfingovou plachtou
•  otvor pro upevnění kloubu pro windsurfingový stěžeň s plachtou a ráhnem
•  1× US box, odnímatelná zadní ploutev / Fins / pro držení směru při jízdě  
 bez plachty
•  4× nerezové kroužky pro možnost upevnění kajakové sedačky
•  2× nerezový kroužek pro uvázání paddleboardu vpředu a vzadu
•  elevated EVA – na konci paddleboardu je pochozí plocha EVA zvednutá:  
 pro oporu naší nohy pro snadnější a rychlejší zatáčení
•  technologie MSL fusion: paddleboard je lehčí a tužší, eco friendly výroba
•  luxusní přepravní bag na kolečkách s madlem pro táhnutí jako kufru.  
 Také popruhy na záda a popruhy do ruky
•  boční páska carbon pro větší tuhost a dokonalejší detail, reinforcing tape
•  flexibilní gumy na připevnění vodotěsného bagu 2Wsports

Set obsahuje: 
• taška /bag/ na kolečkách s popruhy na záda či do ruky na paddleboard pro snadný  
 transport
•  paddleboard
•  pojistný popruch / leash / pro spojení s plovákem a našém tělem
•  kvalitní dvojcestná nafukovací pumpa
•  sada na opravu

www.2Wsports.cz
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Kód Rozměr
(cm)

Výtlak
(l)

Nosnost 
(kg) Technologie Váha

(kg)
MC cena

(Kč s DPH)

WS 10´8 326×84×15 325 do 130 MSL / fusion 9,38 18 690

+ + +



2W WINDSURF 10´8 BASIC MSL fusion
2W WINDSURF 10´8 basic je ideální plovák pro učení windsurfingu pro děti, ženy. Také 
je skvělý plovák pro mírně pokročilé windsurfery, kteří chtějí jezdit ve skluzu v mírném a 
středním větru. Rozsah plachet 1,0 -5,5 m2.  Ostrá špička , šířka plováku 84 cm a širší záď = 
WINDSURF maximální stabilita pro jezdce. Nejlepší možná technologie MSL fusion : lehký, 
ale přesto tuhý. Aerodynamický tvar, ale přesto stabilní. Maximální kvalita za přijatelné 
peníze. Při odmontování středové ploutve, která je určená pro windsurfing, můžeme 
2W WINDSURF používat na běžnou jízdu ve stoje nebo v sedě v kajakové sedačce bez 
windsurfigové plachty. A to díky 3× ohebným ploutvičkám v zadní části plováku. S tímto 
plovákem si můžeme bez obav sjet i řeku. Nosnost až 130 kg.Doporučený tlak 15 Psi podle 
podmínek a typu vodní plochy.

Výhody:
•  1× US box , odnímatelná středová ploutev / Fins / pro lepší stabilitu při jízdě 
 s windsurfingovou plachtou
•  otvor pro upevnění kloubu pro windsurfingový stěžeň s plachtou a ráhnem
•  3× ohebné integrované ploutve / Fins / : vyvinuto i pro nízkou hladinu vody 
 i pro jízdu na řekách.
•  4× nerezové kroužky pro možnost upevnění kajakové sedačky
•  2× nerezový kroužek pro uvázání paddleboardu vpředu a vzadu
•  elevated EVA – na konci paddleboardu je pochozí plocha EVA zvednutá: 
 pro oporu naší nohy pro snadnější a rychlejší zatáčení
•  technologie MSL fusion : paddleboard je lehčí a tužší, eco friendly výroba
•  luxusní přepravní bag na kolečkách s madlem pro táhnutí jako kufru. 
 Také popruhy na záda a popruhy do ruky
•  boční páska carbon pro větší tuhost a dokonalejší detail, reinforcing tape
•  flexibilní gumy na připevnění vodotěsného bagu 2Wsports

Set obsahuje: 
• taška / bag / na kolečkách s popruhy na záda či do ruky 
 na paddleboard pro snadný transport
• paddleboard
• pojistný popruch / leash / pro spojení s plovákem a našém tělem
• kvalitní dvojcestná nafukovací pumpa
• sada na opravu

www.2Wsports.cz
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Kód Rozměr
(cm)

Výtlak
(l)

Nosnost 
(kg) Technologie Váha

(kg)
MC cena

(Kč s DPH)

WS 10´8 basic 326×84×15 325 do 130 MSL / fusion 9,38 18 890

+ + +



2W WINDSURF 11´6 PRO MSL fusion
2W WINDSURF 11´6 PRO je ideální plovák pro všechny windsurfingové jezdce mírně 
pokročilé a pokročilé.Je rychlý, brzo jde do skluzu. Ostrá špička , šířka 79 cm a délka plováku 
368 cm = nafukovací WINDSURF pro pohodovou jízdu ve skluzu téměř za všech větrných 
podmínek.Rozsah plachet 1,0 - 5,5 m2. Nejlepší možná technologie MSL fusion: lehký, ale 
přesto tuhý. Aerodynamický tvar, ale přesto stabilní.Maximální kvalita za přijatelné peníze. 
Když vítr nefouká, tak odmontujeme středou ploutev, která je určená pro windsurfing  
a můžeme 2W WINDSURF používat na běžnou paddleboardovou jízdu ve stoje nebo  
v sedě v 2W kajakové sedačce bez windsurfigové plachty.  Další výhodou jsou 3× ohebné 
ploutvičky v zadní části plováku. S tímto plovákem si můžeme bez obav sjet i řeku. Při 
používání jako paddleboard je 2W WINDSURF 11´6 PRO velmi rychlým plovákem, ale 
při zachování stability na vodě. Při jízdě v 2W kajakové sedačce a s kajakovým pádlem  
si buďte jisti, že budete na vodě nejrychlejší. Nosnost až 130 kg. Doporučený tlak 15 Psi 
podle podmínek a typu vodní plochy. 

Výhody:
• 1× US box , odnímatelná středová ploutev / Fins / pro lepší stabilitu při jízdě  
 s windsurfingovou plachtou
•  otvor pro upevnění kloubu pro windsurfingový stěžeň s plachtou a ráhnem
•  3× ohebné integrované ploutve / Fins /: vyvinuto i pro nízkou hladinu vody 
 i pro jízdu na řekách.
•  4× nerezové kroužky pro možnost upevnění kajakové sedačky
•  2× nerezový kroužek pro uvázání paddleboardu vpředu a vzadu
•  elevated EVA – na konci paddleboardu je pochozí plocha EVA zvednutá: 
 pro oporu naší nohy pro snadnější a rychlejší zatáčení
•  technologie MSL fusion: paddleboard je lehčí a tužší, eco friendly výroba
•  luxusní přepravní bag na kolečkách s madlem pro táhnutí jako kufru. 
 Také popruhy na záda a popruhy do ruky
•  boční páska carbon pro větší tuhost a dokonalejší detail, reinforcing tape
•  flexibilní gumy na připevnění vodotěsného bagu 2Wsports na špičce plováku

Set obsahuje: 
• taška / bag / na kolečkách s popruhy na záda či do ruky na paddleboard  
 pro snadný transport
• nafukovací plovák / paddleboard
• pojistný popruch / leash / pro spojení s plovákem a naším tělem při jízdě bez WS plachty
• kvalitní dvojcestná nafukovací pumpa
• sada na opravu

www.2Wsports.cz
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Kód Rozměr
(cm)

Výtlak
(l)

Nosnost 
(kg) Technologie Váha

(kg)
MC cena

(Kč s DPH)

WS 11´6 pro 368×79×15 290 do 130 MSL / fusion 9,29 18 990

+ + +



2W FOR X 13´
2W for X 13´ MSL fusion je zcela nový typ nafukovacího paddleboardu na našem i světovém 
trhu. Vznikl jako menší bratr typu 2W BIG 17´6. Pro jízdu 2 a více osob, ve stoje , v sedě,  
na řece či moři. 2W X13´ je ideální pro sportovní páry, rodiny s dětmi, sportovní oddíly, 
příměstské tábory, team building a všechny ty, kteří si chtějí užívat sport a zábavu na vodě.
Rozměry, výtlak , technologie, konstrukční a užitné řešení 2W X 13´ nás opravňují k tvrzení, 
že se jedná o stabilní, rychlý, víceúčelový, unikátní a vyjímečně zábavný paddleboard. Pro 
dva pádlující jezdce jízdu ve stoje nebo v sedě. Pro jízdu v sedě během několika sekund 
přicvakneme 2 × 2W kajakové sedačky a kajakovými pádly si budeme užívat pohodovou 
plavbu na jakékoliv vodní ploše. V zadní části máte totiž 3× ohebné ploutvičky, které nám 
drží nejen směr plavidla, ale zároveň nám umožní plavbu i v mělkých vodách. X 13´je i díky 
této výhodě vhodný pro sjíždění řek. Po obou stranách paddleboardu máme 8× měkká 
madla pro přenášení paddleboardu.  Při kotvení na vodě oceníme na špičce a konci plavidla 
3× nerezový kroužek. Nosnost: do 260 kg. Doporučený tlak 12–15 Psi.

Výhody:
• 3× ohebné integrované ploutve / Fins / – vyvinuto i pro nízkou hladinu vody 
 a sjíždění řek
•  4 x nerezové kroužky pro možnost upevnění kajakové sedačky
•  boční páska carbon design pro větší tuhost a dokonalejší detail – reinforcing tape
•  nerezové kroužky pro uvázání paddleboardu vpředu a vzadu – 3×
•  elevated EVA – na konci paddleboardu je pochozí plocha EVA zvednutá: 
 pro oporu naší nohy, pro snadnější a rychlejší zatáčení
•  pochozí plocha – měkčená plocha EVA crocodile, příjemná pro naše chodidla
•  flexibilní gumy na připevnění vodotěsných bagů 2Wsports
•  měkká madla pro přenášení paddleboardu – 8×
•  technologie – Drop-Stitch , reiforcing tape, Laminated PVC layer, Outside PVC  
 layer, Space Yarn, Airtight inner rail
•  2× nakukovací ventil pro rychlejší nakouknutí paddleboardu

Set obsahuje: 
• taška / bag /
• paddleboard
• kvalitní dvojcestná nafukovací pumpa
• sada na opravu

www.2Wsports.cz
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Kód Rozměr
(cm)

Výtlak
(l)

Nosnost 
(kg) Technologie Váha

(kg)
MC cena

(Kč s DPH)

For X 13´ 396×90×15 472 do 260 double layer ? 25 990

+ + +



2W kajaková sedačka a pádlo
2W SUP kajaková sedačka se snadno a rychle  pomocí 4x upínacích karabin připne  
k 2W SUP paddleboardům. Je lehká, ale s pevnými zády. V sedě na plováku si během 
chvilky pomocí popruhů připravíme ideální pozici pro naše tělo a pohodlné sezení. 
Jsme připraveni vyrazit na plavbu v sedě a s kajakovým 2W čtyřdílným pádlem budeme 
pohodlně a rychle brázdit vodní plochy.

Vhodné pro typy 2W paddleboardů: 
Alltour 10´8, Touring 11´6 , Touring 12´6, Windsurf 10´8, Windsurf 11´6, For X 13

Použitím kajakové sedačky si zvýšíme univerzálnost našeho 2W paddleboardu.

2W SUP kajaková sedačka
Kod: 2Wks09
MC cena: 1.389 Kč

2W SUP kajakové pádlo
Hliníkové 4 - dílné kajakové pádlo se používá při jízdě v sedě na 2W SUP kajakové 
sedačce upevněné na paddleboardu. Je lehké, plastové listy, odkapové zarážky, vejde 
se do 2W přepravního bagu.
Kajakové pádlo 4 - dílné
Kod: 2Wkp4
MC cena: 1.289,- Kč

www.2Wsports.cz
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2W BIG SUP 17´6
Špičkový paddleboard – design, technologie, skvělé zpracování, užitnost, nový nástroj pro 
sjíždění řek, zábavu na moři, jezerech a pro společné zážitky s kamarády či rodinou. 2W BIG 
SUP je nafukovací paddleboard vyvinutý pro zábavu a jízdu na vodě až pro 8 osob. Délka 
518 cm, šířka 168 cm, výška 20 cm, výtlak 1600 l z něj vytváří neuvěřitelně stabilní plavidlo, 
na kterém se můžeme vypravit na řeku, rybník či moře. Je vhodný pro děti i dospělé, pro 
školy, firemní team buildingy, sportovní oddíly, letní tábory apod.. V loňském roce se 2W 
BIG SUP stal hitem jako plavidlo např. na sjíždění řeky Vltavy . Pro tyto účely má 2W BIG 
na palubě mnoho užitečných poutek, které oceníme zejména při sjíždění jezů, uchycení 
voděodolných 2W bagů. Doporučený tlak 12–15 Psi.

Výhody:
•  5x  ohebné integrované ploutve / Fins / - vyvinuto i pro nízkou hladinu vody  
 a sjíždění řek
• reinforcing  tape : boční páska carbon design pro větší tuhost a dokonalejší detail
• nerezové kroužky pro upevnění vodotěsných bagů a uvázání paddleboardu - 7x
• pochozí plocha – měkčená plocha EVA crocodile, příjemná pro naše chodidla
• flexibilní gumy na připevnění vodotěsných bagů 2Wsports 
• měkká madla pro přenášení paddleboardu k vodě – 10x
• měkká madla pro uchycení jezdců při sjíždění jezů – 6x
• technologie - Drop-Stitch , reiforcing tape, Laminated PVC layer, Outside PVC layer,  
  Airtight inner rail, Space Yarn

Set obsahuje: 
• taška / bag / 
• paddleboard
• kvalitní dvojcestná nafukovací pumpa
• sada na opravu

www.2Wsports.cz
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Kód Rozměr
(cm)

Výtlak
(l)

Nosnost 
(kg) Technologie Váha

(kg)
MC cena

(Kč s DPH)

17´6´´ 518x168x20 1600 do 700 double layer 30 44 990

+ + +



SUP Rescue 10´5
Nafukovací paddleboard Rescue SUP je vytvořen a určen pro záchranu tonoucích během 
všech ročních období. Je skvělým pomocníkem vodních záchranářů během letní sezony, 
ale zároveň užitečným nástrojem všech záchranných složek pro pomoc tonoucího se 
pod ledem. Díky mnoha madlům po obvodu plováku, okům pro uvazování lan, velkého 
výtlaku se Rescue stává pro tonoucí záchranným kruhem, plavidlem, ale taky nosítky pro 
záchranáře. Rescue SUP by neměl chybět u žádné záchranné složky. Vhodný také jako 
bezpečné doprovodné plavidlo pro školní a sportovní akce a kurzy. Vhodný i pro běžné 
použití na sport a zábavu. Nosnost až 130 kg. Doporučený tlak 16–20 Psi podle podmínek 
a typu vodní plochy.

Výhody:
•  1× odnímatelná zadní ploutev při záchraně tonoucího na ledu
•  2× ohebné ploutve /fins / pro držení směru při záchraně na vodě
•  10× záchranné madlo po obvodu plováku pro tonoucí
•  10× nerezové oko pro úvaz lana, záchranných pomůcek, tonoucího a jeho   
 stabilizaci • nerezové kroužky pro možnost upevnění kajakové sedačky
•  přepouštěcí ventil umožňující rychlé nafouknutí kompresorem
•  technologie double layer drop stich pro tuhost a odolnost plováku

Set obsahuje: 
•  taška / bag / na kolečkách s popruhy na záda či do ruky na paddleboard pro snadný  
 transport
•  paddleboard
•  trojdílné Al pádlo, rozsah 170 – 220 cm
•  pojistný popruch / leash / pro spojení s plovákem
•  kvalitní dvojcestná nafukovací pumpa
•  sada na opravu

www.2Wsports.cz
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Kód Rozměr
(cm)

Výtlak
(l)

Nosnost 
(kg) Technologie Váha

(kg)
MC cena

(Kč s DPH)

10´5´´          320x84x15          319 do 130 drop stitch 11,98 18 899

+ + + +



2W sports karbonová pádla, 100% full carbon
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2W karbonová pádla jsou ze 100% full carbon vláken, tedy nejvyšší možná kvalita. Naše karbonové listy pádel jsou opatřeny navíc speciálním povrchem – lesklým lakem, který dodává ještě 
větší pevnost a  tuhost  pádla. Shaft a dřík 2W karbonového pádla májí matnou protiskluzovou povrchovou úpravu.

V nástavci pod držátkem je drážka, takže při pádlování se  list a dřík nikdy neprotáčí. Výsuvný mechanismus je opatřen 2x jistícími šrouby, který nám umožní přesný a pevný výsuv dle naší 
postavy a délky paží.

Nejlepší pádlo na trhu v poměru výkon a cena !!!

2W sports karbonové pádlo, 100% full carbon, dvojdílné

Vhodné pro typy paddleboardů: 2W SUP Alltour , Touring, Wind

Materiál : 100% full carbon
Délka pádla : 170 – 210 cm
Hmotnost pádla : 580 g
Velikost listu : 45,5 x 18,5 cm, povrch lesklý
Shaft a dřík : povrch matný, protiskluzový
Mechanismus posuvu  : pákový, 2x jistící šroub 
Kod : 2WC2

MC: 5.989,- Kč

2W sports karbonové pádlo, 100% full carbon, trojdílné

Vhodné pro typy paddleboardů: 2W SUP Allroud , Touring, Wind

Materiál : 100% full carbon
Délka pádla : 170 – 210 cm
Hmotnost pádla : 595 g
Velikost listu : 51  x 19 cm, povrch lesklý
Shaft a dřík : povrch matný, protiskluzový
Mechanismus posuvu: pákový, 2x jistící šroub , 
Kod : 2WC3

MC: 5.899,- Kč



PŘÍSLUŠENSTVÍ 
Vodotěsný bag 
V tomto voděodolném bagu převezete na svých výpravách na vodě vše suché. Uvnitř 
je prostor pro vaše doklady, náhradní oblečení, ale také občerstvení apod..
Bag má madlo pro ruční uchopení, ale také dva popruhy na záda. Takže bag slouží 
jako taška a také jako batoh. Což oceníte zejména při výstupu na břeh a při přenášení 
paddleboardu a pádla.
Velikost: 57x38x38 cm 
Objem: 10 l
Materiál: PVC Tarpaulin
Tloušťka materiálu: 0,5 mm
Kód: 2W10l
MC cena: 519 Kč s DPH

Vodotěsný obal na telefon IP 68
Telefon na cestách je fajn pro pocit bezpečí, pro pořízení fotek či videí…
Proto potřebujeme bezpečný a spolehlivý obal pro naše miláčky.
IP 68 je vodotěsný obal, který nám nabízí dvě polohy nošení: 
na krku nebo na paži.
Velikost: 20x10,5 cm, 
Stupeň ochrany: IP 68
Příslušenství: 1x popruh na paži, 1x popruh na krk
Materiál: PVC
Barva: černá 
Kód: 2W68
MC cena: 290 Kč s DPH

Pádlo
Hliníkové trojdílné pádlo.
Hliníkové trojdílné pádlo. Jedná se o základní typ. Hliníkové trojdílné pádlo je  
s plastovou čepelí. Výhodou skladnost a nízká cena. Velikost 170-210 cm. Vhodné  
pro začátečníky a půjčovny.
Kod: 2WAl3
MC: 1 099 Kč
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Obal na list pádla
Dobře padnoucí obal na každé karbonové pádlo, 
uvnitř termovložka, zapínání zipem. Ochrání karbonové 
pádlo při převozu, ale také proti UV záření 
a velkým letním teplotám.
Velikost: 52x27 cm
Kod: 2Wo
MC: 399,- Kč

Ventil pro foukání s kompresorem
Slouží pro napojení foukání kompresorem. 
Určený pro paddleboardy, rafty, čluny apod..
Kod: 2Wv
MC: 389,- Kč

Neoprenové boty Xcel Infiniti 1 mm Split Toe 
Skvělé kotníkové boty pro paddleboardisty, windsurfery a surfery.
Kod: AN153817
MC: 1.219,- Kč

Neoprenové boty Xcel Infiniti Comp round 3mm
Vysoké neoprenové boty do vody na vodu či paddleboard nebo windsurfing.
Kod: XS4NT65 
MC: 1.599,- Kč

Neoprenové boty Xcel Infiniti 5 mm Round Toe
Výborné velmi propracované vysoké boty pro paddleboardisty, 
windsurfery a surfaře.
Kod: AT057817
MC: 1.759,- Kč

více na www.2wsports.cz
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