
Mariagerfjord KajakMariagerfjord KajakLeje af kajak/kano:
- udlejning og salg

Kontakt os for demonstration og prø-
vesejlads. 

Adresse:
Blåkildevej 26A, 9500 Hobro
Mobil: 30423763 
Tlf: 98558219
kontakt@mariagerfjordkajak.dk

www.mariagerfjordkajak.dk

Her bor vi

Leje pr. time     50 kr. 
(depositum 100 kr.)

Weekend       500 kr.
lør kl.10 - søn. 18  
(depositum 750 kr.)

Uge      1250 kr.
(depositum 1250 kr.) 

Leje 24 timer:

Man.-fre.        250 kr. 
(depositum 500 kr.)

Lør., søn. & helligdage    350 kr.
(depositum 500 kr.)

Stabilitet, fart og komfort

AQUILO 
-finsk havkajak



Aquilo kajak K1 (glasfi ber): Aquilo polyethylen havkajak: 

Aquilo kajak K2 (glasfi ber):

Inklusiv: ror og glidende justerbare pedaler. 

Farver dæk: rød, gul, blå eller brændt orange 
Farver køl: hvid

Cockpit Størrelse: 82x42 cm

Opbevaring: 
Luge: stævn 95 ltr., agter 135 ltr. 

Specifi kationer K1:  
Længde: 520 cm, Bredde: 60 cm, Vægt: 23 kg 

Specifi kationer K2:
Længde: 647 cm, Brede: 67 cm, Vægt: 34 kg

Glasfi ber kajak bygget med sans for detaljer og i 
kvalitetsmaterialer. V-formet køl med lang dyb van-
dlinie der giver optimal sødygtighed samt fart. Kajak 
udstyret med fi nesser som justerbare pedaler, vipbar 
ror, bærehåndtag og vandtætte opbevar-
ingsrum adskilt fra cockpit. Kajak af høj kvalitet som 
henvender sig til både øvede og begyndere.

Polyethylen kajak - en robust kajak der er optimal til 
en mere hård behandling som fx udlejning og skoler. 
Vægt på 30 kg ellers samme specifi kationer som K1 
glasfi ber kajak.  

Justerbar rygstøtte velegnet til længere ture. Let at 
installere og fjerne fra din kajak.  

Opnå en maksimal komfort og siddestilling med et 
thermosæde der sikrer en behagelig tur.  

Tæt, funktionel og holdbar spraydeck som er let at 
montere. Designet specielt til Aquilo kajakker, men 
passer de fl este turkajakker med større cockpit.  

Sport pagaj:
God pagaj med skaft i aluminium og blade i glasfi ber/
PP. 

Længde: 220 cm, vægt: 1050 gr. 

Wing pagaj:
Pagaj i kulfi ber med større effekt og fremdrift. Desig-
net til langture samt fysisk krævende aktivitet.

Længde: 220 cm, vægt: 820 gr. 
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