CATÁLOGO DE PRODUTOS

CAIAQUES, SUPS E ACESSORIOS
PRIMEIRA E MAIOR FABRICANTE DE CAIAQUES DO BRASIL, A CAIAKER É UMA EMPRESA 100% NACIONAL QUE FABRICA SEUS
PRODUTOS PENSANDO NAS REAIS NECESSIDADES DE SEUS CLIENTES.
ESTABILIDADE, SEGURANÇA, CONFORTO E PERFORMANCE SÃO AS NOSSAS METAS.
SÓ QUEM REALMENTE ENTENDE DE CAIAQUES TEM O CAIAQUE CERTO PARA CADA ATIVIDADE:
LAZER, PESCA, EXPEDIÇÃO, PASSEIO OU SURF.

WWW.CAIAKER.COM

LAMBARI

Caiaque para lazer sit on top para 1 pessoa
Capacidade 85 kg
Adequado para lazer e passeios no mar em lagos e rios

O caiaque Lambari foi desenvolvido pela Caiaker para pessoas de baixo peso que buscam um caiaque
leve, barato, ágil e fácil de transportar. É o modelo mais leve de toda linha, apenas 15 kg.
Alças

Alça
Finca pés

Drenos

Bagageiro c/
extensores

Peso 15 kg
Largura 0,66 m
Altura (pontal) 0,19 m
Comprimento 2,55 m

- Fácil de Remar. Boa estabilidade. Seguro, não afunda, pois tem casco estanque
- Resistente a impactos, fabricado em polietileno de alta performance com aditivos anti descoramento
- Autodrenável, furos escoam a água que entrar no convés
- Alças para transporte na lateral e extremidades
- Todos os acessórios são presos com insertos em latão fundidos ao casco com parafusos de aço inox
- Todos os Caiakers foram projetados pelo engenheiro naval Ennio H Robba, que tem mais de 20 anos de
experiência em canoagem.

PINGUIM

Caiaque para lazer sit on top para 1 pessoa.
Capacidade 105 kg
Adequado para lazer, e passeios no mar, em lagos,
e rios de águas calmas

O Caiaker Pinguim foi o segundo modelo desenvolvido pela Caiaker e acabou sendo um dos grandes
responsáveis pela popularização dos caiaques em Polietileno no Brasil, por conta de sua facilidade de remar,
segurança e estabilidade. Um líder em vendas.
Finca pés
Alças
Elástico
Alça

Peso 19 kg
Largura 0,66 m
Altura (pontal) 0,20 m
Comprimento 2,70 m

Drenos

Assento

Bagageiro c/
extensores

- Fácil de Remar. Grande estabilidade. Seguro, não afunda, pois tem casco estanque
- Resistente a impactos, fabricado em polietileno de alta performance com aditivos anti descoramento
- Autodrenável, furos escoam a água que entrar no convés
- Confortável, permite descansar ou pescar. Alças para transporte na lateral e extremidades
- Todos os acessórios são presos com insertos em latão fundidos ao casco com parafusos de aço inox
- Bagageiro de 60 cm x 70 cm.
- Todos os Caiakers foram projetados pelo engenheiro naval Ennio H Robba, que tem mais de 20 anos de
experiência em canoagem.

TRUTA

Caiaque para remada esportiva e pesca para 1 pessoa
Capacidade 120 kg
Adequado para pesca e lazer, expedições e passeios
no mar, em lagos e rios até grau 2

O Truta é um modelo com custo benefício muito elevado. Leve, prático e bom de remada.

Finca pés

Compartimento
com tampa

Suporte para
acessórios

Encosto em PE
Suporte para
vara de pesca
Alça

Peso 20 kg
Largura 0,75 m
Altura (pontal) 0,23 m
Comprimento 2,80 m

Suporte
p/ remo

- Alta performance de remada, tracking aprimorado.
- Grande estabilidade. Seguro, não afunda pois tem casco estanque
- Resistente a impactos, fabricado em polietileno de alta performance com aditivos anti descoramento
- Autodrenável, furos escoam a água que entrar no convés. Conta com alças na lateral e extremidades
- Dispõe de 4 suportes para acessórios ou vara de pesca, 1 porta objetos central, encosto regulável em PE,
suporte de remo e alças para transporte.
- Bagageiro para transporte de equipamentos.

FISHING

Caiaque para lazer e pesca sit on top para 1 pessoa
Capacidade 115 kg
Adequado para pesca e lazer, expedições e passeios
no mar, em lagos e rios até grau 2

O caiaque Pinguim Fishing é a evolução de um dos lideres em vendas do Brasil, o Pinguim, em um modelo totalmente
voltado para pescaria. As características de facilidade de remar, estabilidade e segurança em um caiaque
pensado para tornar a pescaria confortável. Um encosto rigido em PE e acessórios complementam o modelo.

Encosto rígido em PE

Compartimento com tampa

Porta
caniço

Bagageiro c/
extensores

Alça

Alça

Porta vara
Finca pés

Drenos

Porta iscas

Peso 23 kg
Largura 0,70 m
Altura (pontal) 0,22 m
Comprimento 2,90 m

- Fácil de Remar. Grande estabilidade. Seguro, não afunda pois tem casco estanque
- Confortável, permite descansar ou pescar. Conta com encosto rígido em PE com regulagem.
- Resistente a impactos, fabricado em polietileno de alta performance com aditivos anti descoramento
- Autodrenável, furos escoam a água que entrar no convés. Conta com alças na lateral e extremidades
- Dispõe de 3 porta varas acoplados, 1 compartimento fechado para objetos e 2 porta objetos laterais.
- Todos os acessórios são presos com insertos em latão fundidos ao casco com parafusos de aço inox
- Bagageiro de 50 cm x 75 cm

NEW FOCA

Caiaque para lazer sit on top Duplo
Capacidade 200 kg
Para lazer, passeios e expedições
no mar, lagos e rios de águas calmas

O New Foca Standard é uma evolução do caiaque duplo mais vendido do Brasil, o Caiaker Foca. Reestilizado e
modernizado tem mais performance e conforto, pois conta com dois encostos reguláveis.

Assento Encosto

Finca pés
Porta objetos
com extensor

Assento
Porta remos

Alça

Encosto

Bagageiro c/
extensores

Alça

Porta objetos

Deck

Porta remos

Porta objetos

Deck

Peso 35 kg
Largura 0,82 m
Altura (pontal) 0,32 m
Comprimento 3,80 m

- Fácil de Remar. Estável. Seguro, não afunda pois tem casco estanque.
- Resistente a impactos, fabricado em polietileno de alta resistência com aditivos que impedem o descoramento.
- Autodrenável, furos escoam a água que entrar no convés - Pode ser remado solo.
- Conta com 2 decks anti derrapantes, 5 porta objetos e bagageiro além de 2 porta remos.
- Confortável, conta com encostos reguláveis
- Todos os acessórios são presos com insertos em latão fundidos ao casco com parafusos de aço inox
- Todos os Caiakers foram projetados pelo engenheiro naval Ennio H Robba, que tem mais de 20 anos de
experiência em canoagem.

ROBALO

Caiaque para lazer e pesca sit on top para 1 pessoa
Capacidade 125 kg
Adequado para pesca e lazer, expedições e passeios no mar,
em lagos e rios de águas calmas

O robalo chega para popularizar de vez a pesca em caiaque. Trata-se de um modelo desenvolvido para pesca,
totalmente equipado, com o melhor custo benefício do mercado. Conta com compartimentos para iscas,
porta varas, vários suportes para acessórios, além de encosto regulável que garante maior conforto.

Suporte
p/ bandeira

Bagageiro c/
extensores

Suporte
p/ guarda sol

Porta
varas

Encosto
em PE

Porta
iscas

Compartimento
com tampa

Base p/ sonar
Suporte
p/ go pro

Alça

Suporte
p/ led sinalizador

Suporte p/ passaguá

Porta
varas

Suporte
p/ remo

Deck
antiderrapante

Porta
varas

Finca pés

Peso 23 kg
Largura 0,78 m
Altura (pontal) 0,23 m
Comprimento 3,00 m

- Fácil de Remar. Grande estabilidade. Seguro, não afunda pois tem casco estanque.
- Confortável, permite descansar ou pescar. Conta com encosto rígido em PE com regulagem.
- Resistente a impactos, fabricado em polietileno de alta performance com aditivos anti UV.
- Autodrenável, furos escoam a água que entrar no convés. Conta com alças na lateral e extremidades.
- Dispõe de 3 porta varas, 3 compartimentos com tampa para objetos e 6 suportes para acessórios como
câmera go pro, passaguá, led de sinalização, bandeira, etc.
- Bagageiro de 35 cm x 58 cm.

ROBALO PRO

Caiaque para lazer e pesca sit on top para 1 pessoa
Capacidade 115 kg
Adequado para pesca e lazer, expedições e passeios
no mar, em lagos e rios de águas calmas

O Robalo Pro é a versão avançada do Robalo. Trata-se de um modelo desenvolvido para pesca, totalmente equipado,
completo, com o melhor custo benefício da categoria. Conta com cadeira em tecido que garante grande conforto
e tampa de acesso ao casco na proa, além de compartimentos para iscas, porta varas e vários suportes para acessórios.

Suporte
p/ bandeira

Bagageiro c/
extensores

Suporte
p/ guarda sol

Porta Cadeira de
tecido
caniço

Porta
iscas

Compartimento
com tampa

Base p/ sonar
Suporte
p/ go pro

Suporte
p/ led sinalizador

Suporte p/ passaguá

Porta
caniço

Suporte
p/ remo

Deck
antiderrapante

Porta
varas

Finca pés

Tampa de
acesso ao
Alça
casco

Peso 23 kg
Largura 0,78 m
Altura (pontal) 0,23 m
Comprimento 3,00 m

- Fácil de Remar. Boa estabilidade. Seguro, não afunda pois tem casco estanque
- Confortável, permite descansar e pescar. Conta com cadeira elevada em tecido com regulagem.
- Resistente a impactos, fabricado em polietileno de alta performance com aditivos anti descoramento
- Autodrenável, furos escoam a água que entrar no convés. Conta com alças na lateral e extremidades
- Dispõe de 3 porta varas, 3 compartimentos com tampa para objetos e 6 suportes para acessórios como
câmera go pro, passaguá, led de sinalização, bandeira, etc.
- Bagageiro de 35 cm x 58 cm e tampa de inspeção na proa para acesso a parte interna do caiaque.

MARLIM

Caiaque sit on top para 1 pessoa - Capacidade 140 kg
Adequado para pesca e lazer, expedições e passeios no mar,
em lagos e rios até grau 2

Mais sofisticado modelo da Caiaker, o Marlim é o resultado de uma ampla pesquisa junto aos pescadores.
Além de inúmeros acessórios conta com um banco elevado em tecido com regulagem que aumenta muito
o conforto.
Suporte de vara
articulado

Porta caniços
Banco regulável

Deck

Compartimento
central

Peso 27 kg
Largura 0,82 m
Altura (pontal) 0,22 m
Comprimento 3,30 m

Alça

Alça

Leme

Compartimento
de proa
Finca pé
regulável

Drenos
com tampa

Porta
objetos

Controlador
do leme

Bagageiro c/
extensores

- Desenvolvido para pescaria. Fácil de Remar. Grande estabilidade. Seguro, não afunda pois tem casco estanque
- Confortável, dispõe de banco regulável que permite ficar em posiçao elevada, ideal para pesca.
- Resistente a impactos, fabricado em polietileno (plástico) de alta resistência com aditivos anti descoramento.
- Autodrenável, furos escoam a água que entrar no convés
- Acessórios: leme, finca pé regulável, quatro porta caniços com salva varas, um suporte de varas articulado,
um compartimento para equipamentos na proa, grande bagageiro na popa, compartimento central, porta remo,
deck antiderrapante para pesca em pé e dois porta objetos nas laterais, além de alças para transporte.

CAIAKER SMART PEDAL
A liberdade de pescar com as mãos livres proporciona uma pescaria sem igual.
O Marlim é o primeiro caiaque do Brasil a contar com sistema de propulsão a pedal.
Assim é possível remar ou pedalar. Além dele o Mero (duplo) e o Tarpon também
permitem a utilização do Caiaker Smart Pedal. Para isto estes Caiakers contam com banco elevado
para sentar em posição confortável para pedalar e leme de popa para controlar a rota.
Além disto no mesmo local aonde se encaixa o sistema de pedal é possível instalar motor elétrico.

Posição
de uso

Posição de
desembarque

TARPON

Caiaque individual a remo ou a pedal.
Capacidade 120 kg
Adequado para lazer e pesca, expedições e passeios no mar,
em lagos e rios de águas calmas.

O Tarpon chega para popularizar de vez a utilização de caiaques com sistema de pedal, iniciada há alguns anos com o
Caiaker Marlim. Com a utilização do Caiaker Smart Pedal é possível usar a força das pernas para se movimentar, além
da tradicional forma, usando os remos. É um modelo leve, prático e de ótimo custo benefício, tanto para quem quer pescar,
quando para quem quer se exercitar, fazer esporte ou simplesmente lazer.
Suporte p/ remo

Porta iscas

Porta objetos / local p/ Smart Pedal

Bagageiro c/
extensores

Tampa de
acesso ao
casco

Alça
Suporte
p/ led sinalizador
ou bandeira

Suporte p/
passaguá
ou guarda sol

Porta
varas

Deck
Cadeira Pró
de tecido antiderrapante

Finca pés

Suporte
p/ go pro

Peso 24 kg
Largura 0,82 m
Altura (pontal) 0,24 m
Comprimento 3,10 m

– Fácil de remar/pedalar. Grande estabilidade. Seguro, não afunda, pois tem casco estanque.
– Confortável, permite passear ou pescar. Conta com cadeira pro elevada que garante grande conforto.
– Resistente a impactos, fabricado em polietileno de alta performance com aditivos anti UV.
– Autodrenável, furos escoam a água que entrar no convés. Conta com alças na lateral e extremidades.
– Dispõe de cadeira pro, leme, 2 pequenos compartimentos para objetos, 1 tampa de inspeção de proa, 5 suportes* para
acessórios diversos (como vara de pesca, GoPro, passaguá, guarda sol, bandeira de sinalização etc), além de grande
bagageiro e deck antiderrapante. – Bagageiro de 35 cm x 58 cm.

DOURADO

Caiaque individual a remo, a pedal ou motor.
Para motor é necessário suporte específico (não incluso)
Capacidade 260 kg - Adequado para pesca e lazer,
expedições no mar, em lagos e rios de águas calmas.

ALTA PERFORMANCE EM PESCA

Nasce um gigante. O Dourado chega como o top de linha da Caiaker. Estabilidade monstruosa e 260 kg de capacidade de
carga real. O único caiaque do brasil com rodas acopladas ao casco. Exclusivo sistema de porta sonar móvel. Cadeira pro
confort com trilho regulável e bolsa porta objetos garantem todo o conforto. Conta com compartimento de proa com tampa
de acesso ao casco, além de inúmeros compartimentos e porta caixas de pesca. Tem tambem vários porta varas, tanto
para pescaria como para transporte seguro do seu equipamento. Além disso vem com insertos metálicos de popa, próprios
para suporte de motor (não incluso).

Peso 42 kgs
Cap max. 260 kgs
Altura 0,28 m

0,85 m

3,64 m

DOURADO

ALTA PERFORMANCE EM PESCA

A

PORTA SONAR / OBJETOS

B

LOCAL PARA BATERIA COM CINTA DE FIXAÇÃO

C

INSERTOS PARA INSTALAÇÃO DE SUPORTE PARA MOTOR

D

COMPARTIMENTO PARA OBJETOS COM TAMPA DE INSPEÇÃO DE ACESSO AO CASCO

E

TRILHOS DE REGULAGEM DA CADEIRA PRO CONFORT

F

ENCAIXE PARA CAIAKER SMART PEDAL OU MOTOR ELÉTRICO

G

SUPORTE P/ ACESSÓRIOS DIVERSOS (PASSAGUÁ, GUARDA SOL, GOPRO, BANDEIRA, LED)

H

ENCAIXE PARA TRANSPORTE DE VARA DE PESCA

I

TRILHOS PARA ACESSÓRIOS DIVERSOS

J

PORTA CAIXA DE PESCA

K

PORTA OBJETOS COM TAMPA

L

BASE PARA SUPORTE DE VARA ARTICULADO

M

PORTA REMO

N

LEME E CONTROLADOR DO LEME

O

RODAS DE TRANSPORTE MANUAL

D

A
H

H

G

G
F

Suporte de vara
articulado incluso

Detalhe do porta sonar
(sonar não incluído)

L

I

E

E

J

J

M
I

K
N

G
H

G
K

G

H

B

Detalhe das rodas de popa
G

N

Detalhe da cadeira PRO Confort com
trilho e bolsa porta objetos

Detalhe do compartimento de proa com
tampa de inspeção para acesso ao casco
C
O

C
O

MERO

Caiaque para lazer e pesca sit on top Duplo
Capacidade 220 kg
Pesca, lazer e passeios e expedições no mar, lagos
e rios de águas calmas

O Mero amplia muito as possibilidades para os pescadores, permitindo a pesca em dupla com a utilização de remos,
de um ou dois pedais ou até motor elétrico. Ao remar solo, a grande capacidade de carga permite levar muitos
equipamentos. Grande estabilidade é a sua principal característica, permite pescar em pé com tranquilidade.
Suporte de Porta
vara articulado caniço
Tampa de
inspeção

Suporte
p/ go pro

Banco
regulável

Finca pés

Suporte de
vara articulado
Porta remos

Porta
caniço

Banco
regulável

Bagageiro c/
extensores
Suporte
p/ passaguá

Leme

Alça
Peso 36 kg
Largura 0,88 m
Altura (pontal) 0,32 m
Comprimento 3,90 m

Porta objetos
com tampas

Deck

Porta remos

Porta objetos
com tampas

Deck

Controlador
do leme

Suporte
bandeira ou
led sinalizador

- Desenvolvido para pescaria. Fácil de Remar. Estável. Seguro, não afunda pois tem casco estanque
- Confortável, dispõe de banco regulável que permite ficar em posiçao elevada, ideal para pesca.
- Conta com vários acessórios: como alças, porta remos, decks anti derrapantes, bancos elevados e reguláveis em
tecido, leme de popa, 4 porta objetos com tampa, tampa de inspeção na proa, 4 porta caniços, 2 suportes de varas
de pesca articulados e suportes para objetos diversos como go pro, passaguá, bandeira ou led de sinalização, etc.
- Resistente a impactos, fabricado em polietileno de alta resistência com aditivos que impedem o descoramento
- Autodrenável, furos escoam a água que entrar no convés - Pode ser remado solo

AQUARIUS

Caiaque para duas pessoas
Capacidade 200 kg
Adequado para lazer e passeios no mar, em lagos
e em rios de águas calmas sem pedras.

O caiaque Aquarius é o que chamamos de evolução em caiaques. Dispõe de duas janelas em acrilico
transparanente no fundo do casco que permitem a visualização do fundo do mar ou rio.
Sua experiência em caiaques nunca mais será a mesma.

Bagageiro c/
extensores

Janelas em acrílico transparente
Alça

Finca pés

Alça
Banco removível
e regulável

Peso 33 kg
Largura 0,70 m
Altura (pontal) 0,30 m
Comprimento 3,20 m

- Janelas em acrílico no fundo permitem a observação do fundo do mar ou rio.
- Confortável, Fácil de remar, não requer habilidade.
- Estável e seguro. Não afunda mesmo com o convés inundado, pois o casco é estanque.
- Banco central móvel permite uso em diferentes posições, para remada solo ou em dupla.
- Fabricado em polietileno de alta resistencia. Janelas de visualização em acrílico de 8 mm transparente.
- Todos os acessórios são fixados com insertos de latão e parafusos em aço inox.
- Todos os Caiakers foram projetados pelo engenheiro naval Ennio H Robba, que tem mais de 20 anos de
experiência em canoagem.

ACESSÓRIOS
C o l e t e
salva vidas

Cadeira em tecido p/
Marlim, New Foca,
Mero e Robalo

costas

Sacos estanques
2, 6 ,16 litros

Neoprene. Regulagem
de costas e cintura.
Ziper central.
Tam. P, M, G, GG
frente

Suporte de vara
articulado (externo)

Porta caniço (interno)

Cadeirinha p/ caiaker
p/ tubarão, lambari
e pinguim

Fita para
amarração

3,0 m de
comprimento

Salva vara (elástico)

Gancho plastico

Passa elastico

CORES
azul / preto / branco
camuflado

Ta m p a p a r a
dreno (borracha)

Alças

Cores disponíveis para todos os caiaques e sups.
Padrão das cores pode sofrer variacão de uma peça para outra.
*Amarelo e laranja não são cores lisas, tem pintinhas pretas

verde / amarelo / preto
camuflado

vermelho / preto / branco
camuflado

laranja*

amarelo*

TUBARÃO

Caiaque sit on top turismo oceânico para 1 pessoa.
Capacidade 100 kg.
Adequado para expedições e remadas longas no mar,
rios sem corredeiras e lagos

O caiaque Tubarão foi projetado para atender remadores exigentes que buscam alta performance.
Casco projetado para velocidade, ideal para expedições. Conta com dois compartimentos para
equipamentos além de bagageiro. Recomendado apenas para remadores com alguma experiência, pois tem
estabilidade reduzida em comparação com caiaques de lazer
Cadeirinha
incluída

Compartimentos
para equipamentos
Alça

Bagageiro c/
extensores

Alça

Finca pés
Drenos

Peso 24 kg
Largura 0,70 m
Altura (pontal) 0,22 m
Comprimento 3,50 m

- Alta performance. Casco hidrodinamicamente projetado para alto desempenho.
- Seguro, não afunda, pois tem casco estanque
- Resistente a impactos, fabricado em polietileno de alta performance com aditivos anti descoramento.
- Autodrenável, furos escoam a água que entrar no convés
- Dispõe de 2 compartimentos fechados além de bagageiro para equipamentos.
- Todos os acessórios são presos com insertos em latão fundidos ao casco com parafusos de aço inox
- Todos os Caiakers foram projetados pelo engenheiro naval Ennio H Robba, que tem mais de 20 anos de
experiência em canoagem.

WAVE

Caiaque para surf para 1 pessoa. - Capacidade 85 kg
Adequado para surf e pequenos passeios

Tri quilha removível

O Caiaque Wave é um mix de caiaque com prancha de surf. Com ele é possivel realizar manobras como as
do surf tradicional, porém em um caiaque. Seu surf nunca mais será o mesmo depois que experimentar o Wave.
Recomendado apenas para remadores com alguma experiência, pois tem estabilidade reduzida.
Assento em EVA

Leash

Finca pés
regulável

Apoio para
transporte

Cinto abdominal

Flutuador para
aumento da
estabilidade

Peso 14 kg
Largura 0,60 m
Altura (pontal) 0,16 m
Comprimento 2,55 m

- Atende iniciantes em surf com caiaque e também remadores experientes.
- Boa manobrabilidade aliada a boa estabilidade, para um caiaque waveski. Estabilidade muito inferior a um
caiaque de lazer.
- Finca pé regulável, cinto abdominal de soltura rápida e leash para remo.
- Tri quilha removível e dispositivo de aumento de volume na popa para iniciantes.
- Todos os acessórios são presos com insertos em latão fundidos ao casco com parafusos de aço inox.
- Fabricado em polietileno de alta performance com aditivos anti descoramento

SUPS

Prancha de Stand Up Paddle para lazer individual.
Dois tamanhos: 10´6´´ capacidade 110 kg | 9´6´´ capacidade 95 kg
Adequado para lazer, e passeios no mar, em lagos e rios.

Disponível em dois tamanhos:
10´6´´
Comp. 10' 6'' (aprox 3,2 mts)
Largura 31 ½'’ (aprox 0,8 mts)
Altura 4 7/8'’ (aprox 0,12 mts)
Peso 20 kg
9´6´´
Comp. 9' 6'' (aprox 2,9 mts)
Largura 29 ½'’ (aprox 0,75 mts)
Altura 4 7/8'’ (aprox 0,12 mts)
Peso 18 kg

Disponível em 3 cores
Amarelo, verde e preto camuflado
Vermelho, preto e branco camuflado
Azul, preto e branco camuflado

Quilha de encaixe
removível e leash.

- 100% fabricada em polietileno de alta performance, ultra resistente a impactos.
- Grande estabilidade, ideal para lazer e iniciantes.
- Segura, não afunda, pois tem casco estanque.
- Completa: acompanha remo, leash, quilha removível, deck antiderrapante e elástico de proa para objetos
- São as pranchas de Stand Up Paddle de menor preço do Brasil com qualidade e garantia Caiaker.

CARRINHOS PARA TRANSPORTE
CARRINHO CAIAKER STD

CARRINHO CAIAKER BIG FOOT

56
24

61
42
14

8

37

35

MEDIDAS EM CENTIMETROS

MEDIDAS EM CENTIMETROS

- Universais, servem para qualquer caiaque e stand up
- Ótima estabilidade (61 cm e 56 cm de largura respectivamente)
- Rodas para qualquer terreno, areia, pedra, terra, asfalto, etc.*
- 100% resistente a água, não enferruja. Fabricado em polietileno e aluminio.
- Big Foot acompanha par de ﬁtas com catracas que também podem ser usadas para transportar o caiaque
no rack do carro.
* Carrinhos exclusivos para transporte manual, não podem ser usados como carretinha para veiculos.

