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   2023 
Spor / Sport 
 
 
Aqua Marina BlueDrive S 
 
En yeni nesil AQUA MARINA Fin motoru - BLUEDRIVE S ile tanışın. 
SUP’larınızla uzak konumları keşfedin. BLUEDRIVE S, neredeyse bütün SUP ve kanolara uyacak şekilde 
tasarlanmış bir elektrikli motordur. Rüzgâr ve akıntıya karşı savaşırken yolculuklarınızı uzatmanıza ve daha fazla 
enerji tasarrufu yapmanıza yardımcı olur. 
 

Meet the latest generation of AQUA MARINA electric water propulsion device – BLUEDRIVE S. 
Explore a new way for remote locations with your paddle boards. The BLUEDRIVE S is an electric motor designed 
to fit almost all types of watercrafts with a fin box. It helps you to extend trips and save more energy when fighting 
against wind and current. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Özellikleri – Specifications 
 

Hız - Speed 4-6 km/h 
Motor 12 VDC, 240W 
Batarya - Battery package Li-Lion 11,1 VDC, 8,8 Ah; 210 x 155 x 75 mm; 1,25 Kg 
Şarj cihazı - Charger 12.6 VDC - 5,0A - 230V/50Hz 
 

Çalışma süresi - Runtime 30 dakika yüksek hızda, 60 dakika düşük hızda 
30 minutes for high gear, 60 minutes for low gear 

Uzaktan kumanda 
Wireless remote control 

Su geçirmez kol bandı tutuculu 3 düğmeli uzaktan kumanda 
3-button remote control with waterproof armband holder 

 

Aksesuar - Accessory Emniyet buton kayışı ve manyetik çıtçıt, üniversal bungee bağlantı kiti, kol bandı 
ile uzaktan kumanda 
Safety coil leash and safety magnetic snap, universal attachment bungee kit, 
remote control with armband 

 
 

E Aqua Marina Fiyatı / Price $ 
KDV hariç/ wo.VAT 

Fiyatı / Price $  
KDV dahil / w.VAT 

 
   

 
 

 

AMPF240S BlueDrive S Fin Motor 491,53 $ 580,00 $ 
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   2023 
Spor / Sport 
 
 
Aqua Marina Kano / Kayak 

BETTA 
 
Betta kano koleksiyonu, güçlendirilmiş çok katmanlı PVC malzemeden imal edilmiştir. Güvenlik, istikrar ve 
performans göz önünde bulundurularak tasarlanan bu kayaklar, çok yönlü, kürek çekmesi kolay az bakım 
gerektiren ideal kanolardır. Tek ve çift kişilik iki modeli vardır Hafta sonunda göl veya nehir gezileriniz için bu 
kanolar mükemmel seçimdir. Kolay kullanımı ile aile ve arkadaşlarınızla eğlenceli vakit geçirmenizi sağlar. 
 

The Betta Kayak collection is made of a reinforced multi-layer PVC material and multiple air chambers. Designed 
with safety, stability and performance in mind, these kayaks are the ideal low-maintenance boats for those looking 
to get on the water in a versatile, easy-to-paddle craft. Betta comes in single and double size that makes for easy 
handling while providing extreme fun for family, friends, or any recreational use. Easy weekend trips or poking 
around the lakes and rivers near a cottage are where these boats will excel. 

 

 

 
 

  

Model  BETTA-1 BETTA-2 BETTA-3 
Kod / Code  BE-312 BE-412 BE-475 
Boyut / Size  312 x 80 cm 412 x 80 cm 475 x 80 cm 
Kişi sayısı / Passenger  1 2 2 
Ağırlık / Weight  9 kg 13,5 kg 15 kg 
Yük kapasitesi / Payload  Max. 95 kg Max. 155 kg Max. 230 kg 
Hava haznesi / Air chambers  2 + 1 2 + 1 2 + 1 
Kano küreği / Kayak paddle  1 x KP1 2 x KP1 3 x KP1 

Fiyatı / Price $   
KDV hariç / without VAT             E 279,66 $ 398,31 $ 500,00 $ 

Fiyatı / Price $   
KDV dahil / with VAT                   E 330,00 $ 470,00 $ 590,00 $ 

 

Taşıma çantası, ayak pompası, küreği dahildir. / Carry bag, foot pump and paddle included. 
. 
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   2023 
Spor / Sport 
 
 
Aqua Marina Kano / Kayak 

STEAM 
 
STEAM serisi, piyasadaki en iyi şişme kanolardan biridir. Üstün gövde hızı, olağanüstü dayanıklılık ve denge 
yeteneklerinin bileşimi bu kanoyu sınıfının en iyisi yapar. Aqua Marina süper dayanıklı takviyeli PVC malzemeyi 
kano zemininde drop-stitched DWF tekniği ile birleştirmiştir. Uzun mesafeli maceralar ve sakin nehirler için 
mükemmel bir seçimdir. 
 

The STEAM series is one of the best inflatable touring kayaks on the market. The combination of superior hull 
speed, outstanding durability and tracking capabilities make this kayak best in class. Both STEAM-312 and 
STEAM-412 mix Aqua Marina super-tough reinforced PVC material and rigid drop-stitched DWF floor. These ultra-
stiff materials in the STEAM’s construction make a portable air-kayak so rigid that performs just as good as a 
traditional hard-shell kayak. A perfect choice for long distance adventures and mild river 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  
Model  STEAM-1 STEAM-2 
Kod / Code  ST-312 ST-412 
Boyut / Size  312 x 80 cm 412 x 80 cm 
Kişi sayısı / Passenger  1 2 
Ağırlık / Weight  11,5 kg 16,0 kg 
Yük kapasitesi / Payload  Max. 95 kg Max. 155 kg 
Hava haznesi / Air chambers  2 + 1 + 1 2 + 1 + 1 
Kano küreği / Kayak paddle  Hariç /excluded Hariç /excluded 

Fiyatı / Price $   
KDV hariç / without VAT             E 466,10 $ 559,32 $ 

Fiyatı / Price $   
KDV dahil / with VAT                   E 550,00 $ 660,00 $ 

 

Taşıma çantası, ayak pompası dahildir. / Carry bag, foot pump included. 
. 
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   2023 
Spor / Sport 
 
 
Aqua Marina Kano / Kayak 

LAXO 
 
Ultra dayanıklı polyester gövde kapakları ve bol miktarda alan sunan LAXO, nehirlerde ve göllerde kullanım için 
hem yeni başlayanlar hem de ileri kürekçiler için idealdir. Zemin kaplaması ve yan bölmelerinin üst gövdesi, 
mükemmel dayanıklılık ve sağlamlık için ekstra güçlü polyesterden yapılmıştır. 
 
LAXO serisi 3 farklı boyu mevcuttur: 285cm / 320cm / 380cm, üç kişiye kadar mükemmel uyum sağlar veya daha 
uzun mesafeli maceralar için tek kürekçiye geniş alan sunar. 

 
Featuring the ultra-durable polyester hull covers and plenty of space, the LAXO is ideal for both beginners and 
advanced paddlers for use on rivers and lakes. The floor cover and top hull of side chambers are constructed of 
extra-strong polyester for great durability and rigidity. 
 
The LAXO series comes in 3 lengths: 285cm/320cm/380cm, perfectly fit up to three people or provide a solo 
paddler with plenty of gear capacity for longer distance adventures. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  

 

Model  LAXO-1 LAXO-2 LAXO-3 
Kod / Code  LA-285 LA-320 LA380 
Boyut / Size  285 x 95 cm 320 x 95 cm 380 x 95 cm 
Kişi sayısı / Passenger  1 2 3 
Ağırlık / Weight  12,0 kg 15,0 kg 17,5 kg 
Yük kapasitesi / Payload  max. 95 kg max. 155 kg max.210 kg 
Hava haznesi / Air 
chambers 

 2 + 1  2 + 1  2 +1 

Kano küreği / Kayak 
paddle 

 1 x KP1 2 x KP1 3 x KP1 

Fiyatı / Price $   
KDV hariç / without VAT             E 432,20 $ 500,00 $ 576,27 $ 

Fiyatı / Price $   
KDV dahil / with VAT                   E 510,00 $ 590,00 $ 680,00 $ 

 

Taşıma çantası, ayak pompası, küreği dahildir. / Carry bag, foot pump and paddle included. 
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   2023 
Spor / Sport 
 
 
Aqua Marina Kano / Kayak 

TOMAHAWK 
 
Yeni TOMAHAWK AIR-C, Drop Stitch Teknolojisi ile üretilen devrim niteliğindeki bu kano inanılmaz sertlik ve 
dayanıklılığa sahiptir. Geleneksel sert kanolara kıyasla ağırlığı %40 daha azdır ve uzak yerleri keşfetmek için 
mükemmeldir.  
TOMAHAWK AIR-K gerçek maceracılar için bir performans makinesidir, verimliliği, hızı, konforu ve dengeyi bir araya 
getirir. Aerodinamik zemini ve V şekilli omurgaları olağanüstü izleme yeteneği ve sürat sağlar. 
 

The new TOMAHAWK AIR-C is a revolutionary inflatable canoe utilizing Drop Stitch Technology for incredible 
rigidity and durability. It is perfect for exploring remote locations with 40% of reduction in weight compared with 
traditional hard canoes.  
TOMAHAWK AIR-K is a performance machine for true adventurers. It is constructed of Drop Stitch Technology, 
this kayak blends efficiency, speed, comfort, stability. It is a lean speed-air-watercraft with streamlined floor and 
molded V-shape keels providing remarkable tracking ability. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
   

Model  AIR-K 375 AIR-K 440 AIR-C 
Kod / Code  Air-K 375 Air-K 440 Air-C 
Boyut / Size  375 x 72 cm 440 x 78 cm 478 x 88 cm 
Kişi sayısı / Passenger  1 2 3 
Ağırlık / Weight  16,6 kg 20,3 kg 24,7 kg 
Yük kapasitesi / Payload  max. 128 kg max. 210 kg max. 260 kg 
Hava haznesi / Air chambers  3 3 3 + 2 
Kano küreği / Kayak paddle  Hariç /excluded Hariç /excluded Hariç /excluded 
Fiyatı / Price $   
KDV hariç / without VAT             E 737,29 $ 915,25 $ 974,58 $ 

Fiyatı / Price $   
KDV dahil / with VAT                   E 870,00 $ 1.080,00 $ 1.150,00 $ 

 

Taşıma çantası, ayak pompası dahildir. / Carry bag, foot pump included. 
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   2023 
Spor / Sport 
 
 
Aqua Marina ISUP 

ALL-AROUND 
 
Yeni All Around serisi BREEZE/VAPOR/FUSION modeller, kolay sürüş ve daha fazla bagaj taşıyabileceğiniz 
hacim ve yük kapasitesi sunuyor. Konforlu ayak tabanı ekstra tutuş sağlar. İhtiyacınız olan her şey sırt 
çantasında paketlenmiştir. Özel Drop Stitch Light teknolojisi ile üretilmiş, hafif ve aynı zamanda oldukça serttir. 
Olağanüstü sertlik ve dayanıklılık ile durgun su ve küçük dalgalarda kullanım için mükemmeldir. 
Yeni fermuarlı sırt çantasıyla gelen bu klasik modellere, kürek, şişirme pompası, fin ve emniyet kayışı dahildir. 
 

With The new BREEZE/VAPOR/FUSION features more generous volume and payload that cater to those looking 
for easier ride and carrying more luggage. The comfortable diamond grooving footpad provides extra grip while 
the strengthened stainless steel leash D-ring ensures a safe ride in small waves. 
Constructed with Aqua Marina’s exclusive Drop Stitch Light Technology, BREEZE is lightweight but super stiff.  
Coming with our new customized zip backpack this year, these classic models are highly portable whilst packing 
everything inside. 
With a wide range of choices – the new Aqua Marina All-around line is sure to impress all beginners. The 2021 
all-around line comes with four brand-new sizes: 300, 315, 330 cm, and just have everything you need to go 
stand up paddling, all packed in the 
upgraded zip backpack. These nicely shaped all-around boards are perfect for flat water and small waves with 
the outstanding stiffness and durability. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
   

Model  BREEZE VAPOR FUSION  
Kod / Code  BT-21BRP BT-21VAP BT-21FUP 
Genişlik / Width  76 cm 79 cm 81 cm 
Uzunluk / Length  300 cm 315 cm 330 cm 
Kalınlık / Thickness  12 cm 15 cm 15 cm 
Ağırlık / Weight  7,9 kg 8,5 kg 8,6 kg 
Yük kapasitesi / Payload  max. 100 kg max. 140 kg max. 150 kg 
Hava basıncı / Air pressure  max. 15 psi max. 15 psi max. 15 psi 
Kürek / Paddle model  Sports III Sports III Sports III 
Fiyatı / Price $   
KDV hariç / without VAT             E 449,15 $ 474,58 $ 516,95 $ 

Fiyatı / Price $   
KDV dahil / with VAT                   E 530,00 $ 560,00 $ 610,00 $ 

 

Sırt çantası, hava pompası, küreği ve emniyet kayışı dahildir. / Backpack, air pump, paddle and safety leash included. 
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   2023 
Spor / Sport 
 
 
Aqua Marina ISUP 

ALL-AROUND ADVANCED 
 
En popüler All-Around Advanced serisi, çok yönlülüğü, rakipsiz kalitesi, yenilik ve tasarımıyla en çok satan 
ürünlerimizdendir. Her seviye tarafından çok çeşitli koşullarda kullanıma uygun olarak tasarlanmıştır. Kısa modeller 
bazı dalgaları yakalamak için daha uygundur. Uzun modellerin ise yük kapasitesi daha fazla olup, tek kişi veya bir 
SUP üzerinde birlikte kürek çekecek ailelere yöneliktir. Drop stitch Light teknolojisi ile üretilen yeni All-Around serisi 
inanılmaz bir sertlik ve ağırlık oranı ile piyasadaki en değerli ve dünyanın en popüler şişme SUP boardlarıdır. 
 

Our most popular all-around advanced boards are bestsellers, offering fantastic versatility and boasting unrivalled 
quality, innovation, and design. It is designed for use across a wide range of conditions, by all kinds of riders. The 
shorter models are better suited to catch some waves, while the longer wider models are aimed at heavier paddlers 
or at families who will be paddling together on one board. The drop stitch light technology makes the new Aqua 
Marina all-around line the most valuable inflatable SUP on the market with an incredible stiffness and weight ratio.   
The classic Aqua Marina All-Around line is the most popular inflatable SUP boards in the world. The budget friendly 
line is easy to transport, simple to setup, stable and versatile.  

 
 

 

   

Model  CORAL  BEAST  
Kod / Code  BT-21COP BT-21BEP 
Genişlik / Width  78 cm 81 cm 
Uzunluk / Length  330 cm 320 cm 
Kalınlık / Thickness  12 cm 15 cm 
Ağırlık / Weight  8,6 kg 8,7 kg 
Yük kapasitesi / Payload  max. 105 kg max. 140 kg 
Hava basıncı / Air pressure  max. 15 psi max. 15 psi 
Kürek / Paddle model  Sports III Sports III 

Fiyatı / Price $   
KDV hariç / without VAT             E 567,80 $ 567,80 $ 

Fiyatı / Price $   
KDV dahil / with VAT                   E 670,00 $ 670,00 $ 

 

Sırt çantası, hava pompası, küreği ve emniyet kayışı dahildir. / Backpack, air pump, paddle and safety leash included. 
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2023 
Spor / Sport

Aqua Marina ISUP 
TOURING 
HYPER üç kelimeyle gezinti, keşif, macera!  Sahip olduğu Double Chamber Teknolojisi ile ekstra güvenli ve 
sağlamdır. Yenilenen 2021 modeli daha fazla paralel rayları ve genişletilmiş kuyruğu ile sportif, temiz ve düz sürüş 
sağlar. Yeni Sup kullanıcıları için dahi, kürek çekmesi kolay, dengeli ve hızlıdır. Ekstra büyük alanı ile sizi ve 
bagajınızı kuru tutar. Yeni Double Chamber Teknolojisinin getirdiği eşsiz sertlik ve stabilite HYPER’ı kamp 
malzemeleri taşımak için ideal hale getirirken, aerodinamik yapısı yüksek hızda daha uzun süre kürek çekmenizi 
sağlar. HYPER her gezginin favori ulaşım aracı olacaktır. 
Hyper sup boarding is all about endless adventures, and our hyper inflatable sup boards are designed for just that. 
they are ideal for touring, exploring, and discovering. with double chamber technology for extra stiffness and safety 
consideration, these are the perfect boards for a multi-day trip or a step up in performance. 
Making new discoveries and experiencing adventures has never been more exciting with our touring boards! Our 
HYPER is the perfect cruiser with an exclusive Double Chamber Technology which provides extra safety and 
rigidity.  
The two sizes are fast, easy to paddle and keep balance, even if you are a first-time SUP’er. The 6-inch thickness 
gives incredible rigidity while extra volume keeps you and your luggage up and dry. Unsurpassed stiffness and 
stability brought by the new double chamber construction makes the HYPER ideal for carrying camping gear, whilst 
the streamlined outline makes it perfect for high-speed cruising enabling you to paddle further and longer. 

Model HYPER 350 HYPER 381 
Kod / Code BT-21HY01 BT-21HY02 
Genişlik / Width 79 cm 81 cm 
Uzunluk / Length 350 cm 381 cm 
Kalınlık / Thickness 15 cm 15 cm 
Ağırlık / Weight 11,0 kg 12,0 kg 
Yük kapasitesi / Payload max. 150 kg max. 170 kg 
Hava basıncı / Air pressure max. 15 psi max. 15 psi 
Kürek / Paddle Hariç /excluded Hariç /excluded 
Fiyatı / Price $   
KDV hariç / without VAT   E 720,61 $ 771,19 $ 

Fiyatı / Price $   
KDV dahil / with VAT    E 850,00 $ 910,00 $ 

 

Sırt çantası, hava pompası ve emniyet kayışı dahildir. / Backpack, air pump and safety leash included. 
. 
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   2023 
Spor / Sport 
 
 
Aqua Marina ISUP 
RACE 
 
Yeni Aqua Marina RACE 381 cm ve 427 cm uzunluklarında, her ikisi de 69 cm genişliğinde, dalgalı suda kontrol için 
yeterli dengeyi korur ve mesafeleri kısa sürede kapatmak için daha hızlı olmanızı sağlar. Hafif Double Layer 
Teknolojisinden gelen ekstra sertlik ve sağlamlık kazanmıştır. Hız, denge ve yüzdürme bileşeni RACE SUP’ların 
etkileyici özellikleridir. Yarış salması RACE modelin hızlanmasını arttırır. 
 
The new Aqua Marina RACE is in two lengths of 381 cm and 527 cm, both in width of 69 cm, which vies enough 
stability to be in control when conditions get choppy, yet fast and slippery to cover distances quickly. With the extra 
stiffness and rigidity from the lightweight Double Layer Technology, this board will make you question a hard board. 
The combination of speed, stability and floatation is so impressive for such narrow boards. The tool-free-slide-in 
Racing Fin makes the new RACE a ready-to-race package.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

   

Model  RACE 381 RACE 427 
Kod / Code  BT-21RA01 BT-21RA02 
Genişlik / Width  69 cm 69 cm 
Uzunluk / Length  381 cm 427 cm 
Kalınlık / Thickness  15 cm 15 cm 
Ağırlık / Weight  11,3 kg 12,7 kg 
Yük kapasitesi / Payload  Max. 150 kg Max. 160 kg 
Hava basıncı / Air pressure  Max. 18 psi Max. 18 psi 
Fiyatı / Price $   
KDV hariç / without VAT             E 779,66 $ 864,41 $ 

Fiyatı / Price $   
KDV dahil / with VAT                   E 920,00 $ 1.020,00 $ 

 

Sırt çantası, hava pompası ve emniyet kayışı dahildir. / Backpack, air pump and safety leash included. 
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   2023 
Spor / Sport 
 
 
Aqua Marina ISUP 
MULTI-PERSON 
 
Etkinliklerde rekabet etmek, takımınızla antrenman yapmak veya sadece arkadaşlarınız ve ailenizle kürek çekmek 
istiyorsanız, Çok kişili SUP serisi asla kaçırmamanız gereken bir üründür.  SUPER TRIP tandem, sevdiklerinizle 
kürek çekmenin keyfini paylaşmanız için iyi bir seçimdir. 
 
Whether you want to compete in events, train with your team, or just paddle with friends and family, the Multi-
person SUP range is one you should never miss. The SUPER TRIP tandem is a good choice for you to share the 
joy of paddling with the ones you love.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  

Model  SUPER TRIP 370 SUPER TRIP 427 
Kod / Code  BT-20ST01 BT-20ST02 
Genişlik / Width  82 cm 86 cm 
Uzunluk / Length  370 cm 427 cm 
Kalınlık / Thickness  15 cm 15 cm 
Ağırlık / Weight  11,2 kg 15,4 kg 
Yük kapasitesi / Payload  max. 210 kg max. 230 kg 
Hava basıncı / Air pressure  max. 15 psi max. 18 psi 

Fiyatı / Price $   
KDV hariç / without VAT             E 618,64 $ 872,88 $ 

Fiyatı / Price $   
KDV dahil / with VAT                   E 730,00 $ 1.030,00 $ 

 

Sırt çantası, hava pompası ve emniyet kayışı dahildir. / Backpack, air pump and safety leash included. 
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   2023 
Spor / Sport 
 
 
Aqua Marina ISUP 
WINDSURF 
 
BLADE Windsurf SERİSİ SUP kartı hem ayakta kürek çekmede hem de rüzgâr sörfünde mükemmel bir performans 
sergiliyor. Hafiftir, kompakttır, güçlüdür ve rüzgarları kucaklamak isteyen her seviyeden binici tarafından 
kullanılabilir. 
 

The new BLADE Windsurf SUP board performs perfectly at both stand up paddling and windsurfing. It is light, 
compact, strong, and can be used by any level of riders who would like to hold the winds in arms. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

   

Model  BLADE Model 3,0 m² SAIL 5,0 m² SAIL 
Kod / Code  BT-20BL Kod / Code BT-20BL-3S BT-20BL-35S 
Genişlik / Width  84 cm Yelken / Sail  Dacron  Dacron 
Uzunluk / Length  320 cm Orsa / Luff 300 cm 410 cm 
Kalınlık / Thickness  12 cm Boom 132 cm 170-220 cm 
Ağırlık / Weight  10,8 kg Direk / Mast  300 cm 400 cm 
Yük kapasitesi / Payload  max. 120 kg Direk / Mast 2-parça kompozit RDM. 4-parça kompozit RDM. 
Hava basıncı / Air pressure  max. 18 psi Detay / Detail Transport dizayn Transport dizayn 
Fiyatı / Price $   
KDV hariç / without VAT             E 669,49 $ 

 
669,49 $ 1.059,32 $ 

Fiyatı / Price $   
KDV dahil / with VAT                   E 790,00 $ 

 
790,00 $ 1.250,00 $ 

 

Sırt çantası, hava pompası ve emniyet kayışı dahildir. / Backpack, air pump and safety leash included. 
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   2023 
Spor / Sport 
 
 
Aqua Marina  

FITNESS  
 
Kompakt boyutuyla PEACE veya DHYANA Aqua Mat bütün su alanlarında ve küçük havuzlarda bile fitness 
yapmanıza imkan sağlar 
 
With its compact dimension, our PEACE or DHYANA Aqua Mat completes the fitness program on all water areas 
even in small pools.  
  

  

 

 

 

  

Model  PEACE  DHYANA* YOGA DOCK** 
Kod / Code  BT-20PC BT-21DHP BT-19YD 
Genişlik / Width  90 cm 91 cm  
Uzunluk / Length  250 cm 336 cm 290 cm 
Kalınlık / Thickness  15 cm 15 cm 12 cm 
Ağırlık / Weight  9,1 kg 10 kg 14,5 kg 
Yük kapasitesi / Payload  max. 150 kg max. 160 kg max. 220 kg 
Hava basıncı / Air pressure  max. 15 psi max. 15 psi max. 15 psi 
Fiyatı / Price $   
KDV hariç / without VAT             E 525,42 $ 635,59 $ 838,98 $ 

Fiyatı / Price $   
KDV dahil / with VAT                   E 620,00 $ 750,00 $ 990,00 $ 

 

 

Sırt çantası, hava pompası ve yoga bord kayışı dahildir. / Backpack, air pump and yoga board strap included. 
*Sırt çantası, hava pompası, Sports III küreği, yoga bord kayışı, bağlantı kayışı, kürek tutucu dahildir. / Backpack, air pump 
Sports III paddle, yoga board strap, connection strap, paddle holder included. 
 **Sırt çantası ve hava pompası dahildir. / Backpack, and air pump included.    
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2023 
Spor / Sport

Aqua Marina 
AIR PLATFORM 

Yüzmek, oynamak, çalışmak veya dinlenmek için mükemmel bir yüzer platformdur. Sal, bakım, onarım gibi çok 
değişik amaçlar için de kullanılır.  
• Maksimum güç ve dayanıklılık için 15cm kalınlıkta çift cidarlı damla dikişli gövde.
• Ekstra sertlik yaratan dış hat boyunca yüksek gerilimli ray bantları.
• Doğrudan güneş ışığından uzun süreli koruma için UV dayanıklı
• ISLAND + exclusive: Üstün tutuş ve rahatlık için ahşap dokulu birinci

sınıf tam katlı EVA yüzey.

Makes a perfect island for swimming, playing, working, or just relaxing. 
Ideal as a lounge, swim raft or launch. 
pad for any water sports. ISLAND 
• 15cm double wall drop stitch core material for maximum strength and

durability.
• High tensile rail bands along the outline creating extra stiffness.
• UV block treatment for long-lasting protection from direct sunlight
• ISLAND + exclusive: Premium full-deck EVA pad in wood texture for

ultimate grip and comfort   ISLAND+ exclusive   

Model ISLAND ISLAND+ exclusive 
Kod / Code BT-I250 BT-I250P 
Boyut / Size 250 x 160 x 15 cm 250 x 160 x 15 cm 
Ağırlık / Weight 12,4 kg 15,0 kg 
Yük kapasitesi / Payload 265 kg 265 kg 
Hava basıncı / Air pressure  8 psi  8 psi 

Fiyatı / Price $   
KDV hariç / without VAT   E 525,42 $ 576,27 $ 

Fiyatı / Price $   
KDV dahil / with VAT    E 620,00 $ 680,00 $ 

 

Taşıma çantası, hava pompası ve bağlantı kayışı dahildir. / Carry bag, air pump and connection strap included. 
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   2023 
Spor / Sport 
 
 
Aqua Marina  
 

 
E Aksesuarlar / Accessories Fiyatı / Price $ 

KDV hariçT 
Fiyatı / Price $  

KDV dahil  
 

MAB0303012 
MAB0303001 

Sports III Ayarlanabilir SUP küreği  

Kürek ucu %70 naylon + %30 fiberglas 42x20 cm  
Şaft kısmı 1,2 kalınlığında Ø 29 mm 
alüminyumdan mamul.  
Kürek boyu 165 -210 cm üç parçalı; Ağırlık: 950 g 
 

Sports III Adjustable SUP paddle 

Blade: %70 Nylon + %30 Fiberglass  
Shaft: 1,2 mm thick aluminium Ø 1,2 mm 
Length: 165 -210 cm 3-section; Weight: 950 g 

39,83 $ 47,00 $ 

 

MAB0303013 

SOLID Fiberglas SUP küreği 
Şaft Ø 28,7 x1,25 mm kalınlıkta fiberglas   
Kürek ucu 60% PP + 40% fiberglasl 
Tutma kısmı: Kauçuk T-bar 
Uzunluk:180-220 cm; Ağırlık: 950 gr 
 

SOLID Fiberglass SUP paddle 
Shaft: Ø 28,7 x1,25 mm 100% fiberglass.  
Blade: 60% pp + 40% fiberglass.  
Handle: Rubber T-bar handle. 
Length: 180-220 cm; Weight: 950 g  

83,90 $ 99,00 $ 

 

MAB0303011 

Dual-Tech SUP ve Kano küreği 
Kürek ucu %70 naylon-%30 fiberglas, 42x20cm  
Şaft kısmı Ø 29 x1,2 mm alüminyum.  
Kürek boyu 170 – 228 cm; Ağırlık: 1250 g 
 

Dual-Tech 2 in 1 SUP & Kayak Paddle 

Blade: %70 Nylon + %30 Fiberglass 
L x W  42 x 20 cm 
Shaft: Ø 29 x1,2 mm aluminium  
Length: 170 -228 cm; Weight: 1250 g 

50,85 $ 60,00 $ 

 

MAB0303078 

KP-1 Alüminyum kano küreği 
Şaft Ø 29 x 1,25 mm alüminyum  
Kürek ucu 85% PP + 15% fiberglas 
Uzunluk: 230 cm; 4 kademe - Ağırlık: 1100 g 
 

KP-1 Aluminium kayak paddle 
Shaft: Ø 29 x 1,2 mm 100% aluminium  
Double Blades: 85% PP + 15% fiberglass. 
Length. 230 cm, 4-section; Weight: 1100 g  

83,90 $ 99,00 $ 

 

MAB0303017 

KP-2 Fiberglas kano küreği 
Şaft Ø 29 x 1,25 mm fiberglas.  
Kürek ucu 85% PP + 15% fiberglas 
Uzunluk: 230 cm; Ağırlık: 1100 gr 
 

KP-2 Fiberglass kayak paddle 
Shaft: Ø 29 x 1,25 mm 100% fiberglass  
Double Blades: 85% PP + 15% fiberglass. 
Length. 230 cm, 4-section; Weight: 1100 g  

83,90 $ 99,00 $ 

 

MAB0302946 

CANOE (KANO Küreği) 
Şaft Ø 29 x 1,2 mm alüminyum  
Kürek ucu Güçlendirilmiş PP 
Uzunluk: 117 -140 cm; 4 kademe - Ağırlık: 640 g 

39,83 $ 47,00 $ 

 

MAB0303091 

SUP / Kano elektrikli hava pompası 
12VDC, max.16 psi, 110W, 70 l/d, LCD ekran 
 

Electric air pump for SUP / Kayak 
12 VDC, up to 16psi, 110W, 70 l/m, LCD screen. 

82,20 $ 97,00 $ 

 
MAB0302961 Kürek tutucu 

Paddle holder 7,20 $ 8,50 $ 

 
MAB0302515 SUP Şişirme valfı adaptörü 

Inflatable SUP valve adaptor  10,00 $ 11,80 $ 
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