
Torrdräkts kampanj för Globalsurfski Spring Camp deltagare! 

Surfskipaddling i kalla vatten kräver extra säkerhet, en torrdräkt kan vara skillnaden på liv och död när det 

verkligen gäller. Passa på att handla marknadens kanske bästa torrdräkter för paddling från finska Ursuit till ett 

mycket förmånligt från Nordic Kayaks. Leverans sker i samband med Globalsurfski Spring Camp 10-11 april 

eller enligt överenskommelse. Läs mer om dräkterna på www.nordickayaks.se Vi vill ha din beställning senast 

30 Mars. 

MPS- Multi Purpose Suit 

Ursuit Multi purpose suit är en extremt lätt torrdräkt som är 

tänkt för användning under ytterplagg. Tack vare Gore-Tex 

tyget som ventilerar hålls underplaggen torra även om 

ytterplagg av icke ventilerande typ används. Nordic Kayaks har 

själva testat dräkten under vintern och i kombination med ett 

par badshorts utanpå (för att undvika för mycket slitage från 

sitsen) är den helt perfekt för surfskipaddling. Mycket bra 

rörlighet, du tänker inte på att du har en torrdräkt på dig! 

Sömmar: Dubbelsöm och tejpning som garanterar tätheten upp 

till 100 %.  

Gore-Tex socka tillverkad i ett tåligare Gore-Tex material.  

Torrdragkedjan, ny på marknaden och mycket lätt, öppnas vid 

halsen. 

Halstätning och manschetter i super stretch neoprene som 

värmer i kallt väder. Lätt att ta av och på. 

Ord.pris: 5100 SEK För Globalsurfski Camp 4595 kr 

 

AWS- Active Watersport Suit  

En dräktmodell speciellt för paddling och liknande aktiviteter som 

görs i sittande ställning. En enkel dräkt där onödiga detaljer har 

utelämnats, med koncentration på det väsentligaste: att vara bekväm 

och hålla dig torr. Gore-Tex tyg som ventilerar men som samtidigt är 

helt vattentätt. Förstärkning på knän och rumpa gör den mer slitstark 

än MPS och kräver inget ytterplagg utanpå. 

Sömmar: FlatSeam sömkonstruktion. Dubbelsöm och tejpning som 

garanterar tätheten upp till 100 %. 

Reflexfält: Rikligt med strategiskt placerade reflexfält säkrar att du 

syns i alla förhållanden. Reflexfälten är i enlighet med marindirektivet.  

Halstätning: 2,5 mm super stretch neoprene.  

Manschetter: super stretch neoprene. Lätta att ta på och av. Neoprenet 

värmer handlederna vid kyla. 

Pris orange Gore tex: 7900 kr För Globalsurfski Camp 7100 kr 

Pris svart 4- tex: 6200 kr För Globalsurfski Camp 5750 kr 

 

Kontakt: info@nordickayaks.se eller tel. 0739731235 
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