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1. TVARY plováků
Čluny jsme schopni vyrobit & dodat v těchto typech plováků, které se liší tvarem:

1. typ = RXK 2. typ = RYK 3. typ = RZK
Na sklad vyrábíme typ RXK, protože je vyroben z mála dílů a většině zákazníků se líbí!

2. ZAKONČENÍ plováků

1. typ CONUS90º s plastovým nárazníkem

2. typ CONUS 45º s plastovým nárazníkem

3. typ s velkým konusem + malým víkem

4. typ bez konusu s velkým víkem

U člunů na sklad dáváme přednost 1. typu s conusem 90º,
protože je ve špici velký plastový nárazník, který při kotvení chrání plovák člunu před poškozením!

Na objednávku není proglém Váš člun vybavit i jinou koncovkou dle nákresu.

3. Popis materiálu & možnosti barevných kombinací

Materiál DENIER (polyester fabric) má 5 vrstev - sílu 0,9mm (1,2mm) a gramáž 1 100g/m² 

4. Typy konstrukcí podlah a plováků u nafukovacích člunů CZECH   Marine:  
A) Skládací čluny vyrábíme v typech: 1) lamelová podlaha, 2) nafukovací: a) s rovnou podlahou, b) s V-podlahou VIB,
 3) desková podlaha: a) z překližky, b) z hliníkové slitiny, c) z laminátových desek!

B) Čluny s pevným kýlem RIB vyrábíme: 1) průhledný kýl z polykarbonátu, 2) Kýl z hliníkového plechu do V, 
 3) laminátový kýl s podlahou do V nebo s podlahou rovnou!
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1 typ RXK – boční plovák je z jednoho kusu!

2. typ RYK - boční plovák je v přídi složený z více kusů!
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3. typ RZK – boční plovák je složený ze dvou kusů!

Možnosti barevných kombinací jsou nekonečné!
Zde jsou některé z nich...
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