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GOYA WINDSURFING ™
DOMOV NAJKVALITNEJŠIEHO WINDSURFINGOVÉHO VYBAVENIA™
VITAJTE V ROKU VETRA
GOYA WINDSURFING je podnik motivovaný jazdcami –
spoľahlivosť a kvalita sú našim produktom.
Celá organizácia GOYA žije pre windsurfing. Milujeme windsurfovanie,
a obzvlášť pokrok, ktorí dosahujeme ako jazdci – vyvíjanie našich
produktov je jednoducho výsledok našej motivácie.
V Goya Windsurfing vyvíjame všetko potrebné pre vykonávanie
windsurfingu: plaváky, plachty a komponenty výzbroje potrebné
k tomu, aby ste si mohli vychutnať to, čo pokladáme za najzábavnejší
šport na zemeguli. Našou prioritou je ponúkať výkonné vybavenia,
v sortimente, z ktorého si môže každý windsurfista kdekoľvek
na zemeguli, od začiatočníka až po experta, vybrať to, ktoré v každom
okamihu bude splňovať jeho potreby.
Naše výrobky vyvíjame na základe každodennej jachtárskej praxe,
skúseností a odporučení našich zákazníkov a jazdcov z celého sveta,
ktoré od nich cieľavedome, nepretržite a priamo získavame. Tešíme
sa aj na Vaše ohlasy.
Prajeme Vám perfektný windsurfingový deň,

Vychutnajte si Vašu jazdu!
Francisco Goya

Nové windsurfingové sťažne 90% RDM fy GOYA
sú kompletne navrhnuté a vyrobené v USA.
Výsledkom spojenia vopred naimpregnovaných
uhlíkových vlákien, vyrobených s mimoriadne
úzkou toleranciou hrúbky, skla a najkvalitnejšej
epoxidovej živice je sťažeň, ktorý je
v tomto priemyselnom odvetví
neprekonateľný čo sa týka komplexnej
tuhosti, tvaru ohybovej krivky,
pevnosti, a neoceniteľnej
interakcie pri narábaní
s plachtou.

Sťažne GOYA RDM
sú dokonale vhodné pre každý model
plachiet GOYA, a zlepšujú interakciu
jazdca s plachtou a výkon každej
z plachiet GOYA.
Sťažne GOYA RDM sú vrcholom
kvality a výkonu.

RDM sťažeň

ANTRACITOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA, BIELA,
FIALOVÁ, NEÓNOVO RUŢOVÁ A ZLATÁ POTLAČ

:: ŠPECIFIKÁCIE ::

RDM
310
340
370
400
430
460
490

IMCS
12
14
16.5
18
21
26
30

Krivka PÄTY %
65%
65%
64.5
64.5%
64%
64%
64%

Krivka špice %
76%
78%
79%
79%
78%
77%
77%

2011
Rad sťažňov
ANTRACITOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA,
BIELA, FIALOVÁ, NEÓNOVO RUŢOVÁ
A ZLATÁ POTLAČ

Detaily a povrchová úprava najvyššej kvality

