SUP pádlo ALBEY
Protože sledujeme trendy a jsme rádi u všeho co je nové a progresivně se vyvíjí, rozhodli jsme se po půl
roce testování představit Vám své pádlo pro S.U.P. (Stand Up Paddling).
Naše pádlo Albey se tvarem řadí spíše ke konzervativnímu proudu. Vzhledem k naší zkušenosti z kanoistiky
víme, že pádlo pádlem zůstane, a proto jdeme cestou zachování „standartního tvaru listu bez konkáv,
prolisů a jiných inovací. My vsázíme na čisté linie a na to, aby pádlo šlo hladce do vody, umožnilo snadné
vedení v záběru a šlo hladce z vody.
Veškeré naše úsilí směřujeme do preciznosti zpracování. Důraz klademe na nízkou hmotnost při zachování
požadovaných vlastností používaných materiálů.
Víme, že existují různé styly pádlování a každý potřebuje od svého pádla něco trochu jiného. Proto se naše
produkce soustředí na specifické potřeby každého jedince a pádla vyrábíme takzvaně „na zakázku“, dle
konkrétních požadavků zákazníka.

Pádlo lze vyrobit ve dvou variantách předsazení listu oproti rovině žerdě nazvaných ALBEY 1 nebo ALBEY 2. Každému vyhovuje něco
jiného a nelze jendoznačně říci co je správně, zachováváme tedy v tomto ohledu možnost volby.
Velikost listu pak odráží jak fyzické možnosti pádlera, tak jeho „pojetí hry“. Někdo preferuje silový záběr, někdo naopak frekvenční styl.
Proto lze vybírat ze tří velikostí listu. Délka listu je fixních 465 mm a šířka pak:

•
•
•

S – small – 150mm
M – medium – 160 mm
L – large – 170 mm

Dalším důležitým parametrem u pádla, pro stand up paddling obzvláště, je flexe žerdi. Tento parametr je do značné míry také věcí stylu
a požadavku zákazníka, ale obecně lze říci, že pevná tvrdá žerď je vhodná pro sprinty či krátké slalomy. Zkrátka tam, kde je třeba rychlý
rozjezd a absolutní přenos veškeré vložené energie jezdce skrze pádlo no vody. Pružná žerďje naopak vhodná na distanční závody, kde
dostaneme prkno do „provozní rychlosti“ a pomocí pádla pak musíme být schopni udržovat zvolenou frekvenci záběru po delší dobu.
Podotýkáme, že žerď pádla je pružná, nikoliv však měkká! O flexibilitě žerdě rozhoduje kromě použitého materiálu skladba jeho
jednotlivých vrstev.

Žerď lze vyrobit ve 4 variantách:
•
•
•
•

Soft – kevlar-carbon /carbon
Medium – carbon
Hard – carbon
Slalom – kevlar-carbon / carbon

Pokud bychom chtěli zobecnit na co se jaké pádlo hodí, tak pak řekli asi toto:
Na krátké sprinty se hodí pádlo s větším listem a tvrdou žerdí, na distanční závody pádlo s menším listem a pružnou žerdí. Mezitím
samozřejmě oscilují ostatní disciplíny kombinující jak výbušnost, tak rychlost a samozřejmě také fyzické dispozice borců, kteří pádlo
drží.
Specifickou částí naší produkce je SUP pádlo na divokou vodu. Jelikož víme, že jak u nás, tak v zahraničí existuje komunita stand up
pádlerů, kteří se věnují divoké vodě, nabízíme možnost osadit do spodní části listu tzv. kování, které zajistí „trvanlivost“ pádla při
častém kontaktu s kamením v řekách ☺.
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