Qualidade
em suas pescarias

CATÁLOGO DE PRODUTOS

A VIDA

em seus melhores
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Lazer

Bem-estar

A maior fabricante de
caiaques do Brasil.

PRESENÇA NACIONAL

Atualmente contamos com mais de 800 pontos de revendas autorizadas no Brasil, acesse
www.bruddennautica.com.br/revendas e saiba qual revenda autorizada mais próxima de você.

Os produtos deste catálogo estarão disponíveis para compra no seu revendedor autorizado Brudden Náutica. Para ﬁns publicitários, algumas cenas mostradas neste catálogo incluem caiaqueiros proﬁssionais que executam manobras em condições ideais e/ou
controladas. Não tente nenhuma dessas ou outras manobras de risco se estiverem além do seu nível de habilidade bem como a sua compreensão e respeito pelo desempenho de seu caiaque. Navegue sempre com responsabilidade e segurança. Siga todos os
equipamentos de segurança e de instrução. O uso do colete salva-vidas é obrigatório. Use roupas de proteção adequadas para sua região. Não nos responsabilizamos pelas leis e orgãos responsáveis de motorização de seu caiaque. Observe sempre as leis e normas
locais aplicáveis. Devido ao seu contínuo compromisso com a qualidade dos produtos e com a inovação, a Brudden Náutica reserva para si o direito de interromper ou alterar especiﬁcações, preços, projetos, recursos, modelos ou equipamentos sem que isso
constitua qualquer obrigação. Alguns modelos aqui descritos podem incluir equipamentos opcionais. Os preços se baseiam nos preços de Varejo sugeridos pelo fabricante. Todos os direitos reservados.
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1 - Pega de mão / alça de transporte
2 - Bagageiro
3 - Elástico do bagageiro
4 - Remo duplo alta performance
5 - Porta varas
6 - Apoio para os pés
7 - Tampa de Inspeção Emborrachada
8 - Cockpit reforçado antiderrapante
9 - Porta Estojo de Iscas
10 - Base ﬁxa do Banco
11 - Encosto rotomoldado
12 - Elástico trava remo / vara
13 - Dreno de escoamento de água do caiaque
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VEJA O VÍDEO

VEJA O VÍDEO

leitor QR-CODE

leitor QR-CODE

15

L

Altura: 30cm
Largura: 36cm
Comprimento: 43cm
Litros: 15L
Peso: 4.25kg

30

L

Altura: 38cm
Largura: 37cm
Comprimento: 51cm
Litros: 30L
Peso: 6kg

ESPECIFICAÇÕES:
Mais compacto da categoria e com um lindo
visual o seu ponto forte é a resistência para
aguentar todos os ambientes e situações com
encaixe perfeito para nova geração de
caiaques da Brudden Náutica!

Comprimento: 60cm
Largura: 15cm
Altura: 3cm
Peso: 32g

Remo de apoio extremamente eﬁcaz, com design
de lâmina dentada e projetada para ajudar você
em pequenas manobras. Seu "gancho” no topo da
lâmina é capaz de agarrar linhas, tocos, árvores,
barcos, ﬂutuantes ou qualquer outro enrosco nas
águas. Experimente o novo PADDLE HAND.

ACESSÓRIOS

Para que sua aventura seja completa, tudo o que você precisar em acessórios, você encontra em nosso site
www.bruddenautica.com.br/produtos/acessorios. Acesse e ﬁque por dentro de todas novidades e lançamentos.

