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Silver Marine CAPTAIN 480B 

je člun pro sport, zábavu 

i dobrodružství. Slušně vyba-

vená loď je vyrobena z vyso-

komolekulárního PVC, které 

je odolné slunečnímu záření, 

soli i olejům. Tři hlavní komo-

ry zajišťují Vaši bezpečnost. 

Jednoduchá instalace netrvá 

déle než 45 minut.

Nafukovací člun Počet osob: 7

Silver Marine CAPTAIN 480B

Rozměry délka 475 cm • šířka 225 cm • výška 52 cm

Počet komor 5

Barva bílá-šedá

Hmotnost 215 kg

Nosnost 900 kg

Počet osob 7

Max. výkon motoru 70 HP

Výbava v ceně hliníková vesla, nožní pumpa, rukojeti, 
sklolaminátová podlaha, přední sedák, kryt 
lodi, dvojkřeslo, bench konzola s volantem, 
tlakoměr, opravná sada

Poznámka CE certifikace: kategorie C
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Pro milovníky vodních sportů, rybáře i pro rodinnou dovolenou 

u moře. Podlaha skládací, tlakově impregnovaná dřevotříska, plně 

pochůzná. Kýl chráněný gumovým plátem. Materiál: super kvalitní 

německé PVC vyztužené textilií, odolné UV záření i mořské soli. 

Případná oprava je možná přiloženou sadou na lepení či svařová-

ním. Člun Vás překvapí přesným dílenským zpracováním, závidě-

níhodnými jízdními vlastnostmi a zajímavou cenou. Bezpečnost je 

zajištěna vícekomorovou konstrukcí (dělicí mezikomorové přepáž-

ky) – při průrazu jedné komory se člun bezpečně udrží na hladině 

i při plném zatížení. Zprovoznění lodí netrvá déle než 15 minut.

Nafukovací člun Počet osob: 3 + 1

SEABO 300

Rozměry délka 295 cm • šířka 150 cm • výška 40 cm

Počet komor 3 obvodové + 1 kýlová

Barva bílá-šedá

Hmotnost 40 kg

Nosnost 360 kg

Počet osob 4 dospělí

Max. výkon motoru 9,9 HP/7,3 kW (krátká noha)

Výbava v ceně příčný sedák s taškou 1 ks, skládací hliníková 
vesla (1 pár), obvodový provaz, transportní 
madlo, transportní taška, tlakoměr, opravná 
sada, výkonná nožní pumpa

Poznámka Člun má certifikát GS, TÜV. Loď je možno 
vybavit spouštěcími kolečky. Před expedicí 
z výroby byla loď 24 hodin nafouknutá – 
100% záruka kvality.
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Rekreační člun pro 4 osoby. Je určen pro provoz ve sladké i slané 

vodě do vln 30 cm. Předností je pevná lamelová podlaha a třívrstvý 

materiál vzduchových komor. Loď je vybavena nafukovacím kýlem 

pro větší stabilitu. Bohatá výbava v ceně.

Nafukovací člun Počet osob: 4

Intex MARINER 4

Rozměry délka 330 cm • šířka 145 cm • výška 48 cm

Počet komor 4 + 1

Barva šedá-žlutá

Hmotnost 39 kg

Nosnost 400 kg

Počet osob 4

Max. výkon motoru 2,2 kW 
(pro použití motoru je nutno doobjednat 
držák na motor)

Výbava v ceně tři vyjímatelné sedáky, obvodové lano, 
transportní taška, taška na nářadí, 2 držáky 
na pruty, hliníková vesla, pumpa, příprava pro 
montáž držáku motoru, opravná sada

Poznámka výhodný set loď + držák motoru + motor
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Loď je vyrobena z vysokomolekulárního třívrstvého materiálu (dvě 

vnější vrstvy PVC + vnitřní laminovaná polyesterová síť), který je 

odolný slunečnímu záření, soli i olejům. Podlaha je nafukovací bez-

pečnostní. Loď je určena pro plavbu na jezerech, řekách, nebo 

na moři do výšky vln 30 cm a síly větru 4st Bf.

Nafukovací člun Počet osob: 3

Intex SEAHAWK II Sport

Rozměry délka 297 cm • šířka 127 cm • výška 46 cm

Počet komor 2 + 1

Barva šedá-modrá

Hmotnost 19 kg

Nosnost 300 kg

Počet osob 3 dospělí

Max. výkon motoru 1,5 kW (2 HP)

Výbava v ceně dva vyjímatelné sedáky, obvodové lano, 
transportní taška, taška na nářadí, 2 držáky 
na pruty, hliníková vesla, pumpa, příprava pro 
montáž držáku motoru, opravná sada

Poznámka výhodný set loď + držák motoru + motor
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Člun Intex EXCURSION 4 je určen pro rybáře, výletníky či rodiny 

s dětmi. Loď je vyrobena z vysokomolekulárního třívrstvého mate-

riálu (dvě vnější vrstvy PVC + vnitřní laminovaná polyesterová síť), 

který je odolný slunečnímu záření, soli i olejům. Podlaha je nafuko-

vací bezpečnostní. Loď je určena pro plavbu na jezerech, řekách, 

nebo na moři do výšky vln 30 cm a síly větru 4st Bf.

Nafukovací člun Počet osob: 4

Intex EXCURSION 4

Rozměry délka 315 cm • šířka 165 cm • výška 43 cm

Počet komor 3

Barva béžová–modrá

Hmotnost 23,6 kg (set)

Nosnost 400 kg

Počet osob 4

Max. výkon motoru 1,5 kW (2 HP)

Výbava v ceně dva komfortní sedáky s opěradlem, 
obvodové lano, transportní taška, taška 
na nářadí, 2 držáky na pruty, hliníková vesla, 
pumpa, příprava pro montáž držáku motoru, 
opravná sada

Poznámka výhodný set loď + držák motoru + motor
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Člun Intex EXCURSION 5 je určen pro rybáře, výletníky či rodiny 

s dětmi. Loď je vyrobena z vysokomolekulárního třívrstvého mate-

riálu (dvě vnější vrstvy PVC + vnitřní laminovaná polyesterová síť), 

který je odolný slunečnímu záření, soli i olejům. Podlaha je nafuko-

vací bezpečnostní. Loď je určena pro plavbu na jezerech, řekách, 

nebo na moři do výšky vln 30 cm a síly větru 4st Bf.

Nafukovací člun Počet osob: 5

Intex EXCURSION 5

Rozměry délka 366 cm • šířka 168 cm • výška 43 cm

Počet komor 3

Barva béžová–modrá

Hmotnost 26,6 kg

Nosnost 455 kg

Počet osob 5

Max. výkon motoru 1,5 kW (2 HP)

Výbava v ceně dva komfortní sedáky s opěradlem + jeden 
střední sedák, obvodové lano, transportní 
taška, taška na nářadí, 2 držáky na pruty, 
hliníková vesla, pumpa, příprava pro montáž 
držáku motoru, opravná sada

Poznámka výhodný set loď + držák motoru + motor
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Zaujme rybáře nebo malou rodinku solidním materiálem, bohatou 

výbavou a bezpečností. Tři vzduchové komory včetně pomocné, 

která udržuje člun nad hladinou při proražení obvodové komory. 

Materiál: vinyl SUPER-TOUGH 0,45 mm, vysoce molekulární PVC, 

odolné benzínu, oleji, slané vodě, prodření a slunečnímu světlu. 

Intex Seahawk 200 má ve výbavě také úchyty na připevnění dr-

žáku motoru (max. 1,5 HP, 8,5 kg). Dva bostonské ventily na hlav-

ních trupových komorách, klasický ventil v podlaze. Přední vlečný 

úchyt, provazové úchyty kolem celého člunu. Podlaha nafukovací.

Nafukovací člun Počet osob: 2

Intex SEAHAWK 200

Rozměry délka 236 cm • šířka 114 cm • výška 41 cm

Počet komor 3

Barva zelená-béžová-žlutá

Hmotnost 5,4 kg

Nosnost 200 kg

Počet osob 2

Max. výkon motoru 1,5 HP

Výbava v ceně dva držáky na rybářské pruty, úložný 
vak, dvě skládací vesla, pumpa Intex 
DoubleQuick I, opravná samolepicí lata

Poznámka atest RW TÜV
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Člun Intex Seahawk 400 pro 4 osoby (maximální zatížení 370 kg). 

Má tři samostatné komory (včetně podlahy) proti náhlému vyfouk-

nutí a potopení. Je vyroben z velmi odolného PVC, které má velkou 

odolnost proti benzínu, oleji, vodě a prodření. Možnost instalace 

závěsu na motor.

Nafukovací člun Počet osob: 4

Intex SEAHAWK 400

Rozměry délka 351 cm • šířka 146 cm • výška 48 cm

Počet komor 3

Barva zelená-béžová-žlutá

Hmotnost 19,8 kg

Nosnost 370 kg

Počet osob 4

Max. výkon motoru 1,5 HP

Výbava v ceně dva držáky na rybářské pruty, kapsa 
na vybavení, kapsa na baterku, vesla, úchyty 
pro vesla, úchyty pro držák na motoru, 
pumpa Intex DoubleQuick II, opravná 
samolepicí lata

Poznámka certifikát CE
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Loď je vyrobena z vysokomolekulárního PVC, které je odolné slu-

nečnímu záření, soli i olejům. Dvě hlavní komory zajišťují Vaši bez-

pečnost. Jednoduchá instalace nezabere déle než 45 minut.

Nafukovací člun Počet osob: 3 + 1

Aqua Marina DOLPHIN

Rozměry délka 305 cm • šířka 134 cm • výška 45 cm

Počet komor 2 + podlaha

Barva šedá-černá

Hmotnost 20 kg

Nosnost 280 kg

Počet osob 3 + 1

Max. výkon motoru 2 HP (hmotnost motoru 13,7 kg)

Výbava v ceně dva vyjímatelné sedáky, obvodové lano, 
tlakoměr, transportní taška, taška na nářadí, 
dva držáky na pruty, hliníková vesla, pumpa, 
příprava pro montáž držáku motoru, opravná 
sada

Poznámka výhodný set loď + držák motoru 
+ elektromotor o výkonu 30 lbs
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Nafukovací člun Wild River je určen především pro rybáře. Nadšeni 

ale budou i ochránci přírody, ekologové, rodiče s jedním dítětem 

na dovolené. Člun je určen pro kryté vody rybníků a dolní toky 

spíše stojatých řek. Spolehlivě Vás doveze do Vaší oblíbené zátoky 

či na skrytý ostrůvek. Člun je vyroben z odolného vysokomoleku-

lárního PVC 0,6 mm. Celkem 

4 nafukovací komory pro Vaši 

bezpečnost, z toho hlavní pa-

tentovaná bezpečnostní „ko-

mora v komoře“. Nafukovací 

dvoukomorová podlaha.

Nafukovací člun Počet osob: 2 + 1

Aqua Marina WILD RIVER

Rozměry délka 289 cm • šířka 125 cm • výška 35 cm

Počet komor 2 + 2

Barva tmavě zelená (volitelný potah „kamufláž“)

Hmotnost 12 kg

Nosnost 225 kg

Počet osob 2 + 1

Max. tah motoru 18 lbs (vhodný motor Aqua Marina T18)

Výbava v ceně čtyři oka (držáky) na vesla, obvodové lano,
dvě pohodlná nafukovací sedátka, dva 
držáky na pruty, dvě kapsy, pumpa

Poznámka Součásti volitelného vystrojení setu: vesla 
hliník + plast 1 pár. Potah „kamufláž“ chrání 
loď před poškozením otěrem, před UV 
zářením, maskuje zakotvenou loď při rybaření.
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Nafukovací člun Aqua Marina BASS CHASER je určen především 

pro rybáře. Nadšeni ale budou i ochránci přírody, ekologové, ro-

diče s jedním dítětem na dovolené. Člun je určen pro kryté vody 

rybníků a dolní toky spíše stojatých řek. Spolehlivě Vás doveze 

do Vaší oblíbené zátoky či na skrytý ostrůvek. Člun je vyroben 

z odolného vysokomoleku-

lárního PVC 0,6 mm. Celkem 

4 nafukovací komory pro Vaši 

bezpečnost, z toho hlavní pa-

tentovaná bezpečnostní „ko-

mora v komoře“. Nafukovací 

dvoukomorová podlaha.

Nafukovací člun Počet osob: 2 + 1

Aqua Marina BASS CHASER

Rozměry délka 289 cm • šířka 125 cm • výška 35 cm

Počet komor 2 + 2

Barva červená-béžová (volitelný potah „kamufláž“)

Hmotnost 12 kg

Nosnost 225 kg

Počet osob 2 + 1

Max. tah motoru 18 lbs (vhodný motor Aqua Marina T18)

Výbava v ceně čtyři oka (držáky) na vesla, obvodové lano,
dvě pohodlná nafukovací sedátka, dva 
držáky na pruty, dvě kapsy, pumpa

Poznámka Součásti volitelného vystrojení setu: vesla 
hliník + plast 1 pár. Potah „kamufláž“ chrání 
loď před poškozením otěrem, před UV 
zářením, maskuje zakotvenou loď při rybaření.
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Tento nafukovací kajak je vhodný pro vodácké začátečníky i po-

kročilé. Potěší Vás jednoduchým designem, snadnou manipulací, 

kvalitním materiálem. Hodí se ke sjíždění i mírnějších peřejí. Dvě 

vzduchové komory + ventily pro rychlé nafouknutí a vyfouknutí. 

Materiál: PVC bez použití ftalátů, síla stěny 0,75 mm.

Nafukovací kajak Počet osob: 2

Intex CHALLENGER K2

Rozměry délka 351 cm • šířka 76 cm • výška 38 cm

Počet komor 2

Barva modrá-béžová-žlutá

Hmotnost 17,9 kg

Nosnost 160 kg

Počet osob 1 + 1

Výbava v ceně oko na ukotvení kajaku, provaz po obvodu 
lodi, nafukovací pumpa, samolepicí záplata 
na opravu, hliníková kajaková pádla (2 ks). 
Síťka na příď ZDARMA

Poznámka certifikát GS TÜV
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Luxusní nafukovací kajak Aqua Marina K1 (pro jednu osobu) 

je určený pro turistiku na řekách i na moři. Velmi stabilní, 

obratný, nízký čelní odpor. Jednoduché sestavení 

celého kajaku do 15 minut. Tři nezávislé komo-

ry, při úniku vzduchu z jedné komory dokáží 

ostatní komory udržet kajak nad vodou. 

Zpětné rychlonafukovací ventily. 

Materiál: textilií vyztužené PVC, 

odolné proti mořské soli i UV 

záření. Svařované hlavní 

válce. Komfortní nafuko-

vací podlaha.

Nafukovací kajak Počet osob: 1

Aqua Marina K1 Single

Rozměry délka 300 cm • šířka 90 cm

Počet komor 2 + podlaha

Barva reflexní zelená-černá

Hmotnost 15 kg

Nosnost 95 kg

Počet osob 1

Výbava v ceně kvalitní kajakové pádlo, vyjímatelný 
polstrovaný sedák s opěradlem, pumpa, 
klíč na ventily, manometr, kýl, opravná sada, 
přepravní taška

Poznámka tři vylévací otvory v podlaze lodi
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Luxusní nafukovací kajak Aqua Marina K2 (pro dvě osoby) je urče-

ný pro turistiku na řekách i na moři. Velmi stabilní, obratný, 

nízký čelní odpor. Jednoduché sestavení celého 

kajaku do 20 minut. Tři nezávislé komory, při 

úniku vzduchu z jedné komory dokáží ostat-

ní komory udržet kajak nad vodou. 

Zpětné rychlonafukovací venti-

ly. Materiál: textilií vyztužené PVC, 

odolné proti mořské soli i UV 

záření. Svařované hlavní vál-

ce. Komfortní nafukovací 

podlaha.

Nafukovací kajak Počet osob: 2

Aqua Marina K2 Double

Rozměry délka 400 cm • šířka 100 cm

Počet komor 2 + podlaha

Barva reflexní zelená-černá

Hmotnost 22 kg

Nosnost 180 kg

Počet osob 2

Výbava v ceně kvalitní kajaková pádla (2 kusy), pumpa, 
klíč na ventily, manometr, dva vyjímatelné 
polstrované sedáky s opěradlem, kýl, 
opravná sada, přepravní taška

Poznámka tři vylévací otvory v podlaze lodi
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Náš nejoblíbenější čtyřtaktní motor v segmentu malých lehkých 

lodních motorů (třída jako Parsun 2,6 HP, Honda 2,3 HP apod.)

Nadchne jak rybáře, tak rodinu na dovolené. Předností je spolehli-

vost – ověřeno v naší půjčovně lodí ve Zlíně. 

Čtyřtaktní lodní motor Výkon: 1,9 kW (2,6 HP)

SeaKing F2.6 BMS

Spolehlivost
Solidní výkon 
Rozumná cena 

Spotřeba paliva 
jen 1,1 l/hod.

Technická data 
Rozměry (Š x V x H):  35 x 102 x 65 cm 
Výška od zrcadla:  38 cm
Hmotnost:  18 kg
Výkon max.:  1,9 kW (2,6 HP) při 5500 ot./min.
Volnoběžné otáčky:  1800–2000 ot./min.
Typ rozvodů:  OHV
Počet válců:  1
Zdvihový objem:  72 cm3

Druh vstřikování:  TCI
Ovládání:  kormidelní páka
Startování: manuální
Převodovka/řazení:  vpřed + neutrál
Převodový poměr:  2,08 (27/13)
Trim:  manuální
Nádrž vestavěná:  1,2 litru
Olejová náplň motoru:  0,35 litru
Olejová náplň v převodovce:  0,075 litru
Lodní šroub: 3-7 1/2 “X6“
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Pro všechny zájemce o lodní sporty a rybaření, kteří chtějí rozumný 

výkon za rozumné peníze a nechtějí skládat kapitánské zkoušky 

pro provoz člunů v našich vodách. Vyznačuje se tichým chodem 

a nízkou spotřebou. Ověřeno náročným provozem v naší půjčovně!

Čtyřtaktní lodní motor Výkon: 3,6 kW (5 HP)

SeaKing F5 BMS
Čtyřtaktní lodní motoor VýVý

Tichý chod 
Spolehlivost

Rozumná cena 
Spotřeba paliva 

jen 2 l/hod.

Technická data 
Rozměry (Š x V x H):  36 x 103 x 72 cm 
Výška od zrcadla:  44 cm
Hmotnost:  24,5 kg
Výkon max.:  3,6 kW (5 HP) při 5500 ot./min.
Volnoběžné otáčky:  1450–1550 ot./min.
Typ rozvodů:  OHV
Počet válců:  1
Zdvihový objem:  112 cm3

Druh vstřikování:  TCI
Ovládání:  kormidelní páka
Startování: manuální
Převodovka/řazení:  vpřed – neutrál – zpětný chod
Převodový poměr:  2,08 (27/13)
Trim:  manuální
Nádrž vestavěná:  1,3 l (možnost připojení externí nádrže)
Olejová náplň motoru:  0,5 litru
Olejová náplň v převodovce:  0,1 litru
Lodní šroub: 3-7 1/2 “X8“
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Pojezdová spouštěcí kolečka

X-MORPH plovací vesty

X-MORPH Seatbag taška

Pojezdová spouštěcí kolečka pro 
nafukovací člun.
• Jednoduchá instalace
• Průměr 135 mm, šířka 85 mm 
• Nízká hmotnost a vysoká pevnost
• Nosnost až 113 kg/pár
• Není nuto demontovat před jízdou
• Vhodné pro slanou i sladkou vodu
• Vhodné na nejrůznější terény – asfalt, 

písek, kamínky
• Nekorodují ve slané vodě
• Nekřehnou a „nešisují“ na slunci
• Kolečka lze zajistit ve 3 polohách
• Manipulace s lodí je velmi jednoduchá 

i při plném zatížení koleček

Plovací pomůcky X-MORPH.
Ručně šité vesty X-MORPH z materiálu 
polyamid Ulmanis, plněné vztlakovým 
materiálem EKOFLEX. Odolné tahu, tlaku 
a otěru. V rozkroku plovací vesty je 
popruh zabezpečující vestu před 
náhodným vysmeknutím přes hlavu. 

Pro děti od 3 let plovací pomůcka 
X-MORPH PROCHILD. 
Slouží jako plovací pomůcka pro méně 
zkušené plavce, ne pro záchranu života. 

18

Taška pod sedačku pro nafukovací 
člun.
• Vyjímatelné polstrování
• Ramenní popruh
• Extra kapsička na doklady, mapy apod.
• Odolnost tkaniny vůči vodě: 2000 mm 

vodního sloupce
• Rozměry: cca 75 x 25 x 40 cm
• Barevné varianty: černá, šedá, modrá



Manometr

Tlakoměr pro lodě Intex a AquaMarina. 
Tlakoměr je vybaven trny, které umožňují 
měřit aktuální hodnotu tlaku v komorách 
vybavených bostonskými ventily. 

Pumpa Intex QUICK-FILL

Pumpa Intex DOUBLE-QUICK III

Nenahraditelný pomocník při 
nafukování lehátek, lodí, bazénů apod. 
• Dvě rychlosti nafukování
• Použití na 220 V~ nebo 12 V= (redukce 

do zásuvky zapalovače v autě) 
• Tři různé redukce na většinu ventilů
• Výkon 750 litrů/min.
• Maximální tlak až 15 PS!
• Certifikát CE

Dvojčinná obouruční pumpa. 
Pumpa Vás překvapí velkým výkonem. 
Lze ji použít k nafukování lehátek, člunů, 
balonů apod. Součástí pumpy jsou 
tři adaptéry pro různé průměry otvorů 
a také jehla na míče. S redukcí vhodná 
i pro lodě Gumotex (Pálava, Baraka, 
Orinoco). Pumpa je vyrobena z masivního 
pevného plastu. Píst ve třílitrovém 
válci fouká jak při stlačení, tak při tahu. 
Funkce vyfukování pro jednodušší 
skládání člunů.
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Skládací střecha proti slunci

Vhodná pro čluny Intex Seahawk II, 
Mariner, Aquamarina. Jednoduchá 
montáž a polohování. Střechu lze použít 
pro většinu nafukovacích člunů do rychlosti 
12 km/h. Přístřešek proti slunci ocení jak 
rybáři, tak rodina na výletě.
• Rozměry: 180 x 110 cm
• Konstrukce skládací, extrémně 

pevné a pružné carbonové tyče!
• Materiál: UV stabilizovaný PA



Prodej, půjčovna a testovací centrum člunů a lyží: 

ALPINE TRADE CZ s.r.o.

Hornomlýnská 829, 760 01 Zlín

Tel.: 575 570 021

Mobil: 603 724 845

E-mail: prodej@ski4u.cz

x-morph missty 
kvalitní lady snowboard s dřevěným jádrem a CAP konstrukcí

x-morph blade 
snowblady s vázáním

www.levnecluny.cz
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