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hmotnost lodi 

samovylévací rukáv

samovylévací dno 

možnost zavěšení motoru

lehký tok s občasnými peřejemi

tok s peřejemi a vlnami, které jsou dobře 
čitelné a viditelné; úzké toky s rychlejším 
proudem a dobře viditelnými překážkami

těžký tok s nepravidelnými vlnami a nečeka-
nými překážkami; úzké toky s peřejemi, ne-
přehlednými místy a náhlými překážkami

velmi těžký tok s peřejemi, silné zabloko-
vání s úzkými průjezdy

extrémně těžký tok s rychlým proudem 
a neustálými peřejemi (místy na zastavení), 
velmi zablokované a nepřehledné průjezdy

v lodi použita technologie drop-stitch

nosnost lodi
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GUMOTEX Oslavil již 70 lET
Gumotex byl před sedmdesáti lety založen  
v samotném středu Evropy v Čechách na břehu řeky 
Dyje (německy Thaya), po které nese jméno také 
revoluční drop-stitchová loď. 
Historie Gumotexu se začala psát v roce 1950, 
kdy byla 9. ledna, v areálu bývalé cukrovarnické 
rafinerie, zahájena výroba pracovních a ochranných 
oděvů a zástěr z pogumovaného textilu. 
V roce 1952 začal Gumotex vyrábět pryžové hračky, 
které byly více jak padesát let součástí většiny 
domácností v Československu.

V roce 1963 nastává významný milník v historii 
Gumotexu. Na podzim se začalo s výrobou 
lehčeného pěnového polyuretanu, který o rok 
později dostává obchodní značku MOLITAN®. 
Dnes už celosvětově známý pojem, za jehož jméno 
vděčíme tehdejší zaměstnankyni Gumotexu. 
Molitan nachází uplatnění ve všech oborech 
lidské činnosti, jako je nábytkářský průmysl, 
odhlučňování prostor či ve výrobě zdravotních 
matrací. 

V roce 1956 Gumotex vyvinul a vyrobil i první 
nafukovací člun, původně bylo na výběr jen  
ze 3 nebo 4 základních modelů, jejichž základem 
byla gumová duše s potahem. Čluny se ovšem 
během pár let rozšířily na většinu řek a jezer  
v Československu a staly se i významným 
vývozním artiklem. Dnes se již čluny Gumotex 
staly, díky své kvalitě a životnosti, stálicí nejen na 
evropských vodách, ale také v zámoří a Asii.  
Potkat tak na vodě můžete čluny, které mezi sebou 
dělí někdy i padesát let. Lodě Gumotex sledují 
nejen nejnovější trendy, ale díky vývojovému 
centru, přináší na trh zcela nové technologie a lodě 
jsou často oceňovány na zahraničních veletrzích.



Po celou dobu vás budeme jistit záručním a pozáručním servisem. 
Zajistíme náhradní díly i na modely, které už nejsou v nabídce. 
Čluny perfektně známe do poslední nitky – jejich výrobu zajišťujeme 
už od vývoje materiálu.  
Vše probíhá pod jednou střechou a s velkým podílem ruční výroby.

KryjEME váM záda

NEbOjTE sE s pádlEM 
pOřádNě rOzMáchNOUT, 

MísTa jE dOsT

zTrOsKOTáNí 
vylOUčENO

sbalENý člUN lEhcE přENEsETE, 
vEjdE sE dO KUfrU aUTa 

i Na palUbU lETadla

Naše čluny navrhujeme tak, aby v nich měl každý 
pohodlí a dostatek místa kolem sebe. Kromě 

toho, že vás nikdo nebude kopat do zad, získáte 
i potřebný manipulační prostor pro pádlování.

Čluny jsou vyrobené z vysoce odolného 
materiálu. Každý z nich obsahuje minimálně 
3 vzduchové komory. Pokud dojde k nehodě, 

při níž se jedna ze vzduchových komor vypustí, 
zbývající dvě vás udrží v bezpečí nad hladinou.

Většinu člunů dodáváme ve vodotěsném 
batohu, který stačí jen vzít na záda a vyrazit 
za dobrodružstvím. Ve srovnání s PVC se dají 
gumotextilní čluny sbalit do menších rozměrů,  
což oceníte při jejich skladování.

Jeden ze základních výrobních materiálů člunu 
se nachází mezi kůrou a dřevem  kaučukovníku 

brazilského. Čluny jsou díky skvělým vlastnostem 
přírodních a syntetických kaučukových směsí, jež 

sami vyvíjíme, velmi odolné. V případě protržení je 
zvládnete s naší lepicí sadou, kterou dodáváme ke 

všem člunům, snadno opravit.

člUNy vyrábíME z KaUčUKU 
– jE EKOlOGicKý a sNadNO sE OpravUjE
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přEdsTavUjEME TajEMsTví 
OdOlNOsTi Našich člUNů 
Čluny vyrábíme od základů. Speciálně pro ně jsme vyvinuli vlastní materiál na bázi 
přírodního kaučuku, který zaručí, že čluny něco vydrží. Jsou odolné proti oděru, stárnutí 
i slunečnímu záření.

NiTrilON® EXTra 
Složení materiálu: vysokopevnostní PES tkanina (1) s vnitř
ním nánosem syntetického kaučuku (2) a vnějším náno
sem NITRILON® EXTRA (3). Nejkvalitnější materiál pro ma
ximální zátěž při profesionálním použití a pro použití 
v náročných klimatických podmínkách. Minimální pevnost 
v tahu 3 000/ 3 000 N (vzorek 20 × 5 cm). Minimální hmot
nost 1 487 g/m2.NITRI LON®
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NiTrilON® 
Složení materiálu: vysokopevnostní PES tkanina (1) s vněj
ším nánosem syntetického kaučuku (2) a vnitřním náno
sem směsi na bázi přírodního kaučuku (3). Materiál je vy
soce odolný proti oděru, stárnutí a UV. Minimální pevnost 
v tahu 3 000/ 3 000 N (vzorek 20 × 5 cm). Minimální hmot
nost 920 g/ m2

NITRI LON® OBOUSTRANNÝ

NITRI LON® + d rop-stitch
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NiTrilON® ObOUsTraNNý 
Složení materiálu: vysokopevnostní PES tkanina (1) 
s oboustranným nánosem syntetického kaučuku (2). Mate
riál je vysoce odolný proti oděru, stárnutí a UV. Minimální 
pevnost v tahu 3 000/ 3 000 N (vzorek 20 × 5 cm). Minimální 
hmotnost 1 192 g/m2.

pEs pUr
Složení materiálu: PES tkanina typu RIPSTOP (1) s vnitřním 
nánosem polyuretanu (2) a teflonovou úpravou (3) proti 
smáčení vodou. Materiál je odolný proti oděru, stárnutí 
a UV záření. Minimální pevnost v tahu 1 100/ 900 N (vzorek 
20 × 5 cm).

NiTrilON® + drOp-sTiTch
Složení materiálu: vnější nános na bázi syntetického kau
čuku (1), kotvicí vrstva (2), vysokopevnostní PES tkanina 
(1 100 dTex) (3), kotvicí vrstva (4), nános na bází přírod
ního a syntetického kaučuku (5), nános na bázi přírodního 
a syntetického kaučuku (6), kotvicí vrstva (7), vrchní vrs
tva drop stitch tkaniny (8), distanční vlákna drop stitch tka
niny (9). Minimální pevnost v tahu  3 600/ 3 100 N (vzorek 
20 × 5 cm). Minimální hmotnost 1 270 g/ m2.

pOUžiTÉ MaTEriálypOUžiTÉ MaTEriály 54



TEchNicKÉ vychyTávKyTEchNicKÉ vychyTávKy 76

TEchNicKÉ vychyTávKy

pEvNÉ dNO pOMOcí  
TEchNOlOGiE drOp-sTiTch 
Zpevnění dna zajišťují tisíce vláken, které 
propojují jeho vnitřní stěny. Člun je díky tomu 
natolik stabilní, že se v něm můžete klidně 
postavit. Převrhnout ho dá pořádně zabrat. 

Najdete u kajaku THAYA a RUSH.

plOUTEv, KTErá pOMáhá 
držET sMěr 
Směrová ploutev značně usnadňuje řízení 
kajaků. Nebudete díky ní kličkovat při každém 
záběru, protože ploutev udrží člun v přímém 
směru. 

Najdete u kajaků: RUSH, THAYA, TWIST, SWING, 
SOLAR, FRAMURA, SEAWAVE, SAFARI 330 
a HALIBUT.

saMOvylÉvací dNO  
s rOlOvacíM UzávěrEM
Během jízdy v peřejích se troše vody ve 
člunu nevyhneme. Díky samovylévacímu dnu 
s rolovacím uzávěrem voda ze člunu rychle 
odteče bez vašeho přičinění. Na klidných 
řekách se dá zavřít. 

Najdete ho u člunů: BARAKA, SCOUT Standard 
a ORINOCO.

saMOvylÉvací dNO  
s OdTOKOvýMi OTvOry
Nenápadné díry ve dně člunu zajistí, že zůstanete v suchu i při 
divočejší jízdě. Voda z něj samovolně odteče. 

Najdete ho u člunů: SAFARI 330, K1, K2, ONTARIO 450S a PULSAR.

T-bONEs výzTUhy 
Kovové výztuhy umístěné pod sedačkami mají za 
úkol vytvarovat a zpevnit dno člunu. I nafukovací 
člun díky tomu získá jízdní vlastnosti pevné 
kánoe. 

Najdete je u kánoe SCOUT Standard.

KOMfOrT NadE všE
I když do člunů SEAWAVE, SOLAR nebo THAYA přikoupíte třetí 
sedačku, bude mít každý z pasažérů dost místa a pohodlí. 
Ctíme pravidla, takže všechny naše čluny odpovídají zákonným 
normám. Pokud jde o prostor ve člunech, normu často 
překonáváme. 
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Nafukovací kajaky 9

Nafukovací kajaky jsou stabilní, bezpečné, snadno ovladatelné 
a jednoduše sbalitelné. Kajaky pro rekreaci jsou určeny pro 
plavby na klidné vodě, jako jsou jezera či mořské zátoky. Kajaky 
na divokou vodu jsou určeny zkušeným vodákům pro sjezdy řek 
s vyšším stupněm obtížnosti.

str. 21 
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str. 25 

str. 27 
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člUNy prO KaždOU přílEžiTOsT
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Nafukovací kajaky10 Nafukovací kajaky 11

komfortní sedačka 
z PE pěny 
s opěrkou zad 

madla na přídi 
a zádi pro snadnou 
manipulaci

drop-stitchové dno

pružná lana pro 
upevnění bagáže

bezpečnostní lana 
na přídi a zádi

úchyt pro 
směrovou ploutev

směrová ploutev

40 (48)

65 (69)

28 (28)

Univerzální kajak inovativní konstrukce dále rozvíjející 
možnosti technologie drop-stitch (hydrodynamicky tvaro
vaná příď, vytvoření kýlu). rUsh je vhodný jak pro rekreaci, 
vodácké toulky, na klidné hladiny jezer, plavbu podél moř
ského pobřeží, tak splouvání řek až do WW2. Pro lepší 
komfort za zhoršených povětrnostních podmínek jej lze vy
bavit kormidlem či odnímatelným kokpitem (kokpit není 
součástí balení). Hlavními výhodami jsou všestrannost, 
rychlost a stabilita.

Kajak rUsh 2 lze díky variabilnímu umístění sedaček pou
žít jak v jednomístné tak dvoumístné verzi. 

Technologie drop-stitch je založena na spojení vrchní 
a spodní vrstvy tkaniny tisíci polyesterovými vlákny. Tuto tka
ninu, opatřenou vzduchotěsným nánosem, z obou stran 
chráníme odolným materiálem NiTrilON®.

řEšENí prO bUdOUcNOsT...
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RECREATIONAL

AWARDS
2020

Zásluhou tisíců vláken držících dvě vrstvy pospolu je možné 
tyto výrobky nafouknout na velmi vysoký tlak, díky čemuž zís
kávají pevnost přibližující se tuhosti pevných materiálů, a to 
při stejné sbalitelnosti jako naše stávající čluny.

355420

81

82

1 12
kg

rU
sh

 1

22

150 kg

2 15,5
kg

rU
sh

 2

22

195 kg



Nafukovací kajaky12 Nafukovací kajaky 13

posuvná přední a zadní 
opěrka nohou (pro konverzi 
na singl kajak)

komfortní nafukovací 
drop-stitch sedačka 
s opěrkou zadčlun je dodáván se dvěma 

sedačkami, třetí sedačku 
lze dokoupit

vylévací otvor 
na zádi lodi

madla na přídi 
a zádi pro snadnou 
manipulaci

pružná lana pro 
upevnění bagáže

drop-stitchové dno
bezpečnostní lana 
na přídi a zádi

úchyt pro 
směrovou ploutev

směrová ploutev

40

63

26

135135

410

89

Revoluční nafukovací kajak Thaya využívající spojení jedi
nečného materiálu NiTrilON® a technologie drop-stitch* 
se vyznačuje výbornou stabilitou, tuhostí a ovladatelností. 
Unikátní spojení nafukovacích válců a moderní technologie 
drop-stitch* tvoří universální kombinaci, která maxima
lizuje pohodlí uživatele a zlepšuje jízdní vlastnosti lodě. 
Dalšími charakteristickými vlastnostmi kajaku Thaya jsou 
nízká hmotnost a výborná sbalitelnost. 
Je vhodný pro rekreaci na jezerech a řekách do WW2.

KajaK s NafUKOvacíM, pEvNýM dNEM

Přídavná přední paluba (volitelné příslušenství) chrání před 
přelitím vody přes špici, a tím zvyšuje uživatelský komfort 
při jízdě, např. na moři. Lze jej použít ve verzi pro 1, 2 do
spělé nebo 2 dospělé + 1 dítě. 2217,5

kg++
2 1

230 kg



Nafukovací kajaky14 Nafukovací kajaky 15

19/20

5335/36
260360

79

83

Hledáte malý, lehký a skladný kajak jako společníka na ces
tách a rekreaci u vody? Pak je pro vás TWisT ta správná 
volba, ať už při objevování nových míst na jezerech, nebo 
pro plavbu na klidných řekách. TWisT 1 je nekompromisně 
nejmenší a nejlehčí kajak z naší flotily. TWisT 2/ 1 lze díky 

inovované konstrukci snadno proměnit z verze dvojmístné na 
jednomístnou nebo naopak. Kajak je dostatečně stabilní, po
hodlně se do něj usadí jak malý kajakář, tak i osoba XXL nebo 
až dva pádleři. TWisT má odnímatelné sedačky s polohova
telným opěradlem pro komfortní sezení v suchu.

lEhKý KajaK prO začáTEčNíKy

11
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1

2 13
kg

111 9
kg

TW
is

T 
1 100 kg

180 kg



Nafukovací kajaky16 Nafukovací kajaky 17

sWiNG 2

sWiNG 1

Nafukovací kajak sWiNG je uzavřený kajak vhodný k rekre
ačním vyjížďkám a aktivnímu trávení volného času na prou
dících řekách (až do stupně WW2), jezerech a mořských záto
kách. Kajak má systém výztuh, který mu dodává požadovanou 
tuhost pro snadnou ovladatelnost a výbornou stabilitu. Díky 

své nízké hmotnosti je kajak předurčen pro výlety, kde je nut
ností časté přenášení lodi. Uzavřený kokpit chrání kajakáře 
i jeho bagáž před pronikáním vody do kajaku. Kajak je nabízen 
v jednomístné i dvoumístné verzi.

sTabilNí parŤáK dO NEpOhOdy

42

24/3064/67

316402

87

87

22

22

sW
iN

G 
2

1

2

11,3
kg

14,3
kg

sW
iN

G 
1

120 kg

220 kg



Nafukovací kajaky18 Nafukovací kajaky 19

komfortní nafukovací 
sedačka s opěrkou zad

pružná lana 
na uchycení 
bagáže vylévací otvor 

na zádi lodi

madla na přídi 
i zádi pro snadnou 
manipulaci

úchyt pro 
směrovou ploutev

směrová ploutev

posuvná přední a zadní 
opěrka nohou 
(pro konverzi na singl kajak)

člun je dodáván se dvěma 
sedačkami, třetí sedačku 
lze dokoupit

39

54

24

Nafukovací kajak sOlar je určen pro vyjížďky po jezerech 
nebo pro turistické putování po řekách do WW2. Přídavná 
přední paluba (volitelné příslušenství) brání přelití vody 
přes špici, a tím zvyšuje uživatelský komfort při jízdě, např. 
na moři. Kajak je vybaven vylévacím otvorem v zadní palubě 

člunu. sOlar je v základní verzi vybaven dvěma sedačkami 
a úchyty pro třetí sedačku. Umístění sedaček je variabilní, 
sOlar muže být jednomístným, dvoumístným i trojmíst
ným kajakem.

rOdiNNý KajaK, KTErý plUjE sKOrO sáM

2216
kg++

2 1

270 kg

135135

410

80



Nafukovací kajaky20 Nafukovací kajaky 21

40

68

30
410

75

fraMUra je nejrychlejší kajak z produkce GUMOTEX ur
čený na rekreační výlety a turistiku s možností umístění vel
kého množství bagáže. Umožňuje to velký prostor v přední 
a zadní části člunu. Kajak je vhodný na pádlování na moři 

a dlouhé plavby po jezerech, ale hodí se i na řeky s obtíž
ností do WW1. Celý je krytý neodnímatelnou palubou a vy
bavený pohodlnou sedačkou. K pádlování je ideální použít 
seakajakové dvojpádlo.

NEjrychlEjší KajaK sTájE GUMOTEX

111 16
kg

180 kg
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43

68

30

150150

455

83

Nafukovací kajak sEaWavE je díky svému úzkému a dlou
hému tvaru snadno ovladatelný a vhodný pro rychlou jízdu. 
Posunutím sedaček jej lze upravit z trojmístné až na verzi 
jednomístnou. Využitím krycí paluby získáte navíc výborný 
člun pro seakayaking. 

KajaK Na MírU MOřEplavcůM

Výztuhy krycí paluby dodávají lodi tuhost. Zpevněný kýl sni
žuje vliv větru a napomáhá přímé jízdě. Pro tento kajak na
leznete největší uplatnění v turistice a mořském pádlování.

2217,5
kg

3
250 kg
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38

53

24330

80

safari 330 je sportovní kajak se samovylévacím dnem ur
čený pro sjezd divoké vody až do WW3 nebo kajak pro pří
břežní plavbu a surfování na moři. Nové safari 330 je 
delší, širší a stabilnější. Je dostatečně prostorné i pro 
urostlejší vodáky a díky významně vylepšené stabilitě si na 
něm mohou užít peřejí i méně zkušení kjakáři. Pod pružná 
lana na přídi a zádi kajaku snadno umístíte vodotěsný vak 
s osobními věcmi.

sTabilNí KajaK dO pEřEjí i prO MÉNě zKUšENÉ

3312
kg

1
130 kg



Nafukovací kajaky26 Nafukovací kajaky 27

nastavitelná 
opěrka nohou

dva posuvné 
příčné válce

popruhová oka 
na upevnění 
bagáže

stehenní 
popruhy

bezpečnostní úchyty 
na přídi a zádi

samovylévací dno 
s vylévacími otvory 
po obou stranách

45

70

28/30

340390

98

100

K1 a K2 jsou kajaky se samovylévacím dnem určené pro 
plavbu na divoké vodě. Stabilní trup kajaku usnadní začínají
cím kajakářům první zkušenosti na divoké vodě. K1 i K2 na
bízejí pohodlné nafukovací sedačky a dostatek prostoru k se
zení. Navíc jsou vybaveny stehenními popruhy, jež umožňují 
lepší ovládání kajaku v peřejích.

OdOlNÉ KajaKy Na divOKOU vOdU
K 

1

441 15
kg

44K 
2 2 20

kg

100 kg

200 kg



„S MOřSKýMI KAJAKy OD GuMOTExu  
  JSME ZAžILI NEjlEpší dOvOlENOU  
       NašEhO živOTa.“

irena a jiří páleníčkovi, novináři a cestovatelé

Tuhle větu jsme si vypůjčili od našeho kamaráda. Když 
jsme plánovali druhou cestu po řeckých ostrovech, tak 
dlouho jsme tu první vychvalovali, až se ozvalo: „Tak víte 
co? Půjčte mi ty kajaky, pojedeme první a za šest týdnů 
vám je pak na řeckém ostrově Kefalonie předáme.“  
O dva měsíce později na nás mávali dokonale vysmátí, 
opálení, šťastní a přímo hulákali: „To byl nejkrásnější 
čundr v našem životě!“

Místo našeho starého těžkého Seakeru teď Gumotex dělá 
lehčí a vylepšený Rush, ale v každém z nich se dá zažít ta 
nejlepší mořská dovolená. Ať už má člověk dvojkajak nebo 
jako my každý svůj. A super bylo (a je) i to, že jsme koupili 
vše najednou, od pumpy na nafukování až po lodní pytle, 
které jsou tak kvalitní, že je využíváme i při čundrech na 
kolech.

Nosnost těchto nafukovacích „lodiček“ je obdivuhodná, 
vezli jsme v nich na týden zásoby vína a vody, jídlo, foto
grafické nádobíčko, stan, spacáky, vařič a všechno, co člo
věk na mořské putování  potřebuje mimo civilizaci.  
To se nám to pak na břehu kramařilo.

Od června do září nás kajaky vozily od pláže k pláži.  
Nemusíte si zrovna hrát na Robinsony jako my, ale bude 
stačit i jedno přenocování na pláži, kam nevede silnice, 
abyste jejich kouzlu propadli a začali přemýšlet stejně jako 
my, kam to bude příště.

Marně jsme se je pokoušeli převrhnout. Nedaly se.  
(Letos v létě jsme si zkusili roztomilou hračičku kajáček 
Swing, kterou jsme přihodili dozadu do obytného auta.  
I když na rozdíl od svého muže nejsem žádný vodní machr, 
ani ve swingu se mi nepodařilo zvrhnout a poplavávala 
jsem si po hladině jako kachnička).



Nafukovací kánoe jsou bezpečné, snadno ovladatelné a jednoduše sbalitelné. Vynikají svou rychlostí a obratností a mají 
také dostatek úložného prostoru. Nafukovací kánoe jsou určeny především pro vícedenní výlety a cestování po řekách a vo
dách s nižším stupněm obtížnosti.
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Nafukovací kÁNoe 33

bezpečnostní lana 
po obvodu lodi

sedačky z vodovzdorné 
překližkypružná lana na 

uchycení bagáže

zrcadlo na motor

uvazovací lano 
na přídi

držáky 
na veslaúchyty 

na vesla

51

68

29
430

125

410 kg

rEKrEačNí člUN s MOžNOsTí zavěšENí MOTOrU

Nová, větší loď rUby Xl je o 17 cm širší než původní verze, 
a to při zachování skvělých jízdních vlastností. Dá se pou
žít s vesly, s pádly jako kánoe nebo v kombinaci s motorem. 
Změnou prošlo také uchycení zrcadla, které je nyní mnohem 
robustnější a je možné na něj připevnit motor s maximál
ním výkonem až 5 hp = 3,7 kW. Loď rUby Xl je vhodná pro 
rekreační příbřežní plavbu na moři nebo výlety po jezerech 

a klidnějších tocích. S kanoistickými pádly, bez motoru 
a vesel lze tuto loď použít ke sjíždění řek do stupně WW2.

(Použitý motor musí mít krátkou nohu  
a maximální hmotnost do 28 kg.)

223 29
kg



Nafukovací kÁNoe 35

40

60

25
400

94

lÉTy prOvěřENá KaNOE

Nafukovací kánoe palava zaujme svým sportovním vzhle
dem a výbornými jízdními vlastnostmi. Díky prodlouže
nému trupu nabízí velký prostor pro umístění bagáže a va
riabilitu instalace sedaček, které svou šířkou a vodorovným 
uchycením poskytují komfortní sezení. Při plavbě v peřejích 
je možné zakleknout a použít stehenní popruhy. Kánoe je 
vhodná jak na turistické sjezdy řek do obtížnosti WW3, tak 
na pohodlnou jízdu po klidné hladině přehrad a jezer.

240 kg
3317,5

kg++
2 1



Nafukovací kÁNoe 37

43

70

30

spOrTOvNí KáNOE sE spOUsTOU vychyTávEK

Samovylévací kánoe baraKa je ideální loď na turistiku 
i na těžkou divokou vodu. Mimořádně pevný trup má vý
borné jízdní vlastnosti, které posádka ocení zejména při 
plavbě v peřejích. baraKa nabízí bezkonkurenčně bohatou 
vnitřní výbavu a mimořádně velký vnitřní prostor. Loď uveze 
2 pasažéry a 1 dítě, respektive 350 kg nákladu. BARAKA je 
správná volba pro vodáky, kteří nechtějí dělat kompromisy.

350 kg
4423,5

kg++
2 1

410

105



Nafukovací kÁNoe 39

45

70

30
445

95

pOhOdlNá KáNOE Na dlOUhÉ EXpEdicE

scOUT 
sTaNdard scOUT 

EcONOMy

scOUT je nafukovací kánoe s novodobou konstrukcí. Hlav
ními přednostmi jsou komfortní výbava, obrovský vnitřní 
prostor, vysoká nosnost a vyvážené jízdní vlastnosti. To vše 
ocení dobrodruzi s bagáží, lovci adrenalinu v peřejích i ro
diny s dětmi. U tohoto typu lodi rozlišujeme verzi sTaN-
dard a EcONOMy.

Verze sTaNdard přináší inovativní systém výztuh 
T- bONEs zajišťující vynikající prostorovou pevnost lodi 
a jízdní vlastnosti srovnatelné s lodí pevnou.

450 kg

450 kg
33

33

25
kg

24,5
kg

sc
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Nafukovací kÁNoe 41

vyvazovací oko 
na přídi a zádi

stehenní popruhy 
s bezpečnostní sponou

sedačky z vodovzdorné 
překližky s PE pěnou 
COMFORT PAD

samovylévací dno 
s rolovacím uzávěrem

bezpečnostní 
úchyty na přídi 
a zádi

madlo na přídi 
a zádi pro snadnou 
manipulaci

53

70

32405

105

OdOlNý člUN prO dva

Víceúčelový nafukovací člun OriNOcO je vhodný pro vodní 
turistiku, expedice, divokou vodu, ale i jako rodinný člun. 
Konstrukční řešení trupu zaručuje stabilitu a bezpečnost 
v peřejích do středních stupňů obtížnosti. Fixační stehenní 
popruhy zvyšují bezpečnost a zlepšují ovládání lodě.

350 kg
442 25,5

kg



člUNy jsOU z OdOlNÉhO MaTEriálU 
a Udrží vás Nad vOdOU v KaždÉ siTUaci



Nafukovací čluny a rafty z této kategorie jsou určeny jak zkušeným vodákům pro sjezdy divokých řek, tak pro vícedenní pu
tování po řekách s celou rodinou nebo partou kamarádů. Tyto čluny jsou robustní, odolné a bezpečné. Vybavili jsme je sa
movylévacím dnem a mnoha bezpečnostními prvky. Při plavbě doporučujeme použít plovací vestu, ochrannou helmu a pří
padně i neopren.

N
af

U
KO

va
cí

 č
lU

N
y 

a 
ra

fT
y

45NafUKOvací člUNy a rafTy

str. 47 

str. 49 

str. 51 

člUNy, KTErÉ NErOzhází aNi pEřEjE



47Nafukovací čluNy a rafty

uvazovací lano 
na přídi

madlo na přídi 
i zádi pro snadnou 
manipulaci

úchyty pro 
chodidla

příčné válce – sedačky

bezpečnostní lano 
po obvodu lodi 

vylévací otvor na 
zádi lodi (450 S)

pružná lana na 
uchycení bagáže

samovylévací dno 
s otvory po obou 
stranách (450 S)

55/58

67

30/33

420450

145

157

ONTariO je šestimístný člun vhodný pro vícedenní pu
tování po řekách s celou rodinou nebo i na divokou vodu 
nižších stupňů obtížnosti. Díky svému tvaru je tento člun 
i navzdory své velikosti dostatečně rychlý a snadno ovlada
telný. ONTariO 420 je suchou verzí člunu, větší ONTariO 
450 s má navíc samovylévací dno vybavené otvory se zpět
nými klapkami umožňující rychlý odtok vody, která se do 

člunu dostane. ONTariO je univerzální moderní člun pro 
všechny.

další výbava: Madlo na přídi a zádi pro snadnou manipu
laci, uvazovací lano na zádi (ONTariO 420), čtyři madla na 
bocích lodi (ONTariO 420).

NEjrychlEjší vícEMísTNý člUN

600 kg
33

33

O
NT
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6
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29
kg

30
kg
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630 kg



49Nafukovací čluNy a rafty

vyvazovací oko 
na přídi a zádi

úchyty pro 
chodidla

příčné válce – sedačky

bezpečnostní lana 
po obvodu lodi 

otevřená záď pro 
odtok vody

55

68

31

450

160

cOlOradO 450 je univerzální člun pro prázdninové puto
vání po řece s rodinou nebo pro plavbu na divoké vodě do 
středního stupně obtížnosti. Šestimístný člun je designo
vaný pro sportovní způsob plavby. Otevřená záď zajišťuje 
odtok vody při plavbě v peřejích. Legendární cOlOradO 
sloužilo jako plavidlo na mnoha expedicích do odlehlých 
koutů světa a dodnes je nejpopulárnějším závodním člu
nem v Čechách.

závOdNí člUN prO spOrTOvcE

446 37,5
kg

600 kg



51Nafukovací čluNy a rafty

dva nerez 
příďové úchyty

úchyty pro 
chodidla

2–3 příčné válce 
(dle modelu)

protiskluzové 
sedací plochy dva D kroužky

uvnitř raftu pro 
uchycení výbavy

samovylévací dno 
s otvory po obou 
stranách

4 madla na 
bocích lodi

bezpečnostní lano 
po obvodu lodi

65–70

80–100

40–50

380–560

178–210

rafT dO NEjTěžších pOdMíNEK

Rafty pUlsar jsou využívány provozovateli raftingu, spor
tovními centry, vodáckými kluby i pro závodní činnost. 
Rychlý a tuhý trup v kombinaci se samovylévacím dnem za
jišťuje mimořádnou stabilitu a dostatečně rychlé vytékání 
vody z raftu v případě zalití v peřejích. 

Rafty pUlsar byly již několikrát vybrány jako oficiální zá
vodní lodě pro evropská mistrovství (naposledy Evropské 
mistrovství v raftingu 2016, Slovinsko) ale i pro Mistrovství 
světa 2003 konané v České republice na řece Vltavě.

650 kg

800 kg

pU
ls

ar
 

42
0

558 50
kg

pU
ls

ar
 

38
0

557 44
kg

900 kg

920 kg
44

pU
ls

ar
 

56
0 12 75

kg

55

pU
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ar
 

45
0 9 60

kg



Nafukovací rybářské čluny jsou určeny pro aktivní a sportovní rybáře. Nabízí možnost užít si zápas s úlovkem z bezpro
střední blízkosti vodní hladiny. Jejich hlavním rysem je stabilita –  je možno se v nich bezpečně postavit. Samozřejmostí jsou 
úchyty na pruty a další rybářské vybavení či pohodlné nafukovací sedačky. Čluny jsou snadno sbalitelné, jejich přeprava na 
místo použití je tak zcela jednoduchá.
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Nafukovací rybářské čluNy 55

46

70

30375

96

111 21
kg

200 kg

jEdiNEčNý rybářsKý KajaK

Nafukovací rybářský kajak halibUT nabízí nový typ dobro
družství z lovu. Je možné si vychutnat rybolov i na vzdále
nějších místech, kam je obtížnější se dostat a užít si zápas 
s úlovkem hezky z blízkosti vodní hladiny. Kajak je velmi 
stabilní, ale dostatečně obratný a rychlý při přesunech po 

vodě. Na dně lodi je pevná podlážka pro stabilní postoj při 
lovení. Vysoko postavená polohovatelná sedačka zaručuje 
pohodlí při nasedání, vysedání i dlouhém čekání na úlovek. 
Vše sbalíte do vaku, který odnesete na zádech nebo odve
zete v kufru auta.



Nafukovací rybářské čluNy 57

uvazovací lano 
na přídi

zrcadlo na motor

pružná lana na 
uchycení bagáže

sedačky 
z vodovzdorné 
překližky

bezpečnostní lana 
po obvodu lodi

podlahová 
deska

úchyty 
na vesla

držáky
na vesla

5 ks základen 
pro příslušenství

držák 
rybářských 
prutů

55

68

30
430

125

KOMfOrTNí člUN prO rybářE

Inovovaný rybářský člun alfONsO se vyznačuje přede
vším výbornou stabilitou a dostatkem místa až pro 3 pa
sažéry (nebo 2 rybáře). Dá se použít s vesly, s pádly jako 
kánoe nebo v kombinaci s motorem. Nejvýraznější změ
nou prošlo také uchycení zrcadla, které je nyní mnohem ro
bustnější a je možné na něj připevnit motor s maximálním 
výkonem až 5 hp = 3,7 kW. Člun také nově disponuje 5 zá
kladnami pro uchycení širokého spektra držáků a úchytů 
příslušenství (4 základny jsou z důvodu větší praktičnosti 

umístěny na bočních válcích, a tak neubírají z vnitřního pro
storu lodě, 5. základna je určena k případnému umístění na 
ně kte rou z pozic na prostřední či zadní sedačce). S kanois
tickými pádly, bez motoru a vesel lze tuto loď použít ke sjíž
dění řek do stupně WW 2. 

(Držák prutu je v ceně základní výbavy.)
(Použitý motor musí mít krátkou nohu  
a maximální hmotnost do 28 kg.)

223 32,7
kg

410 kg



5958

pádla

pádlapádla

Typ 504, 
rafTGUidE

pádlo pro rafting  
s plochou listu 985 cm2

délka:  
145, 150, 160, 170 cm 
 
hmotnost:  
880– 965 g, 
504.0 jednodílné

Typ 801, 
cOMbiNaTiON

z tohoto skládacího 
pádla je možné 
sestavit 2 kanoistická 
pádla nebo 1 kajakové, 
plocha listu 736 cm2

délka:  
190– 240 cm

hmotnost:  
1 310 g (podle velikosti), 
úhel 0– 90 stupňů

Typ 505, 
allrOUNd 
KáNOE

Kanoistická pádla  
s plochou listu 802 cm2

délka:  
145, 150, 160, 170 cm 
 
hmotnost:  
720– 900 g,  
505.0 jednodílné,  
505.2 dvoudílné,  
505.3 trojdílné

Typ 719s.2

dvoudílné pádlo na 
sklolaminátové žerdi 
s konci zpevněnými 
karbonem, plocha 
559 cm2

délka:  
210– 240 cm (po 10 cm)

hmotnost:  
940 g (podle velikosti), 
úhel 0 a 60 stupňů

Typ 702, asyMETric 
KayaK

Tradiční kajakové  
pádlo s asymetrickým 
listem, plocha listu  
709 cm2

délka:  
200– 230 cm (po 10 cm),  
úhel 60 stupňů

hmotnost:  
1 145– 1 385 g, 
702.0 jednodílné 200220 cm, 
702.2 dvoudílné,  
702.3 trojdílné

vEsla 902.2

dvoudílná vesla pro 
rybářský člun alfONsO

délka:  
190 cm

hmotnost:  
2 000 g

Typ 703.2,  
sEa

Klasické dvoudílné 
touringové pádlo 
pro jízdu na jezerech 
a mořích, plocha listu 
626 cm2

délka:  
200– 240 cm (po 10 cm)

hmotnost:  
1 240 g (podle velikosti), 
úhel 60 stupňů

Typ 702.3, 
fishiNG

Trojdílné pádlo 
pro rybářský kajak 
halibUT

délka:  
260 cm

hmotnost:  
1 550 g,  
úhel 60 stupňů

Typ pld.0, 
halibUT

jednoruční pádlo  
pro halibUT

délka:  
72 cm

KajaKOvÉ pádlO 
Typ 379s.2

Novinka z naší řady  
kajakových pádel.  
dvoudílné pádlo  
na sklolaminátové žerdi.  
Na pádle lze nastavit 
libovolný úhel a délku  
pádla v rozmezí  
230–240 cm.

variabilní délka:  
230–240 cm
 
hmotnost:  
0,96 kg



PříslušenstvíPříslušenství 6160

příslUšENsTví

přetlakový ventil Manometr pro push-push ventil

lepicí souprava – NiTrilON

Klíč na push-push a přetlakový 
ventil hObby/prOfi

záchranný házecí pytlík

držák rybářských  
prutů caNNON

Elektrické nafukovadlo  
bravO 230/1000

Krycí zástěra rUsh, sWiNG, 
sEaWavE, fraMUra

push-push ventilUv-Tech přípravek pro 
ošetření nafukovacích lodí

vodotěsný transportní vak  
80 l, 100 l, 135 l

Expediční transportní vak  
100 l

vodotěsný vak  
20 l, 40 l, 60 l pro uložení výbavy

vodotěsný vak  
8 l, 12 l, 20 l na drobnosti

paluba sEaWavE pro 1 a 2 
osoby

paluba rUsh 1, 2

směrová ploutev Kormidlo fraMUra Kormidlo sEaWavE Kormidlo rUsh
GTX ruční pumpa 3,2/6,4GTX ruční pumpa 2/4 jednočinná ruční pumpa  

rafTEr 5l

paluba Thaya, sOlar

držák rybářských 
prutů bOriKa

lepidlo ElasTicK 250 ml

Upravená redukce  
push-push ventilu
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OblEčENí

OblEčENí

GUMOTEX vodácká bunda

Bunda z voděodolného prodyšného materiálu 
je vybavena tenkým neoprenovým krkem 

a stahovacími manžetami na zápěstí

GUMOTEX dětská bunda

Bunda pro děti je vyrobena z dvouvrstvého 
prodyšného materiálu, má stahovací 

neoprenovou manžetu u krku a na zápěstí 
a v pase stahování na gumu

GUMOTEX vodácké kalhoty

Kalhoty mají volný střih a neoprenový 
pás, který chrání záda před 

prochladnutím.

GUMOTEX vodácká helma

Lehká a pohodlná helma, která díky 
dotahovacímu systému padne každému

GUMOTEX neoprenové boty

Nízké neoprenové boty, které ochrání vaše nohy 
před studenou vodou a ostrými kameny

GUMOTEX neoprenové kalhoty

Jsou vyrobeny z 3mm neoprenu a díky 
tomu poskytují skvělý tepelný komfort 
a pohyblivost při vodáckých sportech

GUMOTEX neoprenové ponožky

Ponožky jsou vyrobené z 3mm 
neoprenu a na podrážce mají 
materiál odolný proti prodřenídětská plovací vestaplovací vesta
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RUSH 1 RUSH 2 THaya Swing 1 Swing 2 TwiST 1 TwiST 2/1 SolaR FRamURa Seawave

Délka 355 420 410 316 402 260 360 410 410 455

Šířka 81 82 89 87 87 79 83 80 75 83

Počet vzduch. 
komor

3+1 3+2
3 + 2 / 4 / 

6 + 2
3 3 3 + 2 3 + 3 3 + 2 + 2 3 + 1 + 1 3 + 3 + 2

max. provozní tlak
0,025/0,25/3,75 

0,05/0,5/7,2
0,025/0,25/3,75  

0,05/0,5/7,2
0,02/0,2/3,0 
0,05/0,5/7,2

0,02/0,2/3,0 0,02/0,2/3,0 0,02/0,2/3,0 0,02/0,2/3,0 0,02/0,2/3,0 0,02/0,2/3,0 0,025/0,25/3,7

Rozměry lodě ve 
vaku

65 × 40 × 28 69 × 48 × 28 63 × 40 × 26 64 × 42 × 24 67 × 42 × 30 53 × 35 × 19 53 × 36 × 20 54 × 39 × 24 68 × 40 × 30 68 × 43 × 30

Hmotnost 12 15,5 17,5 11,3 14,3 9 13 16 16 17,5

max. nosnost 150 195 230 120 220 100 180 270 180 250

max. počet osob 1 2 2 + 1 1 2 1 2 2 + 1 1 3

materiál NITRILON® NITRILON® NITRILON® NITRILON®,  
PES, PUR

NITRILON®,  
PES, PUR

NITRILON® NITRILON® NITRILON® NITRILON®,  
PES, PUR

NITRILON®

Barevné provedení

obtížnost WW2 WW2 WW2 WW2 WW2 WW1 WW1 WW2 WW1 WW2

Příslušenství

Směrová ploutev, 
Vodotěsný 

transportní vak 
100 l, Lepící 

souprava, Klíč 
na přetlakový 
a PUSH-PUSH 

ventil

Směrová ploutev, 
Vodotěsný 

transportní vak 
100 l, Lepící 

souprava, Klíč 
na přetlakový 
a PUSH-PUSH 

ventil

Směrová ploutev, 
Vodotěsný 

transportní vak 
100 l, Lepící 

souprava, Klíč 
na přetlakový 
a PUSH-PUSH 

ventil

Směrová ploutev,  
Textilní vak na přepravu,  

Lepící souprava,  
Klíč na přetlakový  

a PUSH-PUSH ventil

Směrová ploutev,  
Textilní vak na přepravu,  

Lepící souprava,  
Klíč na přetlakový  

a PUSH-PUSH ventil

Směrová ploutev, 
Vodotěsný 
transportní 

vak 80 l, Lepící 
souprava, Klíč 
na přetlakový 
a PUSH-PUSH 

ventil

Směrová ploutev,  
Vodotěsný transportní vak 100 l,  

Lepící souprava 
Klíč na přetlakový  

a PUSH-PUSH ventil

Doporučené  
příslušenství

Kajakové pádlo typ 719S.2,

GTX ruční pumpa 2/4

Kokpit RUSH 1 a RUSH 2,

Vodotěsný vak na drobnosti 
8 l, 12 l, 20 l 

Kormidlo RUSH

Kajakové pádlo 
typ 719S.2

GTX ruční 
pumpa 2/4

Přídavná přední 
paluba

Drop-stitch 
sedačka Thaya

Vodotěsný vak 
na drobnosti

Krycí zástěra

Kajakové pádlo typ 702

GTX ruční pumpa 2/4

Vodotěsný transportní vak 100 l

Vodotěsný vak na drobnosti

Kajakové pádlo typ 702

GTX ruční pumpa 2/4

Vodotěsný vak na drobnosti

Kajakové pádlo 
typ 702

GTX ruční 
pumpa 2/4

Sedačka SOLAR

Vodotěsný vak 
na drobnosti

Krycí zástěra

Pádlo typ 703.2

GTX ruční 
pumpa 3,2/6,4

Kormidlo 
FRAMURA

Vodotěsný vak 
pro uložení 

výbavy

Krycí zástěra

Pádlo typ 
719S.2

GTX ruční 
pumpa 3,2/6,4

Sedačka 
SEAWAVE

Paluba 
SEAWAVE

Kormidlo 
SEAWAVE

Vodotěsný vak 
pro uložení 

výbavy

paraMETry člUNů

5 c 11 c 5 c 11 c 1 c 11 c 5 c 11 c 1 c 11 c 5 c 11 c 1 c 11 c 5 c 11 c 1 c 11 c 5 c 11 c 1 c 11 c 5 c 11 c 5 c 11 c6 11 c 6 11 c

TEchNicKá daTa





ŠETRNÉ K PŘÍRODĚ,
PŘÁTelsKÉ K PÁdleRŮm



GUMOTEX Coating, s.r.o.
Mládežnická 3062/3a
690 02 Břeclav
Czech Republic

Telefon: +420 519 314 111
E-mail: BoatsAndOutdoor@gumotex.cz 
www.gumotexcluny.cz


