Gratos pela consideração que têm pela nossa empresa Connect Kayaks .
A Connect Kayaks é uma empresa portuguesa que produz kayaks e canoas para Slalom , Polo , Sprint e Downriver de
alta qualidade.
A Connect kayaks apoia atletas brasileiros , beneficiando os de produtos de alta qualidade feitos por medida e a
preços acessíveis para que possam competir de igual com todos os outros atletas do circuito mundial ,inclusive o
atleta Felipe Borges da Silva remou com a nossa canoa Piola nos jogos olímpicos do Brazil .
Após esta breve introdução passamos a explicar a nossa proposta.
Na nossa proposta , damos oferta para todos os produtos que necessita o instituto Meninos do Lago , em termos
logísticos nos tratamos de tudo, iria tudo no mesmo contentor e não se teriam de preocupar com compras a
diversos fornecedores e organizar diferentes logísticas para transporte . inclusive podemos tentar enviar mais
produtos como os kayaks de plástico desde Portugal no nosso contentor , apos analise de dimensões necessárias .
Temos bons parceiros de renome internacional e com qualidade comprovada como a Double Dutch , Gpower e Hiko
Sport , todas elas lideres nos seus mercados específicos . double dutch (slalom e polo ) gpower(slalom polo e sprint
paracanoe ) e hiko sport (líder em equipamentos) .
Assim sendo , os produtos propostos são :
Slalom :
- K1 Slalom Kaiten construção Expert ( a foto corresponde o modelo apenas)

-C1 Slalom Piola Construção Expert (a foto corresponde o modelo apenas)

Construção Expert : kayaks em Fibras de vidro Biaxial , kevlar/carbono , reforços de PVC e Spheretex , resina epoxy ,
vácuo e curado a 60 graus .
Peso estimado dos kayaks e canoas 9,5 -10,5 Kg
É uma construção muito resistente e rígida o suficiente !!

- Pagaia slalom e pá slalom double dutch Kinetic e slice CArbon Club

Pagaias semi carbon muito resistente e leves para pratica competição slalom.

-Colete slalom HIKO

Capacete slalom HIKO

Equipamentos de alta qualidade e durabilidade com certificação

Saiote slalom HIKO

Paracanoagem :

K1 Raptor XT PAracanoe construção expert one piece

Kayak produzido em peça única o que lhe confere mais rigidez e performance .
Peso do kayak será de 10,5kg . Terá 12kg regulamentares de pois de adaptado a atleta .

V1 paracanoagem

Produzido com o peso regulamentar .

Pagaia e pá para paracanoagem GPOWER

Pagaia e pa em kevlar/carbono ligeiras e duráveis .

Colete paracanoagem :

POLO :

K1 Polo Connect . a versão expert é todo na cor escolhido por vós e é fabricado em construção peça única que lhe
confere muito mais resistência e durabilidade , visto que deixa de ter na zona da junta casco deck um ponto frágil
Peso aproximado : 10.5kg

Pagaia polo Double dutch líder de mercado +-800gr

Colete polo hiko sport com certificado ICF

Saiote Polo reforçado Hiko Sport

Capacete Bert Corp (mt conhecidos e usados no mundo do Kayak Polo fabricados em Itália )

Capacete fornecido com a proteção em aço inox como mostra a imagem do atleta abaixo

Espero que tenha sido o suficientemente detalhado , alguma questão não hesitem em contactar .

Gonçalo Mota
CEO Connect Kayaks

