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Touring 12'
12' / 365 cm
30"/ 76,2 cm
6"/15 cm
Do 130 kg

Deska stworzona dla miłośników podróżowania. Dzieki swojej 
długości jest szybka i daję się komfortowo prowadzić w każ- 
dych warunkach pogodowych. Silne podmuchy wiatru nie 
stanowią dla niej żadnego problemu. Touring 12' dostarczy ci 
niezapomnianych sup-wrażeń.

Jezioro, rzeka, zatoka
Średniozaawansowany, zaawansowany 

Race 12'6"
12'6" / 381 cm
28"/ 71,1 cm
6"/15 cm
Do 140kg

Deska stworzona do ścigania i wygrywania ! Zdecydowanie dla 
osób o sportowym zacięciu, chcących pływać naprawdę szybko. 
Prawie 4 m długości w połączeniu z wyjątkową sztywnością 
sprawią, że nikt cie nie dogoni.

Jezioro, rzeka, zatoka
Średnio zaawansowany, zaawansowany

Breeze 10'6"
10'6"/ 320 cm  
30’/ 76,2 cm
6"/15 cm
Do 140kg

Szybka i zwrotna deska, idealna dla osób zaczynających swoją 
przygodę z SUP-em. Bardzo wszechstronny model, który nadaję 
się dla każdego niezależnie od umiejętności i warunków 
fizycznych. Dzięki bocznym finom doskonale trzyma kurs nawet 
na zafalowanych akwenach, w tym rzekach.

Każdy akwen
Początkujący, średniozaawansowany

model:
długość:

szerokość:
grubość:
dla kogo:

dla czego:

akwen:
poziom zaawnsowania:

Bass original  
Połączenie technologii drop-stitch, w której włókna poliestrowe usadowione są wzdłuż deski, oraz double-layer, czyli podwójnego klejenia boków na całym obwodzie sprawiają, że nasze modele są 
niezwykle sztywne, oraz zachowują swój kształt nawet w ekstremalnych warunkach. Do każdego modelu z tej linii dokładamy: wiosło fiberglass (3-częśćiowe), plecak, leash.  

Touring 12'
12' / 365 cm
30"/ 76,2 cm
6"/15 cm
Do 130 kg

Deska stworzona dla miłośników podróżowania. Dzieki swojej 
długości jest szybka i daję się komfortowo prowadzić w każ- 
dych warunkach pogodowych. Silne podmuchy wiatru nie 
stanowią dla niej żadnego problemu. Touring 12' dostarczy ci 
niezapomnianych SUP-wrażeń.

Jezioro, rzeka, zatoka
Średniozaawansowany, zaawansowany 

Race 12'6"
12'6" / 381 cm
28"/ 71,1 cm
6"/15 cm
Do 140kg

Deska stworzona do ścigania i wygrywania ! Zdecydowanie dla 
osób o sportowym zacięciu, chcących pływać naprawdę szybko. 
Prawie 4 m długości w połączeniu z wyjątkową sztywnością 
sprawią, że nikt cie nie dogoni.

Jezioro, rzeka, zatoka
Średniozaawansowany, zaawansowany

Breeze 10'6"
10'6"/ 320 cm  
30’/ 76,2 cm
6"/15 cm
Do 140kg

Szybka i zwrotna deska, idealna dla osób zaczynających swoją 
przygodę z SUP-em. Bardzo wszechstronny model, który nadaję 
się dla każdego niezależnie od umiejętności i warunków 
fizycznych. Dzięki bocznym finom doskonale trzyma kurs nawet 
na zafalowanych akwenach, w tym rzekach.

Każdy akwen
Początkujący, średniozaawansowany

model:
długość:

szerokość:
grubość:
dla kogo:

dla czego:

akwen:
poziom zaawnsowania:

Bass race original 
Deski z linii bass original, wzbogacone o wiosło Razor, które nadaje im sportowego charakteru. Bass original sport to zdecydowanie dobry wybór dla ludzi ze sportowym zacięciem.
do każdego modelu z tej linii dokładamy: dwu-częściowe wiosło Razor Race, plecak, leash.

www.BASSsup.com
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TOURING
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MORO
10’3” x 32” x 5”

Beast 14'
14'/ 427 cm
24"/ 61 cm
6"/15 cm
Do 120 kg

Beast 14' to model przed którym zadrżą inne sup-y ! Zawodonicza 
deska posiada wszystko co najlepsze i potrzebne do wygrywania. 
Najnowsze technologie( drop stitch, double-layer, hot fusion 
technology) w połączniu z długością i dnem w krztałcie concave-u 
wygenerują wyjątkową szybkość, sztywność i manewrowość przy 
zachowaniu najniższej wagi. Dodatkowo w zestawie jest leash i plecak 
na kółkach, a  mocy doda jej wiosło Razor, które tnie wodę niczym 
brzytwa.

Jezioro, rzeka, zatoka
Zaawansowany

Moro 11'
11'/ 335 cm
30’/ 76,2 cm
5" / 12,7 cm
Do 120kg

Deska stworzona do SUP-surfingu. Dosknały kształt wraz z 3 
finami zagwarantują nam łatwe prowadzenie, pełną kontrolę
i niezapomniane wrażenia. Dodatkowo, w zestawie oprócz 
leash-a i plecaka z kółkami, znajdziemy wiosło Razor race white 
water ze wzmocnioną i małą płetwą, która jest idealnym 
rozwiązaniem na morskie warunki. 

Każdy akwen, idealna na fale
Każdy poziom

Easy f / m 10'
10' /305 cm
30"/ 76,2 cm
4" / 10,1cm
Do 90 kg

Jeżeli lubisz nowoczesne i proste rowiązania to model 
stworzony dla ciebie ! Bardzo stabilna, zwrotna i lekka 
konstrukcja deski zwiększa komfort użytkowania zarówno na 
wodzie. Wszystkie najnowsze technologie w najniższej cenie.

Jezioro, zatoka, morze 
Początkujący, średniozaawansowany

model:
długość:

szerokość:
grubość:
dla kogo:

dla czego:

akwen:
poziom zaawnsowania:

Modern line
Deski wykonane w najnowszej technologii PCV (Hot Fusion Technology), która w połączeniu z technologią double-layer gwarantuje sztywność jak w modelach bass original, przy jednoczesnym 

zmniejszeniu wagi ! Wyjątkowy design i najwyższa jakość.

SUP BASS INTERNATIONAL 2018. Wszytskie prawa zastrzeżone.



Dual 11'
11' / 335 cm
44" / 111,8 cm
4" / 10,1cm
Do 150 kg

Niewywracalny model deski idealny dla cieższych SUP-erów, 
oraz dla osób które pewnie czują się tylko na lądzie. Dodatkowe 
boczne komory sprawią, że będziecie się czuć komfortowo, 
nawet na górskim potoku niezależnie od poziomu zaawansowa-
nia. Dodatkowo w zestawie jest aluminiowe wiosło (2 częściwe), 
plecak, leash.

Jezioro, rzeka, zatoka
Początkujący, średniozaawansowany 

Wind 9'
9' / 274,3 cm
32’ / 81,2 cm
5" / 12,7 cm
Do 120 kg

Deska, na której pływasz niezależnie od warunków. Idealne rozwiązanie 
dla początkujących i średniozaawansowanych  windsurferów. Deska 
bardzo prosta w transporcie i przechowywaniu. Z nią nie potrzebujesz 
dodatkowego miejsca w garażu i bagażnika na dachu samochodu. 
Doskonałe rozwiązanie także dla szkółek, które mają problem
z brakiem przestrzeni. Dodatkowo w zestawie wiosło fiberglass
(3 częściowe), plecak z kółkami, leash.

Każdy akwen
Początkujący i średniozaawansowany 

Rescue 10'
10' / 305 cm
30"/ 76,2 cm
4" / 10,1cm
Do 125 kg

Model specialnie stworzony dla WOPR, oraz innych jednostek 
ratownictwa wodnego. Deska dedykowana do akcji 
ratunkowych na wodzie i do transportowania poszkodowanych. 

Każdy akwen
Służby ratownicze

Giant 17'
17' / 518 cm
78" / 198.1 cm
8" / 20.3 cm
Do 700 kg

Giant 17' to hit w team buildingu ! Deska idelana do pływania w 
grupach 6-8 osobowych. Świetnie się sprawdza przy każdej 
zabawie nad wodą a szczególnie przy imprezach integracyj-
nych ! Dodatkowo w zestawie są dwie pompki i 6 aluminiowych 
wioseł (2 częściowe).

Każdy akwen
Każdy poziom

model:
długość:

szerokość:
grubość:
dla kogo:

dla czego:

akwen:
poziom zaawnsowania:

model:
długość:

szerokość:
grubość:
dla kogo:

dla czego:

akwen:
poziom zaawnsowania:

Atypical line
4 deski, 4 wyjątkowe charaktery.

Yoga 10'3"
10'3" / 313 cm
34''/ 86 cm
6’ / 15 cm
Do 150 kg

Yoga na deskach SUP angażuje więcej mięsni niż trening na 
stabilnym podłożu, dlatego daje szybsze i lepsze efekty. Trening 
w pieknych okolicznościach przyrody jest wyjątkowo 
relaksujący. Model yoga 10'3" jest również doskonałym 
rozwiązaniem dla rodzin, gdyż nadaje się do pływania we 
dwoje. Dodatkowo w zestawie jest 3-częściowe wiosło 
fiberglass, plecak z kółkami i leash. 

Każdy  
Każdy poziom

Fit&yoga mat
8'2"/ 210 cm
33" / 85 cm
6" / 15 cm
Do 140 kg

Mata idelanie nadaję się do treningów indywidualnych jak
i grupowych. Można prowadzić na niej tradycyjne zajęcia z yogi, 
fitnessu, czy pilatesu, a także najnowsze, takie jak float fit 
stworzony po to, by w pełni wykorzystać możliwości trenigu na 
niestabilnym podłożu. Można jej używać na basenie i na 
zbiorniku otwartym.

Zamknięte i otwarte akweny
Każdy poziom

model:
długość:

szerokość:
grubość:
dla kogo:

dla czego:

akwen:
poziom zaawnsowania:

Fit&harmony 
Linia desek stworzona specjalnie dla miłośników fitnessu i yogi.
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FIT & HARMONY
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Akcesoria

Plecak:
Pojemny i ultra lekki plecak bez problemu pomieści cały zestaw, a dzięki bocznym osłonom
z siatki i ciągłemu dostępowi świeżego powietrza, nie musisz się obawiać nieprzyjemnego 
zapachu, w przypadku spakowania wilgotnej deski po pływaniu. 

Wiosło:
W zależności od zestawu proponujemy wiosła wykonane z trzech rodzajów materiału: 
aluminiowe, fiberglass i carbonowe. Każde z naszych wioseł jest indywidualnie dobrane do 
modelu deski, by maksymalnie wykorzystać jej możliwości. Oprócz materiału z którego są 
wykonane, nasze wiosła różnią się od siebie długością, wielkością i kształtem płetwy. 
Niektóre z naszych modeli mają także możliwość podziału na 2, lub 3 części.

Pompka:
dołączona do zestawu dwustrefowa pompka pozwala na napompowanie deski w 5 minut. 
Jednocześnie możliwość pracy w trybach dwu jak i jednostrefowym pozwoli także osobom
o słabszej kondycji na sprawne nadmuchanie deski.

Fin:
Każda deska wyposażona jest w uniwersalny fin, który z łatwością oraz bez użycia narzędzi 
zamontujesz we wbudowany w deskę us box. Dzięki zastosowaniu tej właśnie technologii 
zyskujesz możliwość regulacji położenia fina, czyli możliwość indywidualnego ustawienia 
sterowności deski.

Leash:
Do każdego zestawu dołączamy gratis linkę zabezpieczającą, dzięki której nawet jeżeli 
wylądujesz w wodzie, deski nigdy ci nie ucieknie.

Zestaw naprawczy:
Każda nasza deska posiada w zestawie zestaw naprawczy, w którym poza kluczem do 
wentyla deski oraz materiałem do naprawy desek znajdziesz także zapasowe śrubki do 
montażu fina. Tak na wszelki wypadek.

* Każdy element osprzętu może być zmieniony przez Firme Bass Polska, na inny produkt,
  o tym samym przeznaczeniu i wyższej jakości.
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