BYGG EN BÄTTRE KÄJÄK
ÄN DU KÄN KÖPÄ!
Pa var 8-dagarskurs kan du bygga
din egen kajak.
Det ar lattare an det kanske later.
I kursen ingar material, tillgang till de
verktyg du behover, handledning och
lunch. Det enda du behover lagga till
sjalv ar tid, nagonstans att sova och
lackering av din fardiga kajak.

Petruskajak vid
Sommen HB
Uthyrning: Badvägen 5a, Tranås
Verkstad: Kanalgatan 24, Tranås
Kontakt: Morgonstigen 32, Sunhultsbrunn

Petruskajak
byggkurser och
byggsatser

Tel: 070-227 11 71
E-post: info@petruskajak.com
Webb: www.petruskajak.com

For priser pa byggsatser, byggtillbehor och kurser vanligen
kontakta oss.
Det finns ocksa mer information
pa hemsidan om byggsatserna
och byggtillbehor.

PLATS FÖR LOGOTYP

Petruskajak— Det lilla företaget
med den stora kompetensen

BLACK PEARL

En harlig kajak bade for nyborjare och vana
paddlare. Den ar en mycket lattmanovrerad
skaddakajak med plats for veckopackning om
man sa vill. Den ar lekfull och rolig men man
behover justera skaddan beroende pa vader
och vind och vad man vill gora. Med skaddan
uppe far man kajaken att dansa runt i cirklar
och med skaddan nere gar kajaken rakt som pa
linje. Finns aven som ribb-bygge och i
glasfiber.

Black Pearl är en lång, låg och mycket
smal kajak, av östgrönländsk typ. Den är
extremt lättmanövrerad och reagerar direkt
på minimala tyngdpunktsförskjutningar,
lutningar mm och har tillräcklig slutstyvhet
för att kunna snurra runt på ett högt stöd.
Den är mycket lättrollad. Black Pearl är
initialrank men har en slutstyvhet som gör
att man relativt snabbt vänjer sig. Den våta
ytan är minimal vilket ger mycket lågt
friktionsmotstånd. Tillsammans med den
låga vikten ger det god acceleration – ett
par tre paddeltag till toppfart. Trots den
suveräna manöverbarheten är Black Pearl
kursstabil i fart och är så gott som helt
okänslig för vind.

Nyckelorden ar:

Finns i storlekarna Lilla Cais, XS, S, M, L,
XL

Byggveckan borjar pa lordagsmorgonen
kl 9.00 med fika och genomgang av
byggmanualen.

lätthanterad – minimalt motstand i marschfart
och mycket lattsvangd,

BYGGMETODEN

Forsta dagen satts spantmallar upp och till
kvallen ser man att det blir en kajak!

trygg – lugna lattparerade rorelser innebar att
man sitter torrt, lugnt och avspant aven i grov
sjo och hard vind,

Ölika modeller, vilken ska jag valja?
FREJ

Byggveckan

Sedan jobbar man pa med hopsattning av
delarna och laminering med glasfiber och
epoxi.
Dagarna blir olika langa och det beror pa att
man maste komma till vissa punkter i
manualen for att hinna med bygget under
kursveckan.
Middag ater vi tillsammans i vart fina
verkstadskok eller pa restaurang i Tranas.
Kaffe serveras ofta och kylskap och spis
finns for den som vill gora frukost och
kvallsmat hos oss.
Efter kursens slut maste kajaken harda en
vecka for att sedan slipas och lackas.
For dej som vill bygga hemma finns det
mesta du behover hos oss. Du far ocksa tips
och rad av Petrus via telefon eller mail
under byggets gang.

följsam – Frej gor det du vill oavsett om det ar
langfard med fullastad kajak, lek, surf eller
rockhopping, eller en bra placering i en
rolltavling...

Stitch-and-glue-konceptet innebär att
färdiga plywoodpaneler "sys" ihop till skrov
och däck, varefter insida och utsida
lamineras med glasfiber och epoxi.
Resultatet blir en lätt och stark kajak på
grovt räknat halva tiden mot ett stripbygge
– eller på en fjärdedel av tiden för den som
har ambitioner som inbegriper dekorativ
strippning med olika träslag ;-)

Älleq 52 och 55

Vi tar fortlöpande fram fler modeller så ring
Petrus så du får veta vilka nya som kommit!

Dessa ar plywoodversioner av Bjorn
Thomassons Nanoq En med matt 546 x 52 och
en lite mindre 520 x 51 med ett par centimeter
lagre dack. Älleq ar en forenkling av Nanoq.
Byggmetoden kraver plana, enkelkrokta ytor,
vilket innebar att Älleq hamnar narmare den
ursprungliga Illorsuitkajaken som med spant
och salskinn ocksa fick plana ytor och skarpa
slag. Skillnaderna i egenskaper ar i praktiken
knappt markbara, och far vagas mot det
enklare byggnadssattet.

