BP som plywoodkomposit finns från
storlek XS-XXL och är, som de flesta
kajaker som inspirerats av
grönlandskajaker, en lågvolymskajak.
BP är en härlig ”lekkajak” men lämpar
sig också för dagsturer både på sjöar och
i hav.

BYGG EN BÄTTRE
KAJAK ÄN DU KAN
KÖPA:

BLACK
PEARL

På våra kurser kan du i stor
utsträckning anpassa
kajaken efter dina egna önskemål.
Byggveckan fylls av många timmars
arbete men också av god mat, skratt
och nya erfarenheter.

I samarbete med
Björn Thomasson Design
och
Clearstream custom watercraft

BP är en kajak man ”klär på sig” och blir
ett med, sa en paddlare till oss en gång.

Den stora glädjen i att bygga en egen
kajak är ovärderlig. Det är något speciellt att paddla iväg med en kajak
som du själv gjort.

Black Pearl

Petruskajak vid Sommen HB
Morgonstigen 32, Sunhultsbrunn
Verkstad: Kanalgatan 24, Tranås
Uthyrning: Badvägen 5a, Tranås
Tel: 070-227 11 71
www.petruskajak.com
info@petruskajak.com

Petruskajak– Det lilla företaget
med den stora kompetensen

Black Pearl hos Petruskajak
Tillsammans med Björn Thomasson och Dan
Caouette har vi på Petruskajak utvecklat sex
plywoodversioner av Black Pearl, från 351 cm
till 559 cm. Dessa kan byggas på våra
8-dagarskurser, men kan också köpas som
byggsats. Rådgör med Petrus om vilken av
våra modeller som skulle passa dej bäst.

STITCH AND GLUE
Stitch-and-glue-konceptet innebär att
färdiga CNC-frästa plywoodpaneler "sys"
ihop till skrov och däck, varefter dessa
lamineras ihop med epoxi och
glasfiberväv. Resultatet blir en lätt och
stark kajak på ungefär halva tiden mot ett
stripbygge.

Black Pearl finns från barnkajak till XL. Här är
de ungefärliga måtten.

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. Trots den suveräna
manöverbarheten är Black Pearl
kursstabil i fart och är så gott som helt
okänslig för vind. Lastvolymen är liten.
Det krävs en levnadskonstnär för att ta
Black Pearl på långtur men omöjligt är
det inte. / Björn
Precis som grönländsk tradition bjuder
byggs Black Pearl med perfekt
passform efter användaren – den som
vill bygga i stripteknik får maila en del
mått till Björn för att få en absolut
måttanpassad ritning. Resultatet är en
kajak som blir ett med paddlaren –
mindre kan den inte bli, mer skall det
inte vara. Byggtid, omkring en månad.

BP-XS 351 cm x 50 cm
Lilla Cais 481 cm x 44 cm
BP-S 520 cm x 47 cm
BP-M 546 cm x 48 cm
BP-L 560 cm x 50 cm
BP-XL 585 cm x 56 cm

Black Pearl ligger så nära förebilden, en
östgrönländsk jaktkajak i sälskinn och
ribbor, att mycket lite justeringar
behövdes för att konvertera den till
plywoodbygge. Det är alltså i alla
avseenden samma kajak oavsett
byggmetod, skin on frame, strip eller
plywood.

