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“Dankzij haar Ultra Light Technologie zijn 
de boards nog gemakkelijker te hanteren”

Spinera Ultra Light SUP Collection
Met de Spinera Ultra Light SUP collectie is de producent erin 
geslaagd om drie ongelooflijk lichte Stand Up Paddle boards te 
construeren. Deze worden nu door Suppermarkt in Nederland 
gedistribueerd via haar webwinkel www.suppermarkt.com. Daar 
staan ze vermeld onder SUP-boards.

Dankzij haar Ultra Light Technologie zijn de boards nog 
gemakkelijker te hanteren en ook veelzijdiger in te zetten voor 
alle Stand Up Paddle fans. Er is veel aandacht besteed om te 
zorgen dat de boards gemakkelijk te gebruiken zijn in de stad, 
maar ook om ze zonder problemen mee te nemen tijdens het 
mountainbiken of een wandeltocht naar een mooi afgelegen meer. 
De complete Spinera SUP collectie kan door het lage gewicht zeer 
compact worden opgeborgen en zal door de 15 cm drop-stitch 

constructie ook nog eens een super goede stabiliteit geven. Door 
het dubbele vin-systeem aan de achterkant van het board, zijn de 
glij-eigenschappen maar ook de koersstabiliteit uitstekend. Op het 
board zit tevens een 4-punten bungee systeem, waaronder je een 
rugzak of andere benodigdheden voor onderweg kunt meenemen. 
Op elk SUP-board is bovendien de mogelijkheid om een Kajak 
zitje te bevestigen, zodat je comfortabel zittend kunt peddelen.

 

Modellen
Een lijst met informatie over de verschillende modellen vindt u 
hieronder:

Spinera Light 9’10 ULT SUP 
300 x 77,5 x 15 cm. / gewicht 6,2 kg (alleen board), incl. solide 
en kwalitatief hoogwaardige rugzak, 3 delige aluminium peddel, 
double action performance pomp en 2 vinnen (max. druk 15 psi).

Spinera Light 10’6 ULT SUP
320 x 83,5 x 15 cm. / gewicht 6,7 kg (alleen board), incl. solide 
en kwalitatief hoogwaardige rugzak, 3 delige aluminium peddel, 
double action performance pomp en 2 vinnen (max. druk 15 psi).

Spinera Light 11’2 ULT SUP
340 x 84,5 x 15 cm. / gewicht 7,3 kg (alleen board), incl. solide 
en kwalitatief hoogwaardige rugzak, 3 delige aluminium peddel, 
double action performance pomp en 2 vinnen (max. druk 15 psi).

Naast de bovenstaande nieuwe high tech Light serie voert 
Suppermarkt ook een uitgebreid assortiment aan accessoires. 
Van standaard peddel tot carbon peddel, maar ook wetsuits, nylon 
en neopreen drijfvesten. 

www.suppermarkt.com

De markt voor Stand Up Paddling heeft de laatste jaren een enorme bloei gekend en zal zich ook 
in de komende jaren blijven ontwikkelen. Beginners kunnen deze watersport zelf leren zonder dure 
trainingslessen; na een paar minuten heeft u het al onder de knie. 

Stand Up Paddling is een uiterst leuke en doeltreffende watersport die het hele lichaam tot in de 
diepste spieren belast. Plus, de laatste jaren is een SUP-board voor iedereen betaalbaar geworden. 
De SUP-boards van Spinera zijn opblaasbaar, nemen weinig ruimte in en zijn zeer gemakkelijk op te 
bergen en te vervoeren in de bijgeleverde rugzak.
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