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Oferta Prijona jest imponuj¹ca. Przebojem roku 2006 by³ Cruiser.

Ka¿dy ma swoj¹ kajakow¹ Mekkê. Dla grupy

KiM (cykl artyku³ów o tzw. zwa³kowym p³y-

waniu) to rzeka z samych drzew, bez œladu

wody. Dla kajakarza górskiego piêædziesiêcio-

metrowy wodospad. Dla Paw³a Napiera³y

(Kaylantic) – Atlantyk. A dla takiego sklepikarza

jak ja – Norymberga w po³owie wrzeœnia. Cel to

mo¿e mniej ambitny, ale równie raduj¹cy serce. 

R
uszamy wieczorem we trzech: pisz¹cy te s³owa (Nurt), Marek

Kwaczonek (Makanu) i Pawe³ Napiera³a (wiadomo) z Wroc³a-

wia (który ca³kiem nam nie po drodze). Po mi³ej nocce w sa-

mochodzie doje¿d¿amy do terenów targowych w Norymber-

dze. Wydaj¹ siê równie du¿e jak te w Dusseldorfie, ale jakoœ spokojnie

tu, niemal¿e pusto. Czy¿byœmy pomylili miejsce? Nie, bia³y VW T4 Piotra

z Pro Kajaka rozwiewa nasze w¹tpliwoœci (nie ma drugiego takiego).

To tu. Parkujemy. Wchodzimy. Nastawiam siê na du¿o t³umaczenia,

mam na wszelki wypadek WIOS£O z moim artyku³em o targach boot

w Dusseldorfie (targi Kanumesse nie s¹ dostêpne powszechnie, tylko

Jedyny polski akcent na targach – gdañski Aquarius.



dla firm zwi¹zanych z „bran¿¹”). Znów coœ nie tak – zero pytañ, po-

trzebna tylko nazwa firmy i wchodzimy. 

Uch... Tu pusto nie jest. Co prawda zwiedzaj¹cych jak na lekarstwo

(zupe³nie nie to, co Boot), ale za to firm, firemek – bez liku. Ca³a ha-

la i jeszcze piêterko na dodatek. I WSZYSTKIE zwi¹zane z kajakami. Pe³-

na lista i krótkie prezentacje s¹ na stronie www.kanumesse.de. Napi-

szê s³owo o tych tylko, które w jakiœ sposób przyci¹gnê³y szczególnie

mój wzrok. Atmosfera bardzo rodzinna – kawka, piwko, pies na stoi-

sku Zolzera... Nic nie zachêca do poœpiechu, a tu trzeba braæ siê do ro-

boty – mamy tylko pó³tora dnia! Ruszamy. Na dzieñ dobry – oczywi-

œcie Aquarius, jedyny polski akcent. To ju¿ taki obyczaj, gdzieœ trzeba

zostawiæ bety. Zwiedzajmy wiêc: Prijon – Cruiser II, jeszcze model z la-

minatu oraz krótki, „zwa³kowy” Cruiser 320. Cruiser jedynka to zde-

cydowany hit cenowy Prijona roku 2006. Bêdzie poprawka w 2007? 
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Pyranha poszerzy³a swoj¹ ofertê o liniê Venture. Przezroczyste cudo Clear Blue Hawaii.

Firma Zelezny to oczywiœcie œwiat polietylenu. Na uwagê zas³uguje linia

kanadyjek, które s¹ tak popularne u naszych po³udniowych s¹siadów.

Skim Kayaks – to ju¿ absolutnie najwy¿sza pó³ka.
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Pyranha zdecydowanie poszerza ofertê – oprócz kajaków górskich,

z których jest znana, wprowadza liniê Venture – kajaków turystycznych

i kanadyjek. A kajaki górskie zyska³y dwie opcje wyposa¿enia – œliczny,

z³oty i doskona³y Connect 30 i tani Rapid+. 

Ja jak zwykle nie mogê oderwaæ wzroku od kanadyjek We-no-nah.

Niby mamy œwietnych wytwórców laminatów, a jakoœ takich piêk-

noœci nie robi¹. Skoro o kanadyjkach – to równie¿ o tych „z dusz¹”.

Pod wspóln¹ mark¹ Holzboot-Union wystawi³o siê kilka firm ro-

bi¹cych ³ódki z drewna, a tak¿e uwspó³czeœnion¹ metod¹ „skin on

frame”: szkielet tradycyjnie z drewna, ale na zewn¹trz zamiast skó-

ry – tkanina przes¹czo-

na ¿ywic¹. Efekt znie-

walaj¹cy. A z rozwi¹zañ

tanich i praktycznych

– kanadyjki Zeleznego

z PE.

Sk³adaki – trudno tu

o nowoœci. Dla mnie

pewnym odkryciem s¹

³ódki ³¹cz¹ce zalety sk³a-

daków i kajaków dmu-

chanych. Z tych pierw-

szych bior¹ ³adny kszta³t

i sztywnoœæ. Z tych dru-

gich – wagê i prostotê

konstrukcji. Cena gdzieœ

poœrodku. Przyk³ady to

kajak (kanadyjka?) Beach 2

od Nautiraid oraz ca³a

seria kajaków Grabnera. 

Ca³kiem licznie prezentowa³o siê kajakarstwo morskie. Popatrzcie na

przyk³ad na kajaki Point 65°N. Ale idea³em, mercedesem wœród nich s¹

dwa modele Skim Kayaks. Dopracowane, idealnie wykonane – ciesz¹

siê ogromnym uznaniem wœród wielbicieli tej odmiany kajakarstwa.

A dla zwolenników Porsche – coœ na jego kszta³t – seria Tooka od

Rotomoda.

Telegraficznie: Riot po raz kolejny próbuje wejœæ na rynek europej-

ski. Kajaki górskie warte odnotowania: Jackson, najbardziej freestyle-

’owe stoisko Bliss Sticka, odjazdowy (dos³ownie!) Fluid. Nowe, œlicznie

pastelowe materia³y Gumotexu. Piêkna wspó³w³aœcicielka i piêkne

kaski happy-2b.

Na deser garœæ ciekawostek. Niew¹tpliwie pierwsze miejsce zaj-

muje www.lookadventure.com: przezroczyste kajaki, panele s³oneczne

na latawcu, materia³, który œwieci. Zajrzyjcie

koniecznie. Kolejna ciekawostka to nosi-

d³o-plecak do skrzynek Peli oraz kolejny prze-

bój – Outrigger Canoes z francuskiej firmy

DDB-STRAT. Tylko gdzie tym p³ywaæ? 

Wieczór to impreza dla wystawców i odwie-

dzaj¹cych. Poprawiona wizyt¹ w cudownej, noc-

nej Norymberdze. Powrót to czas dyskusji i ostat-

nich po¿egnañ z niemieck¹ kuchni¹ – wystarczy

lekko zboczyæ z Autobahna i ma³a knajpka

z pewnoœci¹ nas nie zawiedzie. Pawe³, Marek

– dziêki i do zobaczenia za rok!      

Niektóre kajaki na stoisku Holzboot-Union to istne dzie³a sztuki!

Jackson to z pewnoœci¹ marzenie niejednego mi³oœnika freestyle’u!

Nowa propozycja dla freestyle'owców.


