
To wiosło dostarczy wszystkiego, czego 
potrzebujesz do zawodów na deskach 
SUP. 

Zaskakująca elastyczność, niezwykła 
lekkość, wytrzymałość i kształt pióra, 
które dosłownie tnie wodę. To wszystko 
odkryjesz w jednym wiośle, które 

powstało ze wspólnych doświadczeń firm 
G’power Paddles i SUP BASS Int. 
Połączenie wielokrotnie potwierdzonej 
medalami wiedzy w tworzeniu światowej 
klasy sportowych wioseł z pasją do Stand 
Up Paddlingu doprowadziło do unikatowej 
współpracy na rynku marek sportowych - 
brandu G’power&Bass. 

I nieważne na jaką wodę pchnie ciebie 
następny wyścig. RAZOR powstał z myślą 
o każdym z nich. 

RAZOR RACE 
Pozycja obowiązkowa każdego, 
początkującego zawodnika SUP. Dzięki 
wersji RACE twoja przygoda z wyścigami 
na SUPach nabierze tempa. 

RAZOR RACE PRO 
Zawodowcy sięgają po RACE PRO, 
wiedząc jak ważny dla zwycięstwa jest 
każdy szczegół. 

WHITE WATER 
Rzucenie wyzwania siłom natury wymaga 
każdej przewagi, jaką możesz mieć. Odkryj 
siłę wiosła, do zawodów na rzekach.

ODKRYJ NOWY WYMIAR 
SPORTOWYCH WIOSEŁ SUP
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Przesuwając granice

RAZOR to nie 
kolejne wiosło. 
Stworzyliśmy je, by 
przesunąć granice 
wszystkich 
parametrów, 
kluczowych dla  

sportowych wioseł.

elastyczność 
Każdy zawodnik SUP wie ile można zyskać 
przy odpowiedniej elastyczności drążka. 
Dlatego RAZOR to elastyczność aż do flex 
50. 



rozmiar ma 
znaczenie… 
Doskonałe wiosło jest jak 
garnitur - pasuje jak ulał, 
albo w ogóle. 
Z tą myślą 
przygotowaliśmy każdą 
wersję w dwóch 
rozmiarach pióra: M i L.

waga 
Solidne wiosło nie musi 
być ciężkie, dlatego 
najlżejsza z wersji RAZOR 
waży zaledwie 450g. 

chwyt 
Śliskie wiosło może szybko 
pogrzebać twoje szanse na 
zwycięstwo.  
Z wiosłem RAZOR ci to nie 
grozi. Przygotowaliśmy je 
tak, żeby pewność chwytu 
była z tobą przez cały 
wyścig.



mobilno#$
P=&#&:+),(#-)-&$4)>()%&,*&>%+(,#=()-")+3():&#=):+(,#A&7)Q+(?=9A)")-;:)
2/=;."-"*&3+<:;)?3&)*)HIPR)+)HIPR)OHJ)#$'&?&%()S)+)T1A=@<A+"*())
*(/#,(7

pokrowiec 
F$"/=;#-&,)=)"2A,+)
=&:6*+(%+&)*+"#'&)
HI8JH)=)/(.03"*&%;:)
2"$/"*A(:4)$-6/;)
"AB/"%+)-*",()*+"#'")
2"?A=&#)2"?/6>;7



wiedza i pasja 
UV2"*(/WX&##)-")0%+$&-"*()2"'9A=(%+()
%+($*(#Y"%"*&%(.")?"<*+&?A=(%+&)
Z/:;)UV2"*(/)O&??3(#)=)2&#,9)+)$%"*1
B"*):&/$+)XIFF7)R[($-(:)-(,)*#26'2/&A;)
,(#-)HI8JH)1)2+(/*#=()\MM])2"3#$+()+)
/@A=%+()/"5+"%()*+"#'")?3&)2/&*?=+*;AB)
=&*"?"*A6*)F^O7))
F-*"/=;3+<:;),()=):;<39)")$&>?;:)?(-&304)
5;)%&)%"*")=?(Z%+"*&G)./&%+A(4)
=&/(=(/*"*&%()?3&)*+"#(')F^O7


	Razor_Info_PL_s01
	Razor_Info_PL_s05



