Bestelhulp voor boordriemen
Klantinformatie
Vereniging:
Contactpersoon:
Telefoonnummer:
Datum:
Email:
Handtekening:

Bestelhulp (Pagina 1 van 2)
Deze bestelhulp kunt u gebruiken als richtlijn om de juiste specificaties te bepalen voor de door u aan te schaffen
riemen. De dikgedrukte opties zijn de opties die we standaard op voorraad houden en voor de meeste ploegen
uitstekend voldoen. Het is natuurlijk ook mogelijk uw eigen specificaties door te geven. U moet dan echter
rekening houden met een gemiddelde levertijd van 8 tot 10 weken.
Opties
Aantal
Steel

# BB: _____

Selectietips en commentaar
# SB: _____

Ultralight stelen geven een goede lichte balans en een
uitstekende duurzaamheid. Original stelen kunnen beter
tegen een stootje maar zijn een stuk zwaarder.

Ultralight
Original

Stijfheid

De meeste gebruikers kiezen voor de medium stijfheid,
tenzij ze een persoonlijke voorkeur voor soft of stiff
hebben. Kleinere roeiers die Fat blades bestellen raden we
aan softe stelen te overwegen.

Medium
Stiff
Soft

Bladvorm

Fat2 27x54 Vortex Edge
Smoothie2 25x54 Vortex Edge

Smoothie2 25x54
Big Blade 25x52 Vortex Edge
Big Blade 25x52
Big Blade 25x55 Vortex Edge
Big Blade 25x55
Macon Medium
Macon Large
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Serienummer (wanneer je weer dezelfde specs wil)
_______________________
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De Fat2 is de laatste ontwikkeling op bladgebied, en heeft
bewezen het “snelste” blad te zijn. Het Smoothie2 Vortex
blad is het snelste non-Fat blad verkrijgbaar.
Opmerking: De Smoothie2/Fat2 vorm geïntroduceerd eind
2006 is gebaseerd op dezelfde ideëen als het originele
Smoothie blad, maar met veranderingen in de bolling voor
een makkelijker bladvoering in zowel haal als recover.
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Vervolg Bestelhulp Boordriemen (Pagina 2 van 2)

Vereniging:
Contactpersoon:
Datum:

Opties
Handle

Composite Adjustable
Composite Fixed
Hout (vaste lengte):
Small Medium

Grips

Riemlengte

Selectietips en commentaar
Adjustable riemen worden alleen geleverd met composite
handles. Vaste lengte riemen kunnen met alle soorten
handles besteld worden.

Large

Groen rubber
Blauw cellular
Hout adjustable (tegen meerprijs)

Voor Fat2 Bladen:
367-372cm
Voor Big Blade en Smoothie2 bladen:
370-375cm
Ander lengtebereik: _______
Vaste lengte: __________

De groene rubber grip is duurzaam en makkelijk schoon te
houden. De blauwe cellular grip is vriendelijker voor de
handen met een suede-achtige textuur, maar moet frequenter schoongemaakt worden en is minder duurzaam.
Hout adjustable is een goede oplossing voor roeiers die
regelmatig van riem wisselen. Hout geeft dan minder kans
op blaren.
De optimale riemlengte hangt af van de bladvorm waar je
voor kiest. We hebben twee lengtes standaard op
voorraad, die voldoen voor de meeste ploegen. Mocht je
toch voor een andere lengtebereik of voor een vaste
lengte willen kiezen, dan kun je dat hiernaast aangeven.
Factoren waar je rekening mee dient te houden zijn
roeistijl en boottype. Om een voorbeeld te noemen: snelle
ploegen roeien met een grotere riemlengte dan tragere
ploegen.
Opmerking: Om optimaal te profiteren van Fat blades
moet de lengte 5-6cm korter worden gekozen dan voor
Smoothies.

Binnenhandle

106-120cm (met de handle ingesteld
op de kortste adjustable lengte)
110-124cm
Anders: ______________

Bladhoek

BESFT

0 graden
Custom:__________° (graden)
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Het bereik van 106 -120 cm voldoet in de meeste gevallen
met 5 cm adjustable riemen. Het bereik van 110 -124 cm
wordt gebruikt voor vaste lengte riemen.

De meeste verenigingen geven de voorkeur aan 0 graden
op het blad.
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