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É com um grande prazer que a Woosung IB, apresenta-
lhe a nossa empresa, através do nosso catálogo. A 
Woosung foi fundada em 1983, e é com muito orgulho 
que dá continuidade à sua pesquisa na busca de inovação 
tecnológica no mercado de embarcações insufláveis. 
Nosso lema “ deixa uma impressão inesquecível com os 
melhores produtos e serviços”, expressa o espirito da 
nossa equipa centrada em trabalhar com os melhores 
engenheiros e técnicos.

Não seria excessivo focalizar que um dos nossos 
departamentos Z-PRO tem se vindo a revelar um 
dos grandes avanços e ganhos tecnológicos. Z-PRO 
tem trabalhado ao redor de 100 tipos diferentes de 
embarcações insufláveis que, se exportaram para mais de 
60 países. E agora com abertura das nossas; terceira e 
quarta fábricas na China, temos capacidade para cerca de 
40.0000 embarcações infláveis por ano.

WOOSUNG I.B.
• Qualidade 
• Inovação 
• Serviço ao Cliente
• Preços competitivos 

O princípio fundamental da nossa 
equipa é a paixão pelo trabalho 
e pela inovação. Desde esta 
paixão que havemos desenvolvido 
produtos inovadores liderando 
novos mercados. Nós voltamos 
com uma equipa presente em todo 
o mundo, com distribuição em 60 

países e 90% de cota de mercado, no nosso sector.

As embarcações infláveis Zebec converteram-se em 
embarcações oficiais para o Campeonato Mundial de 
Rafting, as nossas pranchas de remos (Stand up Paddle), 
acabam de alcançar 50% da cota de mercado. Nossas 
embarcações são conhecidas pela sua segurança, tanto 
para o uso privado como para o uso profissional, incluindo 
corridas. A Missão especial dos nossos barcos de resgate 
e militares são usados em 13 países, incluindo as forças 
militares da Indonésia.
 
Na Woosung não aceitamos statu quo.  Nosso objetivo é 
ser o líder para um futuro melhor. Também temos como 
convicção ser líderes mundiais no mercado de embarcações 
insufláveis, cito o presente dito “Fomos nós”.

Sempre fomos liais com os nossos princípios para conseguir 
um crescimento sólido e nunca se sobrepôs um vazio, só 
para conseguir algo novo, ou sem o controle de qualidade 
exigido. A maior fonte da nossa capacidade é saber que os 
nossos clientes podem sempre confiar no nosso trabalho.
Nossa equipa esforça-se por melhorar em todo o momento, 
e como fruto desse esforço não só mantivemos a continua 
melhora em nossa oferta como ainda lhe apresentamos a 
nossa gama KXONE.

O nosso maior estimulo é poder continuar a evoluir há 
medida que conservamos e fortalecemos a confiança dos 
nossos clientes. 

Líder de Industria
• O maior produtor de embarcações.
• Distribuição em mais de 60 países.
• Capacidade de produção de 40.000 embarcações anuais.
• Nosso Instituto de I+D Industrial está certificado por KITA.
• Certificados por NMMA, Q e ISSO.
• 30 anos de serviço na Marinha e na Indústria de ócio.
• Próprio computador de incisão.
• Combinação dos procesos de colagem e soldagem.
• Fabricação em PVC, Hypalon y Poliuretano.
• Temos mais de 300 moldes.
• 20 patentes em desenhos funcionáis.
• Capacidade para fabricar embarcacões de 7 metros 
   de comprimento.
• Provedor oficial das Forças Militares da Indonésia.

Your best Partner for a successful business

Woodsung i.b. co, ltd., é uma 
emPresa aPaixonada Pelo seu 
trabalho e lealdade Para com 
os seus valores e PrincíPios.

WELCOME TO   

WOOSUNG I.B.



Os primeiros e únicos kayaks com a patente de “Dropsrtich” estam 
a ter uma entrada triunfal! Os kayaks Kxone, são notavelmente mais 
ligeiros que os existentes até agora em Kayaks infláveis. Uma vez 
inflados, são extremamente rígidos comparavelmente com os de 
fibra. Também na água se sente a semelhança tanto em velocidade 
como em manobras. Mas a grande vantagem dos kayaks KXONE é 
que você pode desinflar guarda-los no porta bagagem de um carro, 
ou em qualquer canto da sua casa, uma vez que você desfruta de 
um produto feito de um material inovador, muito durador. Nem tão 
pouco necessitará fazer gastos adicionais em gasolina ou até mesmo 
num atrelado.
A diferença entre outros kayaks, e os kayaks KXONE, é que estes 
têm um novo sistema de inflado que proporciona o seu uso de 
forma com que estejam prontos para se usar em poucos minutos. 
Confortáveis e com elegante desenho ergonômico, estes kayaks 
aumentam significativamente o bem-estar, enquanto um rema. Como 
um dos melhores fabricantes de produtos para atividades aquáticas, a 

Woosung tem uma grande tradição na pesquisa de novas tecnologias. 
Este novo material, “SELYTECH” Dropstich, rígido e ligeiro por sua 
vez, com um novo processo de colagem de excelente qualidade, que 
são os resultados de sete anos de investigação. Juntas estas duas 
inovações correspondem aos requerimentos de líder mundial em 
equipamentos de infláveis para desportos aquáticos. 
Após, a marca KXone, A Woosung também criou nova geração de 
coletes salva-vidas para usar com kayaks e pranchas de Paddle Surf.  
Queremos agradecer e por sua vez felicitar-lhe, se depois de ter lido 
este catálogo, optou por KXone.

K   Kxone Produtos de excelência  – 

        o melhor para disfrutar agora

PrePara-te para disfrutar da nova geração de Kayaks  
Kxone, tecnologia Ponta na construção de Kayaks.



ADVANCED

TECHNOLOGY
KAYAK• O primeiro Kayak mundial 

   100% Dropstich
•  A tecnologia DS proporciona a melhor 
   rigidez nos kayaks insufláveis.

MATERIAL DE REFORÇO DO KAYAK 
Tanto as câmaras laterais como o fundo estão reforçados com material 
muito resistente de 1.000 denieres, proporcionado dureza e durabilidade 
somadas, assim como uma maior resistência e retenção de ar.
O novo dropstich de alta precisão. 

MATERIAL EXTERIOR DO KAYAK
O exterior do chão e dos casacos laterais estão construídos com, 
nylon extra forte Oxford de 840 denieres, com uma capa de 
poliuretano. O fundo e uma terça parte das câmaras exteriores 
estão feitos de um material muito resistente de 1.000 denieres, 
proporcionando uma dureza e durabilidade somadas, assim 
como uma maior resistência e retenção de ar.

KAYAKS DE DROPSTITCH 
Laterais e chão, feitos de Advanced SELYCH DS 
(dropstish) para uma rigidez máxima, um inflável de 
alta pressão, durabilidade e resistência ao, abrasão.
Proa e popa em forma de V, feitas de um material 
rígido e durador, para uma melhor gestão de 
movimentos, remado fácil e alta velocidade.
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SLIDERSLIDER

SLIDER 410 

Comprimento: 13.5’’ / 4.10 m 

Largura:  33.5’’ / 0.85 m

Peso:  34 lbs / 15,5 kg

Carga Máxima: 463 lbs / 210 kg

Capacidade: 2 adults

SLIDER 485 

Comprimento: 15.9’’ / 4.85 m 

Largura:  33.5’’ / 0.85 m

Peso:  39 lbs / 17,9 kg

Carga Máxima: 551 lbs / 250 kg

Capacidade: 2+1 adults

SLIDER 350

Comprimento: 11.4’’ / 3.50 m 

Largura:  33.5’’ / 0.85 m

Peso:  28 lbs / 12,9 kg

Carga Máxima: 320 lbs / 145 kg

Capacidade: 1 adultos

O Slider é o primeiro Kayak fabricado inteiramente com material SELYTECH, 
dando-lhe grandes vantagens sobre os kayaks infláveis tradicionais. Os 
laterais de dropstitch, criam um perfil estreito que faz com que haja maior 
facilidade e velocidade no seu manuseamento, por sua vez, também 
proporciona um maior espaço para embalagens. A sua configuração aberta, 
permite acesso total a todo o kayak, bem como facilita o seu retorno após 
emborcar. Os laterais de dropstitch em forma de V permitem manter a rota 
e ir mais rápido com menor esforço, além de proporcionar uma estabilidade 
adicional. O Slider tem uma forma única de V que rodeia tanto a proa 

como a popa, e que dá diversos benefícios: uma entrada e saída de água 
muito limpa, melhor tracção e maior eficiência ao remar. Uma larga linha 
de água, melhorando não só a velocidade, como o processo de remo. 
Habilidade para cortar e montar nas ondas, fazendo com que a experiência 
neste Kayak inflável lhe recorde os kayaks de fibra. As válvulas de esgoto 
permitem com que a água drene muito facilmente quando o kayak está 
fora de água. Amplo e confortável para uma (Slider I) ou duas pessoas 
(Slider II) e com espaço de sobra para embalagens.
Descubra a experiência Slider, por si mesmo!

• O primeiro kayak 100% DS
• A tecnología DS proporciona a maior  
 rigidez nas embarcações insufláveis
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O rápido, leve e insubstituível kayak, 
feito do indestrutível Selytech©.

•  Resistente, compacto e muito leve, com uma grande manobrabilidade e uma 
excelente estabilidade.

• Supera a velocidade dos kayaks rígidos, sendo mais fácil de transportar.

• Com câmaras laterais e fundo de material de Selytech DS super resistentes para 
 uma força superior, com um inflado de alta preção, durabilidade, firmeza e  
 resistência ao, abrasão. 

• Com a sua forma única de V na proa e na popa que proporciona rigidez, 
 durabilidade, melhor manuseamento e intensifica a velocidade. 

• Assentos são ajustáveis com zíper constituído por um interior de espuma, muito  
 cômodos proporcionando assim, um excelente suporte para as costas.

• Múltiplos anéis nos laterais de SLIDER II e correias nos assentos que ajudam à  
 ajustar a posição, consoante uma ou duas pessoas. 

• As válvulas H-3 Deluxe de alta pressão, não são fixas, podem-se substituir e são  
 muito fiáveis.

• A quilha de direcção proporciona um maior manuseamento, mais rigidez e mais  
 facilidade ao remar.

• A válvula de drenagem, ao ser de rosca, não só permite uma maior facilidade  
 ao abrir e ao fechar, como ajuda à própria drenagem.

• O único, ultraleve, com um design para todas as idades. 
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O Baram é o nosso KAYAK Todo-o-Terreno mais 
popular, o ideal tanto para principiantes como 
para especialistas. Com um casco feito de material 
reforçado, é compacto e ligeiro, o que permite com 
que a sua forma de manejar seja fácil e delicada 
inclusive para uma só pessoa. Quando se utiliza com 
quilha, manuseia-se ainda melhor e alcança maior 
velocidade. Convida um amigo! 
El BA200 y el BA300 El BA 200 e o BA300 têm suficiente 
espaço para duas pessoas e seus pertences. 
O Baram está desenhado e fabricado para o uso em 
rios, lagos e Zonas costeiras protegidas de vento 
e marés.

BARAMBARAM

BARAM 200
duas cores disponíveis

Comprimento: 11’0’’ / 3.35 m  

Largura:  37.4’’ / 0.95 m

Peso:  33 lbs / 15 kg

Carga Máxima: 440 lbs / 200 kg

Capacidade: 2 adultos 

BARAM 300 

Comprimento: 13’5’’ / 4.10 m  

Largura:  37.4’’ / 0.95 m

Peso:  40 lbs / 18 kg

Maxi load: 550 lbs / 250 kg

Capacidade: 2 adultos  + 1 criança

equiPamiento  
Kit comPleto

Antes da
montagem

Depois da 
montagem

válvula de drenagem 
(tipo de rosca)          

Antes da 
montagem

Depois da 
montagem

quilha      

Closed

Open

•  Resistente, compacto e muito ligeiro, com uma grande mano-
brabilidade e excelente estabilidade.

• Fundo em forma de V para uma forma soberba, que fornece  
 maior estabilidade inclusive em águas fortes.

• O exterior do chão e das câmaras laterais, está feito com nylon  
 extra forte Oxford de 840 denieres com uma capa de poliuretano.  
 Com grande rigidez e firmeza para um fácil manuseamento e  
 uma experiência melhorada.

• Tanto o fundo como uma terceira parte das câmaras exteriores  
 estão feitas de um material muito resistente de 1.000 denieres,  
 proporcionando força e durabilidade somadas.

• Os zíperes ou (fecho-éclair) extra fortes nas câmaras principais  
 e no chão permite um melhor acesso às câmaras para possíveis  
 reparações.

• Assentos ajustáveis, zíperes com interior de espuma, propor- 
 cionando um excelente suporte nas costas e uma comodidade  
 surpreendente. 

• Múltiplos anéis nas laterais e correias nos assentos que ajudam  
 à ajustar a posição, consoante uma ou duas pessoas. 

• A quilha de direcção proporciona um maior manuseamento,  
 mais rigidez e mais facilidade ao remar.

• As nossas válvulas de rosca tornam mais fácil, os processos  
 tanto, o de insuflação como o de processo oposto

• A válvula de drenagem, ao ser de rosca não só permite uma maior  
 facilidade no abrir e no fechar, como ajuda à própria drenagem.
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O Flash está fabricado para responder às expectativas 
daqueles que buscam, um kayak tanto desportivo, 
como, para ócio. Elegante, robusto, extremamente 
rígido e estável, o Flash é prefeito tanto para 
principiantes como para canoístas profissionais. O 
Flash está disponível em modelos para uma e duas 
pessoas, (para uma pessoa - Flash 100, para duas 
pessoas - Flash 200). Ambos os modelos são muito 
cômodos e espaçosos, com muito espaço para uma 
grande quantitade de coisas. Sua superfície extra 
longa reduz a resistência e aumenta a flutuação, 
permitindo assim um deslizamento muito mais suave 
e sem esforço. As suas válvulas de esgoto, únicas, 
podem abrir-se para um rápido escoamento, em 
situações de águas fortes, do mesmo modo que se 
podem fechar em situações em que a navegação 
é feita por águas calmas. O Flash está desenhado 
e construído para ser usado em águas fortes, rios, 
lagos e áreas protegidas da costa.

•  Resistente, compacto e muito leve, com uma grande mano-
brabilidade e uma excelente estabilidade.

• Com câmaras laterais e fundo de material de 1000 denieres,  
 super resistentes para uma força superior, com um inflado de  
 alta preção, durabilidade, firmeza e resistência ao, abrasão.

• O novo chão de Drop Stitch permite o inflado de alta pressão  
 proporcionando extrema rigidez sem adicionar peso.

• Os assentos são ajustáveis com zíper constituído por um interior  
 de espuma, proporcionando assim, um excelente suporte para  
 as costas e uma comodidade surpreendente.

• As válvulas H-3 Deluxe de alta pressão, não são fixas, podem-se  
 substituir e são muito fiáveis.

• A quilha principal, não fixa, mantém o kayak direcionado  
 enquanto se rema; pode-se atirar para whitewater, e águas  
 rasas.

• Com um apoio de pés de múltiplas posições que não só  
 proporciona comodidade como ajuda à estabilidade enquanto  
 rema.

• A válvula de drenagem, ao ser de rosca, não só permite uma  
 maior facilidade no abrir e no fechar, como ajuda à própria  
 drenagem. 

FLASH 100 

Comprimento: 9’6’’ / 2.90 m  

Largura:  37.8’’ / 0.96 m

Peso:  26 lbs / 12 kg

Carga Máxima: 319 lbs / 145 kg

Capacidade: 1 adultos

FLASH 200 

Comprimento: 12’3’’ / 3.74 m  

Largura:  37.8’’ / 0.96 m

Peso:  37 lbs / 17 kg

Carga Máxima: 461 lbs / 210 kg

Capacidade: 2 adultos

válvula de drenagem 
(tipo de rosca)          

Antes da 
montagem

Depois da 
montagem
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Open
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O Pioneer é a opção mais versátil para principiantes. 
É ligeiro, resistente e o suficientemente forte para 
duas pessoas, bem como, para um grande porte 
de carga. O companhiero ideal para as excursões 
familiares, para fazer turismo, pescar, mergulhar 
e para os amantes de barcos. O Pioneer também 
é divertido para os canoístas experimentarem, 
inclusive nas whitewater e nas rápidas, se forem 
moderadas. Uma só pessoa pode facilmente tira-lo 
da mochila, inflar, esvaziar, carregar e até mesmo 
viajar com ele. O Pionner está pensado para rios, 
lagos e costas. 

• Compacto, leve e duradouro.

• Casco construído de material com grande espessura, resistente  
     ao sol e a água salgada.

• Casco em forma de V para um melhor manejar e uma maior   
     estabilidade.

• Chão com viga para aumentar a rigidez.

• Assentos com suporte removível. 

• Partes, dianteira e traseira “spray skirts”.

• Assento inflável, “tipo” bancada.

• As válvulas de rosca facilitam o abrir e fechar para um insuflado       
    e um esvaziar mais rápido e fácil. 

• A válvula de drenagem, ao ser de rosca, permite não só uma maior     
    facilidade no abrir no fechar, como ajuda à própria drenagem.

equiPamiento  
Kit comPleto

PIONEER 

Comprimento: 11’2’’ / 3.40 m  

Largura:  34.6’’ / 0.88 m

Peso:  24 lbs / 11 kg

Carga Máxima: 440 lbs / 200 kg

Capacidade:  2 adulto

PIONEER PIONEER PIONEER -
THE FAMILY
KAYAK

PIONEER -

pio340
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WINGFISH
WINGFISH

O Wingfich é um kayak multifuncional, foi 
desenvolvido pelo melhor fabricante de infláveis 
para desportos aquáticos e é único pela sua 
versatilidade: Pode-se usar; como barco de remos, 
prancha de Sup, para pescar, ou até mesmo como 
uma pequena embarcação a motor.
A Woosung / Coreia, produz cerca de 60.000 
pranchas, infláveis de Sup por ano. Usando uma 
tecnologia especializada durante décadas, a 
Woosung amplia agora a sua gama de kayaks, 
este kayak é feito exclusivamente com Drop 
Stitch. O Drop Stitch é um material que unido ao 
fundo e à parte superior do inflável em conjunto 
com milhares de fios de poliéster, proporciona 
uma rigidez incomparável. A diferença entre 
os Kayaks, infláveis tradicionias e o WINGFISH 
é que o WINGFISH une a rigidez e a leveza, 
num só. Minutos depois de tirar o WINGFISH 
do porta-bagagens do carro, rapidamente 
estará na água disfrutando dele. Mas o que 
faz realmente especial este Kayak são as suas 
duas asas laterais que quando se despegam e 
se abrem, criam uma plataforma muito estável 
para estar de pé e pescar. Para mais conta com 
uma barra de segurança ajustável de alumínio 
que lhe permite não só um melhor equilíbrio 
como apoiar-se. Pode também, usá-lo como 
barco de remos ou prancha de Sup, só há que 
subir de novo as asas e ajustar as laterais.
O WINGFISH permite o seu uso em águas com 
uma profundidade mínima de 15 cm. Depois 
de o usar só há que esvaziá-lo e guarda-lo no 
porta-bagagens. Equipado com suportes para 
canas e uma rede para segurar a carga, contudo 
o WINGFISH é uma boa alternativa em relação 
aos Kayaks rígidos, difíceis de transportar.

Parte de cima, 
asas recolhidas
 

Vista lateral, 
asas recolhidas

Vista de cima, 
plataforma para pesca
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Sistema inteligente 
para abrir e fechar a 
plataforma em poucos 
passos. 

O Wingfich também se pode usar 
com o assento inflável de dropstitch

WINGFISHWINGFISH

O kayak com as asas laterais incluídas pesa somente 20 Kg. Oferece pouca resistência 
à água deslizando-se como uma prancha de surf. Na posição de pesca, usa o sistema 
de dobradiças de alumínio para abrir rapidamente as laterais e criar uma plataforma 
estável para pescar. Poderá se agarrar ou apoiar na barra vertical de segurança para 
se relaxar e desfrutar do seu desporto favorito enquanto estiver de pé ou até mesmo 
sentado. O WINGFISH está fabricado com Selytech Dropstitch, material de última 
tecnologia. Entre a parte de cima e a base existem milhares de fios finíssimos de 
poliéster cosidos ao comprimento de todo o kayak. Este tipo de construção dá uma 
rigidez e estabilidade extremas.

Kayak Múltifunções  

Rema-lo como um barco de remos, rema-lo como kayak ou canoa

Direcção estável, graças a uma 
quilha de prancha de Sup

Barra de segurança

Duas redes elásticas para 
segurar o equipamento

As asas laterais abrem-se 
para dar estabilidade 
à plataforma

Asa de transporte

Superfície em 
EVA antiderrapante

Suporte para 
cana de pesca

WINGFISH 

Cumprimento: 3.40 m  

Largura:       0.78 m (asas subidas)

Largura:       1.60 m  (plataforma)

Peso:       20 kg

Capacidade:   2 adults

Assento giratório 360º  

Sistema de ajuste 
lateral inteligente

Dobradiça que une a 
base da canoa e as asas 

Tolete 

Os laterais sobem para remar

Dobrado 
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Length overall 
335 cm 

11‘
410 cm 
13‘5“ 

290 cm 
9‘6“

374 cm 
12‘3“ 

340 cm  
11‘2“ 

350 cm  
11‘5“ 

410 cm 
13‘5“ 

485 cm 
15‘9“ 

340 cm 
11‘2“ 

320 cm 
10‘5“ 

335 cm  
11‘

350 cm 
11‘5“ 

Width overall
95 cm 
37.4“

95 cm 
37.4“ 

96 cm 
37.8“ 

96 cm
 37.8“ 

88 cm  
34.6“ 

85 cm 
33.5“ 

85 cm 
33.5“ 

85 cm 
33.5“ 

160 / 78 cm 
63“/ 30.7“

86 cm 
34“ 

84 cm 
33“ 

76 cm  
30“ 

Width inside
43 cm 
17“ 

43 cm 
17“ 

38 cm 
15“ 

38 cm 
15“ 

42 cm  
16.5“ 

52 cm  
20.4“

52 cm  
20.4“

52 cm  
20.4“

N/A N/A N/A N/A

Weight 
15 kg 
33 lbs

18 kg 
40 lbs

12 kg 
26 lbs

17 kg 
37 lbs

11 kg 
24 lbs

14,4 kg 
28 lbs

16,2 kg 
34 lbs

20,0 kg 
39 lbs

20 kg 
44 lbs

10.3 kg 
22.7 lbs

10.5 kg 
23.1 lbs

10.2 kg 
22.5 lbs

Max. NO.
passengers

2 persons 2+1 persons 1 person 2 persons 2 persons 1 person 2 persons 2+1 persons 2 persons N/A N/A N/A

MAX. LOAD
200 kg 
440 lbs

250 kg
550 lbs

145 kg
319 lbs

210 kg
461 lbs

200 kg 
440 lbs

145 kg 
320 lbs

210 kg 
463 lbs

250 kg 
551 lbs

N/A N/A N/A N/A

Drain Valves 3 3 2 4 3+2 1 1 1 N/A N/A N/A N/A

side chambers
26 cm 
10.2“ 

26 cm 
10.2“ 

29 cm
 11.4“ 

29 cm 
11.4“ 

23 cm  
19.1“ 

10 cm 
4“ 

10 cm  
4“ 

10 cm  
4“ 

N/A N/A N/A N/A

No. of chambers 3 3 3 3 5 3 3 3 3 1 1 1

D-ringS 8 10 6 10 N/A 6 12 12 16 4 4 4 

DRUCK / PSI 1.45 1.45
Floor: 7.25

Side Tube: 3.60
Floor: 7.25

Side Tube: 3.60
N/A 8.00 8.00 8.00 15.0 15.0 15.0 15.0

PACKMASS (cm) 85 x 40 x 25 85 x 40 x 35 85 x 40 x 25 85 x 50 x 30 85 x 40 x 25 85 x 45 x 30 85 x 55 x 35 75 x 35 x 25 75 x 35 x 25 75 x 35 x 25

standard

Mochila
Bellows pump

Skeg
2 seats

Kit de reparação
Manual de usuario

Mochila
Bellows pump

Skeg
3 Seats

Kit de reparação
Manual de usuario

Mochila
Bomba manual

Kit de reparação
Quilha
Seat

Footrest
Manual de usuario

Mochila
Bomba manual

Kit de reparação
Quilha
2 Seats

Footrest
Manual de usuario

Mochila
Bomba manual

Kit de reparação
2 Seats

Manual de usuario

Mochila
Bomba manual

Kit de reparação
Quilha
Seat

Footrest
Manual de usuario

Mochila
Bomba manual

Kit de reparação
Quilha
2 Seats

2 Footrest
Manual de usuario

Mochila
Bomba manual

Kit de reparação
Quilha
2 Seats

Footrest
Manual de usuario

Mochila
Bomba manual

Kit de reparação
Quilha

Assento de DS
Dois remos

Manual de usuario

High-density
backpack

Bomba manual
Kit de reparação

Quilha
Manual de usuario 

High-density
backpack

Bomba manual
Kit de reparação

Quilha
Manual de usuario

High-density
backpack

Bomba manual
Kit de reparação

Quilha
Manual de usuario

CÂMARAS LATERAIS 
FUNDO:

22-Gauge K-80 
0.60mm PVC

COBERTURA EXTERI-
OR, PROA E POPA:
Nylon 840 denieres 

Oxford com cobertura 
de PU

COBERTURAINFERIOR:
0.55 mm de material de 

1000 denieres

CÂMARAS LATERAIS 
FUNDO:

22-Gauge K-80 
0.60mm PVC

COBERTURA EXTERI-
OR, PROA E POPA:
Nylon 840 denieres 

Oxford com cobertura 
de PU

COBERTURAINFERIOR:
0.55 mm de material de 

1000 denieres

CÂMARAS LATERAIS 
FUNDO:

  1000-Deniéres
   0.70mm fabric

  COBERTURA DA 
PROA E POPA: 

0.90mm de material de 
1000 denieres

CHÃO:  
Material Dropstitch  

(100mmT)

CÂMARAS LATERAIS 
FUNDO:

1000-Deniéres
   0.70mm fabric

COBERTURA DA 
PROA E POPA: 

0.90mm de material de 
1000 denieres

CHÃO:  
Material Dropstitch  

(100mmT)

CÂMARAS LATERAIS 
E FUNDO:

22-eSPeSSUrA K-80
0.70 MM PVC

ASSENTO E 
COBERTURA:  

14-espessura K-80 
0.35mm PVC

CÂMARAS LATERAIS: 
Dropstitch (100mmT)

CÂMARA INFERIOR:
Dropstitch (80mmT)

COBERTURA PROA 
E POPA:

0.70mm de material de 
1000 denieres

CÂMARAS LATERAIS: 
Dropstitch (100mmT)

CÂMARA INFERIOR:
Dropstitch (80mmT)

COBERTURA PROA 
E POPA:

0.70mm de material de 
1000 denieres

CÂMARAS LATERAIS: 
Dropstitch (100mmT)

CÂMARA INFERIOR:
Dropstitch (80mmT)

COBERTURA PROA 
E POPA:

0.70mm de material de 
1000 denieres

ASA LATERAL 
Dropstitch (150mmT)

ANTI-DERRAPANTE  
Anti-derrapante 

(5mmT)

DECORAÇÃO TOPO
1000-Deniéres 

(0.52mmT)

OPCIONAL          
1. Assento 360º 

2. Barra de s
egurança  

CORPO
Dropstitch 
(150mmT)

TOP EvA PAD:
Anti-derrapante 

(5mmT)

DECORAÇÃO 
TOPO :

1000-Deniéres 
(0.52mmT)

CORPO
Dropstitch 
(150mmT)

TOP EvA PAD:
Anti-derrapante 

(5mmT)

DECORAÇÃO 
TOPO :

1000-Deniéres 
(0.52mmT)

CORPO
Dropstitch 
(150mmT)

TOP EvA PAD:
Anti-derrapante 

(5mmT)

DECORAÇÃO 
TOPO :

1000-Deniéres 
(0.52mmT)
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Kayak 
pioneer

sup
allround

sup
adventure

sup
sprinter

Kayak
slider 410

Kayak
slider 485

Kayak / SUP
wingfish

Kayak 
slider 350

Kayak 
flash 200

Kayak 
flash 100

Kayak 
baram 300

Kayak 
baram 200



confie na excelente engenharia levada 

a cabo por especialistas 

A história da Woosung consistiu numa constante pesquisa no desenvolvimen-
to de jangadas, barcos e nos demais infláveis. A Woosung tem o maior núme-
ro de modelos do mundo. Somos capazes de tornar qualquer ideia realidade.
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NOvO AvANÇO DE COLAGEM  

após 7 anos a investigar e a testar, conjuntamente com os nossos sócios internacionais, podemos então 
apresentar-lhes, esta cola inovadora estilo Pu, tecnologicamente avançada com uma maior diversidade e 
resistência que os outros tipos de cola. nós, Woosung ib, temos o direito exclusivo de utilização e venda.

resistência a altas temperaturas
O material  aguenta até 100ºC de calor, 
enquanto que as outras colas existentes são limitadas.

sistema repelente à agua
Este sistema acaba com os problemas de entrada de humidade, que costumam 
ser geralmente a razão de problemas. Este pode usar-se sem qualquer problema 
nas regiões com alto índice de chuva ou mesmo humidade. 

sistema de soldagem 
Resistência extrema de colagem ao derreter o material e fundi-lo com cola.
Combinação química extra forte.

Plastificante de alta resistência  
Prevention the permeation of plasticizer with a strong resistibility to the plasticizer.
Non-influenced by the plasticizer when the glue is heated or old.

alta durabilidade 
Ninhum fenómeno de delaminação interfacial entre o material e a colagem. 
Resistência a elevada perssão. 

garantia de duração 
Manutenção de 3 a 5 anos, em quaisquer condições.
Garantia mínima de 3 anos para a força adesiva.

várias aplicações  
-Produtos infláveis: Pranchas de Sup, barcos...
-Barco, Sistema inflável
-Lâminas de PVC 
-PVC rígido  
-Tecidos revestidos de Uretano
-Termo Poliuretano  
-Injetado TPU 
-FRP (Fiber Reinforced Plastic /Plástico Reforçado com Fibra)

Com o desenvolvimento 
do novo material DS para as 
 pranchas de Sup e Kayaks, a Woosung 
  obtém um marco definido no mercado.

Nos últimos anos a Woosung tem estado numa constante melhoria do seu material DS. O 
DS usado para produção foi desenhado exclusivamente pela Woosung, melhorando cada 
dia a sua qualidade, novas exigências de mercado já esperavam por uma mudança funda-
mental na estrutura química e física dos fios e do PVC de dropstitch, como tal a Woosung 
apresenta agora o seu novo  com propriedades espetaculares, como 

requeria o mercado. 

A WOOSUNG fabrica agora um novo material desenvolvido por si, 
o Drop Stitch (DS), com propriedades excelentes.

A Robustez do 

significativamente 
mais rígida que a do 
tecido DS convencional.

 Material DS-



• Cobertura elegante na cor cinza-prata 

• A força adesiva duplica as colagens existentes, tornando-o mais resistente.

• 30% de melhoria na densidade e na separação dos fios de união.

• Uma grande redução do defeito torção, aumento da precisão e inclinação em 50%.

•  Melhoria da rigidez mediante o estreitamento do intervalo linha do padrão de 

12,5mm a 10 mm.

• Excelente resistência à atracção, maior desenvolvimento e força de adesão.

• Aperto de ar

• Retardante de fogo antimicrobiana, à prova de óleo, anti-manchas, resiatência ao   

   ácido e ao alcalóide. 

• Durável com Protecção UV, Anti-oxidante e Resistência à temperatura. 

•  DS opcional- capa especialmente reforçado com tecido 0.70mmT no topo e na parte 

inferior do mesmo. Qualquer cor disponível.

• Material DS ecológico: 6NP (Sem ftalato) 

O novo material SELYTECH pode usar-se de diversas 
maneiras. A sua grande vantagem incide na sua robustez. 
Geralmente, costuma-se dar ao material inflável DS um uso 
bastante intensivo; enrola-se e arruma-se no porta-bagagens 
do carro, exposto a altas e baixas temperaturas, etc. Por isso 
mesmo, o SELYTECH foi desenvolvido com as melhores prop-
riedades físicas e químicas.  

Alguns exemplos do programa de produção 
Woosung em que o SELYTECH foi 
usado com sucesso.

A robustez do SELYTEC
faz dele, um material 
significativamente mais 
rígido que o DS convencional.

Normalmente o DS convencional 
recebe um tratamento especial 
no seu interior de forma a ser 
hermético. O Selytech 
foi construído de modo que esta 
medida adicional cara não seja 
necessária.





NATURE CALLS...NATURE CALLS ...  
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