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Voor spannend en spectaculair roeiplezier 
in de branding en sportieve tochten 
langs de kust, op zee of 
op rivieren en meren. 

c o a s t a l



ontworpen voor

RUIG ROEIEN

c o a s t a l

Volans Rowing, bekend om zijn innovatieve 
eenpersoons roeiboten zoals Volans² en Volanskids, 
presenteert de nieuwe Volanscoastal. Voor coastal 
rowing ofwel roeien langs de kust en op zee, 
avontuurlijke tochten maken op meren en rivieren 
of spelevaren in de branding.

Volanscoastal is speciaal ontworpen voor actief plezier op de golven. De boot is stabiel, sterk maar licht, 
zelflozend en veilig. Net als de andere Volans-boten heeft de Volanscoastal een elegant, strak design en is 
voorzien van een sliding rigger, waarbij het stoeltje op de plaats blijft en het deel met de riemen op en 
neer beweegt. Dit zorgt voor extra stabiliteit en flexibiliteit terwijl je roeit door het ruige water. 

De boot is gemakkelijk te hanteren, past op het dak van een auto en kan snel gebruiksklaar worden 
gemaakt; roeien waar en wanneer je maar wilt. Dit maakt Volanscoastal de ideale boot voor zowel 
beginners als gevorderde roeiers die houden van een sportieve uitdaging.

Maak met Volanscoastal een sportieve tocht op de Waddenzee, het IJsselmeer of de Zeeuwse wateren. 
Of tijdens je vakantie op rivieren en meren in Zweden, fjorden in Noorwegen of langs de stranden van 
de Middellandse Zee. Of ga lekker stoer vanaf het strand de branding tegemoet voor spetterend en 
spectaculair plezier en beleef de spannende en opwindende momenten van het roeien door de rollende 
golven, tussen de surfers, kiters en paddlers.

Lengte 520 cm
Breedte 56 cm
Gewicht 27 kg
Sliding Rigger 6 kg
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