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Designprimeur op het water: een compact opvouwbare tandem kayak bij
ORU KAYAKS CLUB NEDERLAND
De HAVEN2019 van Oru Kayak is de eerste opvouwbare tweepersoons kayak waarvan de romp uit
een stuk materiaal is gemaakt.*

Samen peddelen was nog nooit zo gemakkelijk!
De kayak is ontworpen voor twee personen. Met 475cm lengte haal je een mooie koerssnelheid en
kun je om beurten peddelen terwijl je maatje even rust of een foto maakt. Wil je er toch een keer
alleen op uit? Door de voetsteun en enkele sluitclips anders te bevestigen, komt het zitje in het
midden van de kayak en transformeert de two seater in ’n eenpersoons versie.
Ongeveer 10 minuten duurt het om het pakket uit te vouwen en te assembleren tot kayak. Inpakken
gaat zelfs nog sneller. De ORU peddels zijn 4-delig, netjes opgeborgen tussen de vouwen. Eenvoudig
en intuïtief volg je het vouwsysteem en je ziet direct welke clips vastgezet worden door de
kleurcodes.
De lichtgewicht 5mm polypropylene, half transparante witte schaal weegt slechts 18kg. De twee
oranje deksels, die het pakket beschermen en afsluiten, fungeren als zitjes van de kayak.
Anton Willis, de ontwerper van de Oru Kayaks, baseerde zijn design op het origami principe. Eenmaal
opgevouwen tot een pakket, niet groter dan een koffer, kan je deze kayak gemakkelijk dragen over
je schouder of meenemen in de kofferbak van een auto.
Origami, de Japanse kunst om van papier voorwerpen te vouwen, inspireerde de ontwerper om een
doos uit te vouwen in de vorm van een peultje waarvan de punten bij elkaar worden geknepen. Zo
ontstaat een gesloten vorm waarmee je koersvast als een speer door het water vaart. Deze kayak is
torsie vrij en heeft een hoge rigiditeit in de lengterichting. Door het gebruik van kanalenplaat is het
makkelijk te vouwen op de door de fabriek aangebrachte rillijnen. Alle sluitingen zijn opgelost met
rugzak clips of haken, met corresponderende kleuren.

In een handomdraai wordt een vierkante doos een zeewaardige kayak. Magisch!
HAVEN 2019 is het nieuwste produkt van ORU KAYAK, die nu wordt gelanceerd in Europa en vanaf
mei leverbaar zal zijn. Voor het eerst te zien en bestellen tijdens OBJECT Rotterdam.
ORU KAYAKS CLUB NEDERLAND levert tevens de drie andere modellen uit voorraad:
de BAY ST, (een zeewaardige allrounder)
de BEACH LT (een stabiele fun kayak voor dagjes weg, vissen, picknicken of spelevaren met je hond
of de kinderen)
en de COAST XT, een langere tour-kayak versie waarin je kampeeruitrusting en meer bagage mee kan
nemen
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ORU KAYAKS CLUB NEDERLAND in Den Haag leert je de kayak te (ont)vouwen en je kan terplekke
proefvaren op het water. Ook geven we handzame tips voor het in- en uitstappen en het gebruik van
de peddel tijdens demos. Via de club kun je ook in contact komen met andere ORU
enthousiastelingen, bijvoorbeeld om samen de Nederlandse wateren te verkennen. Er zijn zelfs al
heel wat senioren blij verrast door het gemak dat de ORU KAYAK biedt. Het kost totaal geen
inspanning alleen het vaartuig uit het water te tillen en op te bergen. De club beschikt sinds kort ook
over enkele Oru Kayaks voor de verhuur.
www.adorable.nl/oru-kayak/
[*voetnoot
Natuurlijk ging de tweepersoons expeditie kayak van Klepper uit begin 20e eeuw deze kayak voor,
maar de Klepper past met zijn houten skelet en rubberen huid met moeite in 5 grote tassen en weegt
meer dan 45 kg.]

specificaties:
pakket 83 x 73 x 38cm
kayak 79 x 487cm
gewicht 18 kg
UV bescherming voor 10 jaar
fabrieksgarantie voor 20.000keer vouwen

scoop 2019:
Wil je de HAVEN van Oru Kayak als eerste met eigen ogen bekijken? Deze is te zien op de
designbeurs OBJECT in Rotterdam
OBJECT Rotterdam wordt gehouden van 8–10 februari in het HAKA gebouw, in het havengebied
nabij de Euromast
Vierhavensstraat 38-42, Rotterdam
Open van 11–19uur
gratis parkeren aan de Keilerweg of betaald parkeren bij Interparking Bigshops

PERS:
stand 3.17
Perspreview : do 7 februari 17:00-18:00 uur daarna Besloten opening 18:00-21:00 uur

Meer informatie en foto’s:
Dora Urai
ORU KAYAKS CLUB NEDERLAND
mobiel +31 6 54 69 72 96
galerie@adorable.nl
www.adorable.nl/oru-kayak/
INSTAGRAM orukayaksnl

DORA

URAI

Banstraat 9 | 2517GH Den Haag
+ 31 70 345 28 87
+ 31 6 54 69 72 96

FACEBOOK Oru Kayaks Club Nederland
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