APRESENTAÇÃO SEVEN BASS 2018
Gama HARD FABRIC e PVC LINE
‐Esta é a gama standard, no sistema de câmara‐de‐ar com proteção exterior em Nylon Cordura
ou PVC
‐ Nesta gama as câmaras‐de‐ar são feitas em PVC, garantidamente 25% mais resistentes que a
concorrência
‐Todos os modelos vêm sem bomba
‐ Propor SB‐PACK (pack bomba + barbatanas) – PVP 44 euros Æ Campanha PVP = 30 euros
‐Vêm todos dotados de saco de transporte

¾ ONE 133 – 100% insuflável / fundo nylon
¾ DEF 138 – assento em espuma / resto insuflável / fundo PVC
¾ AIR 139 – 100% insuflável / fundo PVC
¾ DEVIL 133 – 100% insuflável / fundo nylon / bolsas maiores / cor jovem
¾ BOLT 133 – assento em espuma / resto insuflável / tem a possibilidade de alterar
bolsas laterais
¾ GATOR 150 – 100% insuflável / fundo nylon
¾ SBD 170 – é um SUPER BIG DEF com 170cm em vez dos 138cm / assento em espuma /
resto insuflável / fundo PVC
¾ POONTOON – tipo catamaran / estrutura em alumínio / assento em espuma / todo
nylon

¾ Toda a gama PVC ONE/DEF/GATOR/SBD – têm as mesmas características, mas
material exterior é todo PVC (incluindo laterias e zonas superiores.

NOVIDADES 2018:
¾ BOLT FLEX 133 – evolução do BOLT Æ fundo em PVC / assento em espuma com 2
suportes de canas traseiros / novo sistema FLEX de fixação de sacos laterais
¾ ELEMENT 165 – evolução do DEF e do SBD Æ fundo em PVC / assento em espuma com
2 suportes de canas traseiros / novo sistema FLEX de fixação de sacos laterais / sistema
de transporte “tipo mochila”
¾ DEF ADVANCE 138 – assento em espuma com 2 suportes de canas traseiros / resto
insuflável / fundo PVC / com remos incluídos
¾ SBD ADVANCE 170 – assento em espuma com 2 suportes de canas traseiros / resto
insuflável / fundo PVC / com remos incluídos
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Gama HYBRID LINE
‐A gama HYBRID é fabricada toda em PVC e tem um sistema de válvulas de enchimento e
esvaziamento rápido; funcionam sem câmaras‐de‐ar
‐Todos os acessórios são adaptáveis a esta série, exceto a prancha de altura que não se adapta
no BIG BOY 180
‐Todos os modelos trazem bomba incluída e kit de reparação / muito fácil e rápido encher
‐Não dotados de saco de transporte (exceto COBRA 170 e BIG BOY 180) – pode ser adquirido à
parte com ref. YHCB ‐ BOLSA 7BASS P/ TRANSPORTE GAMA HYBRID ‐ PVP 37 euros

¾ INFINITY 160 – versão mais económica que BRIGAD, porque material é ligeiramente de
espessura inferior (0,6mm em vez de 0,7mm) / a cor é fantástica para o nosso clima /
assento em espuma
¾ BRIGAD 160 – características idênticas ao INFINITY com material de espessura 0,7mm
¾ VALENTINE 160 – DESCONTINUADO em 2018
¾ ARMADA 170 – construção tal como um barco PVC / assento em “dropstitch”
¾ SKULLWAY 170 – versão similar a ARMADA mas com adaptador para motor elétrico e
2x derivas no fundo amovíveis / assento em espuma
¾ COBRA 170 – construção tal como um barco PVC / com remos incluídos / assento em
“dropstitch” / prancha de aumento de altura (grande diferença face à concorrência) /
bolsa estanque traseira / saco de transporte HYBRID
¾ BIG BOY 180 – construção tal como um barco PVC mas maior e mais largo / assento
em espuma / não adaptável com a prancha de aumento de altura / saco de transporte
HYBRID

NOVIDADES 2018
¾ EXPLORER 170 – evolução do SKULLWAY 170 Æ com adaptador para motor elétrico /
estofo em “dropstitch” com 2 suportes de canas traseiros / novo sistema FLEX de
fixação de sacos laterais
¾ EXPEDITION 180 – evolução do BIG BOY 180 Æ assento em “dropstitch” com 2
suportes de canas traseiros / novo sistema FLEX de fixação de sacos laterais
¾ ROCKSTAR 135 – é um mini INFINITY apenas com 135cm e com assento em
“dropstitch” / novo sistema FLEX de fixação de sacos laterais
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¾ TOMAHAWK W 160 – construção tal como um barco PVC mas o desenho da base
aproxima‐se de um catamaran, por isso mais estável ao vento / assento em
“dropstitch” / fundo mais elevado em relação à linha de água / com remos incluídos

Gama AIR DROPSTITCH LINE
‐Esta é a gama de topo; a construção é com base num PVC de alta resistência (3 camadas em
cada superfície) e no meio é suportado pelo material DROPSTITCH 3D, composto por uma
malha de filamentos de polyester de 15cm. A combinação destas camadas e desta malha de
material traduz‐se numa resistência extra e uma estabilidade inigualável!

‐Depois de totalmente cheios de ar são autênticas plataformas
‐Pode‐se pescar de pé
‐Vêm dotadas de remos e saco de transporte, assim como bomba e kit de reparação

¾ FLATFORM 200 e FLATFORM XL 245 – são as verdadeiras “Fishing Platform” / o
desenho do corpo permite uma estabilidade e navegabilidade excelente
¾ JUNGLE OPERATOR – este foi o primeiro modelo, a FLATFORM é a evolução do
JUNGLE – DESCONTINUADO em 2018
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NOVIDADES 2018
¾ FLATFORM FLEX 200 – evolução da FLATFORM 200 mas dotada do novo sistema FLEX
de fixação de sacos laterais

‐Vêm completos e prontos a usar
‐Simplicidade e muita estabilidade;
‐Podem ser usados com motor elétrico
‐É suficiente um motor elétrico de 30 ou 36 libras, com bateria até 30 ou 40 amperes
‐No modelo XL, um motor de 46 libras é o aconselhável, com bateria de 50 amperes ou
superior, dependendo do tempo que se pretende usar

Gama i‐BOAT LINE
‐Esta é a gama de barcos insufláveis

¾ IMPAKT 160 / 180 ROUND / 180
¾ RAPACE 230 / 270
¾ RAID 320 / 380

‐Vêm dotadas de remos
‐Interessante, nos modelos mais pequenos, para venda para carpfishing
‐Os modelos de tamanhho superior suportam motores até 15 ou 20cv, ideiais por isso para a
pesca desportiva e lazer em família
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Gama de ACESSÓRIOS e COMPLEMENTOS
‐Uma vasta gama de acessórios, incluindo bombas, barbatanas e tudo necessário para se
iniciar na pesca com “FLOAT TUBES”
‐O SB‐PACK – este pack é composto pela bomba DOUBLE ACTION e pelas barbatanas ONE; é o
conjunto ideal para todos os patos das gamas HARD e PVC
‐Barbatanas VITALIS e MASTER – pelo seu desenho e características, são as barbatanas
recomendadas para as gamas HYBRID e FLATFORM
‐Vadeador FLOAT‐X4 – vadeadores 100% estanques com botas integradas anti derrapantes,
ideais para uso com barbatanas ou mesmo a caminhar (dotadas de mala EVA para transporte)
‐Colete LEGACY 150N de enchimento automático em menos de 5 segundos ou possibilidade
de enchimento manual

Gama de ACESSÓRIOS PLUG & GO
‐Esta é uma gama versátil que se adapta a qualquer float tube ou qualquer barco, seja
insuflável, seja de alumínio ou fibra, por essa razão ser um produto interessante para ser
vendido em qualquer loja náutica
‐A base destes acessórios permite depois encaixar qualquer outro – importante é ter a base!
Depois é só encaixar e usar (“Plug & Go”).
‐Desde suportes para canas, suportes para sistema de navegação e sondas até ao suporte para
a desejada câmara (com aplicação própria de câmaras normais e GO‐PRO)
‐Todos os metais e parafusos são produzidos em INOX anti‐corrosão
‐O sistema de barra SIDE RACK SYSTEM é de uma versatilidade incrível! Pode‐se adaptar a
qualquer situação, desde aparafusada diretamente ao barco, aplicada no sistema “Plug & Go”
SB‐MT314 para os PVC’s ou para as FLATFORM e até diretamente nos bancos de qualquer
barco, desde que estes tenham até 22.5cm de largura
‐Muito versáteis e uma gama extensa!
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