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AIGRAF S.A. é uma empresa criada em 2005, na cidade de Buenos Aires, Argentina. Está formada por integrantes da terceira 
geração de profissionais da indústria de plásticos,  que puderam conjugar seus conhecimentos com suas atividades e paixões. A 
inspiração e dedicação surge através do permanente contato com a água e com o ar livre, na participação em regatas de remo, 

canoagem, iatismo a vela, moto náutica e a prática da pesca. Hoje em dia é a principal fábrica de embarcações de polietileno roto 
moldado de toda AMÉRICA LATINA, apresentando seus produtos e novidades em diversas feiras internacionais.
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DESCRIÇÃO: O caiaque Angler 4.30 foi desenvolvido para ser o modelo mais estável e veloz disponível no mercado sul-americano para a pesca e a travessia. É o modelo alta 
gama líder de vendas no mercado argentino. Muito rápido e muito estável, possui um ótimo desempenho tanto em rios quanto no mar.  É ideal para percorrer grandes distâncias.
Tem espaço especial para GPS e ECOSONDA e oferece todas as comodidades para o pescador. Possui alças localizadas na proa e na popa e em ambos lados. É Auto-esvaziável. 
Oferece um compartimento estanque com tampa na proa disponibilizando rápido acesso. No cockpit, existe um especial compartimento com tampa que permite a instalação de 
ecosonda e gps. Possui timão e pedais. Altíssima manobrabilidade. Trata-se do caiaque mais completo fabricado em nosso continente.

USOS: Pesca e Travessia.

INCLUI: Espaço centralizado apto para porta-vara giratório + kit elástico bagageiro + ampla tampa de inspeção + compartimento central para GPS/Ecosonda com tampa para 
bateria + timão rebatível com pedais. 

ACESSÓRIOS: Assento EVA, remo convencional, porta varas giratório, carrinho para transporte.

ESPECIFICAÇÕES:

PESO: 35 kg.   LARGURA: 0.75 mts.  COMPRIMENTO: 4.30 mts.   CARGA MAX.: 165 kg. + carga.
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DESCRIÇÃO: O caiaque Karku é o mais novo lançamento da Atlantikayaks. Este moderno caiaque individual com desenho hidrodinâmico oferece ao pescador espaço e conforto 
aliados com agilidade e ótima estabilidade. Possui alças rígidas em ambos lados a fim de facilitar seu deslocamento. Dispõe de grande caixa de carga na popa com opção de caixa 
de pesca (acessório). Na proa, oferece um compartimento estanque com tampa disponibilizando rápido acesso ao interior do caiaque. Este espaço amplia consideravelmente a 
capacidade de carga e poderá ser utilizado para carregar as varas de pescar, entre outros acessórios com mais de 2 metros de comprimento. Desenho hidrodinâmico, com canais 
que evitam a turbulência dos embornais. Possui três quilhas que permitem dar melhor rumo na remada. Este modelo tem uma proa alta para melhor desempenho nas ondas. 
Oferece espera para instalação de câmera GO PRO e caixa de pesca de encaixe ergonômico.

USOS: pesca, passeio, aluguel.

INCLUI: respaldo rígido de apoio + kit elástico bagageiro.

ACESSÓRIOS: caixa de pesca + remo convencional + assento + carrinho de transporte + ampla tampa de inspeção com acesso ao interior do caiaque.

ESPECIFICAÇÕES:

PESO: 24 kg.  LARGURA: 0.85 mts.  COMPRIMENTO: 3.60 mts.   CARGA MAX.: 160 kg. + carga.
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DESCRIÇÃO: O caiaque MDQ foi especialmente desenvolvido para oferecer espaço e conforto aos pescadores mais exigentes. Este modelo é ideal para aqueles que buscam 
extrema estabilidade em sua nave. Possui assento com respaldo rígido super confortável com três posições de encaixe. Oferece uma grande caixa de carga e pesca na popa e um 
compartimento com tampa na proa. Possui casco interno 100% destinado como bagageiro. Auto-esvaziável. Porta vara em ambos lados, dispõe de alças em proa e popa para 
facilitar o translado. Caiaque ergonômico. Altíssima estabilidade e capacidade de carga. Este modelo foi criado e pensado especialmente para a pesca. 

USOS: pesca, recreativo.

INCLUI: assento rígido ajustável com três posições.  

ACESSÓRIOS: remo convencional, carrinho de transporte, porta varas giratório, saca anzol.

ESPECIFICAÇÕES:

PESO: 35 kg.  LARGURA: 0.82 mts.  COMPRIMENTO: 3.00 mts.  CARGA MAX.: 160 kg. + carga.



www.atlanti-kayaks.com        /Atlantikayaks Brasil          /Atlantikayaks

DESCRIÇÃO: O caiaque SIMPLO foi desenvolvido para ser o modelo mais leve, compacto e ágil para a recreação e o turismo. É o único caiaque da sua característica que possui 
tri quilha, brindando grande estabilidade e manobrabilidade nas ondas. Possui uma ótima combinação entre tamanho, peso e estabilidade. É um caiaque ideal para o surf. Auto-
esvaziável. Possui seis embornais que permitem a saída da água eventualmente acumulada dentro dele. Possui desenho e acabamento muito moderno. De grande praticidade, pode 
ser carregado e guardado com facilidade.

USOS: Surf, recreativo, turismo e aluguel.

INCLUI: kit elástico bagageiro.  

ACESSÓRIOS: remo convencional, assento, carrinho de transporte, caixa de pesca.

ESPECIFICAÇÕES:

PESO: 18 kg.  LARGURA: 0.70 mts.  COMPRIMENTO: 2,70 mts.  CARGA MAX.: 100 kg. + carga.
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DESCRIÇÃO: Caiaque K1 é o menor e mais leve modelo do mercado desenhado para pesca. É o mais prático caiaque aberto de toda linha de produtos Atlantikayaks. Trata-se de 
um modelo único: oferece a opção de acoplar caixa de pesca na proa. Dispõe de compartimento de inspeção com tampa rosca. Possui na popa uma alça para fácil translado e 
amarre.  Caiaque pequeno, pouco pesado e muito estável. É Auto-esvaziável. Possui seis embornais que permitem a saída da água eventualmente acumulada dentro dele. 

USOS: recreativos, aluguel, pesca, passeio, surf.

NCLUI: Tampa de inspeção + kit elástico bagageiro.  

ACESSÓRIOS: remo convencional, caixa de pesca,  assento, carrinho de transporte.

ESPECIFICAÇÕES:

PESO: 20 kg.  LARGURA: 0.72 mts.  COMPRIMENTO: 2,60 mts.  CARGA MAX.: 100 kg. + carga.
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DESCRIÇÃO: Caiaque aberto para duas pessoas; Possui alça na proa facilitar o seu transporte.  Leva uma pequena tampa para equilibrar a pressão interna com a externa e um 
compartimento com tampa rosca; na popa também possui um compartimento de carga, uma pequena alça para transporte e quilha fixa. Este caiaque apresenta duas series de 
encaixes para os pés, permitindo uma confortável remada e ainda tem 10 embornais que permite seu esvaziamento. Possui, ainda, uma serie de esperas para assentos, caixa de 
pesca, etc. 

USOS: recreativos, aluguel, pesca, passeio, surf.

INCLUI: Tampa de inspeção + kit elástico bagageiro.  

ACESSÓRIOS: remo convencional, caixa de pesca, assentos, carrinho de transporte.

ESPECIFICAÇÕES:

PESO: 30 kg.  LARGURA: 0.72 mts.  COMPRIMENTO: 4,00 mts.  CARGA MAX.: 250 kg. + carga.



DESCRIÇÃO: Este caiaque é super versátil e pode ser utilizado por uma até três pessoas. Trata-se de um modelo muito espaçoso e com grande capacidade de carga, podendo 
suportar uma pessoa com até 180 kg mais carga. Possui alças localizadas na proa e na popa que facilitam sua locomoção.  Oferece um compartimento estanque com tampa na 
popa e uma quilha. Possui 6 embornais e por isso é auto esvaziável. Tem ainda diversas esperas para encaixe de assento, caixa de pesca, porta varas,  etc. 

USOS: recreativos, aluguel, pesca, passeio, surf.

INCLUI: Tampa de inspeção.  

ACESSÓRIOS: remo convencional, caixa de pesca, assento, carrinho para transporte. 

ESPECIFICAÇÕES:

PESO: 30 kg.  LARGURA: 0.72 mts.  COMPRIMENTO: 4,00 mts.  CARGA MAX.: 250 kg. + carga.
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DESCRIÇÃO: O STAND UP PADDLE  Atlantikayaks foi desenvolvido para ser um modelo de alta resistência capaz de suportar impactos, raios solares e ter longa durabilidade. É um 
modelo híbrido que pode ser usado tanto sentado quanto em pé. Com seu desenho moderno, boa estabilidade e com linhas hidrodinâmicas que possibilitam um fácil deslizamento 
nas ondas. É ideal para aquele esportista que está iniciando suas atividades ou aquele que deseja curtir momentos de lazer com sua família e amigos. 

USOS: recreativos, passeio, aluguel.

INCLUI: encaixe para pernas - remar sentado.

ACESSÓRIOS: remo especial de SUP.

ESPECIFICAÇÕES:

PESO: 23 kg.  LARGURA: 0.83 mts.  COMPRIMENTO: 3,30 mts.  CARGA MAX.: 90 kg.
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DESCRIÇÃO: CAIAQUE FECHADO ÁGUAS BRANCAS. SUPER ÁGIL E CONFORTÁVEL! Em função dessas virtudes, este modelo poderá descer os melhores rios e surfar as melhores 
ondas. Seu rocker na proa e na popa permitem que se realize qualquer manobra com grande facilidade (360, cartweels e loopings). Possui em seu em seu casco chanels que lhe 
possibilitam melhor desempenho nas ondas.

USOS: Águas brancas, surf.

ACESSÓRIOS: Saia de neoprene para cockpit e remo águas brancas.

ESPECIFICAÇÕES:

PESO: 16 kg.  LARGURA: 0,64 mts.  COMPRIMENTO: 2,38 mts.  CARGA MAX.: 75 kg.
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DESCRIÇÃO: CAIAQUE FECHADO ÁGUAS BRANCAS. RÁPIDO, DE FÁCIL CONDUÇÃO E DE GRANDE FLOTABILIDADE.

JUMP é o modelo de caiaque esportivo desenhado especialmente pela Atlantikayaks para águas brancas e para a prática do surf nas ondas do mar. Oferece a combinação perfeita 
entre agilidade e estabilidade. É um caiaque leve, rápido, de fácil manobrabilidade e com muito boa flutuabilidade. 

USOS: Águas brancas, surf.

ACESSÓRIOS: Saia de neoprene para cockpit e remo águas brancas.

ESPECIFICAÇÕES:

PESO: 18 kg.  LARGURA: 0,62 mts.  COMPRIMENTO: 2,55 mts.  CARGA MAX.: 100 kg.



DESCRIÇÃO: Este caiaque fechado pertence à modalidade “touring”. È um caiaque veloz, ideal para realizar travessias curtas ou de larga distância. É um modelo muito estável, 
possui duas tampas de inspeção, na proa e na popa para alcançar objetos de necessidade como água, líquidos, telefone, etc. Oferece a opção de instalação de timão. 
Caiaque super leve, ideal para viajar. Possui 3 esperas para a instalação de câmara GO PRO.

USOS: travessia, aluguel e passeio.

INCLUI: kit elástico bagageiro + timão + tampa de inspeção.

ACESSÓRIOS: Saia de neoprene para cockpit, remo convencional, carrinho de transporte.

ESPECIFICAÇÕES:

PESO: 20 kg.  LARGURA: 0,68 mts.  COMPRIMENTO: 3,80 mts.  CARGA MAX.: 120 kg. + carga.
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DESCRIÇÃO: O caiaque Boreal é um moderno caiaque de polietileno roto moldado individual de travessia muito versátil e estável. Suas linhas suaves e arrojadas faz dele um 
modelo de alto rendimento. Em virtude de possuir um casco facetado, tem uma inigualável estabilidade secundária que permite escorar e girar com muita facilidade. O desenho de 
sua proa permite a navegação perfeita nas ondas. O cockpit é muito espaçoso e confortável permitindo fácil acesso ao seu interior. Oferece 3 tampas de inspeção independentes e 
estancos, e pedais com timão. Boreal Atlantikayaks é um modelo super rápido e ágil, pensado exclusivamente para travessia.

USOS: Travessia 

NCLUI: 3 tampas de inspeção de borracha + timão e pedais + kit elástico bagageiro. 

ACESSÓRIOS: Saia de neoprene para cockpit e remo convencional.

ESPECIFICAÇÕES:

PESO: 28 kg. LARGURA: 0,58 mts COMPRIMENTO: 5,08 mts. CARGA MAX.: 132 kg.     COCKPIT: 6 1/2 x 31 1/2  (42,5 cm. x 80 cm.)
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CAIXAS DE PESCA E TRAVESSIA  
MODELO K1 y K2

- Dois porta-varas. 
- Tampa de inspeção. 
- Rotomoldada.

CAIXAS DE PESCA E TRAVESSIA  
MODELO TRIPLO

- Rotomoldada. 
- Tampa de inspeção.

CAIXAS DE PESCA E TRAVESSIA  
MODELO SIMPLO

- Dois porta-varas. 
- Tampa de inspeção. 
- Alça de transporte. 
- Rotomoldada

CAIXAS DE PESCA E TRAVESSIA  
MODELO KARKU

- Rotomoldada. 
- Tampa de inspeção. 
- Dois porta-varas.
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REMO CONVENCIONAL 
SUPER LEVES E DE ALTA RESISTÊNCIA. 

- Desenhos exclusivos, super leves e de alta resistência. 
- Com cano de alumínio selado que proporciona     
excelente remada.

REMO AGUAS BLANCAS 
SUPER LEVES E DE ALTA RESISTÊNCIA.  

- Desenhos exclusivos, super leves e de alta resistência. 
- Com cano de alumínio selado que proporciona 
excelente remada.

REMO SUP 
SUPER LEVES E DE ALTA RESISTÊNCIA. 

- Desenhos exclusivos, super leves e de alta resistência. 
- Com cano de alumínio selado que proporciona 
excelente remada.

ASSENTO EVA

- Assento de 38 cm. de altura. 
- Super resistentes com fecho metálicos.



PORTA EQUIPAGEM DESMONTÁVEL

Novo rack para transporte de equipamento desmontável 
desenvolvido em borracha.

Apto para qualquer veículo. Se ajusta em segundos, super 
prático e seguro. Não dana o teto do automóvel e dispensa uso 
de ferramentas. 
 

Muy fácil de armar!!!
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 CARRINHO DE TRANSPORTE

- Apto para todos os modelos de caiaques. 
- Não necessita manutenção. 
- Fabricado em plástico e alumínio. 
- Desenho moderno

MINI K1 

MINIATURA DO MODELO K1 
Usos: decoração, presente e brinde.

LARGURA: 47 cm.  COMPRIMENTO: 13 cm.
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