


uppgradera din camping

boka

 Boka kajak 
eller 
S.U.P.
online 

 

paddla 

Hämta 
ut och 

återlämna
utrustningen 

själv

lås upp 

Få en kod 
via sms 
och mail



vårt erbjudande

20% rabatt på inträdesavgiften 
Starta obemannad SUP och kajakuthyrning! 

Det ger en god extra inkomst med minimalt 
arbete och skapar samtidigt en attraktivare 
campingplats!

Smidigt, tillgängligt och tryggt. 

KAYAKOMAT finns på 80+ platser i Sverige och 
ett par platser runt om i Europa och Kanada. 

Kontakta oss redan idag och få 20% rabatt på 
inträdesavgiften om du väljer att gå med 
senast 14 februari. 

Inför 2023 expanderar vi stort både i Sverige och utlan-
det. Det gör att även besökande turister kommer känna 
till konceptet när de kommer till Sverige. 

Välkommen med!



KAYAKOMAT erbjuder en 
nyckelfärdig obemannad S.U.P. 
och kajakuthyrning.

Man kan välja att ha 9 till 24 
stabila kajaker eller S.U.P.-brädor 
i sin KAYAKOMAT, speciellt 
framtagna för att även nybörjare 
lätt ska kunna känna sig trygga.  

Dessa och alla tillbehör är från 
världsledande märket Point 65 
Sweden,  som också är 
visionärerna bakom 
KAYAKOMAT. 

Naturligtvis ingår paddel, 
flytväst m.m. när man hyr. 

Det är lätt och kul att paddla!
Låt dina campinggäster njuta av 
naturen och en aktiv 
semester under hela säsongen 
och när som helst på dygnet. 

De bokar online, får en kod till 
kajakens Smart Lock, hämtar ut 
sin kajak och ger sig av på 
äventyr!

Paddling är en snabbt växande 
trend. Den största anledningen 
till att våra kunder hyr av oss
är för att skapa nya minnen 
tillsammans och njuta av naturen 
och vädret.  

 

Campingar som redan idag har 
KAYAKOMAT:

First Camp Råå
Mellbystrand Camping
First Camp Barberg Björkäng
Johannesvik Camping
Kungsvik Camping
Slite Strandby
Strandsudsviken Camping
First camp Mälaren
Skokloster camping
First Camp Siljansbadet
First Camp Arc-us

Samt flera stationer i Danmark 
och Tyskland.



KAYAKOMAT



join the 
sharing 

revolution!



kontaktperson                     axel berger
tel                   +46 (0) 707 387 38  70
eMail                       sverige@kayakomat.com

www.kayakomat.com

hyr s.u.p. och kajak när du vill


