Seven-decks skateboards is een klein bedrijf met grote plannen. De decks van
Seven zijn gemaakt van 100% canadian maple wood, dit betekend dat de decks
uit het beste hout gesneden zijn. Het logo van Seven is op de achterkant
zichtbaar gemaakt door middel van een professionele hitte transfer. Hierdoor heb
je geen extra gewicht, wat verf wel zou hebben. Onze decks zijn dus lichter als
andere. Wat ons ook uniek maakt is de vorm van de decks.

De pop (zie hier boven) is een paar millimeter dieper gelegd dan andere boards
waardoor de skater met meer kracht de lucht in kan springen. Onze decks
hebben ook een aantal testen doorstaan om te kijken wat het breekpunt is van
de boards, hieruit is gebleken dat de decks sterk en ook zeer buigzaam zijn en
een gewicht kunnen behouden van maar liefst 350> kg. De boards zijn dus niet
van snel brekende kwaliteit.

Wij laten onze decks niet per 5 (zoals dit wel word gedaan bij andere merken),
maar per stuk drukken. Hierdoor krijgt ieder deck dezelfde vorm en is ieder deck
uniek, waardoor de pop bij elk deck hetzelfde blijft. Bij het drukken van de decks
wordt ook gelet op de verschillende lagen van de decks. Vanaf de bovenste tot en
met de onderste laag is ieder individu van het beste hout gemaakt, er zitten dus
geen scheurtjes of fouten in (zie afbeelding). De nose van het deck is breder en
mooier afgewerkt om een beter oppervlak voor de voet te creëren.

De concave van Seven-decks is licht parabolisch. Dit geeft
de skater een perfecte stabiliteit en door de licht omhoog
gebogen zijkanten is het ook mogelijk om het deck goed
te flippen niet zoals op een rechte plank. De flips die de
skater met het deck maakt zijn door de parabolische vorm

erg aerodynamisch. De parabolische vorm zorgt voor een stabiel gevoel op het
deck.

