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KOSZULKA TERMOAKTYWNA 
BIOLINE DAMSKA Z JONAMI SREBRA

KOSZULKA TERMOAKTYWNA 
BIOLINE MĘSKA Z JONAMI SREBRA

GETRY TERMOAKTYWNE 
BIOLINE UNISEX Z JONAMI SREBRA

BOKSERKI TERMOAKTYWNE 
BIOLINE Z JONAMI SREBRA

S  M  L  XL

skład: 50% Meryl Skinlife, 50% poliamid

               M          L         XL       XXL 

skład: 50% Meryl Skinlife, 50% poliamid

            S          M         L          XL        XXL

skład: 50% Meryl Skinlife, 50% poliamid

                M          L         XL       XXL

skład: 50% Meryl Skinlife, 50% poliamid

Lekka, oddychająca bielizna o nowoczesnym kroju - dopasuje się do ciała i nie ograniczy swobody ruchów. Estetyczne wykończenie, płaskie szwy zapewnią wygodę 
i komfort użytkowania. Bielizna nie posiada żadnych wszywek – wszelkie informacje o produkcie (rozmiar i przepis prania) wgrzane są w postaci małej aplikacji na 
wewnętrznej stronie. Ozdobiona dyskretną grafiką „DIVING COMMUNITY”. Świetnie spełnia swoje zadanie jako bielizna sportowa – zapewnia komfort i uczucie 
świeżości. Może być stosowana jako bielizna na co dzień - idealna do uprawiania sportów i na każdą porę roku.

Odzież Termoaktywna / THERMOACTIVE WEAR
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LADIES THERMOACTIVE SHIRT
BIOLINE WITH SILVER IONS

MEN’S THERMOACTIVE SHIRT
BIOLINE WITH SILVER IONS

THERMOACTIVE UNISEX LEGGINGS
BIOLINE WITH SILVER IONS

MEN’S THERMOACTIVE BOXER BRIEFS
BIOLINE WITH SILVER IONS

S  M  L  XL

composition: 50% Meryl Skinlife, 50% poliamid

               M          L         XL       XXL 

composition: 50% Meryl Skinlife, 50% poliamid

            S          M         L          XL        XXL

composition: 50% Meryl Skinlife, 50% poliamid

                M          L         XL       XXL

composition: 50% Meryl Skinlife, 50% poliamid

This is a light, breathing underwear  in a modern style. It is a fit-to-shape cut and will not hinder your movements. It features an aesthetically pleasing finish, flat seams 
and a longer back for your comfort of use. The underwear has no sewn-on labels, as all information on the product (size and washing instructions) is welded in on 
the inside in an applique design. The underwear is discreetly decorated with graphic design of „DIVING COMMUNITY”. The underwear are suitable as sports under-
wear - they offer comfort of use and keep you fresh. They are also suitable for regular daily use and the perfect choice if you’re a sports type and for any time of year.
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Odzież Termoaktywna / THERMOACTIVE WEAR

LADIES THERMOACTIVE SWEATSHIRT
COOL THERMOACTIVE

MEN’S THERMOACTIVE SWEATSHIRT
COOL THERMOACTIVE

UNISEX THERMOACTIVE LEGGINGS
COOL THERMOACTIVE

XS  S  M  L  XL

composition: 100% polyester

                S         M          L         XL       XXL 

                composition: 100% polyester

            XS         S          M          L          XL        XXL         

composition: 100% polyester

It is a light yet very warm thermoactive underwear in a modern style. It is a fit-to-shape cut and will not hinder your movements. It features an aesthetically pleasing 
finish, flat seams and a longer back for your comfort of use. The underwear has no sewn-on labels, as all information on the product (size and washing instructions) 
is welded in on the inside in an applique design. The underwear is discreetly decorated with graphic design of „DIVING COMMUNITY”. It is recommended for longer 
periods of diving in lower temperatures. It is the perfect choice for winter trekking and skiing.

BLUZA COOL 
THERMOACTIVE DAMSKA

BLUZA COOL 
THERMOACTIVE MĘSKA

GETRY COOL 
THERMOACTIVE  UNISEX

XS  S  M  L  XL

skład: 100% polyester

               S         M          L         XL       XXL 

                skład: 100% polyester

            XS         S          M          L          XL        XXL

         skład: 100% polyester

Lekka, a przy tym niezwykle ciepła bielizna termiczna o nowoczesnym kroju - dopasuje się do ciała i nie ograniczy swobody ruchów. Estetyczne wykończenie, płaskie 
szwy i przedłużony tył zapewnią wygodę i komfort użytkowania. Bielizna nie posiada żadnych wszywek – wszelkie informacje o produkcie (rozmiar i przepis prania) 
wgrzane są w postaci małej aplikacji na wewnętrznej stronie. Ozdobiona dyskretną grafiką „DIVING COMMUNITY”. Polecana na dłuższe nurkowania w niższych 
temperaturach. Sprawdzi się także podczas trekkingu zimowego i na nartach.
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T-SHIRTY / T-SHIRTS

DIVEMASTER MEN’S 
BLACK T-SHIRT

DIVEMASTER MEN’S 
GREY T-SHIRT

DIVING COMMUNITY MEN’S 
BLACK T-SHIRT

DIVING COMMUNITY MEN’S 
GREY T-SHIRT

               M          L         XL       XXL 

composition: 100% cotton

               M          L         XL       XXL 

composition: 100% cotton

               M          L         XL       XXL 

composition: 100% cotton

               M          L         XL       XXL 

composition: 100% cotton

This is a high-quality reglan-sleeve men’s t-shirt finished with contrasting trims at the waistband, on the sleeves and on the bottom part. It is an interesting, sport design. 
It is an excellent cut that fits the body very well. It is comfortable, practical and ideal for regular daily use if diving is your passion and a way of life.
It is made of high-quality cotton certified by the Polish Textile Research Institute (RELIABLE TEXTILE CERTIFICATION) after tests for harmful substances according to 
the Oeko-Tex® Standard 100. The printed designs are based on eco-friendly paints. Weight: 180 g/m2.

T-SHIRT DIVEMASTER
 CZARNY MĘSKI

T-SHIRT DIVEMASTER 
SZARY MĘSKI

T-SHIRT DIVING COMMUNITY 
CZARNY MĘSKI

T-SHIRT DIVING COMMUNITY 
SZARY MĘSKI

               M          L         XL       XXL 

skład: 100% bawełna

               M          L         XL       XXL 

skład: 100% bawełna

               M          L         XL       XXL 

skład: 100% bawełna

               M          L         XL       XXL 

skład: 100% bawełna

Wysokiej jakości t-shirt męski z krótkim rękawem typu reglan, wykończony kontrastowymi lamówkami przy ściągaczu, rękawach i na dole koszulki. Zaprojektowany w cie-
kawym, sportowym stylu. Doskonale skrojony, świetnie się układa. Wygodny i praktyczny, idealny na co dzień dla wszystkich, dla których nurkowanie to pasja i styl życia. 
Wykonany z wysokiej jakości bawełny posiadającej Certyfikat Instytutu Włókiennictwa TEKSTYLIA GODNE ZAUFANIA, zbadanej na substancje szkodliwe według Oeko
-Tex® Standard 100. Nadruk wykonany farbami ekologicznymi. Gramatura: 180 g/m2.



T-SHIRTY / T-SHIRTS
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T-SHIRT FREEDIVER 

CZARNY MĘSKI
T-SHIRT DIVING POLAND 

CZARNY MĘSKI
T-SHIRT DIVING POLAND 

BIAŁY MĘSKI
T-SHIRT BALTIC WRECKS 

CZARNY MĘSKI

               M          L         XL       XXL 

skład: 100% bawełna

               M          L         XL       XXL 

skład: 100% bawełna

               M          L         XL       XXL 

skład: 100% bawełna

               M          L         XL       XXL 

skład: 100% bawełna

Wysokiej jakości t-shirt męski z krótkim rękawem typu reglan, wykończony kontrastowymi lamówkami przy ściągaczu, rękawach i na dole koszulki. Zaprojektowany w cie-
kawym, sportowym stylu. Doskonale skrojony, świetnie się układa. Wygodny i praktyczny, idealny na co dzień dla wszystkich, dla których nurkowanie to pasja i styl życia. 
Wykonany z wysokiej jakości bawełny posiadającej Certyfikat Instytutu Włókiennictwa TEKSTYLIA GODNE ZAUFANIA, zbadanej na substancje szkodliwe według Oeko
-Tex® Standard 100. Nadruk wykonany farbami ekologicznymi. Gramatura: 180 g/m2.

FREEDRIVER MEN’S 
BLACK T-SHIRT

DIVING POLAND MEN’S 
BLACK T-SHIRT

DIVING POLAND MEN’S 
WHITE T-SHIRT

BALTIC WRECKS MEN’S 
BLACK T-SHIRT

               M          L         XL       XXL 

composition: 100% cotton

               M          L         XL       XXL 

composition: 100% cotton

               M          L         XL       XXL 

composition: 100% cotton

               M          L         XL       XXL 

composition: 100% cotton

This is a high-quality reglan-sleeve men’s t-shirt finished with contrasting trims at the waistband, on the sleeves and on the bottom part. It is an interesting, sport design. 
It is an excellent cut that fits the body very well. It is comfortable, practical and ideal for regular daily use if diving is your passion and a way of life.
It is made of high-quality cotton certified by the Polish Textile Research Institute (RELIABLE TEXTILE CERTIFICATION) after tests for harmful substances according to 
the Oeko-Tex® Standard 100. The printed designs are based on eco-friendly paints. Weight: 180 g/m2.
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T-SHIRTY / T-SHIRTS
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T-SHIRT DIVEMASTER 

CZARNY DAMSKI
T-SHIRT DIVEMASTER 

BIAŁY DAMSKI
T-SHIRT FREEDIVER 

CZARNY DAMSKI

S  M  L  XL

skład: 95% bawełna, 5% elastan

S  M  L  XL

skład: 95% bawełna, 5% elastan

S  M  L  XL

skład: 95% bawełna, 5% elastan

Wysokiej jakości t-shirt damski z krótkim rękawem typu reglan, wykończony kontrastowymi lamówkami przy ściągaczu, rękawach i na dole koszulki. Zaprojektowany 
w ciekawym, sportowym stylu. Doskonale skrojony, świetnie się układa. Dodatek elastanu sprawia, że t-shirt idealnie dopasuje się do ciała i podkreśla damską syl-
wetkę. Wygodny i praktyczny, idealny na co dzień dla wszystkich, dla których nurkowanie to pasja i styl życia. 
Wykonany z wysokiej jakości bawełny posiadającej Certyfikat Instytutu Włókiennictwa TEKSTYLIA GODNE ZAUFANIA, zbadanej na substancje szkodliwe według 
Oeko-Tex® Standard 100. Nadruk wykonany farbami ekologicznymi. Gramatura: 160 g/m2.

DIVEMASTER LADIES’ 
BLACK T-SHIRT

DIVEMASTER LADIES’ 
WHITE T-SHIRT

FREEDRIVER LADIES’ 
BLACK T-SHIRT

S  M  L  XL

composition: 95% cotton, 5% elastan

S  M  L  XL

composition: 95% cotton, 5% elastan

S  M  L  XL

composition: 95% cotton, 5% elastan

This is a high-quality reglan-sleeve ladies' t-shirt finished with contrasting trims at the waistband, on the sleeves and on the bottom part. It is an interesting, sport 
design. It is an excellent cut that fits the body very well. The addition of elastan makes the t-shirt fit to and accentuate the shape of your body. It is comfortable, 
practical and ideal for regular daily use if diving is your passion and a way of life. 
It is made of high-quality cotton certified by the Polish Textile Research Institute (RELIABLE TEXTILE CERTIFICATION) after tests for harmful substances according 
to the Oeko-Tex® Standard 100. The printed designs are based on eco-friendly paints. Weight: 160 g/m2.
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T-SHIRTY / T-SHIRTS

T-SHIRT DIVING COMMUNITY 
BIAŁY DAMSKI

T-SHIRT DIVING COMMUNITY 
CZARNY DAMSKI

T-SHIRT DEEPEST COMMUNITY 
BIAŁY DAMSKI

S  M  L  XL

skład: 95% bawełna, 5% elastan

           S  M  L  XL

            skład: 95% bawełna, 5% elastan

           S  M  L  XL

          skład: 95% bawełna, 5% elastan

Wysokiej jakości t-shirt damski z krótkim rękawem typu reglan, wykończony kontrastowymi lamówkami przy ściągaczu, rękawach i na dole koszulki. Zaprojektowany 
w ciekawym, sportowym stylu. Doskonale skrojony, świetnie się układa. Dodatek elastanu sprawia, że t-shirt idealnie dopasuje się do ciała i podkreśla damską syl-
wetkę. Wygodny i praktyczny, idealny na co dzień dla wszystkich, dla których nurkowanie to pasja i styl życia. 
Wykonany z wysokiej jakości bawełny posiadającej Certyfikat Instytutu Włókiennictwa TEKSTYLIA GODNE ZAUFANIA, zbadanej na substancje szkodliwe według 
Oeko-Tex® Standard 100. Nadruk wykonany farbami ekologicznymi. Gramatura: 160 g/m2.

DIVING COMMUNITY 
LADIES’ WHITE T-SHIRT

DIVING COMMUNITY 
LADIES’ BLACK T-SHIRT

DEEPEST COMMUNITY 
LADIES’ WHITE T-SHIRT

S  M  L  XL

composition: 95% cotton, 5% elastan

              S  M  L  XL

            composition: 95% cotton, 5% elastan

           S  M  L  XL

          composition: 95% cotton, 5% elastan

This is a high-quality reglan-sleeve ladies’ t-shirt finished with contrasting trims at the waistband, on the sleeves and on the bottom part. It is an interesting, sport 
design. It is an excellent cut that fits the body very well. The addition of elastan makes the t-shirt fit to and accentuate the shape of your body. It is comfortable, 
practical and ideal for regular daily use if diving is your passion and a way of life.
It is made of high-quality cotton certified by the Polish Textile Research Institute (RELIABLE TEXTILE CERTIFICATION) after tests for harmful substances according 
to the Oeko-Tex® Standard 100. The printed designs are based on eco-friendly paints. Weight: 160 g/m2.
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SPODENKI I BOKSERKI / shorts & BOXER BRIEFS

SPODENKI ODDYCHAJĄCE
CZARNE

SPODENKI ODDYCHAJĄCE 
OLIWKOWE

BOKSERKI CZARNE BOKSERKI SZARE

M  L  XL  XXL

skład: 100% mikrofibra (polyester)

M  L  XL  XXL

skład: 100% mikrofibra (polyester)

M  L  XL  XXL

skład: 95% bawełna, 5% elastan

M  L  XL  XXL

skład: 95% bawełna, 5% elastan

Lekkie, oddychające spodenki na lato z szybkoschnącej mikrofibry. Trwałe i wytrzymałe, 
przyjemne w dotyku. W pasie z tyłu wszyta częściowo guma, dzięki czemu spodenki ide-
alnie dopasowują się do sylwetki. Na każdej nogawce po dwie kieszenie (jedna na suwak 
+ jedna na rzep). Na kieszeni prawej nogawki naszywka „diving community”.

Bokserki wykonane z wysokogatunkowej dzianiny bawełnianej z dodatkiem elastanu do-
pasowują się do ciała i podkreślają sylwetkę, nie ograniczając swobody ruchów. Delikatna 
guma, zastosowanie płaskich szwów i bezuciskowe wykończenie nogawek gwarantują 
maksymalny komfort noszenia.

BLACK BREATHING SHORTS OLIVE BREATHING SHORTS BLACK BOXER BRIEFS GREY BOXER BRIEFS

M  L  XL  XXL

composition: 100% microfiber (polyester)

M  L  XL  XXL

composition: 100% microfiber (polyester)

M  L  XL  XXL

composition: 95% cotton, 5% elastan

M  L  XL  XXL

composition: 95% cotton, 5% elastan

These are light, breathing shorts for the summer. Made of quick-dry microfiber, they are 
durable and pleasant to the touch. They come with a partial sewn-in elastic waistband at 
the back so that they fit the shape of the body very well. Each leg has two pockets (one 
with a zip, the other with Velcro fastening). One pocket on the right leg comes with a 
DIVING COMMUNITY sewn-in tag.

These boxer briefs are made of high-quality knitted cotton with the addition of elastan. 
They fit to and accentuate the shape of the body, while not hindering your movements. 
With a delicate waistband, flat seams and pressure-free leg finish, these briefs are very 
comfortable to wear.



CZAPKI / HATS
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CZAPKA ZIMOWA CZARNA CZAPKA ZIMOWA OLIWKOWA CZAPKA CAŁOROCZNA CZARNA CZAPKA CAŁOROCZNA SZARA

skład: 100 % akryl, 
rozmiar: uniwersalny

skład: 100 % akryl, 
rozmiar: uniwersalny

skład: 100 % akryl, 
rozmiar: uniwersalny

skład: 100 % akryl, 
rozmiar: uniwersalny

Czapka z dzianiny, nieuciskająca i elastyczna, dzięki czemu dopasuje się do każ-
dej głowy, ozdobiona naszywką DIVING COMMUNITY. Czapka unisex – dla ko-
biet i mężczyzn. Czapka średnio gruba - polecana na okres jesienno-zimowy – nie 
tylko po nurkowaniu.

Czapka z dzianiny, nieuciskająca i elastyczna, dzięki czemu dopasuje się do każ-
dej głowy, ozdobiona naszywką DIVING COMMUNITY. Czapka unisex – dla ko-
biet i mężczyzn. Idealna na każdą porę roku - po nurkowaniu!

BLACK WINTER HAT OLIVE WINTER HAT BLACK WHOLE YEAR’S HAT GREY WHOLE YEAR’S HAT

composition: 100% acrylic, 
size: unisize

composition: 100% acrylic, 
size: unisize

composition: 100% acrylic, 
size: unisize

composition: 100% acrylic, 
size: unisize

This hat is made of knitted material. It is pressure-free and elastic that that it 
can fit any head shape. It comes with a DIVING COMMUNITY sewn-on tag. A 
unisex hat for men and women. A medium-thickness hat recommended for the 
autumn/winter season, not only for diving.  

This hat is made of knitted material. It is pressure-free and elastic that that it can 
fit any head shape. It comes with a DIVING COMMUNITY sewn-on tag. A unisex 
hat for men and women. It is the ideal choice for every season - after diving!
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SKARPETY / SOCKS
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CIENKIE SKARPETKI ANTYBAKTERYJNE 

Z JONAMI SREBRA AG+
GRUBE SKARPETKI ANTYBAKTERYJNE 

Z JONAMI SREBRA AG+
PODKOLANÓWKI ANTYBAKTERYJNE 

Z JONAMI SREBRA AG+

dostępne rozmiary: 35-38, 39-41, 42-44, 45-46; 
skład: 80% bawełna, 16% poliamid, 4% elastan

dostępne rozmiary: 35-38, 39-41, 42-44, 45-46; 
skład: 80% bawełna, 16% poliamid, 4% elastan

dostępne rozmiary: 35-38, 39-41, 42-44, 45-46; 
skład: 80% bawełna, 16% poliamid, 4% elastan

Skarpetki wykonane z najwyższej jakości bawełny, posiadają wzmocnione palce i piętę, nieuciskający ściągacz oraz płaski szew ROSSO przy palcach, co zapewnia 
komfortowe użytkowanie. Kontrastowe  wstawki nadają sportowy design. Skarpetki zawierają włókna prolen-siltex, zmodyfikowane środkiem antybakteryjnym 
opartym na jonach biogennego srebra, który ogranicza rozwój bakterii, grzybów i pleśni oraz redukuje nieprzyjemny zapach, utrzymuje biologiczną równowagę skóry 
i zapewnia higieniczność wyrobu, spełniając swoje zadanie nawet po wielokrotnym praniu. Polecane szczególnie dla osób nurkujących w suchych skafandrach i przy 
korzystaniu z wypożyczanych butów. Sprawdzą się również w codziennym użytkowaniu, podczas trekkingu i w narciarstwie.

ANTIBACTERIAL THIN SOCKS 
WITH AG+ SILVER IONS

ANTIBACTERIAL THICK SOCKS 
WITH AG+ SILVER IONS

ANTIBACTERIAL THICK LONG SOCKS 
WITH AG+ SILVER IONS

available sizes:: 35-38, 39-41, 42-44, 45-46;  
composition: 80% cotton, 16% polyamide, 4% elastan

available sizes:: 35-38, 39-41, 42-44, 45-46;  
composition: 80% cotton, 16% polyamide, 4% elastan

available sizes:: 35-38, 39-41, 42-44, 45-46;  
composition: 80% cotton, 16% polyamide, 4% elastan

Made of top-quality cotton, these socks come with reinforced toes and heels, non-pressure elastic ribbing and ROSSO flat seams at the toes for your comfort of use. 
The contrasting insertions give the socks their sport design. The socks contain prolen-siltex fibres modified with an antibacterial agent based on biogenic silver ions 
to reduce the growth of bacteria, fungi and mould and to keep unpleasant odours away. The antibacterial agent keeps the biological balance of the skin and ensures 
that the product is hygienic. It does its job even after repeated washing. The socks are particularly recommended to divers using dry diving suits and rented wetsuit 
boots. They are also suitable for regular daily use, as well as for trekking and skiing.
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T-SHIRTY DZIECIĘCE / T-SHIRTS FOR KIDS

T-SHIRT DZIECIĘCY
DOLPHIN

T-SHIRT DZIECIĘCY
BUBBLE

dostępne rozmiary: 104, 110, 116, 122; 
skład: 100% bawełna,

dostępne rozmiary: 104, 110, 116, 122; 
skład: 100% bawełna,

Wysokiej jakości t-shirt dziecięcy z krótkim rękawem, wykończony kontrastowymi lamówkami przy ściągaczu, rękawkach i na dole koszulki. Wygodny i praktyczny - 
żywe kolory i wesoła grafika na pewno spodobają się małym, przyszłym nurkom :-)
T-shirt uszyty z wysokiej jakości 100% miękkiej bawełny posiadającej Certyfikat Instytutu Włókiennictwa BEZPIECZNY DLA DZIECKA – oznacza to, że nie zawiera 
substancji szkodliwych, spełnia najwyższe wymagania jakościowe i jest w pełni bezpieczny dla dzieci.
Nadruk wykonany farbami ekologicznymi. Gramatura: 180 g/m2.

T-SHIRT FOR KIDS
DOLPHIN

T-SHIRT FOR KIDS
BUBBLE

available sizes: 104, 110, 116, 122; 
composition: 100% cotton

available sizes: 104, 110, 116, 122; 
composition: 100% cotton

High quality t-shirt for kids, finished with contrasting trims at the rib, sleeves and the bottom. Comfortable and practical – for sure little future divers will like the vivid 
colours and cheerful designs :-)
 T-shirt made of high quality 100% soft cotton certified by the Textile Research Institute as SAFE FOR CHILDREN which means that it does not contain any harmful 
substances, it meets the highest quality requirements and is entirely safe for children. The printed designs are based on eco-friendly paints. Weight: 180 g/m2.



RĘCZNIKI / TOWELS
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RĘCZNIK NIEBIESKI RĘCZNIK ZIELONY RĘCZNIK POMARAŃCZOWY RĘCZNIK CAPPUCCINO

skład: 100 % bawełna;
rozmiar: 70 cm x 140 cm;

skład: 100 % bawełna;
rozmiar: 70 cm x 140 cm;

skład: 100 % bawełna;
rozmiar: 70 cm x 140 cm;

skład: 100 % bawełna;
rozmiar: 70 cm x 140 cm;

Funkcjonalny ręcznik ozdobiony haftem DIVING COMMUNITY. Gruby i miękki, przyjemny w dotyku. Optymalna gramatura 500 g/m2 gwarantuje dobrą chłonność – 
pomimo iż ręcznik jest gruby, szybko schnie. Doskonały pomysł na prezent dla każdego nurka. 

BLUE TOWEL GREEN TOWEL ORANGE TOWEL CAPPUCCINO TOWEL

composition: 100% cotton; 
dimensions: 70 x 140 cm

composition: 100% cotton; 
dimensions: 70 x 140 cm

composition: 100% cotton; 
dimensions: 70 x 140 cm

composition: 100% cotton; 
dimensions: 70 x 140 cm

This is a practical towel decorated with DIVING COMMUNITY embroidery. It is thick, soft and pleasant to the touch. Their optimum weight (500 g/m2) means that 
the towel absorbs water well and dries quickly. It can be an excellent gift for every diver!
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INNE / OTHERS

8GB DIVING CYLINDER USB 2.0 
PENDRIVE „DIVER ON BOARD” STICKER „DIVER ON BOARD” STICKER „DIVING POLAND” STICKER

composition: plastic pvc (silicone); 
dimensions: 6 x 2 cm

size: a triangle with 12-cm sides size: a triangle with 12-cm sides dimensions: 12 x 12 cm

write speed: at least 4MB/s; 
read speed: at least 10 MB/s
Boot function
Data storage for at least 10 years
Durability: over 1,000,000 write/read cycles

This sticker is made of weatherproof plastic film. You can stick it on the body of your vehicle without damaging  
the paintwork. If you’re a diver, displaying this stick on your vehicle is a must :)

PENDRIVE 8GB 
BUTLA NURKOWA NAKLEJKA „DIVER ON BOARD” NAKLEJKA „DIVER ON BOARD” NAKLEJKA „DIVING POLAND”

Skład: plastyczne PCV (silikon); 
wymiar: 6 x 2 cm

Wymiar: trójkąt o boku 12 cm Wymiar: trójkąt o boku 12 cm Wymiar: 12 x 12 cm

USB 2.0.
prędkość zapisu: min. 4MB/s, 
prędkość odczytu: min. 10 MB/s
funkcja „bootowania”
utrzymanie danych przez co najmniej 10 lat 
trwałość ponad 1.000.000 cykli (zapis/kasowanie)

Naklejka wykonana na folii odpornej na warunki atmosferyczne, którą można bezpiecznie nakleić na samochód  
bez obawy o uszkodzenie lakieru. Niezbędna na aucie każdego nurka.
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