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KAMIZELKI

NOWOŚĆ

WICKED LITE
CENA 1 899 pln

Kompaktowy, ultralekki Jacket Zeagle Wicked Lite ważący niecałe 1.8 kg! Wykonany z tych samych, wytrzymałych materiałów o tej samej gramaturze co techniczne jackety Zeagle - Cordura 1000D. Jego kszałt i budowa pozwalają na zwinięcie go do niewielkich rozmiarów, a nowoczesne
wzornictwo wyróżnia go spośród innych kamizelek. Idealne rozwiązanie dla nurków często podróżujących samolotem, martwiących się o wagę
swojego bagażu.

Charakterystyka:
- Waga: niecałe 1.8 kg!
- Z zewnątrz wykonany z takiego samego materiału co techniczne BC
- Worek 32 lb (14.5 kg)
- Bx Inflator
- Regulowane pasy na ramionach, klatce i pasie
- 2 boczne kieszenie 2 x 8 lb (3.6 kg)
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KAMIZELKI

911 RESCUE
CENA 3 199 pln

Skrzydło Zeagle 911 zaprojektowane z myślą o profesjonalnych nurkach podejmujących akcje ratunkowe. Zaprojektowane na bazie technologii
Zeagle Tech – świetnie wykonane, nie krępujące ruchów, gwarantujące pewność i komfort użytkowania nawet najbardziej wymagającym
użytkownikom.

Charakterystyka:
- 2-powłokowe modułowe skrzydło, z mozliwością indywidualnego dopasowania (system PFS)
- 30 l worek wypornościowy
- 10 dużych pierścieni D ze stali nierdzewnej
- Zeagle Power Inflator
- 3 awaryjne zawory do szybkiego spuszczania powietrza
- 2 duże kieszenie z przodu, zamykane na zamki błyskawiczne
- 2 dodatkowe, elastyczne kieszenie nałożone na worek zewnętrzny
- system odrzucania balastu z podwójną linką wyzwalającą
- staranne, dokładne wykonanie, wszystkie szwy zabezpieczone przed promieniowaniem UV
- anatomicznie dopasowane pasy naramienne
- 2 regulowane pasy biodrowe
- możliwość rozbudowy (do nabycia są różne akcesoria)
- pas kroczny
- dużo elementów odblaskowych 3M Scotchlite poprawiających bezpieczeństwo
- rozmiary: S, M, L, XL
- certyfikat: CE-EN
- zwycięzca testów przeprowadzanych przez: Unterwasser, Rodales Scuba Diving, Rodales Suba Lab, USA
- gwarancja: 5 lat
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KAMIZELKI

RANGER LTD
CENA 3 199 pln

Ranger LTD to limitowana wersja kamizelki Ranger, lidera testów branżowych. Zawiera najbardziej popularne akcesoria oraz kilka dodatków
dostępnych tylko w tej wersji. Świetna jakość w połączeniu z systemami zintegrowanego balastu i tylnego systemu wypornościowego sprawia, że
kamizelka spełnia oczekiwania nawet najbardziej wymagających płetwonurków. Największym plusem kamizelki jest jej uniwersalność – jest
kompatybilna z dużą ilością opcji i akcesoriów. Konstrukcja modułowa pozwala na przystosowanie kamizelki do nurkowania w wodach o różnej
temperaturze, w konfiguracji jedno- i dwubutlowej, a nawet do nurkowania technicznego (po podłączeniu dodatkowego worka wypornościowego
2 x 38 l (85 lbs) oraz płyty).

Charakterystyka:
- 20 l (44 lbs) worek wypornościowy wykonany z materiału balistycznego
- system odrzucania ołowiu z podwójną linką wyzwalającą o pojemności 16 kg (36 lbs)
- system tylnego balastu o pojemności 9 kg (20 lbs)
- modułowy system indywidualnego dopasowania do użytkownika (PFS)
- wzmocnione wykonanie: materiał balistyczny Nylon Denier 1050
- oczka przelotowe 28 cm do montażu zestawu dwubutlowego
- dwie boczne kieszenie na zamek
- regulowane elastyczne sekcje na wysokości talii
- 4 pierścienie D ze stali nierdzewnej na pasach naramiennych (dwa regulowane)
- 4 pierścienie D ze stali nierdzewnej na kamizelce
- regulowany pasek na wysokości mostka
- kompatybilny z układami jednobutlowymi i dwubutlowymi
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KAMIZELKI

RANGER
CENA 2 699 pln

Ranger to kamizelka, która od 10 lat jest liderem testów branżowych. Świetna jakość w połaczeniu z systemami zintegrowanego balastu i tylnego
systemu wypornościowego sprawia, że kamizelka spełnia oczekiwania nawet najbardziej wymagających płetwonurków. Największym plusem
kamizelki jest jej uniwersalność – jest kompatybilna z duzą ilościa opcji i akcesoriów. Konstrukcja modułowa pozwala na przystosowanie
kamizelki do nurkowania w wodach o różnej temperaturze, w konfiguracji jedno- i dwubutlowej, a nawet do nurkowania technicznego (po
podłączeniu dodatkowego worka wypornościowego 2 x 38 l (85 lbs) oraz płyty).

Charakterystyka:
- 20 l (44 lbs) worek wypornościowy wykonany z materiału balistycznego
- system odrzucania ołowiu z podwójną linką wyzwalającą o pojemności 16 kg (36 lbs)
- system tylnego balastu o pojemności 9 kg (20 lbs)
- modułowy system indywidualnego dopasowania do użytkownika (PFS)
- wzmocnione wykonanie: materiał balistyczny Nylon Denier 1050
- oczka przelotowe 28 cm do montażu zestawu dwubutlowego
- dwie boczne kieszenie na zamek
- regulowane elastyczne sekcje na wysokości talii
- 4 pierścienie D ze stali nierdzewnej na pasach naramiennych (dwa regulowane)
- 4 pierścienie D ze stali nierdzewnej na kamizelce
- regulowany pasek na wysokości mostka
- kompatybilny z układami jednobutlowymi i dwubutlowymi
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KAMIZELKI

STILETTO
CENA 2 099 pln

Stiletto to w pełni funkcjonalny, wytrzymały i bardzo lekki jacket. Zaprojektowano go do nurkowania w każdych wodach gdy nie jest konieczne
stosowanie dwóch butli lub zwiększonego wyporu oferowanego przez bardziej zaawansowane modele Zeagle. Wzmocniony materiał pęcherza
Denier Nylon 1000 gwarantuje dodatkową ochronę przed przetarciem lub przebiciem w strefach bliskiego kontaktu, np. na brzegach raf koralowych lub wewnątrz wraków. Jacket Stiletto spełnia wymagania wypornościowo-balastowe dla większosci użytkowników o średniej budowie ciała
nurkujących w wodach lokalnych, jednak można go również składać do lekkiego zestawu turystycznego. Stiletto jest podobny do popularnej
kamizelki Escape, jednak jego pęcherz wykonany jest z materiału Denier Nylon o wyższej gramaturze na poziomie 1000. Stiletto sprawdza się
idealnie dla płetwonurków, którzy wymagają lekkiego i wytrzymałego systemu wykorzystywanego w podróży oraz nurkowaniu lokalnym bez
ograniczania funkcjonalności.

Charakterystyka:
- 16 l (35 lbs) worek wypornościowy z mechanizmem zmniejszającym jego objętość
- system maksymalnego dopasowania do sylwetki nurka (system PFS),
- materiał – Nylon Denier 1000
- dwie zamykane kieszenie
- regulowany pas piersiowy
- regulowany pas brzuszny
- 5 pierścieni D ze stali
- 10 kg przedni system balastowy
- 10 kg tylny system balastowy
- wszyty tylny panel dla zwiększenia wygody nurka
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KAMIZELKI

SCOUT
CENA 1 659 pln

Scout to bardzo lekka i tania kamizelka. Wyposażono ją w niskoprofilowy jednopowłokowy pęcherz wypornościowy z elastycznym refraktorem i
elastycznym pasem na wysokości talii. System balastowy obejmuje dwie tylne kieszenie z układem szybkiego odpięcia o maksymalnej pojemności
balastowej 9 kg (20 lbs). Scout jest jedną z najlżejszych i najbardziej kompaktowych kamizelek Zeagle, idealna do nurkowania na każdym poziomie
zaawansowania z minimalnym balastem i minimalną objętością wypornościową.

Charakterystyka:
- 11 l (24 lbs), niskoprofilowy pęcherz wypornościowy wykonany z materiału Nylon Denier 1000 z elastycznym retraktorem
- 2 kieszenie zapinane na zamek
- 2 pierścienie D ze stali nierdzewnej na kamizelce, 2 na ramionach
- regulowany pasek na wysokości mostka
- system tylnego balastu o pojemności 9 kg (20 lbs)
- kolor: czarny
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KAMIZELKI

ZENA

CENA 1 999 pln
Damska kamizelka ZENA wyposażona jest w niezależny układ mocowania dla strefy talii i bioder, co umożliwia idealne dopasowanie do kobiecej
sylwetki, zwiększając komfort użytkowania i funkcjonalność kamizelki. W kamizelce zastosowano opatentowany przez Zeagle system indywidualnego dopasowywania kamizelki do wymiarów użytkownika (PFS). Jacket jest standardowo wyposażony w system odpinania balastu z podwójną
linką wyzwalającą

Charakterystyka:
- 15 l (34 lbs) worek wypornościowy opcjonalnie 11 l (24 lbs)
- Elastyczne sekcje przednie zapinane na zamek zapewniające wygodne dopasowanie i opływowy profil
- Podwójne pasy na wysokości talii umożliwiające przymocowanie balastu poniżej linii talii w celu poprawy komfortu i równowagi.
- system indywidualnego dopasowania (PFS) - Kamizelka dopasowuje się do wymiarów talii, tułowia i klatki piersiowej
- System odrzucania ołowiu z podwójną linką wyzwalającą o pojemności 13,5 kg (30 lbs)
- System tylnego balastu o pojemności 9 kg (20 lbs)
- Składana kieszeń z siatki na wysokości talii
- 4 pierścienie D ze stali nierdzewnej
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KAMIZELKI

EXPRESS TECH
CENA 1 099 pln

Express Tech to bardzo lekka kamizelka o kompaktowej budowie. Wytrzymała i zarazem elastyczna, pozwalająca na dobre dopasowanie do
użytkownika. Zestaw standardowo jest wyposażony w 11 litrowy kompaktowy worek z elastycznymi retraktorami kompatybilny z pojedynczą
butlą, ale można użyć także większego worka z Twinem. Kamizelka daje możliwość zastosowania 3 różnych systemów balastowych: oryginalny
„ripcord“, 9 kg zestaw kieszeni ,,zip-touch” lub też 9 kg tylny system 8051Z. Opcjonalnie zestaw miękkich naramienników dla zwiększenia
komfortu użytkowania.

Charakterystyka:
- 11 l worek wypornościowy
- 11 l kompaktowy worek z elastycznymi retraktorami
(możliwe zastosowanie worka o większej pojemności)
- bardzo lekka – ok. 2 kg
- zajmuje mało miejsca po spakowaniu
- kompatybilna z 3 różnymi systemami balastowymi
- tylna część wzmocniona polimerowym materiałem
- uniwersalny rozmiar

EXPRESS TECH DELUXE
CENA 1 699 pln

Rozbudowana wersja modelu Express Tech z w pełni regulowaną uprzężą Deluxe i pasem piersiowym. Dodatkowo zamontowano odpinane klamry
i 4 D-ringi do podczepienia innego sprzętu, a pas brzuszny wyposażony jest w stalową klamrę.

Charakterystyka:
- Worek wypornosciowy 24 lb z gumową linką ściągającą
- Regulowana uprząż Deluxe
- Wysciółka na płytę i naramienniki
- Pas brzuszny ze stalową klamrą
- 4 stalowe D-ringi
- Pas piersiowy
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KAMIZELKI

LAZER
CENA 2 099 pln

LaZer to bardzo lekki i wytrzymały jacket turystyczny dla kobiet, damski odpowiednik popularnego modelu Stiletto, dopasowany do kobiecej
sylwetki. Podobny do popularnej kamizelki Escape, jednak jego pęcherz wykonany jest z bardziej wytrzymałego materiału Denier Nylon 1000
pozwalającego na uzyskanie dodatkowej ochrony przed przetarciem lub przebiciem w strefach bliskiego kontaktu, np. na brzegach raf koralowych
lub wewnątrz wraków. Wyposażony w pierścienie D ze stali nierdzewnej i opatentowany system indywidualnego dopasowywania rozmiaru.
Idealny do nurkowania w każdych wodach w przypadku braku konieczności stosowania dwóch butli lub zwiększonego wyporu oferowanego przez
bardziej zaawansowane modele Zeagle

Charakterystyka:
- 16 l (35 lbs) niskoprofilowy worek wypornościowy z retraktorem
- system indywidualnego dopasowywania rozmiaru (PFS)
- materiał: Denier Nylon 1000
- wszyty wkład tylny
- dwie kieszenie zapinane na zamek
- regulowane elastyczne pasy na wysokości talii
- 5 pierścieni D ze stali nierdzewnej
- regulowany pasek na wysokości mostka
- system odrzucania ołowiu z podwójną linką wyzwalającą o pojemności 13,5 kg (30 lbs)
- system tylnego balastu o pojemności 9 kg (20 lbs)

ESCAPE
CENA 1 759 pln

Escape to bardzo lekka, kompaktowa kamizelka. Jest wyposażona w 16 kg worek wypornościowy oraz dwa 10 kg systemy balastowe (tylny i
przedni). Świetnie nadaje się do zabrania w podróż, idealna do nurkowania zarówno w ciepłych jak i zimnych akwenach.

Charakterystyka:
- 16 l worek wypornościowy
- 10 kilogramowy przedni system balastowy
- 10 kilogramowy tylny system balastowy
- 2 zamykane kieszenie
- 4 pierścienie D ze stali nierdzewnej
- regulowany pas piersiowy
- regulowany pas brzuszny
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WORKI, PŁYTY, UPRZĘŻE, AKCESORIA

BIG BERTHA

LITTLE BERTHA

Big Bertha to worek o bardzo dużej wyporności
stworzony do zaawansowanych nurkowań
technicznych. Duża wyporność 85 lb oraz
dwukomorowość sprawiają, że jest to bardzo
często wybierany worek przez nurków
technicznych. Dedykowany jest do zestawów
dwubutlowych do pojemności 2x20 l

Little Bertha jest workiem technicznym z
dwiema komorami. Little Bertha jest
uniwersalnym workiem podwójnym (55 lb każdy
worek). Można stosować go do butli pojedynczej
(max 18 l) oraz twinsetu (2 x 12 l).

DONUT BLADDER

MANTA WING

Worek Donut jest bardzo odporny na
uszkodzenia. Przeznaczony dla wymagających
nurków technicznych. Donut w całości został
pokryty Cordurą, by zminimalizować możliwość
uszkodzenia mechanicznego. Przeznaczony jest
do nurkowania z pojedynczą butlą do 18 l lub
twinsetem 2 x 18 l

Worek o dużych możliwościach
wypornościowych stworzony do zaawansowanych nurkowań. Manta występuje w dwóch
wersjach 50 lbs (23 kg) i 65 lbs (27 kg). Wersja 50
lbs jest dedykowana do pojedynczej butli (max
15 l) lub do twinsetu 2x10 l.

CENA 3 199 pln

CENA 3 099 pln

CENA 1 499 pln

50 lb lub 65 lb

CENA 50 lb - 1 499 pln, 65 lb - 1 899 pln

Wersja 65 lbs przeznaczona jest do twinsetu
2x12 l lub pojedynczej butli 18 l.

Wyporność: 65 lbs (27 kg)

DONUT 360

PRO EXPANSION
BLADDER

CENA 1 899 pln

CENA 1 349 pln

Worek Donut 360 to mocny worek dedykowany
do nurkowania rekreacyjnego. Donut 360 to
wytrzymały worek z nylonu Denier 1000
wyposażony w dwa zawory nadmiarowe.
Przeznaczony do nurkowania z pojedynczą butlą
do 15 l lub twinsetem 2 x 10 l.
Wyporność: 44 lbs (20 kg)

Worek o pojemności 37 lbs, wyposażony w dwa
zawory upustowe oraz Bx Power Inflator, który
jest w standardzie w każdym worku Zeagle.
Dedykowany do pojedynczej butli 12 l.Warstwa
zewnętrzna wykonana jest bardzo trwałego i
mocnego nylonu. Zastosowanie inflatora
pozwala na łatwe wypłukiwanie worka.

DELUXE HARNESS

STANDARD HARNESS

Uniwersalna, komfortowa uprząż z rozbudowaną
regulacją. Uprząż w pełni regulowana z pasem
piersiowym. Dodatkowe rozpinane klamry w
szelkach umożliwiają szybkie zrzucenie uprzęży.
4 stalowe D-ringi do podczepienia różnego
sprzętu. Pas brzuszny ze stalową klamrą.

Techniczna uprząż z jednej taśmy opracowana
według zasad DIR. Uprząż z jednego kawałka
taśmy, dedykowana do stosowania ze
wszystkimi workami Zeagle. Posiada potrzebne
sloty do zintegrowania z płytą stalową lub
aluminiową Zeagle oraz 4 D-ringi do
podczepienia różnego sprzętu

CENA 499 pln

CENA 349 pln

Płyta nie jest w zestawie

Płyta nie jest w zestawie

STALOWA PŁYTA

BX Power Inflator

Standardowa płyta ze stali nierdzewnej.

BX Power Inflator jest w standardzie dodawany
do każdego jacketu Zeagle oraz pasuje do
jacketów innych marek z wężem 1”.

CENA 799 pln

CENA 199 pln

Wyporność: 5.1lbs (2,3 kg)
Wysokość: 15.75" (40 cm)
Szerokość: 9.5" (24 cm)

ALUMINIOWA PŁYTA
CENA 549 pln

Lekka płyta z anodowanego na czarno
aluminium, polecana głównie dla podróżujących.
Wyporność: 1.7 lbs (0,77 kg)
Wysokość: 15.75" (40 cm)
Szerokość: 9.5" (24 cm)
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AKCESORIA

KIESZENIE BALASTOWE

ZIP TOUCH WEIGHT SYSTEM

System kieszeni balastowych Zeagle Ripcord
mocowany do płyty 30 lbs. Pasuje idealnie do
Zeagle Express TECH

Zapinane na suwak kieszenie 20 lbs, pasują do
każdej płyty Zeagle i jacketów Express Tech.

WYŚCIÓŁKA ZEAGLE

SPLIT SADDLE STRAP

Wyściółka do płyty Zeagle.

Pas kroczny pasujacy do jacketów Zeagle: 911,
Ranger, Ranger LTD, Stiletto, Lazer, Zena, Escape.

QUCIK LINK WITH STRAP

REAR WEIGHT SYSTEM

CENA 499 pln

CENA 399 pln

CENA 149 pln

CENA 129 pln

CENA 35 pln

CENA 249 pln

Zapięcie ze stali nierdzewnej z paskiem o
długości 14 cm.

Tylny system balastowy. Możliwość montażu do
większości jacketów Zeagle. 2 x 10 lb. Dostępne
tylko w parze.

MESH WEIGHT POUCH

TECH UTILITY POCKET

Wkładny do kieszeni balastowych Zeagle.
Wystepują w dwóch wersjach - 12 i 18 lb.

Nylonowa kieszeń montowana do pasa.
Posiadają uszczelki, które pozwalają na montaż
bezpośrednio do kamizelki. Dwie przegrody
zapinane na zamek.

CENA 12 lb - 69 pln, 18 lb - 89 pln

CENA 159 pln

Wymiary: 15,2 x 22,5 x 6,2 cm

SPORT UTILITY POCKET

QUICK POCKET

Kieszenie Zeagle. Możliwość zamontowania na
pasie biodrowym BC. Posiadają uszczelki, które
pozwalają na montaż bezpośrednio do kamizelki.

Kieszeń z siateczką. Możliwośc montażu do
każdego jacketu Zeagle.

CENA 155 pln

CENA 99 pln
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PŁETWY, MASKI

E-Z TRAVEL

EBON

- Wygodne do stosowania na gołą stopę jak
również w butach
- skuteczny, dynamiczny napęd
- dzięki niewielkim i prostym kształtom
doskonale dopasowują się do każdej torby
podróżnej
- bardzo dobry paskowy system regulacji
dopasowania stopy
- wyporność 2,5 lbs

Dwuszybowa maska z czarnym silikonem nowej
generacji (cristal silicone) o bardzo niskim
profilu. Wielokrotnie wybierana jako najlepszy
model podczas testów. Dobrze dopasowuje się
do twarzy.

ONYX

VIZIO

Maska o oryginalnym kształcie, duży komfort
użytkowania zwiększa zintegrowany system
regulacji paska. Dwuszybowa maska z czarnym
silikonem nowej generacji (cristal silicone) o
bardzo niskim profilu. Jest łatwa do czyszczenia.
Wielokrotnie wybierana jako najlepszy model
podczas testów. Pasuje do większości twarzy.

Występuje z czarnym lub transparentnym
silikonem. Mocno przylega do twarzy, skracając
dystans między oczami a szybką dzięki czemu
mamy szeroki kont widzenia przy niewielkiej
gabarytowo masce. Dodatkowo boczne szybki
jeszcze bardziej zwiększają kąt widzenia. Pasuje
do wielu twarzy. Pasek o rozgałęzionym
kształcie zapewnia doskonałe trzymanie. Silikon
najnowszej generacji o bardzo elastycznej
konsystencji.

CENA 359 pln

CENA 189 pln

CENA 189 pln

CENA 189 pln
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AUTOMATY

Flathead-7 350-8121 DIN
CENA 2 899 pln

Flathead 7 to flagowy model regulatorów Zeagle. Przestronna
struktura wewnętrzna pozwala na bezpośredni i nieograniczony
przepływ powietrza przez 1 stopień dając bardzo niskie opory
oddychania nawet na dużych głębokościach oraz wysokie osiągi.

1 stopień

2 stopień

- odciążony
- izolacja komora sucha
- opcja Nitrox EAN NITROX do 40%
- 2 wyjścia HP
- 5 wyjść LP

- pneumatycznie odciążony zawór (Downstream)
- w pełni wyważone
- indywidualnie regulacja wspomagania (Venturi Control)
- lekki ergonomiczny ustnik
- nowy kompaktowy profil
- Długość przewodu: 30” (76 cm)

1 stopień ma suchą komorę sprężyny co zapobiega zamarzaniu automatu w wodzie poniżej 5 st. C. Wszystkie delikatne części 1 stopnia, w tym główna
sprężyna, zostały zamknięte za hydrostatyczną membraną, która chroni je przed solą i innymi zanieczyszczeniami. Dzięki unikalnej konstrukcji automat
o zredukowanej wadze i bardzo niskim profilu nieznacznie wystającym ponad zawór butli. Porty niskiego ciśnienia zostały wyprowadzone na preferowaną
przez większość nurków stronę.
Wydajność oddechowa przy wysokim* zapotrzebowaniu: 0.72 J/L *głębokość 198' (60m), ciśnienie wlotowe 750 psi, 62.5 RMV (litrowo-minutowa pojemność
oddechowa)

Z Octopus 320-8110
CENA 719 pln

- Posiada układ kontrolny Venturi
- Kompaktowa budowa
- Wygodny silikonowy ustnik
- Wąż 36”
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AUTOMATY

DS-V 350-4121 DIN
CENA 1 899 pln

Grafik pracy oddechowej: całkowita praca oddechowa: 0.90 J/l,
maksymalny limit: 3.00 J/l, głębokość: 60.3 m (198ft),
wentylacja: 62.6 l/min, ciśnienie wejściowe: 51.2 bar (742 psi),
temperatura wody: 10.6°C

1 stopień

2 stopień

- materiał chromowany i niklowany mosiądz (CDA-360), stainless steel
- sterowanie membranowe, w pełni wyważone (High Flow)
- praca oddechu 90 J/l
- izolacja komora sucha - Hydro Transmitter
- max. izolacja / Heater wymiennik ciepła
- max. ciśnienie HP do 300 bar
- max. ciśnienie średniego LP 9.00 do 10.00 bar
- opcja Nitrox EAN NITROX do 40%
- High Performance Ports
- 2 wyjścia HP
- 5 wyjść LP
- waga 0,89 kg
- made in USA

- materiał Thermoplastic
- Pneumatycznie odciążony zawór (Downstream)
- w pełni wyważone - max. izolacja / Heater wymiennik ciepła
- bardzo czuła membrana ze zintegrowaną tarczą o niskich oporach tarcia
- indywidualnie regulacja oporu podciśnienia wdechu (Freeflow Control)
- indywidualnie regulacja wspomagania (Venturi Control)
- lekki ergonomiczny ustnik
- waga 260 g
- made in USA
- gwarancja: 30 lat

50-D 350-2121 DIN
CENA 1 999 pln

Grafik pracy oddechowej: całkowita praca oddechowa: 0.92 J/l,
maksymalny limit: 3.00 J/l, głębokość: 60.8 m (199 ft),
wentylacja: 62.3 l/min, ciśnienie wejściowe: 105.5 bar (1529 psi),
temperatura wody: 5.3°C

1 stopień

2 stopień

- materiał chromowany i niklowany mosiądz (CDA-360), stainless steel
- Obrotowa głowica (360°)
- sterowanie membranowe, w pełni wyważone (High Flow)
- praca oddechu 0,92 J/L
- izolacja komora sucha - Hydro Transmitter
- max. izolacja / Heater wymiennik ciepła
- max. ciśnienie HP do 300 bar
- max. ciśnienie średniego LP 9.00 do 10.00 bar
- opcja Nitrox EAN NITROX do 40%
- High Performance Ports
- 2 wyjścia HP
- 4 wyjścia LP
- waga 0,95 kg
- made in USA

- materiał Thermoplastic
- pneumatycznie odciążony zawór (Downstream)
- w pełni wyważone
- max. izolacja / Heater wymiennik ciepła
- bardzo czuła membrana ze zintegrowaną tarczą o niskich oporach tarcia
- indywidualnie regulacja oporu podciśnienia wdechu (Freeflow Control)
- indywidualnie regulacja wspomagania (Venturi Control)
- lekki ergonomiczny ustnik
- waga 260 g
- made in USA
- gwarancja: 30 lat

ZX Octopus 320-1110
CENA 799 pln

- Posiada układ kontrolny Venturi
- Odciążony zawór (Downstream)
- Wygodny silikonowy ustnik
- Wąż 36”
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SKAFANDRY Thermoprene

Firma Henderson obecna jest na rynku już od 50 lat korzystając z lat doświadczeń
zaprojektowała nową linie produktów bazując na aktualnych trendach we wzornictwie.
Design pianek meskich i damskich doskonale dopasowuje się wizualnie w gusta nurków.
Męskie pianki posiadają akcenty kolorystyczne na barku i ramieniu natomiast damskie
pianki powyżej linii biustu i tali.
Thermoprene to linia firmy Henderson, której produkty cechuje wysoka jakość wykonania.
Niewiarygodnie niska cena sprawia iż produkty linii Thermoprene sa idealnym
rozwiązaniem dla każdego nurka ceniącego sobie najlepsze materiały design oraz
wysoka jakość wykonania, za rozsądną cenę. Zaletą produktów linii Termoprene jest
także łatwość zakładania i zdejmowania w przeciwieństwie do tradycyjnego neoprenu
użytego w standardowych skafandrach. W linii Henderson Termoprene użyty został
najwyższej jakości gatunek neoprenu, który doskonale utrzymuje ciepłotę ciała cecha to
do niedawna była zarezerwowana tylko dla drogich skafandrów. Dostępne grubości
neoprenu 3mm, 5mm, 7mm.
Skafandry Termoprene sa wykonane niebywałą starannością. Nawet 3 mm pianka ma
podwójne szwy, które dodatkowo są klejone, uszczelniają one łączenia neoprenu
praktycznie eliminując infiltracje wody wewnątrz pianki chroniąc nurka przed utratą
ciepła. Dodatkowo w długich skafandrach Henderson dodano samoprzylepny grzbiet
ochronny na suwak dodatkowo ograniczając wlewanie wody. Poniżej na wysokości kolan
dla ich ochrony dodano wstawki gumowe Freedom Flex, które dzięki termicznej
technologii produkcji są niebywale wytrzymałe jednocześnie nie ograniczając poczucia
komfortu.

Materiał w piankach z serii
THERMOPRENE jest 180 %
bardziej elastyczny niż w
tradycyjnym neoprenie.

Grubość 3 mm
CENA 559 pln

A830WB-63

A830WB-66

A830MB-44

ROZMIARY: 2, 4, 6, 8, 8T, 10, 12

ROZMIARY: M, L, XL, XXL
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A830MB-05

GRUBOŚĆ 5 mm
CENA 699 pln
KOLORY

A850WB-63

A850WB-66

ROZMIARY: 2, 4, 6, 8, 8T, 10, 12

A850MB-44

A850MB-05

ROZMIARY: XS, S, M, ML, L, LS, XL, XXL

GRUBOŚĆ 7 mm
CENA 799 pln
KOLORY

A870WB-01

A870MB-44

ROZMIARY: 2, 4, 6, 8, 8T, 10, 12

ROZMIARY: XS, S, M, ML, L, LS, XL, XXL

DOCIEPLENIE

KAMIZELKA Z KAPTUREM

Bardzo wygodne i elastyczne docieplenie o grubości 5 mm z zamkiem z przodu.

“Żyleta” z podwójnymi szwami, ok. 75% bardziej elastyczna niż standardowy materiał. Bardzo
łatwo się zakłada, idealna pod każdy skafander Henderson. Korpusie grubość 3 mm, kaptur 5
mm.

CENA 459 pln

A650WF-01
ROZMIARY MĘSKIE: S, M, ML, L, LS, XL, XXL
ROZMIARY DAMSKIE: 4, 6, 8, 8T, 10, 12

CENA 229 pln

A650MF-01

A153MN-01
ROZMIARY MĘSKIE: S, M, ML, L, XL, XXL
ROZMIARY DAMSKIE: 4, 6, 8, 10, 12
- 19 -

A153WN-01

SKAFANDRY H2
W 2002 roku firma Henderson wprowadziła na rynek produkty linii Titanium
Hyperflex. Od tego czasu produkty tej linii stały się numerem 1 pod względem
sprzedaży na terenie Stanów Zjednoczonych, w międzyczasie zdobywając uznanie
wśród nurków oraz liczne nagrody przyznawane przez poczytne magazyny o
tematyce nurkowej.
Firma Henderson przygotowała generację produktów neoprenowych o nazwie
Hyperflex 2 (H2). Budowa nowej linii H2 przewyższy wasze oczekiwania i
wyobrażenia na temat skafandrów i akcesoriów neoprenowych. Ponad 45 lat
doświadczeń pozwoliło stworzyć doskonały wzorzec produktów bazujący na
najwyższej jakości neoprenu oraz zastosowaniu najnowszych technologii.
Skafandry H2 sprzedawane są w trzech grubościach neoprenu 3mm, 5 mm, 7mm.
Linie H2 cechuje komfort, wysoka jakość wykonania oraz niezwykłe parametry
odpowiadające za utrzymanie ciepłoty ciała. Wszystkie skafandry i akcesoria H2
są skonstruowane w oparciu o technologie Aquasilk™ - laminowany materiał.
Podwojne szwy dodatkowo z zakończeniami zapobiegajacymi przed rozpruciem.
Wszystkie szwy są podwójnie klejone zapobiegając przeciekaniu wody do
wewnątrz.

Grubość 5 mm
CENA 959 pln
KOLORY

D850WB-51

D850WB-51

ROZMIARY: 4, 6, 8, 10

ROZMIARY: M, ML, L, LS, XL
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SKAFANDRY

NEO SPORT

Seria NeoSport przeznaczona jest dla nurków szukających elastycznego i
wygodnego skafandra za niewielką cenę.
W linii NeoSport grubsze obszary w okolicach tułowia zapewniają ciepło ciała,
natomiast cieńsze na ramionach i nogach pozwalają na łatwiejsze manewrowanie. Na wysokości kolan dla ich ochrony dodano gumowe wstawki, które dzięki
termicznej technologii produkcji są niebywale wytrzymałe jednocześnie nie
ograniczając poczucia komfortu. Skafandry NeoSport to sprawdzona konstrukcja, z podwójnymi i klejonymi szwami oraz solidnym zamkiem na plecach.
Bardzo łatwa w zakładaniu. Dostępne w grubościach 3 i 5 mm.

NEOPRENE SUITS
CENA 3 MM: 379 pln
CENA 5 MM: 479 pln

KOLORY

3 mm - S832WB-51

5 mm - S850WB-51

3 mm - S832MB-44

5 mm - S850MB-44

ROZMIARY: 4, 6, 8, 10

ROZMIARY: 4, 6, 8, 10

ROZMIARY: M, L, XL, XXL

ROZMIARY: M, L, XL
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KAPTURY, BUTY, RĘKAWICE

H2 HOOD

H2 DRY HOOD

Bardzo wygodny kaptur z zaworem Flow Vent.
Wykonany z materiału Hyperstretch z
dodatkową warstwą Aquasilk. Wzmacniane i
dodatkowo klejone szwy

Suchy kaptur o grubości 7/5 mm. Wykonany z
materiału Hyperstretch z dodatkową warstwą
Aquasilk. Wzmacniane i dodatkowo klejone szwy

Grubość: 3 mm i 5/3 mm
Rozmiary: XS, S, M, L, XL

Grubość: 7/5 mm
Rozmiary: S, M, L, XL

3 mm - DH30N

DH75N

CENA 3mm - 159 pln, 5/3 mm - 169 pln

CENA 179 pln

5/3 mm - DH53N

NEOSPORT BIB HOOD

H2 GLOVE

Kaptur NeoSport dostępny w grubościach 3/2 mm
i 5/3 mm

Rękawiczki z serii H2 Titanium. Wykonane z
materiału Hyperstretch z dodatkową warstwą
Aquasilk. Wzmacniane i dodatkowo klejone szwy.
Bardzo łatwe do zakładania.

CENA 3/2mm - 109 pln, 5/3 mm - 119 pln

CENA 119 pln

Grubość: 3/2 mm i 5/3 mm
Rozmiary: XS, S, M, L, XL, XXL

3 mm - SH32N

Grubość: 5 mm
Rozmiary: XS, S, M, L, XL, XXL

5/3 - SH53N

DG50N

MOLDED SOLE
CENA 179 pln

Buty na twardej podeszwie. Konstrukcja szyta i
klejona . Podeszwa wykonana w wulkanizowanej
gumy. Trwały wytrzymały zamek. Wymiana
wody wewnątrz buta zredukowana dzieki
technologi Water Entry Barrier.
Grubość: 5 mm
Rozmiary: 5-15
NB55Z

ROZMIARÓWKA

SKAFANDRY MĘSKIE
XS

S

M

MT

ML

L

LS

XL

XXL

KLATKA PIERSIOWA

86 – 91 cm

91 – 96 cm

96 – 101 cm

96 – 101 cm

99 – 104 cm

101 – 106 cm

101 – 106 cm

106 – 111 cm

111 – 117 cm
99 – 104 cm

PAS

73 – 78 cm

78 – 83 cm

83 – 88 cm

83 – 88 cm

86 – 91 cm

88 – 94 cm

88 – 94 cm

94 – 99 cm

WAGA

56 – 61 kg

61 – 68 kg

68 – 77 kg

72 – 81 kg

70 – 79 kg

77 – 86 kg

72 – 81 kg

86 – 95 kg

95 – 105 kg

WZROST

165 – 170 cm

170 – 175 cm

175 – 180 cm

185 – 190 cm

176 – 182 cm

177 – 183 cm

171 – 176 cm

180 – 185 cm

183 – 188 cm

SKAFANDRY DAMSKIE
2

4

6

8

8T

10

12

BIUST

68 – 73 cm

73 – 78 cm

78 – 84 cm

84 – 89 cm

84 – 89 cm

89 – 94 cm

94 – 99 cm

TALIA

55 – 61 cm

61 – 66 cm

66 – 71 cm

68 – 73 cm

68 – 73 cm

76 – 81 cm

81 – 86 cm

BIODRA

76 – 81 cm

81 – 86 cm

86 – 91 cm

91 – 96 cm

91 – 96 cm

96 – 101 cm

101 – 106 cm

48 kg

WAGA

157 – 162 cm

WZROST

50 kg

52 kg

162 – 167 cm

165 – 170 cm

54 kg

58 kg

167 – 172 cm

176 – 181 cm

58 kg

63 kg

170 – 175 cm

172 – 178 cm

BUTY HENDERSON MOLDED SOLE
US

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

EUR

37

38.5

40

41

42.5

44

45

46

47.5

48

49
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SKAFANDRY SECTOR

Od 60 lat firma O’Neill zobowiązana była do rozwijania funkcjonalności produktów tak, by zadowolić wszystkich klientów. Odpowiednie dopasowanie od
zawsze było podstawą wydajności skafandra. Kupując źle dobrany skafander tracimy wszystkie najważniejsze aspekty. 60 letnie doświadczenie w
projektowaniu skafandrów pozwoliło zespołowi inżynierów w opracowaniu najbardziej precyzyjnego na rynku nurkowym systemu klasyfikacji rozmiarowej. Technologia ta jest pilnie strzeżona oraz testowana w laboratoriach, a jednocześnie dostępna dla wszystkich poprzez korzystanie z produktów
O’Neill.

WIELOWARSTWOWA BUDOWA
Projektanci O'Neill zawsze zwracali szczególną uwagę na to, by dostosować produkt do specyficznych potrzeb. Dla
przykład, bardzo elastyczną warstwę UltraFlex DS zastosowano w najbardziej przystosowanych obszarach do tego, by
zwiększyć elastyczność, a co za tym idzie poprawić wydajność i zredukować zmęczenie podczas nurkowania. Natomiast
izolacyjny materiał Firewall zastosowano wewnątrz pianki, w okolicach klatki piersiowej, brzucha, ud, ramion i pleców,
czyli tam gdzie ciepło jest najbardziej potrzebne. Dla dodatkowej ochrony wykorzystano warstwę ochronną Fluid Foam.

1

1

WARSTWA ZEWNĘTRZNA

WARSTWA WEWNĘTRZNA

ULTRA FLEX DS

ELASTYCZNY NEOPREN

Wysoce wydajny i bardzo elastyczny neopren z bardzo trwałą zewnętrzną warstwą
odporną na zaciągnięcia rzepem.

1

TRWAŁA WARSTWA ULTRAFLEX

MIĘKKA WARSTWA ULTRAFLEX

2

WARSTWA WEWNĘTRZNA
FIREWALL

2

2

FIREWALL

Lekkie, wewnętrzne włókno izolacyjne wchłaniające wilgoć i zwiększające ciepło.
TRWAŁA NYLONOWA POWIERZCHNIA

WARSTWA ZEWNĘTRZNA

3

3

3

TRWAŁA NYLONOWA POWIERZCHNIA

FLUID FOAM

Najbardziej trwała warstwa neoprenu. Zapewnia nurkowi moc, ciepło i komfort.
WARSTWA WEWNĘTRZNA
ELASTYCZNY NEOPREN

TRWAŁA NYLONOWA POWIERZCHNIA

ZAMEK BLACKOUT I CODE RED

LAKOWANE I ŚLEPE SZWY
PODKLEJANE KRYTYCZNE SZWY
POTRÓJNIE KLEJONE SZWY
POTRÓJNIE KLEJONE SZWY

BLACKOUT

NEOPREN
NEOPREN

Podwójny, świetnie uszczelniający zamek O’Neill
Blackout blokuje przed wpływaniem wody jak żaden
inny zamek dostępny na rynku.

KLEJONE, ŚLEPE SZWY
KLEJONE, ŚLEPE SZWY
WARSTWA ZEWNĘTRZNA
WNĘTRZE

POTRÓJNIE KLEJONE SZWY

code red

POTRÓJNIE KLEJONE SZWY
WARSTWA ZEWNĘTRZNA

Z zewnątrz szwy są dodatkowo klejone i lakowane,
by w jak największym stopniu ograniczyć
przeciekanie wody do środka bez utraty wysokiej
elastyczności materiału.

WARSTWA WEWNĘTRZNA

Ultra szczelny zamek, świetnie znany wśród miłośników
sportów wodnych.

Szwy na całej powierzchni są podwójnie szyte i
potrójnie klejone, by jak najlepiej połączyć ze
sobą warstwy materiału.

“It’s always summer on the inside.”

Jack O’Neill
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SKAFANDRY

SECTOR 5 i 7 mm

CENA 5 mm 1 099 pln - CENA 7 mm 1 199 pln
UNIWERSALNOŚĆ NA ZMIENIAJĄCE SIĘ WARUNKI
Pianki O’Neill są bardzo popularne wsród nurków i freediverów, a SECTOR jest klasą samą dla siebie – najbardziej innowacyjny, ciepły i komfortowy
skafander na rynku. Idealne połączenie izolacji i elastyczności.
MATERIAŁY
Minimalistyczne szwy
100% UltraFlex DS
Zewnętrzne szwy dodatkowo klejone i lakowane
Wewnętrzna warstwa ocieplająca FIREWALL

WARSTWY
5 mm FIREWALL: Tułów, uda i plecy
5 mm UltraFlex DS: ramiona, rękawy, dolny i boczne obszary ciała

CHARAKTERYSTYKA
Zamek Code Red
Bardzo szczelne okolice szyi
Wstawki ochronne na kolana
Kieszonka na klucz

MĘSKA
5 mm - 3995 7 mm - 3993
ROZMIARY: S, M, MT, L, LS, LT, XL, XXL

DAMSKA
5 mm - 4000 7 mm - 4025
ROZMIARY: 4 - 14
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AKCESORIA

5MM BOOT W/ZIPPER

BIB HOOD

Buty z zamkiem. Grubość neoprenu 5 mm.
Połączenie warstwy Firewall z powłoką Glideskin
dla lepszej szczelności i ciepła. Uszczelnione
zamki, Firewall na panelach przy kostkach oraz
wykończenia Glideskin.

Kaptur o grubości 7 mm z kryzą 1 mm i
uszczelnieniem Fluid Foam 3 mm w okolicach
szyi i twarzy. Zapewnia doskonałe uszczelnienie,
dopasowanie i izolację.

ROZMIARY: 5 - 13

ROZMIARY: XS, S, M, L, XL, XXL

3999

4031

VEST W/HOOD

SECTOR GLOVES

Kamizelka 3 mm z kapturem. Zapewnia
maksymalna izolację i elastyczność. Dodatkowo
klejone szczelne szwy. Tułów i plecy warstwa
Ultra Flex. Boczne panele, twarz i szyja warstwa
Fluid Foam.

5 mm rękawice SECTOR z kewlarowymi
wykończeniami na wewnętrznej części dłoni i
palcach. Dodatkowo klejone szczelne szwy.
Rękawice idealnie pasują do dłoni i posiadają
regulowane zapięcie na rzep z D-ringiem.

ROZMIARY: S, M, L, XL, XXL

ROZMIARY: S, M, L, XL, XXL

4030

4033

CENA 189 pln

CENA 149 pln

CENA 289 pln

CENA 129 pln

ROZMIARÓWKA

SKAFANDRY MĘSKIE
WZROST

XS

S

M

MT

L

LS

LT

XL

XXL

170 – 175 cm

173 – 178 cm

175 – 180 cm

185 – 191 cm

178 – 183 cm

171 – 177 cm

188 – 193 cm

180 – 185 cm

183 – 188 cm

WAGA

57 – 64 kg

61 – 70 kg

68 – 77 kg

73 – 82 kg

77 – 86 kg

73 – 82 kg

82 – 91 kg

86 – 95 kg

95 – 104 kg

KLATKA PIERSIOWA

88 – 93 cm

93 – 98 cm

98 – 103 cm

98 – 103 cm

103 – 108 cm

103 – 108 cm

103 – 108 cm

108 – 113 cm

113 – 188 cm

PAS

71 – 76 cm

74 – 79 cm

77 – 83 cm

77 – 83 cm

83 – 88 cm

83 – 88 cm

83 – 88 cm

88 – 93 cm

93 – 98 cm

SKAFANDRY
DAMSKIE
SKAFANDRY
MĘSKIE
WZROST

4

6

8

10

12

14

160 – 165 cm

163 – 168 cm

165 – 170 cm

168 – 173 cm

170 – 175 cm

172 – 180 cm

WAGA

45 – 52 kg

50 – 57 kg

55 – 61 kg

59 – 68 kg

64 – 73 kg

68 – 77 kg

BIUST

77 – 83 cm

80 – 85 cm

83 – 88 cm

86 – 91 cm

90 – 95 cm

94 – 99 cm

TALIA

60 – 66 cm

63 – 68 cm

66 – 71 cm

68 – 73 cm

73 – 78 cm

76 – 81 cm

BUTY O’NEILL W/Zipper
US

5

6

7

8

9

10

11

12

13

EUR

36

37/38

39

40

41/42

43

44

45

46
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PŁETWY

FP-01

Płetwy SUMi to idealny kompromis pomiędzy mocą, efektywnością i komfortem. Dla
poprawienia elastyczności korzystano z najnowszych technologii produkcji. Bardzo
wygodne kalosze i regulowane paski zapewniają jednocześnie poczucie lekkości i dużej
mocy. Każda z płetw posiada 6 kanalików, a kąt nachylenia pióra wynosi 22°. Dostępne w
trzech kolorach.

CENA 229 pln

22º

Każda z płetw posiada 6 kanalików,
a kąt nachylenia pióra wynosi 22°

NOWOŚĆ

Rozmiar

S

M

L

XL

US

6-7

8-9

10 - 11

12 - 13

EUR

37 - 39

40 - 42

43 - 45

46 - 48

F1

CENA 229 pln
Tradycyjne gumowe płetwy typu Jet o sprawdzonej budowie. Łącząc takie cechy jak specjalnie wyprofilowane pióro,
różne stopnie elastyczności oraz kanaliki odprowadzające otrzymaliśmy produkt zapewniający bardzo mocne
odepchnięcie przy niewielkim zmęczeniu.
Dostępne rozmiary - M (36), L (37-39), XL (40-42), XXL (43-45)
Model F1 kompatybilny jest ze stalowymi, nierdzewnymi sprężynami FS-11

MASKI
CHAMELEON MP206
CENA 119 pln

NOWOŚĆ

- Maska z hipoalergicznym silikonem
- Łatwo dopasowuje się do twarzy
- Posiada wymienne elementy ramki

BK/B

BK/BK

PROTEUS MP201
CENA 129 pln

Zwiększone pole widzenia w stosunku do maski Blutech. Mimo wielkości, wewnętrzna
objętość jest nieduża dzieki temu, że szkła są blisko oczu.

DOSTĘPNE SZKŁA KOREKCYJNE
OD -1 DO -8 CO 0,5 DIOPTRII
CENA za sztukę 99 pln

BK
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W-W

R

CB

SYNTHESIS M200
CENA 189 pln

Przez kombinację CNC oraz metody wtrysku tworzywa sztucznego, maska SYNTHESIS jest
czyms, czego nie znajdziesz na rynku. Zewnętrzna ramka z wyjątkowego stopu aluminium
tworzy solidną konstrukcję dla wewnętrznej dwukolorowej ramki. Elastyczne, montowane
z ramką klamry same dostosowują sie do naprężenia paska.

BS-R

BS-W

C-BK

C-NY

C-R

C-W

C-BL

BLUETECH M88
CENA 119 pln

Model BLUETECH został zaprojektowany tak, by można było dostosować maskę do
większości rodzajów twarzy. Jego hipoalergiczny i elastyczny silikon tworzy wodoodporną
powierzchnię ściśle przylegając do twarzy, bez niepotrzebnego ucisku. Regulowane klamry
umożliwiają doskonałe dopasowanie, a także znacznie ułatwiają pakowanie maski w
ciasnych torbach podróżnych.

BS-MK

BS-MR

W-MK

P

BS-BK

CB

CO

SEAL M-99
CENA 129 pln

Dzięki zaawansowanej metodzie integracji plastiku i silikonu, miękki, hipoalergiczny,
silikonowy kołnierz modelu SEAL jest formowany bezpośrednio na ramce maski. Oznacza
to maskę skonstruowaną z mniejszej ilości odrębnych części, jednocześnie lżejszą i bardziej
komfortową. Jej szkła zostały umieszczone tak blisko oczu jak to tylko możliwe, co oznacza
znaczącą redukcję komory wewnętrznej maski. Wspomniane cechy nie pomagają tylko
podwodnym myśliwym, ale także zapewniają komfort nurkom rekreacyjnym.

BS-BK

BK

MR

NY

PIHA MK-24
CENA 129 pln

Lekka, a zarazem bardzo solidna maska z podwójnymi szybami oraz hipoalergicznym i
elastycznym silikonem tworzącym wodoodporną powierzchnię ściśle przylegającą do
twarzy.

DOSTĘPNE SZKŁA KOREKCYJNE
OD -1 DO -8 CO 0,5 DIOPTRII
CENA za sztukę 99 pln

BK

BS-BK

BL

ARGO G-25
CENA 59 pln

Podstawowy model maski IST. Hipoalergiczny silikon, niski opór w wodzie.

C-B
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C-BK

FAJKI

3D FLEX DRY
CENA 119 pln

Fajka posiada cztery niezależnie działające zawory chroniące przed dostaniem się wody do środka. Podczas
zanurzenia górnej części fajki, zablokowane zostaną tylko te zawory, które są pod wodą, a te które są na
powierzchni nadal będą zapewniać łatwy dostęp do powietrza.

WSZYSTKIE ZAWORY OTWARTE

WSZYSTKIE ZAWORY ZAMKNIĘTE

LEWY ZAWÓR ZAMKNIĘTY

PRAWY ZAWÓR ZAMKNIĘTY

PRAWY ZAWÓR OTWARTY

LEWY ZAWÓR OTWARTY

DZIAŁANIE ZAWORÓW

BS

DOLNY ZAWÓR I USTNIK OBRACAJĄ 360°

CB

SN-60

CENA 59 pln
Jedna z najpopularniejszych fajek IST, posiada komfortowy silikonowy ustnik, zawór
oczyszczający dla łatwego usuwania wody. Spłaszczona osłona kanałów utrzymuje wodę z
dala od komory powietrznej

NY

BS-MK

CB

SN-301
CENA 39 pln

Nowa, składana maska IST. Silikonowy ustnik zapewnia wygodę podczas użytkowania i
redukuje poziom zmęczenia. Funkcja zwijania pozwala na łatwe przechowywanie fajki
nawet w niewielkich kieszeniach.

BK

SN-36

CENA 59 pln
Tuba oraz ustnik fajki SN-36 wykonane są w całości z sylikonu. Kształt oraz wygięcie
ustnika pozwalają na niesamowicie wygodne oddychanie. Ta stylowa, giętka i komfortowa
fajka jest idealna do użytku bez względu na warunki.

BS
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KOMPUTER

GP-4000

CENA 2 399 pln

- Duży i łatwy do odczytywania wyświetlacz
- Upływający czas nurkowania i pozostały czas bezdekompresyjny
- Aktualna i maksymalna głębokość
- Data
- Godzina
- Temperatura wody
- Możliwość ustawienia ustawień dla 3 różnych użytkowników
- Duży i łatwy do odczytywania wskaźnik tempa wydobywania się pęcherzyków tlenu i azotu.
- Średnia żywotność baterii to 3 lata
- Podświetlenie tarczy wskaźników działa przez 5 sekund po wciśnięciu klawisza.
- Możliwość zmiany typu mieszanki po wciśnięciu klawisza
- Przystanki dekompresyjne do 90 stóp
- alert zbyt szybkiego wynurzania się, braku dekompresji, przystanków dekompresyjnych, głębokości maksymalnej, poziomu Nitroxu
- Rzymskie i metryczne jednostki miary
- Czas desaturacji azotu i wskaźnik możliwego przelotu samolotem
- Logbook zapamiętujący 30 godzin nurkowania lub 60 nurkowań bazujący na 30-sekundowych odstępach czasu
- Maksymalna głębokość 328 stóp (100 metrów) w trybie dive oraz do 200 metrów w trybie głębokościomierza
- automatyczna korekta ustawień do wysokości 6000 metrów n.p.m
- używa 12 podziałowego algorytmu Swiss
- 2 lata gwarancji
- Ustawianie 3 trybów mieszanki
1. Nitrox 21-50%
2. Nitrox 21-99%
3. Nitrox 21-99%
- pomiary wyświetlane są w dwóch wierszach po 8 znaków w każdym
- wbudowany kompas elektroniczny
- występuje jako komputer na rękę oraz w konsoli z manometrem
- możliwość podłączenia do komputera PC za pomocą interfejsu do gniazda USB
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AKCESORIA

BOJA SB-5

SPRĘŻYNY FS-12

Boja o długości 137 cm, wodoodporna nylonowa
powłoka PU. Posiada automatyczny zawór
uwalniający nadmiar ciśnienia. W zestawie z
pokrowcem.

Sprężyny do płetw

CENA 179 pln

CENA 69 pln

Rozmiary:
S: 17.1 cm
M 19 cm
L 21 cm
XL 22.8 cm
Cena za sztukę

SPRĘŻYNY JET FS-11

USTNIK MP-6

Sprężyny do płetw JET

Ustnik dopasowujący się do każdego profilu
dentystycznego. Proste zanurzenie ustnika w
temperaturze 95° na 30 sekund, a następnie
umieszczenie go w ustach na 30 sekund pozwala
dopasować ustnik do własnych preferencji.

CENA 59 pln

CENA 59 pln

Rozmiary:
S: 17.1 cm
M 19 cm
L 21 cm
XL 22.8 cm
Cena za sztukę

POJEMNIK
CENA Mały 39 pln

TABLICZKA WR-1

CENA Duży 45 pln

CENA 29 pln

Pojemnik dostępny w dwóch wielkościach.

Tabliczka nurkowa do pisania pod wodą z
ołówkiem na gumce. Zapewnia bezproblemową
komunikację między nurkami

DB-7 Mały 6.4 x 16 cm
DB-6 Duży 7 x 18 cm

POTRÓJNA TABLICZKA WR-3

ZACZEP DO OCTOPUSA MPC

Potrójna tabliczka nurkowa do pisania pod wodą.
Wyprofilowany kształ pozwala na łatwy montaż na
przedramieniu nurka. Zapewnia bezproblemową
komunikację między nurkami.

Zaczep do octopusa gruszka. Dostępny w trzech
kolorach.

GUMKA DO AUTOMATU ON-1

DYSZA AIR NOZZLE N1

Gumka do automatu dostępna w dwóch
długościach:

Dysza ze złączem do węża BC.

CENA 49 pln

CENA 49 pln

72 cm
80 cm
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CENA 15 pln

CENA 59 pln

AKCESORIA, KARABIŃCZYKI

OCTOPUS PLUG SFP-2

BC HOSE HOLDER BCHH

Zaczep do octopusa. Wyposażony w karabińczyk.

Uchwyt z karabińczykiem. Ułatwia wygodne
zamocowanie octopusa lub manomentru do
jacketu. Można podpiąć pod niego 2 węże
jednocześnie.

KOŁOWROTEK RL1 i RL2

SZPULKA RL3 i RL4

Kołowrotek z linką o udźwigu do 80 kg. W
komplecie mosiężny karabińczyk z krętlikiem.
Rolka i uchwyt wykonane z trwałego tworzywa ABS

Szpulka z linką o udźwigu do 80 kg oraz
mosiężnym podwójnym karabińczykiem z
krętlikiem. Bardzo prosta i solidna konstrukcja
bez żadnych części mechanicznych

CENA 15 pln

CENA 15 pln

RL1 - linka 80 m - CENA 179 pln
RL2 - linka 45 m - CENA 149 pln

RL3 - linka 30 m - CENA 49 pln
RL4 - linka 50 m - CENA 59 pln

MASKA CPR CPR

STROBO LS11

Maska ratownicza CPR pozwala na wykonanie
usta-usta bez fizycznego kontaktu z poszkodowaną
osobą. Wykonana z hipoalergicznego silikonu. Etui w
zestawie.

Niewielka dioda LED dostępna w dwóch kolorach
- czerwonym i zielonym, niezbędna podczas
każdego nocnego nurkowania. Automatycznie
uaktywnia się przy kontakcie z wodą.
Wytrzymała obudowa z tworzywa sztucznego.

CENA 49 pln

CENA 35 pln

CZAS PRACY: ponad 200 h
MAX GŁĘBOKOŚĆ: 50 m
WAGA: 26 g
WYMIARY: 8.9 x 1.8 x 2.6 cm

SP-6A

SP-30A

Retraktor spirala z karabińczykiem po obu
stronach.

Podwójny karabińczyk ze stali nierdzewnej z
krętlikiem i spiralą.

SP-31A

SP-32A

Podwójny karabińczyk wykonany ze stali
nierdzewnej o całkowitej długości 10 cm.

Duży karabińczyk z krętlikiem ze stali
nierdzewnej o całkowitej długości 10 cm.

CENA 69 pln

CENA 79 pln

CENA 29 pln

CENA 29 pln
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KARABIŃCZYKI

SP-33A

SP-37A

Karabińczyk z krętlikiem ze stali nierdzwnej o
całkowitej długości 7 cm.

Karabińczyk z krętlikiem ze stali nierdzwnej o
całkowitej długości 8.5 cm.

SP-38A

SP-39A

Zaczep ze stali nierdzewnej. Długość całkowita 8 cm

Zaczep ze stali nierdzewnej. Długość całkowita
8,7 cm

CENA 25 pln

CENA 29 pln

CENA 29 pln

CENA 35 pln

SP-2A

CENA 29 pln
Obracany karabińczyk z krętlikiem i paskiem.
Może być podczepiony pod pas o szerokości 5
cm.

NOŻE

K-28

K-38

Nóż z 7 cm ostrzem ze stali nierdzewnej.
Wytrzymała nylonowa kieszeń, którą w prosty
sposób możemy zamonotwać do kamizelki.
Ząbkowana krawędź z rowkiem do cięcia lin.

Składany noż z mechanizmem bezpieczeństwa
zapobiegającym przypadkowemu otwarciu.
Niewielki rozmiary, łatwy do przechowania może być podpięty do kamizelki bądź chowany w
kieszeni. Ostrze ze stali nierdzewnej o długości 7
cm. Ząbkowana krawędź z rowkiem do cięcia lin.

CENA 79 pln

CENA 59 pln
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SPRZĘT TECHNICZNY

JT-40H

Komplet zawiera:

CENA 2 299 pln

JT40 - worek 40 lbs,
HB1 - standardowa uprząż,
HB3 - pas kroczny,
HB4 - wyściółka na płytę z kompletem śrub,
HD30H - uchwyt kamizelki,
JTWP7 x 2 - dwie kieszenie,
BP3 - płyta ze stali nierdzewnej,
TAD1 - adapter,
BP2 x 2 - dwa pasy do butli

Techniczny BCD na jedną butlę. Wąski przedni
profil idealny do sprawnego poruszania się pod
wodą. Wygodna uprząż z łatwym dostępem do
mocowania dodatkowego osprzętu. Maksymalna
pojemność butli to 15l.

JT-40D

Komplet zawiera:

CENA 2 369 pln

JT40 - worek 40 lbs,
HB2 - uprząż Deluxe,
HB3 - pas kroczny,
HB4 - wyściółka na płytę z kompletem śrub,
HD30H - uchwyt kamizelki,
JTWP7 x 2 - dwie kieszenie,
BP3 - płyta ze stali nierdzewnej,
TAD1 - adapter,
BP2 x 2 - dwa pasy do butli

Techniczny BCD na jedną butlę. Wąski przedni
profil idealny do sprawnego poruszania się pod
wodą. Wygodna uprząż Deluxe z łatwym
dostępem do mocowania dodatkowego osprzętu.
Model ten w porównaniu do modelu JT-40H
posiada uprząż deluxe z dodatkowymi D-ringami,
pas łączący z regulacją położenia i wygodniejsze
szelki. Maksymalna pojemność butli to 15l.

JT-50H

Komplet zawiera:

CENA 2 399 pln

JT50 - worek 50 lbs,
HB1 - standardowa uprząż,
HB3 - pas kroczny,
HB4 - wyściółka na płytę z kompletem śrub,
HD30H - uchwyt kamizelki,
JTWP7 x 2 - dwie kieszenie,
BP3H - obejmy na butle z kompletem śrub ( 18.4 lub 20.3 mm średnicy),
BP3 - płyta ze stali nierdzewnej,
BP2 x 2 - dwa pasy do butli

Techniczny BCD na dwie butle. Wąski przedni
profil idealny do sprawnego poruszania się pod
wodą. Wygodna uprząż z łatwym dostępem do
mocowania dodatkowego osprzętu. Maksymalna
pojemność butli to 15l.

JT-50D

Komplet zawiera:

CENA 2 469 pln

JT50 - worek 50 lbs,
HB2 - uprząż Deluxe,
HB3 - pas kroczny,
HB4 - wyściółka na płytę z kompletem śrub, HD30H - uchwyt kamizelki,
JTWP7 x 2 - dwie kieszenie,
BP3H - obejmy na butle z kompletem śrub ( 18.4 lub 20.3 mm średnicy),
BP3 - płyta ze stali nierdzewnej,
BP2 x 2 - dwa pasy do butli

Techniczny BCD na dwie butle. Wąski przedni
profil idealny do sprawnego poruszania się pod
wodą. Wygodna uprząż Deluxe z łatwym
dostępem do mocowania dodatkowego osprzętu.
Model ten w porównaniu do modelu JT-50H
posiada uprząż deluxe z dodatkowymi D-ringami,
pas łączący z regulacją położenia i wygodniejsze
szelki. Maksymalna pojemność butli to 15l.

HB-1

HB-2

Standardowa uprząż z pasami o szerokości 5 cm,
grubości 2.5 mm i całkowitej długości 320 cm.
Cały komplet zawiera 2 uchwyty do węży, 2
płaskie i 2 wygięte D-ringi, klamrę i 6 stoperów

W pełni regulowana, komfortowa uprząż Deluxe
z pasami o szerokości 5 cm, grubości 2.5 mm i
całkowitej długości 320 cm. Cały komplet
zawiera pas łączący z regulacją, wygodne szelki z
miękkimi nakładkami ( z 4 wygiętymi D-ringami)
+ 8 stoperów, 2 komfortowe pasy biodrowe z
klamrami z 4 stoperami, 2 płaskie D-ringi i
klamra ze stali nierdzewnej

CENA 169 pln

CENA 339 pln
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SPRZĘT TECHNICZNY

JTA-1

JTS-1

Uprząż standardowa HB1 + płyta aluminiowa
BP4 + pas kroczny HB3

Uprząż standardowa HB1 + płyta stalowa BP4 +
pas kroczny HB3

JTA-2

JTS-2

Uprząż Deluxe HB2 + płyta aluminiowa BP4 + pas
kroczny HB3

Uprząż Deluxe HB2 + płyta stalowa BP4 + pas
kroczny HB3

JT-40

JT-50

Worek 40 lb (18.1 kg) przeznaczony do zestawów
jednobutlowych

Worek 50 lb

JT-WP4

JT-WP7

Kieszeń 4 kg. Materiał zewnętrzny wykonany z
nylonu balistycznego 1680D, a wnętrze z 420D.

Kieszeń 7 kg. Materiał zewnętrzny wykonany z
nylonu balistycznego 1680D, a wnętrze z 420D.

JT-WP5

HB-4

Kieszeń 4 kg z zapięciem oraz D-ringiem.
Wewnętrzny materiał wykonany z nylonu
balistycznego 1680D, a wnętrze z 420D

Wyściółka na płytę. Komplet śrub w zestawie.

CENA 499 pln

CENA 599 pln

CENA 669 pln

CENA 779 pln

CENA 1 259 pln

CENA 1 159 pln

CENA 79 pln

CENA 85 pln

CENA 89 pln

CENA 149 pln
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SPRZĘT TECHNICZNY

HBW-2

TAD-1

Komfortowe nakładki na pas biodrowy ze
stoperami. Dostępne w dwóch rozmiarach: S/M
24 cm i L/XL 28 cm

Pojedynczy adapter do butli

BP-3

BP-4

Płyta ze stali nierdzewnej.

Płyta aluminiowa

Materiał: 304 stainless steel
Waga: 2.25 kg
Odległość między otworami 27.9 cm

Materiał: 6061 alluminium
Waga: 0.8 kg
Odległość między otworami 27.9 cm

CENA 129 pln

CENA 69 pln

Materiał: 304 stainless steel
Waga: 0.4 kg
Odległość między otworami: 27.9 cm

CENA 429 pln

CENA 309 pln

2.5 cm
2.5 cm

2.5 cm
2.5 cm
27.9
27.9

27.9
27.9

27.9 cm

2.5 cm
2.5 cm

27.9 cm

2.5 cm
2.5 cm

BP-3H

HB-3

Obejmy na butle z kompletem śrub ( 18.4 lub
20.3 mm średnicy)

Pas kroczny o szerokości 5 cm i grubości 1.2 mm
z dwoma płaskimi D-ringami i stoperami.

CENA 399 pln

CENA 65 pln

HD-30H

BP-2

Bardzo funkcjonalny i łatwy do zamontowania
uchwyt do kamizelki.

Pas do mocowania butli z bardzo wytrzymałą
klamrą odporną na korozję, wykonaną ze stali
nierdzewnej. Pasuje do butli o średnicy 183 mm
(7.25”) i 203 mm (8”)

CENA 79 pln

CENA 35 pln
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LATARKI NURKOWE

NOWOŚĆ

LEAGUE 100

SPECYFIKACJA

CENA 199 pln

Niewielka waga i komfortowy kształt uczyniły z nowej latarki Princeton Tec League 100
idealne i poręczne oświetlenie nurkowe. League 100 jest na tyle dobra, by stać się twoją
ulubioną latarką nie tylko pod woda (wodoodporność do 100 m), ale i na lądzie. Jej kształt
sprawia, że wygląda niczym przedłużenie ręki i jak na swoje gabaryty zapewnia bardzo
dobre swiatło

LG1-BK

LG1-BL

SHOCKWAVE

SPECYFIKACJA

CENA 545 pln

Nasza najmocniejsza i najjaśniej swiecąca latarka. Shockwave LED jest urzeczywistnieniem tego, jakie powinno być idealne oświetlenie nurkowe. 3 diody LED, wygodny
uchwyt oraz moc 400 lumenów. 8 baterii daje nam możliwość korzystania z latarki przez
około 26 godzin, więc z tą mocną, stylową i niezawodną latarką możesz wyruszyć na każde
nocne nurkowanie.

TEC-8LR-NY

TEC-8LR-BK

SPECYFIKACJA

CENA 485 pln

Młodszy brat modelu Shockwave nie ma się czego wstydzić. Mniejsza obudowa zapewnia
łatwiejsze operowanie, a włączanie i wyłączanie jej (szczególnie nurkom o
niewielkich dłoniach) nie sprawia żadnych problemów. W sporcie takim jak nurkowanie,
gdzie dźwiganie ze sobą sprzętu jest nieuniknione, Miniwave Led sprawdzi się idealnie.

TEC-4LR-BK

SPECYFIKACJA

CENA 279 pln

W tym modelu najważniejszymi cechami są moc i wszechstronność. Latarka jest
wystarczająco mała by być oświetleniem backupowym, ale jednocześnie na tyle wydajna i
mocna - 126 Lumenów - aby sprawdzić się jako główne źródło światła. Nasze latarki nie
służą tylko do nocnego nurkowania, a Torrent LED jest faworytem jeśli chodzi o
doświetlnie wszelkich szczelin w jaskiniach czy podczas dziennego nurkowania na
wrakach. Jeżeli potrzebujesz zatem poręcznego oświetlenia zapasowego (backup), czy
wydajnego światła głównego, wybór tego modelu jest idealnym rozwiązaniem.

TORR-BK

SPECYFIKACJA

CENA 169 pln

W tym modelu obudowę pozostawliśmy dokładnie taką samą jak w poprzednim, ale
halogenową żarówkę zamieniliśmy na nowoczesną diodę LED. Gumowa część i
chropowata powierzchnia sprawiają, że latarka będzie działała praktycznie we wszystkich
warunkach, a 50 godzin świecenia pozwoli na korzystanie z niej w każdej sytuacji.

IMPXL-BK

MOC 126 Lumenów
DIODA 1 Maxbright LED
CZAS PRACY 30 godz
BATERIE 8 AA Alkaliczne (w komplecie)
WAGA 365 g (z bateriami)
WODOSZCZELNOŚĆ Do 100 m

TORR-BL

IMPACT XL

IMPXL-NY

MOC 390 Lumenów
DIODA 3 Maxbright LED
CZAS PRACY 10 godz
BATERIE 4 C Alkaliczne (w komplecie)
WAGA 650 g (z bateriami)
WODOSZCZELNOŚĆ Do 100 m

TEC-4LR-BL

TORRENT LED

TORR-NY

MOC 400 Lumenów
DIODA 3 Maxbright LED
CZAS PRACY 26 godz
BATERIE 8 C Alkaliczne (w komplecie)
WAGA 1075 g (z bateriami)
WODOSZCZELNOŚĆ Do 100 m

TEC-8LR-BL

MINIWAVE

TEC-4LR-NY

MOC 210 Lumenów
DIODA 1 Maxbright LED
CZAS PRACY 10 godz
BATERIE 4 AA Alkaliczne (w komplecie)
WAGA 203 g (z bateriami)
WODOSZCZELNOŚĆ Do 100 m

IMPXL-BL

IMPXL-RD
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MOC 65 Lumenów
DIODA 1 Maxbright LED
CZAS PRACY 50 godz
BATERIE 4 AA Alkaliczne (w komplecie)
WAGA 197 g (z bateriami)
WODOSZCZELNOŚĆ Do 100 m

LATARKI NURKOWE

AMP1-LB

SPECYFIKACJA

CENA 65 pln

Niewielka latarka z wbudowanym otwieraczem do butelek i dużym oczkiem na
karabińczyk. Jest to typowy model backupowy, który ze względu na swoje gabaryty (tylko
10 cm długości) można podczepić praktycznie wszędzie.

MOC 45 Lumenów
DIODA 1 Maxbright LED
CZAS PRACY 72 godz
BATERIE 2 AAA Alkaliczne (w komplecie)
WAGA 57 g (z bateriami)
WODOSZCZELNOŚĆ Do 100 m

NOWOŚĆ

AMP1LB-NY

AMP1LB-BK

AMP1LB-BL

AMP1-LC

SPECYFIKACJA

CENA 65 pln

Bliźniaczy model latarki AMP1-LB z tym, że w tej latarce zamiast otwieracza dostajemy
stożkową nakładkę zamieniającą nasze światło w marker.

MOC 45 Lumenów
DIODA 1 Maxbright LED
CZAS PRACY 72 godz
BATERIE 2 AAA Alkaliczne (w komplecie)
WAGA 57 g (z bateriami)
WODOSZCZELNOŚĆ Do 100 m

NOWOŚĆ
AMP1LC-NY

AMP1LB-BK

AMP1LB-BL

ECO FLARE

SPECYFIKACJA

CENA 59 pln

Istotny element na liście sprzętu każdego nocnego nurka. Dioda LED wytwarza stałe lub
pulsujące światło działające do 500 godz. Na pewno przyda się na łodzi lub w sytuacjach
awaryjnych.

EF-2-NY

EF-2-BK

EF-2-BL

MOC 10 Lumenów
DIODA 1 LED
CZAS PRACY 500 godz
BATERIE 2 AAA Alkaliczne (w komplecie)
WAGA 42 g (z bateriami)
WODOSZCZELNOŚĆ Do 100 m

EF-2-RR

LED PACK
CENA 759 pln

Trwałość i długa żywotność materiałów w połączeniu z mocą i najnowsza technologią sprawiają, że LED Pack jest atrakcyjną opcją dla
wszystkich, którzy podrózują po całym świecie w poszukiwaniu podwodnego piękna. LED Pack to po prostu - Shockwave LED, Impact XL i Eco
Flare. Do zestawu dołączono równiez retraktor typu spirala do łatwego zamontowania latarki Shockwave LED i Mini Retractor dla Impact XL.
Nieważne gdzie i kiedy nurkujesz, ten komplet zapewni ci długie godziny potrzebnego światła.

LP-NY

LP-BK

LB-BL

- 40 -

- 41 -

OŚWIETLENIE

V1800
ACTION SPORTS
CENA 3 429 pln
V1800 Action Sports to model, który został wręcz
stworzony do współpracy z kamerą GoPro lub
innymi

kamerami/aparatami

podwodnymi.

Posiada innowacyjny uchwyt z pokryciem z twardej
gumy, w który wbudowana jest solidna litowojonowa bateria w aluminiowej obudowie. Głowica
składająca się z dwóch reflektorów LED z
dyfuzorem generuje moc 1800 lumenów i wytwarza
równomierny, szeroki i idealny do filmowania kąt
świecenia - 75°. Montowana jest bezpośrednio do
głównego uchwytu poprzez mocowania kulkowe,
prosty przewód z podwójnymi O-ringami i zacisk
ULCS. Uniwersalny wspornik dołączany do zestawu
pozwala na łatwy montaż sprzętu foto/video.
W ofercie dostępny jest również model z pojedynczym reflektorem o mocy 900 lumenów - V900
Action Sports.

Parametry:
- Moc światła: 1800 lumenów
- Barwa światła: 5600 K
- Tryby pracy: 4 - mocny, średni, ekonomiczny i strobo
- Kąt świecenia: 75°
- Czas świecenia: Mocny - 1.5 h, średni - 3 h,
ekonomiczny - 6 h, strobo - 15 h
- Wodoszczelność: bateria i głowica - 150 m

* KAMERA NIE JEST W ZESTAWIE

W zestawie:
- palnik
- bateria (4-cell litowo-jonowa wbudowana w uchwyt)
- ładowarka
- przewód 5" (12,7 cm)
- 2 x mocowanie kulkowe
- wspornikzacisk ULCS

SYGNALIZATOR POZIOMU
NAŁADOWANIA BATERII
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OŚWIETLENIE

V900
ACTION SPORTS
CENA 2 619 pln
V900 Action Sports to wersja z pojedynczym
palnikiem. Model ten został wręcz stworzony do
współpracy

z

kamerą

kamerami/aparatami

GoPro

lub

podwodnymi.

innymi
Posiada

innowacyjny uchwyt z pokryciem z twardej gumy, w
który wbudowana jest solidna litowo-jonowa
bateria w aluminiowej obudowie. Głowica z
dyfuzorem generuje moc 900 lumenów i wytwarza
równomierny, szeroki i idealny do filmowania kąt
świecenia - 75°. Montowana jest bezpośrednio do
głównego uchwytu poprzez mocowania kulkowe,
prosty przewód z podwójnymi O-ringami i zacisk
ULCS. Uniwersalny wspornik dołączany do zestawu
pozwala na łatwy montaż sprzętu foto/video.
W ofercie dostępny jest również model z podwójnym reflektorem o mocy 1800 lumenów - V1800
Action Sports.

Parametry:
- Moc światła: 900 lumenów
- Barwa światła: 5600 K
- Tryby pracy: 4 - mocny, średni, ekonomiczny i strobo
- Kąt świecenia: 75°
- Czas świecenia: Mocny - 3 h, średni - 6 h,
ekonomiczny - 12 h, strobo - 30 h
- Wodoszczelność: bateria i głowica - 150 m

* KAMERA NIE JEST W ZESTAWIE

W zestawie:
- palnik
- bateria (4-cell litowo-jonowa wbudowana w uchwyt)
- ładowarka
- przewód 5" (12,7 cm)
- 2 x mocowanie kulkowe
- wspornikzacisk ULCS

KAŻDY Z MODELI POSIADA SYGNALIZATOR INFORMUJĄCY O POZIOMIE NAŁADOWANIA BATERII

Jeżeli wskaźnik stale świeci na zielono pozostało od 3 do 1.5 godziny
Jeżeli wskaźnik miga na zielono pozostało od 1.5 godziny do 30 minut
Jeżeli wskaźnik stale świeci na żółto pozostało od 30 do 10 minut

SYGNALIZATOR

Jeżeli wskaźnik miga na czerwono pozostało mniej niż 10 minut

* DANE DOTYCZĄ MODELU O MOCY 900 lumenów Z BATERIĄ 4-CELL
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OŚWIETLENIE

STRYKR D1800 150M 4-Cell
CENA 2 899 pln

Jeden z najpopularniejszych modeli. Stworzony został z myślą o nurku potrzebującym
mocnego światła, będącego w stanie oświetlić największe głębiny oceanu.
Niewielkich rozmiarów solidna głowica, wykonana z najwyższej jakości kompozytów
wyposażona jest w duży, łatwo dostępny przycisk włączający, wokół którego zamontowano
niewielki, ale bardzo dobrze widoczny sygnalizator informujący nas o poziomie naładowania
litowo-jonowej baterii. Baterię szczelną do 150 m łączymy z główką za pomocą dołączonego
do zestawu prostego lub sprężynowego przewodu. Do kompletu dołączany jest uniwersalny
neoprenowy uchwyt na dłoń, do którego za pomocą jednej śrubki możemy zamontować
głowicę. Uchwyt możemy założyć zarówno na prawą jak i na lewą dłoń, a dzięki rzepom łatwo
dostosować jego rozmiary. Watershot posiada także w swojej ofercie modele ze szczelnymi do
40 m bateriami, a także modele z dwukrotnie większą baterią.
Każda głowica szczelna jest do 150 m, ale Watershot posiada także w swojej ofercie modele z
większymi oraz szczelnymi do 40 metrów bateriami, więc każdy może zaopatrzyć się w baterię
dostosowaną do własnych potrzeb.

Parametry:
- Moc światła: 1800 lumenów
- Tryby pracy: 4 - mocny, średni, ekonomiczny i strobo
- Kąt świecenia: 9°
- Czas świecenia: Mocny - 1.5 h, średni - 3 h, ekonomiczny - 6 h, strobo - 15 h
- Wodoszczelność: bateria i głowica - 150 m
Sygnalizator naładowania baterii

W zestawie:
- palnik 1800 lumenów
- bateria 4-cell litowo-jonowa (aluminiowa obudowa w pokrowcu z D-ringiem)
- ładowarka
- przewód
- neoprenowy uchwyt
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OŚWIETLENIE

STRYKR D1800 40M 4-Cell
CENA 2 699 pln

Bardzo popularny model z baterią szczelną do 40 m. Stworzony został z myślą o nurku
potrzebującym mocnego światła, będącego w stanie oświetlić największe głębiny oceanu.
Niewielkich rozmiarów solidna głowica, wykonana z najwyższej jakości kompozytów
wyposażona jest w duży, łatwo dostępny przycisk włączający, wokół którego zamontowano
niewielki, ale bardzo dobrze widoczny sygnalizator informujący nas o poziomie naładowania
litowo-jonowej baterii. Baterię szczelną do 40 m łączymy z główką za pomocą dołączonego do
zestawu prostego lub sprężynowego przewodu. Do kompletu dołączany jest uniwersalny
neoprenowy uchwyt na dłoń, do którego za pomocą jednej śrubki możemy zamontować
głowicę. Uchwyt możemy założyć zarówno na prawą jak i na lewą dłoń, a dzięki rzepom łatwo
dostosować jego rozmiary. Watershot posiada także w swojej ofercie modele ze szczelnymi do
150 m bateriami, a także model z dwukrotnie większą baterią.
Każda głowica jest szczelna do 150 m, dlatego jeśli ktoś zdecyduje się na głębsze nurkowanie,
to nie trzeba wymieniać całego sprzętu, a wystarczy zaopatrzyć się w dostosowaną do
własnych potrzeb baterię.

Parametry:
- Moc światła: 1800 lumenów
- Tryby pracy: 4 - mocny, średni, ekonomiczny i strobo
- Kąt świecenia: 9°
- Czas świecenia: Mocny - 1.5 h, średni - 3 h, ekonomiczny - 6 h, strobo - 15 h
- Wodoszczelność: bateria - 40 m, głowica - 150 m
Sygnalizator naładowania baterii

W zestawie:
- palnik 1800 lumenów
- bateria 4-cell litowo-jonowa (w plastikowej obudowie)
- ładowarka
- przewód
- neoprenowy uchwyt
- pas do przymocowania baterii do butli
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OŚWIETLENIE

STRYKR D1800 150M 8-Cell
CENA 3 999 pln

Model z dwukrotnie większą baterią pozwalającą na 3 godziny świecenia przy najmocniejszym
trybie. Stworzony został z myślą o nurku długo przebywającym pod wodą, potrzebującym
mocnego światła, będącego w stanie oświetlić największe głębiny oceanu.
Niewielkich rozmiarów solidna głowica, wykonana z najwyższej jakości kompozytów
wyposażona jest w duży, łatwo dostępny przycisk włączający, wokół którego zamontowano
niewielki, ale bardzo dobrze widoczny sygnalizator informujący nas o poziomie naładowania
litowo-jonowej baterii. 8-komorową baterię w aluminiowej obudowie szczelną do 150 m
łączymy z główką za pomocą dołączonego do zestawu prostego lub sprężynowego przewodu.
Do kompletu dołączany jest uniwersalny neoprenowy uchwyt na dłoń, do którego za pomocą
jednej śrubki możemy zamontować głowicę. Uchwyt możemy założyć zarówno na prawą jak i
na lewą dłoń, a dzięki rzepom łatwo dostosować jego rozmiary.
Każda głowica szczelna jest do 150 m, ale Watershot posiada także w swojej ofercie modele z
mniejszymi oraz szczelnymi do 40 metrów bateriami, więc każdy może zaopatrzyć się w
baterię dostosowaną do własnych potrzeb.

Parametry:
- Moc światła: 1800 lumenów
- Tryby pracy: 4 - mocny, średni, ekonomiczny i strobo
- Kąt świecenia: 9°
- Czas świecenia: Mocny - 3 h, średni - 6 h, ekonomiczny - 12 h, strobo - 30 h
- Wodoszczelność: bateria i głowica - 150 m
Sygnalizator naładowania baterii

W zestawie:
- palnik 1800 lumenów
- bateria 8-cell litowo-jonowa (aluminiowa obudowa w pokrowcu z D-ringiem)
- ładowarka
- przewód
- neoprenowy uchwyt
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OŚWIETLENIE

STRYKR SL 150M 4-Cell
CENA 2 499 pln

Model wyposażony w pojedynczy reflektor o mocy 900 lumenów i 4-komorową aluminiową
litowo-jonową baterię z pokrowcem szczelną do 150 m i pozwalająca na 3 godziny pracy na
najmocniejszym trybie.
Niewielkich rozmiarów solidna głowica, wykonana z najwyższej jakości kompozytów
wyposażona jest w duży, łatwo dostępny przycisk włączający, wokół którego zamontowano
niewielki, ale bardzo dobrze widoczny sygnalizator informujący nas o poziomie naładowania
litowo-jonowej baterii. 4-komorową baterię w aluminiowej obudowie szczelną do 150 m
łączymy z główką za pomocą dołączonego do zestawu prostego lub sprężynowego przewodu.
Do kompletu dołączany jest uniwersalny neoprenowy uchwyt na dłoń, do którego za pomocą
jednej śrubki możemy zamontować głowicę. Uchwyt możemy założyć zarówno na prawą jak i
na lewą dłoń, a dzięki rzepom łatwo dostosować jego rozmiary.
Każda głowica szczelna jest do 150 m, ale Watershot posiada także w swojej ofercie model SL
ze szczelną do 40 metrów baterią, więc każdy może zaopatrzyć się w baterię dostosowaną do
własnych potrzeb.

Parametry:
- Moc światła: 900 lumenów
- Tryby pracy: 4 - mocny, średni, ekonomiczny i strobo
- Kąt świecenia: 9°
- Czas świecenia: Mocny - 3 h, średni - 6 h, ekonomiczny - 12 h, strobo - 30 h
- Wodoszczelność: bateria i głowica - 150 m

W zestawie:
- palnik 900 lumenów
- bateria 4-cell litowo-jonowa (aluminiowa obudowa w pokrowcu z D-ringiem)
- ładowarka
- przewód
- neoprenowy uchwyt
Sygnalizator naładowania baterii

STRYKR SL 40M 4-Cell
CENA 2 249 pln

Model SL 40M 4-Cell wyposażony jest w pojedynczy reflektor o mocy 900 lumenów i
4-komorową baterię w plastikowej obudowie szczelną do 40 m i pozwalająca na 3 godziny
pracy na najmocniejszym trybie.
Niewielkich rozmiarów solidna głowica, wykonana z najwyższej jakości kompozytów
wyposażona jest w duży, łatwo dostępny przycisk włączający, wokół którego zamontowano
niewielki, ale bardzo dobrze widoczny sygnalizator informujący nas o poziomie naładowania
litowo-jonowej baterii. 4-komorową baterię w plastikowej obudowie, szczelną do 40 m
łączymy z główką za pomocą dołączonego do zestawu prostego lub sprężynowego przewodu.
Do kompletu dołączany jest uniwersalny neoprenowy uchwyt na dłoń, do którego za pomocą
jednej śrubki możemy zamontować głowicę. Uchwyt możemy założyć zarówno na prawą jak i
na lewą dłoń, a dzięki rzepom łatwo dostosować jego rozmiary.
Każda głowica szczelna jest do 150 m, a Watershot posiada także w swojej ofercie model SL ze
szczelną również do 150 m baterią, więc każdy może zaopatrzyć się w baterię dostosowaną do
własnych potrzeb.

W zestawie:
- palnik 900 lumenów

Parametry:

- bateria 4-cell litowo-jonowa (w plastikowej obudowie)

Moc światła: 900 lumenów

- ładowarka

Tryby pracy: 4 - mocny, średni, ekonomiczny i strobo

- przewód

Kąt świecenia: 9°

- neoprenowy uchwyt

Czas świecenia: Mocny - 3 h, średni - 6 h, ekonomiczny - 12 h, strobo - 30 h

- pas do przymocowania baterii do butli

Wodoszczelność: bateria - 40 m, głowica - 150 m
Sygnalizator naładowania baterii
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I D E A

LATARKI
T H E

NOWOŚĆ

B R I G H T E R

I D E A

AL 900

CENA 499 pln
Najnowsza latarka Big Blue o mocy 900 lumenów. Wyposażona jest w obrotowy system włączania i przejścia pomiędzy
trybami. W komplecie linka i ładowarka do litowo-jonowej baterii.
Dioda: 3 x LED
Moc: 900 lumenów
Wykonanie: Trwałe aluminium, antykorozyjne
Barwa światła: 6500K
Bateria: Litowo-jonowy akumulator
Kąt świecenia: 8°

NOWOŚĆ

Tryby pracy: 0, I, II, II, IV, SOS
Max głębokość: 100 m
Waga na powierzchni: 259 g (z bateriami)
Wyporność w wodzie: - 116 g (z bateriami)
Szybka: hartowane szkło
Wymiary: Długość 159.2 mm, średnica 45 mm

CF 900

CENA 619 pln
Najnowsza latarka Big Blue o mocy 900 lumenów i regulacją kąta padania światła. Wyposażona jest w obrotowy
system włączania i przejścia pomiędzy trybami. W komplecie linka i ładowarka do litowo-jonowej baterii.
Dioda: 3 x LED
Moc: 900 lumenów
Wykonanie: Trwałe aluminium, antykorozyjne
Barwa światła: 6500K
Bateria: Litowo-jonowy akumulator
Kąt świecenia: regulowany, od 8° do 37°
Tryby pracy: 0, I, II, II, IV, SOS
Czas pracy: 2 h przy trybie MAX, 20 h przy EKO

Max głębokość: 100 m
Waga na powierzchni: 306 g (z bateriami)
Wyporność w wodzie: - 157 g (z bateriami)
Szybka: hartowane szkło
Wymiary: Długość 180.9 mm, średnica 39.5 mm

FF 4X5 AFO
CENA 1 399 pln

SYSTEM AFO

Dioda: 3 x 5 W LED
Moc: 500 lumenów
Wykonanie: Trwałe aluminium, antykorozyjne
Barwa światła: 6500K
Baterie: 8 x AA Alkaliczne
Kąt świecenia: 60°
Czas świecenia: do 12 h
Max głębokość: 100 m
Waga na powierzchni: 750 g (z bateriami)
Wyporność w wodzie: - 230 g
Wymiary: Długość 217 mm, średnica 67 mm

System automatycznego wyłączania
latarki (Auto Flesh Off) przy błysku
flasha, tak by nie prześwietlić zdjęć. Po
zrobieniu zdjęcia latarka ponownie
sama się uruchamia.

PODWÓJNE O-RINGI

Obrotowy system włączania, przycisk blokowania.

FF 3X5W
CENA 1 149 pln

Dioda: 3 x 5 W LED
Moc: 500 lumenów
Wykonanie: Trwałe aluminium, antykorozyjne
Barwa światła: 6500K
Baterie: 8 x AA Alkaliczne
Kąt świecenia: 60°

Czas świecenia: do 12 h
Max głębokość: 100 m
Waga na powierzchni: 750 g (z bateriami)
Wyporność w wodzie: - 230 g
Wymiary: Długość 217 mm, średnica 67 mm

CF-250 NEO
CENA 389 pln

Dioda: 1 x Cree LED
Moc: 250 lumenów
Wykonanie: Trwałe aluminium, antykorozyjne
Barwa światła: 6500K
Baterie: 3 x AAA Alkaliczne
Kąt świecenia: ZOOM 6 - 31° - regulowany poprzez obracanie głowicy
Czas świecenia: do 1.2 h
Max głębokość: 100 m
Waga na powierzchni: 200 g (z bateriami)
Wyporność w wodzie: - 87 g (z bateriami)
Wymiary: 38 x 142 mm
DOSTĘPNA W 3 KOLORACH
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LATARKI
T H E

AL-250 SPOTTER
CENA 299 pln

Dioda: 1 x LED
Moc: 250 lumenów
Wykonanie: Trwałe aluminium, antykorozyjne
Barwa światła: 6500K
Baterie: 3 x AAA Alkaliczne
Kąt świecenia: 8° (z wiązką 15°)
Czas świecenia: do 1.2 h
Max głębokość: 100 m
Waga na powierzchni: 228 g (z bateriami)
Wyporność w wodzie: - 115 g (z bateriami)
Wymiary: 43 x 144 mm

AL-1X5W
CENA 259 pln

Dioda: Cree LED
Moc: 250 lumenów
Wykonanie: Trwałe Aluminium, antykorozyjne
Barwa światła: 6500K
Baterie: 3 x AAA Alkaliczne
Kąt świecenia: 40°
Czas świecenia: do 1.2 h
Max głębokość: 100 m
Waga na powierzchni: 161 g (z bateriami)
Wyporność w wodzie: - 140 g (z bateriami)
Długość: 136 mm

FL-107

CENA 269 pln
Dioda: 3W LED
Moc: 75 lumenów
Wykonanie: Poliwęglan
Barwa światła: 5000 – 10000K
Baterie: 4 x 1.5 AAA Alkaliczne
Kąt świecenia: 60°
Czas świecenia: 150 min
Max głębokość: 100 m
Waga na powierzchni: 83 g (z bateriami)
Wyporność w wodzie: - 230 g
Wymiary: Długość 132.5 mm, średnica 36 mm
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MASKI

AQUA FRAMELESS
CENA 149 pln

Legendarna jednoszybowa maska z bardzo dużym polem widzenia i niewielką
pojemnością wewnętrzną. Dzięki miękkiemu silikonowi bardzo dobrze przylega do twarzy.
Wyposażona w hartowane szkło.

SCUBA FRAMELESS
CENA 129 pln

Maska jednoszybowa o charakterystycznym kształcie. Bardzo duże pole widzenia i
wygodna kieszeń na nos to najważniejsze cechy tego modelu. Wyposażona w hartowane
szkło

X-TREME
CENA 119 pln

Jeden z najpopularniejszych modeli masek NAVA. Świetnie przylega do każdego typu twarzy.
Wyposażona w hartowane szkło.

X-PLORER
CENA 119 pln

Uniwersalna maska o niewielkiej pojemności wewnętrznej. Dostępna w czterech kolorach.

BK-MR
BK-GREY

C-NY

BS-BK

X-PLUS

CENA 149 pln
Maska, która dzięki bocznym szybkom posiada szerokie pole widzenia. Bardzo łatwa
regulacja paska.

BS-BK
C-NY

C-BL
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MASKI, PŁETWY

X-FORCE
CENA 119 pln

Uniwersalna maska. Średnia objętość wewnętrzna. Hartowane szkło. Bardzo miękki i
dobrze przylegający do twarzy silikon.

MEROU

CENA 139 pln
Maska do freedivingu i łowiectwa podwodnego o niewielkiej objętości wewnętrznej.
Bardzo łatwa regulacja paska. Ramki dodatkowo wzmacniane. Dostępna w 2 kolorach

BS-BK
CAMO-GREEN

VENTURI
CENA 189 pln

Płetwy paskowe o średniej twardości gumy i z systemem stabilizacji.
Dostępne w dwóch rozmiarach - M/L i L/XL
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KUSZE GUMOWE

NOWOŚĆ

CAYMAN E.T. ROLLER

DŁUGOŚCI

Nowa kusza Cayman E.T. Roller posiada wiele innowacji, które czynią z niej jedną z bardziej wyjątkowych kusz typu
Roller dostępnych na rynku. Wyprofilowana lufa wykonana z aluminium posiada dwie osobne prowadnice w górnej i
dolnej części. Wyposażona jest w dwa przednie stabilizatory redukujące odrzut.

CAYMAN CAVE

AR0175N 75 - 1 599 pln
AR0185N 85 - 1 649 pln

DŁUGOŚCI

Kusza ze stalową lufą i profilowaną szyną o średnicy 25 mm, anatomiczna rączka w kolorze białym, mechanizm
spustowy ze stali nierdzewnej umożliwia łatwe zwolnienie strzały i linki. Możliwość montażu kołowrotka. Stopka
ułatwiająca naciągnięcie gumy. Gwintowana strzała z czteroramiennym wymiennym grotem. Dwupołożeniowa blokada
spustu.

CAYMAN G.I.

645C 45 - 619 pln
655C 55 - 639 pln
665C 65 - 659 pln
675C 75 - 689 pln

DŁUGOŚCI

Ulepszona wersja modelu Cayman 2000. Posiada aluminiową lufę ze zintegrowaną prowadnicą. Kusza Cayman G.I. w
standardzie wyposażona jest w strzałę o średnicy 6.5 mm i gumy o średnicy 16.5 mm. Możliwość montażu kołowrotka.

CAYMAN SPORT

6611G 60 - 509 pln
6613G 82 - 549 pln

DŁUGOŚCI

Podstawowy model kuszy marki Omer. Posiada anodyzowaną aluminiową lufę, stalową strzałę PR80 o średnicy 6.5 mm,
standardowe widełki i gumy Top Energy o średnicy 16.5 mm. Możliwość montażu kołowrotka.

CAYMAN HF CAMU 3D

6611S 50 - 419 pln
6612S 60 - 429 pln
6613S 75 - 439 pln

DŁUGOŚCI

Kusza z wyprofilowaną aluminiową lufą w kolorze Camu. Głowica daje nam możliwość zamontowania jednej lub dwóch
gum. Średnica strzały 6.5 mm. Możliwość montażu kołowrotka.
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6422M 75 - 749 pln
6423M 90 - 779 pln

KUSZE PNEUMATYCZNE
TEMPEST

DŁUGOŚCI

Kusza Omer Tempest jest pneumatyczną kuszą do polowań podwodnych o bardzo dobrych właściwościach użytkowych i sile wystrzału. Cylinder
kuszy w fazie produkcji przechodzi przez specjalną obróbkę zapobiegającą powstawaniu korozji. Specjalne testy w oparach soli o wysokim
stężeniu, odpowiadającym całkowitemu zanurzeniu w słonej wodzie morskiej na 10 lat (!) nie wykazują żadnych znaków korozji na cylindrze.
Szkielet kuszy zbudowany został z materiałów odpornych na zużycie i uderzenia, a ergonomiczna rękojeść wykonana została z mkiękkiego,
termoplastycznego tworzywa. Mechanizm uwalniania liny oparty jest na obrotowym systemie opracowanym przez specjalistów z firmy Omer.

6380C 40 - 619 pln
6381C 50 - 649 pln
6382C 70 - 689 pln
6382C 50 REG - 669 pln

Model REG posiada regulację siły wystrzału

AKCESORIA DO KUSZ
MATCH SPORT UNIVERSAL 1311-US

MATCH SPORT PNEUMATIC 1311-OS

Kołowrotek z uniwersalnym adapterem do kusz
gumowych

Kołowrotek z adapterem do kusz pneumatycznych Tempest

MATCH SPORT CAYMAN 1311-CS

MATCH SPORT EXCALIBUR 1311-ES

Kołowrotek z adapterem pasującym do
wszystkich modeli kusz z serii Cayman

Kołowrotek z adapterem pasującym do
wszystkich modeli kusz z serii Excalibur

GROT

DELTA MEDIUM 3603

Grot do strzały:

Grot do strzały

CENA 149 pln

CENA 139 pln

CENA 159 pln

CENA 139 pln

CENA 49 pln

3704E - TRÓJZĄB - 39 pln
3705E - CZTEROZĄB - 45 pln
3706E - PIĘCIOZĄB - 59 pln

TRINIDAD 6589

MINI INOX 6588

Grot do strzały

Grot do strzały

CENA 39 pln

CENA 29 pln
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AKCESORIA DO KUSZ

STRZAŁA TEMPEST

STRZAŁA Ø 6.5 mm

Strzała do kuszy pneumatycznej Tempest

Gwintowana strzała o średnicy Ø 6.5 mm

33201 - TEMPEST40 - 69 pln
33211 - TEMPEST50 - 79 pln

3076I - 89.5 cm - 119 pln
3077I - 59.5 cm - 109 pln
3078I - 79.5 cm - 119 pln
3080I - 65 cm - 109 pln
3081I - 73 cm - 109 pln
3082I - 88 cm - 119 pln
3083I - 105 cm - 119 pln
3084I - 115 cm - 119 pln
3085I - 125 cm - 119 pln

NYLON LINE 1124

LINKA DYNEEMA 11452

CENA 69 pln

CENA 59 pln

Nylonowa linka o średnicy Ø1.7 mm i długości 50 m

Linka do widełek. Długość 5 m, średnica Ø 2.6 mm

Rozmiary:
S: 17.1 cm
M 19 cm
L 21 cm
XL 22.8 cm
Cena za sztukę

T-Tool

NIZAŁKA 5201CFS

CENA 39 pln

CENA 55 pln

Stalowa nizałka na ryby

NOŻE
MAXI LASER 5005

LASER 5004

Nóż z podwójnym czarnym ostrzem o długości 13,5
cm wykonanym ze stali nierdzewnej.

Nóż z podwójnym czarnym ostrzem o długości 9 cm
wykonanym ze stali nierdzewnej.

MINI LASER 5004M

MINIBLADE 5006

Nóż z podwójnym czarnym ostrzem o długości 8 cm
wykonanym ze stali nierdzewnej. W komplecie
pokrowiec na ramię.

Nóż z ostrzem o długości 11 cm wykonanym ze
stali nierdzewnej.

CENA 179 pln

CENA 139 pln

CENA 169 pln

CENA 139 pln
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NOŻE, AKCESORIA

MINIBLADE BLUNT TIP 5007

UCHWYT NA RAMIĘ 5105C

Nóż z tępym zakończeniem ostrza o długości 11 cm
wykonanego ze stali nierdzewnej

Uniwersalny uchwyt na ramię. Możemy
podczepić do niego nóż Minilaser, kołowrotek
Match 30 lub lub latarkę Minimicra.

CENA 139 pln

D-RING 6252

CENA 69 pln

PAS GUMOWY 5105C

CENA 23 pln

CENA 109 pln

Plastikowy D-Ring do podczepienia pod pas

Gumowy pas balastowy Omer o długości 135 cm.
Klamra ze stali nierdzewnej.

SKROBAK I MYDŁO 982SK

SKROBAK DO RYB 981SK

Skrobak do ryb i stalowe mydło usuwające z rąk
nieprzyjemny zapach ryb bez użycią środków
chemicznych

Skrobak do ryb

CENA 79 pln

CENA 45 pln

STALOWE MYDŁO 983
CENA 45 pln

Stalowe mydło usuwające z rąk nieprzyjemny
zapach ryb bez użycią środków chemicznych

KOMPUTER
MIK1

1005
CENA 1 099 pln
Komputer do freedivingu. Posiada tryb aktualnej godziny z budzikiem i wizualizacją temperatury. Tryb stopera, tryb timera odliczania,
który dzwoni co minutę przez ostatnich 10 min, dzwoni co 10 sekund przez ostatnią minutę i dzwonic co sekundę przez ostatnią minute.
W trybie zanurzenia mamy do wyboru opcję morze lub jeziora, komputer automatycznie aktywuje/dezaktywuje się po osiągnięciu
głębokości 1,5m i posiada pamięć zanurzenia. MIK1 oczywiście wyposażony jest w wizualizację temperatury w przedziale od -10°C do
+60°C. Ciekawą funkcją jest tryb wizualizacji zapisanych zanurzeń. Możemy zapisać maksymalnie do 199 zanurzeń, a każdy zapis
zawiera: numer zapisywania, godzinę i datę rozpoczęcia, długość zanurzenia, max głębokość zanurzenia, min temperaturę wody oraz
wskazanie miejsca zanurzenia. Dostępna jest również opcja kasowania zapisu bieżącego, poprzedniego lub wszystkich.
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MASKI

602NCF
Rewolucyjna maska do freedivingu stworzona we współpracy z MOMO Design. Główną cechą tej maski jest pole widzenia, które porównywalne jest
do naturalnego, ponad 30% większe niż w tradycyjnych maskach takich jak Alien.

219 pln

PRAWE OKO

TRADYCYJNA MASKA

Zero 3

NOS

NATURALNE POLE WIDZENIA

ARIES 8007N
CENA 189 pln

Maska posiada hartowane 3 mm szkło, podwójny silikonowy kołnierz, bezpoślizgowe
podwójne paski i szprzączkę, którą bardzo łatwo i szybko możemy modyfikować.

ALIEN 602NCF
CENA 179 pln

Maska Alien to model dedykowany do łowiectwa. Zredukowana waga i powierzchnia
wewnętrzna, idealne dopasowanie i bardzo solidna ramka. Hartowane 3 mm szkło,
podwójny silikonowy kołnierz, bezpoślizgowe podwójne paski i szybka modyfikacja
sprzączki

OLYMPIA 603N
CENA 199 pln

Maska posiada hartowane 3 mm szkło, podwójny silikonowy kołnierz, bezpoślizgowe
podwójne paski i szprzączkę, którą bardzo łatwo i szybko możemy modyfikować.
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POZOSTAŁE

FAJKI, PŁETWY, RĘKAWICZKI

SLALOM 60651SCF
CENA 99 pln

Innowacyjna fajka zaprojektowana tak, by jak najlepiej
przylegać do głowy, a co za tym idzie by poprawić
właściwości hydrodynamiczne. Jej kształt pozwala na
swobodne nurkowanie, również w jaskiniach bez ryzyka
otarć o skały. Wykonana z trwałego i wygodnego
termoplastycznego tworzywa.

STINGRAY

ROZMIARY

CENA 539 pln

P7141 41/42
P7142 43/44
P7144 45/46

Rewolucyjne płetwy do freedivingu Omer Stingray charakteryzują się bardzo wygodnym kaloszem wykonanym z
termicznego tworzywa i kątem nachylenia pióra, który w tym modelu wynosi aż 22° (porównując z tradycyjnymi
modelami gdzie kąt wynosi ok. 15/17°). Zastosowanie gumy Thermo o dwóch różnych typach sztywności poprawia
wygodę i komfort. Duży kąt nachylenia jest wynikiem prób optymalizacji mocy odepchnięcia w wodzie w stosunku do
zmęczenia.

MOŻLIWOŚĆ WYMIANY PIÓRA

STINGRAY SHORT

ROZMIARY

CENA 439 pln

P4639 39/40
P4641 41/42
P4642 43/44
P4644 45/46

Model Stingray Short posiada o 15 cm krótsze pióro niż w modelu Stingray. Krótsze pióro nie wymaga od nas takiego
wysiłku jak jest to przy modelu tradycyjnym, pozwala to zatem na podejmowanie wypraw na większe dystanse przy
minimalnym zmęczniu.

MOŻLIWOŚĆ WYMIANY PIÓRA

EAGLERAY

ROZMIARY

CENA 399 pln

NOWOŚĆ

Idealne płetwy zarówno dla początkujących jak i doświadczonych freediverów. Zdecydowanie najlepsze na rynku jeśli
chodzi o stosunek ceny do jakości. Posiadają pióro o kącie nachylenia 17° oraz bardzo wygodny kalosz.

P8140 40/41
P8142 42/43
P8144 44/45

MOŻLIWOŚĆ WYMIANY PIÓRA

AQUASTRETCH
CENA 129 pln

Neoprenowe rękawiczki o grubości 4 mm

ROZMIARY
S 446S
M 446M
ML 446ML
L 446L
XL 446XL
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SPIDER

RĘKAWICE i SKARPETY

SPIDER GLOVES

NOWOŚĆ

CENA 169 pln

Super elastyczne neoprenowe rękawice o wyjątkowo ciekawym wzornictwie dostępne w grubościach 3 i 5 mm. Bardzo
szczelne, ciepłe i wygodne. Na większości powierzchni zewnętrznej zastosowano wzmocnienia w kształcie szkieletu.
Dostępne w rozmiarach od S do XL

ROZMIARY

SPIDER 5 mm

S GL0150S
M GL0150M
L GL0150L
XL GL0150XL

NOWOŚĆ

SPIDER SOCKS

CENA 3 mm 119 pln - 5 mm 149 pln
Super elastyczne neoprenowe skarpety o wyjątkowo ciekawym wzornictwie dostępne
w grubościach 3 i 5 mm. Bardzo szczelne, ciepłe i wygodne. Na większości powierzchni
zewnętrznej zastosowano wzmocnienia w kształcie szkieletu.
Dostępne w rozmiarach od XS do XL

ROZMIARY
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SPIDER 3 mm

SPIDER 5 mm

XS SO01302
S SO01303
M SO01304
L SO01305
XL SO01306

XS SO01502
S SO01503
M SO01504
L SO01505
XL SO01506

SPORASUB
SPORASUB SP1 SPPC010001
CENA 1 149 pln

Komputer do freedivingu. Posiada tryb aktualnej godziny z budzikiem i wizualizacją temperatury. Tryb stopera, tryb timera
odliczania, który dzwoni co minutę przez ostatnich 10 min, dzwoni co 10 sekund przez ostatnią minutę i dzwonic co
sekundę przez ostatnią minute. W trybie zanurzenia mamy do wyboru opcję morze lub jeziora, komputer automatycznie
aktywuje/dezaktywuje się po osiągnięciu głębokości 1,5m i posiada pamięć zanurzenia. SP1 oczywiście wyposażony jest w
wizualizację temperatury w przedziale od -10°C do +60°C. Ciekawą funkcją jest tryb wizualizacji zapisanych zanurzeń.
Możemy zapisać maksymalnie do 199 zanurzeń, a każdy zapis zawiera: numer zapisywania, godzinę i datę rozpoczęcia,
długość zanurzenia, max głębokość zanurzenia, min temperaturę wody oraz wskazanie miejsca zanurzenia. Dostępna jest
również opcja kasowania zapisu bieżącego, poprzedniego lub wszystkich.
Dostępny pasek do zegarka w cenie 79 pln

NOWOŚĆ

PIRANHA
CENA 219 pln

Nowa maska Sporasub Piranha ze charakterystyczną ‘łuskową’ powierzchnią. Jest to bliźniacza wersja
modelu Zero3 marki Omer zaprojektowana również przez znaną włoską firmę designerską Momo Design.
Głowną cechą jest zwiększone pole widzenia w stosunku do innych masek i niewielka objętość wnętrza

MYSTIC

CENA 179 pln
Wyjątkowa maska wykonana z zaledwie dwóch elementów. Konstrukcja ogranicza
obciążenia i redukuje objętość wewnętrzną maski. Bardzo łatwa regulacja paska i świetne
dopasowanie do twarzy.

SPMA0100BG

SPMA0100BB

ROGER

CENA 139 pln
Neoprenowe rękawice wykonane z elastycznego materiału. Charakteryzują się wysokim
komfortem i są bardzo czułe np. podczas fotografowania pod wodą.
ROZMIARY
2 MM M SPNA13200M
2 MM L SPNA13200L
2 MM XL SPNA13200XL
2 MM XXL SPNA13200XXL
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4 MM M SPNA14400M
4 MM L SPNA14400L
4 MM XL SPNA14400XL

SPORASUB

GUNBAG
CENA 169 pln

Torba/pokrowiec na kuszę wykonany z tworzywa TPU (termoplastyczny poliuretan),
wzmacniany od spodu. Podwójny uchwyt, rączka oraz dodatkowe klamry dla
bezpieczniejszego transportu sprzętu. Zapinany na zamek błyskawiczny.
Wymiary: 170 x 20 x 20 cm

DRYBAG/FRIDGE
CENA 589 pln

Duża podwójna torba wykonana z tworzywa TPU (termoplastyczny poliuretan),
zaprojektowana specjalnie do łowiectwa podwodnego. Torby można ze sobą łączyć
specjalnymi klamrami. Wodoszczelna, górna torba przeznaczona jest do transportu
sprzętu do łowiectwa, a dolna torba jest lodówką wykonaną z materiałów
izolacyjnych, idealna do transportu ryb. Torby można nościć zarówno razem jak i
osobno. Każda posiada własne, niezależne uchwyty.
Wymiary: górna torba - 81 x 45 x 35 cm, lodówka - 81 x 30 x 23 cm

DRY BACKPACK
CENA 289 pln

Bezszwowy, wodoszczelny worek i plecak w jednym. Idealny na płetwy.
Rozmiar: 109 x 41 x 21 cm
Pojemność: 120 l
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KUSZE GUMOWE

CHALLENGER

DŁUGOŚCI

Aluminiowa lufa z prowadnicą Ø28 mm, ocynkowana czarna strzała Ø6.5 mm,
standardowe widełki, latexowe zielone gumy Ø16 mm, przycisk bezpieczeństwa

CHALLENGER PRO

ACH508 50 359 pln
ACH608 60 389 pln
ACH758 75 399 pln

DŁUGOŚCI

Aluminiowa lufa z prowadnicą Ø28 mm, strzała ze stali Ø6.5 mm, wzmacniane widełki,
latexowe gumy Ø16 mm, udźwig 180 kg, przycisk bezpieczeństwa

ORPHIE

ACHP508 50 459 pln
ACHP758 75 499 pln

DŁUGOŚCI

Niebieska lufa Ø20 mm, gwintowana strzała Ø7 mm, standardowe widełki, pojedyncza
guma Ø13 mm, przycisk bezpieczeństwa

SKWAL

207130 30 239 pln
207131 50 249 pln
207132 70 269 pln

DŁUGOŚCI

Aluminiowa niebieska lufa Ø25 mm, gwintowana strzała Ø7 mm z potrójnym grotem,
standardowe widełki, gumy latexowe Ø14 mm, przycisk bezpieczeństwa

SKWAL PRO

257230 35 269 pln
257231 50 279 pln
257232 75 299 pln

DŁUGOŚCI

Aluminiowa czarna lufa Ø25 mm, strzała Ø6 mm z potrójnym grotem, wzmacniane
widełki, gumy latexowe Ø16 mm, przycisk bezpieczeństwa
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2572300 35 389 pln
2572311 50 409 pln
2572322 75 439 pln

KUSZE GUMOWE

THAZARD

DŁUGOŚCI

Niebieska lufa Ø25 mm, gwintowana strzała Ø7 mm, standardowe widełki, pojedyncza
guma Ø13 mm, przycisk bezpieczeństwa

THAZARD EVOLUTION
Czarna lufa z Ø25 mm, gwintowana strzała ze stali Ø6.5 mm z potrójnym grotem,
standardowe widełki, gumy Ø14 mm, przycisk bezpieczeństwa

THAZARD PRO

ACH508 50 359 pln
ACH608 60 389 pln
ACH758 75 399 pln

DŁUGOŚCI
ACHP508 50 459 pln
ACHP758 75 499 pln

DŁUGOŚCI

Czarna lufa z prowadnicą Ø25 mm, strzała ze stali Ø6 mm z potrójnym grotem, wzmacniane
widełki, latexowe gumy Ø16 mm, przycisk bezpieczeństwa

TRAINING

207130 30 239 pln
207131 50 249 pln
207132 70 269 pln

DŁUGOŚCI

Lufa Ø25 mm, gwintowana strzała Ø7 mm, standardowe widełki, guma Ø13 mm, przycisk
bezpieczeństwa

KOŁOWROTEK DC114
CENA 119 pln

Kołowrotek do kusz Imersion, mozliwość nawinięcia 35 m linki o średnicy 2 mm.
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257230 35 269 pln
257231 50 279 pln
257232 75 299 pln

RĘKAWICE I SKARPETY

ELASKIN 2 mm HG02

ROZMIARY

CENA 109 pln

Rękawiczki o grubości 2 mm wykonane z miękkiego i wygodnego neoprenu wzmacnianego
na wewnętrznej stronie dłoni i palcach.

ELASKIN 5 mm HG07

XS/S
M/L
XL/XXL

ROZMIARY

CENA 119 pln

Rękawiczki o grubości 5 mm wykonane z miękkiego i wygodnego neoprenu wzmacnianego
na wewnętrznej stronie dłoni i palcach.

FLORIDA 3 mm

S
M
L
XL

ROZMIARY

CENA 99 pln

Wygodne i bardzo trwałe skarpety nylonowe o grubości 3 mm

PACIFIC 5 mm

HF650 XS
HF651 S
HF652 M
HF653 L
HF654 XL

ROZMIARY

CENA 119 pln

Wygodne i bardzo trwałe skarpety nylonowe o grubości 5 mm
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HP651 S
HP652 M
HP653 L
HP654 XL

ul. Jodłowa 27, 02-907 Warszawa
22 842 68 61 • 604 660 780
office@waterfall.pl • info@waterfall.pl
www.waterfall.pl

