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Dawno, dawno temu żyli ludzie z genialnymi pomysłami, 
którzy mieli odwagę spełniać swoje marzenia. Było to w roku 
1963. SCUBAPRO zostało powołane do życia z przesłaniem 
tworzenia innowacyjnych, zaawansowanych technologicznie, 
najwyższej jakości produktów nurkowych. Obietnica ta jest 
dotrzymywana już przez pięć dziesięcioleci. 

SCUBAPRO tworzy i produkuje najwyższej jakości, 
wyjątkowy sprzęt do nurkowania. Dzięki nieustającym 
badaniom i rozwojowi, efektywnym procesom 
produkcyjnym, umiejętnościom inżynierskim i pasji 
SCUBAPRO trwale zapisało się w historii nowoczesnego 
nurkowania. Stało się symbolem najwyższej jakości 
i profesjonalizmu. Dzięki naszej wyjątkowej, rozległej 
sieci dilerskiej jesteśmy w stanie zapewnić serwis na całym 
świecie. Dziękujemy za zaufanie i lojalność.
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LAT
INNOWACJI  
W SPORCIE 

NURKOWYM
Z okazji 50-lecia SCUBAPRO chcemy przypomnieć 
ludzi i produkty, które sprawiły, że SCUBAPRO stało się 
kultową marką nurkową. SCUBAPRO jest przykładem 
tego jak wiele może osiągnąć grupa zaangażowanych ludzi, 
których zespalają wspólne wartości i interesy, wyjątkowa 
pasja i profesjonalizm.

Cel SCUBAPRO jest prosty: dostarczać bezpieczne, 
niezawodne, funkcjonujące w różnych warunkach 
produkty. Aby go osiągnąć stosujemy najbardziej 
zaawansowane procesy produkcyjne, technologie 
i materiały oraz niezliczone ilości testów. Wszyscy 
pracownicy SCUBAPRO, inżynierowie, sprzedawcy 
tworzą najwyższą jakość, profesjonalizm i innowacyjność 
produktów. Z tych powodów SCUBAPRO jest wiodącą 
marką nurkową  uznaną na całym świecie.





1963

2013
SCUBAPRO zaprasza nurków z całego świata do wspólnego 
świętowania 50-lecia pasji i zaangażowania w rozwój profesjonalnego 
sprzętu nurkowego. Na naszej stronie internetowej znajdziesz więcej 
historycznych zdjęć i opowieści. scubapro.com

Wizjonerska maska pełnotwarzowa 1963

Pierwszy stopień MK2 1963

Drugi stopień downstream (108, 080, HP) 1965 

Pierwszy stopień  MK5 1965

Pierwszy stopień  MK6 1969

Oryginalna kamizelka wypornościowa (jacket) 1971

Zestaw kontroli wyporności 1974

Drugi stopień Pilot 1977 

Drugi stopień AIR 1 1979

Fajka Shotgun 1979 

Pas butli Super Cinch 1981

Odciążony, regulowany drugi stopień 1985

Drugi stopień D300 1986

Noże tytanowe 1986

Komputer nurkowy Aladin Pro1987

Maska Frameless 1990

Hot Frames 1993

Komputer nurkowy Air X 1994 

Komputer nurkowy Oxy 1996

Pierwszy stopień MK14 1997

Płetwy Twin Jet 2000

Drugi stopień S600 2001

Komputer nurkowy Galileo 2007

Płetwy Seawing Nova 2010

Linia jacketów X-Tek 2011

Meridian – computer nurkowy / zegarek 2012

1963 Miernik dekompresji (DCP)

1964 Tabliczka nawigacyjna 

1965 Płetwy Jet Fin

1969 Regulowany drugi stopień downstream (109) 

1971 Pierwszy stopień MK7 Audio

1972 Inflator z szybkozłączką

1975 Maska silikonowa Crystal

1978 Scubapro Stabilizing Jacket

1979 AIR 2

1980 Fajka Son of the Gun

1983 Pierwszy stopień MK10

1986 Drugi stopień G250

1986 Balanced Power Inflator

1986 Płetwy Sea Wing

1989 Latarka Blue Light

1992 Płetwy  Gorilla

1994 Drugi stopień D400

1995 Komputer TRAC (Time Remaining Air Computer)

1996 Pierwszy stopień MK20 Ultra-Light

1997 Maska Futura 1

2001 Pierwszy stopień MK25 - MK25 T

2002 Komputer nurkowy Smart

2009 Drugi stopień A700

2011 Drugi stopień C300/C200

2012 Płetwy Seawing Gorilla

2012 Maska Trufit







SCUBAPRO umożliwia pod wodą łatwy i naturalny 
oddech, sprawiając że nurek zapomina, że używa automatu 
oddechowego. Legendarny, przepływowy pierwszy 
stopień tłokowy MK 5, wyprodukowany w 1965r., który 
doczekał się ponad czterech kolejnych wersji, jako pierwszy 
stanowił wcielenie w życie naszego kredo: zapewnić 
kolejnym generacjom miłośników podwodnego świata 
niezrównany komfort oddechowy. W ciągu minionych 50 
lat nasi inżynierowie i projektanci wykorzystywali swoje 
doświadczenie i wiedzę w tworzeniu dosłownie setek 
różnych, wyjątkowych kategorii automatów oddechowych. 
W dziedzinie sztuki oddychania pod wodą nie można nic 
pozostawić przypadkowi. Samo to usprawiedliwia nasze 
nieustające testy i ciągłe dążenie do doskonałości. Ten rodzaj 
zaangażowania gwarantuje nadzwyczajne przeżycia nurkowe 
niezależnie, czy są to nurkowania głębokie, poznawanie 
egzotycznych wód, lokalnych jezior, czy brzegu morza.

ODDYCHANIE
R O Z D Z I A Ł  I

Nasza rekomendacja

P I E R W S Z Y  S TO P I E ń
MK25

D R U G I  S TO P I E ń
A700
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Wszystkie automaty oddechowe SCUBAPRO posiadają 
30-letnią gwarancję dla pierwszego właściciela.

PIERWSZE STOPNIE
Zadaniem pierwszego stopnia automatu oddechowego jest zredukowanie wysokiego 
ciśnienia powietrza do stałego ciśnienia średniego. Pierwsze stopnie automatów są 
tłokowe albo membranowe, w zależności od mechanizmu stosowanego do kontroli zawo-
ru otwierającego przepływ powietrza do drugiego stopnia automatu. Z powodu różnej 
konstrukcji, a także różnych korzyści z tego wynikających obie technologie mają swoich 
zwolenników w różnych kręgach nurkowych. 

Pierwsze stopnie automatów dostępne są w wersji INT oraz DIN. Oznaczenie INT (inter-
national) i DIN odnosi się do rodzaju przyłącza zaworu butli i pierwszego stopnia auto-
matu. Pierwsze stopnie z przyłączem DIN używane są najczęściej w Europie, na bazach 
nurkowych prowadzonych przez europejczyków oraz wielu nurków technicznych. Na ryn-
ku istnieją adaptery podróżne umożliwiające zmianę przyłącza z DIN na INT i odwrotnie.

ODCIĄŻONE STEROWANIE TŁOKOWE
MK25
Odciążone, sterowane tłokowo pierwsze stopnie preferowane są przez nurków 
rekreacyjnych oraz zawodowych o wysokich wymaganiach. Pierwsze stopnie odciążone, 
sterowane tłokowo dostarczają znacznie więcej powietrza do drugiego stopnia, przy czym 
ich wydajność jest zupełnie niezależna od zmian ciśnienia powietrza w butli. Konstrukcja 
ta umożliwia zastosowanie lżejszych, wrażliwiej reagujących komponentów co wpływa 
na wyjątkową szybkość reakcji zaworu, natychmiastową dostawę powietrza na żądanie 
i większy przepływ powietrza szczególnie przy niskim ciśnieniu w butli.

ODCIĄŻONE STEROWANIE MEMBRANOWE
MK17 / MK11
Pierwsze stopnie membranowe posiadają bardziej skomplikowaną budowę z większą 
ilością ruchomych części niż stopnie tłokowe. Sucha komora uniemożliwia dopływ wody 
do mechanizmu. Pierwsze stopnie membranowe są preferowane przez nurkujących 
w zimnych wodach, gdyż nie są podatne na zamarzanie. Polecane są podczas nurkowań 
w zanieczyszczonych, zamulonych akwenach. Pierwsze stopnie membranowe SCUBAPRO 
posiadają odciążony mechanizm zaworu, wiele opatentowanych rozwiązań, gwarantują 
wyjątkowo szybki dopływ powietrza do drugiego stopnia i fantastyczną pracę.

KLASYCZNY TŁOK DOWNSTREAM
MK2 PLUS
Ten rodzaj zaworu faworyzują centra nurkowe i wypożyczalnie sprzętu na całym świecie 
pracujące w ciepłych lub umiarkowanych akwenach. Jest on najlepszym przykładem 
automatu o absolutnej niezawodności, nieskomplikowanej budowie i minimalnych 
nakładach serwisowych. Klasyczna konfiguracja tłoka downstream to najprostszy 
mechanizm jaki istnieje do kontroli spadku ciśnienia z butli celem zasilenia drugiego 
stopnia. Gwarantuje bardzo solidną wydajność.
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MK25
SCUBAPRO od lat słynie z pierwszych stopni sterowanych tłokowo. MK25 to 
perfekcyjny przykład bardzo stabilnego ciśnienia średniego, stanowiącego gwarancję 
nieograniczonej, równomiernej, wyjątkowo dużej wydajności. Niedościgniona 
wydajność w każdych warunkach nurkowych i na dowolnej głębokości. Wykonany 
z chromowanego mosiądzu jest odporny na słoną wodę. Partner nurkowy na całe życie.

MK17
Wysoce wydajny automat MK17 ze sterowaniem membranowym został stworzony do 
pracy w trudnych warunkach oraz zimnej wodzie. Sucha komora ciśnieniowa chroni 
przed przedostawaniem się wody i zanieczyszczeń do mechanizmu, wspomagając 
jego niezawodne działanie. Chromowana metalowa obudowa, metalowe komponenty  
oraz sucha komora chronią przed zamarzaniem i gwarantują bezproblemowe 
funkcjonowanie nawet w najzimniejszej wodzie.

MK11
Zwarta, lekka konstrukcja MK11, wykonana z odpornego na słoną wodę mosiądzu 
skonstruowana została specjalnie w celu zmniejszenia ciężaru, co czyni go idealnym 
towarzyszem podróży. System membranowy chroni przed przedostawaniem się 
wody i  zanieczyszczeń do środka, podczas gdy technologia odciążenia umożliwia 
natychmiastową dostawę powietrza przy każdym ciśnieniu w butli.

MK2 PLUS
Został wprowadzony na rynek w 1962 r. i od tej pory jest ciągle udoskonalany. Jego 
klasyczny tłok downstream cieszy się ogromną popularnością szczególnie wśród 
szkół i ośrodków szkoleniowych. Prosty mechanizm tłokowy, niezawodność, łatwa 
konserwacja, solidna wydajność to atrybuty najlepiej charakteryzujące ten automat.
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C300

A700

S600 Anniversary

S600BT

S600

G260

R195

Wszystkie automaty oddechowe SCUBAPRO posiadają 
30-letnią gwarancję dla pierwszego właściciela.

DRUGIE STOPNIE
Drugi stopień automatu oddechowego ma za zadanie przełożenie 
ciśnienia średniego na naturalne ciśnienie otoczenia. Wysokiej klasy 
drugie stopnie zwiększają bezpieczeństwo nurkowania oraz znacznie 
redukują stres poprzez swobodne, niewymagające wysiłku oddycha-
nie, wynikające z wysokiej, dokładnie kontrolowanej ilości powietrza.

KLASYCZNY ZAWÓR DOWNSTREAM
R195 / R095
Klasyczny zawór downstream to najlepsze rozwiązanie dla resortów 
i wypożyczalni nurkowych a także nurków rekreacyjnych. Ten 
typ automatu jest szczególnie ceniony za swoje legendarne 
bezpieczeństwo pracy i niezawodność. Zawsze konieczny jest 
pewien wysiłek przy wdechu, aby pokonać siłę sprężyny i otworzyć 
zawór wdechowy.

ZAWÓR OFD (OPTIMAL FLOW DESIGN)
C300
Innowacyjny mechanizm zaworu gwarantuje niespotykaną do tej 
pory wydajność w nieodciążonych drugich stopniach. W nowej 
konstrukcji zaworu OFD przepływ powietrza nie jest zakłócony 
przez sprężynę, odpowiedzialną za opory wdechu.

ODCIĄŻONY ZAWÓR 
A700 / S600 / G260
Odciążony zawór zapewnia optymalny komfort oddychania, 
jest preferowany przez wymagających nurków. Technologia 
odciążonego zaworu drugiego stopnia zmniejsza ciśnienie 
powietrza dostarczone z pierwszego stopnia, redukując opory 
wdechowe do minimum. Efektem jest ekstremalnie wysoki, stabilny 
dopływ powietrza w każdych warunkach.

USTNIK SUPER COMFORT 
HIGH FLOW New

Zoptymalizowany otwór wlotowy powie-
trza oraz poszerzone listki umożliwiają 
zwiększony przepływ powietrza i lepszą 
stabilność. Dodatkowo komfort zwiększa 
zastosowanie antyalergicznego silikonu 
oraz ortodontyczny kształt. Mniejsze 
obciążenie szczęki i ust. Występuje we 
wszystkich drugich stopniach, oprócz 
automatów serii C. Dostępny także 
oddzielnie.

OSZCZĘDZAJ CZAS I PIENIĄDZE!
Wszystkie automaty SCUBAPRO zakupione po 1 listopada 
2012roku posiadają wydłużony do 2 lat albo 100 nurkowań 
okres wymaganego serwisowania (w zależności od tego 
co nastąpi wcześniej). 
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PIERWSZE STOPNIE
 MK25 / MK17

S600
WYDAJNOŚĆ

MOŻLIWOŚĆ DOPASOWANIA

ODPORNOŚĆ NA ZIMNĄ WODĘ 

NIEWIELKI CIĘŻAR

WAGA/ROZMIAR

WYDAJNOŚĆ

MOŻLIWOŚĆ DOPASOWANIA

ODPORNOŚĆ NA ZIMNĄ WODĘ

NIEWIELKI CIĘŻAR

WAGA/ROZMIAR

SYSTEMY  New

W 2013 roku nasz najlepiej sprzedający się automat oddechowy S600 pojawia się w  piątej edycji. Ponadczasowy 
design i chromowany zewnętrzny mosiężny pierścień dodają mu jeszcze więcej blasku, czyniąc ten najwyższej 
wydajności automat klasykiem. 

DRUGI STOPIEń
S600

MK25/S600
Istotą tego systemu jest doskonała 
wydajność i lekkość oddychania. 
Połączenie preferowane przez pro-
fesjonalistów nurkujących długo 
i głęboko. Ambitny nurek nigdy nie 
pożałuje tego wyboru.

MK17/S600
System gwarantujący dobrą wy-
dajność i łatwość oddechu we 
wszystkich warunkach nurkowych.

X   L

Gilbert de Coriolis TECHNICAL DIRECTOR, GLOBAL DIVING 
(FRANCE)

“System MK25/S600 jest wynikiem wieloletniego technicznego know-
how i innowacji, które w 1965r rozpoczął nasz pierwszy stopień MK5. 
Dzisiejszy MK25 i S600 osiągnął poziom technicznego zaawansowania, 
absolutnej niezawodności i niespotykanej wydajności, z którym nie może 
się równać żaden inny automat na świecie. Nurkując z MK25/S600 już 
przy pierwszym oddechu zauważysz, że coś jest inaczej. Oddychanie na 
głębokości jest bardzo proste, dzięki wspomaganiu oddechu. Przesuwasz 
język do tyłu i czujesz jak gaz miękko, bez wysiłku wpływa do płuc. 
To z pewnością mój ulubiony automat.”

S600 to najbardziej popularny drugi stopień SCUBAPRO znany 
na całym świecie ze swojej wydajności i niezawodności. Dzięki 
odciążonemu zaworowi najwyższej wydajności ogranicza do 
minimum pracę oddechu. Precyzyjnie wykonane, lekkie części 
oraz użyte materiały gwarantują dużą odporność na korozję 
i zwiększoną odporność na zamarzanie.

SYSTEMY BUTLOWE
Najwyższej jakości butle nurkowe o różnej 
pojemności i z różnymi zaworami.
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PIERWSZE STOPNIE
MK25 Jubileuszowa edycja

PIERWSZE STOPNIE
MK25 BT

EDYCJA JUBILEUSZOWA  New

Z okazji 50 – tych urodzin SCUBAPRO proponuje najczęściej sprzedawany 
System MK25/S600 w jubileuszowym wydaniu – limitowaną edycję Gold.

DRUGI STOPIEń
S600 Jubileuszowa edycja

X   L

BLACK TECH  New

Innowacyjna powłoka Black-Tech gwarantuje wyjątkowo stylowy, 
a jednocześnie odporny profesjonalny system.

DRUGI STOPIEń
S600BT

WYDAJNOŚĆ

MOŻLIWOŚĆ DOPASOWANIA

ODPORNOŚĆ NA ZIMNĄ WODĘ 

NIEWIELKI CIĘŻAR

WAGA/ROZMIAR

MK25 BT/S600 BT
Powłoka Black-Tech wygląda nie 
tylko bardzo elegancko ale wyróżnia 
się przede wszystkim niezwykłą 
odpornością na korozję i zadrapania. 
Zastosowanie jej w tym wyjątkowo 
wydajnym, niezawodnym systemie 
oddechowym zwiększa jego soli-
dność i techniczną atrakcyjność.

X   L

WYDAJNOŚĆ

MOŻLIWOŚĆ DOPASOWANIA

ODPORNOŚĆ NA ZIMNĄ WODĘ

NIEWIELKI CIĘŻAR

WAGA/ROZMIAR

MK25/S600 Jubileuszowa edycja
System ten przypomina zestaw MK10/
G250 z roku 1991. Specjalna, złotego 
koloru powłoka high-tech użyta 
w  dzisiejszej wersji jest twardsza 
niż 24-karatowe złoto i dzięki temu 
ekstremalnie odporna na ścieranie.

Wyjątkowe przeżycia nurkowe przez 
wiele lat.
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Alberto Belloni GENERAL MANAGER, SCUBAPRO EUROPE (ITALY)

“Nasz A700 łączy w sobie najlepsze cechy naszych poprzednich 
i obecnych automatów SCUBAPRO. A700 z zewnątrz podobny jest 
do naszego legendarnego drugiego stopnia BA, jednakże nowoczesna 
stylistyka, niewielkie wymiary, innowacyjna technika i najwyższa 
wydajność czynią go wyjątkowym automatem oddechowym. Od 
strony technicznej doszliśmy do wniosku, że nie wystarczy użyć tylko 
jednaj techniki, aby osiągnąć nasz ambitny plan budowy nowego 
automatu high tech, spełniającego standardy wyznaczone w naszej 
legendarnej przeszłości. Dlatego bez kompromisów integrujemy 
najlepszą technologię w każdym komponencie i funkcji. Aby to 
osiągnąć niezbędnych jest ponad 200 kroków produkcyjnych. A700 
to ręcznie wykonane dzieło sztuki - unikalne, niewielkie i wyjątkowe. 
Nic dziwnego, że nazywamy go diamentem.»

WYDAJNOŚĆ

MOŻLIWOŚĆ DOPASOWANIA

ODPORNOŚĆ NA ZIMNĄ WODĘ

NIEWIELKI CIĘŻAR

WAGA/ROZMIAR

WYDAJNOŚĆ

MOŻLIWOŚĆ DOPASOWANIA

ODPORNOŚĆ NA ZIMNĄ WODĘ

NIEWIELKI CIĘŻAR

WAGA/ROZMIAR

A700 SYSTEM
Niezwykły drugi stopień A700 w połączeniu z pierwszym stopniem MK25 albo MK17 tworzy system 
oddechowy najwyższej wydajności, spełniający wszystkie wymagania nurków.

DRUGI STOPIEń
A700

Wprowadzając automat A700 SCUBAOPRO po raz kolejny 
ustanowiło standard wydajności drugiego stopnia automatu. 
Zastosowana technologia wyjątkowego, odciążonego zaworu 
gwarantuje niespotykaną wydajność w niezwykłej, precyzyjnie, 
ręcznie wykonanej metalowej obudowie.
Bez względu na miejsce nurkowe A700 SCUBAPRO gwarantuje 
naturalny, lekki oddech. Niezastąpiony, niezawodny, najlepszy 
towarzysz nurkowy na całe życie.

MK25/A700
Unikalny system o najwyższej 
wydajności i elegancji. Wyjątkowa, 
metalowa obudowa zawiera naj-
nowocześniejszą, wytrzymałą, kom-
paktową technologię drugiego 
stopnia automatu.

MK17/A700
System o takim samym unikalnym 
wyglądzie co MK25/A700 prze-
znaczony do nurkowań w zimnej, 
zanieczyszczonej wodzie. Wszystkie 
elementy skonstruowano z myślą 
o ochronie przed zamarzaniem.

STRZEMIĘ INT
Adapter DIN/INT umożliwiający zmianę syste-
mu podczas podróży. Lekki i perfekcyjny. 
Wbudowany gwint umożliwia natychmiastowe 
połączenie bez użycia narzędzi.

PIERWSZE STOPNIE
MK25 / MK17
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Corrado Cominetti R&D MANAGER, SCUBAPRO EUROPE (ITALY)

“Stworzenie i wyprodukowanie nowego drugiego stopnia było 
nie tylko zadaniem do wykonania ale możliwością stworzenia 
czegoś nowego, poprawiającego doświadczenia nurkowe pod 
wodą. C300 to nowy rozdział w niezwykłej historii SCUBAPRO. 
Rozdział, w którym używamy całej naszej wiedzy i doświadczenia 
z zakresu automatów oddechowych. Kompaktowy i niezawodny, 
oferuje dużą ilość powietrza i zapewnia naturalne oddychanie. 
Nowy, zoptymalizowany zawór przepływowy skonstruowano 
tak, że powietrze może przepływać swobodnie. Nie potrzebujesz 
technicznego wykształcenia, aby to zrozumieć - twoje płuca zrobią 
to za ciebie.”

C300 SYSTEM
Systemy te  łączą drugi stopień C300 OFD z pierwszymi stopniami MK17 albo MK11.

Zastosowanie innowacyjnego zaworu OFD (Optimal Flow De-
sign) zmniejsza opory wdechu i gwarantuje dużo lepszą pracę 
oddechową w porównaniu z zaworami downstream. Bardzo lekki, 
z odporną na zadrapania osłoną. C300 to średniej klasy automat 
posiadający możliwości regulacji automatów najwyższej klasy. 
Wybierany przez zapalonych nurków rekreacyjnych.

DRUGI STOPIEń
C300

OF D

WYDAJNOŚĆ

MOŻLIWOŚĆ DOPASOWANIA

ODPORNOŚĆ NA ZIMNĄ WODĘ

NIEWIELKI CIĘŻAR

WAGA/ROZMIAR

WYDAJNOŚĆ

MOŻLIWOŚĆ DOPASOWANIA

ODPORNOŚĆ NA ZIMNĄ WODĘ

NIEWIELKI CIĘŻAR

WAGA/ROZMIAR

MK17 /C300
System gwarantujący bezpieczeń-
stwo i niezawodną pracę w zimnej 
wodzie przeznaczony dla nurków 
rekreacyjnych.

MK11 /C300
Doskonała charakterystyka odde-
chowa za niewielką cenę. Niedrogi 
system dla nurków rekreacyjnych, 
kochających podróże.

OCTOPUS C200
C200 w wersji octopusa wypo-
sażony dodatkowo w jaskrawożółtą 
pokrywę i jednometrowy wąż 
średniego ciśnienia w celu zwię-
kszenia bezpieczeństwa i prostoty 
użycia.

PIERWSZE STOPNIE
MK17 / MK11
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G260 to nowy, odciążony, regulowany drugi stopień o doskonałych 
parametrach wydajności w zimnej wodzie. Ważne elementy (zawór 
wlotowy, gniazdo zaworu, pokrętło regulacji oporów wdechu 
i  przyłącze węża) wykonane są z metalu. Wymagający nurkowie 
oraz fani G250 znajdą w G260 perfekcyjny automat oddechowy! 
Dzięki możliwości podłączenia węża z lewej lub prawej strony ten 
drugi stopień jest idealny do konfiguracji technicznych.

Harry Ward SALES DIRECTOR SCUBAPRO (USA)

“SCUBAPRO tworząc G250 w 1986 roku, ustanowiło milowy krok 
w technice oddechowej. Od tego czasu powstało ponad 20 wersji 
stale ulepszanych pod względem stylu i wydajności. Bazując na tym 
sukcesie z dumą przedstawiamy nowy G260, jako nasz najlepszy, 
zrównoważony automat nurkowy.”

WYDAJNOŚĆ

MOŻLIWOŚĆ DOPASOWANIA

ODPORNOŚĆ NA ZIMNĄ WODĘ

NIEWIELKI CIĘŻAR

WAGA/ROZMIAR

WYDAJNOŚĆ

MOŻLIWOŚĆ DOPASOWANIA

ODPORNOŚĆ NA ZIMNĄ WODĘ

NIEWIELKI CIĘŻAR

WAGA/ROZMIAR

G260 SYSTEM New

Nowy G260 stanowi kontynuację 25 letniej historii legendarnego drugiego stopnia G250, stworzonego w 1986 roku 
i przedstawionego w nowym blasku w roku 2007. 
Całkowicie nowy G260 jest bardziej kompaktowy i przewyższa wszystkich swoich poprzedników, gwarantując więcej 
wydajności. 

DRUGI STOPIEń
G260

PIERWSZE STOPNIE
MK25 / MK17

UCHWYT MAGNETYCZNY
Wielofunkcyjny, magnetyczny uchwyt typu quick 
clip ułatwiający mocowanie sprzętu.

MK25/G260
Skonstruowany dla nurków techni-
cznych, podoła każdej trudnej 
sytuacji, gwarantując wyjątkowo 
niezawodną wydajność.

MK17/G260
Idealny system dla nurków te-
chnicznych i jaskiniowych z  opty-
malnym prowadzeniem węży, per-
fekcyjny w zimnej wodzie.

X   L
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R195 SYSTEM  New

System ten łączy doskonałą jakość nowego drugiego stopnia R195 z pierwszym stopniem MK11. Najlepszy 
system dla początkujących i podróżujących nurków.

DRUGI STOPIEń
R195

PIERWSZY STOPIEń
MK11

X   L

WYDAJNOŚĆ

ADAPTABILITY

ODPORNOŚĆ NA ZIMNĄ WODĘ

NIEWIELKI CIĘŻAR

WAGA/ROZMIAR

MK11/R195
Bardzo niezawodny, wytrzymały 
system o wszechstronnym zasto-
sowaniu zarówno w zimnych, 
jak i ciepłych wodach. Idealny dla 
początkujących, którzy nurkują 
w różnych akwenach.

R195 to nowy projekt oparty na klasycznej wersji R190, w którym 
zastosowano najnowszych funkcji i materiałów. R195 łączy 
klasyczny zawór downstream z dużą membraną i klasycznym 
przyciskiem dozującym. Prosta, solidna konstrukcja gwarantuje 
niezawodność, czyniąc R195 idealnym drugim stopniem dla 
początkujących nurków. Możliwość obustronnego podłączenia 
węża umożliwia zastosowanie go w butlach DECO.

Georg Fraunhofer TECHNICAL MANAGER SCUBAPRO (GERMANY)

“R195 jest kolejnym krokiem w wyjątkowej historii automatów 
SCUBAPRO. Każdy nurek zna niezawodny drugi stopień R190. R195 
jest naturalną konsekwencją wieloletniego doświadczenia i rozwoju. 
Ten drugi stopień posiada bardzo bezpieczny i prosty system zaworów, 
jest wyjątkowo niezawodny, zapewnia optymalną wydajność. 
W połączeniu z pierwszym stopniem sterowanym membranowo 
– MK17, czy MK11 stanowi doskonały system oddechowy do 
nurkowania w zimnych wodach. Możliwość zamocowania węża 
z prawej lub lewej strony automatu, a także zwarta obudowa 
umożliwiają jego zastosowanie nawet w nurkowaniach technicznych. 
Jestem głęboko przekonany, że nowy R195 jest godnym następcą 
„pracusia” R190. Jestem zachwycony tym stopniem.”

R195 OCTOPUS
R195 w wersji Octopusa wypo-
sażony jest w jasnożółtą pokrywę 
i 100 cm waż ułatwiający użycie 
automatu.

NITROX
MK2Plus/R295 i MK25/S555 dostępne są także 
w specjalnej wersji Nitrox (M26).  W celu zapewnienia 
niezawodności i uproszczenia obsługi zostały stworzone 
zgodnie z najsurowszymi normami bezpieczeństwa.





Komputery przeniosły ludzi w kosmos a teraz zabierają 
nurków w głębiny. Przygody są przyjemne jedynie wtedy, 
gdy zagwarantowane jest bezpieczeństwo, a ważne czynniki 
mogą być zmierzone i obliczone. Firma UWATEC została 
założona w Szwajcarii – kraju znanym z doświadczenia 
w produkcji precyzyjnych zegarków. Wprowadziła ona 
sport nurkowy w nowe stulecie. Prekursorem stał się 
wyprodukowany w latach 80-tych, rewolucyjny komputer 
Aladin, który uskrzydlił marzenia nurków. W dniu 
dzisiejszym technika UWATEC’a jest zintegrowana z marką 
SCUBAPRO i zapewnia niezrównaną niezawodność, 
solidność i innowacyjność komputerów nurkowych 
i instrumentów. Te najwyższe standardy mają zastosowanie 
we wszystkich komponentach: algorytmach, procesorach, 
obwodach scalonych, wyświetlaczach, designie obudów, 
oprogramowaniach i trybach nurkowych (nitrox, apnoe, 
trimix) oraz w obliczeniach dekompresji z uwzględnieniem 
pomiaru pracy serca. Nasze produkty zaprojektowane są 
przez nurków dla nurków, z maksymalną innowacyjnością, 
jak gdyby nie istniały żadne granice.

POMIAR
R O Z D Z I A Ł  I I

Nasza rekomendacja

KO M P U T E R  N U R KO W Y
MERIDIAN

I N S T R U M E N T
KONSOLA ALADIN 2G



Zaawansowany algorytm ZHL8 ADT MB redukuje ryzyko powstawania mikropęcherzyków, 
zwiększając tym samym bezpieczeństwo nurkowania. Wybierając jeden z poziomów 
redukcji mikropęcherzyków (MB) z L0-L5 można dopasować stopień konserwatyzmu 
algorytmu, co pozwala na zmniejszenie nasycenia azotem lub przyspieszenie odsycania.

Predykcyjny algorytm wielogazowy (PMG) pozwala czerpać pełne korzyści z możliwości 
używania mieszanin o wysokiej zawartości tlenu, dodatkowo, oprócz podstawowej 
mieszaniny oddechowej. Komputer oblicza schemat dekompresji dla wszystkich 
możliwych kombinacji gazów i w sytuacji braku przełączenia na nową mieszankę, 
odpowiednio dostosowuje obliczenia. Wyposażony w pełny tryb planowania nurkowań 
występuje w modelach GALILEO SOL, 2G i Meridian. Opcjonalnie w GALILEO LUNA.

PDIS optymalizuje przebieg nurkowania z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa. Opcja 
PDIS (Profile Dependent Deep-Stops) wylicza pośrednie przystanki, w oparciu o  ilość 
azotu jaką ciało nurka zostało nasycone. Pod uwagę brane są aktualne nurkowanie, 
poprzednie nurkowania oraz mieszaniny gazów. PDIS jest wyjątkową, specjalistyczną 
aplikacją zwiększającą bezpieczeństwo i optymalizację danych dekompresji.

We wszystkich komputerach SCUBAPRO istnieje możliwość używania Enriched Air 
(Nitrox) o wartości od 21% do 100%. ppO2 ustawialne w zakresie od 1,0 do 1,6 bar.

W trybie głębokościomierza (Gauge) wyłączone są wszystkie ostrzeżenia i alarmy (oprócz 
alarmu o niskim stanie baterii). Komputer monitoruje głębokości, czas, temperaturę, nie 
przeprowadza obliczeń dotyczących dekompresji. Komputer funkcjonuje jako techniczny 
przyrząd pomiarowy dokonujący pomiarów do maksymalnej głębokości instrumentu.

Logbook: W logbook’u, po nurkowaniu zapisywana jest  głębokość, temperatura, 
częstotliwość pracy serca. Logbook zapisuje 100 godzin informacji nurkowych 
w odstępach 4-sekundowych. Za pomocą czytnika podczerwieni można go przenieść 
do komputera PC lub MAC (odrębne czytniki dla komputera MERIDIAN).

W trybie Apnea dostępna jest szeroka gama funkcji specyficznych dla free-diverów: 
większa częstotliwość próbkowania, ręczny start, specjalne alarmy i ostrzeżenia, 
ustawialna gęstość wody, specjalny logbook.

Bezpieczeństwo podróżujących nurków zwiększa wysokościomierz, który dokładnie 
mierzy wysokość n.p.m. i ostrzega nurka, gdy zbliża się on do wysokości niekompatybilnej 
z aktualnym statusem desaturacji nurka po ostatnim nurkowaniu.

Aktywne podświetlenie wyświetlacza z funkcją on/off.

Funkcja zakładki podczas nurkowania, daje możliwość zaznaczenia wyjątkowych 
momentów w trakcie nurkowania poprzez proste naciśnięcie przycisku.

Prosta wymiana baterii.

ZAAWANSOWANE FUNKCJE WSPÓLNE 
DLA WSZYSTKICH KOMPUTERÓW 
SCUBAPRO:
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DODATKOWE FUNKCJE KOMPUTERA MERIDIAN
•   Ekskluzywny, zintegrowany system monitoringu pracy serca, wykrywający wysiłek 

i  uwzględniający go w obliczeniach wysiłku pracy, a następnie kalkulacji dekompresji. 
W trybie APNEA, funkcja HR daje możliwość ustawienia specyficznego alarmu niskiego HR 
(częstotliwość serca). 

• Pełny zestaw funkcji zegarka. Data i godzina, godzina w opcji 12 lub 24-godzinnej, stoper pod  
       wodą i na powierzchni, wbudowany termometr, wysokościomierz dla wycieczek górskich, usta- 
  wienie UTC, budzik, tryb cichy, wskaźnik stanu baterii.

• Maksymalna głębokość pracy 120 m.

•  Stale wyświetlana, aktualizowana średnia głębokość, którą można zresetować w każdym 
momencie nurkowania.

DLACZEGO WARTO OBSERWOWAĆ PRACĘ SERCA PODCZAS 
NURKOWANIA?
Puls jest ważnym czynnikiem określającym zmęczenie. Wiadomo o tym już od bardzo 
dawna i  na rynku znajduje się wiele produktów umożliwiających ambitnym sportowcom 
optymalizację treningu i jego analizę. Sportowcy rekreacyjni na równi z profesjonalnymi 
maratończykami posiadają czujnik pomiaru pulsu w swoim standardowym wyposażeniu. 
Dlaczego nie wykorzystać tej techniki w sporcie nurkowym? Czujnik pomiaru pulsu 
umożliwia monitoring pracy serca pod wodą, poprawiając bezpieczeństwo nurkowania. 
Dzieje się tak dlatego, iż obserwacja pulsu umożliwia lepsze oszacowanie obciążenia / 
zmęczenia organizmu. Na zwiększone obciążenie następuje automatyczna reakcja. Mierząc 
puls można w celowy sposób trenować kondycję. 

Ponieważ wysiłek na większych głębokościach powoduje przyspieszenie krwioobiegu, 
przyczynia się także to większego nasycenia azotem, pomiar pulsu może być zastosowany 
w celu dokładniejszych obliczeń parametrów dekompresji. Nurkowanie staje się o krok 
bezpieczniejsze. Z  tego powodu komputery rodziny Galileo i Meridian wskazują nie tylko 
głębokość, czasy zerowe i parametry dekompresji ale także monitorują pracę serca. Oznacza 
to, iż indywidualne obciążenia organizmu jest uwzględnione w obliczeniach parametrów 
dekompresyjnych w połączeniu z innymi parametrami nurkowymi. 

Istnieje wiele czynników na które należy zwrócić uwagę nurkując z czujnikiem pomiaru 
pulsu. SCUBAPRO opublikowało broszurę informacyjną, w której wypowiadają się na ten 
temat światowej sławy naukowcy. Tak zwane abecadło fitness’u dostępne jest poprzez naszą 
stronę internetową albo bezpośrednio za pomocą kodu QR. 

Pomaga ono w lepszy sposób zrozumieć innowacyjną technologię SCUBAPRO i ją optymalnie 
zastosować.

Reima Holopainen, 

GENERAL MANAGER, UWATEC R&D TEAM, (SWITZERLAND)

“Meridian to wyjątkowy komputer nurkowy na rękę firmy SCUBAPRO wyposażony 
w najmocniejszy procesor i nasz zaawansowany, predykcyjny algorytm wielogazowy. 
Po raz pierwszy w komputerze nurkowym/zegarku zintegrowana została funkcja 
bezprzewodowej integracji danych dotyczących pracy serca. Zespół R & D oraz nurkowie 
testowi SCUBAPRO przetestowali Meridian w ekstremalnych warunkach, do granic 
limitów. Proces testowania komputera osobiście nadzorowałem, prowadziłem i w nim 
uczestniczyłem. Przeprowadziliśmy serię różnych eksperymentów w ekstermalnych warunkach 
i środowiskach na całym świecie, włączając techniczne nurkowania na głębokości 100 m, 
nurkowania jaskiniowe o czasie ponad 15 godzin oraz nurkowania APNEA na ponad 120 m.  
Z prawdziwą przyjemnością przedstawiam Państwu ten komputer.”

MERIDIAN
Skonstruowany przez nurków dla nurków, Meridian SCUBAPRO zapewnia zaawansowane funkcje 
w ponadczasowym opakowaniu nad i pod powierzchnią wody. Używaj komputera Meridian 
jako wielofunkcyjnego zegarka, komputera nurkowego w trybach SCUBA, APNEA lub GAUGE 
– SCUBAPRO wszystko to co najlepsze! Poszczególne obrazy wyświetlacza są łatwe w odczycie 
i proste w obsłudze: intuicyjne naciskanie przycisku +/-  prowadzi cię do bardziej zaawansowanych 
informacji i danych. Obudowa wykonana jest z najwyższej jakości stali nierdzewnej 316L, dwa 
odcienie wykończenia powierzchni, stabilne przyciski w nowoczesnym stylu.

KOMPUTERY
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DODATKOWO DO PODSTAWO-
WYCH FUNKCJI KOMPUTERÓW 
SCUBAPRO RODZINA GALILEO 
POSIADA:

GALILEO SOL
GALILEO SOL to najbardziej zaawansowany komputer nurkowy, posiadający wiele 
niezwykłych w branży nurkowej funkcji.

•  Bardzo duży wyświetlacz Dotmatrix oraz bardzo duża pamięć: umożliwiająca zapis 
100 godzin nurkowych w krokach co 4 s, zdjęć, tabeli nurkowych i statusu nasycenia tkanek.

•  Wypełniona olejem obudowa, umożliwiająca zwartą budowę, wyjątkowo duży wyświetlacz 
oraz głębokość pracy do 330 m.

•  Bezprzewodowa integracja z gazem z opcjonalnym nadajnikiem umożliwia wskazanie 
na wyświetlaczu danych o ciśnieniu w butli, rzeczywistego czasu dennego RBT oraz 
uwzględnienie zużycia powietrza w obliczeniach dekompresyjnych. 

•  Stale wyświetlana, aktualizowana średnia głębokość, którą można zresetować w każdym 
momencie nurkowania.

•  Pomiar częstotliwości pracy serca za pomocą ekskluzywnego, zintegrowanego czujnika 
POLAR. Bezpieczniejsze nurkowanie dzięki uwzględnieniu indywidualnego wysiłku 
w obliczeniach komputera, ponieważ każdy nurek, każde miejsce i każda sytuacja nurkowa 
jest inna (jako opcja do Galileo Luna).

•  Niezależny od położenia komputera cyfrowy kompas z pamięcią kierunku; kompleksowy 
system nawigacyjny.

•  Imponujące opcje personalizacji: wygląd wyświetlacza (light, classic, full), menu, alarmy 
i ostrzeżenia w wybranym języku i wiele innych.

•  Sol i Luna (+PMG) mogą być upgradowane o Trimix poprzez Internet.

GALILEO LUNA
Galileo Luna posiada wszystko co jest potrzebne podczas wyjątkowego poznawania 
podwodnego świata. Luna zawiera najnowsze technologie SCUBAPRO i wszystkie 
właściwości komputera Sol z wyjątkiem dwóch, które można dokupić w późniejszym 
terminie jako opcjonalny upgrade (pomiar częstotliwości pracy serca oraz predykcyjny 
program PMG).

Jari Tiira, 
SENIOR SOFTWARE ENGINEER, UWATEC R&D TEAM (SWITZERLAND)

“Stworzenie komputerów linii GALILEO otworzyło nowy rozdział w historii komputerów 
nurkowych. Wraz z  GALILEO wprowadzono wiele nowych idei, łącznie z opcją pomiaru 
częstotliwości pracy serca, która umożliwia uwzględnienie cyrkulacji krwi w obliczeniach 
wysiłku i pracy nurka. Galileo posiada niezależny od położenia komputera, ekstremalnie 
precyzyjny kompas oraz wyjątkową, maksymalną głębokość pracy – 330 m. Głównym celem 
GALILEO było jednak stworzenie jak najbardziej elastycznej konfiguracji, aby był on w stanie 
dopasować się do różnych potrzeb   nurków na całym świecie. Efektem jest duży, graficzny 
wyświetlacz GALILEO, wielojęzykowe menu i komendy na wyświetlaczu, umożliwiające 
indywidualne ustawienie komputera. Sukces Galileo trwa.“

KOMPUTERY
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ALADIN 2G
Dwugazowy komputer dla nurków technicznych, poszukujących szczególnych funkcji oraz 
nurków rekreacyjnych, ceniących sobie dokładny, prosty dostęp do informacji ale także 
planujących swój dalszy rozwój w sporcie nurkowym.

DIGITAL 330
Wyjątkowy, cyfrowy głębokościomierz. Dostarcza bardzo precyzyjnych informacji 
nurkowych, niezbędnych na wszystkich poziomach zaawansowania nurkowego. Nowy 
DIGITAL 330 to kontynuacja klasycznego Digitala firmy UWATEC z 1989 r. Przeznaczony jest 
dla nurków technicznych ale jest także idealnym instrumentem dla początkujących nurków. 
Doskonały instrument backupowy na wszystkich poziomach zaawansowania. DIGITAL 330 
gwarantuje najwyższą dokładność w każdych warunkach nurkowych.

Czujnik pracy serca został wyprodukowany przy współpracy z firmą POLAR – wiodącą firmą 
na rynku w produkcji urządzeń do pomiaru pulsu. Zawiera zaawansowaną technologię, 
umożliwiającą uwzględnienie pracy serca w obliczenia dekompresyjnych podczas nurkowania. 
Dzięki temu zwiększone jest bezpieczeństwo zarówno podczas nurkowań dekompresyjnych, 
jak i bezdekompresyjnych. 

CZUJNIK PRACY SERCA – POLAR

NADAJNIK

DODATKOWO DO PODSTAWOWYCH FUNKCJI KOMPUTERÓW 

SCUBAPRO ALADIN 2G POSIADA:

ALADIN 2G wyposażony w przekaźnik podczerwieni umożliwiający transfer danych, posiada funkcje 
zegarka oraz maksymalną głębokość pracy 120 m.

Brad Lally, 
GLOBAL PRODUCT DEVELOPMENT DIRECTOR, SCUBAPRO USA (CALIFORNIA)

“Aladin 2G to fantastyczny komputer dla nurków na każdym poziomie zaawansowania. Jest 
prosty w obsłudze, niezawodny i używa sprawdzonego algorytmu. Jego największą zaletą jest 
funkcjonalność. Nurek może go zakupić już do pierwszych nurkowań w wodach otwartych 
i korzystać z niego podczas całej ścieżki rozwoju nurkowego, także w trakcie zaawansowanych 
nurkowań technicznych.”

Mick Robertson, 
SALES DIRECTOR, ASIA PACIFIC (AUSTRALIA, HONG KONG, JAPAN)

“Oryginalny i do dzisiaj wyjątkowy cyfrowy głębokościomierz wprowadzony na rynek 
w 1989 r. nadal pozostaje najpopularniejszą, oszczędną alternatywą dla komputera nurkowego, 
zwłaszcza obecnie w udoskonalonej wersji DIGITAL 330. Wyjątkowy, niewielki DIGITAL 
330 jest popularny we wszystkich typach nurkowania. Ulubiony instrument wśród nurków 
rekreacyjnych, którzy chcą posiadać precyzyjny, cyfrowy, prosty instrument a także nurków 
technicznych, ceniących jego dokładność i wyjątkową głębokość pracy do 330 m. Ponadto 
każdego dnia tysiące DIGITALI 330 używanych jest w centrach nurkowaych,  na łodziach 
i w wypożyczalniach nurkowych, na Wielkiej Rafie Koralowej, w Tajlandii i Indonezji. Nurkowie 
rekreacyjni mogą w prosty sposób odczytać wskazania cyfrowego wyświetlacza, poza tym 
urządzenie zapisuje podstawowe parametry potrzebne każdemu nurkowi, jak. np.: głębokość, 
czas nurkowania, przerwę na powierzchni i temperaturę.”

KOMPUTERY

Nadajnik Smart stworzono z zastosowaniem najnowszych technologii i dzięki temu jest 
o 25% mocniejszy niż jego poprzednicy. Wyjątkowo prosty w obsłudze, musi być sparowany 
z  komputerem nurkowym tylko przed pierwszym użyciem. Zaawansowana technika 
kodowania zapobiega zakłóceniom pomiędzy różnymi komputerami.
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INNE INSTRUMENTY

1 2 4 5

ALADIN 2G KONSOLA 1  New

Dwa najwyższej jakości instrumenty 
zawarte w eleganckiej konsoli umożli-
wiające szybki odczyt najważniejszych 
parametrów nurkowania. 

• Komputer Aladin 2G 

• Manometr 0-400 bar & 0-6000 psi (Ø 48 mm) w mosiężnej obudowie

MANOMETR SCUBAPRO 2  New

Nowy, analogowy manometr w me-
talowej obudowie, wersja kompakt. 
Dzięki skali w jednostkach bar 
i  psi idealny dla podróżników i baz 
nurkowych z międzynarodowymi 
użytkownikami.

• Manometr 0-400 bar & 0-6000 psi  (Ø 48 mm) w mosiężnej obudowie

• Oznaczony na czerwono przedział skali od 50-0 bar (800 - 0 psi), dopuszczalna głębokość  
  150 m

MANOMETR COMPACT 3

Mały manometr: wyjątkowe bezpie-
czeństwo przy minimalnej objętości.

• Manometr 0 - 400 bar  (Ø 48 mm) w mosiężnej obudowie

• Oznaczony na czerwono przedział skali od 50 - 0 bar, w krokach co 10 bar

• Manometr 0 - 400 bar & 0 - 6000 psi (Ø 48 mm)  w mosiężnej obudowie

• Głębokościomierz: skala do 70 m, Ø 48 mm, wskaźnik maksymalnej głębokości, wypełniony  
  powietrzem

3

KONSOLA COMPACT  TWIN 4

Zwarta, łatwa w odczycie, solidna, 
dwuelementowa konsola o ergo-
nomicznym kształcie, zawierająca 
dwa najważniejsze instrumenty.
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INNE INSTRUMENTY

6 7 8

GŁĘBOKOŚCIOMIERZ STANDARD 6

Godny zaufania głębokościomierz, 
idealny dla początkujących, a 
także jako instrument backup dla 
profesjonalistów.

• Analogowy głębokościomierz wypełniony olejem

• Wskaźnik maksymalnej głębokości

• Odporna, nylonowa obudowa

KOMPAS FS-2 7

FS-2 to uniwersalny kompas z wy-
jątkowym kątem odczytu do 35%, 
prosty odczyt i funkcjonowanie 
niemal w każdej pozycji.

• Funkcjonuje na obu półkulach (Północnej i Południowej)

• Wyjątkowy kąt odczytu do 35°, niezawodny odczyt w każdej pozycji

• Wypełniony olejem, odporny na wpływy ciśnienia

• Dostępny jako model na pasek lub z clipem (retraktor)

IRDA 8

Czytnik podczerwieni umożliwiający 
trasnfer danych z komputera nurko-
wego do komputera PC.

• Prosty i szybki przekaz danych z komputerów UWATEC do PC (przyłącze USB)

• Kompatybilny z komputerami MAC

KONSOLA MAKO 5

Niewielka podróżna konsola z kom-
pasem i manometrem.

• Manometr 0 - 400 bar  (Ø 48 mm) w mosiężnej obudowie

• Kompas z bocznym okienkiem, ułatwiającym odczyt 





Zawodowy nurek kontrolujący rury w fabryce w Kalifornii, 
oceanograf prowadzący badania dla Smithsonian, operator 
filmowy IMAX, kręcący dokumentalny film czy instruktor 
nurkowania prowadzący zajęcia w rodzimych wodach: 
profesjonaliści polegają na naszych jacketach.

Pierwszy jacket stabilizacyjny powstał dzięki sugestii 
sprzedawcy, aby stworzyć „otulającą” wersję bardzo 
popularnego wtedy jacketu ze skrzydłem. Ten pierwszy 
jacket stabilizacyjny z 1978roku połączył w sobie 
bezpieczeństwo na powierzchni – utrzymywanie pionowej 
pozycji - z komfortem nurkowania zapewnianym przez 
jacket ze skrzydłem, gwarantując niezależnie od pozycji 
nurkowej niespotykaną dotąd stabilność. Ten typ jacketu 
jest do dzisiaj dostępny pod nazwą „Classic”. Od tej pory 
w sposób ciągły inwestujemy w rozwój nowych krojów, 
materiałów, zapięć i technologii produkcyjnych. Nasze 
poszukiwania innowacyjnych materiałów i nowych wzorów 
zwiększają komfort i atrakcyjność naszych jacketów ADV, ze 
skrzydłem oraz bardzo popularnych jakcetów podróżnych. 

STABILIZACJA
R O Z D Z I A Ł  I I I

Nasza rekomendacja

JACKE T
X-FORCE
I N F L ATO R

AIR 2



TRZY TYPY JACKETÓW SCUBAPRO

Kieszenie balastowe New  
Jackety X-Black i X-Force posiadają nowe kieszenie balastowe ze 
stabilnym spodem z tworzywa sztucznego, ułatwiającym montaż 
i wyciąganie. Kieszenie zabezpieczone są za pomocą dużych 
klamer, zapewniających stabilne położenie i szybki demontaż 
w sytuacjach awaryjnych. 

Zawory bezpieczeństwa New  
Klasyczny zawór bezpieczeństwa SCUBAPRO został udoskonalony. 
15% wzrost przepustowości gwarantuje szybszą reakcję zaworu, 
płaski kształt zmniejsza opory, mocniejsza linka i nowy kształt kulki 
ułatwiają obsługę.

BPI i nowy adapter New  
Power Inflator otrzymał nowy opływowy kształt. Nowy przycisk 
wlotowy jest łatwiejszy w obsłudze i wymaga użycia mniejszego 
nakładu siły. W inflatorze zastosowano także miększy ustnik, nowe 
mocowanie węża karbowanego SQAP (Safe and Quick Air Pin) oraz 
nowy adapter kątkowy na łączeniu węża.

JACKETY 31

AIR2
SCUBAPRO stworzyło koncepcję integracji drugiego stopnia 
automatu z inflatorem -  AIR2 - w 1979 r. Obecnie proponowany 
jest już model czwartej generacji, bardziej opływowy, 
nowoczesny, ergonomiczny i lżejszy od poprzedników. Idealny 
w podróży. AIR2 zapewnia niezawodne napełnianie jacketu przy 
każdym ciśnieniu powietrza w butli. AIR2 nie jest jednak zwykłym 
inflatorem. Jego konstrukcja zawiera najlepsze technologie 
automatów oddechowych, gwarantujących maksymalną 
wydajność i niezawodność. Ergonomiczny kształt umożliwia 
obsługę we wszystkich warunkach nurkowych. Przycisk 
wylotowy gwarantuje szybkie i łatwe usunięcie powietrza 
z  jacketu. Konfiguracja z pojedynczym wężem, obsługa jedną 
ręką, mechanizm samooczyszczający, umożliwiający usunięcie 
wszelkich zanieczyszczeń – AIR2 jest niezastąpiony. Dostępny 
opcjonalnie.

A

B

C

A B C

Jacket ze skrzydłem
W modelu tym komora powietrzna znajduje się po obu stronach butli 
a nie pod ramionami, ani na ramionach nurka. Dlatego też jackety 
te wybierane są przez nurków preferujących całkowitą swobodę 
ruchów w okolicy klatki piersiowej. Pod wodą ten typ jacketów ułatwia 
nurkowi utrzymanie pozycji horyzontalnej SCUBAPRO integruje 
w  tych jacketach opatentowane systemy noszakowe, gwarantujące 
zwiększony komfort podczas długich oraz powtórzeniowych 
nurkowań, nawet z podwójnymi butlami.

Jacket regulowany (ADV) 
Jackety regulowane to połączenie prostoty użycia nad wodą i stabilności 
pod wodą. Z tego powodu jest to najbardziej rozpowszechniony 
typ jacketu w świecie nurkowym. Jackety regulowane z przodu 
umożliwiają różnorodne warianty dopasowania zależnie od grubości 
i kształtu używanego skafandra. Klamry ramienne ułatwiają zakładanie 
i zdejmowanie jacketu.

Jacket stabilizacyjny
SCUBAPRO jako pierwsze stworzyło i wprowadziło na rynek jacket 
stabilizacyjny w 1971r., który zrewolucjonizował kontrolę pływalności. 
Wewnętrzne połączenia umożliwiają swobodny przepływ powietrza 
do najwyższego punktu. Nurek otoczony jest poduszką powietrza, 
może poruszać się prosto i precyzyjnie. Do dzisiaj ten typ jacketów 
preferowany jest przez zawodowych nurków, ponieważ gwarantuje 
wyjątkową wyporność, stabilność i kontrolę pływalności.

Większość jacketów posiada zintegrowany system balastowy oraz 
kieszenie trymujące na plecach, całkowicie zastępujące tradycyjny pas 
balastowy. Jackety wyposażono w praktyczne kieszenie na dodatki 
oraz różnego rodzaju mocowania. Wszystkie jackety dostarczane są 
fabrycznie ze zbalansowanym Power Inflatorem, AIR2 dostępne jest 
opcjonalnie. Wszystkie posiadają dwa zawory spustowe z linką, jeden 
zawór spustowy zintegrowany z wężem karbowanym oraz system 
SQAP (Safe and Quick Air Pin) umożliwiający wypuszczenie powietrza 
bezpośrednio na zaworze ramiennym.
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JACKETY REGULOWANE ADV

WYPORNOŚĆ

MATERIAŁ

REGULACJA  
WAGA/ROZMIAR

DODATKI  

1 2

X-BLACK 1  New  

Nowy jacket X-BLACK wyposażony jest w ekskluzywny system AirFlex, rozpoznawalny po 
czerwonych gumowych taśmach. Upraszcza on kontrolę wyważania i gwarantuje stabilność. 
Jacket posiada nowe kieszenie balastowe z twardym spodem, nowy zawór wylotowy oraz BPI 
z łatwo dostępnymi przyciskami. Ekskluzywny jacket z najlepszym wyposażeniem. Wyjątkowy 
komfort i opływowy kształt, nawet przy całkowitym napełnieniu zapewnia ergonomiczny krój. 

X-FORCE 2  New  

X-Force wyposażony jest w nową, wyprofilowaną komorę powietrza, która komfortowo 
otula nurka i zapewnia większą pojemność w dolnej partii pleców. Krój jacketu gwarantuje 
doskonałe dopasowanie i rozłożenie ciężaru. Jacket posiada nowe kieszenie balastowe 
z twardym spodem, nowy zawór wylotowy oraz BPI z łatwo dostępnymi przyciskami 
i  adapterem kątowym. X-Force to więcej niż połączenie doskonałych parametrów, które 
czynią go idealnym wyborem dla początkujących i zaawansowanych nurków.

WYPORNOŚĆ

MATERIAŁ

REGULACJA  
WAGA/ROZMIAR

DODATKI  

C1 00 0 D

N 42 0 D
x 6

S Stee l Airnet Zip

x 2

C1 00 0 D

N 42 0 D   Airnet Zip

x 2
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JACKETY REGULOWANE ADV

2

GO 2  

Idź (GO) i zanurkuj w świat. To nasze przesłanie z tym nowym jacketem podróżnym. Lekki, łatwy 
do spakowania, bardzo komfortowy ze zintegrowanym systemem balastowym. Sprawdzona 
jakość SCUBAPRO bez dodatkowego obciążenia. W rozmiarze L waży tylko 2,6 kg.

C1 00 0 D

N 42 0 D
x 2

S Stee l Padde d Ve lc ro

x 2
octo

WYPORNOŚĆ

MATERIAŁ

REGULACJA  
WAGA/ROZMIAR

DODATKI

1

X-ONE 1

Nowy jacket X-One spełnia oczekiwania wszystkich, którzy poszukują prostego, dobrze 
wyposażonego jacketu. Bazuje na jackecie T-One ale zawiera zintegrowany system balastowy. 
X-One jest idealnym, wszechstronnym jacketem dla początkujących, szkół i centrów 
nurkowych. Kod rozmiaru znajduje się na karku i kieszeniach.

C1 00 0 D

N 42 0 D
x 2

S Stee l Padde d Ve lc ro

x 2
octo

WYPORNOŚĆ

MATERIAŁ

REGULACJA  
WAGA/ROZMIAR

DODATKI  

Option
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WYPORNOŚĆ

MATERIAŁ

REGULACJA  
WAGA/ROZMIAR

DODATKI

43

WYPORNOŚĆ

MATERIAŁ

REGULACJA  
WAGA/ROZMIAR

DODATKI  

EQUATOR 3  

Equator to typowy jacket podróżny: bardzo komfortowy, w pełni regulowany, ze 
zintegrowanym systemem balastowym i wieloma wspaniałymi dodatkami. Jego kompaktowa 
i lekka konstrukcja czyni go idealnym jacketem w rodzimych wodach ale także w miejscach 
nurkowych na całym świecie.

BELLA PINK 4

Jacket Bella został stworzony wyłącznie dla kobiet i dopasowany do kobiecych kształtów. 
Ten nowoczesny jacket posiada wszystko czego kobieta nurek zapragnie, włącznie z nową, 
dostępną tylko w SCUBAPRO komorą powietrzną. Jacket Bella to gwarancja niespotykanego 
komfortu i wyjątkowego bezpieczeństwa.

N 42 0 D

N 42 0 D

Smal l

Zip

x 2

N 42 0 D

N 42 0 D

x 6
S Stee l Padde d Zip

x 2

JACKETY REGULOWANE ADV
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JACKETY ZE SKRZYDŁEM & STABILIZACYJNE

1 2

SEAHAWK 1  

To najnowszy członek rodziny dynamicznych i komfortowych jacketów ze skrzydłem 
SCUBAPRO. Seahawk zapewnia absolutną swobodę ruchów, posiadając jednocześnie 
tradycyjne kieszenie na dodatki.

MASTER 2  

Master jacket został skonstruowany jako kamizelka wypornościowo-ratunkowa dzięki swej 
wyporności oraz pozycji nurka „twarzą ku górze” na powierzchni. Master Jacket to właściwy 
wybór dla nurków zawodowych, instruktorów i doświadczonych nurków, intensywnie 
korzystających z jacketu, oczekujących precyzyjnej pływalności, kontroli i wygody.

C1 00 0 D

N 42 0 D
x 6

S Stee l Padde d Zip

x 2

Padde d

WYPORNOŚĆ

MATERIAŁ

REGULACJA  
WAGA/ROZMIAR

DODATKI  

WYPORNOŚĆ

MATERIAŁ

REGULACJA  
WAGA/ROZMIAR

DODATKI
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SYSTEMY X-TEK WINGSYSTEMY X-TEK

21 3

SYSTEMY WYWAŻANIA 
Wprowadzenie na rynek najwyższej ja-
kości linii jacketów Tech było możliwe 
dzięki wieloletniemu doświadczeniu 
SCUBAPRO, ekspertyzom inżynierskim 
oraz nieustannemu dążeniu do dosko-
nałości i najwyższej jakości. 

Linia jacketów X-Tek to system modu-
łowy, który tworzą kompatybilne 
komponenty. Spełniają one wymagania 
nurków i dopasowują się do wszystkich 
systemów filozoficznych Tek Diving, bez 
konieczności kompromisów w stosunku 
do jakości, wytrzymałości, łatwości 
użycia i ogólnego komfortu nurkowania. 

Powłoka zewnętrzna wszystkich skrzydeł 
X-Tek wykonana jest z nylonu 1680D, 
gwarantującego najwyższej jakości wo-
rek o dużej wytrzymałości na ścieranie. 
Komora wewnętrzna wykonana jest 
z nylonu 420D, który posiada większą 
odporność na przebicie w porównaniu 
do powłoki z poliuretanu. Każdy jacket 
wyposażony jest w stabilny, tradycyjny 
inflator. W sprzedaży dostępne są gotowe 
systemy lub pojedyncze skrzydła, uprzęże 
i dodatki umożliwiające skonfigurowanie 
indywidualnego systemu.

X-TEC - SYSTEMY WYPORNOŚCIOWE I PRODUKTY 
Uprzęże, płyty, kieszenie i inne dodatki dostępne oddzielnie. Opis całej palety produktów 
dostępny jest na naszej stronie internetowej. 

PURE TEK 1  

Systemy ze skrzydłami typu Donat o różnej wyporności dla pojedynczych lub podwójnych 
butli.
•   Pojedyncza butla: Skrzydło X-TEK Donut (wyporność 18 kg) + uprząż PURE TEK z płytą ze stali  
   nierdzewnej oraz adapterem do mocowania pojedynczej butli.
•  Zestaw dwubutlowy: skrzydło X-TEK Donut (wyporność 27 kg) + uprząż PURE TEK z płytą ze  
   stali nierdzewnej.

FORM TEK 2  
Nurkowanie z podwójnymi butlami nigdy dotąd nie było tak komfortowe. Uprząż można 
łatwo doposażyć w system kieszeni balastowych QR.
•   Skrzydło HS (wyporność 27 kg dla podwójnych butli) + 3 częściowa uprząż FORM TEK    

 (wyściełana uprząż z płytą ze stali nierdzewnej).

•  Możliwość przebudowy dla pojedynczej butli.

PRO TEK TWIN  
& TWIN EXTREME 3  

System spełniający wymagania nawet najtrudniejszych nurkowań. Dwupowłokowe 
skrzydło w kształcie podkowy, z dwoma niezależnymi powłokami wewnętrznymi, 
stalowa płyta, bardzo wytrzymały noszak są gwarancją jakości i bezpieczeństwa. 
•  Wersja PRO podwójna komora o wyporności 27 kg do zestawu podwójnych butli + uprząż  
   ProTek.
•  Wersja EXTREME PRO z podwójną komorą o wyporności 40 kg dla większych ilości butli +  
   uprząż Pro Tek.





Ochrona – łatwo powiedzieć, trudniej zrobić. Podczas 
eksploracji mórz, rzek i jezior musimy chronić nie tylko 
środowisko ale także nurka. Ochrona przed lodowatymi 
oceanami, czy jeziorami, w czasie nurkowań powtórzeniowych 
w wodach  umiarkowanych oraz promieniami słonecznymi 
i parzącymi meduzami na równiku – na każdą okazję 
potrzebny jest odpowiedni skafander. Wybór należy do ciebie. 

W 1996 roku SCUBAPRO przedstawiło koncepcję 
„Layers Z”, umożliwiającą łączenie ze sobą różnych 
skafandrów, o różnej grubości w celu uzyskania pożądanego 
efektu izolacyjnego. Wprowadziliśmy nawet parametr 
TPF (Thermal Protection Factor), za pomocą którego 
można określić poziom ochrony termicznej skafandra.

Tam, gdzie jest wolny wybór rośnie także odpowiedzialność. 
Oprócz tworzenia różnych modeli, wykorzystania różnych 
materiałów, uszczelnień i zapięć stosowanych w naszych 
skafandrach przez wszystkie lata stale mieliśmy na uwadze 
dbałość o środowisko naturalne. P.A.H. (Polycyclic 
Aromatic Hyrocarbons) znajdujące się w wielu produktach 
wykonanych z materiałów powstałych na bazie ropy naftowej 
może być toksyczny w połączeniu z innymi komponentami. 
Rodzaj pianki użyty w naszych skafandrach zawiera jedyną 
formułę ściśle odpowiadającą restrykcyjnym testom P.A.H. 
Jesteśmy bardzo zadowoleni, iż oferujemy neopren lepiej 
chroniący zarówno naszych nurków, jak i nasze oceany.

OCHRONA
R O Z D Z I A Ł  I V

Nasza rekomendacja

S K A FA N D E R
EVERFLEX 5/4MM

R Ę K AW I C E
EVERFLEX 5MM



SKAFANDRY SUCHE  
I PÓŁSUCHE

Skafandry suche stworzono w celu ochrony przed zimnem i zanieczyszczoną wodą. 
Zaspakajając indywidualne potrzeby SCUBAPRO proponuje różne rodzaje skafandrów 
suchych i półsuchych.

Skafandry suche - neopren
Skafander suchy z bardzo gęstego neoprenu jest bardzo wygodny, podobnie jak 
skafander mokry chroni przed zimną wodą, gwarantując komfortowe ciepło i szczelność. 
Jest on idealnym skafandrem dla nurków rekreacyjnych, preferujących łatwy w ubieraniu 
i prosty w użytkowaniu skafander suchy. Może być używany bez lub z ocieplaczem.

Skafandry suche - trylaminat
Skafandry suche z Trylaminatu są lekkie, wytrzymałe na ścieranie i szybko schną. 
Przeznaczone do intensywnego użycia, gwarantują komfort i wszechstronność użycia 
w  szerokim spektrum temperatur. Mogą być używane z różnymi rodzajami ocieplaczy, 
w zależności od temperatury wody. Skafandry suche z Trylaminatu często preferowane są 
przez zawodowych nurków.

Skafandry półsuche 
Skafander półsuchy łączy zalety skafandra suchego i mokrego. Dobrze przylega do ciała, 
jak skafander mokry, co gwarantuje mniejsze opory i mniejszy wysiłek podczas pływania 
niż w skafandrach suchych. Mimo, że nie jest w pełni uszczelniony, jak skafander suchy, 
posiada suchy zamek oraz podwójne uszczelnienia na karku, nadgarstkach i kostkach, 
ograniczające do minimum dopływ zimnej wody.

TIZIP MASTERSEAL® A

Tizip® MasterSeal wyprodukowany jest 
z bardzo wytrzymałego materiału pokrytego 
termoplastycznym poliuretanem. Przy za-
suniętym zamku wyjątkowo wytrzymałe, 
plastikowe ząbki doskonale dociskają do siebie 
powierzchnie uszczelniające. Suwak w zamku 
Tizip® MasterSeal wykonano z odpornego 
na słoną wodę i korozję stopu metali. 
Zasuwanie zamka odbywa się bez kontaktu 
z podłożem i powierzchniami uszczelniającymi 
co gwarantuje mniejsze zużycie. Zamki 
błyskawiczne Tizip® MasterSeal uszczelniają 
skafander i są przy tym mniej sztywne co 
gwarantuję większą elastyczność i komfort.

A
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SKAFANDRY SUCHE

EVERTEC 1  

Wykonany z najwyższej jakości Trylaminatu, jest najmłodszym członkiem rodziny 
skafandrów suchych SCUBAPRO. EVERTEC posiada długi, ukośny zamek suchy z przodu, 
teleskopowy tors, elastyczne uszczelnienia.

EVERDRY 4 2  

Wykonany z 4 mm neoprenu jest miękki i wygodny jak skafander mokry, a przy tym 
ciepły i  wodoszczelny. Wyróżnia go zredukowana objętość i ciężar. Everdry 4 został 
zaprojektowany dla wymagających nurków, ceniących sobie swobodę ruchów i wygodę 
oraz dużą izolację cieplną.

OCHRONA TERMICZNA*

ELASTYCZNOŚĆ

ŁATWOŚĆ ZAKŁADANIA  
WYTRZYMAŁOŚĆ

DODATKI

OCHRONA TERMICZNA

ELASTYCZNOŚĆ

ŁATWOŚĆ ZAKŁADANIA  
WYTRZYMAŁOŚĆ

DODATKI

* Ochrona termiczna bazuje na grubości neoprenu, 
rodzaju materiału z którego wykonano wyściółkę 
wewnętrzną oraz rodzaju zastosowanych uszczelnień. 
Ocena jest niezależna od grubości skafandra.

21

Dr y 
zipper x 1 Flex S ea l

x 2
Fron t

Dr y 
zipper x 2 Flex S ea l 4 mm

Back

KAPTUR DRY HOOD
Wyjątkowo wygodny kaptur z 6-6,5 mm 
neoprenu, gwarantujący dużą izolację 
cieplną. Posiada wentyl ułatwiający 
wypuszczenie powietrza.

EASY-DON New

Rękawice Easy-Don wyposażone w pierś-
cienie, doskonałe do wszystkich typów 
skafandrów z elastycznymi manszetami 
lateksowymi, prosta obsługa bez pomocy. 
Wulkanizowany, bardzo wytrzymały ma-
teriał lateksowy o chropowatej powierz-
chni zwiększającej chwytliwość, ciepłe rę-
kawiczki wewnętrzne. 
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OCIEPLACZE

POLAR SHELL 2  

Najwyższej jakości, dwuczęściowy ocieplacz, gwarantujący doskonałą ochronę 
termiczną do skafandrów suchych wykonanych z Trylaminatu. Komfort nie tylko 
podczas nurkowania ale także przed i po. Trzywarstwowy materiał (softshell na zewnątrz, 
membrana nylon/poliester oraz podszewka z mikrofazy) jest wiatro i wodoszczelny. 
Neoprenowe uszczelnienia na nadgarstkach i kostkach zapewniają dodatkową izolację 
i komfort.

21

WIESZAK  
UNIWERSALNY
Wieszak pomagający ergonomicznie 
przechowywać sprzęt. Miejsce na 
automat, jacket, skafander, buty i  do-
datkowy o-ring zaworu butli.

DRY SUIT BOOTS
 Stabilne, wytrzymałe buty nurkowe 
do wszystkich skafandrów suchych ze 
skarpetkami. 

 Solidna, antypoślizgowa podeszwa 
z profilem, zapięcie na sznurówki, 3,5 mm 
wytrzymały neopren HD.

CLIMASPHERE 1  New  

Dwuczęściowy ocieplacz z lekkiego, elastycznego materiału Fleece, rozciągliwego 
w czterech kierunkach. Dokładnie przylega do ciała, zapobiega powstawaniu 
fałd materiału i zbędnych przestrzeni powietrznych, gwarantuje maksymalną 
swobodę ruchów i komfort. Neoprenowe wykończenie na nadgarstkach i kostkach 
z dodatkowymi pętelkami. 
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SKAFANDRY PÓŁSUCHE

NOVA SCOTIA 3  

Skafander półsuchy Nova Scotia wykonany jest z 6,5 mm neoprenu Everflex, 
gwarantującego wygodę i prostotę zakładania. Skafander o prostym kroju, z bardzo 
dobrym uszczelnieniem i doskonałą ochroną cieplną. Eliminuje konieczność zakładania 
grubych ocieplaczy. Nova Scotia minimalizuje dopływ wody, zapewnia maksymalną 
swobodę ruchów także w  wymagających warunkach nurkowych. Scubapro stale 
udoskonala swoje produkty i nowy model 2012 wyposażono w nowy suchy zamek.

TIZIP® MasterSeal gwarantuje lepszą szczelność, a co za tym idzie większy komfort 
i ochronę termiczną. Nowa kieszeń na prawej nogawce wyposażona jest na zewnątrz 
w  mocowanie na kaptur, a wewnątrz w duży D-ring. W miejscach szczególnie 
narażonych na ścieranie zastosowano wyjątkowo odporny materiał, dodatkowo 
zwiększający wytrzymałość skafandra. 

OCHRONA TERMICZNA

ELASTYCZNOŚĆ

ŁATWOŚĆ ZAKŁADANIA  
WYTRZYMAŁOŚĆ

DODATKI

3

WIESZAK
Wieszak umożliwiający zawieszenie 
skafandra suchego za buty.

SPODENKI HYBRID 
CARGO
Spodenki z 1 mm materiału FlexTec., które 
można nosić samodzielnie lub założyć na 
każdy skafander nurkowy. Dwie obszerne 
kieszenie na dodatki, sznurek w pasie, 
wzmocnienie materiału z tyłu.

TIZIP x 2 7 mm Héliospan  

Ev er fl ex
Glid e
skin X- Foam



SKAFANDRY MOKRE

Skafandry mokre znajdują zastosowanie w wodach o umiarkowanych temperaturach. 
Użyte do ich produkcji materiały gwarantują niezbędną izolację termiczną. Mimo, iż do 
wnętrza skafandra dostaje się woda, nie powoduje to zbyt dużej utraty ciepła, ponieważ 
zostaje ona ogrzana przez ciało i nie może swobodnie cyrkulować, czy wypłynąć pod 
warunkiem, że skafander jest prawidłowo dopasowany. SCUBAPRO posiada w programie 
skafandry mokre wykonane z różnych rodzajów neoprenu, aby zaspokoić indywidualne 
potrzeby nurków.

Najwysza elestyczność i swoboda ruchów 
Neopren Everflex gwarantuje najlepsze połączenie rozciągliwości i wytrzymałości. 
Skafandry wykonane z neoprenu Everflex perfekcyjnie dopasowują się do różnych 
sylwetek (tak komfortowo, jak garnitur szyty na miarę). Zastosowanie różnej grubości 
wstawek zapewnia nieograniczoną swobodę ruchów. Zastosowanie miękkiej, rozciągliwej 
wyściółki wewnętrznej zapewnia wyjątkowo łatwe zakładanie.

Trwałość i styl
Skafandry Oneflex wykonane są z wytrzymałego, ale rozciągliwego neoprenu z powłoką 
nylonową. Wszechstronne skafandry dla początkujących. Zastosowanie elastycznych 
wstawek w skafandrze Oneflex gwarantuje komfort i długie użytkowanie, nawet przy 
intensywnej eksploatacji.

TPR – parametr ochrony termicznej
Ochrona termiczna zależy od grubości i rodzaju neoprenu, materiału z jakiego wykonano 
powłokę wewnętrzną oraz uszczelnień.
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SKAFANDRY MOKRE

EVERFLEX 3MM 2

Skafandry Evrflex 3 mm posiadają wszystkie cechy grubszych modeli skafandrów 
Everflex i dodatkowo w modelu męskim dwukierunkowy zamek błyskawiczny z przodu. 
Wszystkie skafandry i kamizelki Everflex dostępne są w wersji: męskie czarno-stalowy, 
damskie czarno-czerwony.

OCHRONA TERMICZNA

ELASTYCZNOŚĆ

ŁATWOŚĆ ZAKŁADANIA  
WYTRZYMAŁOŚĆ

DODATKI

1 2

x 2 Héliospan Ev er fl ex
Glid e
skin X- Foam D- Back  Zip

Fron t

EVERFLEX 1  
Skafandry Everflex są niezwykle komfortowe i zapewniają fantastyczną swobodę ruchów. 
Wstępnie uformowany krój sprawia, że skafander doskonale przylega do ciała i w naturalny 
sposób dopasowuje się do ruchów nurka. Nowa podwójna manszeta szyjna zapewnia jeszcze 
lepsze uszczelnienie. Odporny na ścieranie materiał na „siedzeniu” zwiększa wytrzymałość. 
Wyściółka na plecach zapewnia więcej ciepła. Mocowanie na instrumenty (I-Safe) na 
przedramieniu oraz mocowanie kaptura na biodrze. Dostępny w wersjach o grubości neoprenu:  
7/5, 5/4 oraz 3/2 mm. Wszystkie modele wyposażone są w zamek błyskawiczny z tyłu, 
z wyjątkiem modelu dla mężczyzn 3/2 mm, który posiada dwukierunkowy zamek błyskawiczny 
z przodu. 

OCHRONA TERMICZNA

ELASTYCZNOŚĆ

ŁATWOŚĆ ZAKŁADANIA  
WYTRZYMAŁOŚĆ

DODATKI

x 2 Héliospan Ev er fl ex Ankl e Glid e
skin X- Foam D- Back  Zip
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SKAFANDRY MOKRE

1

ONEFLEX 1  

Skafandry ONEFLEX łączą funkcjonalność z komfortem i łatwością użytkowania. 
Dostępne w wersji z 7 mm i 5 mm, wykonane z rozciągliwego neoprenu z wytrzymałą 
powłoką nylonową. Posiadają odporny na ścieranie materiał na kolanach. Doskonały jako 
wszechstronny skafander dla początkujących. Gwarantuje komfort i długożywotność 
nawet przy intensywnej eksploatacji. Overal z zamkiem z przodu, opcjonalnie kamizelka.

OCHRONA TERMICZNA

ELASTYCZNOŚĆ

ŁATWOŚĆ ZAKŁADANIA  
WYTRZYMAŁOŚĆ

DODATKI

Ankl e 
Nylo n X- Foam

Fron t

KAMIZELKA ONEFLEX
Doskonałe uzupełnienie overala Oneflex. 
Ukośny zamek błyskawiczny z przodu, 
wygodny kaptur. Może być używana jako 
samodzielne shorty.



SKAFANDRY 45

SKAFANDRY MOKRE

PROFILE SHORTY 3

Wytrzymałe, szybkoschnące shorty z 2,5mm neoprenu z bardzo wygodną stójką.

Nylo n D- Back  Zip

OCHRONA TERMICZNA

ELASTYCZNOŚĆ

ŁATWOŚĆ ZAKŁADANIA  
WYTRZYMAŁOŚĆ

DODATKI

EVERFLEX KAMIZELKA 4  

Doskonałe uzupełnienie overala Everflex. Bardzo elastyczny materiał Everflex o grubości 
7 mm, ukośny zamek błyskawiczny z przodu, wygodny kaptur. Może być używana jako 
samodzielne shorty.

Ev er fl ex
Fron t

2 3

OCHRONA TERMICZNA

ELASTYCZNOŚĆ

ŁATWOŚĆ ZAKŁADANIA  
WYTRZYMAŁOŚĆ

DODATKI
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SKAFANDRY MOKRE

LOOSE FIT 
SHIRT New

Luźna koszulka Rash Guard z długim lub krótkim rękawem. Idealna 
także pod skafander.  Szybkoschnąca, zapewnia wysoką ochronę 
przed promieniowaniem słonecznym (SPF 50). W kolorze czarnym 
lub niebieskim, w wersji z długim i krótkim rękawem.

T-FLEX RASH  
GUARDS
Wysokiej jakości koszulka z zabezpieczeniem przed promie-
niowaniem UV (SPF 50) do snorkelingu i pływania oraz jako 
dodatkowa ochrona termiczna pod skafander. Kolory: damskie 
- czarny z czerwonym, męskie - czarny z szarym i czarny 
z czerwonym.

EVERFLEX 
SKIN SUIT
Idealny w tropikach do nurkowania i snorkelingu. Wyjątkowo 
cienki, ekstremalnie elastyczny skafander, gwarantujący ochronę 
przed promieniami słonecznymi UPV50+ (Ultraviolet Protexction 
Factor) według australijskich standardów. Może być używany jako 
dodatkowa warstwa izolacyjna pod skafandrem neoprenowym, 
ułatwia zakładanie, chroni przed zimnem po nurkowaniu. 
Perfekcyjne dopasowanie.
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 New  RĘKAWICE/BUTY

HOODED 
VEST
Bardzo łatwa w zakładaniu, szybko-
schnąca kamizelka z kapturem. Zapewnia 
dodatkowe docieplenie tułowia; grubość 
2,5 mm. Może być zakładana pod 
wszystkie skafandry SCUBAPRO. 

DELTA SHORT 5 mm

Bardzo uniwersalne i wygodne buty. Idealne na 
ciepłe wody. Bez zamka.

DELTA  6,5 mm

Klasyczne buty nurkowe przeznaczone do użytku 
w umiarkowanych wodach.  

Zip

DELTA 5 mm

Klasyczne buty nurkowe doskonałe w każdych 
warunkach.

Zip

DECK SOLE  5 mm

Buty neoprenowe z antypoślizgową, nie brudzącą 
podeszwą. 

GRIP 3 mm

Połączenie standardowego i Flex neo-
prenu. Antypoślizgowy materiał na we-
wnętrznej stronie dłoni. Karabińczyk. 

Double  s ea l

EVERFLEX 3 mm

Wykonane ze 100 % materiału Everflex. 
Maksymalny komfort i elastyczność. 
Nowe manszety uszczelniające typu 
donut. Bardzo wygodny, pewny chwyt. 
Wytrzymały materiał. 

Donu t

Double  s ea l

KAPTUR 
EVERFLEX
Komfortowy kaptur wykonany z neo-
prenu Everflex. Przedłużona kryza szyj-
na, zapewniająca dobre dopasowanie 
i uszczelnienie.

HYBRID SOCKS 
3 mm

Idealne jako dodatkowe ocieplenie podczas 
nurkowania w płetwach kaloszowych lub jako 
dodatkowa izolacja do wszystkich rodzajów 
butów neoprenowych.  Antypoślizgowa 
podeszwa.

EVERFLEX 5 mm

Wykonane ze 100 % materiału Everflex. 
Maksymalny komfort i elastyczność. 
Podwójne manszety uszczelniające. Bar-
dzo wygodny, pewny chwyt. Wytrzymały 
materiał. 





ODKRYWANIE
Ludzie nurkują z najróżniejszych powodów. Jednych 
fascynuje głębokość, innych odprężająca cisza, a jeszcze inni 
kochają ryby i fantastyczny podwodny świat. Wszystkich 
łączy niepodlegająca dyskusji ciekawość „odkrywcy”. To siła 
płetw przenosi ludzi w niezwykłe miejsca a maska umożliwia 
podziwianie niezwykłej urody podwodnego świata.

Na rynku dostępne są niezliczone ilości masek, płetw 
i fajek. 50 lat temu wybór był ograniczony i kolorystycznie 
nieatrakcyjny. SCUBAPRO już wtedy koncentrowało się 
na tej linii produktów, udoskonalając je pod względem 
technicznym, tak jak wszystkie pozostałe elementy 
wyposażenia nurkowego.  Płetwy Jet Fin zostały stworzone 
przez założycieli firmy (Gustave Della Valle i Dick Bonin), 
i w 1965 pojawiły się na rynku w USA. Płetwy te są po 
dzień dzisiejszy hitem sprzedaży na wielu komercyjnych 
i militarnych rynkach. SCUBAPRO jako pierwsze 
wyprodukowało maskę silikonową i to w czasach kiedy 
silikon używany był tylko do produkcji antyalergicznych 
zabawek dla dzieci. Nasze wielokrotnie nagradzane płetwy 
SeaWing Nova z Monoprene® stają się już dziś legendą.

Dzięki ciągłym inwestycjom w rozwój, nowoczesne techniki 
produkcji  i poszukiwaniom najnowszych materiałów także 
ta grupa produktów jest ciągle udoskonalana.

R O Z D Z I A Ł  V

Nasza rekomendacja

P Ł E T W Y
SEAWING GORILLA

M A S K A
SPECTRA TRUFIT



PŁET WY

O wyborze płetw decydują trzy czynniki: siła napędowa, skuteczność, dopasowanie. 
Mówiąc ogólnie im więcej wody płetwa porusza, tym większa jest siła napędu. Konstrukcja 
płetwy decyduje o sposobie uderzenia, który ma zapewnić najwyższą efektywność 
konkretnej konstrukcji.

Płetwy standardowe kontra płetwy rozcięte 
Płetwy standardowe są bardzo efektywne ale zazwyczaj wymagają od nurka dużego 
nakładu sił, dlatego też SCUBAPRO proponuje płetwy rozcięte, gwarantujące maksymalną 
siłę napędową przy niewielkim wysiłku. Wymagają one innego stylu uderzenia aby 
w pełni kontrolować obrotowy ruch piór płetwy.

Płetwy przegubowe 
Płetwy przegubowe w odróżnieniu od płetw tradycyjnych nie posiadają opływowej 
krzywej ale przegub (jak ogon wieloryba lub delfina), który powoduje sprężynowanie 
pióra płetwy. Technologia ta zwiększa siłę, przyspieszenie i zdolność manewrowania 
płetwy przy mniejszym zmęczeniu. Całe pióro generuje napęd przy minimalnym wysiłku.

Otwarta lub zamknięta komora na stopę 
Płetwy z otwartą częścią na stopę są proste w zakładaniu i łatwe do dopasowania. 
W połączeniu z butami są doskonałe do nurkowania z brzegu lub gdy konieczne jest 
przejście z pełnym wyposażeniem. 

Płetwy zamknięte (kaloszowe) można zakładać na gołą stopę lub skarpetki neoprenowe. 
Używane najczęściej w szkołach nurkowych, podczas nurkowania z łodzi i snorkelingu.

Kształt komory na stopę 
Komora na stopę może być z przodu otwarta lub zamknięta. Występuje w wielu różnych 
rozmiarach. Części na stopę wykonane z twardego materiału są bardziej stabilne 
i  wytrzymałe, a te wykonane z miękkiego materiału - gwarantują większą wygodę 
i komfort.

PŁET WA STANDARDOWA

PŁET WY PRZEGUBOWE

PŁET WY ROZCIĘTE
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WYDAJNOŚĆ

NIEWIELKI NAKŁAD SIŁY

CIĘŻAR/WIELKOŚĆ  
WYTRZYMAŁOŚĆ

PŁET WY

SEAWING NOVA 
REGULOWANE

Seawing Nova łączy w sobie sprawdzone 
technologie płetw SCUBAPRO z innowacjami 
z  dziedziny hydrodynamiki. Wielokrotnie odzna-
czana płetwa posiada siłę, napęd i zdolność 
manewru standardowego pióra płetwy ale także 
komfort i lekkość płetwy rozciętej (typu split). 
Przegub umożliwia sprężynowanie pióra, które 
całą swoją powierzchnią generuje napęd. Długo-
żywotna konstrukcja z tworzywa Monprene® 
gwarantuje doskonałe parametry techniczne 
i trwałość użytkowania.

SEAWING GORILLA New  
REGULOWANE

Następca słynnej płetwy SCUBAPRO 
Gorilla z 1991  roku. Twardsza wersja 
znanej i cenionej płetwy Seawing 
Nova, w której zwiększono twardość 
pióra oraz siłę sprężynowania 
przegubu. Daje większą siłę napę-
dową i prędkość bez uszczerbku dla 
legendarnego komforu i wydajności 
płetwy Seawing. Seawing Gorilla 
to idealne płetwy dla wszystkich 
nurkujących w wymagających 
warunkach.

WYDAJNOŚĆ

NIEWIELKI NAKŁAD SIŁY

CIĘŻAR/WIELKOŚĆ  
WYTRZYMAŁOŚĆ
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PŁET WY

JET FIN 
REGULOWANE

Płetwy Jet Fin SCUBAPRO mają długą i znaną 
historię. Ustanowiły standard wydajności 
i trwałości już w 1965 roku i utrzymują go do dziś, 
pozostając niezwykle popularną płetwą na całym 
świecie.

TWIN JET MAX 
REGULOWANE

Twin Jet Max posiadają opatentowany, rozcięty, 
hydropłatowy kształt pióra, gwarantujący maksi-
mum mocy przy minimum wysiłku. SCUBAPRO 
zastosowało dwuskładnikową konstrukcję, umożli-
wiającą precyzyjne dostosowanie wydajności 
oraz zwiększenie zwrotności i  wygody nurka. 
Wyposażone w stalowe sprężyny ułatwiające 
zakładanie.

WYDAJNOŚĆ

NIEWIELKI NAKŁAD SIŁY

CIĘŻAR/WIELKOŚĆ  
WYTRZYMAŁOŚĆ

WYDAJNOŚĆ

NIEWIELKI NAKŁAD SIŁY

CIĘŻAR/WIELKOŚĆ  
WYTRZYMAŁOŚĆ

SPRĘŻYNY
Sprężyny stalowe oraz sprężyny Bungee 
są dostępne do niemal wszystkich płetw 
SCUBAPRO.
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PŁET WY

JET CLUB 
KALOSZOWE

Płetwy Jet Club są idealne dla nurkujących 
w  tropikalnych wodach i do snorkelingu. Bardzo 
solidne wykonanie gwarantuje wieloletnie 
użytkowanie. Ergonomiczna komora na stopę 
zapewnia wygodę nawet przy dłuższym 
użytkowaniu.

JET SPORT 
REGULOWANE

Nowoczesna, przemyślana płetwa, która zadowoli 
wszystkich nurków. Specjalna konstrukcja pióra 
gwarantuje optymalną, dużą wydajność, otwory 
znacznie redukują opory wody, ograniczając 
zmęczenie nurka. Trzykomponentowa konstrukcja 
pióra zapewnia wysoki komfort i optymalizuje 
zwrotność.

WYDAJNOŚĆ

NIEWIELKI NAKŁAD SIŁY

CIĘŻAR/WIELKOŚĆ  
WYTRZYMAŁOŚĆ

WYDAJNOŚĆ

NIEWIELKI NAKŁAD SIŁY

CIĘŻAR/WIELKOŚĆ  
WYTRZYMAŁOŚĆ

JET SPORT 
KALOSZOWE

Płetwy Jet Sport w  wersji kaloszowej. 
Łączy w sobie wszystkie zalety regulowanych 
płetw Jet Sport i prostotę płetw na ciepłe wody.

WYDAJNOŚĆ

NIEWIELKI NAKŁAD SIŁY

CIĘŻAR/WIELKOŚĆ  
WYTRZYMAŁOŚĆ



MASKI

FAJKI

Umożliwiają widzenie pod wodą poprzez stworzenie przestrzeni powietrza przed oczami 
nurka. Maska musi być dobrze dopasowana, aby zapewnić szczelność i komfort. Pole 
widzenia maski zależne jest od jej kroju, objętości, koloru silikonowego korpusu oraz 
ilości szkieł. Miękki, silikonowy korpus gwarantuje dobre dopasowanie oraz uszczelnienie. 
Maski o przezroczystych korpusach przepuszczają więcej  światła, jednak niektórzy 
nurkowie preferują maski z ciemnego silikonu, nie przepuszczające refleksów świetlnych, 
zapewniające lepszą koncentrację na konkretnych obiektach.

Maski z jednym szkłem
Maski z jednym szkłem zapewniają większe pole widzenia. Maski bezramkowe są tak 
skonstruowane, że przybliżają szkło do twarzy, co gwarantuje jeszcze większe pole 
widzenia i mniejszą pojemność. Na szkło maski można nakleić soczewki korekcyjne.

Maski z dwoma szkłami
Maski z dwoma szkłami posiadają zwykle niewielką pojemność, szkła usytuowane są 
blisko twarzy co gwarantuje duże pole widzenia oraz łatwość przedmuchiwania. 
W niektórych modelach masek z dwoma szkłami istnieje możliwość wymiany ich na szkła 
korekcyjne.

Szkła ultra clear
Standardowe szkło posiada lekko zielonkawy odcień, który nie ma wielkiego wpływu na 
widoczność ale może powodować niewielkie zmiany widzianych kolorów, szczególnie 
przy złych warunkach świetlnych. Szkła Ultra Clear SCUBAPRO gwarantują wyjątkową 
przejrzystość i jasność widzenia.

Trufit New

Maski z nowym korpusem TRUFIT charakteryzują się bardzo dobrym dopasowaniem do 
różnych kształtów twarzy. Jest to możliwe dzięki specjalnej konstrukcji korpusu, który na 
wewnętrznej stronie posiada wyprofilowane żeberka. 

Dobrze skonstruowana fajka powinna umożliwiać prosty, naturalny oddech. Modele 
eliptyczne stawiają bardzo niewielki opór, umożliwiając lekkie oddychanie i łatwość 
oczyszczania z wody. Komfortowe ustniki są dobrze dopasowane do zgryzu. Wszystkie 
fajki SCUBAPRO posiadają ustniki z zaworkiem, ułatwiającym jej oczyszczanie.

1

1

2

2

3

4

3

4
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MASKI

WIDOCZNOŚĆ

DOPASOWANIE

ŁATWOŚĆ CZYSZCZENIA

Ekskluzywna, kompaktowa ma-
ska z dwoma szkłami, z ramką 
w wersji „metalic”. Wyjątkowy 
proces lakierowania nadaje masce 
stylowy, elegancki wygląd.

SPECTRA
WIDOCZNOŚĆ

DOPASOWANIE

ŁATWOŚĆ CZYSZCZENIA

SPECTRA TRUFIT New

Wyjątkowo komfortowa maska 
o dużym polu widzenia i nie-
wielkiej pojemności. Doskonałe 
dopasowanie do różnych kształtów 
twarzy.

VOLTA
WIDOCZNOŚĆ

DOPASOWANIE

ŁATWOŚĆ CZYSZCZENIA

Posiada identyczne właściwości 
co maska Spectra ale jest nieco 
mniejsza. Ramki w kolorach 
metalik.

SPECTRA MINI
WIDOCZNOŚĆ

DOPASOWANIE

ŁATWOŚĆ CZYSZCZENIA

SZKŁA OPTYCZNE
Dostępne szkła optyczne do maski 
Spectra: od -1.5 do -4.5.

Zupełnie nowy korpus maski. 
Specjalna, karbowana struktura 
korpusu umożliwia dopasowanie 
maski do każdej twarzy. Szkła 
optyczne. 
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MASKI

Komfortowa, nowoczesna ma-
ska o  niewielkiej pojemności, 
doskonała dla nurków techni-
cznych i freediverów.

Maska z jednym szkłem, bez 
ramki. Wyjątkowe połączenie 
szyby i  korpusu maski. Klasyk 
SCUBAPRO dla profesjonalistów. 

WIDOCZNOŚĆ

DOPASOWANIE

ŁATWOŚĆ CZYSZCZENIA

WIDOCZNOŚĆ

DOPASOWANIE

ŁATWOŚĆ CZYSZCZENIA

HYDROS FRAMELESS

WIDOCZNOŚĆ

DOPASOWANIE

ŁATWOŚĆ CZYSZCZENIA

WIDOCZNOŚĆ

DOPASOWANIE

ŁATWOŚĆ CZYSZCZENIA

Bezramkowa maska z jednym 
szkłem, o niewielkiej pojemności 
wewnętrznej i o bardzo dużym 
polu widzenia. Nowy system 
klamer mocujących.

SOLO TRINIDAD 2

WIDOCZNOŚĆ

DOPASOWANIE

ŁATWOŚĆ CZYSZCZENIA

Klasyk SCUBAPRO. Maska o naj-
mniejszej pojemności.

FUTURA 1 MASKA PEŁNOTWARZOWA
Profesjonalna maska peł-
notwarzowa najwyższej 
jakości, zapewniająca bez-
pieczeństwo i  komfort 
w każdych warunkach 
nurkowych. 

Bardzo wygodna w użyciu 
dzięki zredukowanemu 
ciężarowi. Powszechnie 
używana przez służby 
wojskowe oraz nurków 
zawodowych na całym 
świecie.

Nowoczesny wygląd, niewielka 
pojemność, duże pole widzenia, 
dla nurków szukających do-
skonałej, średniej wielkości 
maski bez ramki. Podwójne 
uszczelnienie zapewniające do-
skonałe dopasowanie.
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FAJKI

LAGUNA
Zawór suchy zamykający się podczas kontaktu z wodą gwarantuje 
najwyższy komfort użytkowania. Giętka, karbowana część 
utrzymująca fajkę z dala od ust. Najwyższej jakości, anatomiczny 
ustnik z zaworkiem.

CURRENT COMBO PRO
Korpus maski z dwoma szkłami wykonany z najwyższej jakości 
silikonu. Giętka fajka z zaworkiem i nakładką zapobiegającą 
wlewaniu się wody. Zestaw dostępny w kolorach: żółtym 
i niebieskim.

CRUISER COMBO KIDS
Mniejsza wersja dla dzieci z dwu szybową maską i suchą fajką 
przyjazną dla dzieci. Zestaw dostępny w kolorze niebieskim.

VERVE
Nowa, innowacyjna fajka wyposażona w wyjątkowo skuteczną 
osłonę przed pryskającą wodą. Giętka, karbowana część 
utrzymująca fajkę z  dala od ust. Najwyższej jakości, anatomiczny 
ustnik z zaworkiem. 

SPECTRA DRY New

Szeroka, owalna rurka fajki z suchą nakładką, całkowicie 
zabezpieczającą przed dopływem wody. Dostępna w siedmiu 
kolorach, idealnie pasujących do masek Spectra. Ergonomiczny 
ustnik w stylu ustników do automatów oddechowych oraz zawór 
wylotowy zwiększający komfort.

SPECTRA
Szeroka, owalna rurka fajki z półsuchą nakładką zabezpieczającą 
przed dopływem wody. Dostępna w pięciu metalicznych kolorach 
dopasowanych do maski Spectra. Ergonomiczny ustnik, w stylu 
ustników do automatów oddechowych, oraz zawór wylotowy 
zwiększają komfort. Uchwyt clip.

ESCAPE
Szeroka, owalna rurka fajki z półsuchą nakładką zabezpieczającą 
przed dopływem wody. Ergonomiczny ustnik, w stylu ustników 
do automatów oddechowych, oraz zawór wylotowy zwiększają 
komfort. Uchwyt clip.





W pierwszej chwili wydawać się może, że są one zbyteczne, 
w rzeczywistości stanowią ważny element wyposażenia. 
Przy ich produkcji SCUBAPRO towarzyszy idea 
tworzenia produktów o najwyższej jakości, pozwalających 
nurkom na bezpieczne, niezakłócone doświadczanie 
przygód nurkowych. W komplecie sprzętu nurkowego 
nie może zabraknąć właściwych akcesoriów. Prawidłowe 
przygotowanie do możliwości wystąpienia różnych sytuacji 
pod wodą umożliwia bezstresowe korzystanie z bogactw 
podwodnych wrażeń. SCUBAPRO posiada szeroką paletę 
akcesoriów, z których tutaj przedstawiono tylko niektóre.

Kultowym dodatkiem jest nóż, pojawiający się w naszych 
katalogach już w latach 60-tych. Istnieje legenda według 
której u wybrzeży Kalifornii znaleziono nóż SCUBAPRO 
z wygrawerowanym numerem seryjnym. Znalazca przyniósł 
nóź do SCUBAPRO, gdzie odnaleziono właściciela. Cóż 
za serwis! Nóż był w dobrym stanie, w przeciwieństwie 
do znalezionej obok broni.  SCUBAPRO jako pierwsze 
wyprodukowało noże tytanowe, absolutnie odporne na 
korozję i bardzo lekkie.

AKCESORIA
R O Z D Z I A Ł  V I

Nasza rekomendacja

L ATA R K A
NOVA 200

N Ó Ż
MAKO TITANIUM
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TORBY  New

PORTER
Składana torba o dużej pojemności, idealna na cały sprzęt nurkowy. 
Wyposażona w twardy spód, kółka, system pasów noszakowych, 
odporny na korozję Zamek błyskawiczny w kształcie litery U, dwie 
kieszenie na zewnątrz i dwie kieszenie w środku. 

Wymiary: 80 X 50 X 35 cm - Waga: 3,24 kg - Objętość: 135L

DRY BAG
Łączy zalety dużej torby sportowej i wodoszczelnego worka. 
Wykonana z wodoszczelnego materiału, z uszczelnionymi szwami 
i wodoszczelnym zamkiem.  Wyposażona w uchwyty, pasy ramienne 
i pasek. W połączeniu ze składanym wózkiem – doskonały towarzysz 
podróży. 
Wymiary: 70 x 40 x 35cm - Waga: 2,1kg - Objętość: 95L 
Wymiary: 85 x 40 x 35cm - Waga: 2,2kg - Objętość: 120L

ZŁOŻONA TOBRA 
PORTER
40 x 50 cm

SKŁADANY 
WÓZEK

Lekki, składany wózek (61 x 
26 x 8 cm), pozwalający w 
wygodny i prosty sposób 
transportować ciężką torbę 
nurkową (do 25 kg). Dzięki 
wyposażeniu toreb nurkowych 
w specjalny pas mocujący, 
wózek stanowi idealny do-
datek do toreb: Dry Bag, Tech 
Bag i City Bag. Wymiary (wózek 
rozłożony): 100 x 26 x 32 cm.

CABIN 
Wymiary odpowiadające ograniczeniom linii lotniczych dotyczących 
bagażu podręcznego. Teleskopowa rączka, wzmocniony spód.
Wymiary: 50 x 35 x 20 cm 
Waga: 2,37 kg - Objętość: 50L 

DRY BAG  
WITH 
TROLLEY
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 New  TORBY

MESH 
Klasyczna torba nurkowa z szybkoschnącej siatki, gwarantująca 
szybki odpływ wody. Duża i wystarczająco mocna, aby pomieścić 
cały sprzęt nurkowy, a jednocześnie lekka i łatwa w przechowywaniu. 
Wymiary: 70 x 40 x 28 cm - Waga: 0,75 kg - Objętość: 85L 

TABLET
Wyściełana, wygodna torba umożliwia 
codzienne transportowanie i korzystanie 
z tabletu. Wewnętrzne paski na rzep 
zabezpieczają tablet we wnętrzu torby. 
Dwukierunkowy Zamek błyskawiczny 
zapewnia wygodny dostęp. 
Wymiary: 20 x 26 x 2cm 
Waga: 0,210 kg - Objętość: 1,04L 

JUMBO
Wszechstronna, bardzo lekka torba nurkowa z wieloma kieszonkami 
na drobiazgi. Duża pojemność, uchwyty i pasek ramienny spełniają 
wszystkie wymagania podróżujących nurków.

Wymiary: 75 x 35 x 40 cm - Waga: 1,49 kg - Objętość: 80L 

CITY
Elegancki, wyściełany plecak z wieloma 
przegródkami na osobiste artykuły 
elektroniczne i dokumenty. Łatwo do-
stępna kieszeń zewnętrzna. Idealna na 
laptop o wymiarach do 15”. Może być 
łatwo zamocowany na wózku lub Cabin 
Bag.
Wymiary: 44 x 32 x 20 cm 
Waga: 1,13kg - Objętość: 28L 

TECH
Specjalna torba do przechowywania 
i transportu automatów oddechowych 
i innych delikatnych instrumentów. 
Bardzo gruba wyściółka gwarantuje 
optymalną ochronę. Specjalny pas 
mocujący z tyłu torby umożliwia jej 
transportowanie na wózku albo torbie 
Cabin Bag. 
Wymiary: 32 x 27 x 13 cm - Waga: 0,44 kg 
Objętość: 11L 
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LAMPY / NOŻE

NOVA 230
Bardzo wydajna, ledowa lampa średniej wielkości w aluminiowej 
obudowie. Czas świecenia 8-10 h. Idealna lampa do 7 nurkowań 
rekreacyjnych oraz jako lampa rezerwowa do nurkowań 
technicznych. Trzy baterie alkaliczne typu C.

MAKO
Dostępny w wersji z tytanu lub stali nierdzewnej. Noże Mako 
gwarantują wysoką odporność na korozję, posiadają 8,5 cm, 
wielofunkcyjne ostrze o wyjątkowym kształcie: profil do 
cięcia lin, piłka, otwieracz butelek. W zestawie pochwa ze 
specjalnie skonstruowanym mechanizmem zabezpieczającym, 
umożliwiającym otwarcie jedną ręką.

XCUT
Ten wielofunkcyjny nóż wykonany jest z tytanu. Ostrze o długości 
6,3 cm i specjalnym kształcie gwarantuje proste, wieloletnie 
użytkowanie. Wyjątkowo odporny na korozję. Pochwa z tworzywa 
sztucznego z zapięciem na rzep z możliwością mocowania na 
pasie brzusznym.

WHITE TIP
Niewielki nóż do jacketu, wielofunkcyjne 
ostrze ze stali nierdzewnej o dł. 6,4 cm. 
Mechanizm zabezpieczający i kit monta-
żowy do jacketu lub węża.

KOŁOWROTKI
Scubapro proponuje dwa różne ko-
łowrotki dopasowane do indywidu-
alnych potrzeb nurków. Kołowrotek 
wielofunkcyjny REEL z 75 m liną oraz Mini 
Reel z 15 m liną.

K6
Klasyczny, duży nóż ze stali nierdzewnej 
o długości ostrza 15,5 cm, z młotkiem 
w rękojeści. W zestawie pochwa noża 
z mechanizmem zabezpieczającym.

VARIOSOFT
Wygodny pas balastowy z kieszeniami 
i metalową klamrą. 
Dostępny w 4 rozmiarach.

K5
Klasyczne ostrze ze stali nierdzewnej 
o  długości 11 cm. W zestawie pochwa 
noża z mechanizmem zabezpieczającym.

BOJKI
Sealed Marker Boje (150 cm)
Nylon Marker Boje (180 cm)

NOVA 200 New  
LEDowa lampa nurkowa - następca lamy Nova HP. W lekkiej, 
aluminiowej obudowie. Czas intensywnego świecenia do 3,5 h, 
200 lumenów, 3 baterie alkaliczne typu AA. Idealna latarka 
rezerwowa lub podróżna. Mieści się w kieszeni każdego jacketu.
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SKAFANDRY SUCHE I SKAFANDRY MOKRE
ZAWORY SI-TECH
Odciążony, obrotowy 
zawór wlotowy i regu-
lowany, automatyczny 
zawór wylotowy.

TELESCOPOWY TORS
Idealny komfort i 
dopasowanie niezależnie 
od wielkości i budowy 
korpusu.

NYLON
Klasyczny, dwustronny 
materiał nylonowy o 
długiej trwałości.

UFORMOWANY KRÓJ
Łatwiejsze, naturalne 
dopasowanie do sylwetki, 
większy komfort, prostota 
ruchów.

LEKKA WYGODNA 
PODESZWA
Elastyczna, antypoślizgowa 
podeszwa przystosowana 
do pokładów łodzi.

ZAMEK SUCHY
Wodoszczelny, suchy 
zamek błyskawiczny z 
metalu.
Tył/Przód

EVERFLEX LUB ELASTY-
CZNE WSTAWKI
Maksymalna elastyczność 
i komfort w miejscach, w 
których jest to najbardziej 
potrzebne.

ZAMKI NA RĘKAWACH 
I NOGAWKACH
Ułatwiają zakładanie.

WYŚCIÓŁKA KRĘGOSŁUPA
Wyściółka w okolicy 
lędźwi zapobiegająca 
dopływowi i gromadzeniu 
się wody w tej części 
skafandra.

UNIWERSALNA 
PODESZWA 
Stabilna, antypoślizgowa 
podeszwa do wszystkich 
warunków nurkowych. 

TIZIP®

Nowe uszczelnienie TIZIP 
ograniczające dopływ 
wody.

GRUBOŚĆ NEOPRENU
Różne grubości neoprenu 
dla właściwej ochrony 
cieplnej.
6,5 mm

PODWÓJNE MANSZETY
Zaawansowana koncepcja 
izolacji minimalizuje 
przepływ wody.

ZAMEK BŁYSKAWICZNY
Wyściełany zamek 
błyskawiczny zapobiega 
dopływowi wody.

ZINTEGROWANE 
SKARPETY
Nowe uszczelnienie TIZIP 
ograniczające dopływ 
wody.

MICROPLUSH
Zwiększa komfort, izolację 
termiczną i ułatwia 
zakładanie.

GLIDESKIN
Miękki, nieporowaty 
neopren o dużej 
szczelności.

ZAPIĘCIE NA RZEP
Zapięcie na rzep z 
podwójną manszetą 
zapobiega dopływowi 
wody.

UCHWYT I-SAFE
Utrzymuje komputer lub 
instrument nurkowy w 
stałej pozycji.
X2

POWŁOKA HELIOSPAN
Miękki fleece 
wchłaniający wodę, 
utrzymujący ciepło i 
suchość.

OCHRANIACZE TATEX
Wykonany z termoplasty-
cznej gumy, naklejone lub 
naszyte.

RĘKAWICE Z MANSZETĄ 
DONUT Z O-RINGIEM 
Prosta manszeta z 
o-ringiem zapobiega 
dopływowi wody.

ROZMIARY MĘSKIE 
I DAMSKIE
Specjalny krój 
odpowiadający budowie 
ciała kobiet i mężczyzn.

ODPINANE SZELKI
Zwiększają komfort 
i dopasowanie.

POWERTEX
Odporna na ścieranie 
tkanina używana na 
ramionach i siedzeniu.

RĘKAWICE z PODÓJNYMI 
MANSZETAMI
Zwiększona ochrona, 
zmniejszony dopływ 
zimnej wody.

MANSZETY
Chronią przed dopływem 
wody, zwiększają ochronę 
termiczną.
Neopren

EVERFLEX
Bardzo rozdziągliwy 
neopren o zwiększonej 
odporności na ścieranie.

X-FOAM
Ulepszona pianka 
neoprenowa, lepsza 
ochrona zdrowia i 
środowiska.

PROFIL BUTA 105 °
Naturalne ułożenie stopy 
podczas pływania.

KIESZENIE
Bardzo praktyczne.
X2

POWŁOKA SILVERSKIN
Bardzo miękka 
powłoka wewnętrzna, 
szybkoschnąca i dobrze 
uszczelniająca.

ZAMEK BŁYSKAWICZNY 
PRZÓD/TYŁ
Zamek błyskawiczny z 
tyłu (back) zwiększający 
komfort i zakładanie, z 
przodu (front) ułatwiający 
zakładanie.

ANTYPOŚLIZGOWA 
PODESZWA
Specjalna podeszwa z 
antypoślizgową powłoką.

AUTOMATY ODDECHOWE
ODCIĄŻONY TŁOK
Wydajność niezależna 
od ciśnienia powietrza 
w butli i głębokości.

WYJŚCIA TYPU HFP 
(HIGH FLOW)
Specjalne wyjścia 
dla 2.stopni o dużym 
przepływie.

INDYWIDUALNA  
REGULACJA OPORÓW 
WDECHU
Umożliwia indywidualne 
ustawienia.

ZAWÓR WYLOTOWY 
O DUŻYM PRZEPŁYWIE  
(HIGH FLOW)
Redukuje wysiłek 
wydechu, zwiększa 
komfort.

METALOWE KOMPO-
NENTY
Zwiększona odporność 
na zamarzanie 2.stopnia.

KLASYCZNY TŁOK 
DOWNSTREAM
Niezawodny mechanizm 
i prosta konserwacja.

SWIVEL
Ergonomiczne ułożenie 
węża niskiego ciśnienia.

KOAKSJALNA REGU-
LACJA VIVA
Wspomaga wdech 
i zapobiega wzbudzeniu 
automatu.

ZAWÓR WYLOTOWY 
SUPER HIGH FLOW
Minimalny wysiłek 
wydechu, kierownica 
wydechu.

DUŻA MEMBRANA 
WDECHOWA
Wrażliwa, 
szybkoreagująca na 
potrzeby nurka.

ODCIĄŻONA MEM-
BRANA
Wydajność niezależna 
od ciśnienia powietrza 
w butli.

ODCIĄŻONY ZAWÓR
Duża wydajność w 
każdych warunkach.

REGULOWANE VIVA
Zapobiega wzbudzeniu 
w zimnej wodzie lub 
podczas użycia automatu 
jako octopus.

METALOWA OBUDOWA
Bardzo dobra wymiana 
ciepła zmniejsza ryzyko 
zamarzania.

OBUSTRONNY MONTAŻ 
WĘŻA
Umożliwia użycie i 
montaż octopusa z 
prawej lub lewej strony.

SUCHA KOMORA
Izoluje mechanizm przed 
dopływem wody. Idealna 
do stosowania w zimnych 
i zanieczyszczonych 
wodach.

ZAWÓR OFD 
DOWNSTREAM
Niezawodny, duży 
przepływ powietrza 
z ulepszoną pracą 
oddechową.

USTAWIONE VIVA
Zapobiega wzbudzeniu 
automatu.

TYTAN
Solidny pierwszy 
stopień i poszczególne 
części wewnętrzne i 
zewnętrzne drugiego 
stopnia gwarantujące 
odporność na korozję .

USTNIK SUPER  
COMFORT HIGH-FLOW
Większy przepływ 
powietrza, lepsza 
stabilność i komfort.

WYJŚCIA HP/LP
Wielostronne przyłącza 
węży.

KLASYCZNY ZAWÓR 
DOWNSTREAM
Legendarny w 
swojej prostocie i 
niezawodności, solidna 
wydajność.

JACKETY NURKOWE
PAS SUPER CINCH
Klamra ze stali 
nierdzewnej, pewny 
i prosty montaż butli 
nurkowej.

MATERIAŁ
Nylon (N) pokryty 
poliuretanem. Grubość 
tkaniny mierzona w 
denirach (D).
N 420 D / N 420 D 
N 210 D / N 210 D
C 1000 D / N 420 D 
Tarpaulin – wyjątkowy, 
bardzo wytrzymały, 
długożywotny materiał 
pvc.

REGULOWANY PAS 
BRZUSZNY
Perfekcyjne dopasowanie 
przy różnej budowie ciała 
i grubości skafandrów.

WYŚCIEŁANY NOSZAK
Szybkoschnąca, miękka 
wyściółka, gwarantująca 
najwyższy komfort nad 
i pod wodą.

OBROTOWE KLAMRY 
RAMIENNE QR
Ułatwiają dopasowanie, 
zwiększają komfort.

PAS STANDARDOWY
Prosty, łatwy montaż.

MOCOWANIE NOŻA
Nóż umieszczony w 
zasięgu ręki w każdej 
sytuacji nurkowej.

ELASTYCZNY NOSZAK
Lekki, miękki, składany 
noszak Airnet.

UCHWYT OCTOPUSA
Łatwo dostępny, 
zintegrowany uchwyt 
octopusa.

D-RINGI
Stal nierdzewna 
gwarantująca 
długożywotność 
i wytrzymałość, 
Aluminium – niewielki 
ciężar i wytrzymałość, 
Tworzywo sztuczne - 
niewielki ciężar.
X2/4/6 S Steel
X2/6 Alu
X2/4 Plastic

SYSTEM BALASTOWY
Kieszenie na ołów 
zastępujące tradycyjny 
pas balastowy.

ZINTEGROWANY BALAST 
QR 
Kieszenie balstowe 
z dużymi, łatwo 
odpinanymi zapięciami.

KIESZENIE
Proste i pewne 
przechowywanie 
akcesoriów. Różne 
rodzaje zapięć.
X1/2 Roll/X2 Zip/ 
X2 Velcro

KIESZENIE TRYMUJĄCE
Kieszenie na plecach 
ułatwiające wyważenie.
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SCUBAPRO ITALY
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W naszym katalogu 2013 świętujemy 50 lat sukcesów i jakości 
marki nurkowej oraz pionierów nurkowania. Jesteśmy 
dumni z produktów, które uczyniły ze SCUBAPRO legendę. 
Ten wyjątkowy katalog wzbogaciliśmy w ponadczasowe, 
artystyczne, czarno-białe fotografie podwodne, wykonane 
przez Wayne Levin. Wybraliśmy je nie tylko ze względu na 
ich artystyczny przekaz ale także dla tego, że Wayne Levin jest 
profesjonalistą i purystą, który ceni wartości reprezentowane 
przez SCUBAPRO, nie tylko innowacyjność i kreatywność 
ale także silne emocje. Więcej na temat Wayne Levin na 
stronie waynelevinimages.com 


