KOMPUTERY I INSTRUMENTY POMIAROWE

GIOTTO

trzyprzyciskowy nurkowy komputer rekreacyjny.
NOWOŚĆ, PREMIERA MAJ 2013
-	dwugazowy algorytm RGBM Cressi opracowany przez
B. Winkiego oparty na modelu Haldana zintegrowany
ze współczynnikiem RGBM do prowadzenia obliczeń
podczas wielokrotnych nurkowań powtórzeniowych
z mieszaninami gazów.
– model dwugazowy: powietrze i nitroks z możliwością
zmiany pod wodą,
–	algorytm 9 tkankowy z półokresami od 2,5 do 480 minut,
–	program DIVE; pełne przetwarzanie danych podczas
nurkowań i dekompresji dla każdego rodzaju nurkowania, z powietrzem i nitroxem,
–	pełna kontrola ustawienia parametrów FO2 i PO2 w zakresie 1,2 do 1,6 bar oraz od 21% do 99% O2,
–	opcja nurkowania z użyciem nitroxu, nawet podczas
desaturacji,
– funkcja GAGE: włącz / wyłącz
– funkcja DEEP STOP: włącz / wyłącz
– wymienna osłona wyświetlacza,
– bateria wymieniana przez użytkownika,
– planowanie: curve scrolling
–	przełączanie z systemu metrycznego (C, m) na anglosaski (F, ft)
– alarmy wizualne i akustyczne
–	graficzne wyświetlanie CNS, wskaźnika toksyczności
tlenowej,
– podświetlany wyświetlacz,
– wbudowany kalendarz i zegarek,
–	Log Book, 70h lub 60 nurkowań wraz z profilami nurkowymi.
– opcja pełnego resetu pomocna dla szkół nurkowych,
– podczerwony port interface identyczny z komputerem
Leonardo.

Wybór kolorów:
biało/czarny	KS740150
czarno/szary	KS740050
czarno/niebieski	KS740052
czarno/czerwony	KS740058
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KOMPUTERY I INSTRUMENTY POMIAROWE

Automaty oddechowe, oscopusy, certyfikowane wg EN250/2000

LEONARDO jednoprzyciskowy komputer rekreacyjny.

ELLIPSE BALANCED/MC9-SC DIN300

- algorytm RGBM Cressi,
- 9 tkankowy model dekompresji
z półokresami od 2,5 do 480 minut.
- program DIVE, nurkowanie
z powietrzem lub nitroxem,
- ustawienie parametrów FO2 (21% – 50%)
i PO2 (1,2 bar – 1,6 bar)
- program DECO (obliczenia dekompresji)
- funkcja Deep Stop, włącz/wyłącz
- czytelny wyświetlacz z systemem PCD.
- wymienne osłona wyświetlacza,
- wymiana baterii przez użytkownika
- planowanie: przesuwanie krzywej
bezpieczeństwa.
- ustawiane jednostki miary, metryczne
(m/°C) lub anglosaskie (st/° F)
- alarmy akustyczne i wizualne.
- wskaźnik toksyczno! ci tlenowej CNS.
- podświetlany ekran.
- wbudowany kalendarz i zegar,
- logbook – rejestr nurkowa”
(70 godzin lub 60 nurkowa”) z profilami
- historia nurkowań i pełny reset danych,
- podczerwony port interface identyczny
z komputerem GIOTTO
- dostępny w konsoli z głębokościomierzem
lub głębokościomierzem i kompasem.

Lekki zestaw zrównoważonego I go stopnia z suchą komorą
i odciążonego i zbalansowanego II go stopnia w wersji DIN 300.
Przeznaczony na wody zimne!
Automaty Ellipse wyróżniają się znakomitą wydajnością
uzyskaną w wyniku zastosowania opatentowanej eliptycznej
membrany. Unikalny kształt nie jest wyłącznie efektem designu,
ma podnosić przede wszystkim wydajność zestawu. Zestaw
należy do bardzo lekkich przez co często użytkowany jest przez
nurków dla których waga ma znaczenie.
Pierwszy stopień MC9SC wyposażony w suchą komorę
izolującą membranę i sprężynę od kontaktu z zimną wodą.
W drugim stopniu, zrównoważonym pneumatycznie użytkownik
może regulować zarówno efekt Venturiego (funkcja dive i pre
dive) jak i wysiłek oddechowy. Idealny do nurkowań w wodach
zimnych, do prac podwodnych oraz nurkowań jaskiniowych.
Topowy zestaw w ofercie Cressi.
2 wyjścia HP 7/16 UNF 4 wyjścia LP 3/8 UNF
Masy: I stopień – 510 gr, II stopień 170 gr, waż 153 gr,
Masa całkowita zestawu: 833 gr
HX820100, cena: 1699 PLN

Wybór kolorów:
biało/czarny	KS770150
czarno/szary	KS770050
czarno/niebieski	KS770052
czarno/różowy	KS770054
Leonardo; cena: 950 PLN
Console 2 Leonardo;
cena: 1425 PLN

Inne automaty certyfikowane wg. EN250/2000,
które dedykujemy do nurkowań w wodach zimnych to:

ELLIPSE BLACK BALANCED/MC9 DIN300
Masa II stopień 179 gr, wąż 153 gr
HX819600, cena: 1529 PLN

ELLIPSE TITANIUM/MC9 DIN300

PRESSURE GAUGE BAR,
Manometr, CONSOLE 2 mt /
KONSOLA DWUELEMENTOWA (m)

KOMPAS

Masa II stopień 158 gr, wąż 153 gr
HX821600, cena: 1389 PLN

DEDYKOWANY DO ZESTAWU
OCTOPUS ELLIPSE,
Masa octo 160 gr, wąż 153 gr
HX817000, cena: 459 PLN

XS COMPACT/MC9 DIN300
Obudowa z chromowanego
mosiądzu.
Skala manometru: 350 bar
Skala głebokościomierza: 70 m
Tarcze instrumentów fosforyzujące
z kolorowymi sekcjami.
Średnica instrumentów: 50 mm
Średnica węża: 11 mm Instrumenty
umieszczone w zabezpieczających
je obudowach, jedno, dwu lub trzy
elementowych.
Console 2
KC764250, cena: 629 PLN
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PRESSURE GAUGE BAR
KK760300, cena: 350 PLN

W zestawie z paskiem na rękę
i uchwytem do węża, Nowoczesny
instrument z płytką magnetyczną
poruszającą się niezależnie od ustawienia kompasu. Tarcza fluorescencyjna z podziałką co 10. Możliwość
dokonywania pomiarów patrząc
z góry lub z boku. W zestawie kompas oraz uchwyt do mocowania
na wężu.
KB760100, cena: 179 PLN

Najnowszy automat podróżny COMPACT
w zestawie z MC9, MC5 lub pierwszym stopniem tłokowym AC2.
Najnowszy automat, przeznaczony do podróży i jeden z najlżejszych
dostępnych na rynku. Jeśli szukasz małego, lekkiego i nowoczesnego
automatu, to jest właśnie automat dla ciebie. Wykonany z bardzo
lekkich i wytrzymałych materiałów: polimery i elastomery. Compact
ma niskie opory oddechowe, co w połączeniu z jego niewielką wagą
dają ogromny komfort nurkowania.
Masy: I stopień (MC9) 450 gr, (MC5) 450 gr, (AC2) 495 gr,
II stopień 135 gr. waż 153 gr.
HX783051, cena: 1 260 PLN

DEDYKOWANY DO ZESTAWU
OCTOPUS XS COMPACT

Wymienne osłony bypassu w kolorach: różowy, biały, szary.
Masy: II stopień (octo XS) 153 gr. HX789000, cena: 415 PLN
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BACK JAC

Skafandry
Skafander suchy
Nowy model jacketo skrzydła. Komfortowy, wytrzymały i dobrze wyposażony. Wykonany
z cordury i bardzo silnego nylonu. Worek wypornościowy umieszczony na plecach pozwoli
na bardzo swobodne i stabilne poruszanie się pod wodą nawet przy jego maksymalnym
napełnieniu. Wyposażony jest w ściskające gumki, ułatwiające opróżnianie worka
z powietrza i eliminowanie wolnych przestrzeni powietrznych. Nowy, zintegrowany system
balastowy L.A.S. jest kompatybilny z innymi typami jacketów i skrzydeł. Dodatkowo
posiada na plecach dwie kieszenie trymujące. Materiał: cordura 500, nylon 420 denier;
Wyporność w kg: 13.3 (XS), 13.3 (S), 19.4 (M), 23.0 (L), 23.0 (XL)
Waga: 3,300 kg (XS), 3,350 kg (S), 3,450 kg (M), 3,600 kg (L), 3,650 kg (XL)
IC741002, cena: 1825 PLN

AQUARIDE ELITE
Klasyczny jacket z wewnętrzna częścią wyściełaną miękkim materiałem, dobrze dopasuje się
do pleców. Noszak zapewnia stabilność butli podczas nurkowania. Posiada dodatkowe dwie
kieszenie balastowe mocowane do pasa butli, oraz balast zintegrowany L.A.S. W kieszenie
balastowe możesz włożyć po 4,5 kg, po 2 kg ołowiu w kieszenie trymujące z tyłu jacketu.
Materiał: cordura 500, nylon 420 denier.
Wyporność w kg: 8.2 (XS), 9.2 (S), 13.3 (M), 16.3 (L), 19.4 (XL) 3,4 kg (L),
IC740102, cena: 1669 PLN

AIR TRAVEL
to jacket-skrzydło, ma zintegrowany balast i worek wypornościowy z tyłu Jest
bardzo lekki i genialnie składa się w mały worek. Dzięki temu w podróży zyskujesz dużo miejsca i cennych kilogramów. Podróżując samolotem często
nasz bagaż nie może przekroczyć 15 lub 20 kg. Po złożeniu średnio o 40%
jest mniejszy od tradycyjnych kamizelek.
Wersja damska i męska. Materiał: 420 Denier Nylon.
Wyporność w kg: 10,2 (XS i S), 16,3 (M, L, XL ).
IC740403, cena: 1599 PLN

TRAVELIGHT

DRYLASTIC

Wykonany ze skompresowanego do grubości
4 mm crash neoprenu. Kryza szyjna i manszety
wykonane są z nowoczesnego, elastycznego
neoprenu High Stretch. Dzięki temu idealnie
dopasują się do obwodu nadgarstków i szyi.
Wewnętrz skafandra znajdują się elastyczne
szelki. Zamek metalowy przykryty pokrywą
ochronną. Skafander zakończony jest suchymi
skarpetami o elastycznym rozmiarze.
NAJWAŻNIEJSZE CECHY:
– krój damski i męski
– wykonany z 4mm crash neoprenu
– obracany zawór dodawczy
– zawór upustowy na lewym ramieniu
– skarpety z antypoślizgową skarpetą (można
włożyć w zwykłe buty nurkowe)
– wzmocnienia na ramionach i kolanach
– manszety i kryza wykonane z elastycznego
High Stretch neoprenu
– oryginalne zawory Cressi
– zamek z neoprenową pokrywą
– na prawej nodze kieszeń z zamkiem
Komplet składa się z:
– suchego skafandra Cressi DRYLASTIC
– kaptura
– wężyka do zaworu dodawczego
Skafander pakowany w tekturowe pudełko.
DRYLASTIC męski
LQ401504, cena: 2990 PLN
DRYLASTIC damski
LQ401603, cena: 2990 PLN

Jacket, którego największym plusem jest mała waga i miniaturowa
wielkość po złożeniu – średnio o 40% mniejsza od kamizelek
innych producentów. Cressi TraveLight do transportu jest składany
w kostkę jak na zdjęciach poniżej przez co zajmuje bardzo mało
miejsca w bagażu w samolocie. Materiał: 210 Denier Nylon.
Wyporność w kg: 6,1 (XS), 8,2 (S), 9,2 (M), 13,3 (L), 16,3 (XL).
IC740603, cena: 1599 PLN

START PRO
solidny jacket ze zintegrowanym balastem. Oferuje bezpieczeństwo, komfort i niską cenę.
Zastępuje wersje znanego modelu Cressi Line 2. Dodatkowo ulepszony o zewnętrzne
kieszenie balastowe z mechanizmem szybkiego zrzutu. Wyposażony jest w dwie duże
kieszenie na rzepy.
Na prawym pasku informacja o rozmiarze. Jacket Start Pro – możesz wykorzystywać
na każdym poziomie nurkowania rekreacyjnego. Materiał: Cordura 500 i 1000 Denier
Nylon. Wyporność w kg: 13,3 ( XS), 14,3 (S), 15,3 (M), 17,3 (L), 20,4 (XL).
IC721802, cena: 1199 PLN
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Skafandry

ALASKA,

Skafandry

7 mm skafander półsuchy

5 + 5 mm, mokry

7 lub 5 mm, mokry

DIVER,

Kamizelki

Nowy model wykonany
z elastycznego, 7 mm
High Streatch neoprenu
z pluszem. Nadgarstki
i kostki zabezpieczone
przez neoprenowe
manszety. Na plecach
suchy zamek
MASTERSEAL.
Skafander wyposażony
w uchwyt do kaptura
na lewym udzie.
Dostępny jest w wersji
damskiej i męskiej.
Komplet składa się
ze skafandra i kaptura.
Przeznaczony na wody
zimne.
LQ402104,
cena: 1599 PLN

Skafander uszyty
z bardzo elastycznego,
wysokogatunkowego,
dającego wyjątkowo
dużo ciepła neoprenu
Ultraspan o grubości
7mm. Elastyczny
neopren umożliwia
doskonałe dopasowanie
i poruszanie się pod
wodą. Na ramionach
zastosowano mocny,
antypoślizgowy materiał,
który zapobiega
przesuwaniu się jacketu
oraz przecieraniu się
skafandra. Na lewym
biodrze znajduje się
zaczep do kaptura,
kolana są wzmocnione.
Krój damski i męski.
LS505104 + LS550504,
cena: 1559 PLN

Jednoczęściowy
skafander ze zintegrowanym
kapturem. Wykonany
jest ze sprężystego,
wysokogatunkowego
neoprenu o grubości
7 lub 5mm.
Zaprojektowany jest
specjalnie tak, aby
łatwo i samodzielnie
ubrać skafander. Zamek
usytuowany jest z przodu,
zamki na kostkach ułatwiają
przełożenie nóg. Świetnie
nadaje się do nurkowania
w ciepłych wodach lub
w sezonie letnim w polskich
jeziorach.
Dostępny w wersji damskiej,
męskiej i młodzieżowej.
LU489604 cena: 719 PLN

Seria kamizelek
uniwersalnego zastosowania
z zamkami lub kapturem,
wykonane z 3mm neoprenu.
Mogą być stosowane jako
docieplenia pod półsuche
i mokre skafandry lub jako
skafandry uniwersalne (Zip
West).

CASTORO,

LONTRA,

PLAYA

LADY TERMAL

Wykonany
jest ze sprężystego,
wysokogatunkowego
neoprenu o grubości 5
mm. Overall o grubości
3,5 mm. Latem w tym
skafandrze możesz
spokojnie zanurkować
w polskich wodach.
Ta grubość neoprenu
doskonale sprawdzi
się również w ciepłych
akwenach. Castoro
jest skafandrem
bardzo starannie
wykonanym. Posiada
elastyczne wzmocnienia
na kolanach. Suwak
umieszczony
na plecach jest
zakończony smyczą.
Krój damski i męski.
LR106404 + LR106504,
cena: 1129 PLN

Wykonany ze sprężystego,
wysokogatunkowego
i bardzo elastycznego
neoprenu wyściełanego
pluszem. Dzięki
wyjątkowemu materiałowi
oraz doskonałemu
skrojeniu skafander
zapewni dużą wygodę.
Zakładanie i zdejmowanie
skafandra ułatwią suwaki
na nogawkach i rękawach
oraz długa taśma tylnego
zamka. Skafander jest
wyposażony w podwójne
manszety na nogawkach
i rękawach, co w połączeniu
z suchym zamkiem
zapewnia maksymalną
izolację termiczną.
Skafander na zimne wody.
Wyposażony w suchy
zamek, który w 100%
zabezpiecza przed
przeciekaniem wody.
Krój damski i męski.
LR103204 + LS550504,
cena: 1619 PLN

Cressi Playa to uniwersalny,
jednoczęściowy, krótki
skafander nurkowy,
wykonany z 2,5 mm
neoprenu. Bardzo skutecznie
chroni przed zimnem i przed
poparzeniami słonecznymi.
Posiada uszczelnienia
z gładkiego neoprenu
na nogawkach i rękawach.
Krój damski, męski i
młodzieżowy.
LV445004 cena: 289 PLN

Jednoczęściowy, damski
skafander neoprenowy
skrojony w kształcie
kostiumu pływackiego
z zamkiem z przodu.
Wykonany z 2mm
elastycznego neoprenu
zapewnie doskonałą
ochronę termiczną
podczas uprawiania
sportów wodnych.
Dostępny w kolorach
czarnym i niebieskim.
DG000503
cena: 305 PLN

5 + 3,5 mm, mokry
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COMFORT PLUS,

7+5 mm, mokry

(Żylety)

HOODED VEST, kamizelka
z kapturem,
LW476203 cena: 289 PLN
ZIP VEST, kamizelka
z zamkiem
LW476403 cena: 265 PLN
SHORT VEST, kamizelka
krótka
LW476503 cena: 241 PLN
VEST, kamizelka
LW476003 cena: 189 PLN
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Skafandry

TECNICA,

Płetwy

APNEA,

mokry, dwuczęściowy

mokry, dwuczęściowy

najnowszy model skafandra
do łowiectwa podwodnego
wykonany z wykorzystaniem
technologii cyfrowego nadruku
kamuflującego, na zewnętrznej
powierzchni. Część spodnia
wykonana z ultra elastycznego
neoprenu. Rękawy i nogawice
pre formowane, powlekane
czarnym metalitem. Wzmocnienia
na kolanach, łokciach oraz
w miejscach zgięć. Kaptur
zintegrowany, spodnie i jacket
łączone na zatrzaski.
Skafander jest dostępny
w grubościach: 1,8/3,5/5 i 7 mm.

Nowy model skafandra
dla podwodnych
łowców. Składa się
z dwóch części,
wysokich spodni oraz
jacketu łącząnych
na zatrzaski.
Doskonale skrojony
i dopasowujący się
do ciała zapewnia
jednocześnie ochronę
termiczną podczas
długotrwałego
przebywania w wodzie.
Skafander
jest dostępny
w grubościach: 3,5/5
i 7 mm, kolor czarny.

Zobacz inne skafandry np. Tracina
i Cameleonte na stronie
www.cressi.com

GARA MODULAR (carbon)
płetwy do nurkowania swobodnego z wymiennymi, lekkimi piórami,
wykorzystywane przez najbardziej zaawansowanych free diverów.
Dzięki specyficznemu ukształtowaniu zapewniają doskonałą siłę
napędową. Kalosz jest wykonany z miękkiej gumy wzmocnionej
na obrzeżach oraz wzdłuż pióra płetwy. Przeznaczone do skarpet
neoprenowych. Trzy wymienne pióra o różnej twardości i wadze.

GARA PROFESSIONAL LD
długie płetwy do nurkowania swobodnego i pływania na długich
dystansach (LD – long distance). Należą do płetw miękkich.
Usztywnienie kalosza przenosi się aż do połowy pióra płetwy.
Wykonane są z elastycznego i miękkiego polipropylenu, nie
sztywnieją w zimnych wodach. BH145142, cena: 455 PLN

MASTER FROG

LE460054,
cena: 899 PLN

Lekkie i twarde płetwy przeznaczone dla nurków, z anatomiczną, super
wygodną komorą na stopę z otwartą piętą i paskiem. Kształt płetw oraz
twardy materiał pozwalają skutecznie płynąć nawet w silnych prądach.
Cenione przez doświadczonych divemasterów i instruktorów. Możliwość
zamontowania sprężyn. BE125042, cena: 455 PLN

LE462504, cena: 1119 PLN

GLAROS

GLAROS SHORTY

FIRE 1,5 mm

Najnowszy model
profesjonalnego skafandra
pływackiego z długimi
rękawami
i nogawkami,
wykonanego
z mega
elastycznego
neoprenu
C Therm.
Wierzchnia
warstwa
skafandra
jest pokryta
tzw. rybią
skóra (Glide Skin)
zmniejszającą
do minimum opory
wody podczas
pływania i nurkowania.
Wewnętrzna
elastyczna warstwa
(Ultra Span)
dopasowuje
skafander do ciała
pływaka. Szwy
klejone.
DG000004,
cena: 1225 PLN

Najnowszy model
profesjonalnego skafandra
pływackiego bez rękawów,
wykonanego z mega
elastycznego neoprenu C Therm.
Wierzchnia warstwa skafandra
jest pokryta tzw. rybią skóra
(Glide Skin) zmniejszającą
do minimum opory wody
podczas pływania i nurkowania.
Wewnętrzna elastyczna warstwa
(Ultra Span) dopasowuje
skafander do ciała pływaka.
Szwy klejone.
Dostępny w wersji
damskiej i męskiej.
DG000104,
cena: 629 PLN

Skafander damski
zaprojektowany i wykonany
z użyciem najnowszych
technologii oraz hiper
elastycznych materiałów C
Therm, dających znakomitą
ochronę termiczną
w zimnych wodach morskich
i podczas długotrwałych
treningów basenowych.
Skafander w formie kostiumu
pływackiego z klejonymi
szwami.
DG000203,
cena: 399 PLN
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GARA MODULAR Carbon BH109942, cena: 1535 PLN
GARA MODULAR BH105042, cena: 509 PLN

Płetwy mogą być nabywane
w komplecie lub częściach.

REACTION PRO STAR
Profesjonalna płetwa do szybkiego pływania. Model kaloszowy dobrze
już znanej płetwy Reaction. Płetwa stosunkowo twarda. Idealna dla
osób umiejących pływać, na długie dystanse lub do szybkiego pływania.
BG195042, cena: 199 PLN

FROG PLUS
miękkie płetwy paskowe zaprojektowane specjalnie dla osób, które nie mają
wytrenowanych mięśni nóg. Pióro z tychnopolimeru umożliwiającego łatwe,
lekkie uderzenia. Krawędzie pióra są sztywne, a środek płetw jest miękki.
Płetwy ładnie pracują i uginają się pod wodą, zapewniając dużą efektywność
napędu. Kalosz zamocowany poniżej pióra. Płetwa jest dobrze wyprofilowana
dla lepszej ergonomii. Polecane do nurkowania rekreacyjnego. Możliwość
zamontowania sprężyn. BF205542, cena: 299 PLN

ELASTIC LONG & ELASTIC SHORT
Płetwy z ultra elastycznym pasem mocującym i dużą tolerancją rozmiarową.
Zastosowanie w sportach wodnych tam gdzie konieczne jest szybkie
założenie płetw np. windsurfing, rafting, kajakarstwo itp. Płetwy krótkie
stosowane są również jako treningowe w pływaniu.
CA213038, cena: 99 PLN

LIGHT white & blue
Miękkie płetwy zaprojektowane do treningu pływackiego. Powierzchnia
płetwy daje możliwość szybkiego i długiego pływania i wzmacnia mięśnie.
Pióro płetwy wzmocnione opaską z elastomeru, zabezpiecza
przed uszkodzeniem podczas nawrotów. DP182039, cena: 99 PLN
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Maski

Maski

PIUMA EVOLUTION
CRYSTAL

BIG EYES evolution
CRYSTAL

Jednoszybowa maska o małej objętości wykonana
z nowego hipoalergicznego silikonu Cristal.
Opatentowany przez Cressi Crystal Silicon nie
żółknie i lepiej dopasowuje się do twarzy. Maska
jest zabezpieczenia przed przeciekaniem przez
podwójne wylewki z różnych materiałów. Pochylone
szkło daje bardzo duże pole widzenia. Maski
Cressi posiadają mikro regulację oraz obrotowe
klamry paska. Dostępna w kilkunastu wersjach
kolorystycznych.
DS334510, cena: 249 PLN

Dwuszybowa maska o małej objętości i dużych
szkłach, wykonana z nowego hipoalergicznego
silikonu Cristal. Opatentowany przez Cressi Crystal
silicon nie żółknie i lepiej dopasowuje się do twarzy.
Zabezpieczenia przed przeciekaniem przez podwójne
wylewki z różnych materiałów. Pochylone szkła
w kształcie odwróconych kropli dają bardzo duże
pole widzenia. Posiada mikro regulację oraz obrotowe
klamry paska. Dostępna w kilkunastu wersjach
kolorystycznych.
DS340025, cena: 249 PLN

EYES EVOLUTION CRYSTAL

OCCHIO PLUS & CORSICA

Dwuszybowa maska o małej objętości i małych
szkłach, wykonana z nowego hipoalergicznego
silikonu Cristal. Maska jest zabezpieczenia
przed przeciekaniem przez podwójne wylewki
z różnych materiałów. Pochylone szkła w kształcie
odwróconych kropli dają bardzo duże pole widzenia.
Maski Cressi posiada mikro regulację oraz obrotowe
klamry paska. Dostępna w kilkunastu wersjach
kolorystycznych.
DS350020, cena: 249 PLN

specjalnie zaprojektowana do nurkowania swobodnego
ale można jej również używać podczas nurkowania.
Szkła maski usytuowane są bardzo blisko oczu, dzięki
czemu Occhio Plus ma bardzo małą pojemność
wewnętrzną i szerokie pole widzenia. Łatwo w tej masce
wyrównać ciśnienie i oczyścić z wody. Ma opływowe
kształty i małe opory w wodzie. Szeroki fartuch maski
wykonany z hipoalergicznego silikonu dopasowuje się
do większości profilów twarzy. Maska jest wykonana
z niezwykle lekkich materiałów.
Występuje w komplecie z elastyczną fajką Corsica.
DS302600, cena: 195 PLN

MATRIX

SUPEROCCHIO

główną zaletą tej wyjątkowej maski jest położenie
szkieł, które są skierowane pod kątem w dół. Dzięki
temu pole widzenia pod wodą jest większe o 30%
niż w tradycyjnych maskach. Maska posiada szeroki
pasek z tyłu głowy oraz bardzo prostą regulację
paska. Dzięki temu jest bardzo wygodna w zakładaniu.
W masce zastosowano lekką ramę, soczewki
o wydłużonym kształcie i wysokiej jakości silikon.
DS302050, cena: 189 PLN

klasyczny, wysokiej jakości produkt, dostępny od wielu
lat. Maska o małych rozmiarach. Oddzielne szkła
usytuowane są bardzo blisko oczu. Mała pojemność
wewnętrzna. Przeznaczona do głębokiego nurkowania
i freedivingu. Występuje tylko w wersji z czarnym
silikonem. Prosty i szybki system regulacji paska maski.
Ciekawostka: w masce Cressi Superocchio nurkował
Jean Reno w filmie „Wielki Błękit”.
DN234650, cena: 145 PLN

F1, Frameless
clear, total black & white
To idealne połączenie dopasowania, komfortu
i widoczności. Duża, pojedyncza szyba i szczelnie
przylegająca obudowa dają razem bardzo szerokie
pole widzenia.
Maska ta posiada genialnie prosty i skuteczny system
regulacji paska. Klipsy mocujące pasek są zespolone
z maską i bardzo elastyczne. Pasuje praktycznie
na każdą twarz i dzięki podwójnemu silikonowi
wspaniale przylega i nie przecieka.
Kolory przezroczysty, czarny i wkrótce biały.
TOTAL BLACK	 ZDN282000, cena: 170 PLN
CLEAR
ZDN281000, cena: 170 PLN
WHITE
ZDN283000, cena: 170 PLN
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Fajki

Noże

Torby

DRY I

KILLER

MOBY 5

Fajka wykonana z elastycznego
tworzywa. Kształt zaprojektowany tak
aby jak najlepiej dopasowywała się
do głowy nurka. Kolorowy szczyt fajki
zapobiega przed nalewaniem się wody
np. z fal. Ergonomiczny ustnik zapewnia
wygodę i minimalizuje zmęczenie
szczęki. Fajka ma sporą średnicę
co pozwala swobodnie oddychać.
Zawór oczyszczający umieszczono tak
aby zawsze znajdował się jak najniżej.
Dzięki temu w każdym momencie
oczyszczanie fajki z wody jest łatwe.
Delta I posiada prosty i wygodny kilps
mocujący fajkę przy masce.
Dostępna w wielu kolorach.
ES259020, cena: 95 PLN

mały nóż – duża gwarancja
bezpieczeństwa. Mieści się w kieszeni
jacketu lub możesz przypiąć
go do paska albo nogi.
Bardzo wygodna rączka i ostrze
idealne do penetracji oraz usuwania
przeszkód. Killer jest kuty z jednego
kawałka nierdzewnej stali. Ostrze
z jednej strony gładkie, tnące a z drugiej
częściowo ząbkowane. Anatomiczna
rączka wykonana z technopolimeru
i zakończona przy ostrzu „kciukami” dla
pewniejszego chwytu. Pochewka jest
zrobiona z plastiku.
RC554000, cena: 129 PLN

duża torba, wykonana z lekkiego, bardzo mocnego materiału
główny przedział, kieszeń torby otwiera się pionowo z trzech stron,
na froncie torby znajdują się dwie kieszenie na podręczne bagaże
(automat, logbook, aparat fotograficzny itp.) Wykonane są z grubego,
miękkiego materiału dla lepszej ochrony przed uszkodzeniami.
Po bokach torby znajdują się kieszenie na płetwy.
Wyposażona jest w wygodne, miękkie szelki do noszenia na plecach
na szczycie wyposażona i dwa plastikowe uchwyty: jeden
do przenoszenia w ręku; drugi na wysuwanym ramieniu do ciągnięcia.
Wymiary: 760 mm x 400 mm x 280 mm
Pojemność 115 litrów.
UB932200, cena: 560 PLN

CORSICA - dark i camou

ORCA

to najlepszy i najprostszy
produkt firmy Cressi.
Używa jej większość służb
specjalnych i nurków
zawodowych na świecie.
Ma dużą średnicę więc
oddychanie jest bardzo
lekkie. Brak zaworków
wyklucza jakiekolwiek
problemy z fajką. Jej
długość i kształt została
dopasowana tak aby
wydmuchiwanie wody
nie stwarzało żadnych
problemów.
Elastyczna, nawet
zawiązana na supeł
powraca do pierwotnego
kształtu.
EG268550, cena: 65 PLN

Dostępny od wielu lat na rynku,
niezawodny nóż nurkowy. Jest
to duży nóż, którego ostrze posiada
gładką powierzchnię z jednej
strony, a z drugiej strony wcięcie
do podcinania linki oraz ząbkowaną
powierzchnię, którą bez oporu
możesz przeciąć linki czy sieci!
Anatomiczna, antypoślizgowa
rękojeść zakończona chromowanym
młotkiem. Pochwa noża wyposażona
w odporne na promieniowanie UV,
regulowane, gumowe paski, które
umożliwiają przypięcie noża do nogi
lub paska.
RC556000, cena: 269 PLN

CALIFORNIA,
GRINGO, AMERICA
Seria fajek
do free divingu
oraz snorkelingu.
Proste i skuteczne.
Łatwe opróżnianie z wody.
CALIFORNIA
EG263550, cena: 50 PLN
GRINGO
EG266000, cena: 29 PLN
AMERICA
EG267050, cena: 55 PLN
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LAMA ARA
mały nóż który możesz zamontować
na wężu od konsoli i mieć go
zawsze pod ręką. Do pochwy
przykręca się element do montażu
na BC i do montażu na wężu
od manometru. Mały, płaski
i ergonomiczny z systemem
zabezpieczającym przed
przypadkowym wysunięciem się
z pochwy. Zabezpieczenie noża
można odblokować jednym ruchem
i swobodnie go wydobyć. Ostrze
wykonane ze specjalnej hartowanej,
nierdzewnej stali. Z jednej strony
częściowo ząbkowane
i z zadziorem
do cięcia linek i żyłek.
RC552000,
cena: 155 PLN

MOBY LIGHT
nieprzyzwoicie lekka, klasyczna torba nurkowa, waży 2.9 kg. Zaprojektowana dla
podróżujących samolotem nurków.
W torbę zmieści się podstawowy bagaż oraz sprzęt nurkowy dla jednej osoby.
Jest wykonana z bardzo wytrzymałego i niezwykle silnego nylonu, wyposażona
w solidne kauczukowe kółka oraz aluminiową, wysuwaną rączkę, posiada jedną
dużą kieszeń. Torba zapinana z trzech stron solidnym zamkiem.
Wymiary: 750 mm x 400 mm x 300 mm
Pojemność 85 litrów.
UB932300, cena: 460 PLN

APNEA TEAM
uża torba zaprojektowana specjalnie dla freediverów, do transportu długich płetw
i innego sprzętu nurkowego. Wygodna torba, wykonana z silnego materiału
(nylon: 840 denier). Posiada silne paski do przenoszenia w ręce oraz jeden
długi pasek na ramię. Posiada jeden duży, główny przedział zamykany od góry
dwoma zamkami, dwie kieszenie wzdłuż torby, w które można włożyć po jednej
płetwie, oraz dwie mniejsze przegródki np. na podręczne, małe rzeczy. Wszystkie
kieszenie zamykane na silne zamki błyskawiczne YKK.
Wymiary: 900 mm x 420 mm x 290 mm
Pojemność: 109 litrów,
UA924300, cena: 339 PLN

JUNGLE
torba nurkowa z wzmocnionym spodem. Wykonana z nieprzemakalnego
materiału. Po nurkowaniu można śmiało włożyć sprzęt do auta nie zalewając
tapicerki. W środku znajdują się dwie kieszenie, do których można włożyć różne
drobiazgi. Torba ma dwa rodzaje uchwytówna ramię i do ręki.
Materiały, które zostały użyte do produkcji tej torby są wysokiej wytrzymałości.
Wymiary: 800 mm x 350 mm x 220 mm
Pojemność: 60 litrów
UA925600, cena: 159 PLN

REGULATOR BAG
Miękko wyściełana torba na automat z dodatkowo rozwijaną siatką na pozostały
sprzęt. Amortyzuje uderzenia, chroni automaty. Dodatkowo, jeśli zechcesz
możesz do niej włożyć piankę, płetwy, maskę.
Dwa rodzaje uchwytów na ramię, lub do rękę. W środku ukryta jest mała
kieszonka na zamek. Praktyczna do schowania portfela, kluczyków.
UB940030, cena: 129 PLN
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Torby

GORILLA
duża torba na sprzęt nurkowy, wykonana z wodoodpornego materiału
(nieprzemakalna). Po włożeniu mokrego sprzętu jest na zewnątrz sucha
i można ją swobodnie przewozić nawet na siedzeniu w samochodzie. Torba
wyposażona jest w zawór, przez który można pozbyć się wody z ociekającego
sprzętu. Bardzo praktyczna, mieści również długie płetwy do freedivingu.
Wymiary: 850mm x 350 mm x 450 mm
Pojemność 109 litrów
UA925700, cena: 305 PLN

ORCA
mocna i pomysłowa torba nurkowa z bardzo mocnego, siatkowego tworzywa.
Z przodu jest duża specjalna, osobna kieszeń na automat oddechowy.
Dno torby wykonane z pełnego materiału, z otworami do wyciekania wody.
Schnący w niej nie ma brzydkiego zapachu. Zamykana od góry przez szybkie
zaciągnięcie sznurka zaciskiem. Można ją nosić na ramieniu, na pasku lub
w ręce za uchwyt po środku torby.
Wymiary: 70cm x 30cm x 35 cm
UA925510, cena: 159 PLN

Do wszystkich produktów są dostępne akcesoria: wymienne groty
do strzał, naciągi o różnych średnicach, kołowrotki, pokrowce, smary
i cześć zamienne. Zapytaj dostawcę o oryginalne akcesoria Cressi.

GERONIMO

COMANCHE

Najważniejsze cechy;
– okrągły przekrój prowadnicy,
– okładziny uchwytu wykonane z elastycznego
materiału, z możliwością regulacji
i dostosowania do dłoni nurka,
– regulacja spustu,
– dwa bezpieczniki, dla lewo i praworęcznych,
– uchwyt do naciągu z możliwością montażu
różnych naciągów standardowych
i specjalnych: 18 i 20 mm,
– dostępne długości: 60/75/90 cm
FE350000, cena: 519 PLN

Najważniejsze cechy;
– specjalna antykorozyjna prowadnica, lekka nie
poddająca się deformacjom,
– kompaktowa i hydrodynamiczna,
– montaż naciągów niżej niż w
przypadku innych produktów,
– dostępna w długościach:
60/75/90/100/110 cm,
– strzały dostępne w śr 6 mm ze stali,
6,5 mm stali nierdzewnej,
6,5 mm oksydowane,
7 mm z gwintem.
FE357000, cena: 429 PLN

SIOUX

NAVAJO

Najważniejsze cechy;
– lekka prowadnica aluminiowa, nie poddająca się
deformacjom,
– wychylenie oraz profil uchwytu specjalnie opracowany dla
uzyskania doskonałej celności oraz szybkiego uzbrojenia,
– uchwyt pokryty ochronną warstwą gumy,
– delikatny spust z bezpiecznikiem,
– uchwyt naciągu przystosowany do śr. 13 mm oraz
do zastosowania dwóch naciągów jednocześnie,
– strzały o śr. 6 mm pojedynczym skrzydełkiem i nacięciami,
– dostępna w długościach: 50/60/75 cm
FE345000, cena: 289 PLN

Najważniejsze cechy;
– kompaktowa i lekka, wyposażona
w prowadnicę o śr. 26 mm,
– opracowana do łatwego i szybkiego
polowania,
– ergonomiczny uchwyt pochodzący z Apache,
– mechanika i zabezpieczenia z Comanche,
– przelotki dla żyłki ze stali nierdzewnej,
– możliwość montażu rożnych naciągów,
– automatyczne zwolnienie żyłki,
– dostępna w długościach: 60/75/85 cm
FE342060, cena: 369 PLN

SL Star - pneumatyczna

SAETTA - pneumatyczna

– anatomiczny uchwyt i wysoki grzbiet,
– mocny hak pod prowadnicą,
– bezpiecznik z mechanizmem zwalniającym
żyłkę,
– wyposażony w 8 mm strzałę ze stali
nierdzewnej
– dostępna w długościach: 40/55/70 cm
FR374000, cena: 479 PLN

Najważniejsze cechy:
– zaprojektowana dla uzyskania możliwie
największej siły strzału, precyzji i szybkości,
– nowy wylot z otworami do opróżniania z wody,
– pochylony uchwyt w kolorze białym,
– wersja rozwojowa SL i SL Star z zachowaniem
wielu cech tych urządzeń.
FS585500, cena: 639 PLN

CLUB
średnich rozmiarów, jednokomorowa torba siatkowa, bez dodatkowych
kieszeni, wykonana z wysokiej jakości, silnych materiałów. Siatka umożliwia
szybkie opłukanie sprzętu. Jest wystarczająco duża aby pomieścić sprzęt
ABC, piankę i automat. Bardzo wytrzymała i bardzo lekka. Spód torby i boki
wykonane z siatki dzięki czemu sprzęt łatwo wyschnie.
UA925520, cena: 119 PLN

SPORT BAG
Średnia torba, wykonana z neoprenu do przechowywania akcesorii
pływackich i sprzętu ABC.
DA000011, cena: 119 PLN

SWIM BAG
Torba na akcesoria pływackie, wykonana z mocnego nylonu. Górny otwór
i dwie kieszenie na bokach zapinane na zamek błyskawiczny. Wewnątrz
kieszeń na dokumenty i kosztowności. Dwa uchwyty i regulowany pasek
na ramię. Zamykana na rzepy.
Wymiary: – 580 mm x 240 mm x 270 mm
DA000011, cena: 119 PLN

MALIBU
średniej wielkości plecak z trzema kieszeniami na zamek różnej wielkości.
W środkowej kieszeni jest dużo małych kieszonek na dokumenty i inne, małe
przedmioty. Ma regulowane ramiączka, bardzo miękkie i wygodne. Plecy
i ramiączka są profilowane i wyściełane są pluszem. Na wysokości pasa
i klatki piersiowej są dodatkowe paski spinające ramiączka dla większej
wygody. Na zewnątrz plecak wyposażony jest w karabińczyki i 2 siatkowe
kieszenie po bokach i jedną na telefon komórkowy na ramieniu.
Wymiary: 45 x 33 x 20 cm
UB934500, cena: 190 PLN
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Okulary i gogle pływackie

SATURN CRYSTAL
wykonane z nowego rodzaju silikonu tzw. Cristal,
który zrewolucjonizował jakość masek i okularów.
Dzięki swym niezwykłym cechom Cristal silikon
zachowuje przejrzystość i elastyczność. Cristal silikon
redukuje parowanie i gwarantuje wiele lat użytkowania
i krystaliczną przejrzystość. Doskonałe do pływania,
triatlonu, oraz do szerokiego zastosowana w sportach
wodnych. Pasek z mikro regulacją, utwardzone, obłe
szkła z UV. Duży wybór kolorów. Opakowanie będące
również pudełkiem do przechowywania. Dostępne w
wielu kolorach.
DE202458, cena: 129 PLN

PLANET
gogle wykonane w technologii tradycyjnego, miękkiego silikonu, z szerokim
płaszczem dopasowującym je do niemal każdej twarzy. Doskonałe
do pływania, triatlonu, oraz do szerokiego zastosowana w sportach wodnych.
Pasek z mikro regulacją, utwardzone szkła UV. Duży wybór kolorów.
Opakowanie będące również pudełkiem do przechowywania. Dostępne w
wielu kolorach.
DE202650, cena: 99 PLN

Gogle COBRA i COBRA KID
Gogle z elastyczną ramką która umożliwia lepsze dopasowanie do twarzy.
Doskonałe do pływania, triatlonu, oraz do szerokiego zastosowana
w sportach wodnych. Pasek z mikro regulacją, utwardzone, obłe szkła
z UV. Duży wybór kolorów. Opakowanie będące również pudełkiem
do przechowywania.
Dostępne w wielu kolorach oraz ze szkłami polaryzacyjnymi. Wersja dla
dorosłych i dla dzieci.
COBRA DE201992, cena: 85 PLN
COBRA KID DE202067, cena: 79 PLN

okulary FLASH
Okulary pływackie w których szkła w elastycznej
silikonowej ramce połączone są również
elastycznym mostkiem. Pasek z mikro regulacją,
utwardzone, lekko obłe szkła z UV. Dostępne w
wielu kolorach.
DE202323, cena: 75 PLN

FLASH SMALL FIT
mniejsza wersja okularów Flash, przeznaczona dla kobiet oraz na mniejsze
twarze. Okulary pływackie w których szkła w elastycznej silikonowej ramce
połączone są również elastycznym mostkiem. Pasek z mikro regulacją,
utwardzone, lekko obłe szkła z UV. Dostępne w wielu kolorach.
DE202950, cena: 75 PLN
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