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PRZYSZŁOŚĆ 
NURKOWANIA 
ZALEŻY 
OD CIEBIE

HUMAN FACTOR DIVING™ 

Twój sprzęt nurkowy powinien się do Ciebie 

doskonale dopasowywać, tak abyś mógł (mogła) 

w pełni cieszyć się nurkowaniem. Twoje osobiste 

potrzeby są najważniejsze i taka filozofia 

jest podstawą wszelkich zmian i innowacji 

w SCUBAPRO.  

Dzięki Human Factor DivingTM  zastosowanym 

w twoim intuicyjnym, wyjątkowo komfortowym 

sprzęcie pozostajesz w centrum uwagi 

podczas i po nurkowaniu, a sam (sama) możesz 

całkowicie skoncentrować się na doświadczaniu 

niesamowitych wrażeń nurkowych.

AUTOMATY 
ODDECHOWE

Dopasowane do 
potrzeb oddechowych, 
wymiarów, rodzaju 
i sposobu nurkowania.

 EXPERIENCE 
HUMAN FACTOR 
DIVING™EVERYWHERE
SCUBAPRO jest przodującą marką w każdej 
kategorii, produkując sprzęt intuicyjny, 
komfortowy, umożliwiający swobodę w odkrywaniu 
podwodnego świata.
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H U M A N  F A C T O R

SCUBAPRO.COM  //  3 

ZROZUMIENIE

Stosując opatentowane rozwiązania, 

niedostępne u innych producentów, 

SCUBAPRO w sposób ciągły udoskonala 

poszczególne elementy wyposażenia. 

Uwzględnia informacje zwrotne od nurków, tak 

aby sprzęt był jeszcze bardziej wyrafinowany 

i udoskonalany. 

OCENA

Opracowany przez nurków dla nurków- każdy 

nowy produkt jest testowany w rzeczywistych 

warunkach przez wielu nurków i to na długo 

zanim pojawi się w sprzedaży. Nasz sprzęt 

poddawany jest surowszym warunkom badań 

niż wymagania organów kontrolnych. 

PERSONALIZACJA

Sprzęt opracowany według koncepcji Human 

Factor DivingTM wyróżnia zastosowanie 

intuicyjnych, inteligentnych funkcji w celu, 

aby nurek mógł w pełni skoncentrować się  

na nurkowaniu. 

DLA KOBIET 

Scubapro posiada w ofercie sprzęt nurkowy 

o specjalnym kroju, uwzględniającym 

wymagania kobiecej figury i preferencji. 

Proponuje zwiększoną ilość dostępnych 

rozmiarów.

JACKETY 
NURKOWE

Niezrównane 
dopasowanie 
i funkcje, 
umożliwiające 
perfekcyjną kontrolę 
pływalności.

KOMPUTERY

Indywidualne 
profile nurkowe 
z uwzględnieniem 
indywidualnych 
danych 
biometrycznych.

SKAFANDRY

System Body 
Map gwarantuje 
wyjątkowy komfort 
cieplny, wygodę 
i dopasowanie.
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AUTOMATY 
ODDECHOWE

POZWÓL SIĘ 
OCZAROWAĆ
Odkryj spokój podczas eksploracji podwodnego 

świata, gdy nie słyszysz nic oprócz bicia własnego 

serca i cichego rytmu oddechu. Z automatami 

oddechowymi SCUBAPRO pozostawiasz codzienność 

za sobą i oddajesz się temu co kochasz. Zaufaj 

najbardziej zaawansowanym technologiom, aby 

doświadczyć niesamowitych przeżyć.
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Wykonane 
z najlepszych 
dostępnych 

materiałów, jak 
tytan i włókno 

węglowe.

Przełącznik 
pre-dive/dive 

zapobiega 
wzbudzeniu 
automatu

NIEZAPRZECZALNY 
LIDER WŚRÓD 
AUTOMATÓW 
ODDECHOWYCH

SCUBAPRO posiada w swoim asortymencie wyjątkowo szeroki wybór 

automatów oddechowych, sterowanych tłokowo lub membranowo, 

wyposażonych w możliwości regulacji  zwiększających komfort oddychania. 

Jednak podstawowym zadaniem automatu oddechowego jest absolutnie 

niezawodne dostarczanie powietrza w sposób naturalny, bez wysiłku, 

w różnych warunkach i na różnych głębokościach.  Pod tym względem 

SCUBAPRO szczególnie błyszczy.
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A U T O M AT Y  O D D E C H O W E
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Możliwość 
indywidualnego, łatwego 

ustawienia dopływu 
powietrza podczas 

nurkowania za pomocą 
pokrętła Venturi.

Wyjątkowo 
komfortowy ustnik 

i ergonomiczna 
konstrukcja drugich 

stopni.

Praca ciągle 
EVOluująca

Wbudowany w pierwszych 
stopniach EVO system 

XTIS izoluje wewnętrzne 
elementy całkowicie z ich 

otoczenia i zapewnia 
w ten sposób dodatkową 

ochronę.

SPRAWDZONA TECHNOLOGIA
Dlaczego tak wiele jednostek wojskowych, służb ratowniczych 

i  bezpieczeństwa publicznego zaufało SCUBAPRO? Ponieważ potrzebują 

sprzętu, spełniającego najwyższe, rygorystyczne normy, który jest 

niezawodny w najtrudniejszych warunkach. Kupując SCUBAPRO jesteś 

w najlepszych rękach.  

AUTOMAT ODDECHOWY NA KAŻDE 
NURKOWANIE
SCUBAPRO oferuje obszerną gamę automatów oddechowych, więc 
każdy z pewnością znajdzie idealny system dla siebie: początkujący 
nurkowie, podróżujący, preferujący zimne wody, deep diver oraz nurkowie 
techniczni.

A –SERIA Automaty oddechowe tej serii to zestawy zawierające drugi 
stopień, w którym zastosowano wyjątkową technologię odciążonego 
zaworu, gwarantującą niespotykaną wydajność, w niezwykle precyzyjnie, 
ręcznie wykonanej metalowej obudowie. Występują w zestawie z 
MK25Evo (odciążony, sterowany tłokowo) lub MK17Evo (odciążony, 
sterowany membranowo z sucha komorą). Automaty tej serii są unikalne 
w konstrukcji i funkcjonowaniu i gwarantują wyjątkowe doświadczenia 
nurkowe. 

S-SERIA Automaty gwarantujące bezkonkurencyjna technologię 
Scubapro i doskonałą wydajność oddechową. Charakteryzują się 
niezależnym od głębokości stałym, bez wysiłkowym dopływem powietrza 
i utrzymują opory wdechu na minimalnym poziomie. Sprawdziły się 
w praktyce, w różnych sytuacjach nurkowych. 

G-SERIA Automaty te są od dawna znane, jako doskonałe zestawy 
oddechowe. Szczególnie cenione przez nurków technicznych, ze względu 
na solidną i niezawodną konstrukcję. Najlepszą wydajność uzyskują 
w połączeniu z pierwszym stopniem MK25Evo lub MK17Evo.

C-SERIA Automaty Serii C są wyposażone w innowacyjny zawór OFD 
(Optimal Flow Design), zmniejszający opory wdechu w porównaniu do 
klasycznego zaworu Downstream, gwarantujący dużo lepszą pracę 
oddechową. Zapewniają bezproblemowe i kontrolowane oddychanie.

R-SERIA Automaty z klasycznym zaworem downstream, znane ze 
swojej niezawodności i bezpieczeństwa. Prosta, solidna konstrukcja, 
wymaga minimalnej konserwacji i ze względu na swoje wszechstronne 
zastosowanie jest używana jako automat podstawowy, octopus albo na 
butlach stage.

XTIS (EXTENDED THERMAL INSULATING SYSTEM) 
całkowicie izoluje wewnętrzne, mechaniczne komponenty, zapewniając 
dodatkową ochronę.  Zastosowano w systemach MK25Evo i MK2Evo.

A U T O M AT Y  O D D E C H O W E

MUSISZ TYLKO WYBRAĆ SYSTEM IDEALNIE PASUJĄCY DO TWOJEGO 
STYLU NURKOWEGO I CELÓW.
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A U T O M AT Y  O D D E C H O W E

LIMITED LIFETIME WARRANTY Wszystkie automaty oddechowe SCUBAPRO posiadają 30-letnią gwarancje dla pierwszego właściciela.8 

A-SERIA

MK25 EVO BT/A700 CARBON BLACK TECH.. .....
Doskonały system dla wymagających, zaangażowanych nurków. 
Odporna na zadrapania obudowa z włókna węglowego oraz powłoka 
Black Tech gwarantują wyjątkowy wygląd i długożywotność. 
Wyjątkowa wydajność 0,49 J/l. Zawiera opatentowany XTIS.  
System DIN & INT.

MK25 EVO/A700   
Unikalny system o najwyższej wydajności 

i elegancji. Wyjątkowa, metalowa obudowa zawiera 
najnowocześniejszą, wytrzymałą, kompaktową 

technologię drugiego stopnia automatu. Dzięki technologii 
Extended Thermal Insulating System (XTIS) wyjątkowa 

ochrona przed zamarzaniem. 
System DIN & INT.

MK17 EVO/A700  
Mniejszy, a mimo to o większej wydajności niż poprzednik. 
Nowy MK17 EVO idealnie współpracuje z A700. 
Przeznaczony do nurkowań w zimnej, zanieczyszczonej 
wodzie, w trudnych warunkach. Niezawodny dopływ 
powietrza przy każdym oddechu.  
System DIN & INT.

Połączenie z pierwszym stopniem MK25EVO albo MK17EVO 
tworzy wyjątkowy system oddechowy najwyższej wydajności. 
Solidna obudowa, przycisk dozujący i zawór z metalu, gwarantują 
wieloletnie użytkowanie. Ta metalowa konstrukcja pozwala także 
na wykorzystanie standardowej membrany w kompaktowej 
obudowie, dzięki czemu automat szybciej reaguje.  Drugi stopień 
A700Carbon BT posiada ręcznie wykonaną pokrywę z czystego 
włókna węglowego, co zmniejsza ciężar, zwiększa komfort i 
odporność na uderzenia. 
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Zbudowany by trwać

S620 Ti:  Tytanowa obudowa zaworu, 
wzmocniona, technopolimerowa obudowa, 
przednia pokrywa i rama ze stali nierdzewnej 
zapewniają niezakłócone nurkowania 
w najbardziej niesprzyjających warunkach.

Czysty Tytan

MK25EVO T: Ultra lekki, 
odporny na korozję pierwszy 
stopień, wyfrezowany 
z masywnego bloku tytanu 
– gwarantuje dożywotnią 
niezawodność.

Wszechstronny 
i regulowany

Wyposażony w wygodne, 
o dużej przyczepności nowe 
pokrętło do ustawienia 
oporów oddechowych 
i przełącznik V.I.V.A. 
Indywidualnie regulowany 
komfort oddychania. 

Lepszy przepływ

Ustnik Hi Flow, zwiększa 
komfort i przepływ powietrza. 
Wąż Super Flow, gwarantuje 
duży przepływ przy każdym 
oddechu.

Zaawansowana technicznie 
kierownica wydechu

Nowa, poprawiająca technikę 
przepływów kierownica 
wydechu automatu S620 Ti, 
skutecznie kieruje pęcherzyki 
gazu w znacznym stopniu 
zmniejszając pracę oddechową.

Zwarta obudowa – ogromna 
wydajność

Zwarta obudowa czyni 
nurkowanie bardziej 
komfortowym, bez utraty 
wydajności oddechowej. 

Rewolucyjny, nowy automat oddechowy S620 Ti, w bardzo 

kompaktowej obudowie, posiada funkcje, gwarantujące nowy 

wymiar podwodnych doświadczeń. W porównaniu do S600 

uzyskano 37% poprawę pracy oddechowej. W zestawach 

z pierwszym stopniem MK25EVO T, MK25 EVO. 

S620 Ti

Lżejszy oddech - lepszy wygląd

Dzięki zastosowaniu komponentów ze stali nierdzewnej. 

 new
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A U T O M AT Y  O D D E C H O W E

LIMITED LIFETIME WARRANTY Wszystkie automaty oddechowe SCUBAPRO posiadają 30-letnią gwarancje dla pierwszego właściciela.10 

MK25 EVO T/S620 TI        
Łączy w sobie zaawansowaną technologię automatów 
SCUBAPRO. Ultra lekki, wyjątkowo odporny na korozję. 

Pierwszy stopień wyfrezowany z litego bloku tytanu. 
Na nowo zaprojektowana , wykonana z czystego tytanu 

obudowa zaworu high-flow. Praca oddechowa automatu 
S620 Ti została zmniejszona w porównaniu do S600 o 37%. 

Wynika to częściowo z zastosowania nowej kierownicy 
wydechu high flow. System gwarantuje łatwy przepływ 

powietrza we wszelkich warunkach nurkowych.  
Dostępny tylko w wersji DIN.

MK25 EVO/S620 TI
Sterowany tłokowo wysokiej wydajności pierwszy stopień 
MK25 Evo, topowy model SCUBAPRO, i super nowoczesny 
drugi stopień z elementami tytanowymi, tworzą wyjątkowo 
niezawodny system. Zestaw ten jest nie tylko niezwykle 
odporny na zamarzanie ale jednocześnie bardzo wrażliwy 
podczas oddychania, zapewniając lekki oddech we 
wszystkich temperaturach wody, głębokości, i warunkach 
nurkowych. 

System DIN & INT.

S-SERIA Odciążone drugie stopnie Serii – S są synonimem jakości 
SCUBAPRO, niezrównanej techniki i niesamowitej wydajności. 
Najnowszy członek rodziny – S620 Ti – to mała rewolucja w tej 
klasie: zwarta konstrukcja, tytanowa obudowa zaworu, kierownica 
wydechu High Flow o wyjątkowo wysokim przepływie – różnica 
jest wyczuwalna. 

 new

 new

WSZYSTKIE AUTOMATY ODDECHOWE SCUBAPRO POSIADAJA CERTYFIKAT NOWEJ 
EUROPEJSKIEJ NORMY EN250-2014!
Wyjątkowa jakość naszych automatów pozwala nam zwiększyć interwał serwisowy. Obowiązkowy 
serwis automatu – co dwa lata lub 100 nurkowań, w zależności od tego co nastąpi wcześniej.
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MK17 EVO/S620 TI
Na MK17Evo można liczyć, nawet w najtrudniejszych 
sytuacjach. Został skonstruowany, aby niezawodnie 
dostarczać powietrze w niekorzystnych warunkach, 
ponieważ jest całkowicie odizolowany od zimnej, 
czy brudnej wody. W połączeniu z nowym drugim 
stopniem S620 Ti osiąga najwyższa wydajność i poziom 
bezpieczeństwa. S620 Ti przekonuje dzięki swojej 
optymalnej pracy oddechowej.

MK25 EVO/S600
Istotą tego systemu jest doskonała wydajność 
i lekkość oddychania. Połączenie preferowane 

przez profesjonalistów nurkujących długo i 
głęboko. Ambitny nurek nigdy nie pożałuje tego 

wyboru.  
System DIN & INT.

MK17 EVO/S600              .....
Najlepiej sprzedający się drugi stopień SCUBAPRO 
w połączeniu z nowym pierwszym stopniem, 
gwarantujący stabilny, niezawodny dopływ 
powietrza w różnych warunkach nurkowych. 
Wyposażony w Extended Thermal Insulating System 
(XTIS).  
System DIN & INT.

 new
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LIMITED LIFETIME WARRANTY

Kolorowe osłony zaworu, projekt Safari, zapewnią 
oryginalny wygląd Twojego automatu.

12 

MK25 EVO/G260
Skonstruowany dla nurków technicznych, podoła każdej 

trudnej sytuacji, gwarantując wyjątkowo niezawodną 
wydajność. 

System DIN & INT.

MK17 EVO/G260
Idealny system dla nurków technicznych i jaskiniowych 
z optymalnym prowadzeniem węży, perfekcyjny w zimnej 
wodzie. 
System DIN & INT.

MK25 EVO BT/G260 BLACK TECH
Zaprojektowany specjalnie dla nurków technicznych. Zapewnia 
doskonałą ochronę przed zamarzaniem i bezwysiłkowy dopływ 
powietrza. Elegancka, odporna na zarysowania powłoka Black 
Tech (DLC) chroni zarówno pierwszy, jak i drugi stopień. 
System DIN & INT.

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

G-SERIA Słynne, zrównoważone drugie stopnie Serii G SCUBAPRO to 
najczęściej kopiowane na świecie drugie stopnie. Pierwszy solidny 
i niezawodny automat Serii G pojawił się na rynku w 1986 roku. 
Aktualna wersja posiada największa obudowę i największą 
membranę spośród drugich stopni SCUBAPRO i wyjątkową 
wrażliwość układu oddechowego. Części metalowe (obudowa 
zaworu, gniazdo zaworu, pokrętło regulacji wdechu i przyłącze 
węża) zapewniają najlepszą wydajność. Możliwość podłączenia 
węża z prawej lub lewej strony. 
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MK11/C350
Lekki, zwarty drugi stopień C350, zachwycający 
wyjątkowymi parametrami oddechowymi, oprócz 
wysokiej wrażliwości reakcji oferuje kompleksowe 
możliwości regulacji przez użytkownika. W połączeniu 
z MK11 – wyjątkowy system w podróży. 
System DIN & INT.

MK2 EVO/R195 
MK2EVO wyposażony jest w innowacyjną technologię Extended 
Thermal Insulating System (XTIS) dzięki czemu jego odporność 
na zamarzanie jest o 50% większa.  
System DIN & INT.

R195 OCTOPUS

R095 
OCTOPUS

Pelny wykaz produktów znajduje się na  SCUBAPRO.com.

C-SERIA

MK17 EVO/C350
Odciążony pierwszy stopień 

membranowy, idealny do nurkowań w zimnej wodzie 
w połączeniu z drugim stopniem  z zaworem power 

downstream zapewnia duży dopływ powietrza i w 
porównaniu do klasycznych zaworów downstream 

znacznie redukuje prace oddechową. 
System DIN & INT.

R-SERIA Automaty Serii R posiadają klasyczny zawór Downstream i 
cenione są od lat za swoją niezawodność i bezpieczeństwo. 

Dzięki innowacjom wprowadzonym w automatach Serii C opory 
przepływów powietrza są imponująco niskie w porównaniu 
z zaworami Downstream. Automaty doskonałe również do 
nurkowań w zimnej wodzie. Forma membrany w drugim stopniu 
gwarantuje perfekcyjny efekt Venturi.

MK2 PLUS/ 
R195 NITROX

MK25 EVO/
S560 NITROX

R195 OCTOPUS 
NITROX
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Z E S TA W I E N I E

LIMITED LIFETIME WARRANTY14 

SYSTEMY AUTOMATÓW 
ODDECHOWYCH

         
PIERWSZY STOPIEŃ

MK25 EVO/ 
A700 CARBON BT

MK25 EVO/
A700

MK17 EVO/
A700

MK25 EVO T/
S620 Ti 

MK25 EVO/
S620 Ti 

MK17 EVO/
S620 Ti

Odciążony sterowany tłokowo: 
Wyjątkowo szybka reakcja, niezależnie od 
ciśnienia powietrza w butli i głębokości.

∫ ∫ ∫ ∫

Odciążony sterowany membranowo:
Wyjątkowo stabilny dopływ powietrza 
niezależnie od ciśnienia w butli.

∫ ∫

Klasyczny tłok downstream:
Solidna wydajność przy minimalnych 
nakładach serwisowych.

XTIS (Extended Thermal 
Insulating System) ∫ ∫ ∫ ∫
Wykonane w całości z tytanu ∫
Sucha komora ∫ ∫
Wyjścia średniego ciśnienia (HFP*) 5 HFP 5 HFP 4 HFP 5 HFP 5 HFP 4 HFP

Wyjścia wysokiego ciśnienia 2 2 2 2 2 2

Głowica obrotowa wyjść średniego 
ciśnienia ∫ ∫ ∫ ∫
Zewnętrzna regulacja średniego 
ciśnienia ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫

DRUGI STOPIEŃ

Odciążony zawór: 
Wyjątkowo duża wydajność i stabilność we 
wszystkich warunkach.

∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫

Optimal Flow Design:  
Specjalny design cylindra i tłoczka 
optymalizujący przepływ powietrza.

Klasyczny zawór downstream:  
Prosta konstrukcja, bezpieczeństwo pracy i 
niezawodność.

Tytanowa obudowa zaworu ∫ ∫ ∫
Mosiężna obudowa zaworu ∫ ∫ ∫
Metalowe elementy ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫
Regulowane opory oddechowe ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫
Regulacja VIVA (coaxial) ∫ ∫ ∫
Regulacja VIVA ∫ ∫ ∫
Duża membrana

Nowa kierownica wydechu Hi Flow ∫ ∫ ∫

Komfortowy ustnik High-Flow ∫ ∫ ∫

Kompaktowy ustnik Hi-Flow ∫ ∫ ∫
Zamienny montaż węża

  

*HFP = High Flow Port gwarantuje o 15% wyższą wydajność w stosunku do standardowego wyjścia średniego ciśnienia.

A- S E R I A S - S E R I A

Wszystkie automaty oddechowe SCUBAPRO posiadają 30-letnią gwarancje dla pierwszego właściciela.
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MK25 EVO/

S600
MK17 EVO/

S600
MK25 EVO BT/ 

G260 BT
MK25 EVO/

G260
MK17 EVO/

G260
MK17 EVO/

C350
MK11/
C350

MK2 EVO/
R195

∫ ∫ ∫

∫ ∫ ∫ ∫

∫

∫ ∫ ∫ ∫

∫ ∫ ∫
5 HFP 4 HFP 5 HFP 5 HFP 4 HFP 4 HFP 4 HFP 4

2 2 2 2 2 2 2 1

∫ ∫ ∫

∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫

∫ ∫ ∫ ∫ ∫

∫

∫

∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫
∫ ∫ ∫

∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫

∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫
∫ ∫ ∫ ∫

∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫

∫ ∫ ∫ ∫

G - S E R I A R- S E R I AC - S E R I A
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KOMPUTERY

INTELIGENCJA 
W ZASIĘGU 
RĘKI
Każdy nurek czuje się pewniej i bezpieczniej 

z komputerami i instrumentami SCUBAPRO 

wyposażonymi w zaawansowane funkcje. Łączą 

one opatentowane rozwiązania, przełomowe 

technologie, intuicyjną obsługę, uwzględniając 

czynnik ludzki - Humen Factor DivingTM. Wszystko 

jedno, czy też zainteresowałeś się tym sportem 

niedawno, czy jesteś doświadczonym nurkiem, 

SCUBAPRO ma odpowiedni dla Ciebie komputer, 

który uprzyjemni podwodną przygodę.
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Spójne, adaptacyjne 
algorytmy 

maksymalizują 
bezpieczeństwo i czas 

nurkowania.

18 

INTELIGENCJA 
USTANAWIAJĄCA 
STANDARDY

SCUBAPRO od pierwszego dnia rewolucjonizuje 

komputery nurkowe. Pionierskie urządzenia 

wypełnione olejem, integracja danych z butli, czy 

monitoring pracy serca – to dopiero początek. 

Nurkowie wybierają SCUBAPRO ze względu 

na ekskluzywną technologię, niezawodność 

i różnorodność dostępnych modeli.

NIE TYLKO MIERZ SWOJE PARAMETRY BIOMETRYCZNE. UŻYWAJ ICH TAKŻE.

ADAPTACYJNY 
ALGORYTM

Precyzyjnie 
dopasowuje program 
dekompresji do wysiłku 
wyliczonego na 
podstawie mierzonych, 
indywidualnych 
parametrów 
biometrycznych.

USTAWIENIE 
MIKROPĘCHERZYKÓW

Umożliwia dopasowanie 
algorytmu do 
indywidualnego poziomu 
doświadczenia nurkowego, 
wieku i kondycji fizycznej.

MONITORING 
TEMPERATURY SKÓRY

Dostępny podczas używania 
czytnika SCUBAPRO HR. Ten 
zgłoszony do patentu czytnik 
umożliwia uwzględnienie 
kolejnego, ważnego czynnika 
biometrycznego w algorytmie 
adaptacyjnym.**

PRIFILE DEPENDENT 
INTERMEDIATE STOPS 
(PDIS)

Opcja PDIS wylicza 
głębokie przystanki 
bezpieczeństwa bazując 
na nasyceniu organizmu 
azotem, uwzględniając dane 
nurkowanie, poprzednie 
nurkowania i mieszaninę 
oddechową.

 MONITORING 
PRACY SERCA

Dostarcza pełny 
obraz obciążenia 
(wysiłku) organizmu, 
umożliwiając 
prawidłową reakcję 
podczas wzmożonego 
stresu lub 
przeciążenia.*

*Dostępny w komputerach Galileo i Mantis. Nurek musi używać pas z czujnikiem Polar lub SCUBAPRO HR.

* *Dostępny w komputerach Mantis. Nurek musi używać pas SCUBAPRO HR.
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Profil nurkowy 
oparty na twoich 
parametrach 
biometrycznych.

Tryby pracy: Dive, 
Freediving, Gauge 
oraz CCR.
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OPATENTOWANA TECHNOLOGIA 
NIEDOSTĘPNA NIGDZIE INDZIEJ
Jedynie SCUBAPRO oferuje komputery nurkowe opracowane zgodnie 
z koncepcją Human Factor DivingTM. Nurkowie mogą obserwować, 
jak ich parametry biologiczne są analizowane i wykorzystywane 
w wyliczeniach profilu nurkowego - w czasie rzeczywistym – całkowicie 
zindywidualizowanego. Prowadzone mogą być pomiary częstotliwości 
pracy serca, wysiłku oddechowego a także temperatury skóry – 
opatentowana funkcja dostępna wyłącznie w SCUBAPRO*. Żadna inna 
marka nie oferuje takiego stopnia spersonalizowania danych.

ZWERYFIKOWANE ZAANGAŻOWANIE 
Z GWARANCJĄ JAKOŚCI
Zanim produkt dotrze do autoryzowanego dealera wszystkie 
prototypy SCUBAPRO podlegają rygorystycznej kontroli niezależnych 
instytucji kontrolnych oraz szerokiej rzeszy nurków. W procesach 
tych rygorystycznie kontrolowane są wszystkie komponenty, ich 
funkcjonowanie i wydajność. Testy przeprowadzane są w cięższych 
warunkach niż te napotykane w rzeczywistym świecie.

JEDEN KOMPUTER NA WSZYSTKIE 
NURKOWANIA
Bądź aktywny z łatwym w obsłudze komputerem na rękę lub sięgnij po 
profesjonalny, zaawansowany model. Zaawansowana technologia użyta 
w każdym z komputerów SCUBAPRO potęguje twoje doświadczenia 
nurkowe, gdziekolwiek jesteś.

ZAPISUJ SWOJE OSIĄGNIĘCIA

Dane zapisane w komputerze nurkowym 
można przekazać do komputera PC, Mac 
i aplikacji na Android oraz przeanalizować 
je za pomocą oprogramowania LogTRAK. 

LICZNIK KALORII

Kolejna praktyczna funkcja, 
monitorująca twoje zdrowie 
dostępna w oprogramowaniu 
LogTRAK.

OPATENTOWANY LICZNIK 
RUCHU RĄK I NÓG

Liczy ilość ruchów rąk albo 
nóg równocześnie obliczając 
dystans.

Duży wybór dla każdego nurka

Różne tryby pracy (CCR, 
wielogazowy i głębokościomierz) 
umożliwiają korzystanie z tego 
samego komputera różnym grupom 
nurków.

Technologia przyszłości

Monitorowanie pracy serca, 
temperatury skóry, tryb CCR, 
tryb pływania, Trimix, algorytm 
adaptacyjny.

Wszechstronne funkcje

Nie tylko dla nurków ale także dla 
wszystkich miłośników sportów 
wodnych – wyposażone w tryby 
SPORT, APNOE, SWIM oraz licznik 
kalorii (przy użyciu LogTRAK).

Konfigurowalny wyświetlacz

Umożliwia stworzenie komputera 
nurkowego dla siebie.

HUMAN FACTOR DIVING™

Indywidualna konfiguracja 
wyświetlacza sprawia, że 
widzisz tyle informacji ile 
chcesz.

Łatwa obsługa, 
intuicyjne menu 
opracowane 
przez ekspertów 
od nurkowania 
i użyteczności.

K O M P U T E R Y
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INTERFEJS
CRADLE

OPCJONALNE KOLOROWE 
PASKI

2 0 

MANTIS PODSTAWOWE FUNKCJE
• Tryby pracy: nurkowy, głębokościomierza, freediving, CCR
• Algorytm PPO2 CCR do nurkowań z rebreatherem  
w systemach zamkniętych
• Algorytm PMG do nurkowań z nitroxem (wielogazowy)
• Chronometr z pamięcią przedziału czasu
• Tryb SWIM rejestrujący czas i ilość uderzeń (dystans)
• Pomiar pracy serca i temperatury skóry (pas piersiowy SCUBAPRO lub 
Polar)
• Obudowa z odpornej na wodę morską szczotkowanej stali nierdzewnej 
316L w dwóch kolorach
•  Bezprzewodowa integracja z gazem i czas RBT (tylko M2)
•  Digitalny kompas z kompensacją nachylenia, nawigacja pod i nad wodą 

(tylko M2)
• Oprogramowanie LogTRAK dostępne na PC/Mac/Android
• Maksymalna głębokość pracy 120m

PAS SCUBAPRO HR
Monitoruje pracę serca i temperaturę skóry. Dane przekazuje 
do komputera, który uwzględnia te parametry biometryczne 
w programie dekompresji.

M2 (MANTIS 2)  
M2 to unikalny komputer nurkowy. Monitoruje prace serca 
i temperaturę skóry i uwzględnia parametry biometryczne 
w dekompresji. Opracowany w oparciu o koncepcje SCUBAPRO 
Human Factor DivingTM, M2 oferuje wszystko czego oczekuje się 
od zaawansowanego komputera nurkowego. Stylowa obudowa 
wykonana ze szczotkowanej stali nierdzewnej, wiele funkcji 
powierzchniowych i podwodnych, w tym: integracja danych gazu 
i cyfrowa nawigacja. Jednak najważniejszą cechą M2 jest integracja 
danych biometrycznych w trybie nurkowym.

OPCJONALNE KOLOROWE PASKI

OPCJONALNE KOLOROWE 
PASKI DLA MANTIS 1

MANTIS 1 BLACK TECH
Model Black Tech. Odporna na zadrapanie powłoka PVD 
(Physical Vapor Desposition), wyrafinowane wykończenie.

KOMPLET

M2 CRADLE

* Opcjonalny pasek 
metalowy.

MANTIS 1 (M1)
Precyzyjne połączenie nowoczesnych komputerów 

nurkowych i stylowego zegarka. M1 stworzono z 
myślą o wszystkich tych, którzy cenią sobie doskonałą 

technologię M2, ale nie potrzebują integracji powietrznej, 
ani cyfrowego kompasu. Opracowany w oparciu 

o koncepcje SCUBAPRO Human Factor DivingTM, M1 
oferuje szczegółowe, indywidualne dane, uwzględniające 

parametry biometryczne. Komputer oferuje wyważoną 
ilość funkcji dostępnych nad i pod wodą. M1 to trwały, 

godny zaufania model. 
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Bezprzewodowa 
Integracja z Gazem

Pulsująca, kolorowa 
lampka ledowa na 
transmiterze Smart 
informuje o ciśnieniu 
w butli. Nie wymaga 
zastosowania węża.

Kontrola Parametrów Biometrycznych

Komputer M2 w połączeniu z ekskluzywnym 
pasem SCUBAPRO HR kontroluje i uwzględnia 
w obliczeniach dekompresyjnych puls i 
temperaturę skóry. W efekcie zwiększając 
indywidualne bezpieczeństwo podczas nurkowań 
rekreacyjnych i dekompresyjnych.

Przeznaczony dla nurków, którzy oprócz integracji danych gazu 

i digitalnego kompasu oczekują kontroli parametrów biometrycznych. 

Wyposażony w algorytm komputerów Galileo, jest doskonałym 

komputerem  głównym i zapasowym. Zapoznaj się z naszą najnowszą 

innowacją Human Factor DivingTM , gwarantujacą więcej wolności niż 

dotychczas.

M2(MANTIS 2)

Wszechstronny Pod Wodą 
i Na Lądzie

Tryby SCUBA, APNOE, 
GŁEBOKOŚCIOMIERZ i CCR 

pod wodą oraz SWIM i SPORT 
na powierzchni.

Łatwy Odczyt i Obsługa

Wyjątkowo ostre znaki i intuicyjne, 
cztero-przyciskowe menu M2 
ułatwiające odczyt i obsługę.

Szwajcarska Precyzja i Styl

Inteligetny, wielofunkcyjny 
komputer wykonany 

ze szwajcarską precyzją 
i wzornictwem.

* Na zdjęciu z opcjonalnym paskiem 
metalowym.
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GALILEO FUNKCJE KOMPUTERÓW SCUBAPRO RODZINA 
GALILEO
• Bardzo duży wyświetlacz Dotmatrix.
• Pomiar co 4s.
• Bezprzewodowa integracja z gazem.
• Stale wyświetlana, aktualizowana średnia głębokość.
• Pomiar częstotliwości pracy serca za pomocą ekskluzywnego  
  zintegrowanego czujnika (jako opcja do Galileo Luna).
• Niezależny od położenia komputera cyfrowy kompas.
• Algorytm Trimix
•  Algorytm PMG (wielogazowy) 

– opcjonalnie dla Luna 

GALILEO SOL
SCUBAPRO Galileo Sol oprócz podstawowych cech komputerów 

nurkowych SCUBAPRO posiada wszystkie funkcje serii Galileo. Najbardziej 
zaawansowany, nowoczesny komputer nurkowy, monitorujący pracę serca 

i uwzględniający zwiększone obciążenie organizmu nurka w obliczeniach. 
Wynikiem tego są indywidualne obliczenia dekompresyjne gwarantujące 

bezpieczniejsze nurkowania.

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).

NADAJNIKI LED & SMART+    ......
Praktyczny i bezpieczny nadajnik SCUBAPRO umożliwiający odczyt ciśnienia 

w butli i prowadzenie obliczeń czasu RBT. Wyjątkowo prosty w obsłudze musi 
być sparowany z komputerem nurkowym tylko przed pierwszym użyciem. 
Zaawansowana technologia kodowania zapobiega zakłóceniom pomiędzy 
różnymi komputerami. W najnowszej wersji świecąca na czerwono dioda 

LED sygnalizuje niski poziom ciśnienia w butli. Kompatybilny z komputerami 
Galileo Sol i Luna oraz Mantis M2.

KOMPLET

SMART+

LED
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 new colours
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CHROMIS CECHY KOMPUTERA CHROMIS
•  Bardzo duży, o wyjątkowej ostrości wyświetlacz - 

najlepsza czytelność pod wodą.
•  Opatentowany licznik ruchu rąk i nóg - liczy ilość 

ruchów rąk albo nóg równocześnie obliczając dystans.
• PC/MAC Interface - Interface USB „Cradle".
•  Stale aktualizowana i wyświetlana średnia głębokość - 

może zostać zresetowana.
• Stoper podwodny w trybie SCUBA i GAUGE (niezależny  
  od czasu nurkowania).
• Głębokość pracy - do 120 m.

CHROMIS
Komputer nurkowy na nadgarstku, w każdej chwili gotowy 
do kolejnej przygody zarówno pod wodą, jak i w życiu 
codziennym. Nurkowie cenią sobie zalety wyjątkowo 
czytelnego wyświetlacza i wielorodności funkcji, takich jak 
np. APNEA, czy funkcja głębokościomierza. Posiada funkcję 
stopera a także miernik ruchu rąk i nóg, wszystkie główne 
funkcje komputerów SCUBAPRO z wyjątkiem PMG.

Wybierz Chromis w ulubionym kolorze. 

DLACZEGO WARTO OBSERWOWAĆ PRACĘ SERCA?
Fakt, że zmiana pulsu oraz temperatury skóry jest ważnym wskaźnikiem wysiłku 
jest od dawna powszechnie wiadome. Przemysł sportowy reaguje na to paletą 
produktów, w których każdy może analizować własny trening. Zapaleni sportowcy 
amatorzy, profesjonalni maratończycy, czy emeryci dbający o zdrowie – pomiar 
pulsu jest dzisiaj standardem. 

Nawet pod wodą można monitorować puls, czyniąc nurkowanie bardziej 
bezpiecznym. Ponieważ wysiłek na dużych głębokościach powoduje przyspieszenie 
pracy serca, wzrasta nasycenie azotem. Pomiar pulsu stosowany jest w celu 
dokładnych obliczeń parametrów dekompresji. 

Komputery SCUBAPRO serii Galileo i Mantis monitorują nie tylko głębokość, czas 
dekompresji i deco stops, ale uwzględniają również indywidualny „stres” serca; dane 
które z kolei włączane są w obliczenia pozostałych parametrów nurkowania.

SCUBAPRO HEART RATE BELT WSPÓPRACUJE WYŁĄCZNIE 
Z KOMPUTERAMI  MANTIS 2 I GALILEO.
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ALADIN Przez 30 lat komputery nurkowe ALADIN oferują rzeszom nurków 
z różnym doświadczeniem wiele konfiguracji wyposażenia przydatnego 
w różnych sytuacjach nurkowych.

Najnowsi członkowie rodziny Aladin (Matrix) posiadają zupełnie nowe 
funkcje: integracja powietrza, cyfrowy kompas, technologia Bluetooth®. 
To niedrogie komputery nurkowe wyposażone w zaawansowane funkcje. 
Komputery doskonałe zarówno dla doświadczonych nurków technicznych, 
jak i początkujących adeptów nurkowania.

ALADIN H QR (MATRIX)           
Elegancki komputer nurkowy ze wszystkimi funkcjami 

dla entuzjastów nurkowania, którzy oczekują komputera 
z integracją gazu. Algorytm wylicza czas RBT oraz oszacowuje 

stres na podstawie częstotliwości oddechów.

Z cyfrowym kompasem i technologią Bluetooth® Low Energy.

ALADIN SPORT (MATRIX)
Idealny dla nurków technicznych, korzystających 
z funkcji multigaz, czy nurków rekreacyjnych, 
oczekujących nowoczesnych funkcji, umożliwiających 
dalszy rozwój.

Z cyfrowym kompasem i technologią Bluetooth® Low 
Energy.

OPCJONALNIE 
SZYBKOZŁĄCZKA

 new

 new
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FS-2FS-1.5 ?
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Elektroniczny głębokościomierz, 
wskazujący aktualną 
i maksymalną głębokość, 
prędkość wynurzania, czas 
nurkowania i temperaturę. 
Głębokość pracy do 330m.

Manometr, głębokościomierz 
oraz kompas FS-2 
(kompensacja nachylenia 35°) 
lub kompas FS-1.5.

Wytrzymałe, ergonomiczne 
konsole z manometrem 
i głębokościomierzem 
(wersja mini) albo 
konsola z manometrem 
i kompasem. 

Godny zaufania 
głębokościomierz analogowy 

z rurką Bourdon’a, 
w wypełnionej olejem, 

odpornej, nylonowej obudowie. 

FS1.5 skalibrowany dla półkuli północnej 
albo FS2 odpowiedni dla obu półkuli.

Kompaktowe instrumenty o skali od 0 do 
400 bar.

KOMPAS C-1
Kompaktowy model 

umożliwiający ogólną 
orientację podczas nurkowań 

rekreacyjnych.

DIGITAL 330M
3-ELEMNTOWE  
KONSOLE IN-LINE

KONSOLE KOMPAKT 
Z 2 INSTRUMENTAMI

GŁĘBOKOŚCIOMIERZ 
ANALOGOWY 

KOMPASY

MANOMETRY
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MODEL GALILEO SOL GALILEO LUNA M2 (MANTIS 2) MANTIS 1 (M1) MANTIS BLACK TECH

Wyświetlacz LCD Matrix

Predictive Multi Gas (PMG) ∫ Opcjonalnie ∫ ∫ ∫
Profile Dependent Intermediate 
Stops (PDIS) ∫ ∫ ∫ ∫ ∫

Nitrox (21%-100%) 3 gazy 1 gaz 3 gazy 3 gaz 3 gazy

Tryb SWIM ∫ ∫ ∫
Tryb FREEDIVING Bezpłatny Upgrade Bezpłatny Upgrade ∫ ∫ ∫
TRYB Głębokościomierza ∫ ∫ ∫ ∫ ∫
TRYB CCR ∫ ∫ ∫
Stale aktualizowana średnia 
głębokość ∫ ∫ ∫ ∫ ∫

Logbook ∫ ∫ ∫ ∫ ∫
Wysokościomierz ∫ ∫ ∫ ∫ ∫
Aktywne podświetlenie ∫ ∫ ∫ ∫ ∫
Funkcja zakładki ∫ ∫ ∫ ∫ ∫
Max. głębokość 330 m 330 m 120 m 120 m 120 m

Wymiana baterii Użytkownik Użytkownik Serwis Serwis Serwis

Szacunkowa żywotność baterii 3-5 lat albo 
300-500 nurkowań

3-5 lat albo 
300-500 nurkowań

2 lata albo 
300 nurkowań

2 lata albo 
300 nurkowań

2 lata albo 
300 nurkowań

Pełne funkcje zegarka ∫ ∫ ∫
Wyjątkowo duży wyświetlacz 
Dot-Matrix ∫ ∫
Wypełnienie olejem ∫ ∫
Przewodowy pomiar ciśnienia – 
wąż HD

Bezprzewodowy pomiar ciśnienia ∫ ∫ ∫
Zintegrowany pomiar pracy 
serca ∫ Opcjonalnie ∫ ∫ ∫
W zestawie czujnik pracy serca 
SCUBAPRO W zestawie Opcjonalnie W zestawie Opcjonalnie Opcjonalnie

Cyfrowy kompas z pamięcią 
kierunku ∫ ∫ ∫
Możliwość personalizacji ∫ ∫
Opcjonalny algorytm Trimix ∫ ∫  

Oprogramowanie,  
kompatybilność  
(dostępne na scubapro.com)

SmartTRAK, PC,
LogTRAK PC/Mac

SmartTRAK, PC,
LogTRAK PC/Mac LogTRAK, PC/Mac, Android LogTRAK, PC/Mac, 

Android
LogTRAK, PC/Mac, 

Android

Przesył danych IrDA IrDA USB USB USB

KOMPUTERY
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SCUBAPRO.COM  //  2 7 

ZAAWANSOWANE FUNKCJE
WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH KOMPUTERÓW CUBAPRO

Mikropęcherzyki: 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, Aladin Sport i Mantis. Opcjonalnie dla GALILEO LUNA. 
Niedostępny w komputerze Chromis.

Ciągły odczyt średniej głębokości:: Dostępny w trybie 
głębokościomierza. Może być kasowany przez użytkownika 
w dowolnej chwili.

Profile Dependent Intermediate Stops (PDIS): 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.

Enriched air (Nitrox): 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.

Tryb głębokościomierza: Wszystkie komputery pokazują 
w trybie głębokościomierza w sposób ciągły średnią głębokość 
(patent SCUBAPRO).

Logbook: Zapis głębokości nurkowania, temperatury, pulsu 
i ostatnich 100 godzin profili nurkowych z interwałem co 4 s. 
i możliwością przekazu danych na PC.

Freediving mode: 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: 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.

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

Active back light: Aktywne podświetlenie wyświetlacza z 
funkcją on/off.

Wymiana baterii: Prosta wymiana baterii.

MODEL GALILEO SOL GALILEO LUNA M2 (MANTIS 2) MANTIS 1 (M1) MANTIS BLACK TECH CHROMIS
ALADIN SPORT  

(MATRIX)
ALADIN H  
(MATRIX)

Wyświetlacz LCD Matrix ∫ ∫
Predictive Multi Gas (PMG) ∫ Opcjonalnie ∫ ∫ ∫ ∫ ∫
Profile Dependent Intermediate 
Stops (PDIS) ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫

Nitrox (21%-100%) 3 gazy 1 gaz 3 gazy 3 gaz 3 gazy 1 gaz 3 gazy 3 gazy

Tryb SWIM ∫ ∫ ∫ ∫
Tryb FREEDIVING Bezpłatny Upgrade Bezpłatny Upgrade ∫ ∫ ∫ ∫ ∫
TRYB Głębokościomierza ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫
TRYB CCR ∫ ∫ ∫
Stale aktualizowana średnia 
głębokość ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫

Logbook ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫
Wysokościomierz ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫
Aktywne podświetlenie ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫
Funkcja zakładki ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫
Max. głębokość 330 m 330 m 120 m 120 m 120 m 120 m 120 m 120 m

Wymiana baterii Użytkownik Użytkownik Serwis Serwis Serwis Serwis Użytkownik Użytkownik

Szacunkowa żywotność baterii 3-5 lat albo 
300-500 nurkowań

3-5 lat albo 
300-500 nurkowań

2 lata albo 
300 nurkowań

2 lata albo 
300 nurkowań

2 lata albo 
300 nurkowań

2 lata albo 
300 nurkowań

2 lata albo 
300 nurkowań

2 lata albo 
300 nurkowań

Pełne funkcje zegarka ∫ ∫ ∫ ∫
Wyjątkowo duży wyświetlacz 
Dot-Matrix ∫ ∫
Wypełnienie olejem ∫ ∫
Przewodowy pomiar ciśnienia – 
wąż HD ∫
Bezprzewodowy pomiar ciśnienia ∫ ∫ ∫
Zintegrowany pomiar pracy 
serca ∫ Opcjonalnie ∫ ∫ ∫
W zestawie czujnik pracy serca 
SCUBAPRO W zestawie Opcjonalnie W zestawie Opcjonalnie Opcjonalnie

Cyfrowy kompas z pamięcią 
kierunku ∫ ∫ ∫ ∫ ∫
Możliwość personalizacji ∫ ∫
Opcjonalny algorytm Trimix ∫ ∫  

Oprogramowanie,  
kompatybilność  
(dostępne na scubapro.com)

SmartTRAK, PC,
LogTRAK PC/Mac

SmartTRAK, PC,
LogTRAK PC/Mac LogTRAK, PC/Mac, Android LogTRAK, PC/Mac, 

Android
LogTRAK, PC/Mac, 

Android
LogTRAK, PC/Mac, 

Android
LogTRAK, PC/Mac,  

Android iOS
LogTRAK, PC/Mac,  

Android iOS

Przesył danych IrDA IrDA USB USB USB USB Low Energy Bluetooth Low Energy Bluetooth
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JACKETY NURKOWE

FORMA  
SPOTYKA 
FUNKCJONALNOŚĆ
Jacket i nurek powinni tworzyć perfekcyjną harmonię. 

Z tego powodu SCUBAPRO oferuje idealne połączenie 

dopasowania, elastyczności i intuicyjnego designu. 

Wszystko znajduje się dokładnie tam, gdzie tego 

potrzebujesz. Żadnych zbędnych działań. Proste, 

natychmiastowe dopasowanie. Sprawdź o ile więcej 

możesz zobaczyć i doświadczyć, eksplorując 

podwodny świat ze świadomością, że Ty i Twój sprzęt 

działacie jak jedność.
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Wytrzymałe 
komponenty, 

które 
sprawdzają 

się w każdych 
warunkach.

Zawory 
wylotowe 
dokładnie 

tam, gdzie są 
potrzebne.

KONTROLA 
W UŁAMKU 
SEKUNDY
Każdy jacket pozwala kontrolować pływalność. 

Ale tylko jakcety SCUBAPRO stworzone w oparciu 

o innowacyjną koncepcję Human Factor 

DivingTM gwarantują pełną kontrolę. Jakcety 

SCUBAPRO wyróżnia: wyposażenie w bogactwo 

opcji personalizacji, znakomity komfort i klasa, 

doskonałe konstrukcje. Dzięki tym cechom możesz 

skoncentrować się wyłącznie na przeżyciach 

nurkowych. 

Nylon odporny 
na rozdarcia.
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Bardzo miękkie 
wyściółki noszaków 
i pasów ramiennych 

oraz regulowany 
pas brzuszny.

Bezpieczne kieszenie 
na ołów i wygodne 

kieszenie trymujące.

Szybkoschnący, lekki 
a mimo to bardzo 

wytrzymały materiał 
i elastyczne noszaki 

w jacketach podróżnych.

NIESPOTYKANY KOMFORT
W rozwoju jacketów nurkowych SCUBAPRO idzie własną drogą. Myślimy nie 
tylko o wodzie, ale także o komforcie przed i po nurkowaniu. Wysiłek ten 
owocuje największą spotykaną w branży różnorodnością modeli i rozmiarów 
oraz typów jacketów i sposobów dopasowania do ciała nurka. Nurkujące 
kobiety nie muszą w jackecie SCUBAPRO rezygnować ze stylu i perfekcyjnego 
wyglądu.

JACKET ZE SKRZYDŁEM JACKET ADV
JACKET 

STABILIZACYJNY

Ruchome elementy gwarantują maksymalny komfort już założonego jacketu. 
Dzięki opływowym kształtom i dużej elastyczności można się swobodnie 
poruszać pod wodą, nie martwiąc się o dopasowywanie jacketu. Pozostaje 
tylko – radość z przebywania w podwodnym świecie.

Po nurkowaniu jakcety SCUBAPRO bardzo szybko schną i mogą być w prosty 
sposób, bardzo kompaktowo spakowane do kolejnej podróży.

TWÓJ OSOBISTY JACKET
Jackety SCUBAPRO wyposażone są w wiele popularnych opcji, aby mogły 
być dopasowane do indywidualnych potrzeb. Uzupełnij swój jacket o zestaw 
akcesoriów i nóż nurkowy. Skorzystaj z obfitości możliwych konfiguracji. 
Podłącz inflator AIR II 5 generacji, jako dodatkowe źródło powietrza, z którego 
można oddychać jak z automatu. Wszystko jedno, jak będziesz korzystał ze 
swojego jacketu SCUBAPRO - z pewnością spełni  twoje wymagania.

KONSTRUKCJA NA CAŁE ŻYCIE
Jackety SCUBAPRO są wytrzymalsze niż jest to niezbędne podczas 
tradycyjnych nurkowań i to do ostatniego szczegółu. Wszystkie klamry, 
zamki, taśmy i otwory są przetestowane w rzeczywistych warunkach. Cały 
jacket wykonany jest z bardzo odpornej tkaniny, wytrzymałej na rozciąganie 
i trwałej w formie. Jeśli jesteś zdecydowany(a) wyposażyć się w jacket 
najwyższej jakości dostępny na rynku – sięgnij po SCUBAPRO – pierwszy 
wybór wśród instruktorów na całym świecie.

HUMAN FACTOR DIVING™

Duży wybór wzorów  
Włączając specjalny model dla 
kobiet.

Większa kontrola  
Utrzymanie pływalności w każdym 
położeniu.

Funkcje, które można znaleźć tylko 
u nas  
Należą do nich trzy zawory wylotowe 
dostępne w wielu modelach.

J A C K E T Y  N U R K O W E
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JACKETY ZE SKRZYDŁEM
HYDROS PRO
Prawdziwy przełom w kroju i technologii: połączenie komfortu 
i funkcjonalności w jackecie ze skrzydłem wykonanego 
z plastycznego materiału Monprene®. Hydros Pro to 
niewiarygodny wyczyn inżynierii SCUBAPRO, stworzony dla 
każdego kto uwielbia nurkować. Dzięki modułowej budowie jest 
najbardziej komfortowym, indywidualnie dopasowywalnym, 
fukcjonalnym jacketem, jaki kiedykolwiek pojawił się na rynku. 
Jacket typu 2-w-1. Za pomocą szybkich przepięć klamerek 
zmienia się z perfekcyjnego jacketu nurkowego w jacket 
podróżny. Specjalny krój dla kobiet i mężczyzn.

PAS TRAVEL-TEK W ZESTAWIE

Z AIR2

NURKUJ W KOLORZE
Dostępne zestawy kolorystyczne 

umożliwiające indywidualne 
dopasowanie kolorystyki do reszty 

sprzętu.

Z INFLATOREM

Dostępny w 6 kolorach

travel fr iendly
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SYSTEM 3D GEL
DOPASOWUJE SIĘ DO SYLWETKI 

– NAJWYŻSZY KOMFORT 
I STABILNOŚĆ

PRZYJAZNY  
W PODRÓŻY

CAŁY KOMPLET W PLECAKU

MONPRENE®
WYTRZYMAŁA DŁUGOŻYWOTNA 

KONSTRUKCJA

SYSTEM 
MODUŁOWY
MODUŁOWY SYSTEM 

UMOŻLIWIAJĄCY INDYWIDUALNE 
DOPASOWANIE I SZYBKIE 

NAPRAWY

ZAWSZE SUCHY
LEKKI I KOMFORTOWY, GOTOWY 

DO NATYCHMIASTOWEGO 
SPAKOWANIA

OSOBISTY
ZESTAWY KOLORYSTYCZNE, 

MOŻLIWOŚĆ WYBORU

PERFEKCYJNE 
DOPASOWANIE

SPECJALNY KRÓJ DLA KOBIET 
I MĘŻCZYZN

SCUBAPRO.COM  //  3 3 

MOŻLIWOŚĆ ZMIANY ZMIENIA WSZYSTKO

Dodatki

Modułowy system umożliwia 
indywidualne dopasowanie 

i naprawy.

Przyjazny w podróży

Wymienialne pasy, kompaktowy design, 
możliwość łatwego składania oraz 
specjalny plecak.

HYDROS PRO

Jacket 2-w-1

Szybka zmiana pasów 
mocujących zmienia jacket 

podróżny w jacket HYDROS PRO 
ze zintegrowanym systemem 

balastowym.

Ekskluzywny System Pasów

W innowacyjnym systemie pasów 
noszakowych zastosowano 
elastyczne komponenty 
z Termoplastycznego Elastomeru. 
Konstrukcja Monprene® Gel 
perfekcyjnie się dopasowuje do 
ciała nurka i gwarantuje najwyższy 
i trwały komfort.

Wytrzymały i natychmiast suchy

Brak absorpcji wody oznacza neutralną 
pływalność i po wyjściu  z wody lekki, 

natychmiast suchy jacket. HYDROS 
PRO jest także wyjątkowo odporny na 
promieniowanie UV, środki chemiczne 

i otarcia.

Klucz do nowych przeżyć nurkowych: jacket HYDROS PRO to niewiarygodny 

wyczyn inżynierów SCUBAPRO – niespotykany dotychczas komfort, 

spontaniczne konfiguracje, wyjątkowe kroje i wiele więcej. 

HYDROS PRO to jacket nie tylko dla profesjonalistów, to jacket dla każdego 

kto kocha nurkowanie.
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Certyfikowany jako automat.

3 4 Rozmiary i wyporność patrz str. 40/41.

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

LITEHAWK                                                  
Litehawk to podróżna wersja jacketu ze skrzydłem. 
W miejscu sztywnej płyty noszakowej zastosowano 

miękką wyściółkę. Dzięki temu jest bardzo lekki 
i zajmuje niewiele miejsca. Posiada również 

większość wspaniałych funkcji dostępnych w innych 
jacketach SCUBAPRO, jednak w lżejszej formie. 

Rozmiar XS/S waży tylko 2,6kg.

travel fr iendly

AIR2 5-TEJ GENERACJI
Nowy AIR2 piątej generacji oferuje nurkom jeszcze większą wydajność 
i prostotę użytkowania. Inżynierom SCUBAPRO udało się opracować 
połączenie Octopusa i inflatora o wydajności oddechowej porównywalnej 
z większością drugich stopni. Elastyczny przycisk dozujący Octopusa 
jest duży, łatwy do odnalezienia i pozwala na szybkie przedmuchanie 
w awaryjnej sytuacji. Nowy przycisk Dive-Pre Dive umożliwia regulacje 
oporów oddechowych w zależności od tego w jakiej funkcji jest używany. 
Zapobiega to niepotrzebnemu wzbudzaniu, gdy AIR2 pracuje w funkcji 
inflatora. AIR2 to nie tylko wysokiej wydajności Octopus ale także inflator 
umożliwiający napełnianie i opróżnianie jacketu. Duże przyciski wlotowy 
i wylotowy są łatwo rozróżnialne ze względu na kolor i kształt. Ponadto 
inflator posiada wrażliwą dźwignię dzięki czemu łatwiej jest zainicjować 
napełnienie jacketu.

 new colour
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SCUBAPRO.COM  //  35 

BPI
Umożliwia kontrolę pływalności pod wodą. Z łatwością pozwala 

napełnić i opróżnić jacket, gwarantując maksymalną kontrolę 
i  bezpieczeństwo bez względu na głębokość. Nowo opracowany 

BPI jest bardziej ergonomiczny dzięki łatwym w obsłudze 
przyciskom i szybkiej reakcji. Mimo ciągłego rozwoju sprzętu 

SCUBAPRO system BPI pozostaje sprawdzonym, godnym 
zaufania komponentem wszystkich jacketów SCUBAPRO.

JACKETY ADV
X-BLACK

X-FORCE

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 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. X-Force to 
więcej niż połączenie doskonałych parametrów, które czynią 
go idealnym wyborem dla początkujących i zaawansowanych 
nurków.
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36 Rozmiary i wyporność patrz str. 39.

JACKETY ADV
   BELLA

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.

GLIDE X
Wyjątkowo komfortowy jacket. Komora powietrzna zachowuje 

opływowy kształt nawet podczas całkowitego wypełnienia. 
Wyściełany noszak, zintegrowane kieszenie balastowe 

QR, kieszenie trymujące, Super Chinch Band i wiele innych, 
praktycznych dodatków. Jacket któremu nic nie brakuje.

EQUALIZER 
Equalizer łączy wszystkie cechy, jakich rekreacyjny nurek mógłby 
oczekiwać od jacketu. Wysokiej wydajności, opasująca komora 
wypornościowa jest lekka, wytrzymała i niezwykle wygodna. Pod 
względem niezawodności i wykonania jacket ten nie ma sobie 
równych.

 new
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GO
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.

travel fr iendly

upgradedEQUATOR
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.

JACKET STABILIZACYJNY

MASTER
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.
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HYDROS PRO SEAHAWK LITEHAWK X-BLACK X-FORCE BELLA

Back Flotation ( jacket ze skrzydłem): 
Optymalizacja pozycji  horyzontalnej, całkowita 
 swoboda ruchów, minimalne opory.  

∫ ∫ ∫

Front Adjustable ( jacket regulowany):
Prosta obsługa, duża stabilność pod i nad wodą. ∫ ∫ ∫

Stabilising ( jacket  stabilizacyjny):
Proste i precyzyjne wyważenie, wyjątkowa 
wyporność. 

Jacket modułowy (4-Life Design) ∫

Pas Super Chinch ∫ ∫ ∫ ∫ ∫

Pas standardowy nylonowy ∫

Regulowany pas brzuszny ∫ ∫ ∫ ∫

System balastowy QR ∫ ∫ ∫ ∫ ∫

Obrotowe klamry ramienne ∫ ∫ ∫ ∫ ∫

Dwukomponentowy noszak ∫

Stabilny, wyściełany noszak ∫ Airnet Airnet ∫

Elastyczny noszak ∫

Torso Flex Zone ∫

Elastyczna strefa tułowia
2-stopniowa inflacja/Linki Bungee ∫

D-Ringi 4  
Stal nierdzewna

6  
Stal nierdzewna

4  
Aluminium

7  
Aluminum

6  
Aluminum

6  
Stal nierdzewna

Wiele punktów mocowania akcesoriów ∫

Kieszenie Opcjonalnie 2 z zamkiem 2 Quick-Release 3 z zamkiem 2 z zamkiem 2 z zamkiem

Otwory na mocowanie noża ∫ ∫ ∫ ∫ ∫

Z E  S K R Z Y DŁE M A D V
JACKETY 
NURKOWE
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EQUALIZER GLIDE X EQUATOR GO MASTER

∫ ∫ ∫ ∫

∫

∫ ∫ ∫

∫ ∫ ∫

∫ ∫ ∫

∫ ∫ ∫ ∫

∫ ∫ ∫ ∫

∫ Airnet Airnet

Airnet Airnet

6  
Stal nierdzewna

6  
Aluminum

6
Stal nierdzewna

6  
Aluminum

4  
Stal nierdzewna

2  z zamkiem 2  z zamkiem 2  z zamkiem 2  z zamkiem 2 na rzep

∫ ∫ ∫ ∫

ROZMIAR WZROST (CM) WAGA (KG)
DŁUGOŚĆ PASA 
BRZUSZNEGO 

(CM)

WYPORNOŚĆ  
(N/KG)

HYDROS PRO
MEN

S 157-170 54-70 66-99 160/15.9
M 170-183 65-85 71-115 180/18.1
L 179-188 80-110 76-127 180/18.1

XL-2XL 185-198 100-130 81-147 180/18.1
WOMEN

XS/S 150-170 45-65 66-99 160/15.9
M 160-180 55-77 71-115 160/15.9
L 170-185 68-95 76-127 180/18.1

SEAHAWK
S 157-170 54-70 76-97 240/24.4
M 170-180 68-77 81-102 240/24.4
L 178-185 77-95 96-116 240/24.4

XL 185-190 88-109 112-132 240/24.4
2XL 188-196 104-123 127-152 240/24.4

LITEHAWK
XS/S 157-170 54-77 107 MAX 150/13.2
M/L 170-185 68-95 132 MAX 150/13.2

XL/2XL 185-190 88-123 147 MAX 150/13.2

X-BLACK
S 157-170 54-70 86-92 170/17.3
M 170-180 68-77 95-105 200/20.3
L 178-185 77-95 106-118 220/22.4

XL 185-190 88-108 113-127 250/25.5
2XL 190-198 102-122 118-138 290/29.6

X-FORCE
XS 152-165 45-56 81-97 110/11.2
S 157-170 54-70 85-100 140/12.2
M 170-180 68-77 94-108 180/18.3
L 178-185 77-95 96-116 200/20.3

XL 185-190 88-108 108-126 230/23.5
2XL 190-198 102-122 118-138 250/25.5

BELLA
XS 152-165 45 -56 71 -91 100/10.2
S 157-170 54-70 76-97 120/13.2
M 168-178 68-77 86-109 140/14.2
L 170-183 77-91 96-117 160/14.2

XL 183-191 88-107 107-132 190/16.3

EQUALIZER
XS 152-165 45-56 79 -91 100/10.2
S 157-170 54-70 89-104 120/12.2
M 170-180 68-77 94-109 130/13.2
L 180-185 77-95 97-112 150/15.4

XL 185-190 88-109 102-119 170/17.3

GLIDE X
XS 152-165 45-57 71 -91 100/10.2
S 157-170 54-70 76-97 130/13.2
M 168-178 68-77 86-109 140/14.2
L 170-183 77-91 97-117 150/15.3

XL 183-191 88-107 107-132 150/15.3

EQUATOR
XS 152-165 45 -56 79 -91 100/10.2
S 157-170 54-70 89-104 120/12.2
M 170-180 68-77 94-109 130/13.2
L 180-185 77-95 97-112 150/15.3

XL 185-190 88-109 102-119 170/17.3

GO
XS 152-165 45-57 71-86 100/10.2
S 157-170 54-70 76-97 120/12.2
M 170-180 68-77 81-102 140/14.2
L 178-185 77-95 86-107 159/15.4

XL 185-191 88-109 91-117 188/19.4

MASTER
XS 157-170 54-70 74-84 200/22.4
S 170-180 68-77 90-100 220/23.5
M 178-185 77-95 100-110 230/24.5
L 185-190 88-109 112-124 250/28.6

XL 190-198 102-122 129-137 250/31.6

TABELA ROZMIARÓWSTABILIZACYJNE
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X-TEK

FASCYNACJA 
TECH
Zanurz się w nowy wymiar i doświadcz czystej 

przygody. Nasza ekskluzywna linia X-TEK opiera 

się na wieloletnim doświadczeniu ekspertów 

i inżynierów SCUBAPRO. Modułowy system 

X-TEK dopasowuje się do każdej filozofii 

Tech diving, bez kompromisów w zakresie 

jakości, trwałości, łatwości obsługi i komfortu 

nurkowania. 
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X-TEK
X-TEK SIDEMOUNT SYSTEM
Maksymalna mobilność, większa opływowość, mniejsze obciążenie kręgosłupa, 
łatwiejsze wejście do wody oraz zwiększone bezpieczeństwo pod wodą – system 
X-Tek Sidemount zapewnia doskonałą jakość nurkowania. System modułowy 
stworzony we współpracy z wiodącymi nurkami jaskiniowymi sidemount. Wszystkie 
elementy są ze sobą kompatybilne i sprzedawane oddzielnie – tak więc można 
tworzyć własną konfigurację na życzenie.

PODSTAWOWE PARAMETRY
• Powłoka zewnętrzna 1000D Cordura
• Komora wewnętrzna z Soltane
• Ergonomiczny, odciążony inflator SCUBAPRO BPI
• Uprząż specjalnie skonstruowana do Sidemount
• Zintegrowany pas krokowy

COVER

WING

MK25/G260 
ZESTAW AUTOMATÓW SIDEMOUNT
Zestaw ten jest idealnie przystosowany do nurkowań 
technicznych i w zimnej wodzie, gwarantując wyjątkową, 
niezawodną wydajność.
Pewny we wszystkich temperaturach wody, pierwszy 
stopień MK 25EVO w połączeniu ze stabilnym G260, 
gwarantują pierwszorzędną wydajność także przy 
ekstremalnych warunkach. 

ZESTAW ZAWIERA:
• 2 x MK25 EVO
• 2 x Manometr Compact
• 2 x szybkozłączka inflatora
• 1 x adapter kątowy LPSYSTEMY

•  2 x węże HP 20cm
•   Węże LP: 2 x 20 cm, 

1 x 64 cm, 1 x 210 cm
•  1 x Naszyjnik gumowy 
do 2 stopnia

X-TEK PURE TEK X-TEK FORM TEK
PRO & EXTREME 

PRO TEK
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UPRZĘŻE
X-TEK FORM TEK
Trzyczęściowa uprząż z anatomiczną 
wyściółką pleców, gwarantującą maksymalny 
komfort. Pasy ramienne o regulowanej 
długości i kierunku. Dostarczany z dwoma 
D-ringami ze stali nierdzewnej. Opcjonalnie 
dostępny z systemem balastowym QR, z lub 
bez płyty i pasa krokowego.

X-TEK PURE TEK
Jeden pas brzuszno-ramienny z klamrą ze stali 

nierdzewnej, umożliwiającą lepsze dopasowanie. 
Dwa D-ringi ze stali na ramionach i jeden z lewej 
strony na pasie brzusznym. Zawiera miejsce do 

przechowywania boji. Pas krokowy szerokości 
50 mm z dwoma D-ringami ze stali nierdzewnej 

oraz płyta dostępne jako opcja.

SKRZYDŁA

X-TEK DONUT 
Wyjątkowa kontrola pływalności 

niezależnie od pozycji nurka. 
Dostępne o wyporności: 13, 18 i 27 kg 

dla pojedynczej lub podwójnej butli. 
Zewnętrzna powłoka 1680 Denier 
Nylon, komora wewnętrzna 428 

Denier Nylon. 

X-TEK HORSESHOE (HS)
Pojedyncze skrzydło o wyporności 

27 kg dla podwójnych butli. 
Dostępne z lub bez linek bangee, 

z dwoma zaworami wylotowymi. W 
zestawie inflator BPI SCUBAPRO 

z możliwością przebudowy na TEK 
inflator. 

 X-TEK HORSESHOE TWIN
Podwójne skrzydło o wyporności 

27 kg lub 40 kg, z systemem Bangee 
minimalizującym opory wody.

X-TEK PRO TEK
Dostępna z lub bez płyty ze stali nierdzewnej, 

wyściełane pasy ramienne z dwoma 
D-ringami ze stali nierdzewnej po obu 

stronach oraz z klamrą QR. Posiada miejsce 
na boję. Pas krokowy z dwoma D-ringami 

dostępny opcjonalnie. 
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X-TEK DODATKI

X-TEK MOCOWANIE DO BUTLI 
POJEDYNCZEJ
Mocowanie do pojedynczej butli (adapter) 
umożliwia zamocowanie pojedynczej butli 
do płyty stalowej. W zestawie dwa pasy 
SCUBAPRO Super-Cinch Band.

X-TEK KIESZENIE NA DODATKI 
Opcjonalne kieszenie do montażu na pasie brzusznym, 
dwie komory z D-ringiem wewnątrz. Dostępne w dwóch 
rozmiarach.

SYSTEM KIESZENI BALASTOWYCH QR
System kieszeni balastowych z klamrą QR, 

z możliwością montażu do uprzęży.

X-TEK OSŁONA PŁYTY Z KIESZENIĄ NA BOJĘ
Mocowana na płycie za pomocą śrub mocujących (w zestawie). 

Idealna na boję i inne dodatki.

PŁYTA SOFT TRAVEL
Idealna w podróży, skonstruowana specjalnie do 
uprzęży FORM jako alternatywa do płyty stalowej. 
W zestawie dwa pasy SCUBAPRO Super-Cinch 
Band.

PŁYTY NOSZAKOWE
X-TEK PŁYTA ZE STALI 

NIERDZEWNEJ
Płyty te wyróżniają maksymalna 

wytrzymałość i ergonomiczny 
kształt. Gwarantują wiele opcji 

mocowań kieszeni i innych dodatków.

X-TEK PŁYTA ALUMINIOWA
Perfekcyjny towarzysz w podróży. 
Maksymalna stabilność pomimo niewielkiej 
wagi. 
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X-TEK KIESZENIE TRYMUJĄCE 
Umożliwiają zamocowanie 1 kg ołowiu (każda) 

na pasie brzusznym lub pasie butli.

PAS KROKOWY
50 mm pas krokowy, pasujący do wszystkich płyt. 
Komplet z dwoma D-ringami. 

WET NOTES
30 stronicowy notes z Nylonu 
1000D. Elastyczna zakładka, pisak, 
mocowanie typu bungee. 

BOJA SYGNALIZACYJNA
Boja bezpieczeństwa z systemem zaworów 

i podwójnym systemem napełniania. 
Idealna dla nurków technicznych.

KARABINKI ZE STALI 
NIERDZEWNEJ

Karabinki ze stali nierdzewnej AISI 316 
do mocowania akcesoriów i butli Stage. Różne 

modele: dwustronne, z obrotową śrubą.

ZESTAW ŚRUB
Dodatkowy zestaw śrub, umożliwiający 
indywidualne  ustawienie optymalnej 
konfiguracji zestawu X-Tek.

WYŚCIÓŁKI RAMIENNE
Zwiększony komfort na ramionach. 

Zakładane na pasy ramienne.

NASZYJNIK GUMOWY
Elastyczna, wytrzymała linka gumowa na drugi 
stopień automatu. Dzięki niej automat jest zawsze 
pod ręką.

KOŁOWROTEK MINI
Z 30 m linką nylonową i podwójnym 

karabinkiem ze stali nierdzewnej.

KOŁOWROTEK
Z 75m liną.

KIESZEŃ NA BOJĘ
Możliwość montażu do wszystkich skrzydeł X-Tek 
HS. Umożliwia komfortowy i szybki dostęp do boji 
w każdym położeniu; możliwość dopasowania do 
każdego rodzaju bojki, dzięki elastycznemu paskowi.
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SKAFANDRY

OCHRONA 
- ZAWSZE 
I WSZĘDZIE
Gwarancja doskonałego samopoczucia a atuty 

skafandrów nurkowych SCUBAPRO. Różnica 

jest wyraźnie widoczna już w momencie 

zakładania skafandra i odczuwalna aż do końca 

nurkowania. Żadna inna marka nie oferuje tak wiele 

pierwszorzędnych opcji łączących wyjątkową 

wytrzymałość, komfort i styl z doskonałym 

dopasowaniem.
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Jeszcze więcej 
komfortu.

BEZKOMPROMISOWE 
CIEPŁO, DOPASOWANIE 
I STYL

Skafandry SCUBAPRO wyznaczają standardy 

pod względem komfortu, stylu i ochrony cieplnej. 

W przeciwieństwie do innych producentów, skafandry 

SCUBAPRO wyróżnia taka sama dbałość o szczegóły 

i ciągłe poszukiwanie innowacji, jak inne produkty 

techniczne. W związku z tym skafandry SCUBAPRO 

przechodzą ciągłą ewolucję pod względem 

stosowanych materiałów i kroju. Każdy szczegół 

skafandra SCUBAPRO jest starannie opracowany 

i zaprojektowany, aby chronić nurka podczas całego 

nurkowania. Czy to w ciepłych, tropikalnych wodach, 

czy morzach Arktyki – niezależnie od warunków jakie 

stwarzają oceany, skafandry SCUBAPRO im sprostają 

z klasą.

WOLNY OD ROPY NAFTOWEJ - wykonany z neoprenu 
wapniowego.

JEDYNA TECHNOLOGIA SPEŁNIAJACA SUROWE 
NORMY P.A.H. - zanieczyszczenia poniżej granicy 
wykrywalności.

LEKKI - wygoda i łatwość podróżowania.

DUŻA ELASTYCZNOŚĆ - komfort i swoboda.

WYŻSZA OCHRONA CIEPLNA - lepsza izolacja.

WYJĄTKOWA TRWAŁOŚĆ - wieloletnie użytkowanie.

SCUBAPRO UŻYWA TYLKO NEOPRENU X-FOAM
W 2012 roku SCUBAPRO jako pierwszy producent w branży nurkowej wprowadziło 
neopren X-FOAM w celu ciągłej ochrony osobistej nurka.  

Klej bez rozpuszczalników: SCUBAPRO jest pierwszym producentem w branży 
stosującym kleje przyjazne dla środowiska i skóry nurka.
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Strategicznie 
umieszczone 

wstawki podkreślają 
figurę i gwarantują 

dodatkowy komfort.

Zamki 
błyskawiczne YKK 
na szyi, rękawach 
i nogawkach oraz 

ukośny zamek 
na plecach, 
ułatwiające 
zakładanie 

i zdejmowanie.

DOSKONAŁE  
DOPASOWANIE
Dzięki doskonałej metodzie nazywanejBody 
Mapping, SCUBAPRO opracowuje skafandry 

znacznie lepiej dopasowujące się do kształtów 

ciała i potrzeb nurków. Wybrane z pietyzmem 

materiały, jak na przykład Diamond Spam, 

czy wodoodporny, napylany, szybkoschnący 

neopren. Body Mapping  decyduje również 

o rozmieszczeniu wstawek, szwów i zamków 

błyskawicznych w rezultacie czego skafander 

cechuje maksymalna elastyczność, komfort, 

trwałość i niesamowity wygląd. 

WYJĄTKOWE CECHY
Skafandry SCUBAPRO posiadają wiele szczegółów 
dzięki którym wyróżniają się pod względem komfortu 
i ochrony cieplnej.

WYŚCIÓŁKA DIAMOND SPAN: Wodoodporna, 
szybkoschnąca, zapewnia dodatkowy komfort 
pomiędzy nurkowaniami powtórzeniowymi.

MATERIAŁ EVERFLEX: Neoprenowy materiał 
wyprodukowany z X-FOAM jest lekki, 
elastyczny i wytrzymały.

USZCZELNIENIA OCHRONNE: Rozmieszczone 
strategicznie minimalizują dopływ wody, zwiększając 
ciepłotę.

MATERIAŁ ODPORNY NA ŚCIERANIE: Umiejscowiony 
we wszystkich miejscach szczególnie narażonych na 
ścieranie.

SPECJALNE ROZMIARY DLA KOBIET: Zwiększające 
komfort, uszyte jak na miarę.

DODATKOWA OCHRONA CIEPLNA: Wyściółka 
kręgosłupa, podwójne manszety i stójki, 
podłożone zamki, minimalizujące dopływ 
wody to tylko niektóre elementy wyróżniające 
skafandry SCUBAPRO od innych na rynku.

NAJWIĘKSZY WYBÓR W BRANŻY
SCUBAPRO jest niedoścignione nie tylko pod względem różnorodności oferowanych modeli, ale także 

w zakresie proponowanych rozmiarów. Jest w czołówce producentów pod względem komfortu, izolacji 

cieplnej i jakości produktów. Wszystko jedno jaki skafander SCUBAPRO wybierzesz, zawsze będziesz 

nurkował w tym co najlepsze.

SKAFANDRY SUCHE 
(Laminat/Neopren)

SKAFANDRY 
PÓŁSUCHE

 SKAFANDRY MOKRE HYBRIDS PYROFLEX  RASH GUARDS

Szeroka gama rozmiarów

Zaprojektowane dla różnych typów i kształtów 
budowy ciała.

Skafander na każde nurkowanie

Poczynając od skafandrów suchych przez skafandry 
półsuche, az do skafandrów mokrych – SCUBAPRO 
posiada skafander dla wszystkich nurków, 
na wszystkie sytuacje nurkowe i każdy budżet.

Wielowarstwowość

Nowy skafander Pyroflex może być używany 
w tropikach, jak również jako bielizna w chłodniejszych 
wodach.

Dopracowane detale

Na przykład pasek I-Safe, zabezpieczający 
instrumenty, zaczep na rękawice/kaptur, pętelki na 
stopach, kieszenie na udach i wiele innych.

HUMAN  FACTOR DIVING™

S K A F A N D R Y
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SCUBAPRO używa neoprenu X-FOAM, wolnego od ropy naftowej wapiennego neoprenu, przyjaznego 
dla środowiska i bezpiecznego dla nurków, który jako jedyny spełnia surowe normy testów P.A.H.50 

EVERTEC LT 
Lekki, wytrzymały Evertec LT. Elastyczne manszety, 

teleskopowy tors i nowe, bezszwowe skarpety 
gwarantują najwyższy komfort. Nowy materiał Rip-

Stop jest nie tylko lżejszy, ale także bardziej rozciągliwy 
co gwarantuje większą elastyczność. Wysokiej jakości, 
trwały, wygodny i wytrzymały skafander suchy. Całość 

dopełnia ukośny zamek błyskawiczny TIZIP.

CLIMASPHERE
Dwuczęściowy ocieplacz 
z lekkiego, elastycznego 

materiału Fleece, 
rozciągliwego w czterech 

kierunkach. Overal i kamizelka 
dostępne oddzielnie.

DRY SUIT BOOT
Wytrzymałe i elastyczne.

EASY DRY  
PRO GLOVE
Całkowicie wodoszczelne.

DODATKI

SKAFANDRY SUCHE

EXTENDER
Wykonany z najwyższej jakości, ekstremalnie 
wytrzymałego, trójwarstwowego trilaminatu, 
niezawodny przez lata używania w trudnych 
warunkach. Pomimo swojej solidności jest nad 
podziw lekki i wyjątkowo szybkoschnący. Liczne 
detale konstrukcyjne zapewniają doskonały 
komfort i opływowy kształt. Zintegrowane buty 
ze stabilną podeszwą. W zestawie kaptur, wąż 
inflatora i torba.

SUB TECH 100

SUB TECH 490
Wysoka izolacja termiczna, 

trzywarstwowy materiał 
(490g), dobrze izolujące 

włókno rurkowe.

Wysoka izolacja termiczna, 
trzywarstwowy materiał 
(100g), dobrze izolujące 

włókno rurkowe.

SUB TECH CLIMASPHERE
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DODATKI

SCUBAPRO.COM  //  5 1 

EXODRY 
Wyjątkowy suchy skafander z 4mm neoprenu 

o wysokiej gęstości z manszetami lateksowymi na 
nadgarstkach i szyi. Model ten zachwyca również 

z powodu niewielkiej wyporności, maksymalnej 
swobody ruchów i doskonałego uszczelnienia. 

Zintegrowane buty ze stabilną podeszwą, kaptur, 
wąż inflatora i torba w zestawie. 

EVERDRY 4
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.

EASY DON  
DRY GLOVE
Z rękawicą wewnętrzną..

SCUBAPRO używa neoprenu X-FOAM, wolnego od ropy naftowej wapiennego neoprenu, przyjaznego 
dla środowiska i bezpiecznego dla nurków, który jako jedyny spełnia surowe normy testów P.A.H.

DRY GLOVE  
SET 
Do wszystkich 
skafandrów nurkowych 
z manszetami 
lateksowymi.
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52 

NOVASCOTIA 7.5MM
Nova Scotia ma nowy wygląd i jest wykonany ze w 100% 
wodoodpornego 7,5mm neoprenu Everflex. Termoplastyczne 
nakolanniki i wzmocnienia na ramionach zapewniają większą 
ochronę. Wysokiej jakości zamek błyskawiczny YKK gwarantuje 
doskonały komfort. Wywijana, bardzo długa stójka. Długie, 
podwójne manszety z zamkiem na nogawkach zwiększają 
swobodę ruchów. Wyściółka wewnętrzna Diamond Span 
ułatwia odprowadzenie wody i izoluje cały skafander ponadto 
ułatwia jego zakładanie i zdejmowanie.  Ochrona kręgosłupa, 
pasek I-safe, zabezpieczający instrumenty na przedramieniu, 
praktyczna kieszeń na dodatki. 

upgraded

SCUBAPRO używa neoprenu X-FOAM, wolnego od ropy naftowej wapiennego neoprenu, przyjaznego 
dla środowiska i bezpiecznego dla nurków, który jako jedyny spełnia surowe normy testów P.A.H.

WYJĄTKOWA WYŚCIÓŁKA BLUE DIAMOND 
SPAN 

WYŚCIÓŁKA JEST NIE TYLKO BARDZO MIĘKKA I SZYBKOSCHNĄCA, POSIADA 
TAKŻE WYJĄTKOWE WŁAŚCIWOŚCI OCHRONY CIEPLNEJ.

NOVASCOTIA
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Solvent Free Glue

SCUBAPRO.COM  //  5 3 

Solvent-Free Glue

SCUBAPRO jest 
pierwszym producentem 
w branży stosującym 
kleje przyjazne dla 
środowiska i skóry nurka.

EVERFLEX

Perfekcyjne 
dopasowanie dla 
każdego nurka, 
szeroki zakres 
rozmiarów 
dla kobiet 
i mężczyzn.

Odporny na ścieranie 
materiał

Zastosowany na ramionach 
i kolanach zapewnia ochronę 
przed ścieraniem.

Neopren Everflex

Wytrzymały, elastyczny, 
szybkoschnący. 

Wyjątkowa termiczna wyściółka

Wodoodporna wyściółka Diamond 
Span zapewnia dodatkowy 
komfort cieplny.

Zamki błyskawiczne YKK

Gwarantują długożywotność 
i prostą obsługę. Z 
mosiężnymi suwakami.

Prostota kroju

Niewiele szwów i zastosowanie 
materiałów o różnej grubości 
gwarantuje wyjątkową ochronę cieplną, 
elastyczność i dopasowanie.

Linia Everflex oferuje szeroka gamę skafandrów o doskonałym dopasowaniu i wyjątkowej izolacji 

termicznej – różne rodzaje, grubości, wszechstronnie dopasowane do potrzeb nurkowych. Każdy 

centymetr tych wyjątkowych skafandrów został pieczołowicie wykonany, rozpoczynając od wyboru 

materiału, a kończąc na szwach, uszczelnieniach, a nawet sposobie ułożenia materiału (wzdłuż, 

w poprzek). Ponadto dodatkowe, drobne szczegóły, zwiększające komfort i wygodę.

X-FOAM

Jedyna technologia, która spełnia 
surowe normy dotyczące P.A.H 
(Wielopierścieniowe Węglowodory 
Aromatyczne). SCUBAPRO jest pierwszą 
firmą proponującą skafandry wykonane 
z neoprenu X-FOAM, przyjaznego dla 
środowiska i bezpiecznego dla nurków.
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Solvent Free Glue

KATEGORIE:
NASS- UND HALBTROCKENANZUG

Scubapro
Everflex

Gewinner

5 4 
SCUBAPRO używa neoprenu X-FOAM, wolnego od ropy naftowej wapiennego neoprenu, przyjaznego 
dla środowiska i bezpiecznego dla nurków, który jako jedyny spełnia surowe normy testów P.A.H.

 upgraded

EVERFLEX
EVERFLEX STEAMERS 
Skafander Everflex wykonany jest w 100% z ekskluzywnego 
neoprenu Everflex X-Foam. Nowoczesny krój, niewiele szwów 
są gwarancją niespotykanej swobody ruchów. Innowacyjna 
wyściółka Diamond Span Plush jest wodoodporna i posiada 
wyjątkowe właściwości izolacji cieplnej. Dwuwarstwowa 
manszeta szyjna chroni przed dopływem wody gwarantując 
lepszy komfort. Materiał odporny na ścieranie na ramionach 
i pośladkach przedłuża żywotność skafandra.

Dostępne w wielu rozmiarach dla mężczyzn i kobiet.

Dostępna grubość: 7/5mm, 5/4mm, 3/2mm.

HYBRID 6MM VEST 
Uniwersalna kamizelka pasuje do overali Everflex 
oraz Oneflex. Połączenie 6mm neoprenu Everflex 

ze standardowym neoprenem zapewnia maksymalną 
swobodę ruchów i jednocześnie dużą solidność. 

Odsuwany kaptur.

HYBRID

HYBRID SHORTY 2MM
Wyjątkowo elegancki bezrękawnik, idealny do 
nurkowania i snorkelingu w ciepłych wodach i innych 
sportów wodnych. Szykowny wygląd nad i pod wodą.
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Pelny wykaz produktów znajduje się na  SCUBAPRO.com.

PYROFLEX

SCUBAPRO.COM  //  55 

Neopren jest najlepszym materiałem do ochrony cieplnej. 
Innowacyjny produkt PYROFLEX wykonany jest z bardzo 
elastycznego, 1,5mm neoprenu Everflex, ze specjalną 
wodoodporną powłoką zewnętrzną i wyściółka wykonaną 
z pluszu i Hi-Tech Fleece. Połączenie tych elementów 
gwarantuje dużą ochronę cieplną, komfort, wygodę. 
Szybko schnie. Najlepsza ochrona cieplna podczas 
nurkowań w tropikach, do snorkelingu i treningu w 
basenie.

PYROFLEX OVERAL          
Ciepło, komfort i pełna swoboda ruchów oraz nieco wyższa stójka, 
chroniąca szyje przed otarciem przez jacket. Doskonałe zamki 
błyskawiczne YKK ułatwiają zakładanie i zdejmowanie skafandra, 
pętelki na rękawach i nogawkach, ograniczają zsuwanie się 
skafandra.

PYROFLEX RASH GUARDS
Nieprzepuszczający wody, bardzo elastyczny, 1,5mm 
neopren Everflex na zewnątrz w połączeniu z bardzo 
elastyczną, ciepłą szybkoschnącą wyściółką high tech 
Fleece i Plush wewnątrz daje gwarancję najwyższej 
swobody ruchu i izolacji cieplnej.

MATERIAŁ ZEWNĘTRZNY 100% EVERFEX NEOPRENE
Trwały i szybkoschnący neopren X-Foam jest gwarancją 
najwyższego komfortu i zapewnia, oprócz dużej 
elastyczności, maksymalną izolację. X-FOAM to jedyny 
neopren, którego wartości PAH leżą poniżej granicy 
wykrywalności.
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56 
SCUBAPRO używa neoprenu X-FOAM, wolnego od ropy naftowej wapiennego neoprenu, przyjaznego 
dla środowiska i bezpiecznego dla nurków, który jako jedyny spełnia surowe normy testów P.A.H.

DEFINITION

6,5MM

DEFINITION 6,5MM  
Skafandry Definition o trójwymiarowym, specjalnym 

kroju, wyposażone są w wiele praktycznych detali. 
Pasują jak ulał i zapewniają dodatkową rozciągliwość 

tam, gdzie jest to wymagane, a także najlepszą ochronę 
termiczną i wysoki komfort.

KAMIZELKA DEFINITION 6MM 
Kamizelka ze zintegrowanym kapturem, 
idealna ochrona w zimnej wodzie..

EKRAN CIEPLNY
Powłoka wykonana w technologii 
Infrared Fleece gwarantuje 
wyjątkowy komfort cieplny. 
Zastosowana w kombinezonach 
IR7 i IR5.
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5MM

SCUBAPRO.COM  //  5 7 
Pelny wykaz produktów znajduje się na  SCUBAPRO.com.

DEFINITION SHORTY 2.5MM  
Idealny w tropikalnych akwenach. Wewnętrzna 
powłoka wykonana z tytanowego pluszu 
zapewnia komfort, elastyczność i ciepło. 
Możliwość zastosowania także jako 
dodatkowe docieplenie.

DEFINITION OVERALL 3MM/5MM  
Skafandry DEFINITION o trójwymiarowym, specjalnym kroju 

pasują „jak ulał”. Gwarantują swobodę ruchów i elastyczność 
równocześnie zwiększając ciepło i komfort. Kolorowe aplikacje 

zmieniają się w zależności od grubości materiału.

PROFILE SHORTY 2.5MM  
Doskonały towarzysz podczas wszelkich altywności 
nurkowych i snorkelingu. Eleganckie, stylowe Shorty 
wykonane z wytrzymałego, szybko schnącego 
nylonu, dwustronnego neoprenu X-FOAM gwarantują 
najwyższy komfort.

Damski 3mmMęski 3mm
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NOVASCOTIA EVERFLEX DEFINITION PYROFLEX

Grubość neoprenu 
(mm) 7.5 3/2, 5/4, 7/5 3, 5, 6.5 1.5

X-Foam W 2012 roku SCUBAPRO jako pierwszy producent w branży nurkowej wprowadziło neopren X-FOAM

Klej bez rozpuszczal-
ników 

∫  
Jako pierwszy producent

∫  
Jako pierwszy producent

Prostota kroju ∫ ∫

Trójwymiarowy design ∫ ∫ ∫
100% neopren 
Everflex ∫ ∫ ∫

Wyściółka Diamond 
Span ∫ ∫
Wyściółka Infrared 
Plush ∫
Wyściółka Micro Plush ∫

Zamki błyskawiczne Na plecach, YKK Aquaseal Dry 
YKK Ukośny z tyłu

YKK z przodu 
(3 mm Men)

YKK ukośny z tyłu YKK z przodu

Manszety na nogawk-
ach i rękawach Podwójne z zamkiem

Podwójne z zamkiem 
(5/4 & 7/5)

Pojedyncze Glideskin  
(3/2)

Podwójne z zamkiem 
(6.5, 5)

Pojedyncze z zamkiem  
(3)

Pętelki na kciuk i stopę

Manszety Glideskin ∫ ∫ ∫
Wywijane uszczelnie-
nie na szyi ∫
Zamek pod szyją ∫ ∫
Wyściółka w okolicy 
lędźwi ∫ ∫ ∫ (6.5, 5)

Materiał odporny na 
ścieranie

Heavy-Duty na ramionach, 
kolanach i pośladkach

Heavy-Duty na ra-
mionach, kolanach i 

pośladkach

Wysokiej jakości na 
ramionach i pośladkach

Odporne na ścieranie 
nadruki/wstawki Tatex na ramionach i kolanach Tatex na ramionach 

i kolanach
Nadruki na ramionach 

i kolanach

Pasek I-Safe 2 2 (5/4, 7/5) 2

Klasa cieplna CE A
A = 7/5
B = 5/4
C = 3/2

B = 5
D = 3 –

SKAFANDRY

SCUBAPRO używa neoprenu X-FOAM, wolnego od ropy naftowej wapiennego neoprenu, przyjaznego 
dla środowiska i bezpiecznego dla nurków, który jako jedyny spełnia surowe normy testów P.A.H.
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EXTENDER EVERTEC LT EVERDRY 4 EXODRY

Materiał Membrana nylonowa
(Trilaminat)

Lekka membrana 
Ripstop (Trilaminat) 4 mm neopren 4 mm neopren

X-Foam ∫ ∫

Zamek błyskawiczny Ukośny z przodu, suchy Ukośny z przodu, suchy 
TIZIP Z tyłu, suchy Z tyłu, suchy TIZIP

Zawory Si-Tech ∫ ∫ ∫ ∫
Zintegrowane skarpety 
neoprenowe ∫ ∫

Zintegrowane buty ∫ ∫

Kevlarowe nakolanniki ∫
IPasek I-Safe 1 1 2 2

System teleskopowy ∫ ∫

Odpinane szelki ∫ ∫ ∫

Manszety neoprenowe ∫
Manszety lateksowe ∫ ∫ ∫
Kieszenie 2 2 1 1

Kaptur W zestawie W zestawie W zestawie W zestawie

KLASA CE PRZEDZIAŁTEMPERATURY WODY

A 7° C – 12° C

B 10° C – 18° C

C 16° C – 23° C

D > 22° C

SKAFANDRY 
SUCHE

KLASY OCHRONY TERMICZNEJ
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RASH GUARDS

T-FLEX
Wysokiej jakości koszulka 
z zabezpieczeniem przed 
promieniowaniem UV (SPF 80) 
do snorkelingu i pływania 
oraz jako dodatkowa ochrona 
termiczna pod skafander.

LADY 
SLEEVELESS

AMBERBLUE PLANET CIRCLE

UV STANDARD 801
Szkodliwe promieniowanie UV nie ma szans, koszulki Rash  Guard 
 wykonane zgodnie z nowym  europejskim  standardem - UV Standard 801. 
Wykonane są z   najwyższej jakości materiałów HiTech. Zgodnie 
z nowym standardem testowana jest nie tylko tkanina ale także mokry, 
rozciągnięty, zużyty materiał – jak to bywa w życiu.

Damski // Czarny

Męski // Długi Czarny

Damski // Niebieski

Męski // Czarny

LOOSE FIT UPF 50

EVERFLEX SKIN
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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CZAPKA NEOPRENOWA  
2MM 
Czapka 2mm stretch neopren, 
modny kształt. 

OPASKA NEOPRENOWA  
3MM 
Opaska 3mm neopren z otworami 
- idealne wyrównanie ciśnienia. 
Idealna ochrona uszu w wodzie i na 
powierzchni. 

EVERFLEX 3MM & 5MM
Dodatkowa ochrona termiczna. Wykonany z 100% neoprenu 
Everflex zapewniającego elastyczność i trwałość. Z bardzo 
wygodną wyściółką plush. Bez manszety twarzowej. 

EVERFLEX BIBBED 6/5MM
Wykonany z 100% neoprenu Everflex 
zapewniającego elastyczność i trwałość. 
Wyjątkowo rozciągliwa powłoka Silverskin 
minimalizuje dopływ wody. Z wyjątkowo długim 
kołnierzem. 

KAPTURY

UPV50+ (Ultraviolet Protexction Factor) według australijskich standardów. Może być 
używany jako dodatkowa warstwa izolacyjna pod skafandrem neoprenowym, ułatwia 

EVERFLEX HOODED VEST 2.5MM
Bardzo łatwa w zakładaniu, szybkoschnąca 

kamizelka z kapturem. Zapewnia dodatkowe 
docieplenie tułowia; grubość 2,5 mm. Może być 

zakładana pod wszystkie skafandry SCUBAPRO. 
100% Everflex.

SEALED 5MM
6/4mm Glideskin przy 

twarzy i na szyi.

PRO EAR SEAL 5MM
5/2,5mm, podwójna warstwa 
zwiększająca uszczelnienie. 
Osłony na uszy, specjalne otwory.

SCUBAPRO używa neoprenu X-FOAM, wolnego od ropy naftowej wapiennego neoprenu, przyjaznego 
dla środowiska i bezpiecznego dla nurków, który jako jedyny spełnia surowe normy testów P.A.H.
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DELTA 
5MM      
Bardzo wygodne. Wysoka 
ochrona termiczna.

BUTY

SKARPETY

HEAVY-DUTY 
6,5MM      
Przylegająca górna 
powierzchnia buta. 

EVERFLEX 
5MM      
Proste zakładanie 
i zdejmowanie.

DELTA SHORT 
3MM    
Bardzo uniwersalne 
i wygodne buty. Idealne 
na ciepłe wody. Bez zamka.

DECK SOLE 
5MM   
Buty neoprenowe 
z antypoślizgową, 
nie brudzącą 
podeszwą.

COMFORT 3MM  
3mm, skarpety 
zwiększające ochronę 
termiczną. Wyższy 
komfort w płetwie 
kaloszowej.

SCUBAPRO używa neoprenu X-FOAM, wolnego od ropy naftowej wapiennego neoprenu, przyjaznego 
dla środowiska i bezpiecznego dla nurków, który jako jedyny spełnia surowe normy testów P.A.H.

CLIMASPHERE

KAILUASUB SOX     
Bardzo ciepłe, 3 warstwowe 
skarpety ocieplające.

Skarpety Climaphere 
doskonałe uzupełnienie 
ocieplacza Climasphere. 
Wykonane z miękkiego, 
oddychającego, 
wiatroszczelnego, 
elastycznego (4 kierunki) 
materiału polar (430 g/m2).

Kailua, oddychające, 
antypoślizgowa 
powierzchnia.

NO ZIP 
6,5MM
Zapięcie na rzep, 
wyprofilowany kształt.

DELTA 
6,5MM
Wyjątkowy komfort 
i ochrona termiczna.
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SEAMLESS 
1,5MM 
Idealne w wodach tropikalnych. 

TROPIC 
1,5MM 
Neoprenowe ze wzmocnieniami na 
końcówkach palców i we wnętrzu 
dłoni. 

RĘKAWICE
EVERFLEX GAUNTLET 
GLOVE 5MM    
Wyjątkowo długi mankiet.

G-FLEX EXTREME 
GLOVE 5MM  
Rękawice półsuche.

HYPERFLEX 
3MM 
Zapięcie na rzep wokół 
nadgarstka. 

D-FLEX 
2MM 
Idealne w wodach tropikalnych.

EVERFLEX GLOVE 
5MM & 3MM  
Wyjątkowy komfort i swoboda 
ruchu palców. 

SCUBAPRO używa neoprenu X-FOAM, wolnego od ropy naftowej wapiennego neoprenu, przyjaznego 
dla środowiska i bezpiecznego dla nurków, który jako jedyny spełnia surowe normy testów P.A.H.

GRIP 5MM
Wzmocnione Diamond 
Span.

ULTRA TITAN  
3MM
Neopren Ultra Streach. 
Wyjątkowy komfort. 
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ABC

WZROST 
NATURALNEJ 
WYDAJNOŚCI
Płetwy, maska i fajka powinny być tak dopasowane, 

jakby były wykonane specjalnie dla Ciebie. Z tego 

powodu SCUBAPRO posiada bardzo duży wybór 

tych produktów, wykonanych z najlepszej jakości 

materiałów i gwarantujących idealne dopasowanie. 

Nasze ABC jest idealnym rozwiązaniem dla tych, 

którzy chcą nurkować intensywniej, więcej zobaczyć 

i doświadczyć.
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SEAWING NOVA
Wielokrotnie odznaczana 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. Długożywotna konstrukcja 
z tworzywa Monprene® gwarantuje doskonałe parametry 
techniczne i trwałość użytkowania. 

Nowy model posiada przedłużoną część na stopę 
oraz antypoślizgowe wstawki na piętach i śródstopiu, 
gwarantujące lepszą przyczepność. Ponadto zmodyfikowana 
geometria pióra zapewnia jeszcze lepszą wydajność i 
optymalną giętkość oraz maksymalną trwałość.  

SEAWING NOVA GORILLA
Twardsza wersja znanej i cenionej płetwy Seawing Nova, 
w której zwiększono twardość pióra oraz siłę sprężynowania 
przegubu. Daje większą siłę napędową i prędkość bez 
uszczerbku dla legendarnego komforu i wydajności płetwy 
Seawing. Seawing Gorilla to idealne płetwy dla wszystkich 
nurkujących w wymagających warunkach.

REGULOWANE

KALOSZOWE

PŁETWY

KALOSZOWE

REGULOWANE

SPRĘŻYNY DO PŁETW
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JET FIN
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
Twin Jet Max posiadają opatentowany, rozcięty, hydropłatowy kształt 

pióra, gwarantujący maksimum mocy przy minimum wysiłku. SCUBAPRO 
zastosowało dwuskładnikową konstrukcję, umożliwiającą precyzyjne 

dostosowanie wydajności oraz zwiększenie zwrotności i wygody nurka. 
Wyposażone w stalowe sprężyny ułatwiające zakładanie.

TWIN JET
Klasyczny wzór rozciętego pióra gwarantuje bardzo duży napęd przy 
minimalnym użyciu siły. Konstrukcja z tworzywa Monprene® zapewnia 
trwałość i długą żywotność płetw. Szeroka komora na stopę idealna dla 
nurkujących w skafandrach suchych.

ZE STANDARDOWYM PASKIEM 
LUB SPRĘŻYNAMI STALOWYMI

SPRĘŻYNY STALOWE

SPLIT FIN XP
Doskonałe płetwy, największy napęd przy niewielkim wysiłku. 
Wyjątkowa wydajność przy niewielkiej sile.

PASKI BUNGEE

Katalog_Polski_2017-bez-okladki.indd   67 2017-03-25   10:44:37



68 

A B C  //  P ŁE T W Y

68 

GO FIN             

Lekkie, komfortowe i niemal niezniszczalne płetwy GO FIN, 
perfekcyjne w podróży i przyjazne w użytku. Ciesz się 

odkrywając oceany.  

STANDARDOWO DOSTĘPNE ZE SPRĘŻYNAMI W KOLORZE CZARNYM. 
KOLOROWE SPRĘŻYNY DOSTĘPNE OPCJONALNIE.

WAKE
Niewielki ciężar - idealne w podróży. Bardzo wygodna komora 
na stopę. Doskonała relacja ceny do jakości. 

REGULOWANE

JET SPORT 

Nowoczesna, przemyślana płetwa, która zadowoli 
wszystkich nurków. Specjalna konstrukcja pióra 
gwarantuje optymalną, dużą wydajność, otwory znacznie 
redukują opory wody, ograniczając zmęczenie nurka.

KALOSZOWE

KALOSZOWE

REGULOWANE

 new travel fr iendly

REGULOWANE
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Wszechstronne 
dopasowanie

Dostępna w różnych 
rozmiarach ze 
sprężynami bungee. 

Skonstruowane specjalnie dla podróżujących płetwy GO FIN to 

doskonałe połączenie wytrzymałości, wydajności i komfortu w podróży. 

Lekkie, wygodnie i praktycznie niezniszczalne płetwy GO FIN to najlepszy 

towarzysz w podróży i prawdziwa radość nurkowania, jeśli chcesz odkryć 

cały świat. 

GO FIN

Wysoka wydajność

Jej największy atut to duży 
napęd. Ponadto: stabilność, 

komfort i praktyczność. 
Pióro płetwy nachylone pod 

kątem 25 stopni, wzmocnione 
w środku, zapewnia 

stabilność i kanalizuje odpływ 
wody.  

Niewielki ciężar

Lekki design zapewnia 
komfort w podróży i wygodę 

pod wodą.  

Konstrukcja Monprene®

Wytrzymała konstrukcja z 100% 
Monprene ® predysponuje Go FIN 
do długotrwałego, intensywnego 
użytkowania.

Dla gołych stóp

Płetwa GO FIN łączy korzyści 
budowy płetwy otwartej 
z komfortem i swobodą 
użytkowania płetwy 
kaloszowej.

Przyjazne w podróży 

Mieszczą się dokładnie w bagażu podręcznym, 
tworząc zwarty pakiet. 

Wydajność w każdych 
podwodnych warunkach

Żebra na spodzie pióra płetwy 
zapobiegają nadmiernemu 
wygięciu, dzięki czemu zostaje 
zachowany optymalny kąt 
nachylenia pióra, nawet 
w trudnych warunkach. 

 new
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FLUIDA 
Ponad czasowa, klasyczna płetwa kaloszowa. Doskonały 
napęd zapewnia hydrodynamiczna konstrukcja. 
Doskonale współgra z zestawem do snorkelingu PANTAI. 
Niespotykany stosunek ceny do jakości. 

JET CLUB 
Płetwa kaloszowa Jet Club wyposażona w ergonomiczną 
komorę na stopę i wyjątkowo duże pióro płetwy, 
gwarantujące optymalny napęd. Konstrukcja 
trzykomponentowa z kanalikami wodnymi zwiększa 
wydajność i mobilność. Płetwa sprawiająca dużo radości. 

 new

 new

SNORKEL PLUS
Płetwy regulowane, stworzone do użytku na 
gołą stopę. Mogą być stosowane także na buty 
neoprenowe.
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Konieczność podczas każdej przygody nurkowej – maska o szerokim polu widzenia, 

szczelna, i co najważniejsze wygodna podczas dłuższego pobytu pod wodą. Maski 

Synergy 2 Trufit SCUBAPRO spełniają wszystkie te warunki, ale najmocniejsza ich 

stroną jest zapewniany komfort. Kluczem do niego jest innowacyjna konstrukcja 

korpusu maski, łącząca dwie warstwy silikonu: grubszy w pobliżu ramy maski, 

gwarantujący stabilność oraz cieńszy, ze specjalnymi rowkami, otulający twarz.

SYNERGY 2TRUFIT

Regulacja na życzenie

Klamry z przyciskami 
umiejscowione są na 

silikonie, a nie na ramie, 
optymalizując przestrzeń 

ruchu paska. 

Przetestowana 
funkcjonalność

Konstrukcja przetestowana 
przez rzesze wymagających 
nurków i doprowadzona do 
perfekcji.

Szerokie pole widzenia

Synergy 2 posiada doskonałe 
horyzontalne i wertykalne pole 
widzenia.

Zalety Trufit

Silikon okalający twarz 
jest bardzo cienki i miękki. 
Doskonale uszczelnia i jest 

ekstremalnie wygodny. Druga 
warstwa silikonu w okolicy 

ramy maski jest grubsza 
i sztywniejsza, gwarantując 

konieczną stabilność. 
Wyjątkowa struktura 

żeberkowa dopasowuje się 
do niemalże każdego konturu 

twarzy.

Pełnia kolorów

Szkła Ultra Clear gwarantują 
wyjątkową przejrzystość 
i jasność widzenia. Szkła 

lustrzane redukują odblaski.

Stworzona do podróży 

Możliwość 
zminimalizowania 
objętości maski 
w bagażu. 

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. Nie posiadają 
zielonej poświaty, gwarantując wyjątkową ostrość i jasność pod wodą.
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SYNERGY TWIN TRUFIT
Nowa maska Synergy Twin wykonana w ekskluzywnej technologii Trufit. 
Silikon jest grubszy w pobliżu ramy maski, gwarantując stabilność. Silikon 
ze specjalnymi rowkami otulający twarz jest cieńszy, co daje uczucie 
miękkości i zapewnia wyjątkowo dobre dopasowanie i szczelność.

SYNERGY 2 TRUFIT
Aby znaleźć maskę tak miękką, wodoszczelną i wygodną jak 

SYNERGY 2 trzeba by długo i żmudnie szukać. Każdy, kto kiedykolwiek 
przymierzał maskę Trufit zauważył natychmiast różnicę w stosunku 

do standardowych masek. Dwuwarstwowy silikon ramki zapewnia 
niezbędną stabilność i wytrzymałość, a cienki silikon doskonale 

dopasowuje się do twarzy tworząc wygodną, solidną warstwę 
uszczelniającą.

TRUFIT TECHNOLOGY — NIC NIE ODCZUWASZ. DOSKONAŁE DOPASOWANIE. 
Innowacyjny, szczególnie miękki korpus maski gwarantuje dopasowanie do niemal każdej twarzy.  Najwyższej jakości, 
antyalergiczny, wyjątkowo miękki silikon zapewniający szczelność i komfort. W konstrukcji użyto wysokiej jakości silikon 
o dwóch grubościach.

TRUFIT 
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SPECTRA
Zupełnie nowy korpus maski. Specjalna, karbowana 

struktura korpusu umożliwia dopasowanie maski do każdej 
twarzy. Szkła optyczne.

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

                           VIBE 2    new colour                
Ekstremalnie duża szyba, o 30% większa widoczność 

- także do góry. Nowoczesny design, wyjątkowe kolory. 
Bardzo miękki, liquid silikon.

MASKI Z DWOMA SZKŁAMI
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ECCO
Idealna do snorkelingu. Uniwesalny kształt, 
ponadczasowy design. Doskonały stosunek 
ceny do jakości.

FUTURA 1
Klasyk SCUBAPRO. Maska o najmniejszej 
pojemności.

PRO EAR 2000
Wyjątkowy system umożliwiający zachowanie 
suchych uszu. Dwa szkła. Wyjątkowo łatwe 
wyrównanie ciśnienia.

ZOOM
Wygodna maska o bardzo dużym polu widzenia. 
Bardzo mała pojemność. Możliwość montażu szkieł 
optycznych od -1,5 do -8 oraz od +1,5 do +4 dioptrii.
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CRYSTAL VU 
Maska z jednym szkłem z bocznymi okienkami 

o wyjątkowym, nieograniczonym polu widzenia. 
Z ekskluzywną ramą. 

SOLO
Nowoczesny wygląd, niewielka pojemność, duże pole 
widzenia, dla nurków szukających doskonałej, średniej 
wielkości maski bez ramki. Podwójne uszczelnienie 
zapewniające doskonałe dopasowanie.

FRAMELESS GORILLA /FRAMELESS
Maska z jednym szkłem, bez ramki. Wyjątkowe połączenie szyby 

i korpusu maski. Klasyk SCUBAPRO dla profesjonalistów. 
Maska Gorilla posiada większą szybę i większy silikonowy korpus.

Kolory: Frameless: czarny, biały.  
Gorilla: czarny.

FRAMELESS

FRAMELESS GORILLA

MASKI Z JEDNYM SZKŁEM
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TRINIDAD 2
Bezramkowa maska z jednym szkłem, o niewielkiej 
pojemności wewnętrznej i o bardzo dużym polu 
widzenia. Nowy system klamer mocujących.

76 

DEVIL
Maska o wyjątkowym polu widzenia. Czarny silikon 
minimalizuje refleksy światła. Niespotykanie duże 

pole widzenia.

FULL-FACE MASK
Profesjonalna maska pełnotwarzowa najwyższej jakości, 

zapewniająca bezpieczeństwo i komfort w każdych 
warunkach nurkowych. 

Bardzo wygodna w użyciu dzięki zredukowanemu 
ciężarowi. Powszechnie używana przez służby wojskowe 

oraz nurków zawodowych na całym świecie.

GHOST
Maska bez ramy o wyjątkowo małej pojemności. 
Wyjątkowe pole widzenia, bardzo miękki silikon.

Sprite: wersja maski przeznaczona dla osób o małej 
twarzy. Kolor: czarny i biały. 

MASKI SPECJALNE
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CURRENTS 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.

SOCZEWKI OPTX 20/20 PLUS
Ułatwiają odczyt wskazań instrumentów 
pod wodą - wystarczy namoczyć i przykleić 
do szyby maski. Dioptrie: +1,5 do +3.

SCUBAPRO.COM  //  7 7 

UCHWYT KAMERY GOPRO®
Pewne mocowanie kamery GOPRO®. 
Uniwersalny dla większości masek 
z dwoma szkłami. Niewielki ciężar, 
proste mocowanie.

OSŁONA PASKA MASKI
Wykonane z neoprenu, mocowane na rzep. Chroni głowę i włosy. 
Pasuje do wszystkich standardowych masek.

PASEK MASKI NA RZEP

POWIĘKSZONY OBRAZ

PANTAI COMBO SET
Najwyższej jakości maska w zestawie z fajką Vent 2. Doskonałe 
połączenie z płetwami Fluida. W praktycznej siatce.

ZESTAWY Z FAJKĄ

DODATKI DO MASEK
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SPECTRA DRY
Szeroka, owalna rurka fajki z suchą nakładką, całkowicie 

zabezpieczającą przed dopływem wody.

FAJKI

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.

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.
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FUSION PRO
Silikonowa część fajki z systemem drop-away. Nakładka 
chroniąca przed pryskającą wodą, uformowana rurka. 
Anatomicznie uformowany, wymieniany ustnik.

FUSION DRY
Silikonowa część fajki z systemem drop-away. Zawór 

wylotowy i mocowanie QR. Anatomicznie uformowany, 
wymieniany ustnik.

FUN 2
Prosta, standardowa fajka. 
Doskonała relacja ceny do jakości. 
Także z małą rurką dla dzieci. 

VENT 2
Półsuchy zaworek na górze chroni 
przed dopływem wody. Wygodny 
zawór wydechowy. Idealna relacja 
ceny do jakości.
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DODATKI

STWORZONE 
DLA 
PRZYGODY
SCUBAPRO jest zaufanym partnerem w podróży, 

zarówno na lądzie, jak i w wodzie. Uzupełnij swoje 

doświadczenia o noże, które są ostre, lampy LED, 

które prawdziwie świecą, solidne torby, które 

wytrzymują wieczność.

Wszystkie produkty są solidnie wykonane, dzięki 

czemu jesteś idealnie wyposażony na wszelkie 

przygody.
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CABIN BAG NA 4 KÓŁKACH
Nowa CABIN BAG posiada 4 kółka i wygląda, jak prawdziwy 
bagaż. Jest zwrotna, wszechstronna i idealna w podróży. 

Wymiary // 58,4x35,5x22cm
Waga // 3250g
Pojemność // 41L

TORBY 

PORTER BAG      
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 // 85x55x35cm 
Waga // 2550g 
Pojemność // 164L

Po złożeniu // 51x41x18cm

XP PACK DUO      
Ogromna główna komora z dwoma wewnętrznymi kieszeniami z siatki 

oraz praktyczną, przednią kieszenią na zamek, zapewniającą szybki i 
wygodny dostęp. Teleskopowa rączka, wytrzymałe kółka.

Wymiary // 80x49x43cm
Waga // 4550g 

Pojemność // 168L

ECCO ROLLING
Solidne kółka, uchwyt umożliwiający ciągnięcie, zintegrowany 

system plecaka – praktyczny w podróży i na miejscu 
nurkowym. 

Wymiary // 80x45x28cm 
Waga // 3050g

Pojemność // 129L
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MESH BAG COATED   
Bardzo popularna torba nurkowa wykonana z trwałej, powleczonej 

nylonem siatki. Idealna torba na sprzęt na pokładzie łodzi lub 
oddzielny transport mokrego skafandra nurkowego.

Wymiary // 69x35cm 
Waga // 650g

Pojemność // 66L

SCUBAPRO.COM  //  8 3 

REPORTER BAG   
Najsprytniejszy plecak na świecie: tylna komora idealnie nadaje się na 

ubrania, środkowa przeznaczona jest na laptop, tablet, dokumenty, 
gazety i posiada dodatkową kieszeń na paszporty i karty pokładowe. W 
przedniej komorze idealnie zmieszczą się niewielkie przedmioty, jak np. 

cyfrowy aparat.

Wymiary // 52x38x24cm
Waga // 1070g

Pojemność // 44L

 new

30L DRYBAG BACKPACK
Wytrzymały brezent 500D, 
zgrzewane szwy oraz wyściełane 
paski plecaka.  

Wymiary // 50x30x20cm
Waga // 950g
Pojemność // 30L  

10L DRYBAG BACKPACK
Wytrzymały brezent 500D, 
zgrzewane szwy oraz wyściełane 
paski plecaka.

Wymiary // 40x25x9,5cm
Waga // 800g
Pojemność // 10L

DUFFLE BAG
Bardzo wytrzymała, pojemna, tradycyjna torba. Przy wadze 
niepełnego kilograma zapewnia wystarczająco dużo miejsca do 
zapakowania całego zestawu sprzętu nurkowego. Wygodny dostęp 
dzięki dwukierunkowemu zamkowi w kształcie litery U.

Wymiary // 80x40x35cm
Waga // 900g
Pojemność // 112L

DRY BAG 120
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 // 85x40x35cm 
Waga // 2600g

Pojemność // 119L

Katalog_Polski_2017-bez-okladki.indd   83 2017-03-25   10:45:48



8 4 

D O D AT K I  //  T O R B Y

8 4 

MESH BAG   
Bardzo lekka, a jednocześnie wytrzymała torba z siatki 
powleczonej PVC. Mieści cały zestaw sprzętu, zajmuje 
niewiele miejsca. 

Wymiary // 70x40x30cm
Waga // 450g
Pojemność // 84L

MESH SACK             
Lekki plecak wykonany z nylonowej siatki. 
Idealny towarzysz podczas wycieczek 
nurkowych w obszarach tropikalnych. 
Trwały, miękki materiał, duża pojemność. 

Wymiary // 66x39cm
Waga // 500g
Pojemność //80L

TRAVEL REG BAG, 
VINTAGE
Brezent PVC (Tarpaulin). 
Wodoodporny.

Wymiary // 32x32x10cm
Waga // 800g
Pojemność // 10L

REGULATOR BAG
Nylon.

Wymiary // 35x26x10cm
Waga // 350 g

Pojemność // 9L

 COMPUTER BAG
Nylon.

 Wymiary // 11,5x7x15cm
Waga // 100g

Pojemność // 1L

TRAVEL KIT
Brezent PVC (Tarpaulin).  

Wymiary // 25 x 14 x 10cm
Waga // 200g
Pojemność // 3,6L

TABLET BAG   
Brezent PVC (Tarpaulin).  

Chroni i zabezpiecza tablet.

Wymiary // 26 x 20 x 2cm
Waga // 240g 

Pojemność // 1L

                 BEACH BAG                
Wyjątkowo praktyczna i elegancka torba na 

pełny zestaw do snorkelingu. Dodatkowa 
kieszeń na klucze i dokumenty. Uchwyt oraz 

pasek na ramię ułatwiają przenoszenie.

Wymiary // 67x27x17cm
Waga // 350g 

Pojemność // 28L

 

 new colour

TOREBKA NA KOMPUTER 
W ŚRODKU TORBY NA AUTOMAT
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MAKO 
Dostępny w wersji z tytanu lub stali nierdzewnej. 

Ostrze wielofunkcyjne 8,5cm.

K6
Klasyczny, duży nóż ze stali nierdzewnej 

o długości ostrza 15,5 cm, z młotkiem 
w rękojeści. W zestawie pochwa noża 

z mechanizmem zabezpieczającym. 

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

NOŻE 

X-CUT
Ten wielofunkcyjny nóż wykonany jest z tytanu. Ostrze 

o długości 6,3cm 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.

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

SK21
Stal ze stopem stali nierdzewnej, 
12cm. Ergonomiczna rękojeść, 
wygodny chwyt. Z pochwą noża.

SK75 TITANIUM
Najwyższej jakości tytan, 7,5cm. 
Może być zamocowany do niemal 
każdego jacketu. Z pochwą noża. SK "T" TITANIUM

Najwyższej jakości tytan, 13cm. 
Anatomicznie uformowana rękojeść, 
antypoślizgowa. Z pochwą noża.
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NOVA 2100 SF             
Wielofunkcyjna lampa o dużej wydajności z szerokim i 
wąskim strumieniem wiązki światła. 5 trybów świecenia 
i tryb awaryjny. Doskonały towarzysz w każdej sytuacji 
nurkowej.

Lampy LEDowe są szczególnie chętnie wybierane 
przez nurków i żadna z nich nie umywa się do 
lamp rodziny NOVA LIGHT. Lampy Novalight 
wyprzedzają o lata świetlne inne latarki ponieważ są 
wyposażone w lampy LED o wysokiej intensywności, 
zdecydowanie przewyższające konkurencję siłą 
strumienia świetlnego (lemeny). Obudowy wykonane 
są z trwałego, litego aluminium. Ponadto lampy te 
umożliwiają wybór różnych trybów zasilania oraz 
oferują różne zabezpieczenia. Nic nie rozświetli lepiej 
Twojego nurkowania niż lampa NOVALIGHT.

NOVA 720/ NOVA 720R     
Najnowsze CREE XPL LED, o rzeczywistych 720 Lumenach. 

Tryb pracy 100% lub 50% mocy. Możliwość wyboru pełnej 
długości 720 (długość 22,2cm, 3 baterie C) lub kompaktowej 

720R (długość 14cm, akumulator litowo-jonowy). Baterie 
sprzedawane oddzielnie.

NOVA 720 WIDE/NOVA 720R WIDE
Te same parametry świecenia (720 lumenów) oraz Cree 
XML U2 LED o szerokim kącie świecenia (80°). Baterie 
sprzedawane oddzielnie.

NOVA 200
LEDowa lampa nurkowa 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.

NOVA 220        
Tylko 9 cm lampa pasująca do najmniejszej kieszeni jacketu. 
Trzy tryby mocy: 100%, 50%, flash. Rzeczywiste 220 
lumenów. Zasilanie - baterie CR123. Zestaw nie zawiera 
baterii.

23.2

12.7

15.0

720R

720

720 W

720R W

21.0

80˚

220

9.5

LAMPY

80˚

13.5

Entry

Exit Diffusion shield

Strumień świetlny wszystkich 
lamp SCUBAPRO jest 
mierzony w skalibrowanej kuli 
 fotometrycznej (Kula Urbrichta).
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Obsługa jednym 
przyciskiem

Jeden przycisk włącza 
i wyłącza, reguluje 
jasności i zmienia kąt 
wiązki światła.

SCUBAPRO przoduje w produkcji lamp głównych i backupowych pod względem bezpieczeństwa I jakości. Lampy Serii 

Nova są solidne i niezawodne, i oferują rzeczywiste wartości Lumenów wskazywane przez producenta, wszystkie, 

z wyjątkiem Nova 200, są wyposażone w zawory bezpieczeństwa.  Kontynuując tę tradycję lampa NOVA 2100 SF wnosi 

znaczne udoskonalenie na rynek podstawowych lamp nurkowych. Ta mocna lampa nurkowa, o dwóch różnych snopach 

światła (2100 Lumenów szerokokątny snop 65° oraz 800 Lumenów punktowe światło o kącie 15°) jest w stanie 

rozświetlić każdą scenerię nurkową. W zestawie z licznymi akcesoriami, lampa NOVA 2100 SF, tworzy opcje rozwijania 

doświadczeń nurkowych i zwiększania przyjemności czerpanej z nurkowania.

NOVA 2100 SF (SPOT FLOOD)

Długotrwałe, niezawodne zasilanie

Potężny, wymienny akumulator 25W Li-Ion 
zapewnia 55 minut świecenia przy pełnej 
mocy. Testowany do głębokości 110m.

Pięć podstawowych trybów 
świecenia

100% Flood, 50% Flood, 100% Spot, 
50% Flood + 75% Spot  
i 25% Flood + 50% Spot.

Tryb awaryjny

Dwa ukryte tryby sygnałów 
alarmowych: pulsujący błysk 
w interwałach co 1s lub sygnał SOS 
(alfabet Morse’a). 

Jakość Cree Led

Szeroki strumień światła 
dysponuje 6 diodami Cree 
XM-L2 Led, punktowy 
strumień – 1 dioda Cree 
XPL Led.

Pełny zestaw

Zestaw zapakowany w eleganckim etui na 
zamek: duży i mały uchwyt Goodman’a, 
uchwyt pistoletowy, adapter Go Pro, 
akumulator, ładowarka i części zamienne. 

Akcesoria

Adapter przegubowy

YS adapter

Bezpieczeństwo i niezawodność

Odporna na korozję metalowa głowica lampy 
poprawia odprowadzenie ciepła i zwiększa jej 
trwałość. Całkowicie odizolowana komora baterii 
chroni elektroniczne wnętrze przed otaczającą 
wodą. 

13.0
5.

6

 new

Materiał obudowy

Głowica lampy wykonana 
z anodyzowanego aluminium, 
obudowa ze wzmocnionego 
włókna węglowego.
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SAFETY & FUN
Bojka asekuracyjna 
i kamizelka wypornościowa.

88 

SHAKER 

Magnetyczne mocowanie.

DIVE ALERT PLUS
Najlepszy sygnalizator 
bezpieczeństwa do użytku 
pod i nad wodą.

FLASHY LED
Błyskowa lampa Mini LED. 
3 baterie CD1220.

NI-GLO LIGHTSTICKS
W różnych kolorach.TANK BANGER  

Sygnaizator - 
plastikowa kulka. 
Mocowany do butli.

DODATKI 
LIFT BAG
Bardzo wytrzymała, 
zgrzew HF. Zawór 
nadmiarowy, kaczy dziób 
(wlotowy). Także jako 
bojka markująca.

BOJKI

MARKER BUOY
Z flagą Alpha. 

GWIZDEK
Obowiązkowy element 

bezpieczeństwa 
przy każdym jackecie.

WZROKOWE I AKUSTYCZNE URZĄDZENIA 
SYGNALIZACYJNE 
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POCKET MASK
Maska do przeprowadzania 

sztucznego oddychania. Filtr 
bakteryjny, jednorazowa 

osłona.

PASY BALASTOWE

PAS BALASTOWY
Wygodny pas balastowy 
z kieszeniami i metalową 
klamrą.

OŁÓW NA NOGI
0,5kg & 1kg. 

OŁÓW SOFT
Przyjazne dla środowiska torebki z materiału Cordura 
zabezpieczające przed jakimkolwiek kontaktem ołowiu 
z wodą.

NOSZAK 
BALASTOWY 

COMFORT

USTNIKI
Różne modele. Także do indywidualnego 
formowania.

ZESTAW AKCESORIÓW
Zestaw, w którego skład wchodzą trzy najważniejsze dodatki nurkowe: 

nóż White Tip, Lampa Nova 200 i retractor ze stoperem.

OSŁONA KOMPUTERA
Dostępna w wersji o średnicy 45mm 
i 60mm.

OCHRONA USZU
Idealna ochrona uszu - 
zatyczki DOC's ProPlugs.

 new

USTNIKI & MEDYCYNA

SYSTEMY BALASTOWE & OBCIĄŻNIKI 
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DRY BOX ŻÓŁTY LUB 
CZARNY
215x150x110cm

MINI DRY

DIVER'S EGG

UCHWYTY NA WĘŻE

REEL 75M
Anodyzowana,  aluminiowa rama; 
kołowrotek i uchwyt wykonane 
z nylonu  wzmocnionego włóknem 
szklanym. 

MULTI PURPOSE 
REEL 50M

MINI REEL 50M MINI REEL LARGE, 
30m z liną i karabinkiem.
MINI REEL SMALL 
15m z liną i karabinkiem.

REEF HOOK
Z metalowym karabinkiem 
i liną 1m.

UCHWYTY OCTOPUSA

SPIRALA
Pokryta plastikiem spirala stalowa. 
Rozciągana do 1m lub 1,9m. Idealna 
do kompasu, lampy, etc.

BRELOK 
O-RING TANK
Na zapasowe O-ringi.

DODATKI 

TABLICZKI

KOŁOWROTKI & UCHWYTY

PRZECHOWYWANIE & KOMUNIKACJA
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OBEJMY STALOWE DO 
PODWÓJNYCH BUTLI

Obejmy ze stali nierdzewnej do montażu 
podwójnych butli. Szerokość 50 mm, podwójne 

wzmocnienie w miejscu łączenia. Zestaw 
zawiera dwie obejmy. Dostępne w trzech 

rozmiarach, z wygrawerowanym laserowo logo 
SCUBAPRO. 

RIGGING KITS
Mono 80cft, Mono7L.

SIATKA NA BUTLESTOPA BUTLIUCHWYT BUTLI

Bibo-Kit assembled.

ATA PRO TRIMIX 
ANALIZATOR

NITROX  
ANALIZATOR

BIBO-KIT

WIESZAK DO SKAFANDRA 
SUCHEGO
Najlepsza metoda suszenia i przechowywania 
skafandra suchego. Skafander wsuwany jest 
butami pomiędzy poprzeczki i wisi do góry 
nogami.

BUTLE STAGE

MULTITOOL

WIESZAK 
UNIWERSALNY  

Różne możliwości przechowywania 
i suszenia sprzętu.

WIESZAKI

BUTLE & DODATKI 
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KLEJE PIELĘGNACJA MASKI

B.C. LIFE/MIRAZYME/SHAMPOO PIELĘGNACJA ZAMKÓW

MARKERY DO SPRZĘTU   
Kolorowe markery do oznakowania sprzętu. 
Nietoksyczne, wiele kolorów.

DODATKI
ŚRODKI PIELĘGNACYJNE

Katalog_Polski_2017-bez-okladki.indd   92 2017-03-25   10:46:55



SCUBAPRO.COM  //  93 

D O D AT K I

SCUBAPRO.COM  //  93 

FASHION
T-SHIRT  
SCUBAPRO
Wysoka jakość materiału, 180g/m2, 
rozmiary unisex, 100% bawełny.

KOSZULKA Z DŁUGIM 
RĘKAWEM

Bawełna 200g/m2, nadrukowane 
logo. 

BEANIE
Wełniana czapka 

z wyhaftowanym logo.

KOSZULKA POLO
Bawełna 200g/m2 , wyhaftowane 

logo na piersi.

KURTKA SOFTSHELL
Kurtka Softshell z odpinanym kapturem, 
łatwo dostępne kieszenie na zamek na 
rękawie, piersi i po bokach.  
Czarno-niebieskie logo Professional Diver 
Scubapro.

 

RĘCZNIK MICROFIBER
Idealny na co dzień i w podróży. Super 

komfortowy, antybakteryjny ręcznik 
z microfiber (75cmx160cm).

CZAPKA Z DASZKIEM KUBEK SCUBAPRO
Dobry dzień rozpoczyna się 

z kawą & Scubapro.
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FREEDIVING

PEŁNA 
WOLNOŚĆ
Pozostaw butle na lądzie i zanurz się, aby odkryć 

prawdziwą wolność. SCUBAPRO opracowało 

asortyment do freedivingu we współpracy z 

przodującymi światowymi freediverami, zwracając 

szczególną uwagę na innowacje i wydajność. Każda 

płetwa, każda maska, każda fajka i każdy skafander 

został zaprojektowany tak, aby osiągnąć jak 

najwięcej na jednym oddechu.
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S1        
Wyjątkowo wydajna 
płetwa do freedivingu 
wykonana w 99% 
z włókna węglowego, 
gwarantująca 
największą wydajność 
przy niewielkim 
nakładzie siły. 
Hydrodynamiczna, ultra 
miękka, komfortowa. 
Wyjątkowy design 
redukuje zawirowania 
wody i opory.

S3        
Długie, miękkie 
pióro z lekkiego, 
wytrzymałego 
tworzywa. 
Doskonała wydajność 
energetyczna, solidne 
i niedrogie. Mogą 
być doskonałym 
rozwiązaniem nawet dla 
płetwonurków.

MONOFIN         
Najwyższej jakości monopłetwa, 
wykonana z tych samych 
materiałów co płetwy S2. 
Miękka, podzielona komora na 
stopy i podwójna szerokość 
pióra, gwarantują imponująca 
wydajność i maksymalny 
komfort.

MONOFIN BAG
Bardzo wytrzymała, 
wodoszczelna torba z brezentu 
TPE. Przeznaczona na 
monopłetwę. Pasek ramienny 
ułatwiający noszenie.

Wymiary: 84x86x6cm 
Waga: 1450g 
Pojemność: 39L.

S2        
Najwyższej jakości 
płetwy wykonane z 
włókna węglowego 
i włókna szklanego. 
Gwarantuje wyjątkowy 
napęd. Doskonały 
stosunek ceny do jakości.

SCUBAPRO proponuje szeroki zakres asortymentu 
do freedivingu. We współpracy z czołowymi 
freediverami świata SCUBAPRO stworzyło eleganckie, 
hydrodynamiczne kombinezony z zaawansowanych 
technologicznie materiałów, znakomicie wykonane. 
Nie zależnie od tego jaki rodzaj freedivingu uprawiasz 
– nasze produkty pozwolą ci nurkować szybciej, 
głębiej i dłużej.

FREEDIVING
SCUBAPRO w kooperacji z firmą Trygons opracowała zupełnie nową linię płetw 
węglowych do freedivingu. Przy tworzeniu i testach nowych płetw pracowało wielu 
rekordzistów świata we freedivingu. 

FREEDIVING BAG
Brezent PVC (Tarpaulin).

Wymiary // 94x26x16cm
Waga // 0,4kg

Pojemność // 39L

NIEELASTYCZNE PASY 
Do Freedivingowych płetw S1, S2 
i M1. Optymalizują dopasowan-
ie części kaloszowej do stopy i 
zwiększają przełożenie siły uderzenia 
podczas zawodów. Wystarczy tylko 
naciągnąć je na kalosz płetwy.
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STEEL PRO        
Bezramkowa maska do freedivingu. 
Wyjątkowo mała pojemność, wyrównanie 
ciśnienia - mniejsza częstotliwość. 
Także do nurkowań scuba.

STEEL COMP         
Najmniejsza pojemność, dwa szkła. Odporne 

na zadrapania szkła Ultra Clear. Miękki korpus, 
najlepsze dopasowanie. Obrotowe klamry, idealne 

dopasowanie.

PASY FREEDIVING
Długość // 150cm
Szerokość // 4,6cm

BOJA 
POWIERZCHNIOWA
Idealna dla freediverów, z flagą 
nurkową. 

NOSE CLIP      
Nieodzowna dla wszystkich 

profesjonalnych freediverów.

APNEA SNORKEL
Wyjątkowo miękki, elastyczny materiał. 

Miękki silikon, nietoksyczny. Złożona 
mieści się w  kieszeni jacketu. 

MARSEILLE

STANDARD

STEEL         
Bardzo mała pojemność. Uniwersalne 
dopasowanie do szczupłych twarzy. 
Do freedivingu i nurkowania scuba.
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DZIECI

POCZĄTEK 
PASJI NA CAŁE 
ŻYCIE
Dzieci, aby czuć się w wodzie bezpiecznie 

i przyjemnie potrzebują odpowiedniego 

sprzętu. SCUBAPRO proponuje kompletny 

asortyment sprzętu do snorkelingu i nurkowania, 

dostosowanego do potrzeb najmłodszych, 

a rodzicom nic więcej nie gwarantuje spokoju, jak 

świadomość, że ich dzieci posiadają sprzęt marki 

najlepszej w branży.
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REBEL 2.5MM  
& 6.5MM
Elastyczny overal z zamkiem 
z tyłu. Dobra ochrona 
temiczna, komfortowa, 
pluszowa wyściółka wewnątrz. 

REBEL SHORTY 
2MM

Przeznaczone dla 
dzieci shorty o modnym 

wyglądzie. Idealne na 
ciepłe wody. 

KAMIZELKA REBEL  
5MM     

Dodatkowa ochrona 
termiczna do Overali REBEL.

RASHIE
Shorty i koszulka 
dostępne oddzielnie.

SUPER SOXX
3mm buty dla dzieci, z twardą 
podeszwą, zapinane na rzep.

RĘKAWICE REBEL 3MM
Super stretch, plush neopren, 
duży pasek na rzep. Wygodne dla 
dzieci zapinanie i rozpinanie.

KAPTUR REBEL 5MM  
Chroni głowę i szyję. Zapięcie 
na rzep ułatwia zakładanie 
i zdejmowanie.

Sprzęt nurkowy dla dzieci posiada tę samą najwyższą jakość 
i długowieczność co modele dla dorosłych i wyprodukowany 
jest z tych samych, najwyższej jakości materiałów. Produkty 
dla dzieci dostosowane są do specyficznych wymagań 
i anatomii najmłodszych, zapewniając niezapomniane 
podwodne przeżycia.

DZIECI

KAILUA
Oddychające buty na plażę. 

NO ZIP
Buty neoprenowe z zapięciem 
na rzep.
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REBEL BCD
Regulacja rozmiaru od 128 do 164 - jacket 
rośnie dzięki systemowi podwójnych klamer 
i możliwości wymiany pasa brzusznego 
(w komplecie).

SPIDER SET
Piękne kolory dla dzieci. Miękki silikon, 
z zaworkiem wylotowym. W miękkiej siatce.

CHILD 2
Mała, dobrze dopasowana maska z dwoma szkłami. Bardzo 
dobra widoczność. Nawet dla bardzo małych dzieci. 

CHILD 2
Prosta, standardowa fajka. Także z 
małą rurką dla dzieci. 

MINI VU
Idealna maska dla dzieci i młodzieży oraz 
dorosłych o szczupłych twarzach. Optymalny kąt 
widzenia, bardzo dobre dopasowanie.

MK2 EVO/R095 
Idealny automat dla młodych nurków. MK2Evo/

R095 jest lekki i gwarantuje łatwość oddychania. 
Z krótszym wężem i mniejszym ustnikiem. 

Zainwestuj w automat, który będzie rósł z twoim 
małym nurkiem. 

MINI DRY
Sucha fajka dla dzieci. 
Specjalny design umożliwiający 
dopływ wody. Rurka o małej 
pojemności z zaworkiem 
wydechowym.

SNORKEL PLUS
Krótkie, szerokie pióro z kanalikami 
i otworami odprowadzającymi wodę.

FLUIDA
Dobry napęd dzięki kanalikom 
odprowadzającym wodę. 
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Medium Blue: Pantone P 113-15 C
Light Blue: Pantone P 112-15 C 
Grey: Pantone P 179-12 C 

Dark Blue: Pantone P 110-8 C
Medium Blue: Pantone P 113-15 C
Light Blue: Pantone P 112-15 C 
Grey: Pantone P 179-12 C 

Od ponad 50 lat SCUBAPRO angażuje się w ochronę mórz i oceanów. 
Poczynając od procesów produkcyjnych, użytych materiałach, opakowaniach 
wielokrotnego użytku, a kończąc na inicjatywach w zakresie ochrony 
środowiska, jesteśmy w SCUBAPRO przekonani o naszej ogromnej 
odpowiedzialności w stosunku do środowiska, które z taką namiętnością 
eksplorujemy.

PRODUKTY PRZYJAZNE DLA ŚRODOWISKA
Zachęcamy nowych i niedoświadczonych nurków nie tylko do nurkowania 
ale także do przeżywania, odkrywania i chronienia mórz i oceanów. W tym 
względzie chcemy być przykładem.

W 2012roku SCUBAPRO jako pierwsza firma w branży nurkowej wprowadziła 
formułę neoprenu X-FOAM w celu zapewnienia lepszej ochrony nurka. W tym 
roku SCUBAPRO, jako pierwszy producent stosuje kleje bez rozpuszczalnika. 
Testowaliśmy je przez ponad 400 godzin i wiemy, ze są przyjaźniejsze dla 
nurka i lepsze dla środowiska.

W najbliższych miesiącach wprowadzimy kilka ciekawych, innowacyjnych 
produktów, w tym „bardziej zielony (ekologiczny)”, czy raczej „bardziej 
niebieski” kombinezon mokry.

WIĘKSZA ŚWIADOMOŚĆ ROLI OCEANÓW
Od ponad 50 lat wspieramy między innymi takie organizacje jak: 
Sharkproject, SOS Seaturtles, Yaqu Pacha, Mission Blue, Galapagos National 
Parks, Shark Angels, Conservation International, WWF, Antinea Foundation, 
San Diego Oceans Foundation, REEF, czy the National Marine Life Center. 

SCUBAPRO uważa, że budowanie mostów jest lepsze od stawiania murów, 
a dzięki współpracy można rozwiązywać najtrudniejsze problemy naszych 
mórz i oceanów. Cieszymy się, że możemy te wysiłki dzielić z Wami 
i zachęcamy do coraz większego zaangażowania.

OPAKOWANIA WIELOKROTNEGO UŻYTKU
Zagłębiamy się w temat w co i jak pakujemy nasze produkty, aby poprawić 
bilans wpływu na środowisko naturalne. Nasze opakowania nie tylko 
są wykonane z materiałów nadających się do recyclingu, ale także są 
wielokrotnego użytku. 
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SCUBAPRO CARES

Od lat dostarczamy produkty takie jak buty i rękawice w wielokrotnego 
użytku torbach z siatki, cenionych przez naszych nurków. Wiele z naszych 
komputerów nurkowych dostarczamy w wielokrotnego użytku etui. 
Koncentrujemy się bardzo na użyciu materiałów z recyclingu, opakowań 
wielokrotnego użytku.

LOKALNE WYSIŁKI I NASZ ZESPÓŁ
Angażujemy się tak bardzo, bo czujemy się obrońcami naszego wodnego 
świata. W SCUBAPRO jesteśmy wszyscy entuzjastycznymi nurkami, którzy 
nie tylko produkują najlepszy sprzęt do nurkowania ale sami go także 
używają. Jesteśmy świadomi spoczywającej na nas odpowiedzialności, aby 
chronić i zachowywać morza i oceany, które są tak ważne dla wszystkich 
nurków.

Wielu członków naszego zespołu angażuje się w lokalne projekty, ochronę 
oceanów i zagrożonych gatunków. Lista tych projektów jest długa i robi 
wrażenie. Sylvia Earle była przez wiele lat członkiem naszego zarządu. 
Nasza pani Prezes jest w komitecie doradczym National Oceanic and 
Atmospheric Administration (NOAA) Marine Sanctuaries, a nasza dyrektorka 
marketingu założyła Shark Angels. Nasza niemiecka siedziba zasilana 
jest wyłącznie prądem uzyskiwanym z elektrowni wodnych. Regionalne 
biura przeprowadzają regularnie akcje czyszczenia plaż i zbiórki pieniędzy 
w swoich lokalizacjach. 

Chcemy zachęcić jak najwięcej ludzi przyciągnąć do aktywności w wodzie 
i angażujemy się w odpowiednie programy np. dla niepełnosprawnych dzieci, 
czy weteranów wojennych. Jesteśmy głęboko przekonani, ze im więcej ludzi 
zafascynuje się nurkowaniem, tym większe będzie zaangażowanie w ochronę 
najważniejszego i największego ekosystemu naszej planety.

NASZ PROGRAM AMBASADOR
Jesteśmy i będziemy czujni i świadomi problemów związanych z oceanami. 
Do programu Deep Elite Ambassadors należą między innymi tacy wizjonerzy, 
jak Sylvia Earle, WYLAND, Howard i Michele Hall, czy Stan Waterman. Ludzie 
ci od dziesięcioleci wspierają SCUBAPRO, a SCUBAPRO także wspiera ich 
wysiłki.
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