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DLA NURKÓW 
DLA NASZYCH OCEANÓW

Od ponad 50 lat SCUBAPRO angażuje się w ochronę 

mórz i oceanów. Poczynając od procesów 

produkcyjnych, użytych materiałów, opakowań 

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. 

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.

scubapro.com/scubaprocares

DLA 
PRZYSZ!O"CI 
NASZEJ 
PLANETY
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PRODUKTY PRZYJAZNE DLA ŚRODOWISKA
W 2012 roku 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. 

ODPOWIEDZIALNE OPAKOWANIE
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.

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.

DAĆ GŁOS OCEANOM
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.

NASZE WARTOŚCI 
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, że im więcej ludzi zafascynuje się nurkowaniem, tym większe 
będzie zaangażowanie w ochronę najważniejszego i największego ekosystemu naszej 
planety. 

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. 

scubapro.com/deepelite

NASI AMBASADORZY



LEKKI ODDECH
Odkryj spokój podczas eksploracji podwodnego świata, gdy całkowicie 

zapominasz, że oddychasz pod powierzchnią wody. Nasze niezawodne 

automaty oddechowe sprawiają, że oddychanie pod wodą jest tak łatwe 

i naturalne, że możesz w pełni oddać się temu co kochasz. Ciesz się 

podwodnym światem do którego należysz.



AUTOMATY
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L E A D I N G  S E C O N D  S T A G E S

SPRAWDZONE 
SYSTEMY, DEKADY 
NIEZAWODNO"CI

Od ponad 50 lat SCUBAPRO jest liderem w branży 

innowacyjnych urządzeń nurkowych, nieustannie zmieniając 

oblicze nurkowania. Decyzje dotyczące naszych produktów 

– od projektu poprzez produkcję do powstania opakowania – 

zawsze opieramy na jakości, a nie cenie. W żadnej dziedzinie 

nie ma głębszego zaangażowania w jakość i techniczną 

doskonałość, niż ma to miejsce w naszej linii automatów 

oddechowych wysokiej wydajności. 

AUTOMAT ODDECHOWY NA KA!DE NURKOWANIE

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 suchą 
komorą).

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.

S-SERIA
Automaty gwarantujące 
bezkonkurencyjną 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.

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.

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

NIESAMOWITA TECHNIKA
SCUBAPRO inwestuje dużo w rozwój produktów. Nasz najnowocześniejszy instytut 

badawczy we Włoszech wyposażony jest w najnowsze maszyny testujące, do 

długoterminowych badań i najbardziej zaawansowane narzędzia do pozyskiwania danych, 

w celu zapewnienia absolutnej niezawodności naszych systemów oddechowych. Nasze 

testy są bardziej kompleksowe i intensywne, znacznie przekraczają branżowe standardy. 

Ciągle udoskonalamy nasze produkty, abyś mógł nurkować z pełnym zaufaniem. 

ZBUDOWANY NA WIECZNOŚĆ
Automaty oddechowe SCUBAPRO gwarantują doskonałą wydajność nie tylko na 

początku użytkowania, ale utrzymują doskonałe parametry wraz z upływem czasu. 

Wysokiej jakości narzędzia i dziesięciolecia doświadczeń mają ogromny wpływ na 

niezawodność. Nie chodzi tylko o dobry wygląd. Najważniejsza jest technologia. Dlatego 

też automaty oddechowe SCUBAPRO mają wydłużony okres serwisowy (24 miesiące 

lub 100 nurkowań), a dla każdego automatu SCUBAPRO zakupionego u autoryzowanego 

dilera zapewniamy 30 letnią gwarancję na wady materiałowe i wykonawcze. 

NAZWA, KTÓREJ NURKOWIE UFAJĄ
Najlepszą reklamą dla systemów oddechowych SCUBAPRO są używający ich pod wodą 

nurkowie. Automaty oddechowe SCUBAPRO są cenione w kręgach nurkowych i na łodziach 

nurkowych, na całym świecie, za wydajność i niezawodność. Nurkowie kupują SCUBAPRO 

ponieważ inni nurkowie polecają SCUBAPRO. Nie ma lepszej rekomendacji.

SCUBAPRO PRZODUJE W INNOWACJACH
• 1-wszy pneumatycznie zrównoważony automat na rynku.

• 1-wszy drugi stopień z regulowanym, odciążonym zaworem.

• 1-wszy alternatywny inflator-automat zintegrowany z jacketem.

• 1-wszy producent regulacji VIVA (Venturi Initiated Vacum Assist).

• 1-wszy producent opatentowanego rozszerzonego systemu izolacji termicznej (XTIS), 

który uczynił z MK 25EVO – uznawanego za najbardziej wydajny pierwszy stopień na rynku 

– najlepszy wysokiej wydajności automat oddechowy na zimne wody.

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.
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MK25 EVO BT/A700 CARBON BLACK TECH

MK25 EVO/A700   

MK17 EVO/A700

A-SERIA

Wszystkie automaty oddechowe SCUBAPRO posiadaj! 30-letni! gwarancje dla pierwszego w"a#ciciela. 

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.

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.

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. 

A U T O M AT Y  O D D E C H O W E
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S620 Ti

CZYSTY TYTAN MK25 EVO T:MK 25 EVO T/S 620 TI:
Ultra lekki, odporny na korozję 
pierwszy stopień, wyfrezowany 
z masywnego bloku tytanu 
– gwarantuje dożywotnią 
niezawodność. 

Zaawansowana technicznie kierownica wydechu

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

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

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

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. 

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.

Nasza tytanowa technologia 
zapewnia niespotykaną 
wydajność. Na całe życie. 
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MK25 EVO T/S620 TI

MK25 EVO/S620 TI

 MK17 EVO/S620 TI

Wszystkie automaty oddechowe SCUBAPRO posiadaj! 30-letni! gwarancje dla pierwszego w"a#ciciela. 

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. 

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. 

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

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.
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MK25 EVO/S600

MK17 EVO/S600

AIR2 5-TEJ GENERACJI

MK 25EVO/S560 NITROX

POKROWIEC NEOPRENOWY NA DRUGI 
STOPIEŃ
Chroni automat przed wstrząsami i zadrapaniami. Osłona 
neoprenowa jest po prostu naciągana na wąż i pasuje do 
wszystkich drugich stopni. 

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

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.

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.

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.

System przeznaczony specjalnie dla Nitroksu, łączący niezwykle 
wydajny pierwszy stopień MK 25 z odciążonym drugim stopniem 
S560. 

CERTYFIKOWANY 
JAKO AUTOMAT
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MK25 EVO/G260

MK17 EVO/G260

MK25 EVO BT/G260 BLACK TECH

Wszystkie automaty oddechowe SCUBAPRO posiadaj! 30-letni! gwarancje dla pierwszego w"a#ciciela. 

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 doskonałą wydajność w zimnych wodach. Możliwość podłączenia węża 
z prawej lub lewej strony. 

Skonstruowany dla nurków technicznych, podoła 
każdej trudnej sytuacji, gwarantując wyjątkowo 

niezawodną wydajność. 
System DIN & INT.

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

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.

A U T O M AT Y  O D D E C H O W E
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Kolorowe osłony zaworu, projekt Safari, oryginalny wygląd Twojego automatu.

 new

MK11/C370

MK17 EVO/C370

MK2 EVO/R195 

R195 OCTO

MK2 EVO/R195 NITROX

 new

Idealne połączenie dla miłośników nurkowania. Niewielki 
MK 11 i niezwykle kompaktowy i lekki C370. Dzięki 
wyważonej konstrukcji oddychanie z modelem C370 
jest delikatne i ciche, nawet w pozycji głową w dół. Z tym 
zestawem w bagażu możesz spokojnie udać się w podróż.  
DIN & INT.

C-SERIA Ten nowy najmniejszy drugi stopień SCUBAPRO posiada zalety swojego poprzednika, 
a ponadto pneumatycznie zbalansowany zawór. Kompaktowy stopień C370 posiada 
pokrętło regulacji oporu wdechu oraz przełącznik Dive/Pre-Dive.  Nowa, bazująca na 
modelu S620Ti konstrukcja kierownicy wydechu poprawia pracę oddechową o 10%.

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

Sterowany membranowo pierwszy stopień, doskonale 
pracujący w zimnych wodach stanowi najlepsze towarzystwo 
z odciążonym drugim stopniem C370. MK 17EVO jest 
całkowicie odizolowany od wpływów zewnętrznych, zapewnia 
bezproblemową pracę niezależnie od tego, jak zimna lub 
brudna jest woda. Inteligentny system do wszystkich typów 
nurkowań. 
DIN & INT.

MK2EVO wyposażony jest w innowacyjną technologię Extended 
Thermal Insulating System (XTIS) dzięki czemu jego odporność na 

zamarzanie jest o 50% większa.  
System DIN & INT.

Drugi stopień R195 z żółtą osłoną 
zaworu i 1 m. wężem średniego 
ciśnienia.

R-SERIA Dzięki klasycznej technologii Downstream, drugie stopnie serii R są wytrzymałe, 
niezawodne, ekonomiczne i wszechstronne. Dzięki możliwości obustronnego 
podłączenia węża, idealnie nadaje się do butli stage, ponny oraz jako Octopus. 
W połączeniu z legendarnym MK2 EVO tworzy system o sprawdzonej wydajności. 

Uniwersalny system oddechowy dostępny 
także w wersji NITROX. 

R195 OCTOPUS 
NITROX

R095 OCTOPUS
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Z E S TA W I E N I E

SYSTEMY AUTOMATÓW 
ODDECHOW YCH

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

 
 

  
 

 
 

PIERWSZY STOPIEŃ
MK25 EVO BT/ 

A700 CARBON BT
MK25 EVO/ 

A700
MK17 EVO/ 

A700
MK25 EVO T/ 

S620 Ti 
MK25 EVO/

S620 Ti 
MK17 EVO/ 

S620 Ti
MK25 EVO/ 

S600

Odci"#ony sterowany t$okowo:  
Wyjątkowo szybka reakcja, niezależnie od 
ciśnienia powietrza w butli i głębokości.

∫ ∫ ∫ ∫ ∫

Odci"#ony sterowany membranowo:
Wyjątkowo stabilny dopływ powietrza 
niezależnie od ciśnienia w butli.

∫ ∫

Klasyczny t$ok 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 5 HFP

Wyjścia wysokiego ciśnienia 2 2 2 2 2 2 2

Głowica obrotowa wyjść średniego 
ciśnienia ∫ ∫ ∫ ∫ ∫

Zewnętrzna regulacja średniego 
ciśnienia ∫ ∫ ∫ ∫ ∫

DRUGI STOPIEŃ

Odci"#ony zawór: 
Wyjątkowo duża wydajność i stabilność 
we wszystkich warunkach.

∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫

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

Tytanowa obudowa zaworu ∫ ∫ ∫

Tytanowa wkładka pokrywy ∫

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.

Wszystkie automaty oddechowe SCUBAPRO posiadaj! 30-letni! gwarancje dla pierwszego w"a#ciciela. 
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Z E S TA W I E N I E

  G - S E R I A   C - S E R I A R - S E R I A

     
  

MK17 EVO/ 
S600

MK25 EVO BT/ 
G260 BT

MK25 EVO/ 
G260

MK17 EVO/ 
G260

MK17/ 
C370

MK11/ 
C370

MK2 EVO/ 
R195

∫ ∫

∫ ∫ ∫ ∫

∫

∫ ∫ ∫

∫ ∫ ∫

4 HFP 5 HFP 5 HFP 4 HFP 4HP 4 HFP 4

2 2 2 2 2 2 1

∫ ∫

∫ ∫ ∫

∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫

∫

∫ ∫ ∫ ∫ ∫

∫ ∫ ∫ ∫

∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫

∫ ∫

∫ ∫ ∫ ∫ ∫

∫ ∫ ∫ ∫

∫ ∫

∫ ∫ ∫ ∫ ∫

∫ ∫

∫ ∫ ∫ ∫



Intuicyjne i wszechstronne - komputery SCUBAPRO  

są zaprojektowane bardzo starannie, gdyż znaczenie 

ma każda minuta. Dzięki przełomowej technologii 

biometrycznej, której nie znajdziesz nigdzie indziej, 

komputery SCUBAPRO dostarczają wszystko czego 

oczekujesz od komputera nurkowego, i to w sposób 

niezwykle łatwy. Przeżyj przygodę, w której uczestniczy 

tylko niewielu, i to z większym, wewnętrznym spokojem 

niż kiedykolwiek wcześniej.

KIEDY 
PRZYGODA 
SPOTYKA 
INTELIGENCJ!



KOMPUTERY & INSTRUMENTY
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KOMPUTERY 
USTANAWIAJ#CE 
STANDARDY

Komputery nurkowe są wyjątkowo wydajne i niewiarygodnie 

intuicyjne. Proste menu i przejrzyste ekrany sprawiają, że 

są tak przyjazne dla użytkownika, iż spędzasz mniej czasu 

na czytaniu podręczników, a więcej czasu w wodzie. 

W stale zmieniającym się świecie elektroniki i postępu 

technologicznego SCUBAPRO utrzymuje swoją pozycję 

innowacyjności, jednocześnie minimalizując wysiłek 

związany z opanowaniem nowości.

NIE TYLKO MIERZ SWOJE 
PARAMETRY BIOMETRYCZNE. 
U!YWAJ ICH TAK!E.

ADAPTACYJNY ALGORYTM

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

MONITORING TEMPERATURY 
SKÓRY

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

  MONITORING PRACY SERCA

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

Od momentu wprowadzenia Human Factor Diving™, 

komputery SCUBAPRO przewyższają wszystkie inne pod 

względem technologii. Human Facto Diving utrzymuje Cię 

w centrum wydarzeń przed, podczas i po nurkowaniu. 

PAS BIOMETRYCZNY
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1988

1994

1998

1995
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2000
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2007

2012
2011

2014

2016

2018

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.

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.

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. 

TOTAL DIVE 
SUPPORT

ZAPISUJ SWOJE OSI!GNI"CIA

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

OPATENTOWANY LICZNIK 
RUCHU R!K I NÓG

Liczy ilość ruchów rąk albo nóg 
równocześnie obliczając dystans.

USTAWIENIE 
MIKROP"CHERZYKÓW

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

PRIFILE DEPENDENT INTERMEDIATE 
STOPS (PDIS)

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

Dost!pne tryby:  
Scuba, Freedive, Gauge, CCR, 
Sidemount, Sport oraz Swim.

Kompatybilne gazy:  
Do 8 mieszanin; powietrze, 
nitrox, trimix.

DZIESIĘCIOLECIA 
INNOWACJI

Pro Ultra,  
Sport Plus, 

Air Z,  
Air Z Nitrox,  

Air Z 02 

Smart Com 

Smart Z 

Galileo Sol,  
Galileo Terra 

Aladin 2G 

Meridian 
Black Tech 

Manits 1, 
M2 

G2 

Digital 330

Air X Nitrox,  
Pro Nitrox,  
Monitor II+ 

Monitor II 

Aladin Pro 

Monitor I 

Sport II,  
Pro II,
Air X,  
Mares Genius,  
Monitor III Air 

SmartTec,  
Aladin Prime,  
Aladin Tec 

Galileo Luna 

Aladin Air,  
Air X O2 

Aladin Air,  
Smart Pro 

AladinTec 2G,  
Aladin One 

Meridian 

Chromis, 
Aladin Square 

Aladin  
Matrix Series

G2 Console 

K O M P U T E R Y
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G2

KONSOLA G2

G2 GŁÓWNE FUNKCJE I DANE TECHNICZNE
• Intuicyjna struktura menu, prosta obsługa za pomocą 3 przycisków, przyjazne nurkom funkcje. 
• Żywe kolory wyświetlacza dot-matrix Full-Colour TFT (Thin-Film Transistor) LCD (320x240p).
• Wybór konfiguracji wyświetlacza: Light, Classic, Full lub Graphical. 
• Samodzielne dostosowanie list menu:  widzisz tak dużo lub tak mało, ile sobie życzysz. 
• Algorytm Predictive Multi-Gas ZHL-16 ADT MB. Umożliwia zaprogramowanie do 8 mieszanin nitrox/trimix.
• Poziomy mikropęcherzyków (MB Level) oraz Profile Dependent Intermediate Stops.
• Bezprzewodowa integracja z gazem. Kontrola ciśnienia w butli plus obliczanie rzeczywistego pozostałego czasu  
  na dnie (RBT).
•  Zintegrowany pomiar częstotliwości pracy serca (HRM). Mierzy uderzenia serca i temperaturę skóry. Oba 

wskazania uwzględnia w obliczeniach wysiłku (proponowane wyłącznie przez SCUBAPRO). 
• Udoskonalony, kompas cyfrowy z pełnym odchyleniem. Róża wiatrów (połowiczna) i pamięć kierunku. 
• Akumulator. Zapewnia do 50 godzin nurkowych na jedno ładowanie. 
• Kabel USB i Bluetooth Low Energy interface. Proste, bezprzewodowe pobieranie danych nurkowych na telefon      
  lub przenośne urządzenia oraz PC/MAC. 
• Maksymalna głębokość użytkowania: 120m.

Żywy kolor, nowe funkcje, niezwykle łatwy w użyciu, z dużą 
ilością opcji ustawień wyświetlacza plus możliwość 

wykorzystywania tak dużo lub mało technologii, jak chcesz; 
G2 jest najlepszym komputerem dla nurków na wszystkich 

poziomach zaawansowania, od początkujących po technicznych. 
Bezprzewodowa integracja  danych z butli, monitorowanie pracy 

serca i zaawansowany algorytm, który uwzględnia w obliczeniach 
indywidualne dane biometryczne; G2 jest przygotowany na 
wszystko - od nurkowania przez freediving, CCR, trimix do 

nurkowań sidemount, i jest zaprojektowany do użytku w dowolnym 
miejscu na świecie, gdziekolwiek zaprowadzi cię pasja nurkowania. 

Dla nurków preferujących komputer w konsoli na wężu dostępna jest konsola G2. 
Posiada wyświetlacz typu i kształtu telefonu komórkowego. Konsola G2 gwarantuje 
praktycznie wszystkie te same przyjazne dla użytkownika funkcje oraz zaawansowane 
funkcje techniczne, co model na rękę. Jego system integracji z danymi z butli zawiera 
szybkozłączkę, która umożliwia oddzielenie komputera nurkowego od węża HP, w celu 
ułatwienia pobierania danych po nurkowaniu, wygody w podróży i bezpiecznego 
przechowywania. Tryby nurkowania: scuba, gauge i trimix.

CLASSIC 

LIGHT CLASSIC 

COMPASS FULL

COMPASS

FULL

GRAPHICAL

LIGHT

COMPLETE

GRAPHICAL

K O M P U T E R Y
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Need to draw compass screen. 
I don't have it.
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HUMAN FACTOR DIVING™
(LUDZKI CZYNNIK NURKOWANIA)

Intuicyjne menu

Identycznie, jak 
w Galileo, obsługa 
3 przyciskami.

USB i Bluetooth® Sync

Łatwe zarządzanie przez 
urządzenia PC, Mac, Android, 
i iPhone.

Pamięć

485 MB pamięci na 1000 godzin 
profili nurkowych, obrazów, tabeli 
i innych. 

Akumulator

Po naładowaniu 
wystarcza na 
do 50 godzin nurkowań.

Nowy G2 będzie towarzyszył Ci wszędzie i pokaże parametry wyraźniej 

niż kiedykolwiek wcześniej. Posiada legendarną inteligencję swojego 

poprzednika, umożliwiając, przełomową, intuicyjna obsługę każdego 

nurkowania. G2 jest łatwy w obsłudze, odczycie i do pokochania. 

Teraz dostępny w wersji komputera na rękę i w konsoli. 

Doskonały cyfrowy 
kompas

Najlepszy w swoim 
rodzaju w branży. 

UCZYŃ Z NIEGO SWÓJ PERSONALNY 
KOMPUTER:
• Wybór konfiguracji wyświetlacza.

• Niestandardowe listy menu.

• 4 różne kolory ekranów.

• Nawigacja po menu za pomocą przycisków w górę     
  i w dół.

•  Prosta aktywacja i deaktywacja trybów: Scuba, 
Freediving, Gauge, CCR i Sidemount. 

•  Noś go na ręce, retractorze lub użyj uchwytu 
bangee. 

PRZYBYŁ NASTĘPNY MODEL GALILEO

Tylko komputery SCUBAPRO:

•  Całkowicie spersonalizowany profil nurkowania w oparciu o parametry 
biometryczne. 

•  Wizualne monitorowanie częstotliwości pracy serca, uwzględniane 
w obliczeniach algorytmu.

•  Uwzględnienie temperatury skóry w obliczeniach dekompresji.

•  Udoskonalenie harmonogramu dekompresji poprzez uwzględnienie 
wysiłku i częstości oddechów.

•  Wybór poziomu mikropęcherzyków, umożliwiający szybszą desaturację 
azotu już w trakcie wynurzania. 

Jasny wyświetlacz 
TFT

Bardzo łatwy odczyt 
w ciemności, w świetle 
dziennym, nad i pod 
wodą. Dostępny 
w modelach na rękę 
i w konsoli.

K O M P U T E R Y
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NADAJNIKI LED & SMART+

GALILEO LUNA

100 BAR I WI"CEJ = ZIELONE #WIAT$O, 
POWOLNE PULSOWANIE 

100 BAR DO 50 BAR = POMARA%CZOWE 
#WIAT$O, PODWÓJNE B$YSKI

50 BAR I MNIEJ = CZERWONE #WIAT$O, 
D$UGI, POJEDYNCZY B$YSK

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.

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.

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).

K O M P U T E R Y

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. 
• Opcje personalizacji.
• Algorytm Trimix.
•  Algorytm PMG (wielogazowy) – opcjonalnie dla 

Luna.

PAS BIMETRYCZNY SCUBAPRO

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.

WSPÓPRACUJE WYŁĄCZNIE 
Z KOMPUTERAMI  MANTIS 2 I GALILEOD
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M2 (MANTIS 2)  

MANTIS 1 (M1)

MANTIS 1 BLACK

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.

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.

OPCJONALNY PASEK 
METALOWY

KOMPLET

OPCJONALNE KOLOROWE PASKI  
(DLA M2 I CHROMIS)

K O M P U T E R Y

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. 

OPCJONALNE KOLOROWE PASKI DLA MANTIS 1

Model Black Tech. Odporna na zadrapanie powłoka 
PVD (Physical Vapor Desposition), wyrafinowane 

wykończenie.

WYJĄTKOWO DŁUGI, 
TEKSTYLNY PASEK DO 

SKAFANDRÓW SUCHYCH 
(OPCJONALNIE)
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OPCJONALNIE 
SZYBKOZŁĄCZKA.

CHROMIS

SCUBAPRO ALADIN H (MATRIX)

SCUBAPRO ALADIN SPORT (MATRIX)

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 120m. 

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. 

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.

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.

K O M P U T E R Y

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.
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FS-2FS-1.5 ?

DIGITAL 330M

3-ELEMNTOWE  
KONSOLE IN-LINE

KONSOLE KOMPAKT 
Z 2 INSTRUMENTAMI

GŁĘBOKOŚCIOMIERZ 
ANALOGOWY

KOMPASY

MANOMETRY

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

KOMPAS C-1

K O M P U T E R Y  //  I N S T R U M E N T Y

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.

Kompaktowy model 
umożliwiający ogólną 
orientację podczas nurkowań 
rekreacyjnych.
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 new  new

GALILEO MANTIS CHROMIS ALADIN

G2 G2 CONSOLE GALILEO LUNA M2 (MANTIS 2) MANTIS 1 (M1) MANTIS BLACK CHROMIS ALADIN H  
(MATRIX)

ALADIN SPORT  
(MATRIX)

Wyświetlacz Full Kolor ∫ ∫

TFT wyświetlacz LCD Dot Matrix ∫ ∫

Wybór konfiguracji wyświetlacza ∫ ∫ ∫

Konfigurowalne listy menu ∫ ∫

Segmentowy wyświetlacz LCD-
Matrix ∫ ∫

Predictive Multi-Gas (PMG) ∫ ∫ Opcjonalnie ∫ ∫ ∫ ∫ ∫

Profile Dependent Intermediate 
Stops (PDIS) ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫

Nitrox (21%-100%) 8 gazów 8 gazów 1 gaz 3 gazy 3 gazy 3 gazy 1 ga 3 gazy 3 gazy

Tryb SWIM ∫ ∫ ∫ ∫

Tryb FREEDIVING ∫ Bezpłatne Upgrade ∫ ∫ ∫ ∫ ∫

Tryb Głębokościomierza ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫

Tryb CCR ∫ ∫ ∫ ∫

Stale aktualizowana średnia głębokość ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫

Logbook ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫

Wysokościomierz ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫

Aktywne podświetlenie ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫

Funkcja zakładki ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫

Max. głębokość 120m  120m  330m 120m  120m  120m  120m  120m 120m

Rechargeable Battery System ∫ ∫

Wymiana baterii Serwis Serwis Użytkownik Serwis Serwis Serwis Serwis Użytkownik Użytkownik

Szacunkowa żywotność baterii Do 50 godzin 
(1 ładowanie)

Do 50 godzin 
(1 ładowanie)

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

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 Opcjonalnie Opcjonalnie Opcjonalnie Opcjonalnie

Cyfrowy kompas z pamięcią kierunku ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫

Możliwość personalizacji ∫ ∫ ∫

Kompatybilność z Trimix ∫ ∫

Opcjonalny algorytm Trimix ∫

Oprogramowanie,  
kompatybilność  
(dostępne na scubapro.com)

LogTRAK,  
PC/Mac,  

Android iOS

LogTRAK,  
PC/Mac,  

Android iOS

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

LogTRAK,  
PC/Mac,  
Android

Przesył danych USB/Low Energy 
Bluetooth

USB/Low Energy 
Bluetooth IrDA USB USB USB USB Low Energy 

Bluetooth
Low Energy 
Bluetooth

  

KOMPUTERY

Z E S TA W I E N I E
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CHROMIS ALADIN

CHROMIS ALADIN H  
(MATRIX)

ALADIN SPORT  
(MATRIX)

∫ ∫

∫ ∫

∫ ∫ ∫

1 ga 3 gazy 3 gazy

∫

∫ ∫

∫ ∫ ∫

∫ ∫ ∫

∫ ∫ ∫

∫ ∫ ∫

∫ ∫ ∫

∫ ∫ ∫

 120m  120m 120m

Serwis Użytkownik Użytkownik

2 lata albo 
300 nurkowań

2 lata albo 
300 nurkowań

2 lata albo 
300 nurkowań

∫

∫

∫ ∫

LogTRAK,  
PC/Mac,  
Android

LogTRAK,  
PC/Mac,  
Android

LogTRAK,  
PC/Mac,  
Android

USB Low Energy 
Bluetooth

Low Energy 
Bluetooth

WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH KOMPUTERÓW 
SCUBAPRO

Mikrop#cherzyki: 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.

Ci$g%y odczyt &redniej g%#boko&ci: 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 g%#boko&ciomierza: 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. 

Bezpiecze'stwo: 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.

ZA AWANSOWANE FUNKCJE

Z E S TA W I E N I E



NAUCZ SI! LATA"
W dobrze zaprojektowanym, doskonale zbalansowanym jackecie nurek przeciwstawia się 

grawitacji. Masz najwyższe poczucie swobody, niezależnie od tego, czy płyniesz z prądem, 

czy ślizgasz się nad dnem oceanu – idealnie wyważony i wolny.  Od jacketów klasycznych, 

po przełomowe nowe designy i konstrukcje - zakładaj jacket SCUBAPRO i przygotuj się 

na zanurzenie. 



JACKETY NURKOW
E
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PEŁNA 
KONTROLA 
Z WŁAŚCIWYM 
SYSTEMEM

Wymagania stawiane jacketom są bardzo wysokie: 

bezpieczne zamocowanie butli, inteligentne i ekologiczne 

poprowadzenie węży, zamocowanie dodatków w zasięgu ręki. 

Jacket nurkowy zapewnia neutralną wyporność i kontrolę 

pływalności -  i to w możliwie jak najbardziej opływowym 

kształcie i przy wysokim komforcie noszenia. Są to bardzo 

wysokie wymagania dla jednego produktu. Dlatego nurkowie 

wybierają SCUBAPRO. 

Z odpowiednim jacketem każde nurkowanie jest niesamowite, 

pozbawione niewygody ciągłej walki z utrzymaniem pływalności 

i regulacją uprzęży.

50 LAT 
JAKOŚCI

Pierwsze BC (jacket nurkowy) 
zastępuje osobiste urządzenie 
wypornościowe.

Pierwszy AIR – automat i inflator w jednej obudowie. 
Obecnie już w piątej Generacji, jako AIR2. Nadal bardzo 
popularny.

Jacket stabilizacyjny rewolucjonizuje 
rynek jacketów i od tej chwili staje się 
klasykiem.

Pas Super Chinch Band z klamrą ze 
stali nierdzewnej burzliwie podbija 
rynek i pozwala wreszcie na łatwy, 
pewny i bezpieczny montaż butli 
nurkowej.
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Stworzenie systemu Sidemount, zupełnie 
nowej, opływowej konfiguracji idealnej dla 
nurków wrakowych i jaskiniowych.

Ponowne wprowadzenie na rynek 
systemu modułowego jacketów linii 
X-Tek.

Hydros Pro otwiera nową erę w projektowaniu jacketów. 
W przeciwieństwie do tego co jest obecnie oferowane na rynku 
nurkowym, jego modułowa konstrukcja sprawia, że jest najbardziej 
uniwersalnym i przystosowywalnym do warunków i wymagań 
jacketem nurkowym.

TESTY NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE
Jackety SCUBAPRO znacznie przewyższają standardy i normy i są 
zaprojektowane na długożywotność. Troska Scubapro o jakość 
produktów jest widoczna na każdym etapie procesu tworzenia i produkcji 
i jest widoczna we wszystkich zastosowanych materiałach i detalach 
technicznych. Aby zapewnić maksymalną wytrzymałość, technicy poddają 
jackety specjalnym testom laboratoryjnym i sprawdzają je podczas 
prawdziwych nurkowań w surowych warunkach. Nurkowania testowe 
odbywają się w różnych środowiskach na całym świecie, od tropików po 
lodowe obszary naszej planety. Możesz mieć pewność, że Twój jacket 
SCUBAPRO zapewnia wyjątkową wydajność od dnia, w którym go kupisz 
i będzie nadal to robić w przyszłości. 

NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANY PRZEZ NURKÓW
Jackety SCUBAPRO nie tylko przewyższają wymagania wszystkich 
standardowych testów i certyfikatów, ale także otrzymują najwyższe 
oceny pod względem komfortu, dopasowania, stabilności na głębokości 
i jakości systemu zaworów. Nurkowie wiedzą, że mogą polegać na jackecie 
SCUBAPRO i bezpiecznie nurkować przez wiele lat. Żadna inna marka 
sprzętu do nurkowania nie cieszy się taka dobrą opinią co SCUBAPRO. 

OPCJE DLA KAŻDEGO
SCUBAPRO oferuje odpowiedni jacket dla wszelkich sytuacji nurkowych, od 
lekkiego jacketu podróżnego do stabilnej konstrukcji dla profesjonalnych 
nurków. Wybierz spośród 14 modeli, w trzech kategoriach.

J A C K E T Y  N U R K O W E

JACKETY ZE 
SKRZYDŁEM 
HYDROS PRO

Seahawk
 Litehawk

X-TEK

JACKETY ADV 
X-BLACK
X-FORCE

X-ONE
Glide -Bella

Equator - Equalizer
Go - Rebel

JACKETY 
STABILIZACYJNE 

Master Jacket

Master Jacket zdobywa certyfikat 
Kamizelki ratunkowo-wypornościowej.
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J A C K E T Y  N U R K O W E

ŻÓŁTY NIEBIESKI

Szybka zmiana pasów 
mocujących zmienia 

jacket podróżny 
w jacket HYDROS PRO 

ze zintegrowanym 
systemem balastowym.

32 32 

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.

CZARNY RÓŻOWYBIAŁY

Nurkuj w kolorze
Dostępne zestawy kolorystyczne 
umożliwiające indywidualne 
dopasowanie kolorystyki do reszty 
sprzętu.

Z AIR 2

J A C K E T Y  N U R K O W E  //  J A C K E T Y  Z E  S K R Z Y D ! E M

SKRZYDŁO
NURKUJ LEKKO I SWOBODNIE 

Skrzydło na plecach w znacznym stopniu poprawia opływowy kształt  i zwiększa swobodę 
ruchów. W porównaniu do innych typów jacketów nurkowi może towarzyszyć uczucie, 
że nurkuje bez żadnego sprzętu. Jackety ze skrzydłem mają tendencję do naturalnego 
układania nurka w optymalnej pozycji, nie ściskając klatki piersiowej. Jackety te są 
szczególnie popularne wśród zaawansowanych nurków, podróżujących oraz w podwodnym 
modelingu.

Z PASAMI TRAVEL-
TEK I BPI

Przyjazny w podróży

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

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.

System Modułowy

Modułowy sytem pasów 
umożliwiający indywidualne 
dopasowanie i szybkie naprawy.

Perfekcyjne Dopasowanie 
dla Kobiet

Specjalny krój dla kobiet. 
Mniejsze skrzydło, krótszy 
wąż inflatora, specjalnie 
wyprofilowane szelki ramienne, 
idealne dopasowanie do 
kobiecej anatomii. 

DODATKI. Modułowy system umożliwia indywidualne dopasowanie i naprawy.

MINI  
D-RING SET

PŁYTA NA 
MOCOWANIE NOŻA PASY BUNGEETORBA NINJA TORBA CARGO

KIESZENIE 
TRYMUJĄCE

PROSTE NAPRAWY 
SYSTEM MODUŁOWY

MOŻLIWOŚĆ INDYWIDALNEJ 
REGULACJI I NAPRAW

SYSTEM 3D GEL 
DOPASOWUJE SIĘ DO SYLWETKI 

- NAWYŻSZY KOMFORT I 
STABILNOŚĆ

MONPRENE® 
WYTRZYMAŁA DŁUGOŻYWOTNA 

KONSTRUKCJA

ZAWSZE SUCHY 
LEKKI I KOMFORTOWY, GOTOWY 

DO NATYCHMISTOWEGO 
SPAKOWANIA

OSOBISTY 
ZESTAWY KOLORYSTYCZNE, 

MOŻLIWOŚĆ WYBORU DWA JACKETY 
W JEDNYM 

W ZESTAWIE WYMIENIALNE 
PASY TRAVEL STRAPS

JACKET HYDROS POKAZANY Z OPCJONALNYMI AKCESORIAMI
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LITEHAWK 

BPI

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.

REGULOWANE (ADV)JACKETY ZE SKRZYDŁEM

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.

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. 

SEAHAWK 
To najnowszy członek rodziny dynamicznych i komfortowych jacketów ze 

skrzydłem SCUBAPRO. Seahawk zapewnia absolutną swobodę ruchów, 
posiadając jednocześnie tradycyjne kieszenie na dodatki.
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X-BLACK 

X-FORCE 

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.

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.

REGULOWANE (ADV) NURKUJ BEZPIECZNIE I KOMFORTOWO 

Jackety ADV (regulowane) zapewniają całkowity komfort i poczucie 
bezpieczeństwa. Komory powietrzne umieszczone wokół pasa i pod ramionami 
całkowicie otulają nurka. Stabilne i wygodne zarówno na dużych głębokościach, 
jak i podczas pływania na powierzchni. Są popularne zarówno wśród 
początkujących, jak i doświadczonych nurków.
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GLIDE

BELLA

EQUATOR
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.

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.

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.

REGULOWANE (ADV)REGULOWANE (ADV)

 upgraded

 upgraded
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GO

X-ONE 

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.

X-One spełnia oczekiwania nurków, którzy poszukują prostego, 
a jednocześnie dobrze wyposażonego jacketu. Posiada opcjonalne  
kieszenie na zintegrowany balast, co daje możliwość rozbudowania 
jacketu w późniejszym czasie. Idealny, uniwersalny jacket dla 
początkujących nurków, szkół i centrów nurkowych.

REGULOWANE (ADV)

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.

NURKUJ STABILNIE Z PERFEKCYJNYM WYWAŻENIEM 

Pionierski jacket stabilizacyjny SCUBAPRO zrewolucjonizował rynek jacketów nurkowych. 
Jego unikalna konstrukcja zapewnia niespotykaną stabilność i pływalność. Umożliwia 
swobodnĄ cyrkulację  powietrza przez wszystkie komory, które zawsze gromadzi się 
w najwyższym punkcie. Na powierzchni jacket stabilizacyjny zapewnia bezpieczną pozycję  
„twarzą w górę”. Jackety stabilizacyjne są preferowane przez zaawansowanych nurków, 
instruktorów, nurków zawodowych i wojskowych.

STABILIZACYJNY
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HYDROS PRO SEAHAWK LITEHAWK X-BLACK X-FORCE X-ONE EQUATOR GLIDE

Modułowa konstrukcja BCD 
4-Life ∫

Y-Fit na ramionach ∫

Pas Super Chinch ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫

Pas standardowy nylo-
nowy ∫ ∫

Regulowany pas 
brzuszny ∫ ∫ ∫ ∫

System balastowy QR ∫ ∫ ∫ ∫ Opcjonalnie ∫ ∫

Obrotowe klamry 
ramienne ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫

Dwukomponentowy 
noszak ∫

Stabilny, wyścielany 
noszak ∫ Airnet Airnet ∫ Airnet ∫

Elastyczny noszak ∫

Torso Flex Zone ∫

Elastyczna strefa tuło-
wia 2-stopniowa inflacja/
Linki Bungee

∫

D-Ringi
4 

Stal 
nierdzewna

6 
Stal 

nierdzewna

6 
Aluminum

8 
Aluminum

6 
Aluminum

2 
Stal 

nierdzewna

6 
Stal 

nierdzewna

6 
Stal 

nierdzewna

Wiele punktów mocowa-
nia akcesoriów ∫

Kieszenie Optional 2 Zip 2 Quick 
Release 3 Zip 2 Zip 2 na rzep 2 Zip 2 Zip

Otwory na mocowanie 
noża ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫

Uchwyt octopusa ∫ ∫ ∫ ∫

Kieszenie trymujące ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫

Smart Pack Design ∫

  

JACKET Y 
NURKOWE

Z E S TA W I E N I E
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ROZMIAR WZROST WAGA DŁUGOŚĆ PASA 
BRZUSZNEGO

WAGA  
(Kg) WAGA Z BPI (Kg)

HYDROS PRO
M!SKI

S 157-170 54-70 66-99 16.3 3.9
M 170-183 65-85 71-115 18.3 3.9
L 179-188 80-110 76-127 18.3 4.0

XL/XXL 185-199 100-130 81-147 18.3 4.1
DAMSKI

XS/S 150-170 45-65 66-99 16.3 3.9
M 160-180 55-77 71-115 16.3 3.9
L 170-185 68-95 76-127 18.3 4.0

SEAHAWK
S 157-170 54-70 76-97 24.4 3.5
M 170-180 68-77 81-102 24.4 3.6
L 179-185 77-95 96-116 24.4 3.6

XL 185-191 88-109 112-132 24.4 3.7
XXL 188-196 104-123 127-152 24.4 3.7

LITEHAWK
XS/S 157-170 54-77 107 max 13.2 2.2
M/L 170-185 68-95 132 max 13.2 2.3

XL/XXL 185-191 88-123 147 max 13.2 2.3
X-BLACK

S 157-170 54-70 86-92 17.3 4.3
M 170-180 68-77 95-105 20.3 4.4
L 178-185 77-95 106-118 22.4 4.5

XL 185-190 88-108 113-127 25.5 4.6
XXL 190-198 102-122 118-138 29.6 4.7

X-FORCE
XS 152-165 45-56 81-97 11.2 3.8
S 157-170 54-70 85-100 14.2 3.9
M 170-180 68-77 94-108 18.3 3.9
L 178-185 77-95 96-116 20.3 4.0

XL 185-190 88-108 108-126 23.5 4.1
XXL 190-198 102-122 118-138 25.5 4.2

X-ONE
XS 152-165 45-56 76-99 11.2 2.9
S 157-170 54-70 84-104 14.2 3.0
M 170-180 68-77 89-112 17.3 3.0
L 179-185 77-95 94-119 18.3 3.0

XL 185-191 88-109 102-130 21.4 3.1
XXL 191-198 103-123 112-142 18.3 3.2

EQUATOR
XS 152-165 45-56 79-91 10.2 3.0
S 157-170 54-70 89-104 12.2 3.0
M 170-180 68-77 94-109 13.2 3.1
L 179-185 77-95 96-112 15.4 3.1

XL 185-191 88-109 102-119 17.3 3.2
GLIDE X

XS 152-165 45-56 71-91 10.2 3.6
S 157-170 54-70 76-97 13.2 3.7
M 165-178 68-77 86-109 14.2 3.8
L 170-183 77-95 97-117 14.2 3.9

XL 183-191 88-107 107-132 15.4 4.0
XXL 188-196 102-122 127-152 17.3 4.1

BELLA
XS 152-165 45-56 71-91 10.2 3.2
S 157-170 54-70 76-97 13.2 3.3
M 168-178 68-77 86-109 14.2 3.1
L 170-183 77-91 96-117 14.2 3.4

XL 183-191 88-107 107-132 15.4 3.5
GO

XS 152-165 45-57 79-91 10.2 2.4
S 157-170 54-70 89-104 12.2 2.5
M 170-180 68-77 94-109 14.2 2.5
L 178-185 77-95 97-112 16.3 2.6

XL 185-191 88-109 102-119 19.4 2.7
EQUALIZER

XS 152-165 45-56 79-91 10.2 2.8
S 157-170 54-70 89-104 12.2 2.8
M 170-180 68-77 94-109 13.2 2.9
L 180-185 77-95 97-112 15.4 2.9

XL 185-190 88-109 102-119 17.3 3.9
MASTER

S 157-170 54-70 74-84 22.4 3.8
M 170-180 68-77 90-100 23.5 3.8
L 178-185 77-95 100-110 24.5 3.9

XL 185-190 88-108 112-124 28.6 3.9
XXL 190-198 102-122 129-137 31.6 4.0

TABELA ROZMIARÓW
STABILIZACYJNE

BELLA GO EQUALIZER MASTER       

∫

∫ ∫

∫ ∫

∫ ∫ ∫

∫ ∫ ∫ ∫

∫ ∫

∫ ∫ ∫

Airnet

6 
Stal 

nierdzewna

6 
Aluminum

4 
Stal 

nierdzewna

6 
Stal nierdzewna

2 Zip 2 Zip 2 na rzep 2 Zip 
2 na rzep

∫ ∫ ∫ ∫

∫

∫ Opcjonalnie

Z E S TA W I E N I E



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. 



X-TEK
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SIDEMOUNT 

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

Maksymalna mobilność, większa opływowość, mniejsze obciążenie kręgosłupa, 
łatwiejsze wejście do wody oraz zwiększone pływalność 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.

MK25 EVO/G260  
ZESTAW AUTOMATÓW 

SIDEMOUNT 

   SYSTEMY X-TEK

X-TEK

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. 

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

PRO TEK

ZESTAW ZAWIERA:
• 2 x MK25 EVO DIN 300/G260
• 2 x Manometr Compact
• 2 x szybkozłączka inflatora
• 1 x adapter kątowy LP

•  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
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X -T E K

X-TEK FORM TEK X-TEK HORSESHOE 
TWIN 

X-TEK PURE TEK

X-TEK PRO TEK 

X-TEK HORSE SHOE

X-TEK DONUT 

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.

Podwójne skrzydło 
o wyporności 27 kg lub 
40 kg, z systemem Bangee 
minimalizującym opory wody.

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 boi. 
Pas krokowy szerokości 50 mm 
z dwoma D-ringami ze stali 
nierdzewnej oraz płyta dostępne 
jako opcja.

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. 

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. 

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 OSŁONA 
PŁYTY

KIESZEŃ NA BOJĘ

X-TEK KIESZENIE 
TRYMUJĄCE

ZBUDUJ SWÓJ OSOBISTY ZESTAW Z NASZYCH PYT X-TEK, AKCESORIÓW I BOJEK

PŁYTY NOSZAKOWE

X-TEK MOCOWANIE 
DO BUTLI 

POJEDYNCZEJ

X-TEK  
INFLATOR

X-TEK KIESZENIE 
NA DODATKI

NASZYJNIK GUMOWY KOŁOWROTEK

SYSTEM KIESZENI 
BALASTOWYCH QR

OBEJMY ZE STALI 
NIERDZEWNEJKARABINKI 

ZE STALI 
NIERDZEWNEJ

UPRZĘŻE I SKRZYDŁA

WIĘCEJ NA SCUBAPRO.COM



ZACZNIJ SI! 
WYRÓ#NIA"
SCUBAPRO oferuje skafandry odpowiednie do każdej sytuacji, miejsca nurkowego 

i gustu. Przeżyj przygodę na zupełnie nowym poziomie komfortu i ciepła – 

wyróżniając się spośród innych. SCUBAPRO oferuje nie tylko najszerszy asortyment 

skafandrów nurkowych, ale także skafandry najbardziej przyjazne dla środowiska 

w całej branży. Najnowocześniejszy krój, optymalna ochrona termiczna, 

maksymalny komfort, a wszystko z najwyższą troską o ochronę środowiska.



SUIT NOT AVAILABLE IN EUROPE

SKAFANDRY
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CHRONI JAK 
DRUGA SKÓRA

Podczas zanurzenia, nawet w ciepłej wodzie, 

wewnętrzny zegar termiczny zaczyna tykać 

w kierunku hipotermii. Zadaniem skafandra 

nurkowego jest spowolnienie tego procesu. 

Minimalizuje on straty ciepła spowodowane 

kontaktem wody z nagą skórą. Musi mieć 

odpowiednią wytrzymałość, być wyposażony 

w odpowiednie szwy, uszczelnienia i zamki, 

zmniejszające przenikanie wody. Przede 

wszystkim musi być dopasowany jak druga 

skóra. Dlatego skafandry SCUBAPRO 

zaprojektowano tak, by chroniły podczas 

całego nurkowania, niezależnie od tego, 

czy nurkujesz w ciepłych wodach na 

równiku, czy w arktycznych akwenach.

KLASA CE PRZEDZIAŁ TEMPERATURY WODY

A 7° C – 12° C

B 10° C – 18° C

C 16° C – 24° C

D > 22° C

KLASY OCHRONY TERMICZNEJ
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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 
MOKRE

SKAFANDRY 
SUCHE

SKAFANDRY 
PÓŁ-SUCHE

SZORTY RASH GUARDS

Aby uzyskać certyfikat CE skafandry nurkowe poddawane są rygorystycznym testom w celu zakwalifikowania ich do 
określonej klasy ochrony termicznej. Następnie są one przydzielane do jednej z czterech klas (A-D).

Skafandry SCUBAPRO klasyfikowane są o jedną klasę wyżej niż porównywalne modele innych firm. Oznacza to, że możesz 
użyć cieńszego kombinezonu SCUBAPRO w tych samych warunkach nurkowych, uzyskując ten sam efekt ochrony cieplnej. 

OCHRONA TERMICZNA - CERTYFIKAT CE

STALE UDOSKONALANE 
KROJE.
SCUBAPRO uważa, że skafandry nurkowe to 
kategoria sprzętu, która wymaga ciągłych 
badań i zmian. Od momentu wprowadzenia 
niezależnych testów dla mokrych i suchych 
skafandrów SCUBAPRO prześcignęło 
wszelkie oczekiwania. Wygoda, swoboda 
poruszania się, elastyczność, efektywność 
uszczelnień i jakość szwów są po prostu 
bezkonkurencyjne. Żadna inna firma nie 
uzyskuje najlepszych recenzji i wyników 

w tych testach tak często jak SCUBAPRO.

• KONCEPCJA PROSTOTY KROJU – mniejsza 
ilość szwów i wstawek, zwiększająca 
komfort i elastyczność.

• MATERIAŁ ODPORNY NA ŚCIERANIE - 
umiejscowiony we wszystkich miejscach 
szczególnie narażonych na ścieranie.

• WYŚCIÓŁKA DIAMOND SPAN - wodoodporna, 
szybkoschnąca, zapewnia dodatkowy 
komfort pomiędzy nurkowaniami 
powtórzeniowymi.

• UKOŚNY ZAMEK NA PLECACH – ułatwia 
zakładanie skafandra bez pomocy partnera; 
mniejsze zużycie/obciążenie zamka 
błyskawicznego.

• USZCZELNIENIA OCHRONNE - 
rozmieszczone strategicznie minimalizują 
dopływ wody, zwiększając ciepłotę.

• DOPRACOWANE DETALE - na przykłąd 
pasek I-Safe, zabezpieczający instrumenty, 
zaczep na rękawice/kaptur, pętelki na 
stopach, kieszenie na udach i wiele innych.

PROMOWANIE 
ZRÓWNOWAŻONEGO 
ROZWOJU.
SCUBAPRO przoduje w przemyśle 
nurkowym we wprowadzaniu ekologicznych 
procesów produkcyjnych. Jest również 
pierwszym producentem wykorzystującym 
neopren wapienny X-FOAM: lekki, 
elastyczny, wolny od ropy naftowej, 
o dużych właściwościach termicznych, 
spełniający surowe wymagania P.A.H.

W następnej kolejności SCUBAPRO 
zastosowało klej Aqua Alpha, pierwszy 
w branży klej na bazie wody, bez 
rozpuszczalników, stosowany we 
wszystkich produktach neoprenowych 
SCUBAPRO grubszych niż 1,5mm, 
z wyłączeniem skarpet.

W tym roku SCUBAPRO prowadza 
rewolucyjną nowość- pierwszy skafander 
z neoprenu naturalnego*.

Produkcja neoprenu naturalnego 
charakteryzuje się zastosowaniem 
naturalnej gumy oraz komponentów 
z recyklingu opon i popiołu z plastiku. Dzięki 
temu ma on wysoki współczynnik trwałości, 
przy jednoczesnej dużej wytrzymałości 
i odporności na promieniowanie UV.

*W momencie drukowania katalogu 
dostępne tylko w USA, planowane dla 
Europy.

Kolejna innowacja w duchu naszych 
starań o ochronę naszej planety i naszych 
oceanów.

S K A F A N D R Y
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CLIMASPHERE SUB TECH 100 & 490

EVERTECH DRY BREATHABLE 

DEFINITION DRY 

SPORT DRY LIGHT
Super lekki, wytrzymały skafander SPORT DRY 

LIGHT wykonany z lekkiego, polibutylowego 
laminatu poliestrowego. Szwy są szyte, klejone 

i pokryte wodoszczelną taśmą. Ukośny zamek 
błyskawiczny Aquaseal z przodu jest prosty 

w użyciu i pozwala samodzielnie założyć 
skafander. Skafander posiada wytrzymałe 

manszety lateksowe, neoprenowe skarpety, które 
można nosić w butach nurkowych, dużą kieszeń 

z D-ringiem i gumową pętelką oraz uchwyty 
I-Safe na obu rękawach.

 new

Skafandry suche z trilaminatu są lekkie, maja neutralną pływalność i nie ulegają 
kompresji na głębokości, bardzo szybko schną i w prosty sposób mogą być zwinięte do 
kompaktowych rozmiarów, dzięki czemu zajmują niewiele miejsca. Zadaniem skafandra 
z trilaminatu jest tworzenie wodoszczelnej powłoki. Stopień ochrony termicznej 
determinuje użyta bielizna.

TRILAMINAT

Ten nowy skafander został zaprojektowany dla pasjonatów nurkowania. 
Wykonany z materiału o wysokich parametrach oddychania nylon/PU/

nylon. Wygodny, nowy system uszczelnienia pierścieni Si Tech umożliwia 
szybką wymianę uszkodzonych manszetów lateksowych lub zastosowanie 

opcjonalnych manszetów silikonowych. Inne zalety to: ukośny zamek metalowy 
z przodu, duże kieszenie kargo, usztywniane buty, system szelek i klamer oraz 

uchwyt I-Safe. Najwyższa jakość skafandra gwarantuje wygodę i komfort 
cieplny w każdej sytuacji nurkowej.

Definition Dry  jest przeznaczony dla 
zaawansowanych nurków poszukujących skafandra 
w korzystnej cenie, zaprojektowanego z myślą 
o niezwykłej wytrzymałości. Wykonany z nowego, 
trwałego materiału,  stanowiącego mieszaninę 
poly/butyl/poly trilaminate, szwy szyte, klejone 
i pokryte wodoszczelną taśmą. Bardzo wytrzymały 
kombinezon jest lekki i gwarantuje wygodne, 
opływowe dopasowanie. 

S K A F A N D R Y  //  S U C H E

WSZYSTKIE SKAFANDRY SUCHE SCUBAPRO 
SĄ DOSTĘPNE W WERSJI DLA KOBIET I MĘŻCZYZN.

W ZESTAWIE ZNAJDUJE SIĘ TORBA, KAPTUR, 
WĄŻ LP, SZELKI, ZESTAW NAPRAWCZY 

I INSTRUKCJA OBSŁUGI. 
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DRY SUIT BOOT EASY DON 
DRY 

EASYDRY PRO 

EXODRY 4.0

EVERDRY 4.0

EVERDRY 4.0 PRO

DRY GLOVE SET 

Suche skafandry neoprenowe, wykonane z neoprenu o wysokiej gęstości łączą 
w sobie dopasowanie i elastyczność kombinezonu mokrego ze szczelnością 
skafandra suchego. Ciepło gwarantują zarówno  właściwości termiczne 
neoprenu, jak i użytej bielizny. W zależności od temperatury wody potrzebna jest 
tylko cienka lub nieco grubsza bielizna. 

NEOPREN

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. 
W wersji 2018 skafander Exodry 4.0 posiada wzmocnienia na 

ramionach i kolanach, nową wyściółkę pluszową, nowy system 
szelek i nowe, usztywniane buty. 

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.

Profesjonalna wersja skafandra Everdry 4.0, 
przeznaczona przede wszystkim dla nurków 
wojskowych, zawodowych, technicznych i każdego, 
kto potrzebuje super wytrzymałego skafandra, 
odpornego na trudne warunki nurkowe. Skafander 
pokryty jest na zewnątrz trwałą, odporną na ścieranie 
szarą powłoką, ramiona i kolana są dodatkowo 
wzmocnione. Podobnie jak Everdry 4.0 wersja PRO 
posiada wewnętrzną powłokę Diamond Span. Dwie 
zewnętrzne kieszenie na narzędzia i dodatki. 

S K A F A N D R Y  //  S U C H E

 new
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NOVASCOTIA 7.5
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. 

Koncepcja skafandrów półsuchych jest prosta: połączenie dopasowania skafandra 
mokrego z wybranymi uszczelnieniami kombinezonów suchych. Inteligentne rozwiązanie 
zapewnienia ochrony cieplnej w wodach o umiarkowanych temperaturach.

WYJĄTKOWA WYŚCIÓŁKA DIAMOND SPAN 
wyściółka jest nie tylko bardzo miękka i szybkoschnąca, posiada także wyjątkowe 
właściwości ochrony cieplnej.

UWAGA: 

 Klasyfikacja TPF powinna być traktowana jedynie jako 
wskazówka. Oprócz grubości skafandra i temperatury wody 
wiele innych czynników ma wpływ na odczuwanie ciepła 
przez nurka. Należą do nich między innymi ile czasu trwa 
nurkowanie, jak głęboko odbywa się nurkowanie, jak dużo 
nurkowań następuje po sobie, czy skafander jest dobrze 
dopasowany, czy nurek używa butów/ rękawic i kaptura, typu 
budowy ciała, procentowej zawartości tkanki tłuszczowej 
i wiele innych. 

S K A F A N D R Y  //  P Ó ! S U C H E

PÓŁSUCHE

(TPF) to wskaźnik grubości neoprenowego skafandra.

Do 2,5 mm - najlepszy w wodach o temp. ponad 24°C

3,0mm do 4,5mm - najlepszy w wodach o temp. 21°C do 27°C

5,0mm do 6,5mm - najlepszy w wodach o temp. 16°C do 21°C

Od 7,0mm - najlepszy w wodach o temp. 7°C do 16°C

Diamond S PA N
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DEFINITION  
SHORTY 2.5 

DEFINITION 6.0

DEFINITION

Skafandry Definition stworzone są zgodnie z koncepcją Body Map System - metodą produkcji 
spotykaną jedynie w skafandrach SCUBAPRO, polegającą na profilowaniu skafandra w taki sposób, 
aby stanowił drugą skórę. Seria Definition oferuje doskonały system uszczelnień, zamki błyskawiczne 
na plecach, ułatwiające ubieranie się oraz utrzymującą ciepło wyściółkę infrared. 

DEFINITION

Damski 6.5

Damski

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

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.

Damski 5.0Męski 5.0

Damski 3.0Męski 3.0

Damski Męski

Kamizelka ze zintegrowanym 
kapturem, idealna ochrona 

w zimnej wodzie.

M"ski

M"ski 6.5

EKRAN CIEPLNY
Powłoka wykonana w 

technologii Infrared Fleece 
gwarantuje wyjątkowy 

komfort cieplny. Zastosowana 
w kombinezonach IR7 i IR5.
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EVERFLEX

EVERFLEX HOODED VEST 2.5

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.

Skafander Everflex to najwyższa jakość. Flagowy skafander nurkowy SCUBAPRO od dawna ceniony za 
wysoką ochronę termiczna pod wodą. Doskonałe szwy, doskonały system uszczelnień i wiele drobnych, 
ale istotnych detali dzięki którym nurkowanie jest wygodniejsze i piękniejsze. Wykonane dzięki 
zastosowaniu ekologicznego neoprenu i kleju. 

EVERFLEX

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.

3/2 MĘSKA 
Z ZAMKIEM 
Z PRZODU



* Te dwie cechy zastosowano w specjalnym kombinezonie dostępnym w chwili obecnej w USA. Mamy nadzieję, że niedługo pojawi się także w Europie.

LEPSZ Y DLA CIEBIE.  
LEPSZ Y DLA #RODOWISK A.

S C U B A P R O  C A R E S

Pigment węglowy 
pochodzący z recyclingu 
opon

Zapobiega starzeniu 
się kombinezonów 
spowodowanego 
promieniowaniem UV 
i obniża zużycie ropy 
naftowej. 

Przeplatana, barwiona 
przędza
Niskie zużycie energii 
i wody, proces barwienia 
przyjazny dla środowiska, 
zmniejszona emisja CO2.

Tkanina Jersey’owa z poliestru*

Wykona z przetworzonych plastikowych 
butelek pochodzących z recyclingu.

Pierwszy kombinezon nurkowy z Naturalprene*

Naturalna guma lateksowa uzyskana 
z ekologicznych plantacji kauczuku, 
spe łniająca surowe wymagania PAH.

Linia Everflex oferuje szeroką 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.

Klej bez rozpuszczalników

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

EVERFLEX

Wyjątkowa Termiczna 
Wyściółka

Wodoodporna wyściółka Diamond 
Span zapewnia dodatkowy 
komfort cieplny.

Zamki błyskawiczneYKK

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.
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HYBRID VEST 6MM

HYBRID SHORTY 2MM
Wyjątkowo elegancki bezrękawnik, idealny do 

nurkowania i snorkelingu w ciepłych wodach i innych 
sportów wodnych. Szykowny wygląd nad i pod wodą.

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

PROFILE
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.

Nasze kaptury chronią przed wstrząsami i uderzeniami, a wraz z kombinezonem nurkowym 
pomagają zminimalizować utratę ciepła podczas nurkowania. 

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

EVERFLEX 5/3MM
Dodatkowa ochrona termiczna. 

Wykonany z 100% neoprenu Everflex 
zapewniającego elastyczność 
i trwałość. Z bardzo wygodną 

wyściółką plush. Bez manszety 
twarzowej. 

KAPTURY

SEALED 5MM
6/4mm Glideskin przy 
twarzy i na szyi.

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

Podczas nurkowania, stopy musza być chronione przed zimnem. Dzięki dziesięcioleciom 
doświadczenia w projektowaniu, materiałach i produkcji, buty i skarpety SCUBAPRO należą 
do najlepszych na świecie.

EVERFLEX 5MM    
Nowe wyprofilowanie buta wspiera 
anatomiczny kształt stopy, 
zapewniając najwyższy komfort.

HEAVY DUTY 
6.5MM
Przylegająca górna 
powierzchnia buta. 

DELTA 5MM
Bardzo wygodne. Wysoka 
ochrona termiczna.

GO SOCK 3.0
Zaprojektowane do użytku 
z płetwami GO Travel. Idealne 
także jako buty na plażę.

SKARPETY HYBRID 
2.5
Miękki neopren, 
antypoślizgowa podeszwa 
i pluszowa wyściółka 
zapewniają ciepło 
i wygodę. Dostępne także 
w rozmiarach dziecięcych.

Diamond  
S PA N

Diamond  
S PA N

BUTY

NO ZIP 6.5MM
Zapięcie na rzep, 
wyprofilowany kształt.

KAILUA

SUB SOX     
Bardzo ciepłe, 
3 warstwowe 
skarpety 
ocieplające. Kailua, oddychające, 

antypoślizgowa 
powierzchnia.

CLIMASPHERE
Wykonane z miękkiego, 
oddychającego, wiatroszczelnego, 
elastycznego (4 kierunki) materiału 
polar (430 g/m2).

DELTA 6.5MM      
Wyjątkowy komfort i ochrona 
termiczna.
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Prawie nic nie popsuje nurkowania tak skutecznie, jak zmarznięte i pokaleczone dłonie. Szeroka gama 
niezwykle komfortowych rękawic SCUBAPRO zapewnia ciepło i ochronę w każdych temperaturach 
wody i warunkach nurkowych.

SEAMLESS 1.5 
Bezszwowe, klejone rękawice na 
ciepłe wody. Doskonały chwyt. 

D-FLEX 2.0 
Idealne rękawice na ciepłe 
i tropikalne wody. Miękka, 
pluszowa wyściółka, 
ergonomiczny krój, 
antypoślizgowe aplikacje.

EVERFLEX 5.0
Rękawice na zimną wodę, z miękką 
powłoką Silverskin i powierzchnią 
zewnętrzną zapewniającą dużą 
ochronę cieplną.

EVERFLEX 3.0  
Ergonomicznie wyprofilowane 
rękawice na rzep, z miękką 
wyściółką.

TROPIC 1.5 
1,5mm wzmocniony neopren na grzbiecie 
dłoni, spód wykonany z materiału Amara, 
zachowującego miękkość i elastyczność po 
wyschnięciu. W nowych kolorach, idealnie 
dopasowanych do nowej kolekcji koszulek.   

AEGEAN

CZARNE

FLAMINGO

Diamond  
S PA N

RĘKAWICE

G-FLEX 5.0
Półsuche rękawice z miękką 
wyściółką, manszetą 
uszczelniającą i zamkiem 
błyskawicznym, ułatwiającym 
zakładanie.

EVERFLEX GAUNTLET 5.0   
100% bardzo elastycznego materiału 
Everflex, z przedłużoną manszetą 
i zapięciem na rzep. 



SIZE NOTE: Everflex wetsuits o!er a tighter fit while Definition wetsuits tend to be more generous. Everflex suits are built with high-stretch neoprene and numerous high-stretch neoprene panels that provide a tighter fit initially, but stretch after a few dives. 
Definition wetsuits, in contrast, have fewer stretch panels so tend to maintain their original cut after a couple of dives. These charts are intended to act as a guide only and apply to most SCUBAPRO wetsuits. We recommend all suits be tried on to ensure a 
perfect fit. Not all sizes are available in all models.

ZALECANA TABELA ROZMIARÓW 
DLA KOMBINEZONÓW
SUCHYCH I MOKRYCH
ORAZ DLA ODZIEZY TERMICZNEJ 

2XS/34 = 2 Extra Small

XS/36 = Extra Small

S/38 = Small

ST/76 = Small Tall

MS/20 = Medium Short

M/40 = Medium

MT/80 = Medium Tall

LS/21 = Large Short

L/42 = Large

LT/84 = Large Tall

XLS/22 = Extra Large Short

XL/44 = Extra Large

XLT/88 = Extra Large Tall

3XL/48 = 3 Extra Large

3XLT/96 = 3 Extra Large Tall

4XL/50 = 4 Extra Large2XLS/23 = 2 Extra Large Short

2XL/46 = 2 Extra Large

2XLT/92 = 2 Extra Large Tall

40-55 kg 45-60 kg 50-65 kg 55-70 kg 60-75 kg 65-80 kg 70-85 kg 80 kg +

WAGA 

150 cm - 155 cm

155 cm - 160 cm

160 cm - 165 cm

165 cm - 170 cm

170 cm - 175 cm

175 cm - 180 cm

180 cm - 185 cm

185 cm +

WZROST

S/38 MS/20

M/40 LS/21

L/42 XLS/22

XL/44

2XLT/92

LT/84

MT/80

ST/76

WOMEN

INT/EU

ROZMIARY

60-70 kg 65-75 kg 70-80 kg 75-85 kg 80-90 kg 85-95 kg 90-100 kg 95-105 kg 100-110 kg 105-115 kg

160 cm - 165 cm

165 cm - 170 cm

170 cm - 175 cm

175 cm - 180 cm

180 cm - 185 cm

185 cm - 190 cm

190 cm - 195 cm

195 cm +

WZROST

S/48

M/50 LS/26

L/52 XLS/27

XL/54 2XLS/28

2XL/56

2XS/44 = 2 Extra Small

XS/46 = Extra Small

S/48 = Small

ST/94 = Small Tall

MS/25 = Medium Short

M/50 = Medium

MT/98 = Medium Tall

LS/26 = Large Short

L/52 = Large

LT/102 = Large Tall

XLS/27 = Extra Large Short

XL/54 = Extra Large

XLT/106 = Extra Large Tall

3XLS/29 = 3 Extra Large Short

3XL/58 = 3 Extra Large

4XL/60 = 4 Extra Large

5XL/62 = 5 Extra Large

2XLS/28 = 2 Extra Large Short

2XL/56 = 2 Extra Large

2XLT/110 = 2 Extra Large Tall

3XL/58 4XL/60

XLT/106

LT/102

MT/98

MEN

INT/EU

ROZMIARY

S/36

WAGA 

.



58 Tabela rozmiarów i więcej szczegółów na SCUBAPRO.com.

PÓ!SUCHE STEAMERS

NOVASCOTIA EVERFLEX DEFINITION

Grubość neoprenu (mm) 7.5 3/2, 5/4, 7/5 5.0 & 6.5 (steamer)  
2.5 (shorty)

X-Foam ∫ ∫ ∫

Klej bez 
rozpuszczalników ∫ ∫ ∫

Prostota kroju ∫ ∫

Trójwymiarowy design ∫ ∫ ∫

100% neopren Everflex ∫ ∫

Wyściółka Diamond Span ∫ ∫

Wyściółka Infrared Plush (5.0, 6.5)

Zamki błyskawiczne Na plecach, YKK 
Aquaseal Dry

YKK Ukośny z tyłu
YKK z przodu (3 mm Men) YKK ukośny z tyłu

Manszety na nogawkach 
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)

Manszety Glideskin ∫ ∫ ∫

Wywijane uszczelnienie 
na szyi ∫

Zamek pod szyją ∫ ∫

Wyściółka w okolicy 
lędźwi ∫ ∫ (5.0, 6.5)

Materiał odporny na 
ścieranie

Heavy-Duty na 
ramionach, kolanach 

i pośladkach

Heavy-Duty na ramionach, 
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 aramionach 
i kolanach

Pasek I-Safe 2 2 (5/4, 7/5, 3/2 tylko 
męski) 2

Kaptur

Klasa Cieplna A
A = 7/5 
B = 5/4 
C = 3/2

A = 6.5 
B = 5.0 
D = 3.0

  

SK AFANDRY

KLASA CE A B C D

PRZEDZIAŁ 
TEMPERATURY WODY

7° C – 12° C 10° C – 18° C 16° C – 24° C > 22° C

Z E S TA W I E N I E

KLASY OCHRONY TERMICZNEJ



SCUBAPRO.COM  //  59 

Z E S TA W I E N I E

SKAFANDRY SUCHE Z TRILAMINATU SKAFANDRY SUCHE NEOPRENOWE

EVERTECH DRY  
BREATHABLE

DEFINITION  
DRY

SPORT DRY  
LIGHT EVERDRY 4.0 PRO EVERDRY 4.0 EXODRY 4.0

Rozmiary Męskie/Damskie Męskie/Damskie Męskie/Damskie Męskie/Damskie Męskie/Damskie Męskie/Damskie

Materiał
Oddychający 

nylon/ PU/nylon 
trilaminat

Heavy Duty
poly/butyl/poly

trilaminat

Lekki 
poly/ butyl/ poly

trilaminat

4mm 
skompresowany 

neopren z powłoką 
HD odporną na 

ścieranie

4mm 
skompresowany 

neopren

4mm 
skompresowany 

neopren

Zamek 
błyskawiczny

BDM 
(Nikiel/srebro oraz suwak ze stopu 

aluminium i brązu)

YKK  
Aquaseal

BDM 
(Nikiel/srebro oraz suwak ze stopu aluminium i brązu)

Ułożenie 
zamka Ukośny z przodu  Z tyłu na ramionach (z osłoną neoprenową)

System 
teleskopowy Tak Tak Tak Nie Nie Nie

Buty/
Skarpety

Półsztywne buty 
(z paskiem na rzep 
i zaczepem paska 

płetw)

Półsztywne buty 
(z paskiem na rzep 
i zaczepem paska 

płetw)

Miękkie skarpety 
neoprenowe

Miękkie skarpety 
neoprenowe

Miękkie skarpety 
neoprenowe

Półsztywne buty 
(z paskiem na rzep 
i zaczepem paska 

płetw)

Manszety 
rękawa Latex Latex Latex Bardzo miękki, 

gładki neopren
Bardzo miękki, 
gładki neopren Latex

Kryza szyjna Latex Latex Latex
Wywijana kryza, 

z miękkiego, 
gładkiego neoprenu

Wywijana kryza, 
z miękkiego, 

gładkiego neoprenu

Latex z ciepłą 
kryzą neoprenową

Pierścienie 
uszczelniające Tak Nie Nie Nie Nie Nie

Zawory Si-Tech Si-Tech Si-Tech Si-Tech Si-Tech Si-Tech

Wewnętrzna 
wyściółka Brak Brak Brak Wyściółka 

Diamond Span
Orange Plush 

(Nowość)
Orange Plush 

(Nowość)

Szwy Szyte i klejone, podwójna taśma wodoszczelna Potrójnie klejone & podwójny ślepy szew na zewnątrz;  
pokryte płynnym polimerem od środka

Kaptur

Czarny 5/4mm, 
z zaworkiem, 
uszczelnienie 
wokół twarzy, 

neorpren Diamond 
Span, karabińczyk

Czarny 5/4mm, 
z zaworkiem, 
uszczelnienie 
wokół twarzy, 

neorpren Diamond 
Span, karabińczyk

Czarny 5/4mm, 
z zaworkiem, 
uszczelnienie 
wokół twarzy, 

neorpren Diamond 
Span, karabińczyk

Szary 5/4mm, 
wewnętrzna 

wyściółka Diamond 
Span, zaworek, 
uszczelnienie 
wokół twarzy, 
karabińczyk

Czarny 5/4mm, 
z zaworkiem, 
uszczelnienie 
wokół twarzy, 

neorpren Diamond 
Span, karabińczyk

Czarny 5/4mm, 
z zaworkiem, 
uszczelnienie 
wokół twarzy, 

neorpren Diamond 
Span, karabińczyk

Kieszenie 
Cargo

2 kieszenie na rzep 
z małą na zamek

2 kieszenie na rzep 
z małą na zamek

1 kieszeń na rzep 
z D-ringiem

2 kieszenie na rzep 
z D-ringiem

2 kieszenie na rzep 
z D-ringiem

1 kieszeń na rzep 
z D-ringiem

Odpinane 
szelki Tak Tak Tak Tak Tak Tak

Uchwyt I-Safe 2 2 2 2 2 2

Co w zestawie? Kaptur, torba, wąż LP, szelki, wosk, zestaw naprawczy.

  



Nowa kolekcja UPF (Ultraviolet Protection Factor) 

SCUBAPRO chroni nurków przed silnym promieniowaniem 

UV, parzydełkami i otarciami skóry. Zapewnia najlepszą 

dostępną ochronę, świetny wygląd i beztroskie nurkowanie. 

Idealny wybór na cały dzień, pewna ochrona i modny 

wygląd. 

ZAPROJEKTOWANE 
DLA OCHRONY, 
NOSZONE, ABY SI! 
WYRÓ"NIA#
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 new

RASH GUAD – KRÓTKI R!KAW
Koszulki cieszące się ogromnym powodzeniem wśród kobiet. 
Ciekawy, dopasowany krój, wygodna linia i długość rękawków.

Styl nie może być ofiarą ochrony przeciwsłonecznej. Przeznaczone dla 
wszystkich aktywności sportowych w wodzie i jej pobliżu. Wszędzie tam, gdzie 
zaprowadzi Cię Twoja pasja do wody. Około 8-godzinna ochrona dla skóry typu-1 
(jasna skóra, rude lub jasne włosy, niebieskie oczy). 

UPF 50 RASH GUARDS

AEGEAN

GRAFITOWY

CZARNY

 new

RASH GUAD – D"UGI R!KAW
Wyjątkowy, dopasowany krój z najlepszą ochroną 
przeciwsłoneczną. Świetnie prezentuje się jako koszulka, 
bardzo wygodna pod kombinezonem.  

 new

RASH GUAD – KRÓTKI R!KAW
Stylowa ochrona skóry dla kochających wodę. Idealne dla nurków, 
do snorkelingu, dla kajakarzy i pływaków oraz entuzjastów innych 
sportów wodnych.

AEGEAN

CZARNY

GRAFITOWY

FLAMINGO

JEWEL

SHELL

ONYX

FLAMINGO

CARIBBEAN

CARIBBEAN

 new

RASH GUAD – D"UGI R!KAW
Żywe kolory i doskonały krój przypadną do gustu każdej kobiecie. 
Ciesz się komfortem i doskonałą ochroną UV.

Elegancka, lekka, szybko schnąca kolekcja rush-guard, zapewniająca ochronę UV, to obowiązkowy element stroju 
na łodziach i plaży, zarówno nad, jak i pod wodą. Kolekcja wykonana jest z różnych materiałów, o luźnym lub 
dopasowanym kroju, z długim lub krótkim rękawem. Dzięki swojej wszechstronności odzież UPF może być noszona 
pod kombinezonami nurkowymi, jako dodatkowa ochrona termiczna, a także jako niezależna, samodzielna ochrona 
przed promieniowaniem UV, otarciami i parzydełkami.

U P F  //

UPF
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Ciepło, przytulnie i wygodnie przed, po i podczas 
nurkowaniach. Unikalna struktura tkaniny 
odprowadza wilgoć z ciała na zewnątrz, gdzie szybko 
odparowuje. Około 8-godzinna ochrona dla skóry 
typu-1 (jasna skóra, rude lub jasne włosy, niebieskie 
oczy). 

UPF 50 CHANNEL FLOW LOOSE FIT

CHANNEL FLOW D"UGI R!KAW
Idealne odzież do uprawiania wszelkich sportów typu outdoor. 
Unikalna struktura tkaniny odprowadza wilgoć z ciała na zewnątrz, 
gdzie szybko odparowuje. Luźny krój. 

AEGEAN

CHANNEL FLOW D"UGI R!KAW Z ZAMKIEM
Idealne odzież do uprawiania wszelkich sportów typu outdoor. 
Unikalna struktura tkaniny odprowadza wilgoć z ciała na zewnątrz, 
gdzie szybko odparowuje. Luźny krój. 

CARIBBEAN

JEWEL

CHANNEL FLOW KRÓTKI R!KAW
Ochrona i styl przez cały dzień. Unikalna, szybkoschnąca 
tkanina, luźny krój.

AEGEAN

 new

SWIM RASH GUARD D"UGI R!KAW
Sportowy i funkcjonalny krój. Materiał odporny na chlorowana wodę. 
Zachowuje kolor, nawet po wielogodzinnych treningach w basenie 
oraz zapewnia idealną ochronę przed promieniowaniem UV. 
Doskonałe do zabawy w wodzie i w jej okolicy.

UPF 50 SWIM RASH GUARD

 new
 new

 new

Idealny wybór do treningów w basenie. Sportowy 
i funkcjonalny krój. Materiał odporny na chlor. Około 
8-godzinna ochrona dla skóry typu-1 (jasna skóra, rude 
lub jasne włosy, niebieskie oczy). 

GRAFITOWY

CZARNY

SCUBAPRO.COM  //  6 3 SCUBAPRO.COM  //  6 3 
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 new  new

 new  new
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Najlepsza odzież ochronna przed promieniowaniem UV 
w branży, w ciekawym wzornictwie. Wizytówka kolekcji UPF, 
zapewniająca najwyższy komfort i ochronę UPF przed, po 
i podczas nurkowania. Koszulki (mokre i suche) gwarantują 
około 13 godzin ochrony dla skóry typu-1 (jasna skóra, rude 
lub jasne włosy, niebieskie oczy). 

UPF 80 T-FLEX RASH GUARDS

T-FLEX D"UGI R!KAW
Idealne połączenie nylonu i spandex’u – maksymalny 
komfort i ochrona.  

T-FLEX D"UGI R!KAW
Podkreślający figurę krój, kolorowe akcenty, elegancja 
schlebiająca każdej kobiecie. Perfekcyjny komfort, 
elastyczność i ochrona przed promieniowaniem UV.

T-FLEX KRÓTKI R!KAW
Super miękki nylon i bardzo elastyczny spandex zapewniają 
najwyższy komfort i swobodę ruchów, a także bardzo 
wysoką ochronę przed promieniowaniem UV.

AEGEAN

CZARNY

JEWEL

CARIBBEAN

ONYX

AEGEAN

CZARNY

GRAFITOWY

T-FLEX KRÓTKI R!KAW
Niedościgniona ochrona przed promieniowaniem UV. 
Wysmuklający krój. Idealne do nurkowania, snorkelingu, 
pływania i innych aktywności w wodzie.

GRAFITOWY

JEWEL

CARIBBEAN
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JEWEL

GRAFITOWY
 new

OVERAL DAMSKI
Overal zapewnia w wodzie doskonałą ochronę przed parzydełkami 
i otarciami oraz perfekcyjną ochronę UV. Z zamkiem YKK z przodu.

GRAFITOWY

AEGEAN
 new

OVERAL M!SKI
Pełna ochrona ciała w wodzie i na powierzchni. Może być 
noszony samodzielnie lub jako dodatkowa ochrona termiczna 
pod kombinezonem nurkowym. Zintegrowane pętle na stopy 
i kciuki.

Styl nie może być ofiarą ochrony przeciwsłonecznej. Przeznaczone dla wszystkich 
aktywności sportowych w wodzie i jej pobliżu. Wszędzie tam, gdzie zaprowadzi Cię 
Twoja pasja do wody. Około 8-godzinna ochrona dla skóry typu-1 (jasna skóra, rude lub 
jasne włosy, niebieskie oczy). 

UPF 50 OVERALE

 new
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T-FLEX LEGGINGS
Super miękki nylon i bardzo elastyczny spandex zapewniają najwyższy 
komfort i swobodę ruchów, a także bardzo wysoką ochronę przed 
promieniowaniem UV. Gwarancja stylu w połączeniu z koszulką z kolekcji UPF.

CARIBBEAN

GRAFITOWY JEWEL

UPF 80 T-FLEX LEGGINS
Najlepsza odzież ochronna przed promieniowaniem UV w branży, 
w ciekawym wzornictwie. Wizytówka kolekcji UPF, zapewniająca 
najwyższy komfort i ochronę UPF przed, po i podczas nurkowania. 
Koszulki (mokre i suche) gwarantują około 13 godzin ochrony dla skóry 
typu-1 (jasna skóra, rude lub jasne włosy, niebieskie oczy). 



ZANURZ SI! W CHWIL! 
W pełni przeżywaj każdą przygodę, oczekując wyjątkowej wydajności i pracy od swojego sprzętu 

nurkowego. Niepowtarzalna dbałość SCUBAPRO o szczegóły i najwyższa jakość są doskonale 

widoczne w szerokim wyborze proponowanych płetw, masek i fajek. Nigdy nie byłeś tak dobrze 

przygotowany do kolejnego, ekscytującego nurkowania.



SPRZĘT ABC
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kompat ybilne z pask iem COMFORT

kompatybilne z pask iem COMFORT

68 68 

!Ó"TA

CZARNY/SREBRNY

MIRRORED

CZERWONA

SYNERGY TWIN TRUFIT
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.

Regulacja na !yczenie

Klamry z przyciskami 
umiejscowione są na silikonie, 
a nie na ramie, optymalizując 

przestrzeń ruchu paska. 

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. 

Pe"nia kolorów

Szkła Ultra Clear gwarantują 
wyjątkową przejrzystość i jasność 
widzenia. Szkła lustrzane redukują 

odblaski.

 new colours

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

!Ó"TY

NIEBIESKI

RÓ!OWY

TURKUSOWY

PASKI COMFORT
Wygodne paski, zaprojektowane w stylu pasków gogli narciarskich, 

doskonały dodatek do większości masek SCUBAPRO. Wykonane 
z miękkiego, elastycznego materiału, zapobiegającego zaplątaniu 

i wyrywaniu włosów. Prosty montaż za pomocą wpięcia w klamrę 
maski; z uchwytem na fajkę. Dostępne w pięciu kolorach, doskonale 

dopasowane do kolorystyki masek. 

NIEBIESKA

CZERWONA

CZARNA/
SREBRNA

TURKUSOWA

!Ó"TA

!Ó"TA

FIOLETOWA

NIEBIESKA

RÓ!OWA

 new

CZARNY

TURKUSOWA
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CZARNA

NIEBIESKA

NIEBIESKA

RÓ!OWA

CZERWONA

BIA"A

NIEBIESKA/
SREBRNA

CZARNA

RÓ!OWA TURKUSOWA

FIOLETOWA CZARNA/
SREBRNA

NIEBIESKA/
SREBRNA

CZERWONABRONZE

NIEBIESKA/
SREBRNA

BIA"A/
SREBRNA
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CZARNA/SREBRNA

MIRROWED

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

SPECTRA
Zupełnie nowy korpus maski. Specjalna, karbowana 

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

!Ó"TA

!Ó"TA/
SREBRNA

ZOOM EVO
Nowa maska Zoom Evo jest idealna dla wszystkich nurków, 
w szczególności dla tych, używających szkieł optycznych. 

Dzięki nowatorskiemu systemowi wymiany szkieł w tej masce, 
można je szybko wymienić samodzielnie bez dodatkowych 

narzędzi. Ramki maski dostępne są w różnych kolorach, 
pasujących zarówno do płetw Seawing Nova, jacketów Hydros 

Pro i nowej kolekcji UPF. 

Opcjonalnie dostępne:  
szkła Bi-Focus od +1 do +3,  

szkła optyczne od -1,5 do -8,0 oraz +1,5 do +4,0.

 new szk ł a korekcyjne

Maski z dwoma szkłami mogą być niezwykle kompaktowe. Szkła 
umieszczone w niewielkiej odległości od oczu, powiększając pole widzenia 
i jednoczesnie zmniejszając wewnętrzną pojemność, co sprawia, iż takie 
maski dużło łatwiej oczyścić z wody. Idealnie nadają się do stosowania szkieł 
korekcyjnych.

MASKI Z DWOMA SZKŁAMI

KOLOROWE ZESTAWY ZOOM EVO
Zestawy wymiennych kolorowych ramek. 
Wystarczy kliknąć!! 

kompatybilne z pask iem COMFORT
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CZARNA

FIOLETOWA

AQUA

NIEBIESKA

!Ó"TA

ICE BLUE
!Ó"TA

BIA"A

kompatybilne z pask iem COMFORT

kompat ybilne z pask iem COMFORT

kompatybilne z pask iem COMFORT

kompat ybilne z pask iem COMFORT

70 70 

VIBE 2 
Ekstremalnie duża szyba, o 30% większa 
widoczność - także do góry. Nowoczesny design, 
wyjątkowe kolory. Bardzo miękki, liquid silikon. 

STEEL COMP         
Najmniejsza pojemność, dwa szkła. Odporne na zadrapania szkła 
Ultra Clear. Miękki korpus, najlepsze dopasowanie. Obrotowe klamry, 
idealne dopasowanie.

PRZEZROCZYSTA

CZARNA

MASKI DO 
FREEDIVINGU

STEEL PRO        
Bezramkowa maska do freedivingu. Wyjątkowo mała pojemność, 

wyrównanie ciśnienia - mniejsza częstotliwość.   
Także do nurkowań scuba.

PRZEZROCZYSTA

CZARNA

TITAN

MIRROWED OLIVE

NIEBIESKA

ECCO
Idealna do snorkelingu. Uniwesalny kształt, 
ponadczasowy design. Doskonały stosunek 

ceny do jakości.

STEEL         
Bardzo mała pojemność. Uniwersalne 

dopasowanie do szczupłych twarzy. 
Do freedivingu i nurkowania scuba.
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MASKI 
SPECJALNE 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.

FUTURA 1 
Klasyk SCUBAPRO. Maska o najmniejszej 
pojemności.

PRO EAR 2000 
Wyjątkowy system umożliwiający zachowanie 

suchych uszu. Dwa szkła. Wyjątkowo łatwe 
wyrównanie ciśnienia.

Maski z pojedynczą szybą zapewniają niezakłócone pole widzenia. Dużą zaletą dla niektórych 
nurków jest fakt, iż maski tego typu zapewniają widzenie obuoczne także wtedy, gdy nurek 
nie patrzy na wprost.MASKI Z JEDNYM 

SZKŁEM

CZARNA

BIA"A
OLIVE

CZARNA
now y kolor

FRAMELESS GORILLA
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.

FRAMELESS
Oryginalna maska nurkowa bez ramy o charakterystycznym 

prostokątnym kształcie, zapewniająca doskonałe pole widzenia. 
Podwójne uszczelnienie miękkiego, silikonowego korpusu 

zapewnia doskonałe dopasowanie, uszczelnienie i komfort.

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

CZARNA
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BIA"A

kompat ybilne z pask iem COMFORT
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NIEBIESKA

FIOLETOWA

CZARNA

 new

TRINIDAD 3
Maski z jednym szkłem zapewniają nieprzerwane pole 

widzenia. TRINIDAD 3 to maska bez ramki, co daje mniejszą 
objętość i ciężar. Ze względu na niewielką pojemność 

wewnętrzną bardzo łatwa do przedmuchania, dostępna 
w szerokiej gamie żywych kolorów, pasujących do płetw 

Seawing Nova i jacketów Hydros Pro.

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

OS"ONA ZACZEPÓW
W prosty sposób nasuwana jest na 
zaczepy paska maski i chroni włosy 
nurka przed zaplątywaniem się 
w zaczepy. 

PASEK MASKI NA RZEP 
+ OS"ONY PASKA

 new

DEVIL
Maska o wyjątkowym polu widzenia. Czarny silikon 

minimalizuje refleksy światła. Niespotykanie duże pole 
widzenia.

CRYSTAL VU 
Maska z jednym szkłem z bocznymi okienkami 
o wyjątkowym, nieograniczonym polu widzenia. 
Z ekskluzywną ramą.

DODATKI

NIEBIESKA

CZERWONA

SREBRNA

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.  

CZARNA

RÓ!OWA

!Ó"TA

PRZEZROCZYSTA

WHITE
CZARNA

kompatybilne z pask iem COMFORT

kompatybilne z pask iem COMFORT

kompat ybilne z pask iem COMFORT

BRONZE
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CZERWONA

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.

now y kolor

BRONZE

CZERWONA

CZERWONO-
BIA"A

!Ó"TA

RÓ!OWA

SREBRNA

BIA"A

NIEBIESKA

FIOLETOWA

!Ó"TA

BRONZE SREBRNATURKUSOWA

!Ó"TA

NIEBIESKA

FIOLETOWA

TURKUSOWA BIA"A

RÓ!OWA

now y kolor

TURKUSOWA

SCUBAPRO.COM  //  73 SCUBAPRO.COM  //  73 

Fajki SCUBAPRO maja hydrodynamiczny kształt i charakteryzuje je naturalny 
i komfortowy oddech. W zależności od modelu wyposażone są w otwartą rurkę lub 
rurkę z suchą albo półsuchą nakładką oraz zaworki wylotowe, zwiększające komfort.

TURKUSOWA

now y kolor

SPECTRA DRY
Szeroka, owalna rurka fajki z suchą nakładką, całkowicie 
zabezpieczającą przed dopływem wody. 

APNEA
Wyjątkowo miękki, elastyczny materiał. Miękki silikon, 

nietoksyczny. Złożona mieści się w  kieszeni jacketu. 

NIEBIESKA

FIOLETOWA RÓ!OWA

BIA"A

!Ó"TA
CZARNA

FAJKI
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CZERWONA

FUSION DRY
Silikonowa część fajki z systemem drop-away. 
Zawór wylotowy i mocowanie QR. Anatomicznie 
uformowany, wymieniany ustnik.

CZARNA

FIOLETOWA

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.

FUSION PRO
Silikonowa część fajki z systemem drop-away. Nakładka 

chroniąca przed pryskającą wodą, uformowana rurka. 
Anatomicznie uformowany, wymieniany ustnik.

!Ó"TAPRZEZROCZYSTA

CZARNA

NIEBIESKA

TURKUSOWA

!Ó"TA

NIEBIESKA

CZARNA

ICE BLUE

!Ó"TA

AQUA

FIOLETOWA NIEBIESKA

BIA"A

FUN 2
Prosta, standardowa fajka. Do-
skonała 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.

!Ó"TA

!Ó"TA

NIEBIESKA

NIEBIESKA



 
Pióro

Zapewnia idealną 
równowagę 
sztywności 
i elastyczności. 

Wielokrotnie nagradzana płetwa Seawing Nova wyznacza standardy płetw 

nurkowych, łącząc w sobie moc, przyspieszenie i zwrotność płetwy z pełnym 

piórem oraz wydajność płetwy z piórem dzielonym. Dzięki połączeniu 

klasycznej technologii płetw SCUBAPRO z najnowszymi innowacjami 

w dziedzinie hydrodynamiki, Seawing Nova jest perfekcyjną, lekką 

płetwą podróżną. 

SEAWING NOVA

Konstrukcja z elastomeru 
Monprene®

Praktycznie niezniszczalne, 
długożywotne.

Podwójnie wzmocniona 
podeszwa

Lepsza przyczepność na 
mokrych powierzchniach.

Kiesze# na stop$ Ergo 2

Zmniejsza napięcie mięśni 
nóg, dzięki wzmocnieniu 
pięty. 

Odporne na s"on% wod$ 
spr$!yny 

Samoregulujące, wygodne, 
trwałe, łatwe do zakładania 
i zdejmowania.

Przegub PowerRip

Wysoce efektywny kąt 
uderzenia (45°), niezależnie 
od użytej siły. 

Zmienna geometria pióra

Większa moc i lepsza 
stabilność dzięki końcówce 
pióra skierowanej ku górze.
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PŁETWY
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OLIVE

!Ó"TA

FIOLETOWA BIA"A
BLACK

CZARNA

RÓ!OWA

SEAWING NOVA
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 KALOSZOWE
Płetwy kaloszowe Seawing Nova gwarantują taka sama moc, 

przyspieszenie i zwrotność i bezwysiłkowe uderzenie, jak płatwy 
otwarte oraz dodatkowo komfort płetwy kaloszowej. Świetne płetwy do 

eksplorowania tropikalnych raf i wraków. 

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.

Od ponad 50 lat SCUBAPRO jest liderem w technologii płetw. Począwszy od legendarnych Jet Finów po 
współczesną, wielokrotnie nagradzana Seawing Nova. Niezależnie od tego, czy Twoje płetwy są pełne, czy 
dzielone, otwarte, czy kaloszowe – wszystkie zaprojektowano tak, aby zapewnić najwyższa wydajność i komfort 
w każdej sytuacji nurkowej.

NIEBIESKA

GRAFITOWA

now y kolor
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ZE SPR#!YNAMI

ZE STANDARDOWYM PASKIEM 
LUB SPR&'YNAMI STALOWYMI
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CZARNA

CZERWONA

CZARNA

CZARNA

GO FIN
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.

STANDARDOWO DOST&PNE ZE SPR&'YNAMI 
W KOLORZE CZARNYM. KOLOROWE SPR&'YNY 

DOST&PNE OPCJONALNIE.

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.

FIOLETOWA

!Ó"TA

ZIELONA ORANGE

NIEBIESKA

!Ó"TANIEBIESKA
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NIEBIESKA!Ó"TA

BIA"A

BIA"A

!Ó"TA 
KALOSZOWA
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CZARNA 
KALOSZOWA

BIA"A

!Ó"TA

CZARNA

NIEBIESKA

NIEBIESKA

CZARNA

!Ó"TA

NIEBIESKA 
KALOSZOWA

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

JET SPORT 

Nowoczesna, przemyślana płetwa, która zadowoli 
wszystkich nurków. Specjalna konstrukcja pióra 

gwarantuje optymalną, dużą wydajność, otwory znacznie 
redukują opory wody, ograniczając zmęczenie nurka. 

Dostępne jako regulowane i kaloszowe.

CZARNA  

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

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

CZARNA
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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.

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

ZESTAWY Z FAJKĄ
kompat ybilne z pask iem COMFORT

kompat ybilne z pask iem COMFORT
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FLUIDA
Ponadczasowa, klasyczna płetwa kaloszowa. Doskonały 

napęd zapewnia hydrodynamicznakonstrukcja. 
Doskonale współgra z zestawem do snorkelingu PANTAI. 

Nispotykany stosunek ceny do jakości.

NIEBIESKA

SNORKEL PLUS
Płetwy regulowane, stworzone do użytku na 
gołą stopę. Mogą być stosowane także na buty 
neoprenowe.

TURKUSOWA

NIEBIESKA

CZARNA

BIA"A

RÓ!OWA

!Ó"TA

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

NIEBIESKA

NIEBIESKA

!Ó"TA

NIEBIESKA

BIA"A

TURKUSOWA
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POCZ$TEK PASJI 
NA CA%E "YCIE
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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 new new
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R!KAWICE REBEL 
D-FLEX 2.0 
Super stretch, wygodne dla 
dzieci.

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.

SKARPETY 
HYBRID REBEL 2.55
Skarpety neoprenowe dla dzieci 
z cienką, antypoślizgową podeszwą.

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.

KAILUA
Oddychające buty na 
plażę.

NO ZIP  6.5
Buty neoprenowe z zapięciem na 
rzep.
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kompatybilne z pask iem COMFORT
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TURKUSOWA !Ó"TA

ZIELONA
NIEBIESKATURKUSOWA

BIA"A

NIEBIESKA

ZIELONA

ZIELONA

!Ó"TA

!Ó"TA

NIEBIESKA

!Ó"TA

ZIELONA
NIEBIESKA

REBEL BCD
Regulacja rozmiaru od 128 do 164 - jacket 
rośnie dzięki systemowi podwójnych klamer 
i możliwości wymiany pasa brzusznego 
(w komplecie).

CHILD 2 MASK

CHILD 2 SNORKEL

MINI VU MASK

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 SNORKEL

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

FLUIDA
Dobry napęd dzięki kanalikom 
odprowadzającym wodę. 

ZIELONA

NIEBIESKA

SPIDER SET

!Ó"TA

ZIELONA

RÓ!OWA

TURKUSOWA



ODWA" SI! NA 
WYJ$TKOWO&#
Pod wodą liczy się każda część sprzętu nurkowego. 

Od retraktora, na którym wisi komputer nurkowy po 

kieszeń, która chroni ulubioną maskę. Twoja przygoda 

z nurkowaniem zasługuje na akcesoria i torby 

najwyższej jakości. Uzupełnij swoje doznania nurkowe 

o lekkie, trwałe torby, genialne lampy i inne akcesoria, 

które nigdy Cię nie zawiodą. 



TORBY & DODATKI
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LAMPY

86 86 

65˚
15˚

     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.

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.

23.2

15.0

720R

720

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.

Entry

Exit Diffusion shield

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

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.

220

9.5

13.5

12.7
720 W

720R W

21.0

80˚

80˚
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Obs"uga 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)

D"ugotrwa"e, niezawodne zasilanie

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

Pi$( podstawowych trybów 
)wiecenia

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

Tryb awaryjny

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

Jako)( Cree LED

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

Pe"ny 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

Bezpiecze#stwo i niezawodno)(

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

Materia" obudowy

Głowica lampy wykonana 
z anodyzowanego aluminium, 
obudowa ze wzmocnionego 
włókna węglowego.
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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 // 51x41x18cmm

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

CABIN BAG NA 4 KÓ"KACH
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

88 88 

Niezależnie od tego, czy chodzi o transport sprzętu z samochodu do łodzi, z hotelu na plażę, czy z domu przez pół 
świata, torby nurkowe odgrywają ważną rolę w aktywnym nurkowaniu. Torby podróżne SCUBAPRO zaprojektowano 
z myślą o wytrzymałości i trwałości, ze szczególnym zwróceniem uwagi na potrzeby nurków.
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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

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

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
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APNEA BEACH BAG   
Wytrzymały brezent PCV.

Wymiary: 94x26x16 cm
Waga: 0,4 kg

Pojemność: 39L

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

 

NIE SPRZEDAWANA 
ODDZIELNIE
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MAKO
Dostępny w wersji z tytanu lub stali 
nierdzewnej. Ostrze wielofunkcyjne 8,5cm.

TK15
Pierwszy z nowej serii noży nurkowych "Tactical". 15 cm ostrze ze stali 
nierdzewnej posiada zarówno gładką, jak i ząbkowaną krawędź, profil do 
cięcia lin i klucz do szekli. Nóż jest wyposażony w wytrzymałą rękojeść 
i wykonaną ze wzmocnionego włóknem szklanym polimeru pochwę. 

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.

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.

 new

Lepiej mieć nóż i go nie używać, niż go potrzebować i nie posiadać. Noże SCUBAPRO są nieodzownym dodatkiem 
dla odpowiedzialnych nurków, posiadają trwałe, odporne na korozje ostrze i krawędzie tnące.

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

2 0 0 9

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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SAFETY & FUN
Bojka asekuracyjna 
i kamizelka wypornościowa.
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DIVE ALERT PLUS
Najlepszy sygnalizator 
bezpieczeństwa do użytku pod 
i nad wodą.

TANK BANGER  
Sygnaizator - plastikowa 
kulka. Mocowany do butli.

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

SHAKER 

Magnetyczne mocowanie.

PRZECHOWYWANIE & KOMUNIKACJA

DRY BOX
215x150x110cm

MINI DRY

JAJO

TABLICZKI 

BOJA POWIERZCHNIOWA
Idealna dla freediverów, z flagą 
nurkową.
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KOŁOWROTKI & UCHWYTY

WIESZAKI
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UCHWYTY NA W!#E

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

MULTI PURPOSE 
REEL 50M

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

REEF HOOK
 Z metalowym kara-
binkiem i liną 1m.

UCHWYTY OCTOPUSA 

BRELOK O-RING 
TANK 
Na zapasowe O-ringi.

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

WIESZAK 
UNIWERSALNY  

Różne możliwości 
przechowywania i suszenia 

sprzętu.

USTNIKI

POCKET MASK
Maska do przeprowadzania 

sztucznego oddychania. Filtr 
bakteryjny, jednorazowa osłona.

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

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

SYSTEMY BALASTOWE

PASY BALASTOWE
PAS BALASTOWY

O"ÓW NA NOGI

O"ÓW SOFT
Przyjazne dla środowiska torebki z materiału 
Cordura zabezpieczające przed jakimkolwiek 

kontaktem ołowiu z wodą.

NOSZAK 
BALASTOWY 

COMFORT  

ZESTAW AKCESORIÓW

ZESTAW AKCESORIÓW DO JACKETÓW I LAMPY
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OBEJMY STALOWE DO 
BULI
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 
BUTLE

STOPA BUTLIUCHWYT BUTLI

Bibo-Kit assembled.

ATA PRO TRIMIX 
ANALIZATOR

NITROX  
ANALIZATOR

BIBO-KIT

BUTLE STAGE

MULTITOOL

FLASHY LED
Błyskowa lampa Mini LED. 
3 baterie CD1220.

NI-GLO LIGHTSTICKS
W różnych kolorach. 
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ŚRODKI PIELĘGNACYJNE
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KLEJE      PIEL!GNACJA 
MASKI       

B.C. LIFE/MIRAZYME/SHAMPOO PIEL!GNACJA ZAMKÓW     

MARKERY DO SPRZ!TU   
Kolorowe markery do oznakowania sprzętu. 
Nietoksyczne, wiele kolorów.




