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VÍTEJTE

NEJUZNÁVANĚJŠÍ ZNAČKA

Vítáme vás v katalogu SCUBAPRO 2019, který vám představí poslední
novinky v oblasti potápěčské techniky a vybavení. Na každé stránce
najdete to nejlepší z letošní nabídky novinek. Jedná se o produkty
vysoce pokročilé z hlediska designu i technického provedení jednoduše to nejlepší, co momentálně trh s potápěčskou technikou
nabízí. Vaše hledání by ale nemělo skončit jen na stránkách tohoto
katalogu. Navštivte náš web SCUBAPRO.COM pro další informace
o kompletní řadě produktů pro potápění a šnorchlování. S naším
vybavením na vaše ponory zcela jistě nezapomenete.

Vybavení SCUBAPRO najdete na palubách potápěčských lodí i v
potápěčských resortech po celém světě. Ať už ho používají úplní
začátečníci, sezónní potápěči nebo veteráni, tato značka má mezi
potápěči velkou důvěru. Když se potápíte s vybavením SCUBAPRO,
máte jednoduše to nejlepší, co je k dispozici.

NAŠE LEGENDA
Společnost SCUBAPRO, která je v současnosti předním světovým
výrobcem potápěčského vybavení, byla založena již v roce 1963
dvěma průkopníky. Těmi nebyl nikdo menší než Gustav Dalla Valle a
Dick Bonin. Již více než 50 let zůstává SCUBAPRO hlavním tahounem
v tomto průmyslovém odvětví, který díky své vášni pro inovace
zásadně změnil tvář potápění.

VŽDY PRVNÍ, VŽDY NEJLEPŠÍ
Již od samého začátku byla společnost SCUBAPRO leaderem v oblasti
vývoje kvalitního vybavení, se kterým je potápění bezpečnější a
zábavnější. Technici SCUBAPRO těží z velmi náročného výzkumu
a dlouholetých zkušeností. Na trh tak vždy přijdou s něčím novým
a vzrušujícím. Zde je výčet jen několika málo inovací, které navždy
změnily svět potápění.
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“Po celém světě se Mission Blue při svých expedicích, které mají vyzdvihnout a poukázat
na krásu a křehkost oceánu, spoléhá především na vybavení SCUBAPRO. Lidé nám
děkují, že dbáme o jejich bezpečnost a připojují se k nám v tomto poslání
chránit modré srdce naší planety. “

– Dr. Sylvia Earle
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O NÁS

POTÁPĚČI
NAŠE OCEÁNY
BUDOUCNOST NAŠÍ PLANETY

Více než 50 let zasvětila společnost SCUBAPRO rozvoji
potápění a ochraně světových oceánů, které nám dávají tolik
radosti, vzrušení a dobrodružství.
Od našich ekologicky šetrných produktů, materiálů a výrobních
postupů, přes finanční podporu celé řady organizací věnujících
se ochraně životního prostředí, po naši práci v roli ambasadorů
Deep Elite - žádná potápěčská společnost nedělá v oblasti
ochrany prostředí, které milujeme a tak rádi prozkoumáváme,
víc než právě my.

NAŠE AKTIVITY. EKOLOGICKY
ŠETRNÉ PRODUKTY.
Produkty SCUBAPRO jsou jednoznačně nejekologičtější na trhu.
V roce 2012 jsme v rámci našich snah o snižování škodlivých
látek a emisí jako první představili neopren X-Foam. V roce
2016 jsme zase představili lepidlo bez obsahu rozpouštědel
Aqua Alpha, které používáme u našich obleků Everflex.
Počínaje tímto rokem se lepidlo Aqua Alpha využívá u všech
neoprenových suchých obleků, mokrých obleků, krátkých
obleků, kukel a rukavic silnějších než 1,5 mm. Chráníme tak
lépe nejen potápěče a naše zaměstnance, ale také životní
prostředí.

EKOLOGICKY ŠETRNÉ OBALY.
Δ Všechny naše plicní automatiky, přístroje i potápěčské
počítače jsou již zabaleny v recyklovaných kartonových
obalech. Neustále pracujeme na nahrazování našich
plastových obalů za látkové (viz např. obal MK25 EVO/S620 Ti).
Δ B ěhem několika posledních let tvrdě pracujeme na odstranění
plastových obalů u většiny našeho příslušenství. Plastové
obaly jsme například přestali používat u všech našich
náhradních dílů. Náš cíl je uplatňovat stejný přístup i u všech
ostatních produktů.
Δ Většina našich masek je dodávána v obalech, které umožňují
opakované použití - jsou ideální například pro přepravu nebo
ukládání masek, ale nabízejí také místo na užitečné drobnosti
nutné k potápění (např. retraktor, drobné náhradní díly, Sea
Drops apod.).
Δ Plastové pytle na boty nahrazujeme za látkové pytle. Ty je
možné opakovaně použít pro přepravu a uskladnění bot.
Podobné obaly zavedeme v roce 2020 také u potápěčských
ponožek, rukavic a kukel.

Produkty SCUBAPRO pomáhají novým i zkušeným potápěčům
prozkoumávat a objevovat nádherný a jedinečný svět pod
vodou. Rádi bychom vás touto cestou vyzvali, abyste se k nám
v našem úsilí zaměřeném na ochranu přírodních zdrojů připojili.

PROPAGACE POTÁPĚNÍ PŘI SOUČASNÉ
OCHRANĚ NAŠICH OCEÁNŮ
To je hlavní motto společnosti SCUBAPRO. Naše poslání, náš
úkol, naše vášeň. Rádi bychom šli ostatním příkladem.

OCEÁNSKÝ ÉTOS.
SCUBAPRO věří v sílu společného řešení těch největších
problémů, kterým oceány čelí. Snažíme se vzbudit v každém
potápěči pocit odpovědnosti za ochranu podmořského
prostředí. Již více než 50 let podporujeme úsilí organizací jako
např. Mission Blue, Galapagos National Parks, Conservation
International, WWF, Antinea Foundation, San Diego Oceans
Foundation, REEF, National Marine Life Center, Sharkproject,
SOS Seaturtles, Yaqu Pacha, Ozeankind a celé řady dalších.

ŽIVOT DLE NAŠICH HODNOT.
Ve SCUBAPRO jsme nadšení potápěči. Mnozí z nás se aktivně
podílí na různých iniciativách zaměřených na ekologii
a životní prostředí. A v této souvislosti přijímáme také
osobní odpovědnost za ochranu toho, co je pro potápěče
nejcennější - oceánů. Věděli jste například, že Dr. Sylvia Earle
je dlouholetou členkou naší správní rady? Nebo že prezident
SCUBAPRO je členem poradního výboru National Oceanic and
Atmospheric Administration (NOAA) Marine Sanctuaries? Také
naši zaměstnanci jsou aktivní. Naše regionální zastoupení
pravidelně pomáhají s čištěním pláží a dalšími iniciativami. A
protože věříme, že více potápěčeů znamená i více ochránců
oceánů, myslíme i na nové potápěče, ať už to jsou sociálně
vyloučené skupiny dětí nebo váleční veteráni.

12,7 MILIÓNŮ TUN PLASTŮ SKONČÍ KAŽDÝ ROK V NAŠICH OCEÁNECH.

JE NEJVYŠŠÍ ČAS JEDNAT!

Δ Některé z našich ploutví již nabízíme v síťových obalech, které
lze používat opakovaně. U všech našich ploutví plánujeme
používat nové obaly z recyklovaného papíru. Podobné
inteligentní obaly budeme v blízké budoucnosti zavádět i u
dalších našich produktů.
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DÝCHEJTE ZLEHKA
SCUBAPRO JAKO SYMBOL KVALITY
Používáte-li během ponoru plicní automatiky SCUBAPRO,
můžete být naprosto klidní. Kvalita, spolehlivost a špičkový
výkon - proto jsou plicní automatiky SCUBAPRO mezi
potápěčskou veřejností tak známé a oblíbené.
Prozkoumávejte hloubky s plicními automatikami SCUBAPRO
a ani si neuvědomíte, že dýcháte pod vodou. Naše automatiky
vám nabídnou absolutně nejlepší průtok vzduchu pro opravdu
přirozené dýchání bez jakékoliv námahy. Vy se tak můžete
plně soustředit na to, co děláte a neřešit vaše vybavení.
Užijte si každý ponor opravdu na maximum.

PŮL STOLETÍ ZKUŠENOSTÍ
Přes 50 let je značka SCUBAPRO jasnou jedničkou ve vývoji
potápěčského vybavení a v inovacích. Za tu dobu se nám
podařilo změnit tvář potápění. Veškerá naše rozhodnutí - od
návrhu výrobků až po jejich výrobu - byla vždy motivována
kvalitou, nikoli cenou. Naše produktová řada špičkových
plicních automatik je toho nejlepším důkazem.

VÝZKUM A VÝVOJ
SCUBAPRO investuje nemalé prostředky do vývoje výrobků.
Naše technologicky vyspělá centra pro výzkum a vývoj jsou
vybavena nejnovějšími zkušebními přístroji a sofistikovanými
nástroji pro shromažďování a analýzu dat, abychom zajistili
nejvyšší možnou spolehlivost našich plicních automatik.
Naše testy jsou komplexní, vyčerpávající a intenzivní - svým
rozsahem přesahují běžné standardy v našem odvětví.

BEZKONKURENČNÍ VÝKON
Plicní automatiky SCUBAPRO si zachovávají nejvyšší možný
výkon po extrémně dlouhou dobu. Jejich spolehlivost
přičítáme vysoce kvalitním komponentům, průlomovým
materiálům, ale i desítkám let našich zkušeností s vývojem.
Výsledkem je mimořádná kvalita a spolehlivost.
Naše plicní automatiky skvěle vypadají, ale to nejdůležitější se
samozřejmě skrývá uvnitř.
Díky technické vyspělosti našich automatik si můžeme
dovolit servisní interval 24 měsíců / 100 ponorů. Při nákupu
prostřednictvím autorizovaných prodejců SCUBAPRO
můžeme také prvnímu majiteli nabídnout doživotní
celosvětovou záruku.

ZNAČKA, KTERÉ POTÁPĚČI DŮVĚŘUJÍ
Největším důkazem o kvalitě našich plicních automatik
jsou spokojení potápěči po celém světě. Na lodích a v
potápěčských kruzích všude ve světě mají naše plicní
automatiky skvělou pověst pro svůj výkon i spolehlivost.
Naše popularita je největší mezi profesionálními potápěči
a instruktory, kteří jsou na své vybavení od SCUBAPRO
skutečně pyšní. S námi nemůžete udělat chybu.

4

INOVÁTOR PLICNÍCH AUTOMATIK

1

Č.

Δ První píst s vyváženým průtokem vzduchu na trhu.
Δ První druhý stupeň, který tvořil regulovatelný vyvážený ventil.
Δ První plicní automatika integrující inflátor kompenzátoru vztlaku s druhým stupněm.
Δ První kdo představil systém VIVA.
Δ První kdo nabídl patentovaný systém XTIS (systém rozšířené tepelné
ochrany), který dokáže proměnit MK25 EVO - obecně uznávaný jako
nejvýkonější první stupeň na trhu - do podoby vysoce výkonné plicní
automatiky pro potápění v ledové vodě.

VÝKON, KTERÝ ZÍSKAL ŘADU OCENĚNÍ
Vedle níže uváděných cen a dalších úspěchů, především v amerických médiích, získávají plicní automatiky SCUBAPRO mnoho
ocenění po celém globálním trhu. Mezi tato ocenění patří například ceny Tauchen Awards v Evropě, ale i velká pozornost věnovaná
našim produktům v recenzích a produktových hodnoceních ze strany médií po celém světě.
Plicní automatiky SCUBAPRO konzistentně poráží své konkurenty v nezávislých testech a hodnoceních, neboť nabízí spolehlivý
výkon bez ohledu na hloubku, tlak v lahvi či rychlost dýchání.

MK11/C370

2018 ScubaLab Best Buy

2017 ScubaLab Tester’s Choice

MK25 EVO/S620 TI

2017 Scuba Diving Magazine’s
“Gear of the Year”

MK25 EVO/A700
CARBON BLACK TECH

2016 ScubaLab Tester’s Choice

MK25 EVO/G260

2015 ScubaLab Tester’s Choice

MK17 EVO/G260

MK2 EVO/R195

2015 Unterwasser Test Winner
2015 ScubaLab Best Buy

2015 ScubaLab Best Buy
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VÝHODY PÍSTU
Úkol prvního stupně plicní automatiky je poměrně
jednoduchý: snížit vysoký tlak vzduchu proudícího z lahve
na konzistentní středotlak, který je dodáván do druhého
stupně. Doposud bylo nejjednodušším způsobem, jak tohoto
docílit, použití pístového prvního stupně.

PÍST S VYVÁŽENÝM PRŮTOKEM
VZDUCHU
První stupně s pístem s vyváženým průtokem vzduchu
jsou nejčastější volbou náročných sportovních potápěčů a
profesionálů. Zde jsou důvody proč:

VÝKON
Žádný jiný design prvního stupně nezvládne dosáhnout
tak vysoké rychlosti průtoku vzduchu jako právě tento typ
prvního stupně. Na výkon přitom nemá absolutně žádný vliv
měnící se tlak v lahvi nebo hloubka.

SPOLEHLIVOST
Mnohem jednodušší mechanismus díky použití malého
počtu dílů. Přesto tyto plicní automatiky nabízejí excelentní
spolehlivost a vyžadují jen minimální údržbu.

REAKCE
Použití lehčích a citlivějších komponentů má za následek
ultra rychlou reakci na dýchání, okamžitou dodávku vzduchu
v případě potřeby a extra vysoký průtok vzduchu, především
pak při nízkém tlaku v lahvi.

VŠESTRANNOST
První stupně s pístem s vyváženým průtokem vzduchu
pracují stejně spolehlivě v teplých i ledových vodách.

KLASICKÝ PÍST.
Tato časem prověřená technologie se využívá již několik
desetiletí. Jedná se o skutečnou klasiku:

JEDNODUCHÝ MECHANISMUS
Nejjednodušší možný mechanismus umožňující řízení
poklesu tlaku při přechodu vzduchu z nádrže do druhého
stupně.

NENÁROČNOST
Ačkoliv nezvládá kompenzovat drobné změny tlaku při
spotřebě vzduchu, což umí například první stupně s
vyváženým průtokem vzduchu, vyžadují tyto první stupně
díky svému jednoduchému provedení jen minimální údržbu.
Přitom nabízejí spolehlivý proud vzduchu.

EKONOMIČNOST
Skvělá volba pro nové potápěče hledající snadný systém
pro zajištění dodávky vzduchu. Velmi snadno se používá, je
spolehlivý a pořizovací náklady jsou velmi přijatelné.
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MK25 EVO
Rok za rokem se tato vlajková loď SCUBAPRO umísťuje na prvních místech všech
nezávislých testů jako zcela bezkonkurenční a nejvýkonnější první stupeň na trhu. Díky
technologii pístu s vyváženým průtokem vzduchu nabízí tento první stupeň garantovanou
maximální citlivost a schopnost dodat vzduch okamžitě a v dostatečném množství dle
aktuální potřeby potápěče, navíc v každém potápěčském prostředí a bez ohledu na teplotu
vzduchu.

PATENTOVANÝ SYSTÉM ROZŠÍŘENÉ TEPELNÉ OCHRANY (XTIS)
Zcela izoluje vnitřní mechanismus od okolního prostředí a tím zvyšuje odolnost vůči ledové
vodě až o 30 % a zpožďuje tvorbu ledových krystalek. To radikálně zvyšuje spolehlivost
dýchání při potápění v extrémních podmínkách.

PROTILEHLÉ HP PORTY
První stupeň je možné umístit buď nahoru či dolů.

PĚT LP PORTŮ S VYSOKÝM PRŮTOKEM VZDUCHU
Nabízejí až o 15 % vyšší průtok vzduchu než standardní nízkotlaké porty.
Pro snadné připojení hadic jsou tyto porty navíc umístěné na 360° otočném středu.

MK21
I přesto, že je asi o 20 % menší než MK25 EVO, profituje ze stejné
technologie. MK21 představuje moderní první stupeň špičkového
provedení, který je díky své velikosti a hmotnosti ideální volbou pro
cestující potápěče. Jeho přizpůsobitelné uspořádání portů je rovněž
užitečné pro technické potápění.

PÍST S VYVÁŽENÝM PRŮTOKEM VZDUCHU
Bez větší námahy nabízí potápěči stálý proud vzduchu, který není nijak
ovlivněn hloubkou, tlakem dýchací směsi v lahvi nebo rychlostí dýchání.

VNĚJŠÍ ŽEBROVÁNÍ
Unikátní design pro optimální tepelnou výměnu s vnějším žebrováním pro
ještě vyšší odolnost proti zamrzání.

VOLITELNÝ PÁTÝ PORT S KRYTKOU
Optimalizuje konfiguraci hadic. K dispozici jsou čtyři šikmé nízkotlaké
porty a navíc pátý středový nízkotlaký port s vysokým průtokem vzduchu ideální pro technické potápění.

MK2 EVO
MK2 EVO je opravdu spolehlivý první stupeň s klasickou technologií pístu, který se otevírá ve
směru proudění vzduchu. Jeho vnitřní komponenty byly navrženy tak, aby byly odolné vůči
zamrznutí a zvládly ty nejnáročnější podmínky při potápění v extrémně ledové vodě. Jedná
se o skvělou plicní automatiku pro začínající potápěče, veterány, ale i potápěče, kteří často
cestují a preferují jednodušší a cenově dostupné vybavení. Pro ty, kteří hledají spolehlivou a
nenákladnou pístovou plicní automatiku, která zvládne i potápění v ledové vodě, je MK2 EVO
skvělou volbou.

PATENTOVANÝ SYSTÉM XTIS
Zcela izoluje mechanické prvky před chladem, čímž zvyšuje odolnost vůči zamrznutí v průměru o
50 % v porovnání s předchozími modely, aniž by byl jakkoli negativně ovlivněn dýchací výkon.

MODERNÍ KOMPONENTY
Mezi další technická vylepšení patří ochranné vnitřní izolační pouzdro pružiny a povlak, izolační
pouzdro pístu a krytka s ochranou proti zamrznutí. Všechny tyto prvky přispívají k vyšší
odolnosti vůči zamrznutí plicní automatiky.

CERTIFIKACE DO LEDOVÉ VODY
Splňuje požadavky nové normy EN250-2014 pro zajištění požadovaného dýchacího výkonu
v ledové vodě.
PLICNÍ AUTOMATIKY // 7

MEMBRÁNOVÉ
PRVNÍ STUPNĚ
Membránový první stupeň s vyváženým průtokem vzduchu
je o něco složitější, než pístový první stupeň, neboť
obsahuje více pohyblivých komponentů. Nicméně i jeho tělo
je utěsněno před vlivy vnějšího prostředí a tedy chráněno
před vniknutím vody nebo jiných znečišťujících látek a
tím poškození vnitřního mechanismu. Z těchto důvodů
je oblíbenou volbou potápěčů, kteří se často potápějí ve
vodách obsahujících velké množství rozpuštěných částic,
bahna nebo jiných kontaminantů. Všechny membránové
první stupně SCUBAPRO nabízejí spolehlivou a konzistentní
dodávku vzduchu bez ohledu na tlak v lahvi.

MK19 EVO

new

ŠPIČKOVÝ PRVNÍ STUPEŇ PRO POTÁPĚNÍ V LEDOVÉ NEBO
ZNEČIŠTĚNÉ VODĚ.
MK19 EVO využívá přednosti systému MK17 EVO, který je
zcela utěsněn od vnějších vlivů, v kombinaci s novou suchou
komorou zvyšující odolnost vůči zamrzání a poskytující
konzistentní proud vzduchu i v těch nejchladnějších vodách.
Ze systému MK25 EVO pak tento první stupeň převzal
uživateli velmi ceněný otočný díl s porty , se kterým je
uspořádání a připojení hradic opravdovou hračkou. Díky
špičkovému výkonu v ledové vodě a kompaktním rozměrům
je MK19 EVO ideální volbou pro profesionální a technické
potápěče. Nadšení z něj ale bez pochyb budou i rekreační
potápěči.

SYSTÉM UTĚSNĚNÝ OD VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ
Vnitřní komponenty jsou zcela utěsněny od vlivů vnějšího
prostředí. Do těla automatiky z chromované mosazi
námořního standardu se tak nedostane voda ani žádné
nečistoty, které by negativně ovlivnily vnitřní mechanismus.

POKROČILÁ SUCHÁ TLAKOVÁ KOMORA
Chrání před zamrznutím, nabízí vyšší míru ochrany a
zlepšuje výkon. Přispívá k bezproblémovému provozu bez
ohledu na to, jak ledová nebo znečištěná voda je. Systém
dvojité pružiny pro dlouhodobou spolehlivost.

360º OTOČNÝ STŘEDOVÝ DÍL S LP PORTY
Maximální všestrannost - pět nízkotlakých portů s vysokým
průtokem vzduchu s neomezenými možnostmi uspořádání a
připojení hadic.
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FPO
MK17 EVO
Membránový první stupeň MK17 EVO s vyváženým prouděním vzduchu nabízí konstantní
proud vzduchu bez větší námahy. Jeho vnitřní systém je zcela utěsněn od vnějších
vlivů, díky čemuž je zajištěn bezproblémový provoz i v ledových či silně zakalených nebo
znečištěných vodách. Tento první stupeň je oblíbenou volbou potápěčů prozkoumávajících
jeskyně nebo vraky, kteří se často pohybují v prostředí kontaminovaném nečistotami.

SUCHÁ TLAKOVÁ KOMORA
Zvyšuje odolnost vůči zamrznutí a zajišťuje konzistentní průtok vzduchu i v ledových
vodách.

SYSTÉM UTĚSNĚNÝ OD VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ
Chrání vnitřní mechanismus před vodou a znečištěním.

VYSOCE ÚČINNÝ VNITŘNÍ DESIGN
Nabízí více vzduchu z LP portů s vysokým průtokem vzduchu - ty jsou speciálně
konfigurovány pro jednodušší připojení a vedení hadic.

MK 11
Jeho kompaktní provedení přispívá k nízké hmotnosti i malé velikosti - MK11 je
tak ideální volbou pro cestování. Nabízí stejnou základní strukturu jako MK17 EVO,
ovšem bez suché komory. Je vhodný především pro potápěče vyhledávající mírné
vody.

MEMBRÁNOVÉ PROVEDENÍ S VYVÁŽENÝM PRŮTOKEM
Zajišťuje konstantní průtok vzduchu bez větší námahy a bez ohledu na hloubku,
tlak v lahvi nebo rychlost dýchání.

VÍCE PORTŮ
Dva HP porty, dva LP porty s vysokým průtokem vzduchu a dva standardní LP
porty - nespočet možností zapojení a vedení hadic.

SNADNÁ REGULACE STŘEDOTLAKU
Vnější regulace středotlaku umožňuje technikům snadno a rychle vyladit dýchací
výkon automatiky.
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TŘÍDA A
Precizní ručně vyráběné druhé stupně třídy A jsou opravdu nezničitelné. Díky celokovovému pouzdru, speciálnímu čelnímu krytu a
kovovému pouzdru ventilu nabízí A700 nejen dlouhou životnost, ale i špičkový výkon. Technologie ventilu s vyváženým průtokem
vzduchu, vnitřní trubice z ušlechtilé oceli a zvětšený výdechový ventil zajistí bezkonkurenčně snadné nadechování i vydechování během
ponoru.

A700
Navržen pro potápěče, kteří chtějí to nejlepší. A700 nabízí špičkový
dýchací výkon. V kombinaci s MK25 EVO nebo MK17 EVO získáte
bezkonkurenční plicní automatiku do vod všech teplot.

CELOKOVOVÉ PROVEDENÍ

Umožňuje
plně využít výhod vysoké rychlosti tepelné výměny, což je velké
plus při potápění v ledové vodě.

ROBUSTNÍ KONSTRUKCE
 peciální šroubovací čelní kryt a kovové pouzdro v kombinaci s
S
nerezovým pouzdrem ventilu pro roky potápění v agresivním prostředí.

SNADNĚJŠÍ DÝCHÁNÍ
Kovová konstrukce umožňuje použití větší membrány uvnitř kompaktního
pouzdra - tím je zvýšena citlivost dýchání.

MK25 EVO BT/A700 CARBON BLACK TECH
Všechny výhody A700 a k tomu lehký, avšak prakticky nezničitelný čelní
kryt z karbonového vlákna s velmi odolnou povrchovou úpravou Black
Tech pro maximální ochranu. Výkonný systém pro technické potápění a
mnohem více.

LEHKÝ A VÝKONNÝ SYSTÉM
Pouzdro je celokovové, ale čelní kryt je ručně vyrobený z uhlíkových
vláken, která jsou lehká a prakticky nezničitelná.

POKROČILÉ MATERIÁLY
Uhlíková vlákna zvládnou silné nárazy bez poškození. Navíc snižují
celkovou hmotnost pouzdra.

OCHRANNÝ POVLAK

Povrchová
ochrana Black Tech na všech kovových komponentech chrání
nejen před škrábanci, ale také před účinky slané vody a koroze. Tento
ochranný povlak tvoří vnitřní vrstva z niklu (schváleno FDA) a lesklá vnější
vrtva DLC (diamantu podobný uhlík).
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TŘÍDA D
Tento druhý stupeň třídy D je i díky jeho charakteristickému vzhledu oblíben mezi potápěčskými nadšenci již více než tři desetiletí.
Jeho nová generace přináší to nejlepší z původního druhého stupně, avšak v kvalitě 21. století. Díky špičkovému výkonu, spolehlivosti
a stylu jde o jednu z nejkomfortnějších plicních automatik, která vyniká snadným a plynulým dýcháním.

D420

new

NADČASOVÝ DESIGN, ŠPIČKOVÝ DÝCHACÍ VÝKON
Perfektní kombinace bohaté potápěčské historie a
pokročilé technologie. D420 přináší špičkový dýchací
výkon v provedení v klasickém stylu. Jeho součástí je
zcela nový vyvážený ventil s progresivní regulací průtoku,
který zajistí dostatek vzduchu pro komfortní a plynulé
dýchání, jako byste snad ani nebyli pod hladinou. Tento
technický klenot je určen pro všechny potápěče a všechny
druhy ponorů.
SYSTÉM DIVE/
PRE-DIVE

SKELNÝM VLÁKNEM VYZTUŽENÉ NYLONOVÉ TĚLO
Je ultra odolné a umožňuje připojit LP hadici z pravé či
levé strany pro maximální flexibilitu.

SYSTÉM DIVE/PRE-DIVE

Směřují proud vzduchu k výdechovému ventilu, čímž
dramaticky snižují námahu při vydechování.

Tlačítko na těle druhého stupně s výstupkem
pro snadné seřízení směru proudění vzduchu
z ventilu (dive - ponor / pre-dive - před
ponorem).

SPECIÁLNĚ NAVRŽENÁ MEMBRÁNA

VÝKONNÉ TLAČÍTKO SPRCHY

VNITŘNÍ KŘIDÉLKA

Je umístěna v dolní části těla, díky čemuž profituje z
tlakového spádu ve vzpřímené poloze. Dýchání je tak
podstatně jednodušší.

Díky novému konceptu, který dává D420
jeho charakteristický vzhled, tlačítko
sprchy snadno najdete a stisknete, ať už v
rukavicích či bez nich.
ÚČINNÁ SPRCHA
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TŘÍDA S
Třída S představuje druhé stupně s technologií vyváženého ventilu. Ta se stala synonymem špičkové kvality, nedostižné technické
vyspělosti a dokonalého dýchacího výkonu.

S620 TI
S620 Ti nabízí ve svém vylepšeném a technicky vyspělém
provedení to nejlepší z oblíbeného předchůdce S600. Vyniká
špičkovým výkonem, plynulým průtokem vzduchu a komfortním
lehkým provedením. Tato plicní automatika je ideální do vod každé
teploty, všech hloubek a každého prostředí.

BEZKONKURENČNÍ TECHNICKÉ PROVEDENÍ
Menší a lehčí verze nejprodávanějšího druhého stupně SCUBAPRO.

ŠPIČKOVÝ VÝKON
V ylepšená dýchací práce (o 37 % méně úsilí než v případě S600).

POKROČILÁ INOVACE
 orozivzdorná titanová trubice chrání druhý stupeň před
K
škodlivými vlivy mořského prostředí.

VYLEPŠENÝ T-KUS
 ový design odvádí skvělou práci při odklonu bublin mimo zorné
N
pole potápěče a přispívá k podstatně nižší námaze při dýchání.

PLNÁ REGULOVATELNOST
 nadno uchopitelné tlačítko pro regulaci nádechového odporu a
S
VIVA systém k nastavení plicní automatiky dle osobních preferencí
a specifických podmínek každého ponoru.

S600
Nejprodávanější druhý stupeň SCUBAPRO s vyváženým prouděním
vzduchu S600 je známý především díky svému skvělému výkonu,
snadnému ovládání a komfortnímu dýchání. Uživatelům nabízí několik
možností regulace a také velmi účinné tlačítko sprchy. Jeho vyztužené
polymerové pouzdro, nerezová přední krytka a nerezová vnitřní trubice
zajistí, že tento osvědčený druhý stupeň nabídne ve všech situacích a
za všech okolností ten nejlepší výkon.

MK25 EVO T/S620 X-TI
Nejvyspělejší plicní automatika SCUBAPRO, která je nejen
ultralehká, ale také celá korozivzdorná. Tvoří ji kompletně
vybavený druhý stupeň S620 TI s titanovou trubicí a titanovou
čelní krytkou v kombinaci s prvním stupněm MK25T EVO. Ten
je vyroben z jednoho kusu korozivzdorného titanu a zajistí této
plicní automatice řadu let bezproblémového užívání.

Raja Ampat, Indonesia
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TŘÍDA G
Druhé stupně třídy G jsou nejčastěji napodobovanými druhými stupni
všech dob. V roce 1986 byla představena G250 - první plicní automatika
se systémem VIVA. Její dnešní moderní verze G260 je vhodná jak pro
rekreační potápěče, tak i pro potápěče technické.

G260
Maximálně spolehlivá dodávka vzduchu bez větší námahy - tento systém
je ideální pro potápění v ledové vodě či technické ponory. V kombinaci s
výkonným prvním stupněm MK25 EVO nebo MK17 EVO získáte systém, na
který se můžete opravdu spolehnout i v nejextrémnějších podmínkách.

KOVOVÉ KOMPONENTY
Kovové komponenty (vstupní trubice, hrdlo, tlačítko pro regulaci dechové
práce a přípojka hadice) nabízí maximální spolehlivost v ledové vodě.

VÝDECH S VYSOKÝM PRŮTOKEM VZDUCHU
Ventil snižuje výdechový odpor pro lepší dýchací komfort.

VŠESTRANNÝ DESIGN
Kompletní ovládání uživatelem a možnost oboustranného připojení hadice
(levá / pravá) dělá z tohoto systému ideální volbu pro technické potápěče.

MK25 EVO BT/G260 BT
Vezměte to nejlepší z G260 a navíc přidejte povrchovou ochranu Black
Tech na všech kovových komponentech - získáte výkonný systém, který
je chráněn nejen před škrábanci, ale také před účinky slané vody a koroze.
Tento ochranný povlak tvoří vnitřní vrstva z niklu (schváleno FDA) a lesklá
vnější vrtva DLC (diamantu podobný uhlík).
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TŘÍDA C
C370 MALÝ VELIKOSTÍ - VELKÝ VÝKONEM
Dýchejte hluboce a tiše s druhým stupněm C370 s
vyváženým prouděním vzduchu, bez ohledu na hloubku
nebo tlak v lahvi. Díky jeho kompaktním rozměrům a nízké
hmotnosti jde o ideálního společníka pro cestující potápěče,
ženy nebo drobnější potápěče. V kombinaci s kompaktním
membránovým prvním stupněm MK11 vytvoříte jedinečnou
plicní automatiku na cesty. Neváhejte a vyražte za modrým
dobrodružstvím - kamkoliv, kdykoliv.

VYVÁŽENÝ PRŮTOK VZDUCHU
Plynulý průtok vzduchu v každé hloubce - maximální
spolehlivost výkonu.

IDEÁLNÍ NA CESTY
Malá hmotnost, kompaktní rozměry, snadná manipulace.

MAXIMÁLNÍ ODOLNOST
Skelným vláknem vyztužené nylonové pouzdro, které
zvládne náročné podmínky.

VELKÉ TLAČÍTKO SPRCHY
Snadné použití i v silných rukavicích.

VYLEPŠENÝ T-KUS
Přispívá k lepší dýchací práci.

PLNÁ KONTROLA UŽIVATELE
Možnost regulace dýchacího odporu, eliminování volného
proudění vzduchu, a to jak v hloubce, tak i nad hladinou.
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TŘÍDA R
Plicní automatiky třídy R využívají klasickou technologii ventilu, který se
otevírá ve směru proudění vzduchu. Jsou oblíbené pro svou spolehlivost
a příznivou cenu. Jsou ale také všestranné. Díky možnosti připojení
hadice zleva či zprava se skvěle hodí na palubu nebo jako záložní octopus.
V kombinaci s osvědčeným MK2 EVO získáte mimořádně výkonnou a
spolehlivou plicní automatiku.

R195
Druhý stupeň R195 byl navržen dle svého klasického předchůdce R190,
avšak doplněn o některé vylepšené funkce a materiály. Díky své robustní
konstrukci je mimořádně spolehlivý. Ideální druhý stupeň pro začínající
potápěče.

R195

OBOUSTRANNÉ PŘIPOJENÍ HADICE
Skvělá volba pro lahve na palubách lodí a plicní automatiky - octopus.

IDEÁLNÍ NA CESTY
Malá hmotnost, kompaktní rozměry, snadná manipulace.

MAXIMÁLNÍ ODOLNOST
Skelným vláknem vyztužené nylonové pouzdro pro
náročné podmínky.

R195 Octopus

VELKÉ TLAČÍTKO SPRCHY
Snadné použití i v silných rukavicích.
Plicní automatiky Nitrox viz: www.scubapro.com

R095

NEOPRENOVÉ POUZDRO PRO DRUHÝ STUPEŇ
Toto neoprenové pouzdro chrání váš cenný druhý stupeň
před nárazy a škrábanci. Připevníte jej k LP hadici a
ovinete kolem těla druhého stupně.
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TŘÍDA A

PLICNÍ
AUTOMATIKY

TŘÍDA D
new

PRVNÍ STUPEŇ
Ventil s vyváženým průtokem:
Ultrarychlá reakce na dýchání bez
ohledu na tlak či hloubku.

MK25 EVO/
A700 CARBON BT

MK25 EVO/
A700

∫

∫

Vyvážená membrána:
Konstantní průtok vzduchu bez ohledu
na tlak v lahvi.

MK17 EVO/
A700

TŘÍDA S
new

MK25 EVO/
D420

MK19 EVO/
D420

∫

∫

MK25 EVO T/
S620 X-Ti

MK25 EVO/
S620 Ti

∫

∫

∫

∫

∫

Tradiční ventil (otevírání ve směru
proudění): Spolehlivý výkon minimální údržba.
XTIS (rozšířená tepelná ochrana)

∫

∫

∫

Celotitanové tělo

∫

Suchá komora

∫

LP porty (HFP*)

5 HFP

5 HFP

4 HFP

5 HFP

5 HFP

5 HFP

5 HFP

HP porty

2

2

2

2

2

2

2

Kloubové porty

∫

∫

∫

∫

∫

∫

Externě regulovatelný středotlak

∫

∫

∫

∫

∫

570790g

570/790g

640/860g

572/790g

665/885g

350/475g

570/790g

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

Titanové pouzdro ventilu

∫

∫

Titanová čelní krytka

∫

Volitelná krytka 5 HFP
Váha (DIN/INT v gramech)
DRUHÝ STUPEŇ
Ventil s vyváženým průtokem:
Ultrarychlý průtok vzduchu, stabilní
výkon za všech podmínek
Tradiční ventil (otevírání ve směru
proudění vzduchu):
Jednoduchost, odolnost, spolehlivost

Kovové pouzdro ventilu

∫

∫

∫

Kovové komponenty

∫

∫

∫

Nastavitelná dechová práce

∫

∫

∫

Koaxiální systém VIVA

∫

∫

∫

∫

∫

Regulovatelný systém VIVA

∫

∫

Systém Dive/Pre-Dive

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

168g

179g

Velká membrána
Vysoce výkonný T-kus pro rychlý
průtokvzduchu
Komfortní náustek pro rychlý průtok
vzduchu

∫

∫

∫

Kompaktní náustek

∫

∫

Oboustranné připojení hadice

∫

∫

216g

216g

Váha (bez náustku nebo hadice;
v gramech)
LIMITED LIFETIME WARRANTY
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228g

261g

261g

All SCUBAPRO regulators feature our limited lifetime warranty.

TŘÍDA G

MK17 EVO/
S620 Ti

MK25 EVO/
S600

MK17 EVO/
S600

∫

∫

TŘÍDA C

MK25 EVO BT/
G260 BT

MK25 EVO/
G260

∫

∫

∫

MK17 EVO/
G260

MK21/
C370

TŘÍDA R

MK17/
C370

MK11/
C370

∫

∫

MK2 EVO/
R195

∫

∫

∫
∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

4 HFP

5 HFP

4 HFP

5 HFP

5 HFP

4 HFP

4 HFP

4 HFP

4 HFP

4

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫
640/860g

570/790g

640/860g

570/790g

570/790g

640/860g

741/951g

640/860g

490/710g

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

450/670g

∫
∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫
∫

∫

∫

∫

200g

∫
∫

∫

200g

∫

∫

∫

179g

∫

∫

∫

∫

268g

268g

268g

∫

∫
∫

171g

171g

171g

178g

*HFP = HP port (port s vysokým průtokem) nabízí až o 15 % rychlejší průtok vzduchu, než běžné LP porty.
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UNIKÁTNÍ TECHNOLOGIE.
MAXIMÁLNÍ
INTUITIVNOST.
Díky schopnosti osobních potápěčských počítačů
monitorovat hloubku a čas pod vodou, sledovat nasycení
tkání dusíkem a vypočítat nutnou dekompresi jsou ponory
bezpečnější, snadnější a zábavnější. Ne všechny počítače
jsou ale rovnocenné. Proto potápěči nejčastěji volí značku
SCUBAPRO.

UNIKÁTNÍ, POKROČILÉ, JEDINEČNÉ
Potápěčské počítače SCUBAPRO UWATEC nastavily standard
co se výkonnosti a vynalézavosti týče. Švýcarští návrháři a
inženýři dobře vědí, co potápěči od svých počítačů očekávají.
A přesně to jim nabízí. Od revolučního počítače Aladin Pro,
přes unikátní Galileo až po novou generaci G2 nebo úplnou
novinku Galileo HUD, revoluční hands-free počítač, který se
připevní na masku a nabídne vám naprosto jedinečný zážitek.
Co se pokročilé technologie týče, nepřestávají počítače
SCUBAPRO své uživatele udivovat.

POČÍTAČ SCUBAPRO PRO KAŽDOU VÝZVU
Rozšíření řady potápěčských počítačů SCUBAPRO v
roce 2019 zahrnovalo počítače napájené solární energií,
počítače do konzole, počítače v náramkovém provedení, ale i
kompaktní počítače ve stylu hodinek, které kromě jsou navíc
skvělým stylovým doplňkem. Všechny modely lze upgradovat,
takže můžete držet krok s nejnovějším vývojem v oblasti
softwaru a technologií. Ať už hledáte komplexní počítač s
integrací údajů o vzduchu v lahvi a podporou více dýchacích
směsí nebo jen cenově dostupnou zálohu, SCUBAPRO vaše
přání splní.

VAŠE TĚLO MLUVÍ A SCUBAPRO NASLOUCHÁ
Human Factor Diving™ je revoluční přístup SCUBAPRO k
vývoji produktů, který kombinuje Human Factors Engineering,
biometrické parametry a technologii, kterou lze nosit na těle,
ve snaze udělat potápění ještě bezpečnější a zábavnější.
Human Factor Diving™ se bude starat o váš zážitek - před,
během i po ponoru. Počítače SCUBAPRO jsou navržené
tak, aby byly maximálně intuitivní, snadno se používaly a
především byly schopné poskytnout uživatelům v reálném
čase detailní údaje přizpůsobené konkrétní osobě.
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GALILEO HUD

new

UŽIJTE SI POTÁPĚNÍ NA ZCELA NOVÉ ÚROVNI.
Galileo HUD je revoluční hands-free potápěčský počítač k
připevnění na masku, se kterým budete mít všechny důležité
informace o vašem ponoru neustále před očima. Svůj ponor tak
máte pod kontrolou, aniž byste museli odvracet svůj zrak.

SNADNO ČITELNÝ „PLOVOUCÍ“ DISPLEJ
Tento počítač od základů změní způsob, jakým se potápíte.
Micro OLED obrazovka se připevní na potápěčskou masku a je
tak v bezprostřední blízkosti k oku potápěče. Unikátní optika
s plovoucím displejem vytvářejí viziuální obraz, díky kterému
můžete souběžně sledovat nejen důležitá data o vašem ponoru,
ale také prostředí, ve kterém se potápíte.

HANDS-FREE SLEDOVÁNÍ ÚDAJŮ O PONORU
Neustálé zobrazení všech důležitých informací pro ještě větší
svobodu při potápění.
Tento počítač je ideální volbou pro fotografy nebo technické
potápěče, kteří pro své aktivity pod vodou obvykle potřebují obě
ruce volné. A protože nemusíte zvednout ruku či sáhnout pro
konzoli, abyste zkontrolovali údaje o svém ponoru, váš pohyb pod
vodou je plynulejší a méně namáhavý.

OVLÁDÁNÍ JEDINÝM TLAČÍTKEM
Ovládání už nemohlo být snadnější.
Ať už chcete změnit obrazovku nebo provést úpravy v nastavení,
vše zvládnete s intuitivním otočné tlačítkem. Jeho otáčením
procházíte nabídkami nebo zvyšujete / snižujete příslušné
hodnoty a parametry. Stisknutím pak svou volbu potvrdíte.

KLOUBOVÉ SPOJENÍ
Nechcete-li počítač sledovat, jednoduše jej odklopíte nahoru
pryč ze svého zorného pole.
Díky kloubovému spoji můžete počítač kdykoli snadno odklopit
pryč ze zorného pole vaší masky nebo jej naopak vrátit zpět,
potřebujete-li ponor znovu podrobně sledovat.

PDIS

GALILEO HUD COMPATIBLE:
Masky označené touto ikonou
jsou kompatibilní s Galileo HUD

PDIS

STANDARD DIVE DISPLAY

LITE DIVE DISPLAY

NAVIGATION

CELOBAREVNÁ OBRAZOVKA

MOŽNOST POUŽITÍ AŽ 8 DÝCHACÍCH SMĚSÍ

Displej OLED 96x64p nabízí opravdu živé barvy pro maximální
čitelnost v prostředí s jakýmikoli světelnými podmínkami.

V režimu ponoru s přístrojem (Scuba) a 2 body nastavení pro CCR.

INTUITIVNÍ USPOŘÁDÁNÍ NABÍDEK
Procházejte systém snadno v rozhraní přizpůsobeném pro
použití otočného tlačítka s potvrzením volby jeho stisknutím.

VÝBĚR Z RŮZNÝCH ALGORITMŮ
Prediktivní algoritmus pro více dýchacích směsí Bühlmann ZHL16 ADT MB PMG nebo ZH-L16 GF pro technické potápěče.

VÝBĚR Z RŮZNÝCH REŽIMŮ PONORU
Ponor s přístrojem, měřící přístroj, freediving nebo CCR.

KOMPATIBILITA S TRIMIX & NITROX

NAVIGACE POD VODOU I NA HLADINĚ
3D digitální kompas a zabudovaný modul GPS s možnost uložení až
3 předem naprogramovaných směrů.

BEZHADICOVÉ SPOJENÍ S LAHVÍ
Kompatibilní s vysílačem SCUBAPRO pro sledování tlaku v lahvi.

BATERIE S MOŽNOSTÍ DOBÍJENÍ
Nabízí až 20 hodin provozu na jedno nabití.

STAHOVÁNÍ DAT PŘES BLUETOOTH & USB
Kompatibilní se zařízeními Apple a Android s aplikací LogTRAK.

Spolu s pokročilými funkcemi CCR.
POČÍTAČE A PŘÍSTROJE // 1 9

GALILEO
SNADNO SE ČTE, SNADNO POUŽÍVÁ A SNADNO
SI JEJ ZAMILUJETE.
Od začátečníků po pokročilé technické potápěče, od ponorů
s lahví po freediving, od CCR po Sidemount, počítače G2
jsou navrženy ke splnění všech potřeb a požadavků, ať už se
potápíte kdekoliv.

CELOBAREVNÝ DISPLEJ
Zářivý celobarevný TFT (tenký tranzistorový film) LCD
displej (320x240p) pro optimální viditelnost.

VYSOCE INTUITIVNÍ
Jednoduchý systém 3 ovládacích tlačítek a spousta
užitečných funkcí.

NABÍDKY
Můžete upravit dle svých potřeb a využívat jen funkce, které
opravdu chcete nebo potřebujete.

KONFIGURACE DISPLEJE
Vyberte si jeden ze čtyř stylů zobrazení.

ZÁKLADNÍ

KLASICKÉ

LIGHT

CLASSIC

KOMPLETNÍ

GRAFICKÉ

FULL

GRAPHICAL

SPOJENÍ S LAHVÍ
Monitorování tlaku v lahvi, stanovení skutečné zbývající
doby pod hladinou (RBT) a zohlednění spotřeby vzduchu v
dekompresních výpočtech.

BATERIE S MOŽNOSTÍ DOBÍJENÍ
Až 50 hodin ponorů na jedno nabití.

SNADNÁ NAVIGACE
Špičkový digitální kompas s možností náklonu,
včetně růžice a paměti.
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G2
Náramkové provedení, zakřivený ergonomický nízkoprofilový
tvar skvěle padne na vaše zápěstí. Lze použít také na
retraktoru.

BEZHADICOVÉ SPOJENÍ S LAHVÍ
Hadice již není nutná. Navíc podpora až 9 vysílačů při aktivaci
plné funkčnosti.

LED & SMART+ VYSÍLAČ
Nejnovější LED verze vás bude informovat o tlaku v lahvi, aniž
byste museli zapnout počítač.

NĚKOLIK REŽIMŮ POTÁPĚNÍ
Scuba, Freediving, Gauge, CCR, Trimix a Sidemount
pro maximální všestrannost pod vodou.

BAREVNÉ RÁMEČKY G2
new

Nyní si můžete náramkové provedení počítače SCUBAPRO G2
odlišit barevným rámečkem. K dispozici je žlutý a tyrkysový
rámeček. Poznámka: Rámeček vám odborně nainstaluje SCUBAPRO
Tech Services.

G2 KONZOLE
STYL MOBILNÍHO TELEFONU
Snadno čitelná a srozumitelná zobrazení.

RYCHLÉ ODPOJENÍ
Systém spojení počítače s lahví vám umožní
snadno a rychle odpojit počítač od HP hadice pro
stažení dat po ponoru, při cestování nebo pro
bezpečné uložení.

ROBUSTSNÍ KONZOLE
Chrání počítač před nárazy. Součástí
je také ochrana hadice včetně
rychlospojky.

LUNA

REŽIMY POTÁPĚNÍ
Scuba, Gauge a Trimix.

Luna nabízí celou řadu funkcí v uživatelsky
přívětivém prostředí - k dispozici jsou různé
konfigurace displeje, intuitivní nabídky, 3 režimy
ponoru a velký elektronický kompas. Získáte špičkový
počítač v náramkovém provedení pro maximální
prožitek.

BEZHADICOVÉ SPOJENÍ S LAHVÍ
Získáte údaj o tlaku v lahvi, skutečné zbývající době
ponoru (RBT) a navíc se vaše spotřeba vzduchu
zohlední v dekompresních výpočtech.

MOŽNOST UPGRADU: PREDIKTIVNÍ ALGORITMUS PRO
VÍCE DÝCHACÍCH SMĚSÍ A MONITOR SRDEČNÍ ČINNOSTI
Počítač budete moci používat s až 3 směsmi Nitrox
a rovněž monitorovat svou srdeční činnost během
ponoru (volitelné prvky k dokoupení).
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POČÍTAČE A
VŠE CO REKREAČNÍ POTÁPĚČ CHCE A
TECHNICKÝ POTÁPĚČ POTŘEBUJE.
Potápěčské počítače SCUBAPRO A1 a A2 v
řemínkovém provedení (na ruku) nemají konkurenci.
Nabízí perfektní kombinaci pokročilých funkcí a
velmi snadno se používají. Rychle se tak stanou
nedílnou součástí nejen vašeho potápěčského, ale i
každodenního běžného života.

MODERNÍ DESIGN
Funkční a současně stylový - tento počítač se
hodí pro denní sledování času i k podvodním
dobrodružstvím.

DISPLEJ S VYSOKÝM ROZLIŠENÍM
Dostatečně velké číslice, které snadno přečtete pod
vodou, dokonce i v náročných podmínkách.

INTUITIVNÍ MENU
V kombinaci s ovládáním pomocí 4 tlačítek - velmi
snadno procházíte celým systémem.

REŽIM SPORT
K dispozici máte funkce pro sportovní vyžití, včetně
počítadla plaveckých temp nebo stopek.

LEHKÉ PROVEDENÍ
Počítač je tak komfortní pro nošení, že jej nebudete
chtít sundat z ruky.

ÚROVNĚ MIKROBUBLIN
Zvolte si jak konzervativní bude váš algoritmus
na základě vašich zkušeností s potápěním, věku a
fyzického stavu.

BLUETOOTH PŘIPOJENÍ
Stahujte si ponory do jakéhokoli zařízení s iOS nebo
Android nebo do svého PC/Mac. Firmware si může
aktualizovat uživatel na webové stránce scubapro.
com.
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A2

new

Počítač navržený pro pokročilé
a technické potápěče, pro CCR
(uzavřený okruh dýchání) nebo
freediving. Uživatelé ocení jeho
kompaktnost a pohodlí při nošení
na ruce, ale i fakt, že nabízí všechny
funkce, které jim umožní vyniknout.

CHYTRÁ TECHNOLOGIE
Bezhadicové spojení s lahví komunikuje i s několika vysílači
a poskytne vám údaj o zbývající
době ponoru (RBT) na základě vaší pracovní zátěže (podle
dýchání).

MONITOR SRDEČNÍ ČINNOSTI
Zaznamenává srdeční činnost a teplotu pokožky. Tyto
údaje pak zohledňuje při dekompresních výpočtech spolu s
pracovním zatížením (pouze s hrudním pásem SCUBAPRO
HRM - prodává se samostatně).

DIGITÁLNÍ 3D KOMPAS
Pro snadnou navigaci pod vodou i na souši.

ALGORITMUS PMG ZH-L16 ADT MB
Zvládne až 8 dýchacích směsí (21-100 % O2) plus 2 v
režimu CCR.

NĚKOLIK REŽIMŮ PONORŮ
Scuba, Gauge, Freediving, Trimix, Sidemount a CCR.

POKROČILÝ REŽIM SPORT
Nabízí sportovní funkce, včetně počítadla plaveckých
temp, krokoměru či stopek.

A1

new

A1 je potápěčský počítač určený pro potápění
s jednou dýchací směsí (Nitrox), který ocení
především začínající potápěči nebo příležitostní
rekreační potápěči hledající jednoduchý
náramkový počítač, který lze nosit pod vodou i
nad hladinou.

ALGORITMUS ZH-L16
Podporuje ponory s jednou dýchací směsí (Nitrox)
s obsahem kyslíku od 21 do 100 %.

3 REŽIMY PONORU
Scuba (s přístrojem), Gauge (měřící přístroj) a
Freediving.

REŽIM SPORT
K dispozici máte funkce pro sportovní vyžití,
včetně počítadla plaveckých temp nebo stopek.
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ALADIN
CENOVĚ DOSTUPNÉ POČÍTAČE NABITÉ FUNKCEMI.
Počítače Aladin Matrix nabízejí špičkový výkon, vizuálně atraktivní
zobrazení a intuitivní navigační systémy. K dispozici jsou ve třech
modelech, a ačkoli mají celou řadu funkcí společnou, každý z nich
je něčím mimořádný a výjimečný. Najděte si model, který splní
všechny vaše individuální potřeby.

DISPLEJ

ROZHRANÍ
Bluetooth Low Energy.
Kompatibilita s aplikacemi pro Android a iOS.

BATERIE
Výdrž na 200 až 300 ponorů, možnost výměny uživatelem.

PLUS
Zvukové a vizuální alarmy, plánovače a deníky ponorů.

Vylepšený dělený LCD displej v horní části a pro oko příjemný
maticovým displejem dole.

ALADIN SPORT & ALADIN H (MATRIX)
tříbrný metalický design a velmi dobře čitelný displej - počítač
Aladin SPORT (Matrix) cílí na potápěče, kteří chtějí funkce
podporující více dýchacích směsí, ale i na rekreační potápěče,
kteří hledají počítač s funkcemi usnadňujícími sbírání zkušeností
v potápění. Displej tvoří dělený LCD displej v horní a střední části
a maticový displej, který je velmi příjemný pro oko, v dolní části.
Součástí počítače je také digitální kompas, který se opravdu
snadno používá.

ÚROVNĚ MIKROBUBLIN
Zvolte, jak konzervativní chcete, aby váš algoritmus byl s ohledem
na vaše zkušenosti, věk a fyzický stav.

PREDIKTIVNÍ ALGORITMUS PRO VÍCE
DÝCHACÍCH SMĚSÍ ZH-L16 ADT MB
Zohledňuje až tři dýchací směsi (21-100 % O2).

PDIS (ZASTÁVKY ZÁVISLÉ NA PROFILU PONORU)
Počítač vypočítá průběžné zastávky s ohledem na zatížení
dusíkem (N2), aktuální ponor i předchozí ponory a používané dýchací
směsi pro ještě bezpečnější ponor.

DIGITÁLNÍ KOMPAS
Je zobrazen ve spodní části displeje a umožňuje navigaci v
reálném čase jak pod vodou, tak i nad hladinou.

ALADIN ONE (MATRIX)

TŘI REŽIMY PONORU

Kompaktní počítač Aladin ONE Matrix s jedním režimem se
snadno používá i ovládá, přičemž nabízí spolehlivé údaje
pro zábavné rekreační potápění. Tento počítač je esencí
jednoduchosti a je tak ideální pro nové potápěče nebo jako
záložní přístroj, jakmile budete připraveni přejít na pokročilejší
model. Tento nový model nabízí celou řadu vylepšení.

Scuba (ponor s lahví),
Freediving a Gauge
(funkce měřícího přístroje)

NOVÝ ALGORITMUS
Algoritmus ZH-L16 nahradil původní algoritmus ZH-L8.

MODERNÍ ROZHRANÍ
Rozhraní Bluetooth Low Energy nahradilo komunikaci IrDA.

JEDNODUCHÝ OPERAČNÍ SYSTÉM
Jeden provozní režim (potápění s lahví), jedna dýchací směs včetně směsi Nitrox s obsahem kyslíku až do 50 %.
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PŘÍSTROJE & KONZOLE
DIGITAL 330M
Elektronický digitální přístroj nabízející
aktuální a maximální hloubku, rychlost
vynoření, dobu ponoru a teplotu.
Maximální hloubka: 330 m.

KONZOLE PRO 3 PŘÍSTROJE

HLOUBKOMĚR,
NÁRAMKOVÝ

Tlakoměr a hloubkoměr s kompasem FS-2
(náklon 35°) nebo FS-1.5.

Olejem plněná Bourdonova trubice
- v nárazuvzdorném nylonovém
pouzdře.

FS-1.5

FS-2

KOMPASY

KOMPAKTNÍ KONZOLE
PRO 2 PŘÍSTROJE

FS-1.5 kalibrovaný pro severní
polokouli nebo FS-2 kalibrovaný pro obě
polokoule.

Velmi odolné, ergonomické a kompaktní
konzole pro hloubkoměr nebo tlakoměr a
kompas.

NITROX
TLAKOMĚR
Celokovový kompaktní
tlakoměr (50mm). Certifikace
CE pro měření až do 230 barů.

TLAKOMĚRY
Kompaktní přístroje. Rozsah
čtení 0-400 barů. Duální displej metrické i imperiální jednotky.
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POČÍTAČE GALILEO

POČÍTAČE A
new

new

new

COMPUTERS

POČÍTAČE

GALILEO HUD
Možnost připevnění na masku

∫

Plovoucí displej

∫

Hands-free sledování dat

∫

Kloub (odklopení nad masku)

∫

GPS modul pro navigaci
nad hladinou

∫

Micro OLED LCD displej

∫

Celobarevný displej

∫

TFT LCD displej

G2

G2 CONSOLE

∫

∫

∫

∫

Více konfigurací displeje

∫

∫

∫

Možnost upravení nabídek

∫

∫

∫

GALILEO LUNA

A1

A2

∫

∫

∫

Dělený LCD displej
Výběr ze 2 algoritmů

∫

Prediktivní algoritmus (PMG)

∫

∫

∫

volitelně

Zastávky závislé na
profilu ponoru (PDIS)

∫

∫

∫

∫

∫

∫

Nitrox (21 %-100 %)

8 směsí + 2 body
nastavení pro CCR

8 směsí

8 směsí

1 směs

1 směs
(21 %-50 %)

8 směsí + 2 body
nastavení pro CCR

Režim Freediving

∫

∫

Režim Gauge (měřící přístroj)

∫

∫

Režim CCR

∫

∫

Průběžně aktualizovaná
průměrná hloubka

∫

∫

∫

∫

∫

∫

Deník

∫

∫

∫

∫

∫

∫

Výškoměr

∫

∫

∫

∫

∫

∫

Aktivní podsvícení

∫

∫

∫

∫

∫

Režim Swim (plavání)
∫

∫

∫

∫

Free Upgrade

∫

∫

∫

∫

Záložky
Max. hloubka
Baterie s možností dobíjení
Výměna baterie
Odhadovaná životnost baterie

∫
∫

120 m

120 m

120 m

∫

∫

∫

330 m

120 m

120 m

prodejce

prodejce

prodejce

uživatel

prodejce

prodejce

až 20 hodin na
plné nabití

až 50 hodin na
plné nabití

až 50 hodin na
plné nabití

2 roky nebo
300 ponorů

2 roky nebo
300 ponorů

2 roky nebo
300 ponorů

∫

∫

Kompletní funkce hodinek
Maticový displej (extra široký)

∫

Olejová náplň

∫

Hadicové spojení s lahví
Bezhadicové spojení s lahví

∫
∫

∫
∫

Integrovaný monitor
srdeční činnosti
Hrudní pás (srdeční činnost /
teplota pokožky)

∫

∫

∫

∫

∫

volitelně

volitelně

součást

volitelně

volitelně

volitelně
∫

Digitální kompas s náklonem

∫

∫

∫

∫

Možnosti přizpůsobení

∫

∫

∫

∫

Kompatibilita s Trimix

∫

∫

∫

Volitelný algoritmus pro Trimix

∫
∫

Software, kompatibilita
(přístup na SCUBAPRO.com)

LogTrak, PC/Mac,
Android/iOS

LogTRAK, PC/Mac,
Android iOS

LogTRAK, PC/Mac,
Android iOS

SmartTRAK, PC,
LogTRAK PC/Mac

LogTrak, PC/Mac,
Android/iOS

LogTrak, PC/Mac,
Android/iOS

Způsob připojení

USB/Low Energy
Bluetooth

USB/ Low Energy
Bluetooth

USB/ Low Energy
Bluetooth

IrDA

Low Energy
Bluetooth

Low Energy
Bluetooth
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POČÍTAČE ALADIN

ZÁKLADNÍ FUNKCE
ALADIN H
(MATRIX)

ALADIN SPORT
(MATRIX)

ALADIN ONE
(MATRIX)

PLATÍ PRO POČÍTAČE SCUBAPRO
Úrovně mikrobublin: Zvolením úrovně mikrobublin (MB)
můžete ovlivnit to, jak bude algoritmus konzervativní takto je možné buď pojmout do těla méně dusíku či jej z těla
rychleji vyloučit.
Prediktivní algoritmus pro více plynů (PMG): Užijte si
výhod, které nabízí potápění s různými směsmi o vyšší
koncentraci kyslíku (vedle běžné dýchací směsi). Počítač
vypočítá dekompresní plán pro všechny možné kombinace
dýchacích směsí a v případě, že nakonec na jinou dýchací
směs nepřejdete, upraví veškeré výpočty. Není k dispozici
u Chromis.

∫

∫

∫

∫

∫

∫

3 směsi

3 směsi

∫

1 směs
(21 %-50 %)

Neustálé zobrazování průměrné hloubky: K dispozici v
režimu Gauge (měřící přístroj) - lze kdykoliv resetovat
uživatelem.
Zastávky závislé na profilu ponoru (PDIS): Průběžné
zastávky jsou vypočítány na základě toho, kolik dusíku
vaše tělo během ponoru vstřebalo, přičemž se v úvahu
bere nejen aktuální ponor, ale i předchozí ponory a různé
dýchací směsi.
Obohacená dýchací směs (Nitrox): Možnost nastavení od
21 % do 100 %. Hodnotu ppO2 lze nastavit v rozmezí od 1 do
1,6 baru.

∫
∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

120 m

120 m

120 m

uživatel

uživatel

uživatel

2 roky nebo
300 ponorů

2 roky nebo
300 ponorů

2 roky nebo
300 ponorů

∫

Režim Gauge (měřící přístroj): Vypne všechna varování
a alarmy (s výjimkou alarmu slabé baterie) a soustředí
se na monitorování hloubky, doby ponoru a teploty (bez
dekompresních výpočtů).
Deník: Slouží k zaznamenání hloubky, teploty a srdečního
tepu během ponoru. Data se měří a ukládají každé 4 vteřiny.
Výsledné hodnoty lze stáhnout do telefonu, PC/Mac nebo
jiného zařízení.
Režim pro freediving: Nabízí celou řadu funkcí pro
freediving, včetně rychlejší vzorkovací frekvence,
manuálního spuštění a specifických alarmů a výstrah,
možnosti nastavení hustoty vody a speciálního deníku. K
dispozici upgrade zdarma pro Galileo Sol a Galileo Luna
na www.SCUBAPRO.cz. Není k dispozici pro G2 Konzole a
Aladin H)
Výškoměr: Měří výšku a upozorní potápěče stoupá-li k
výškové hladině, která není slučitelná se stavem nasycení
jeho tkáně po posledním ponoru.

Záložka: Umožní označit v deníku významné momenty
ponoru jedním stisknutím tlačítka.
∫

∫
Aktivní podsvícení: Zapnutí / vypnutí tlačítkem.

Vyměnitelná baterie: Uživatelem nebo prodejcem.
LogTRAK, PC/Mac,
Android

LogTRAK, PC/Mac,
Android

LogTRAK, PC/Mac,
Android

Low Energy
Bluetooth

Low Energy
Bluetooth

Low Energy
Bluetooth
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PŘEVEZMĚTE
KONTROLU.
Kompenzátor vztlaku (BCD) je páteří výstroje pro
potápění s lahví. Správně navržený BCD zajistí pevnou
polohu lahve, optimálně rozvede HP a LP hadice a
nabídne dostatek bodů pro připevnění příslušenství.
Jeho součástí musí být také dobře zajištěný systém
integrované zátěže a kapsy pro odhoditelnou zátěž.
Dále vám musí nabídnout efektivní způsob napuštění
a vypuštění pro udržení neutrálního vztlaku a
kontrolování sestupu i výstupu. To vše při zachování
optimálního profilu a zajištění potřebné stability v
hloubce. Jak vidíte, nároky na BCD jsou opravdu vysoké.
Naše kompenzátory vztlaku je ale hravě splní.

NÁROČNÉ ZKOUŠKY
Kompenzátory vztlaku SCUBAPRO daleko překračují
zákonné standardy. Jsou vyrobeny tak, aby zvládly
ty nejnáročnější podmínky. Náš závazek ve vztahu ke
kvalitě je zřejmý v každém kroku výrobního procesu,
v každém detailu i materiálu. Naši technici vystavují
kompenzátory vztlaku těm nejpřísnějším zkouškám
a testům nejen v laboratořích, ale i v terénu. Cílem
je maximální odolnost. Zkoušky probíhají v různých
podmínkách na různých místech světa, od tropických
vod po ledové oceány. S našimi kompenzátory získáte
nejen špičkový výkon, ale i maximální spolehlivost a
komfort.

DŮVĚRA POTÁPĚČŮ
Naše kompenzátory vztlaku nejen splňují nebo
překračují platné normy, ale jsou také pravidelně
hodnoceny jako nejlepší z hlediska komfortu při nošení,
stability v každé hloubce či kvality ventilů. Nabízí
špičkový vztlak i kontrolu při vynořování. Potápěči
vědí, že naše kompenzátory jim přinesou řadu let
bezproblémové služby bez nutnosti servisu.

PRO KAŽDOU SITUACI
Od lehkých kompenzátorů určených pro cestování
po velmi odolné stabilizační žakety. SCUBAPRO má
jednoduše kompenzátor vztlaku pro každý typ ponoru
- od občasných rekreačních ponorů, přes ponory v
ledové vodě nebo hloubkové ponory, po technické
potápění.
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ZADNÍ NAPOUŠTĚNÍ

UPRAVENÍ POLOHY
VPŘEDU

STABILIZAČNÍ

HYDROS PRO
Seahawk 2
Litehawk

HYDROS X
X-Black
Glide
Bella
Level
Go

Master

HYDROS - UPRAVENÍ POLOHY VPŘEDU

Č. 1 VE SVÉ TŘÍDĚ.
HYDROS X

new

HYDROS X je první BCD s upravením polohy vpředu na světě,
který je vybaven popruhy z termoplastu Monprene®. Tento
unikátní prvek vám umožní přizpůsobit popruhy tak, aby vám
kompenzátor skvěle padl. Výsledkem je maximální pohodlí.
K tomu přidejte plnou zádovou desku a nerezový pásek lahve
Super Cinch a získáte špičkovou stabilitu v hloubkách i na
hladině.
Vzduchový vak a popruhy jsou modulární a lze je sejmout. Vak
je vyroben z nylonového houževnatého materiálu EndurTex,
je mimořádně lehký a nabízí dostatečnou kapacitu zdvihu.
Moderní design v kombinaci s moderními materiály - s HYDROS
X můžete prozkoumávat hloubky v komfortu, stylu a s plnou
důvěrou.

JE KOMFORTNÍ A SKVĚLE PADNE
Materiál Monprene® přilne k vašemu tělu a otočné ramenní
přezky s možností rychlého rozepnutí umožňují vést ramenní
popruhy tak, aby bylo nošení BCD opravdu komfortní.

EXTRÉMNÍ ODOLNOST
Materiál Monprene® je extrémně odolný vůči UV záření,
chemikáliím a oděrům. Nový vak z materiálu EndurTex 420
Nylon bezpečně zvládne roky intenzivního používání.

NEREZOVÝ PÁSEK LAHVE SUPER CINCH

INTEGROVANÝ SYSTÉM ZÁTĚŽE
Zátěžové kapsy s plochými přezkami lze snadno a rychle
odepnout.

SNADNÉ OPRAVY

Pevně zajistí láhev pro maximální stabilitu v hloubce.

V případě poškození lze každou součást HYDROS X odepnout
a vyměnit za novou.

DOSTATEK ÚLOŽNÉHO PROSTORU

SNADNÉ PŘIPEVNĚNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Dvě velké kapsy na zip jsou snadno přístupné i s plnou zátěží.
Dva nerezové D-kroužky pak nabízí další kapacitu pro připnutí
potřebného vybavení.

HYDROS X je uzpůsoben tak, aby pojmul rozmanité
příslušenství - k dispozici je hned několik D-kroužků a míst
pro připevnění příslušenství.
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HYDROS - ZADNÍ NAPOUŠTĚNÍ

NAPROSTO JEDINEČNÝ.
HYDROS PRO
Skutečný průlom v oblasti designu a celkového komfortu
potápěče - HYDROS PRO má jednoznačně nejbohatší
výbavu, je nejpřizpůsobivější a současně nejkomfortnější BC
na trhu. Jedná se prakticky o dva BCD v jednom. Součástí
jsou vzájemně vyměnitelné popruhy, možnost sbalení do
kompaktních rozměrů a batoh s dostatkem místa pro celé vaše
vybavení. HYDROS PRO je tak skvělým BCD pro každý ponor a
na cesty.

VÍTĚZ OCENĚNÍ RED DOT AWARD ZA DESIGN
Moderní high-tech kompenzátor vztlaku
6
HYDROS PRO získal ocenění za průlomový
design i výrobní proces, na jehož konci je mimořádně komfortní
kompenzátor vztlaku, který nabízí bezkonkurenční rozložení
zátěže a úžasnou stabilitu v hloubkách.

DVA KOMPENZÁTORY VZTLAKU V JEDNOM
Součástí HYDROS PRO jsou popruhy Trav-Tek a plně
integrovaný systém zátěže. Rychlou úpravou popruhů
proměníte HYDROS PRO ze základního kompenzátoru pro
cestování na žaket s plně integrovanými zátěžovými kapsami.

SKVĚLE PADNE
Když si obléknete HYDROS PRO, téměř nepoznáte, že ho máte
na sobě. Díky jeho unikátnímu designu doslova přilne k vašemu
tělu, přičemž vám nabídne extrémní komfort a stabilitu. .

IDEÁLNÍ NA CESTY
HYDROS PRO můžete brát kamkoli s sebou. Je lehký a
kompaktní. Součástí je stylový batoh, který snadno pojme
veškeré vaše potápěčské vybavení.
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EXTRÉMNĚ ODOLNÝ
Konstrukce z materiálu Monprene® znamená především
dlouhou životnost. HYDROS PRO je odolný vůči UV záření,
chemikáliím i oděrům, přičemž nevykazuje typické známky
opotřebení. Díky jeho modulární konstrukci není problém jej
opravit. Je to prostě kompenzátor vztlaku na celý život.

STÁLE SUCHÝ
Žádná absorbce vody znamená neutrální vztlak a lehký
kompenzátor vztlaku, který je suchý bezprostředně po
vynoření.

PŘIZPŮSOBITELNÝ A DOVYBAVITELNÝ
Můžete velmi snadno přidávat, odebírat nebo měnit prvky
zátěžového systému, popruhy, D-kroužky, příslušenství nebo
kapsy. Můžete si jej jednoduše přetvořit k obrazu svému. Díky
široké nabídce příslušenství a dodatečných setů jsou vaše
možnosti nekonečné.

NAVRŽEN PRO ŽENY
Menší vzduchový vak. Kratší hadice inflátoru. Tvarované
ramenní popruhy pro perfektní padnutí. Užijte si jedinečný
zážitek při potápění s BCD navrženým přímo pro ženy.

IDEÁLNÍ PRO
Δ instruktory
Δ technické potápěče
Δ cestující potápěče
Δ potápěče začátečníky
Δ potápěčský výcvik

HYDROS PRO
HYDROS PRO byl stvořen pro každého, kdo miluje potápění.
Jedná se o skutečný průlom v komfortu potápění - materiál
Monprene® skvěle přilne ke každému tvaru těla. Žádný jiný
kompenzátor vztlaku nenabízí tolik možností pro přizpůsobení a
takový komfort, jako právě HYDROS PRO.
A protože má tento kompenzátor vztlaku sám o sobě téměř
nulový vztlak, potápěč potřebuje podstatně méně dodatečné
zátěže. Díky rychlému schnutí a kompaktním rozměrům po
zabalení je tento kompenzátor vztlaku ideální volbou pro cestující
potápěče.
Jedná se o maximálně odolný kompenzátor vztlaku se zadním
napouštěním, který je určen všem potápěčům a do všech
podmínek a situací, od teplých tropických vod po ledové vody po
celém světě.

Hydros Pro s Travel Tek

MODULÁRNÍ DESIGN
Prakticky každý komponent, včetně přezek, je možné přidat,
odebrat nebo vyměnit bez jakéhokoli šití.

OPTIMÁLNÍ TVAROVÁNÍ
Zádová deska a systém popruhů nabízí maximální komfort a
stabilitu v každé hloubce.

MOŽNOSTI PŘIPEVNĚNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
Několik D-kroužků a míst pro spolehlivé připevnění nože, lampy,
SMB, hadic, mezinožního popruhu a dalšího příslušenství.

KOMPAKTNÍ SBALENÍ

PŘÍSLUŠENSTVÍ (PRODÁVÁ SE SAMOSTATNĚ)
Δ Bungee poutka pro připevnění SMB, lampy, hadice octopusu
apod.

Δ Set mini D-kroužků pro připevnění karabin, retraktorů apod.
Δ Destička pro připevnění nože a příslušentví (pro standardní
nože určené ke kompenzátorům vztlaku.

Δ Přídavná rolovací kapsa Ninja a kapsa na stehno.
Δ Kapsy na vyvažovací závaží.

Ramenní popruhy a opasek se složí do křídla, čímž vznikne
velmi kompaktní balíček pro snadnou přepravu i uskladnění.

DOSTUPNÉ BARVY
Barevné panely jsou přizpůsobeny barvám Seawing Nova
(bílá, černá, tyrkysová, růžová, žlutá, oranžová, modrá, fialová,
vojenská zelená). Barevné panely se prodávají samostatně.

ZMĚŇTE SVŮJ HYDROS POMOCÍ BAREVNÝCH PANELŮ
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ZADNÍ NAPOUŠTĚNÍ

SEAHAWK 2

LITEHAWK

NEZAPOMENUTELNÝ ZÁŽITEK.

Vynikající cestovní BCD se zadním napouštěním. Litehawk je
ultralehký a mimořádně komfortní kompenzátor vztlaku pro
stabilní pohyb v hloubkách. Má ultratenký design a jeho měkká
flexibilní zádová deska umožňuje snadné a kompaktní sbalení.

Model Seahawk 2 je výsledkem zdokonalení mimořádně
populárního kompenzátoru vztlaku se zadním napouštěním
Seahawk. Tato nová verze nabízí několik inovativních
designových prvků a rovněž drobné kosmetické úpravy
pro vyšší komfort a potěšení uživatelů. Seahawk nabízí
mimořádnou volnost pohybu. K dispozici je dostatek úložných
prostorů. I přesto je tento kompenzátor vztlaku velmi skladný.

VYSOCE KVALITNÍ VZDUCHOVÝ VAK
Nabízí ergonomický tvar je-li vypuštěn a výrazný zdvih po
napuštění.

UPRAVENÉ RAMENNÍ POPRUHY
S otočnými přezkami pro lepší rozložení zátěže a vyšší
stabilitu.

ZESÍLENÁ MĚKKÁ ZÁDOVÁ DESKA
Vnitřní vložky zvyšují komfort, snižují celkovou hmotnost a
usnadňují sbalení kompenzátoru pro přepravu či uskladnění.

INTEGROVANÁ ZÁTĚŽ
Kapsy se zátěží pro rychlé odhození s nízkoprofilovými
přezkami, doplněné o dvě zadní zátěžové kapsy pro komfortní
polohu pro plavání.

NEREZOVÝ PÁSEK LAHVE SUPER CINCH
Tento pásek je umístěn v dolní části zádové desky a je
zkombinován s druhým páskem na suchý zip pro spolehlivé
zajištění lahve.

KOMFORTNÍ OPASEK
Nahrazuje původní typ opasku pro lepší padnutí.

VYLEPŠENÉ KAPSY
Nový design, více místa, se zipy a úchyty pro nůž.

PŘIPEVNĚNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
Šest nerezových 40 mm D-kroužků plus dva další 25 mm
D-kroužky.
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KOMPAKTNÍ A LEHKÝ DESIGN
Měkká zádová deska a nízkoprofilový zadní vzduchový vak ideální volba pro cestování.

ERGONOMICKÉ POPRUHY
Přispívají ke kompaktnosti a zvyšují volnost pohybu.

SNADNÉ SEŘÍZENÍ
Otočné přezky s možností rychlého rozepnutí optimalizují
vedení ramenních popruhů pro maximální komfort.

STABILNÍ KONTROLA
Pásek lahve i systém popruhů zajišťují láhev ve stabilní poloze i
v hloubkách.

HLINÍKOVÉ D-KROUŽKY
Pohodlné připnutí dalšího příslušenství.

UPRAVENÍ POLOHY VPŘEDU

JEDNODUŠE ÚŽASNÝ.
X-BLACK
Velmi odolný, maximálně stabilní s vysokou kapacitou zdvihu - X-Black
zvládne i ty nejagresivnější styly potápění. Jedná se o jeden z vůbec
nejkomfortnějších BCD, které jste kdy oblékli. Hledáte-li BCD s upravením
polohy vpředu, X-Black vás naprosto uchvátí. Má vše co hledáte - komfort,
výkon i styl. Jednoduše si ho zamilujete.

SPOLEHLIVÁ A VYSOCE ODOLNÁ KONSTRUKCE
Kombinace mimořádně odolných materiálů 1000 denier a 420 denier
nylon pro dlouhodobé používání.

EXKLUZIVNÍ SYSTÉM AIRFLEX
Speciální vak umožňuje perfektní kontrolu nad vztlakem,
dostatečný vztlak a mimořádně stabilní pohyb.

KOMFORTNÍ AIRNET
Lehká zádová deska s polstrováním odvádějícím vodu pro
maximální komfort.

SYSTÉM INTEGROVANÉ ZÁTĚŽE
Kapsy se zátěží pro rychlé odhození. Zajištěné přezkami.

DOSTATEK MÍSTA PRO PŘÍSLUŠENSTVÍ
Dvě velké kapsy na zip, kapsa na opasku na zip a osm hliníkových
D-kroužků - dostatek místa pro vaše příslušenství.

SYSTÉM PŘIPEVNĚNÍ LAHVE SUPER CINCH
Láhev zajistí v pevné poloze pro maximální stabilitu i v hloubkách.
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GLIDE/BELLA

KOMFORTNÍ POHYB.
BELLA & GLIDE
Nafoukněte kompenzátor Glide nebo Bella a připravte se na mimořádné
zážitky pod vodou. Tyto kompenzátory jsou určeny pro potápěče, kteří
preferují komfort a bezpečnost. Jedná se o BCD s upravením polohy
vpředu, ramenními popruhy Y-Fit a vzduchovým vakem, který obemkne
tělo. Tyto populární BCD se nabízejí v různých barvách a velikostech.

VZDUCHOVÝ VAK, KTERÝ OBEMKNE TĚLO
Zdvih vytváří primárně pod pažemi a kolem pasu, což znamená
perfektní rovnováhu v hloubkách a odpočinkovou polohu při plavání
na hladině.

TRIANGULÁRNÍ SYSTÉM NEREZOVÝCH KROUŽKŮ
Nasměruje síly do středu Y, vyváží tlak nad tělem potápěče a umožní
kompletní kontrolu nad pohybem, bez ohledu na podmínky ponoru nebo
vaší polohu pod vodou.

ŠPIČKOVÁ STABILITA
Díky tvarované zádové desce a systému upevnění lahve jedním
popruhem nabízí Glide také excelentní stabilitu v hloubkách.

ODOLNÝ 420D NYLON
Velmi odolný materiál, který je zároveň mimořádně lehký.

BEZPEČNÝ SYSTÉM ZÁTĚŽE
Systém integrované zátěže s možností rychlého odhození je
jedničkou jak v kompaktnosti, tak i v bezpečnosti. Perfektní
stabilita, snadné odhození.

EXTRA KAPACITA NA PŘÍSLUŠENSTVÍ
Dvě velké kapsy na zip, uchycení nože, nerezové D-kroužky pro
připevnění dalšího příslušenství.

NAVRŽEN PRO ŽENY
Bella je kompenzátor vztlaku, který byl specificky navržen a
přizpůsoben pro potápěče ženy.
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LEVEL

new

Kompenzátor vztlaku Level přináší v oblasti výkonu a komfortu vše, co
rekreační potápěči mohou při svých ponorech potřebovat. Je lehký, extrémně
odolný a mimořádně pohodlný. Ocení jej tak právě především rekreační potápěči
kdekoli na světě.

KOMFORT A DŮVĚRA
Vzduchový vak obemkne tělo bez nepříjemného pocitu stlačení.

MAXIMÁLNÍ STABILITA
Systém Super Cinch zajistí láhev v pevné a stabilní poloze během celého ponoru.

VYSOKÁ ODOLNOST
Vak z nylonu EndurTex 420 je lehký a současně velmi odolný.

SYSTÉM INTEGROVANÉ ZÁTĚŽE
Zátěžové kapsy s možností rychlého odhození - každá pojme až 5 kg zátěže.

DOSTATEK MÍSTA PRO PŘÍSLUŠENSTVÍ
Dvě velké Octo kapsy, které se skvěle hodí pro uložení druhého stupně nebo
hadice od konzole. Dvě velké kapsy na suchý zip pro další prostor pro uložení
potřebného příslušenství.

GO
Lehký, snadno sbalitelný na cesty a extrémně komfortní při potápění to je GO, ideální kompenzátor vztlaku na cesty, který ale nabízí všechny
výkonnostní prvky i komfort, které byste očekávali od komplexně
vybaveného kompenzátoru vztlaku s upravením plohy vpředu.

POLSTROVANÁ ZÁDOVÁ DESKA AIRNET
Propouští vodu, snadno se složí a zvyšuje komfort potápěče během
dlouhých ponorů.

SYSTÉM INTEGROVANÉ ZÁTĚŽE
Snadno odhoditelné kapsy se zátěží s přezkami umožňujícími rychlé
odepnutí (nízkoprofilové přezky).

STABILIZAČNÍ
MASTER JACKET
Díky své vztlakové kapacitě a schopnosti udržet potápěče na hladině tváří nahoru
získal tento stabilizační kompenzátor vztlaku certifikaci CBRD (záchranná pomůcka).
Je tak vyhledávanou volbou komerčních, vojenských a pokročilých potápěčů či
instruktorů, kteří preferují odolnost pro časté a intenzivní používání, precizní vztlak
a především komfort.

NAVRŽEN PRO BEZPEČNOST
Certifikován jako záchranná pomůcka (CBRD).

EXTRÉMNĚ ODOLNÝ
Vyroben z kombinace polyesteru a soltanu pro vysokou pevnost a odolnost .

UNIKÁTNÍ PROVEDENÍ VAKU
Součástí vaku jsou vnitřní průchody umožňující volné proudění vzduchu ve vaku.
Vzduch se tak akumuluje v nejvyšším bodu BCD, čímž se maximalizuje zdvih a
eliminuje zachycování vzduchu v určitých částech kompenzátoru.
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ZADNÍ NAPOUŠTĚNÍ

UPRAVENÍ POLOHY VPŘEDU
new

BCD
HYDROS PRO
Modulární BCD 4-Life Design

SEAHAWK 2

LITEHAWK

∫

HYDROS X

X-BLACK

GLIDE

BELLA

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

∫

Airnet

∫

∫

7
hliník

6
ušlechtilá ocel

6
ušlechtilá ocel

3x zip

2x zip

2x zip

∫

∫

∫

∫

∫

∫

Ramena Y-Fit
Připevnění lahve - popruh
Super Cinch

∫

∫

Připevnění lahve - standardní nylonový pásek

∫

Nastavitelný opasek

∫

Snadno odhoditelná
integrovaná zátěž

∫

∫

Otočné ramenní přezky s
rychlým rozepnutím

∫

∫

Dvousložková zádová
deska

∫

Pevná polstrovaná zádová
deska

Dvoustupňové
napouštění

∫

Připevnění nože

∫

∫

∫

Kapsy

∫

∫

Pružné části materiálu na
trupu

Multi-Mount
pro příslušenství

∫

∫

Flexibilní měkká zádová
deska

D-kroužky

∫

4
ušlechtilá ocel

6
ušlechtilá ocel

6
hliník

∫

2
ušlechtilá ocel

∫

volitelné

2x zip

∫

∫

2x rychle
odhoditelná

2x zip

Držák octopusu

∫

Integrace zátěže - Back
Trim

∫

Smart Pack Design

∫
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∫

∫

∫

∫

STABILIZAČNÍ
new

TABULKA VELIKOSTÍ
VELIKOST

VÝŠKA

VÁHA

S

157-170

54-70

M

170-183

65-85

L

179-188

80-110

XL-XXL

185-199

100-130

ZDVIH
(N)

VÁHA BCD (kg)

66-99

150

3.9

71-115

170

3.9

76-127

170

4.0

81-147

170

4.1
3.9

OBVOD OPASKU

HYDROS PRO
PÁNSKÝ

LEVEL

GO

MASTER

DÁMSKÝ
XS/S

150-170

45-65

66-99

150

M

160-180

55-77

71-115

150

3.9

L

170-185

68-95

76-127

170

4.0

SEAHAWK 2

∫

∫

S

157-170

54-70

76-97

190

3.2

M

170-180

68-77

81-102

190

3.3

L

179-185

77-95

96-116

190

3.3

XL

185-190

88-109

112-132

190

3.4

XXL

188-196

104-123

127-152

190

3.4

LITEHAWK

∫

∫

∫

∫

∫

XS/S

157-170

54-77

107 max

130

2.2

M/L

170-185

68-95

132 max

130

2.3

XL/XXL

185-191

88-123

147 max

130

2.3

HYDROS X

∫

∫

S

157-170

54-70

66-99

150

4.2

M

170-183

65-85

71-115

170

4.4

L

179-188

80-110

76-127

170

4.7

XL-XXL

185-199

100-130

81-147

170

4.7

XS/S

150-170

45-65

66-99

120

4.2

M

160-180

55-77

71-115

160

4.4

L

170-185

68-95

76-127

160

4.4

4.3

X-BLACK

∫

∫

S

157-170

54-70

86-92

170

M

170-180

68-77

95-105

200

4.4

L

178-185

77-95

106-118

220

4.5

XL

185-190

88-108

113-127

250

4.6

XXL

190-198

102-122

118-138

290

4.7

XS

152-165

45-57

71-91

100

3.6

S

157-170

54-70

76-97

130

3.7

M

165-178

68-77

86-109

140

3.8

GLIDE

Airnet

L

170-183

77-91

97-117

140

3.9

XL

183-191

88-107

107-132

150

4.0

XXL

188-196

104-122

127-152

170

4.1

XS

152-165

45-56

71-91

100

3.6

S

157-170

54-70

76-97

130

3.7

M

168-178

68-77

86-109

140

3.8

BELLA

4
ušlechtilá ocel

2x suchý zip

∫

6
hliník

2x zip

∫

6
ušlechtilá ocel

2x zip
2x suchý zip
∫

L

170-183

77-91

96-117

140

3.9

XL

183-191

88-107

107-132

150

4.0

XS

152-165

45-56

79-91

100

2.9

S

157-170

54-70

89-104

120

3.0

M

170-180

68-77

94-109

130

3.0

L

180-185

77-95

97-112

150

3.0

XL

185-190

88-109

102-119

170

3.0

XS

152-165

45-57

71-86

100

2.4

S

157-170

54-70

76-97

120

2.5

M

170-180

68-77

81-102

140

2.5

L

178-185

77-95

86-107

160

2.6

XL

185-191

88-109

91-117

190

2.7

LEVEL

GO

MASTER

2

volitelné

volitelné

S

157-170

54-70

74-84

200

3.8

M

170-180

68-77

90-100

230

3.8

L

178-185

77-95

100-110

240

3.9

XL

185-190

88-108

112-124

280

3.9

XXL

190-196

102-122

129-137

310

4.0
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X-TEK
Přechod od rekreačního potápění k technickému vyžaduje nejen poněkud odlišné dovednosti, ale především specializované vybavení.
Produktová řada X-TEK společnosti SCUBAPRO bude vaším spolehlivým partnerem na cestách do tajuplných jeskyní, k úchvatným
podmořským vrakům nebo do těch nejtemnějších hloubek. Vyberte si některý z navržených systémů nebo si sestavte svůj vlastní.
V obou případech budete skvěle vybaveni a připraveni čelit těm nejneočekávanějším výzvám, které technické ponory mohou přinést.

SIDEMOUNT
Toto pohodlné a kompaktní křídlo je plně kompatibilní se současnou nabídkou
příslušenství pro technické potápění (řada produktů X-TEK). Jeho součástí
je jemná zádová deska Airnet, popruhy a háky pro zajištění lahve. Potápění je
tak velmi komfortní. Komponenty (D-kroužky, průchodky, ventily atd.) jsou z
ušlechtilé oceli.

POUZDRO

KLÍČOVÉ PRVKY
Δ Vnější plášť z materiálu 100D Cordura
Δ Vnitřní vak z materiálu Soltane
Δ Ergonomický vyvážený inflátor SCUBAPRO
Δ Speciálně navržený systém popruhů
Δ Mezinožní popruh

KŘÍDLO

X-TEK PURE TEK
Křídlo pro jednu nebo dvě lahve.
JEDNA LAHEV
Δ X-TEK Donut Wing
(kapacita zdvihu 18 kg)

DVĚ LAHVE
Δ X-TEK Donut Wing
(kapacita zdvihu 27 kg)

Δ PURE TEK Harness se zádovou deskou z Δ PURE TEK Harness se zádovou deskou z
ušlechtilé oceli

ušlechtilé oceli

X-TEK FORM TEK
Ještě nikdy nebyl takto těžký systém s dvěma lahvemi tak komfortní pro
potápění. V nabídce volitelně také se systémem zátěžových kapes s možností
rychlého odhození.

Δ K řídlo X-TEK ve tvaru podkovy (kapacita zdvihu 27 kg)

a systém popruhů FORM TEK se zádovou deskou z ušlechtilé oceli.

X-TEK PRO TEK
S tímto mimořádně výkonným systémem jste perfektně vybaveni na každý
ponor. Křídlo s dvojitým vakem pro bezpečný zdvih, zádová deska z ušlechtilé
oceli a extrémně odolný systém popruhů pro nejvyšší možnou bezpečnost v
každé situaci.

Δ D vojitý vak
Δ Kapacita zdvihu 27 kg - dvě lahve a PRO TEK Harness.		
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X-TEK FORM
TEK HARNESS

X-TEK HORSESHOE
TWIN WING

Trojdílný systém popruhů
s anatomicky tvarovaným
zádovým polstrováním a
ramenními popruhy, jejichž
délku a uspořádání lze upravit
pro maximální komfort. Dva
D-kroužky z ušlechtilé oceli. Lze
dovybavit volitelným systémem
zátěže s možností rychlého
odhození. K dispozici s / bez
zádové desky a mezinožního
popruhu

Křídlo ve tvaru podkovy se dvěma
vaky a kapacitou zdvihu 27 kg.
S / bez systému popruhů bungee
pro maximální komfort.

X-TEK HORSESHOE
WING

X-TEK PRO
TEK HARNESS

Křídlo ve tvaru podkovy s jedním
vakem a kapacitou zdvihu 27 kg.
Pro dvě lahve. S / bez systému
popruhů bungee.

K dispozici s / bez zádové desky
z ušlechtilé oceli. Kontinuální
systém popruhů, polstrované
ramenní popruhy, dva D-kroužky z
ušlechtilé oceli na obou stranách.
Možnost připevnění signální bóje.
K dispozici s / bez zádové desky a
mezinožního popruhu.

X-TEK DONUT WING

X-TEK PURE
TEK HARNESS

Bezprecedentní kontrola zdvihu
bez ohledu na polohu potápěče.
Kapacita zdvihu 13 kg, 18 kg
nebo 27 kg. Pro jednu či dvě
lahve.

Systém vyrobený z kontinuálního
popruhu, který se proplétá
zádovou deskou. Přizpůsobí se
každému potápěči. Součástí
balení jsou: přezka na pásovém
popruhu, dva D-kroužky na
ramenou, jeden D-kroužek na
pásovém popruhu a upínací prvky
“tri-glide”. Mezinožní popruh jako
volitelné příslušenství. K dispozici
s / bez zádové desky.

SIDEMOUNT REGULATOR KIT
Maximálně spolehlivý systém pro zajištění plynulé dodávky
vzduchu při potápění v ledové vodě nebo technickém
potápění.

VYTVOŘTE SI SVŮJ VLASTNÍ SYSTÉM S NAŠIMI POPRUHY, BÓJEMI A DALŠÍM PŘÍSLUŠENSTVÍM

RAMENNÍ
VYCPÁVKY

ZÁPISNÍK POD
VODU

X-TEK ADAPTÉR
PRO 1 LÁHEV

X-TEK
INFLÁTOR

NEREZOVÉ
KARABINY

ZÁTĚŽOVÉ KAPSY RYCHLÉ ODHOZENÍ

POUZDRO NA BÓJI

NEREZOVÉ PÁSKY
NA LAHEV

MEZINOŽNÍ
POPRUH

BÓJE

PROVÁZEK NA
AUTOMATIKU

X-TEK
KAPSA NA
PŘÍSLUŠENSTVÍ

X-TEK
ZÁDOVÉ DESKY

MINI NAVIJÁK
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SCUBAPRO JE EXPERT
NA TEPELNOU
OCHRANU.
Potápěčské obleky SCUBAPRO určují standard v oblasti
komfortu, stylu a tepelné ochrany. Každý prvek našich
obleků je navržen a zpracován experty tak, abyste se
cítili chráněni během celého ponoru, ať už se potápíte
v teplých rovníkových proudech nebo v ledových
arktických vodách. Cokoli bude oceán vyžadovat,
obleky SCUBAPRO to bez problémů splní.
Inženýři ve SCUBAPRO jsou přesvědčeni, že
potápěčské obleky představují technickou kategorii
produktů a zaslouží si tak nepřetržitý výzkum a vývoj.
Proto procházejí obleky SCUBAPRO neustálým vývojem
co se materiálů, know-how i jednotlivých prvků týče.
Celá řada potápěčských obleků SCUBAPRO byla
například vytvořena v souladu s konceptem Pure
Design Concept, který využívá méně panelů a švů,
což umožňuje maximální flexibilitu a volnost pohybu.
Používají se také pokročilé vnitřní vložky, včetně
unikátní tepelné vložky Diamond Span, ale i další prvky,
jako jsou diagonální zipy na zádech, které vám nejen
usnadní oblékání, ale především kladou méně stresu
na zip samotný. Každý model je speciálně navržen tak,
aby nabídl optimální funkčnost, maximální ochranu i
komfort.

OBLEKY SCUBAPRO SPLŇUJÍ NEBO
PŘEKRAČUJÍ VŠECHNY CERTIFIKACE
Všechny mokré obleky, polosuché a suché obleky
SCUBAPRO s tloušťkou 3 mm a silnější musí splnit
náročné testy na osobní ochranné prostředky (PPE),
které jsou v Evropě vyžadovány. Stejné normy navíc
vyžadují i další zkoušky, mimo jiné včetně testů
odolnosti vůči vysokým a nízkým teplotám, odolnosti
vůči mořské vodě, odolnosti vůči opakovanému
vystavení účinkům tlaku, testů tepelné odolnosti
při ponoření, testů pevnosti izolačních materiálů v
tahu, testů odolnosti uzavíraných částí obleku v tahu,
odolnosti vůči trvalému protažení / deformaci i testů
odolnosti vůči dalším vlivům během potápění.
Potápěčské obleky jsou klasifikovány do tříd tepelné
ochrany CE, které určují, v jakých vodách je lze
používat:

TŘÍDA A
Teplota vody v rozmezí od 7°C do 12°C.

TŘÍDA B
Teplota vody v rozmezí od 10°C do 18°C.

TŘÍDA C
Teplota vody v rozmezí od 16°C do 24°C.

TŘÍDA D
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Teplota vody > 22°C..

SUCHÉ OBLEKY - TRILAMINÁT
EVERTECH DRY BREATHABLE
Lehký a prodyšný na palubě, suchý a komfortní pod vodou.
Špičková kvalita v každém centimetru. Tento prémiový
trilaminátový oblek vás udrží v suchu a pohodlí za každých
podmínek. Je určen pro náruživé potápěče a nabízí celou řadu
prvků. Nově doplněn o neoprenový límec, který chrání latex a
udržuje kuklu v optimální poloze, dále nové stehované podložky
ventilů, vylepšené boty a dvě velké kapsy na příslušenství.

MIMOŘÁDNĚ KOMFORTNÍ
Prodyšný nylon/PU/nylon trilaminát účinně odvádí pot, ale
současně chrání před vniknutím vody.

NOVÉ BOTY
Chrání vaše nohy před ostrými kameny a mušlemi a také před
uklouznutím na mokré palubě. Jsou měkké a komfortní.

KVALITNÍ VENTILY SI-TECH
Zajistí efektivní a bezproblémové proudění vzduchu k udržení
tepla a požadovaného vztlaku.

OBLÉKNUTÍ NYNÍ ZVLÁDNETE SAMI
Diagonální BDM kovový zip vpředu nejen chrání před vodou,
ale umožní vám obléknout se bez pomoci druhých.

BEZPROBLÉMOVÉ OPRAVY
Se systémem Si-Tech je snadné vyměnit poškozené latexové
těsnící manžety na zápěstích nebo krku či je zaměnit za
volitelné silikonové těsnící prvky.

BOTY K SUCHÉMU OBLEKU
Extrémně odolné boty, které si bezproblémů poradí s
hrubým terénem. Jsou velmi komfortní a snadno se nosí
na ponožkách jakéhokoli suchého obleku.

DOSTATEK MÍSTA NA PŘÍSLUŠENSTVÍ
Dvě velké kapsy s D-kroužky, systém bungee, uzavírací
klopy na suchý zip.

Součástí každého suchého obleku je kukla, taška, LP hadice, souprava pro opravy obleku a manuál.
OBLEKY // 41

DEFINITION DRY
Seriózní suchý oblek střední třídy, který je navržen tak, aby
nabídl roky služby. Vedle komfortního střihu přináší celou
řadu funkcí a prvků. Nově doplněn o neoprenový límec, který
chrání latex a udržuje kuklu v optimální poloze, dále nové
stehované podložky ventilů, vylepšené boty a dvě velké
kapsy na příslušenství.

ODOLNÝ VŮČI PLÍSNÍM
Použitý materiál je certifikován nezávislou laboratoří
specializující se na zkoušky textilních materiálů z hlediska
odolnosti vůči plísním a bakteriím. Díky tomu oblek netíhne k
zapáchání a nabízí podstatně delší životnost.

NOVÉ BOTY
Chrání vaše nohy před ostrými kameny a mušlemi a také
před uklouznutím na mokré palubě. Jsou měkké a komfortní.

KVALITNÍ VENTILY SI-TECH
Zajistí efektivní a bezproblémové proudění vzduchu k
udržení tepla a požadovaného vztlaku.

OBLÉKNUTÍ NYNÍ ZVLÁDNETE SAMI
Diagonální BDM kovový zip vpředu nejen chrání před vodou,
ale umožní vám obléknout se bez pomoci druhých.

DOSTATEK MÍSTA NA PŘÍSLUŠENSTVÍ
Dvě velké kapsy s D-kroužky, systém bungee, uzavírací klopy
na suchý zip.

OBERON - SYSTÉM PRO PŘIPEVNĚNÍ
SUCHÝCH RUKAVIC PRO SLÄGGO
Spolehlivý a snadný způsob jak připevnit prakticky každý model
suchých rukavic k systému Släggö Flex Ring. Tento systém
vyvinutý a vyrobený společností Si Tech tvoří celkem 13
komponentů na každou paži. Jsou přímo určeny ke kroužkům
Släggö Flex Rings (velikost L a M), ale lze je použít i pro ostatní
nejběžnější modely suchých rukavic (nejsou součástí systému).
Släggö Flex Ring je modulární řešení pro rychlou a snadnou
výměnu poškozené nebo protržené těsnící manžety na zápěstí
suchého obleku.

SNADNÁ INSTALACE I POUŽITÍ
Pro každou paži obsahuje systém kroužek Oberon (kroužek pro
zajištění, pryžový kroužek, O-kroužek), kroužek pro rukavici, 4
O-kroužky, a červený, zelený, modrý a žlutý kroužek.

KROUŽEK PRO ZAJIŠTĚNÍ
Je vyroben z pryže pro maximální zajištění - navíc chrání
O-kroužek před prachem a nečistotami.

Součástí každého suchého obleku je kukla, taška, LP hadice, souprava pro opravy obleku a manuál.
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SUCHÉ OBLEKY - NEOPREN
EVERDRY 4.0 PRO
Everdry 4.0 Pro je odolnější variantou obleku Everdry 4.0.
Tento oblek je určen především pro vojenské, komerční nebo
technické potápěče, neboť zvládne bez problémů i ponory v těch
nejnáročnějších podmínkách. Everdry 4.0 Pro je mimořádně
komfortní a především hřejivý oblek s dlouhou životností.

ODOLNÁ VNĚJŠÍ VRSTVA
Oděruvzdorná a odolná šedá vrstva a lesklá černá svrchní vrstva.

VYZTUŽENÍ TAM, KDE JE NEJVÍCE TŘEBA
Ramena, oblast sedu a kolena - tam všude je oblek dodatečně
vyztužen. Velmi odolný YKK zip je chráněn neoprenovou klopou.

DVĚ KAPSY NA PŘÍSLUŠENSTVÍ
K dispozici jsou D-kroužky, systém bungees a kapsy na zip pro
uložení potápěčského vybavení a příslušenství.

PRVKY, KTERÉ VÁM USNADNÍ PRÁCI
Δ Poutka I-Safe na obou rukávech pro zajištění přístrojů.
Δ S ystém modrých suspenzorů pro vyšší komfort a lepší padnutí. •
Δ Háček na kapse na příslušenství umístěné na pravém stejně pro
připevnění kukly.
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EVERDRY 4.0
Společnost SCUBAPRO je pověstná svými neoprenovými suchými
obleky. A právě Everdry 4.0 ukazuje proč. Tento prémiový oblek z
kompresního neoprenu nabízí skvělý střih, komfort a flexibilitu
mokrého obleku s izolačními vlastnostmi a vodotěsností suchého
obleku. 4mm neopren vysoké hustoty váží o 50 % méně než
tradiční neopren používaný pro suché obleky. Je také podstatně
jemnější.

SKVĚLÁ ODOLNOST
Švy jsou lepeny na třikrát a vnější steh je šitý dvojitou nití.
Z vnitřní strany jsou švy potaženy tekutým polymerem pro
maximální vodotěsnost.

TEPLÝ A KOMFORTNÍ
Oranžová vnitřní vrstva pro maximální komfort a zvýšenou
tepelnou ochranu před studenou vodou. Jemná krční manžeta z
neoprenu a ultra jemné těsnící manžety na zápěstích pro skvělý
komfort a neprodyšnost.

SUPER JEMNÁ OBUV
Neoprenové jemné ponožky můžete nosit v tvrdých botách pro
suché obleky nebo standardních neoprenových botách. Umožňují
také obrátit celý oblek naruby pro perfektní vyčištění a vyschnutí.

KVALITNÍ KOMPONENTY
Vyvážený vstupní ventil a regulovatelné výstupní ventily pro
precizní kontrolu nad vztlakem a vyšší stabilitu v hloubce.

EXODRY 4.0
Tento oblek potvrzuje snahy SCUBAPRO o inovace ve všech
kategoriích potápěčského vybavení. Prémiový Exodry 4.0
kombinuje 4mm neopren vysoké hustoty s latexovými těsnícími
manžetami a těsnícím krčním límcem. Tento hybridní design
je mimořádně účinný, s téměř nulovým inherentním vztlakem,
maximální volností pohybu a dokonalým utěsněním. Exodry 4.0
přináší perfektní provedení, vysokou míru komfortu a všechny
prvky a funkce obleku Everdry 4.0, včetně následujících:

TEPLÝ LÍMEC
Vyrobený z neoprenu, překrývá latexovou těsnící manžetu, čímž
eliminuje chlad a zvyšuje komfort.

NOVÉ BOTY
Chrání vaše nohy před ostrými kameny a mušlemi a také před
uklouznutím na mokré palubě. Jsou měkké a komfortní.

Součástí každého suchého obleku je kukla, taška, LP hadice, souprava pro opravy obleku a manuál.
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SUCHÉ OBLEKY - TRILAMINÁT

SUCHÉ OBLEKY - NEOPREN

SUCHÉ
OBLEKY
EVERTECH DRY
BREATHABLE

DEFINITION DRY

EVERDRY 4.0 PRO

EVERDRY 4.0

EXODRY 4.0

pánské / dámské

pánské / dámské

pánské

pánské / dámské

pánské / dámské

Materiál

Prodyšný nylon
/PU/nylon trilaminát

Vysoce odolný (HD)
poly/butyl/poly
trilaminát

4mm kompresní
neopren (vysoká
hustota) s extra
oděruvzdornou vysoce
odolnou (HD) vrstvou

4mm kompresní
neopren (vysoká
hustota)

4mm kompresní
neopren (vysoká
hustota)

Zip

BDM
(stříbrný nikl, jezdec
slitina hliníku a
bronzu)

BDM
(stříbrný nikl, jezdec
slitina hliníku a
bronzu)

BDM
(kovový)

BDM
(kovový)

BDM
(kovový)

Umístění zipu

Diagonální zip vpředu

Diagonální zip vpředu

Velikosti

Teleskopické torzo

Ano

Ano

Integrované
polotvrdé boty
(včetně suchých
zipů & pásků na
ploutve)

Integrované
polotvrdé boty
(včetně suchých
zipů & pásků na
ploutve)

Těsnící manžety na
zápěstí

Latex

Utěsnění v oblasti krku

Vzadu,
Vzadu,
Vzadu,
mezi rameny
mezi rameny
mezi rameny
(s neoprenovou klopou) (s neoprenovou klopou) (s neoprenovou klopou)
Ne

Ne

Měkké neoprenové
ponožky

Měkké neoprenové
ponožky

Integrované
polotvrdé boty
(včetně suchých
zipů & pásků na
ploutve)

Latex

Extra jemný neopren

Extra jemný neopren

Latex

Latex

Latex

Jemný neopren

Jemný neopren

Latex s neoprenovým
límcem

Si-Tech těsnící kroužky
pro latexové utěsnění
zápěstí a krku

Ne

Ne

Ne

Ne

Si-Tech

Si-Tech

Si-Tech

Si-Tech

Si-Tech

není relevantní

není relevantní

Diamond Span

Orange Plush
(NOVINKA)

Orange Plush
(NOVINKA)

šité a lepené,
dvojnásobná ochrana
vodotěsnou páskou

šité a lepené,
dvojnásobná ochrana
vodotěsnou páskou

Trojnásobné lepení
& dvojitá niť (skrytý
steh) vně; ochrana z
tekutého polymeru
uvnitř

Trojnásobné lepení
& dvojitá niť (skrytý
steh) vně; ochrana z
tekutého polymeru
uvnitř

Trojnásobné lepení
& dvojitá niť (skrytý
steh) vně; ochrana z
tekutého polymeru
uvnitř

Kukla

5/4 mm černá,
systém Air Vent,
utěsnění obličeje,
vnitřek Diamond
Span, vzadu poutko

5/4 mm černá,
systém Air Vent,
utěsnění obličeje,
vnitřek Diamond
Span, vzadu poutko

5/4 mm šedá,
vnitřek Diamond
Span, výztužné
panely, systém
Air Vent, utěsnění
obličeje, poutka

5/4 mm černá,
systém Air Vent,
utěsnění obličeje,
vnitřek Diamond
Span, vzadu poutko

5/4 mm černá,
systém Air Vent,
utěsnění obličeje,
vnitřek Diamond
Span, vzadu poutko

Kapsy

2 velké kapsy se
suchým zipem a
malá kapsa na zip klopa

2 velké kapsy se
suchým zipem a
D-kroužky

2 velké kapsy se
suchým zipem a
D-kroužky

1 velká kapsa se
suchým zipem a
D-kroužky

1 velká kapsa se
suchým zipem a
D-kroužek

Odnímatelný
suspenzor

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Poutka I-Safe

2

2

2

2

2

Boty / ponožky

Systém těsnících
kroužků
Ventily
Vnitřní vrstva

Švy

Součást balení

Kukla, taška, LP hadice, suspenzor, sada pro
opravy a příručka uživatele.

Ne

Kukla, taška, LP hadice, suspenzor, sada pro opravy a příručka uživatele.
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K2 - POD SUCHÝ OBLEK
Nová řada produktů určená pro nošení pod suché obleky. Udrží vás v suchu a teple. Moderní a vzhledově atraktivní design, tři úrovně
tloušťky pro uspokojení různých požadavků na míru tepla. Pánské i dámské modely.

K2 LIGHT

TEPELNÁ OCHRANA DO MÍRNÝCH VOD
Kalhoty a vršek s dlouhým rukávem z lehkého plyše (164g/m2),
který je prodyšný, teplý a pružný. Součástí jsou elastická poutka
na zápěstích a poutka na nohavicích.

K2 MEDIUM

TEPELNÁ OCHRANA DO VŠECH VOD
Když potřebujete extra teplo, středně těžké kalhoty a vršek s dlouhým
rukávem, je K2 Medium z vysoce odolného plyše (339g/m2) ideální
volbou. Prodyšné, teplé a pružné.

K2 EXTREME

TEPELNÁ OCHRANA DO LEDOVÝCH VOD

Jednodílný steamer navržený z prodyšného a pružného dvojitého
vliesového materiálu (629 g/m2) pro maximální tepelnou ochranu.
Součástí je kompresní polstrování na ramenou, hrudníku a
kolenou. Kapsy na bocích se zipy, elastická poutka na zápěstích a
poutka na patách.

RUKAVICE
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EASYDRY PRO

EASYDON

Tyto rukavice jsou navrženy
pro použití se suchými obleky,
polosuchými a mokrými obleky.
Jsou vyrobeny z vysoce kvalitního
vulkanizovaného latexu, který jim
dává vysokou míru elasticity a
také odolnost proti propíchnutí či
protržení. Hrubý povrch pro pevný
úchop.

Vysoce kvalitní vulkanizované
latexové rukavice s elastickými
manžetami určené pro suché,
polosuché i mokré obleky. Včetně
samostatných vnitřních pletených
rukavic pro dodatečné teplo.

POLOSUCHÉ
Koncepce polosuchých obleků je jednoduchá: kombinují
skvělé padnutí mokrých obleků s účinnými těsnícími prvky
suchých obleků. Jedná se o chytré řešení jak zůstat v teple
a relativním suchu i v chladných nebo mírných vodách

NOVASCOTIA 7.5
TEPELNÁ OCHRANA DO MÍRNÝCH VOD
Polosuchý oblek Nova Scotia nabízí tepelnou ochranu
jako žádný jiný oblek na trhu. S vodotěsným zipem YKK
Aquaseal Vision, vylepšenou vnitřní vložkou, dvěma zipy
na kotnících a zápěstích, ale i celou řadou dalších funkcí
a prvkůje tento oblek jedničkou co se tepelné ochrany do
chladných vod nebo pro opakované ponory týče. Kukla je
součástí.
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MOKRÉ OBLEKY
PADNOU JAKO DRUHÁ KŮŽE.
Pokud se zrovna nepotápíte ve vodách teplejších než 37°C,
jakmile do vody vstoupíte, vaše tělo začne postupně ztrácet
svou obvyklou teplotu. A právě minimalizování nebo oddálení
tohoto jevu je primární funkcí vašeho mokrého obleku. Aby
toto oblek zvládl, musí být vyroben z vhodného materiálu,
mít kvalitní švy, těsnící prvky a zipy. Především vám ale
musí padnout jako druhá kůže. SCUBAPRO nabízí tři skupiny
steamerů: naše vlajková loď Everflex, spolehlivé obleky
Definition a naše ekonomická řada Sport. K dispozici máte
různé tloušťky a celou řadu prvků a funkcí. SCUBAPRO tak
nabízí řešení pro každého potápěče, každou situaci i každou
teplotu vody.

SCUBAPRO A UDRŽITELNOST.
Naše rozsáhlá kolekce potápěčských obleků nejen, že nabízí
mimořádný výkon a kvalitu, ale navíc je nejekologičtější
produktovou řadou na trhu. SCUBAPRO pokračuje ve svých
iniciativách zaměřených na ekologii a ochranu životního
prostředí, především pak ve vztahu k tepelné ochraně.
Od zavedení neoprenu X-Foam po lepidlo bez obsahu
rozpouštědel použité u všech neoprenových produktů (kromě
bot) silnějších než 1,5 mm. Tyto ekologicky šetrné inovace
demonstrují odhodlání SCUBAPRO lépe chránit potápěče a
předevím naše dlouholeté úsilí zaměřené na ochranu planety.

LEGENDÁRNÍ OCHRANA KŮŽE
Protože obleky SCUBAPRO využívají nejlepší neopren na trhu
a současně nejpokročilejší technologii návrhu a technického
zpracování, mají naše 7mm neoprenové obleky certifikaci
CE pro třídu A, 5mm obleky certifikaci CE pro třídu B a náš
prémiový Everflex 3/2mm certifikaci CE pro třídu C.
Potápěčské obleky SCUBAPRO mají zpravidla lepší třídu
tepelné ochrany než obleky konkurenčních značek. To
znamená, že i tenčí obleky SCUBAPRO lze s klidem použít při
ponorech, kde by k zajištění srovnatelné míry tepelné ochrany
musel být použit silnější oblek konkurenční značky.

Třída TPF určuje tloušťku neoprenu
potápěčského obleku.
do 2,5 mm nejlepší do vod o teplotě nad 24°C
3,0 mm až 4,5 mm nejlepší do vod o teplotě 21°C až 27°C
5,0 mm až 6,5 mm nejlepší do vod o teplotě 16°C až 21°C
od 7,0 mm nejlepší do vod o teplotě 7°C až 16°C
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POZNÁMKA: Třída TPF (faktor tepelné ochrany) slouží pouze jako
referenční vodítko. Vedle tloušťky mokrého obleku a teploty vody totiž
pocit tepla potápěče ovlivňuje ještě celá řada jiných faktorů. Mezi ně
patří například doba pobytu pod vodou, hloubka ponoru, počet ponorů,
jak dobře oblek padne, zda potápěč používá kuklu, rukavice / boty,
tělesný typ potápěče, procento tělesného tuku atd.

EVERFLEX
PRÉMIOVÁ ŘADA MOKRÝCH OBLEKŮ.

8

9

Tato řada mokrých obleků představuje vlajkovou loď SCUBAPRO, která je tím nejlepším, co v oblasti tepelné ochrany momentálně
můžete mít. Kvalitně provedené švy, špičkové utěsnění a spousta drobných detailů, díky kterým bude váš ponor ještě komfortnější
a zábavnější. Obleky Everflex vynikají vysokou kvalitou.

100% EVERFLEX - 100% SUPER STRETCH

KONCEPT PURE DESIGN

Ekologicky šetrný neopren obleků Everflex je silnější v oblasti
torza pro ještě vyšší tepelnou ochranu a komfort. Naopak na
končetinách je slabší pro větší volnost pohybu.

Méně švů a panelů pro maximální rozsah a volnost pohybu.

MAXIMÁLNÍ POHODLÍ
Malý zip na krku zvyšuje komfort v horní části těla a tím
eliminuje nutnost svlékání obleku mezi ponory.

DIAMOND SPAN
Speciální materiál, který odvádí vodu a zvyšuje ochranu před
ledovou vodou. Tento materiál je kombinován s další vrstvou
pro vyšší flexibilitu, ale také snadnější oblékání a svlékání.

DALŠÍ UŽITEČNÉ PRVKY
Poutka I-Safe, klopy se zipem (dvojité utěsnění), polstrování na
páteři, háček na kuklu na pravém boku.

EVERFLEX 7/5
Everflex 7/5mm nabízí neuvěřitelnou tepelnou ochranu
při ponorech v ledové vodě nebo opakovaných ponorech v
mírných vodách. Bezkonkurenční komfort a teplo. YKK zipy s
mosaznými jezdci (dvojí utěsnění) pro zamezení vniknutí vody
do obleku.

EVERFLEX 5/4
Everflex 5/4mm nabízí stejné prvky a kvalitní materiál jako
Everflex 7/5mm, jen neopren je o něco slabší pro větší volnost
pohybu při potápění v mírných vodách.

EVERFLEX 3/2
Jen zřídka najdete 3mm mokrý oblek, který by
nabídl dostatečnou tepelnou ochranu, aby mohl být
klasifikován jako oblek tepelné třídy C. Tento oblek
je ale přísné požadavky splňuje! Je to především
díky špičkovým materiálům, provedení a designu. I
proto je tento oblek tolik oblíbený mezi potápěči.

VESTA S KUKLOU EVERFLEX 2.5
Klasická vesta s kuklou ze 100% Everflex neoprenu.
Ideální pro použití s jakýmkoli steamerem
SCUBAPRO. Pro muže i ženy.
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DEFINITION
Kolekce obleků Definition pro rok 2020 nabízí ještě větší komfort a nové prvky. Uzpůsobení střihu a strategické rozmístění panelů do
oblasti hrudníku, na strany, na paže a nohy či pod kolena přispívají k tomu, že oblek padne potápěči jako rukavice a nabídne maximální
pružnost tam, kde je to skutečně třeba. Tyto obleky představují skvělou tepelnou ochranu a jsou tak ideální to mírných a teplých vod.

100 % EKOLOGICKÉ

UTĚSNĚNÍ

Obleky jsou vyráběny za pomoci lepidla, které neobsahuje
rozpouštědla.

Obleky jsou vyrobeny z neoprenu bez obsahu ropných látek.

Dvojí utěsnění se zipy na kotnících a zápěstích (jeden zip u
3mm obleku) s YKK zipy s mosaznými jezdci pro delší životnost,
ochranu před vodou a snadné použití. Zipy na zápěstích a
kotnících u dámských obleků jsou extra dlouhé pro ještě větší
pohodlí.

ZIP YKK

CELKOVÝ KOMFORT

Diagonální zadní zip YKK s mosazným jezdcem pro delší
životnost a snadné používání.

 nitřní vložka z materiálu Orange Infrared (IR) na hrudníku a
V
zádech u 5mm obleku odráží tělesné teplo a zajišťuje extra
tepelnou ochranu. Navíc je velmi jemná a příjemná na kůži.

X-FOAM

ODOLNOST
Lepené a šité (skrytý steh) vnější švy, šité (jednoduchý skrytý
steh) vnitřní švy, oděruvzdorná látka na ramenou, v oblasti sedu,
na loktech a kolenech pro co nejdelší životnost při aktivním
potápění.

MAXIMÁLNÍ POHODLÍ
Malý zip na krku zvyšuje komfort v horní části těla a tím
eliminuje nutnost svlékání obleku mezi ponory.

POUTKA I-SAFE
Na obou rukách pro zajištění přístrojů v řemínkovém provedení.

DIAGONÁLNÍ ZADNÍ ZIP

POLSTROVÁNÍ PÁTEŘE
ZIP NA KRKU

HRUDNÍ PANEL ULTRASPAN

MATERIÁL STRECHTEC

I-STRAP
ODĚRUVZDORNÉ

UTĚSNĚNÍ
MATERIÁL STRECHTEC

OCHRANA PROTI ODĚRU

DEFINITION 7.0 & 5.0
Mimořádná tepelná ochrana, strečové panely na pažích a nohách,
dokonalé utěsnění od okolního prostředí, snadné oblékání a svlékání.
Oděruvzdorné vložky na na ramenou, loktech a kolenech jako nejvíce
exponovaných částech obleku pro maximální životnost.
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DEFINITION 7.0 ZIP VPŘEDU & KUKLA
Vyplnění mezery mezi tradičními steamery a polosuchými obleky.
Steamer Definition 7.0 s kuklou je komplexní a moderní potápěčský
oblek do studené vody s celou řadou prvků. Flexibilní neopren
7/6mm nabízí špičkovou tepelnou ochranu a zároveň skvělou
volnost pohybu. Kukla ohřeje hlavu a krk. Přední zip mezi rameny
usnadňuje oblékání a svlékání obleku (nebudete potřebovat pomoc
jiné osoby).

DEFINITION 3.0
Tento komfortní steamer má vše co najdete u
Definition 5 mm. Díky speciálnímu střihu padne na
tělo jako žádný jiný oblek. Nabízí maximální tepelnou
ochranu a komfort při potápění v teplých vodách.

DEFINITION
VESTA 6.0
Tepelná ochrana včetně kukly.

DEFINITION SHORTY 2.5
Skvělá dodatečná vrstva nebo ochrana do
tropických vod.
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SP0RT
JEMNÉ A PRUŽNÉ PRO EXTRA KOMFORT.
Obleky Sport jsou ideální pro potápěče začátečníky, občasné
potápěče nebo jako první oblek pro všechny, kteří si chtějí
vyzkoušet ponory v mírních či menších hloubkách. Tyto obleky jsou
vyrobeny z ultrajemného neoprenu. Triatlonový střih dává větší
svobodu pohybu pažím a ramenům. Řada Sport je ekonomickou
volbou pro potápěče hledající komfort, pružnost a maximální
svobodu pohybu.

TRIATLONOVÝ STŘIH
Využívá širších panelů pod pažemi a na zádech. Ty dávají pažím a
ramenům maximální volnost pohybu.

KONCEPT PURE DESIGN
Méně švů a panelů pro maximální rozsah a volnost pohybu.

TĚSNÍCÍ MANŽETY
Jednoduché těsnící manžety se zipem na kotnících a zápěstích
se zipy YKK s mosaznými jezdci pro dlouhou životnost, komfort a
snadné použití.

SPORT 5
Tento 5mm steamer se snadno obléká i svléká. Stane se vaší druhou
kůží a budete v něm vypadat skvěle. Vnitřní část je tvořena plyšovým
materiálem pro vyšší teplo a komfort. Rychle schne a působí jako
příjemná ochrana v oblasti pod zipy na zápěstích a kotnících.

SPORT 3
Velmi komfortní oblek určený do tropických vod. Speciální steh, který
je velmi příjemný v kontaktu s holou kůží. Vertikální zadní zip a plyší
potažené oblasti manžet na kotnících a zápěstích pro maximální
pohodlí.
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POLOSUCHÝ

MOKRÉ OBLEKY

POLOSUCHÉ A
MOKRÉ OBLEKY
NOVASCOTIA

EVERFLEX

DEFINITION

DEFINITION
S KUKLOU

SPORT

REBEL

7.5

3/2, 5/4, 7/5

3, 5, 7 &
2.5 (Shorty)

6/7

3.0, 5.0

6.5/5, 2.5
5 vesta

Neopren X-Foam (výrobní
proces bez chemikálií)

∫

∫

∫

∫

∫

∫

Lepidlo Aqua bez rozpouštědel

∫

∫

∫

∫

∫

∫

Koncept Pure Design (PDC)

∫

∫

Tloušťka (mm)

∫

Triatlonový střih

∫

Předtvarovaný design

∫

∫

100% neopren Everflex

∫

∫

Vnitřní vrstva Diamond Span

∫

∫

Hliníková fólie

∫

∫

∫

∫

Vnitřní vrstva z mikroplyše

∫

∫

∫

∫

Vertikální zip YKK
vzadu

Diagon. YKK
zip vzadu,
zip vpředu
(vesta)

Jednoduchá
manžeta

8” zip pro
snadné
obléknutí
(2,5 na
kotnících)

Suchý zip YKK
Aquaseal vzadu
mezi
rameny

Diagonální YKK
zip vzadu

Diagonální YKK zip
vzadu

Utěsnění - 2 zipy

Utěsnění - 2 zipy
(5/4 & 7/5)
Jednoduchá
manžeta těsnící střih
(3/2)

Utěsnění - 2 zipy
(7.0 & 5.0)
Manžeta - 1 zip (3.0)

Těsnící manžety Glideskin

∫

∫

∫

∫

Sklopná krční manžeta

∫
∫

∫

∫

∫

∫

(7.0 & 5.0)

∫

Vysoce odolný
materiál ramena,
kolena, zadek

Vysoce odolný
materiál ramena,
kolena, zadek

Vysoce odolný
materiál - ramena,
kolena, zadek

Vysoce odolný
materiál v oblasti
sedu (zadek)

Střední ochrana ramena, zadek

Vzor - ramena,
kolena

Vzor na ramenech,
kolenech a loktech

Vzor - ramena,
kolena

2

2

2

Zip

Utěsnění na kotnících /
zápěstí

Zip na krku
Polstrování záda / páteř

Oděruvzdorná látka

Oděruvzdorné vložky / vzor
Poutko I-Safe
Kukla

Třída tepelné ochrany CE

Tatexové vložky Tatexové vložky - ramena, kolena ramena, kolena
2

2 (5/4, 7/5)

součást balení

A

Přední zip YKK
mezi rameny

Vnitřní manžety

připevněná 5 vesta

připevněná
A = 7/5
B = 5/4
C = 3/2

A = 7.0
B = 5.0
D= 3.0

A

Vzor ramena,
kolena

B = 5.0
D = 3.0
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HYBRID
HYBRID SHORTY 2.0
Tento jednodílný oblek s unikátním
designem je perfektní volbou pro
šnorchlování či různé vodní sporty v
teplých vodách.

HYBRID VEST 6.0
Tato všestranná vesta vypadá skvěle se
všemi našimi obleky. Odnímatelná kukla s
velmi odolným zipem

HYBRID CARGO SHORT

PROFILE

Vylepšená verze Hybrid Cargo Short
je tvořena kombinací kvalitního 1mm
neoprenu X-Foam pro teplo a odolného
nylonu pro pružnost a komfort. Lze nosit
samostatně nebo do mokrého obleku pro
větší teplo a pohodlí.

PROFILE 0.5
Tento ultratenký 0,5mm neoprenový steamer lze
použít s mokrým oblekem do teplých vod nebo jako
základní vrstvu do silnějšího mokrého obleku pro
ponory v chladné vodě. Snadné oblékání a svlékání
díky poutkům. Součástí je komfortní vnitřní vrstva z
materiálu Silverskin.

Všechny obleky Scubapro jsou vyrobeny z
neoprenu X-foam, který neobsahuje žádné
ropné látky.
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Všechny neoprenové potápěčské obleky
SCUBAPRO (1,5 mm a silnější obleky,
netýká se bot) jsou vyrobeny z inovativního
lepidla bez obsahu rozpouštědel - 100%
ekologický proces výroby.

FOOTWEAR
Při potápění je třeba chránit celé tělo před chladem, včetně nohou. SCUBAPRO těží z mnoha let zkušeností v oblasti návrhu, materiálů i
provedení. Proto jsou boty a ponožky SCUBAPRO nejlepší na trhu.

NO ZIP 6.5

HEAVY DUTY 6.5

Suchý zip, snadné nazouvání.

Velmi odolná obuv.

Diamond
SPA N

DELTA 6.5

DELTA 5.0

Boty do chladné vody. Nový
design.

Komfort a ochrana.

Diamond
SPA N

Diamond
SPA N

EVERFLEX ARCH 5.0

BASE 4.0

Nový tvar kopíruje anatomii
nohy. Pro maximální komfort.

Ekonomická ochrana nohou.

Diamond
SPA N

GO SOCK 3.0

DELTA SHORT 3.0

Ponožky určené do ploutví
GO. Ideální také na tropické
pláže nebo do tréninkových
bazénů.

Lehká obuv nízkého střihu.

HYBRID SOCK 2.5

KAILUA

Měkký neopren, texturovaná
podrážka, uvnitř pohodlná
plyš - pro maximální teplo
a komfort. Skvělé boty pro
potápěče menšího vzrůstu.

Prodyšné boty na pláž
a loď.

OBLEKY // 5 5

RUKAVICE
Nic není pro potápěče tak nepříjemné, jako studené ruce nebo pořezané prsty. Široká nabídka rukavic SCUBAPRO zajistí nejen potřebné
teplo, ale i ochranu do každého prostředí.

G-FLEX 5.0

EVERFLEX 5.0

Špičkový komfort.

Optimální teplo a komfort.

Diamond
SPA N

D-FLEX 2.0

EVERFLEX 3.0

Ideální do tropických vod.

Pro maximálně pohyblivé prsty.

SEAMLESS 1.5

TROPIC 1.5

Dotykové rukavice pro teplé ruce.

Svrchní vrstva z jemného neoprenu.
Barvy vyladěné s dalším vybavením
Scubapro: Black, Aegean, Flamingo

ČERNÁ

OCHRANA HLAVY

AEGEAN

FLAMINGO

Kukly jsou určeny k ochraně vaší hlavy před oděrkami a modřinami. Fungují ale i jako tepelná ochrana, která minimalizuje ztráty
tělesného tepla.

Diamond
SPA N

Bibbed 6/5

5/3

3.0

KUKLY EVERFLEX
Vyrobena z vysoce strečového 100% neoprenu Everflex. Vnitřní vrstva
z příjemného plyše. Kvalitní ochrana před vodou.
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SEALED HOOD 5.0

NOVASCOTIA 5/4

Ideální při použití mokrého
obleku Definition. 5mm
rozšíření v oblasti brady a
krční manžeta.

Skvělý doplněk pro náš polosuchý
oblek Novascotia 7.5.

KOLEKCE UPF
CELODENNÍ STYLOVÁ OCHRANA BEZ KOMPROMISŮ.
Hledáte-li ochranu před opravdu všemi faktory, kolekce UPF od Scubapro je to pravé. Použili jsme pro ni ty nejlepší technické materiály,
abychom zajistili nejvyšší možnou kvalitu. Kolekce oblečení UPF vás ochrání před škodlivým UV zářením a ve vodě zase od škrábanci a
oděrkami. Vybírat můžete z široké nabídky topů, steamerů a legín v pánských i dámských stylech.

Δ Můžete se chránit a přitom vypadat skvěle.

Δ Můžete nosit samostatně nebo pod mokrým oblekem.

Δ Skvělá volba před, během i po ponoru.

UPF 80 T-FLEX RASH GUARDS

AEGEAN

BLACK

GRAPHITE

BLACK

T-FLEX LONG SLEEVE

T-FLEX SHORT SLEEVE

Nejlépe hodnocená ochrana proti UV záření na trhu.
Dokonalá směs nylonu a spandexu pro maximální
pohodlí a ochranu.

Jemný nylon a vysoce strečový spandex nabízí špičkový
komfort a volnost pohybu. Špičková ochrana proti UV
záření.

CARIBBEAN

GRAPHITE
CARIBBEAN

ONYX

JEWEL
JEWEL

CARIBBEAN
GRAPHITE

JEWEL

T-FLEX LONG SLEEVE

T-FLEX SHORT SLEEVE

T-FLEX LEGGINGS

Velmi příjemný střih. Stylové a současně
velmi komfortní triko pro ženy. Maximální
ochrana proti UV záření.

Špičková ochrana proti UV záření,
stylový design. Ideální pro potápění,
šnorchlování, plavání a jiné vodní
aktivity.

Vysoce strečový spandex a jemný nylon
pro maximální komfort a volnost pohybu.
Tyto stylové legíny se hodí ke všem topům
z řady UPF.
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UPF 50 RASH GUARDS
Zůstaňte mezi ponory v suchu a pohodlí. Unikátní provedení, které odvádí vlhkost z povrchu těla ven na svrchní vrstvu oblečení, odkud
se velmi rychle odpaří. Až 8 hodin ochrany pro pokožku typu I (světlá pleť, zrzavé/blond vlasy, modré oči).

CARIBBEAN

FLAMINGO

JEWEL

CARIBBEAN

ONYX

JEWEL

CAP SLEEVE RASH GUARD
Stylová trika s krátkým rukávem budou hitem. Lze nosit
samotné nebo pod mokrým oblekem. Perfektní modní
záležitost.

SHELL

LONG SLEEVE RASH GUARD
Úžasné barevné kombinace a rovné linie - tato trika jistě
zaujmou dámskou část potápěčů. Komfort a účinná ochrana
proti slunci.

UPF 50 STEAMER

UPF 50 LOOSE FIT

JEWEL

JEWEL

CARIBBEAN
GRAPHITE

CHANNEL FLOW ZIPPERED LONG SLEEVE

LADY STEAMER

Ideální oděv na všechny venkovní sporty. Unikátní provedení pro
odvod vlhkosti a rychlé schnutí. Komfort volného střihu.

Ochrana od hlavy až k patě před oděrkami při potápění
v hloubkách nebo sluncem při pohybu nad hladinou.
Stylový YKK zip vpředu.
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UPF 50 RASH GUARDS

BLACK

AEGEAN

AEGEAN

GRAPHITE

GRAPHITE

LONG SLEEVE RASH GUARD

SHORT SLEEVE RASH GUARD

Stylové oblečení a navíc účinná ochrana před sluncem.
Atraktivní design, komfortní nošení. Možno použít i pod
mokrý oblek.

Módní ochrana pro milovníky vody. Ideální pro potápění,
šnorchlování, pádlování, plavání a jiné vodní aktivity.

UPF 50 STEAMER

BLACK

SWIM LONG SLEEVE RASH GUARD
Stylové a funkční. Díky speciální úpravě pro odolnost vůči chlóru
vhodné pro tréninky v bazénu nebo jako UV ochrana venku.

UPF 50 LOOSE FIT

GRAPHITE

AEGEAN

MEN'S STEAMER
AEGEAN

AEGEAN

Ochrana celého těla do vody i na břeh. Lze nosit samostatně
nebo jako spodní oblek pro extra teplo. Poutka na palce a
chodidla pro snadné obléknutí.

CHANNEL FLOW LONG/SHORT SLEEVE
Ideální oděv na všechny venkovní sporty. Unikátní provedení pro
odvod vlhkosti a rychlé schnutí. Komfort volného střihu.
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ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ
SCUBAPRO JE POVĚSTNÁ SVÝMI PLOUTVEMI
SCUBAPRO je pověstná svými ploutvemi. Na trhu
dominujeme díky pokročilým technologiím již více než 50
let. Od časem osvědčených ploutví Jet Fin, až po moderní
cenami ověnčené Seawing Nova. V naší nabídce nechybí
ploutve s plným listem, s děleným listem, s otevřenou
botkou či plnou botkou - vše navrženo pro maximální výkon
i komfort, pro každý typ ponoru a každou možnou situaci.

SEAWING NOVA
Ploutve Seawing Nova, držitel mnoha ocenění, nyní nabízí
mimořádný výkon, zrychlení i schopnost manévrování
standardních ploutví, ale současně i komfort a minimální
námahu typickou pro ploutve s děleným listem. Jen těžko
budete hledat ploutve, které budou tak komfortní a zároveň
si s nimi užijete tolik zábavy.

KONSTRUKCE Z ELASTOMERU MONPRENE®
Prakticky nezničitelný materiál pro dlouhou životnost.

KŘÍDLOVÝ TVAR
Pomáhá vytvořit téměř dokonalou rovnováhu mezi
odolností a pružností.

VARIABILNÍ GEOMETRIE ČEPELE
Pro ještě vyšší výkon a bezkonkurenční stabilitu díky
zaobleným špičkám.

KLOUBOVÝ SPOJ
Umožňuje pohyb celého listu pro silný záběr a vytěžení
maxima z každého kopu.

OTEVŘENÁ BOTKA ERGO2 S VÝZTUŽÍ POWERPLATE
Snižuje námahu pro nohy a zvyšuje komfort díky vyztužení
v oblasti paty.

BUNGEE PÁSEK ODOLNÝ VŮČI MOŘSKÉ VODĚ
Samonastavitelný, komfortní a mimořádně odolný - pro
snadné obutí i vyzutí.
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SEAWING GORILLA
Mírně tužší list ploutve zvyšuje nejen sílu kopu, ale přináší také
větší kontrolu pro potápěče, kteří preferují výraznější odezvu kopů.
Snadnější a účinnější je také manévrování, což ocení především
techničtí potápěči nebo instruktoři potápění.

SEAWING NOVA FULLFOOT
Pro potápěče hledající výkon, zrychlení, manévrovatelnost a
kopání bez větší námahy charakteristické pro ploutve s otevřenou
patou, a současně komfort plné botky. Skvělé ploutve pro hledání
vraků nebo zkoumání korálových útesů v tropických vodách.
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PLOUTVE GO
VYDEJTE SE NA CESTY, POTÁPĚJTE SE,
ŠNORCHLUJTE - TO VŠE S PLOUTVEMI GO.
Ploutve GO vynikají svým kompaktním designem, což oceníte
při cestování, a rovněž komfortem a snadným použitím pod
vodou. Přesto, že jsou lehké, jsou prakticky nezničitelné.
Pod vodou vám nabídnou vysokou rychlost, výkon, stabilitu
a skvělou manévrovatelnost. To vše při minimálním úsilí.
K dispozici jsou dva modely – “Barefoot Fit” a “Boot
Fit” – Ploutve GO jsou ideální pro potápění s přístrojem a
šnorchlování.

100% Z MATERIÁLU MONPRENE®
Ultrasilná monoprenová konstrukce pro dlouhou životnost
a intenzivní používání. Již žádná delaminace, zlomený list či
poškozená botka.

25° ÚHEL ČEPELE
Středový silový panel zajišťuje podélnou pevnost a vytváří
efekt regulovaného toku.

VÝZTUŽE POWER BARS
Na spodní části ploutví v drážkách brání výztuže Power Bars v
přílišném ohybu a udržují optimální úhel pro přenos síly.

IDEÁLNÍ NA CESTY
Snadno přepravíte v zavazadlech s rozměry dle požadavků
IATA - skvělá volba pro cestování.

INOVATIVNÍ SYSTÉM PIGGY BACK STACK
Ploutve lze snadno zacvaknout do sebe - balení a cestování je
tak snadnější

GO SPORT

GO FIN

Barefoot-Fit

GO SPORT
SCUBAPRO představuje ploutve GO SPORT v provedení “BootFit” (lze obout na potápěčské boty). Nabízí stejné funkce a
prvky jako původní ploutve GO. Navíc jsou opatřeny vylepšenou
botkou Ergo3 s profilem, který umožní nazutí na potápěčskou
obuv. Skvělé ploutve pro cestování i místní ponory.

MOŽNOST PERSONALIZACE S VOLITELNÝMI BAREVNÝMI
UCPÁVKAMI
K dispozici máte ucpávky různých barev pro přizpůsobení
vašich ploutví nejen osobnímu vkusu, ale i jinému
potápěčskému vybavení.

PLOUTVE GO
Tyto cestovní ploutve v provedení “Barefoot-Fit” kombinují
výhody ploutví s otevřenou botkou s komfortem a svobodou
bosé nohy u ploutví s plnou botkou. Vyměnitelné řemínky jsou
velmi komfortní. Ploutve se s nimi snadno obouvají i zouvají. Lze
je použít také s neoprenovými ponožkami.

BAREVNÉ UCPÁVKY
STANDARDNĚ S ČERNÝM ŘEMÍNKEM U VŠECH VELIKOSTÍ. BAREVNÉ
ŘEMÍNKY JSOU VOLITELNÝM PŘÍSLUŠENSTVÍM A LIŠÍ SE DLE
VELIKOSTÍ.

Raja Ampat, Indonesia
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JET FIN
Ploutve Jet od SCUBAPRO mají dlouholetou tradici. Již
v roce 1965 určily tyto ploutve standard pro výkon a
odolnost a jejich oblíbenost se od té doby nezměnila.

TWIN JET MAX
Tyto extrémně výkonné ploutve mají o něco tužší list a jsou
tak vhodnější spíše pro potápěče, kteří preferují výraznější
odezvu svých kopů.

TWIN JET
Ploutve Twin Jet dokáží nabídnout maximální účinnost kopu
i při minimálním úsilí. S těmito ploutvemi si užijete opravdu
zábavu.
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JET SPORT
FULL FOOT & ADUSTABLE
Ploutve Jet Sport jsou výkonné a vysoce účinné
ploutve s excelentní stabilitou. Snadno se s
nimi manévruje. Perfektní kombinace výkonu,
komfortu a nízké ceny.

JET CLUB
Ploutve Jet Club s ergonomicky tvarovanou plnou
botkou vám nabídnou maximální komfort a skvělý
záběr. Velký list ploutve generuje maximální
výkon. Díky otvorům v oblasti čepele a konstrukci
ze tří materiálů získáte skvělý záběr a vysokou
manévrovatelnost při minimální únavě nohou.

FLUIDA
Nadčasové ploutve klasického designu s plnou
botkou. Excelentní záběr díky jednoduchému
tvaru.

DOLPHIN FIN
Všestranné ploutve v provedení s otevřenou botkou
určené pro nadšence do šnorchlování, kteří rádi nosí
neoprenové botky. Botka je ale tak jemná a pevná, že
ploutve můžete nosit také naboso.
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ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ
UNIKÁTNÍ TECHNOLOGIE.
Masky SCUBAPRO vám nabídnou čistý pohled a maximální komfort. Nabízíme je v mnoha stylech a barvách tak, aby si vybral opravdu
každý potápěče. Užijte si každé dobrodružství naplno díky našemu špičkovému základnímu vybavení.
Masky označené touto ikonou
jsou kompatibilní s počítačem
Galileo HUD.

Pásek Comfort je podobný tomu,
s jakým se setkáte u lyžařských
brýlí. Snadno se připevní k
různým modelům masek.

Ultračiré zorníky nijak nezkreslují
barvy a nabízí mnohem světlejší
viditelnost.

D-MASK
IKONICKÝ DESIGN, ÚŽASNÁ ČIROST, NESKUTEČNÝ KOMFORT.
Maska D svým stylem připomíná plicní automatiku D420 (třída D). Jedná se o
prémiovou masku, která se hodí ke všem typům ponorů. Má velmi malý vnitřní
objem, široké zorné pole a nabízí se v mnoha velikostech lícnice. Lze ji osadit
speciálními zorníky, které filtrují HEV a UV světlo pro opravdu ničím nerušený
vizuální zážitek. Jedná se také o jedinou prémiovou masku, která umožňuje osadit
zorníky dioptrickými skly (volitelné).
Součástí je pásek Comfort Strap.

BEZKONKURENČNÍ ČIROST

PŘÍDAVNÁ ZVĚTŠOVACÍ SKLA

Technologie zorníků UV+420cut™ filtruje HEV a UV světlo, aniž by
došlo ke zkreslení barev pod vodou.

Standardní zorníky lze doplnit o volitelná zvětšovací skla
(rozsah +1,0 do +3,0).

SKVĚLE PADNE

BAREVNÉ RÁMEČKY

D-Mask je v nabídce s černou nebo čirou lícnicí ve dvou
velikostech: M nebo S. K dispozici je také extra široké provedení.

Vyměnitelný barevný rámeček vám umožní přizpůsobit si
masku svým osobním preferencím. K dispozici různé barvy.
Snadno nacvaknete bez nářadí!

MAXIMÁLNÍ KOMFORT
Otočné přezky skvěle pracují s páskem Comfort Strap pro
optimální rozsah pohybu a komfortní vodotěsné přilnutí masky.

MOŽNOST DIOPTRICKÝCH SKEL
Díky systému pro výměnu skel lze volitelně osadit brýle
dioptrickými skly (od -1,5 do -5,0 nebo +1,5 do +4,0 v přírůstcích
po 0,5 dioptrie).

ADAPTÉR HUD
Součást balení pro připevnění hands-free počítače GALILEO HUD.
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TECHNOLOGIE TRUFIT
Silikonová lícnice blízko rámečku masky je silnější a pevnější (matný povrch) pro
vyšší pevnost a stabilitu. Silikon v kontaktu s obličejem je tenčí a jemnější pro
maximální komfort a neprodyšnost.

SYNERGY TWIN TRUFIT
Tato dvojzorníková maska nabízí jednoduchou lícnici vyrobenou ze
silikonu dvou různých tlouštěk. Tenký silikon v oblasti kontaktu masky
s obličejem a silný v oblasti rámečku pro větší odolnost a pevnost.
Velmi komfortní brýle, které nabízí skvělou ochranu před vodou.

new colour

SYNERGY MINI MASK
Jednoduchý design a menší rámeček. Maska je vhodná pro menší
obličeje. Speciální lícnice Trufit je skutečně komfortní a zajistí
naprostou vodotěsnost. Dvouzorníkový design nabízí menší vnitřní
objem a široké zorné pole. Maska se dodává s barevně sladěným
páskem Comfort.

SYNERGY 2 TRUFIT
Jednozorníková maska, kterou tvoří dvě oddělené silikonové
lícnice. Hlavní lícnice je silnější a jemná - zajistí utěsnění
a komfort. Vnější lícnice je silnější - ta zajistí potřebnou
stabilitu a pevnost v oblasti rámečku brýlí. Jednoznačně
nejkomfortnější maska na trhu.
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DVOUZORNÍKOVÉ
Dvouzorníkové masky jsou obvykle velmi kompaktní. Zorníky jsou totiž velmi blízko očím, což zlepšuje vaše periferní vidění a podstatně
zmenšuje vnitřní objem masky. Tyto masky jsou také vhodné pro dioptrická skla.

new colour

ZOOM
Maska Zoom s malým vnitřním objemem je ideální pro všechny potápěče,
především ale pro ty, kteří mají lékařem předepsaná dioptrická skla. Inovativní
systém výměny skel umožňuje měnit skla bez jakýchkoliv nástrojů, doslova
během minuty. Doplňkové stylové rámečky v barvách dle ploutví Seawing Nova,
kompenzátorů vztlaku HYDROS PRO a nové kolekce oblečení UPF.
Dostupná skla: Bifokální skla +1,0 - +3,0;
Dioptrická skla -1,5 - -8,0 a +1,5 - +4,0.

BAREVNÉ RÁMEČKY PRO ZOOM
Vyměnitelné barevné rámečky - 9 různých barevných kombinací.
Snadné nasazení bez nutnosti použití nástrojů!
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SPECTRA
Dvouzorníková maska s metalickým rámečkem.
Díky exkluzivnímu procesu barvení nabízí tato
maska velmi atraktivní vzhled.

SPECTRA MINI
Spectra Mini ve stejném metalickém
provedení jako maska Spectra, ovšem v
menší velikosti.

VIBE 2
Dvouzorníková maska s rozšířeným zorným
polem (včetně EZ pásku pro středové nastavení a
dalšího standardního pásku).

ECCO
Perfektní dvouzorníková maska pro
šnorchlování s malým vnitřním objemem. Díky
unikátnímu tvaru padne skvěle na každý obličej.

STEEL COMP
Mimořádně malý vnitřní objem. Vyrovnávání
tlaku není nutné provádět tak často. Preferovaná
volba hloubkových potápěčů. Nedoporučuje se
pro potápění s přístrojem.

SPECIÁLNÍ MASKY
PRO EAR 2000

FUTURA 1

Exkluzivní koncept pro ochranu uší při potápění.
Maska ProEar je opatřena ochranou uší, která
současně pomáhá lépe vyrovnat tlak při klesání
do větší hloubky.

Klasická maska SCUBAPRO s
nejmenším vnitřním objemem na
trhu.
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JEDNOZORNÍKOVÉ
Provedení jednozorníkových masek umožňuje skutečně ničím nerušený rozhled. Když se nedíváte přímo před sebe, je zachováno vidění
oběma očima, což někteří potápěči preferují.

FRAMELESS GORILLA
Stejné provedení, komfort i parametry jako původní verze Frameless,
avšak s většími zorníky i mírně větší lícnicí v matném provedení.

FRAMELESS
Velmi originální maska bez rámečku s výrazně obdélníkovým
tvarem pro široké zorné pole. Zdvojený okraj jemné silikonové
lícnice optimalizuje utěsnění brýlí a je velmi příjemný při kontaktu s
pokožkou.

DEVIL
Maska bez rámečku nabízející excelentní zorné pole s lícnicí
z mimořádně jemného silikonu. Tvar kapsy na nos výrazně
usnadňuje vyrovnání tlaku. Součástí je standardní pásek i
pásek EZ-Open.

GHOST
Jednozorníková maska s velmi malým objemem a velmi
jemnou silikonovou lícnicí. Nabízí široké zorné pole a
skvěle padne.

CRYSTAL VU
Jednozorníková maska s bočními skly bez rámečku pro
panoramatické vidění.

SOLO
Moderní jednozorníková maska s nízkým profilem
nabízející mimořádně široký rozhled. Maska má
křišťálově průhlednou dvojitou silikonovou lícnici.

70

TRINIDAD 3
Stylová jednozorníková maska, která nabízí
široké zorné pole. Zorník je s lícnicí spojen
bez použití rámečku pro menší velikost i
váhu. Díky malému vnitřnímu objemu je
snadné dostat vodu z masky ven. K dispozici v
úchvatných barvách dle ploutví Seawing Nova
a kompenzátorů vztlaku HYDROS PRO.

STEEL PRO
Bezrámečkové jednozorníkové provedení nabízí dobrý
rozhled a minimální vnitřní objem. Velmi lehká maska s
jemnou lícnicí pro komfortní nošení a dokonalé utěsnění.
Perfektní pro freediving nebo potápění s přístrojem.

PŘÍSLUŠENSTVÍ
new colour

PÁSEK COMFORT STRAP

OCHRANA PŘEZKY

Pásek podobný tomu, s jakým se setkáte u
lyžařských brýlí. Je velmi komfortní, netahá
vlasy a snadno se připevní k různým modelům
masek. Do pásku byly navíc nově přidány
dva malé silikonové proužky, které eliminují
klouzání pásku. Snadno se připevní a snadno
používá pro maximální komfort i pohodlí. K
dispozici v mnoha stylových barvách.

PÁSKY NA MASKU
NEOPREN / SUCHÝ ZIP

Snadno přetáhnete přes
přezky masky a chráníte
se před taháním nebo
zachycením vlasů do přezky.

DRŽÁK
GO PRO™
Držák pro GoPro™ lze
připevnit prakticky na každou
dvouzorníkovou masku na trhu.
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ŠNORCHLY
Šnorchly SCUBAPRO mají hydrodynamické provedení pro komfortní dýchání. Mohou být s polosuchým nástavcem, protivlnovou krytkou,
otevřenou trubicí, výdechovým ventilem pro snadné pročitění a nedílnou součástí je také speciálně tvarovaný náustek pro maximální
komfort.

APNEA SNORKEL
Vyrobený z pružného netoxického silikonu. Horní část
trubice je možné oddělit, preferujete-li kratší trubici.
Šnorchl se snadno připevní k pásku masky a lze jej sbalit a
uložit do kapsy pro příslušenství. Nyní k dispozici v nových
barvách.

SPECTRA DRY
Větší průměr trubice pro snadné dýchání. Suchý
nástavec se po ponoření uzavře, takže po vynoření
není nutné trubici prudkým výdechem pročistit.

FUSION DRY
Velmi moderní a komfortní suchý šnorchl flexibilní
konstrukce umožňující snadné odstavení od úst. Výdechový
ventil a efektivní protivlnová krytka. Vyměnitelný náustek.

SPECTRA
Tento šnorchl je naprostá jednička, co se týče
dýchacího komfortu a snadného pročištění.
Větší průměr trubice pro stabilitu a snadné
dýchání.

ESCAPE
Větší průměr trubice pro snadné dýchání.
Polosuchý nástavec jako ochrana před vniknutím
vody do trubice. Výdechový ventil v nejnižším
možném bodě. Komfortní náustek.
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SETY

ZOOM COMBO
Zoom Combo tvoří dvouzorníková maska Zoom s malým vnitřním objemem a
šnorchl Spectra. Zoom umožňuje výměnu zorníků pro případ, že by potápěč
preferoval dioptrická skla. Výměnu lze provést bez jakýchkoli nástrojů a
doslova během minuty. Maska je vybavena páskem Comfort a padne na každý
typ obličeje. Součástí setu je pouzdro na přenášení.

SYNERGY TWIN COMBO
Tento prémiový set masky a šnorchlu tvoří maska Synergy Twin Trufit
a šnorchl Spectra Dry. Malý objem masky a dvouzorníkové provedení
rozšiřuje zorné pole. Set je včetně pásku Comfort pouzdra pro přenášení.

PANTAI COMBO

CURRENTS COMBO PRO

ECCO COMBO

Kvalitní set masky s malým vnitřním
objemem a šnorchlu pro optimální
výkon. Typ šnorchlu je Vent 2. Set
dostanete v šikovné síťové tašce.

Dvouzorníková maska s lícnicí z
čirého silikonu v setu se šnorchlem s
protivlnovou krytkou - univerzální set
pro potápění a šnorchlování.

Dvouzorníková maska s čirou
lícnicí a pružný šnorchl s
protivlnovou krytkou - ideální set
pro potápění a šnorchlování.
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DĚTI
Produktová řada SCUBAPRO určená dětem je stejně kvalitní
jako řada určená dospělým, včetně použitých materiálů
a životnosti jednotlivých produktů. Veškeré vybavení je
navrženo tak, aby skvěle padlo a splnilo specifické požadavky
dětí. SCUBAPRO se postará o to, aby jejich první zážitky ve
vodě byly nezapomenutelné. Všechny naše produkty jsou
vyráběny bez toxických látek a ftalátů!

REBEL VEST 5.0
Pro dodatečné teplo a
ochranu.

REBEL 2.5 & 6.5
Steamer se zipem na zádech. Zajistí
potřebné teplo, volnost pohybu a
uvnitř jej tvoří komfortní plyšová
vložka.

REBEL
SHORTY 2.0
2 mm dětský krátký oblek
v opravdu stylovém
provedení. Pružné panely
po stranách.
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MK2 EVO/R095

REBEL HOOD 5.0

REBEL D-FLEX 2.0

Kukla pro ochranu hlavy a
krku. Díky scuhému zipu se
snadno obléká i svléká.

Perfektní rovnováha mezi teplem
a ochranou - tyto rukavice nabízejí
maximální komfort a současně
pohyblivost prstů.

NO ZIP 6.5
Boty na suchý zip pro snadné
nazouvání.

HYBRID SOCKS
2.5
Dětské boty s pružnou
podrážkou.

Perfektní plicní automatika
pro vašeho mladého potápěče.
MK2 EVO/R095 je velmi lehká a
snadno se s ní dýchá. S kratší
hadicí a malým náustkem.
Investujte do plicní automatiky,
která s vaším dítětem poroste.

KAILUA
Prodyšná obuv na pláž
i loď.

RASHIE
Samostatně prodávané
krátké kalhoty a trika.

SPIDER
SET

CHILD 2

MINI DRY
SNORKEL

MINI VU

FLUIDA
DOLPHIN

Nadčasový design klasické ploutve s plnou
botkou.

Ploutve v provedení s
otevřenou botkou na
šnorchlování. Lze nosit naboso
nebo s neoprenovými botkami.
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LAMPY
UDĚLEJTE KROK VPŘED S LAMPAMI SCUBAPRO.
Objevte kouzlo nočního potápění nebo proměňte běžný
denní ponor na nezapomenutelné dobrodružství s lampou
SCUBAPRO Nova. Lampy Nova jsou pokrokové svým
designem i použitou technologií. Jsou vybaveny vysoce
intenzivními LED světly, které nemají konkurenci. Naše lampy
mají navíc dlouhou životnost a jsou neuvěřitelně lehké - jsou
totiž vyrobeny z vysoce odolného hliníku. Nabízí několik
režimů svícení a bezpečnostní prvky. I proto jsou hodnoceny
jako nejlepší ve své třídě.

NOVA 2100 SF
Výkonná víceúčelová lampa Nova 2100 SF (Spot Flood)
nabízí 65º široký a 15º bodový paprsek pro každou
situaci během ponoru. Pět režimů svícení a nouzové
signální světlo - opravdu všestranná lampa. K dispozici
různé rukojeti (pistolová a dvě rukojeti typu Goodman,
baterie s možností dobíjení a náhradní baterie, vše v
uzavíratelném obalu EVA.

DLOUHÁ SVÍTIVOST, SILNÝ VÝKON
Výkonná 25w vyjímatelná baterie Li-Ion zajistí až
55 minut svícení na plný výkon při stálé světlosti.
Otestováno do hloubky 100 m.

OVLÁDÁNÍ JEDINÝM TLAČÍTKEM
Zapnutí, vypnutí, upravení intenzity svícení a úhlu
paprsku - to vše jediným tlačítkem.

BEZPEČNOST A SPOLEHLIVOST
Antikorozní kovová hlava lampy zlepšuje rozptyl světla
a prodlužuje její životnost. Zcela izolovaná komora na
baterii chrání vnitřní elektroniku před vniknutím vody.

PŘETLAKOVÝ VENTIL
Uvolňuje plyny hromadící se v komoře na baterii důležitý bezpečnostní prvek.

Raja Ampat, Indonesia
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15 c

23 c

NOVA 850

m

m

850R

Nova 850 nabízí velmi intenzivní svícení, ideální pro osvětlení
tmavých míst nebo zvýraznění barev při nočních ponorech, ale
i během denních ponorů. Je vyrobena z vysoce odolného hliníku
pro maximální životnost a nízkou hmotnost. Režim 50% výkonu
umožní prodloužit dobu svícení, pokud nepotřebujete plný výkon.
K dispozici ve verzi s možností dobíjení (850R) a bez dobíjení
(850).

850

13 c

850R-WIDE

NOVA 850 WIDE

21 c

Nova 850 Wide přináší stejnou intenzitu svícení a prvky jako
Nova 850, jen je vybavena širším 80º paprskem. K dispozici
ve verzi s možností dobíjení (850R-Wide) a bez dobíjení
(850-Wide).

m

m

850-WIDE

NOVA 250
Nová lampa Nova 250 je všestranná potápěčská lampa,
kterou je možné uložit i do nejmenší kapsy na vašem
kompenzátoru vztlaku. Nabízí tři režimy svícení: 100%
výkon, 50% výkon a Flash (blikání). Vybavena je přetlakovým
ventilem uvolňující plyny hromadící se v komoře na baterii nejbezpečnější malá potápěčská lampa na trhu.
10 c

NOVA 200
Kompaktní lehká hliníková LED lampa s výkonem 200 lumenů.
Až 3,5 hodiny vysoce intenzivního světla se 3 ks AAA alkalických
baterií.

m
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TAŠKY
SPOLEHLIVÁ PŘEPRAVA VAŠEHO VYBAVENÍ.
Tašky na vybavení SCUBAPRO jsou navrženy pro vysokou
odolnost, nosnost a splnění specifických potřeb potápěčů.

DIVE´N ROLL
Tento koncept tašky na kolečkách 2 v 1 je
skvělým řešením na cesty za potápěním.
Zadní část je částečně zpevněná a poskytuje
tak skvělou ochranu. Měkkou horní tašku lze
snadno sejmout a vzít s sebou nebo ji jednoduše
zipem znovu připevněte k pevné části a
pokračujte na kolečkách.
Rozměry: 66x40x32 cm.
Hmotnost: 3,98 kg.
Objem: 84 l.

CARAVAN BAG
Snadný přesun vašeho vybavení z
auta na loď či pojíždění po letišti.
Taška Caravan je ideální pro
uskladnění většího vybavení a na
cesty. Součástí je korozivzdorný
zip, zpevněná kolečka odolná vůči
mořské vodě, vnější postranní
kapsy a teleskopická rukojeť.
Rozměry: 70x40x35 cm.
Hmotnost: 4,65 kg.
Objem: 105 l.

DRY 120
Kombinace pevného materiálu
500D nylon (85%) a polyesteru
(15%) s povlakem TPU. Zpevněné
dno a kolečka odolná vůči mořské
vodě.
Rozměry: 85x40x35 cm.
Hmotnost: 2,60 kg.
Objem: 119 l.
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XP PACK DUO
Lehká, ale velmi pevná a odolná
taška. Ideální pro cestování
s vybavením po celém světě.
Nabízí dva hlavní oddíly místo
původního jediného. Uvnitř
najdete menší síťové kapsy pro
drobnější předměty. Velikost
splňuje nové požadavky IATA na
leteckou přepravu.
Rozměry: 80x42x35 cm.
Hmotnost: 5,10 kg.
Objem: 118 l.

CABIN BAG
Ideální cestovní taška na čtyřech
kolečkách. Všestranná, snadno
se používá, vhodná i jako příruční
zavazadlo.
Rozměry: 59x36x22 cm.
Hmotnost: 3,25 kg.
Objem: 41 l.

PORTER BAG
Ačkoliv je o něco menší než její
předchůdce, stále nabízí dostatek
místa pro přepravu vašeho vybavení.
Vylepšená off-road kolečka
skateboardového stylu plus systém
batohu zajistí, že tašku můžete s
sebou vzít opravdu kamkoliv.
Rozměry: 80x45x35 cm.
Hmotnost: 2,50 kg.
Objem: 125 l.

DRY 45
Spolehlivě chrání obsah díky
uzavření horního vstupu.
Rozměry: 30x13x8 cm.
Hmotnost: 0,65 kg.
Objem: 44 l.

REPORTER BAG
O celých 15 % menší než předchozí
model - získáte ale kvalitnější vnitřní
polstrování a tři prostorné oddíly.
Rozměry: 35x23x45 cm.
Hmotnost: 0,90 kg.
Objem: 36 l.

DUFFLE BAG
Tato tradiční taška je pevná a mimořádně odolná.
Ačkoliv prázdná váží jen necelý kilogram, nabízí
obrovský prostor pro uložení kompletního
potápěčského vybavení. Snadno se
do ní dostanete díky dvojitému zipu
ve tvaru U.
Rozměry: 80x40x35 cm.
Hmotnost: 900 g.
Objem: 112 l.

MESH BAG BOAT
Populární taška z velmi odolného nylonu, která
snadno propouští vodu. Dostatečný prostor
i nosnost pro kompletní vybavení. Prázdnou
ji snadno složíte do kompaktních rozměrů k
uskladnění.
Rozměry: 70x40x30 cm.
Hmotnost: 450 g.
Objem: 84 l.
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REGULATOR BAG
Taška na automatiku z nylonu.
Rozměry: 11,5x7x15 cm
Hmotnost: 200 g.
Objem: 1,2 l.

COMPUTER BAG

MESH SACK
Lehký batoh z odolné nylonové
síťoviny pro přenášení vybavení
pro šnorchlování nebo potápění v
tropických resortech. Polstrované
ramenní popruhy.
Rozměry: 66x39 cm.
Hmotnost: 500 g.
Objem: 80 l.

Taška na počítač z nylonu.
NEPRODÁVÁ SE
SAMOSTATNĚ

Rozměry: 35x26x10 cm.
Hmotnost: 350 g.
Objem: 9 l.

TRAVEL REG BAG
VINTAGE
Vysoce odolný PVC (Tarpaulin).

BEACH BAG
Navržena pro kompletní set pro
šnorchlování s extra místem
pro klíče a peněženku. Ramenní
popruh a ucho pro snadné nošení.
Rozměry: 67x27x17 cm.
Hmotnost: 350 g.
Objem: 28 l.

Rozměry: 32x32x10 cm.
Hmotnost: 800 g.
Objem: 10 l.

SNORKEL SET BAG
Tato taška je vyrobena z polyesteru
600D s PU povlakem a je vhodná pro
přenášení setu jedné masky a šnorchlu.
Rozměry: 43 cm délka, 8 cm (vršek)
22 cm (spodek) šířka, 10 cm výška.
Hmotnost: 0,120 kg.
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NOŽE
Lepší je mít u sebe nůž, ale nepotřebovat ho, než ho potřebovat, ale nemít ho u sebe. Nože SCUBAPRO jsou pro řadu potápěčů
nenahraditelným nástrojem. Nabízí velmi kvalitní čepele s účinným ostřím, mají dlouhou odolnost a jsou odolné vůči korozi.

TK15
První z nové řady potápěčských nožů “Tactical”. 15 cm nerezová
čepel s hladkou částí, zubatou částí a zářezem pro přeříznutí lana.
Nůž je zasazen do velmi odolné rukojeti a chráněn extrémně pevným
pouzdrem z polyamidu vyztuženého skelným vláknem.

K6
15,5 cm dlouhá hladká / zubatá čepel z
ušlechtilé oceli. Zářez pro rychlé přeříznutí lana,
vlasce atd. Součástí nože je také velmi odolné
pouzdro.

K5

Klasický nůž s 11 cm dlouhou čepelí z ušlechtilé oceli.

MAKO
Kompaktní potápěčský nůž z ušlechtilé oceli
nebo titanu. Čepel 8,5 cm.

WHITE TIP
Excelentní 6,4 cm dlouhá čepel, která je odolná
vůči povrchové oxidaci. Součástí je pouzdro
s uzamčením a souprava pro připevnění ke
kompenzátoru vztlaku.

X-CUT
6,3 cm dlouhá titanová čepel si zachovává
vysokou ostrost a nepodléhá korozi. Pouzdro
lze umístit na opasek pro technické ponory.
2009

SK75
Kompaktní nůž vyrobený z lehkého titanu
odolného vůči korozi. 7,5 cm dlouhá čepel
a velmi ergonomická rukojeť s očkem k
zajištění nože. Skvělý nůž pro připevnění
ke kompenzátoru vztlaku.

SK "T" TITANIUM

SK21

Titanový nůž s patentovaným
mechanismem pouzdra a exkluzivním
designem. Délka čepele 12,7 cm.

Velmi komfortní nůž s dobře
tvarovanou rukojetí a jemným
SoftTouch povrchem. 12 cm dlouhá
čepel.

CZECH

SCUBAPRO AMERICAS
El Cajon, CA
USA
SCUBAPRO ASIA PACIFIC
Chaiwan
Hong Kong
SCUBAPRO AUSTRALIA
Chatswood NSW
Australia
SCUBAPRO FRANCE
France, Spain, Export,
Netherlands, Belgium
SCUBAPRO ITALY
Casarza Ligure (GE)
Italy
SCUBAPRO GERMANY
Germany, Austria, Eastern Europe, UK,
Scandinavia
SCUBAPRO SWITZERLAND
Spreitenbach
Switzerland

Váš místní autorizovaný prodejce
SCUBAPRO vám ochotně poskytne
bližší informace a pomůže s
výběrem vhodného vybavení či
údržbou.
Pro vyhledání vašeho nejbližšího
prodejce a zobrazení kompletní
produktové nabídky SCUBAPRO
pro rok 2020 navštivte náš web
www.scubapro.com.
Nemůžete být pod vodou každý den?
Sledujte @SCUBAPRO na sociálních
sítích pro vaši každodenní dávku
nádherných snímků pořízených
pod vodou.

SLEDUJTE NÁS NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH

@scubapro
facebook.com/scubapro
@ scubapro
@scubapro.com/blog

FOTOGRAFIE:
Neil Andrea
Joe Platko
Julio Lucas

Obrázky v tomto katalogu nemusí přesně
vystihovat popisované produkty. Slouží
pouze pro ilustraci. Vyhrazujeme si právo
změnit popisy či specifikace produktů
dle potřeby a bez upozornění.
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