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 Jeżeli jesteś miłośnikiem nurkowania, pracujesz pod wodą lub szukasz sprzętu 
ratowniczego, to dobrze trafiłeś.
Od jakości ekwipunku, którego używasz, zależy Twoje zadowolenie oraz bezpieczeństwo.
Oferujemy pełną gamę sprzętu rekreacyjnego i technicznego do nurkowania. 

 Od sprzętu podstawowego typu maski, fajki, płetwy poprzez wysokiej klasy 
automaty oddechowe, komputery, BCD, zestawy Sidemount, butle nurkowe a 
skończywszy na sprzęcie do fotografii podwodnej, skuterach podwodnych, suchych 
skafandrach, ogrzewaniu podwodnym, jak również rebreatherach.

 W naszej ofercie znajdziesz produkty takich firmy jak: Cressi, Santi, Apeks, 
XDEEP, Aqualung, Kalweit, Suex, Isotta, Poseidon, XCCR, Halcyon, HPRC, L&W, Bauer, 
MPS, Analox, ECS, Luxfer, MES, Norhern Diver.
 Pomożemy również w przypadku bardziej specjalistycznego sprzętu do prac 
podwodnych:
hełmy nurkowe Kirby Morgan, umbilicale, systemy komunikacji podwodnej OTS, 
narzędzia do pracy pod wodą firmy Stanley, sprzęt do spawania i cięcia pod wodą firmy 
Broco, tablice nurkowe, idrodyny, podwodne wykrywacze metalu, magnetometry, ROV

 i wiele innych.

Wykonamy dla Ciebie również specjalistyczne rozwiązania związane z pracami 
podwodnymi:

- komory hiperbaryczne, systemy LARS,  punkty kierowania pracami nurkowymi itp.

 W naszej ofercie znajdziesz również wodny sprzęt ratowniczy. Oferujemy najlepsze 
skafandry do pracy w wodzie RES-SUIT ONE oraz RES-SUIT HARD, jak również rzutki, 
koła ratunkowe, kamizelki ratownicze pneumatyczne i asekuracyjne oraz tratwy i łodzie 
RIB.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i szkoleniu prowadzimy również:

- Serwis sprzętu rekreacyjnego i technicznego takich marek jak:

 Apeks, Halcyon, Cressi Aqualung, Intersiro, Poseidon, Suex, MPS, L&W, Bauer i wielu 
innych.

- serwis sprzętu komercyjnego i militarnego, takich marek jak: Kirby Morgan, O-TOOLS, 
OTS, Stanley, Northern Diver i wielu innych.

-  serwis sprzętu ratowniczego, takich marek jak: Lalizas, Baltic, O-TOOLS.



DIVING, MARINE AND RESCUE SYSTEMS FLARY RATOWNICZE

 �akieta IKAROS jest używana w trudnych sytuacji do
sygnalizacji na statkach, łodziach ratunkowych i
tratwach ratunkowych. Uruchamiamy flarę, aby
przyciągnąć uwagę ratowników. Rura startowa
zawiera jasne instrukcje jak jej używać, a jej
powierzchnia jest antypoślizgowa, co ułatwia
uruchomienie nawet jedną ręką. Rakieta jest
wodoodporna i może być pod wodą po wystrzeleniu.
Wprowadzona w 1959 r. Rakieta IKAROS ma design,
który jest obecnie używany przez większość
producentów na całym świecie. Jako wiodąca rakieta
spadochronowa na rynku, IKAROS spełnia najwyższe
wymagania jakości, wydajności, funkcjonalności i
bezpieczeństwa obsługi. Została zatwierdzona
globalnie i zgodne z najnowszymi przepisami SOLAS.

Istnieje możliwość kupienia wersji treningowej flary.

Wysokość wyrzutu pochodni: 300m

Natężenie światła: 30 000 candeli

Czas  świecenia: 40 sekund

Wymiary: 277x47 mm

Waga: 420 g
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Rakieta czerwona 
spadochronowa

Rakieta biała
spadochronowa

https://sklep.ocean-tech.pl/rakieta-spadochronowa-czerwona-solas,3,10210,10213


DIVING, MARINE AND RESCUE SYSTEMS FLARY RATOWNICZE

Wysokość wyrzutu pochodni: 300m

Natężenie światła: 15 000 candeli

Czas  świecenia: 60 sekund

Wymiary: 243x30 mm

Waga: 235 g

Te ręczne flary są zaprojektowane tak, aby dawały 
maksymalną wydajność z pojemnika o minimalnej 
wielkości .  Czerwony kolor flar  IKAROS  jest 
przeznaczony do krótkiego zasięgu sygnalizacji 
n iebezpieczeństwie  na  statkach,  łodz iach 
ratunkowych i tratwach ratunkowych. Jest to 
również najlepszy sygnał wskazujący dla statków 
wycieczkowych. Biały kolor flar IKAROS działa jak 
sygnał ostrzegawczy i jest używany przez statki oraz
 promy wycieczkowe. Obudowa jest wykonana ze 
stali odpornej na korozję i nosi jasne i proste 
instrukcje użytkowania. Ręczne flary IKAROS zostały 
zatwierdzone na całym świecie i spełniają najnowsze 
przepisy  SOLAS.

 Istnieje możliwość kupienia wersji treningowej flary.



DIVING, MARINE AND RESCUE SYSTEMS FLARY RATOWNICZE

flara ręczna 
c ze r wo n a

flara ręczna
b i a ł a
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https://sklep.ocean-tech.pl/flara-reczna,3,10210,10225


DIVING, MARINE AND RESCUE SYSTEMS FLARY RATOWNICZE

Czas  świecenia: 60 sekund

Wymiary: 243x30 mm

Waga: 345 g

Stworzony w tym samym stylu, co flara ręczna o 
nieco większej wadze 345 g, po aktywacji przez 
około 60 sekund wydobywa się pomarańczowy 
dym,  który pozwala nam wyróżnić swoją lokalizację. 
Obudowa jest wykonana ze stali odpornej na 
korozję i ma jasne i proste instrukcje.
Ręczne flary IKAROS zostały zaprojektowane, aby 
zapewnić maksymalną wydajność w minimalnym 
rozmiarze. Kompozycje flary zostały opracowane na 
podstawie pochodni spadochronowej IKAROS, 
znanej jako najlepsza na świecie. Ręczne flary 
IKAROS są zatwierdzone na całym świecie i 
spełniają najnowsze przepisy SOLAS 74/96.

Istnieje możliwość kupienia wersji treningowej flary.

 ręczna świeca dymna



DIVING, MARINE AND RESCUE SYSTEMS FLARY RATOWNICZE

 ręczna świeca dymna
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DIVING, MARINE AND RESCUE SYSTEMS FLARY RATOWNICZE

Natężenie światła: 10 000 candeli

Czas  świecenia: 15 sekund

Wymiary: 135x42 mm

Waga: 190 g

 sygnał daje zarówno czerwoną flarę do użycia w 
nocy, jak i pomarańczowy dym na cały dzień. Oba 
końce są wytłoczone inaczej w celu łatwej 
identyfikacji w nocy, z których każdy może być 
wystrzelony niezależnie, z flarą trwającą 15 sekund i 
dymem trwającym 15 sekund. Obudowa jest 
wykonana ze stali odpornej na korozję i ma jasne i 
proste instrukcje. Ręczne flary IKAROS zostały 
zaprojektowane, aby zapewnić maksymalną 
wydajność w minimalnym rozmiarze. Kompozycje 
flary zostały opracowane na podstawie pochodni 
spadochronowej IKAROS, znanej jako najlepsza na 
świecie. Ręczne flary IKAROS są zatwierdzone na 
całym świecie i spełniają najnowsze przepisy SOLAS 
74/96.

 Istnieje możliwość kupienia wersji treningowej flary.



DIVING, MARINE AND RESCUE SYSTEMS FLARY RATOWNICZE

cena detaliczna

Syganł alarmowy 
w dzień i w nocy
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https://sklep.ocean-tech.pl/sygnal-alarmowy-w-dzien-i-w-nocy,3,10210,10235


DIVING, MARINE AND RESCUE SYSTEMS PŁAWKA DYMNA

Obudowa ze stali odpornej na korozję

Czas  dymienia: 180 sekund
Wymiary: 95x101 mm

Łatwa w użyciu
Kolor dymu: pomarańczowy

Pławka dymna IKAROS jest sygnałem alarmowym 
światła dziennego i może być stosowany na statkach, 
łodziach ratunkowych i tratwach ratunkowych. 
Obudowa wykonana jest ze stali odpornej na korozję
i zawiera jasne i proste instrukcje, dzięki czemu 
sygnał jest bardzo łatwy w użyciu. Aby go aktywować, 
wystarczy zdjąć pokrywę,  pociągnąć pętlę 
wewnętrzną i wrzucić ją do wody. Natychmiast 
wydziela dym, aby zwrócić na siebie uwagę. Pławka 
dymna IKAROS został zatwierdzony globalnie
 i spełnia najnowsze przepisy SOLAS



DIVING, MARINE AND RESCUE SYSTEMS PŁAWKA DYMNA

Pławka dymna
pomarańczowa
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DIVING, MARINE AND RESCUE SYSTEMS PŁAWKA DYMNO-ŚWIETLNA

Długość świecenia światła: 2 godziny

Czas  dymienia: 15 minut

Wymiary: 200x500 mm

Waga łącznie z uchwytem: ok. 5 kg

Ten sygnał o niebezpieczeństwie jest przeznaczony 
do zamontowania pionowo na mostku statku, po 
jednym na lewej i  prawej burcie. Powinien być 
przymocowany za kołem lub na boku koła 
ratunkowego na wysokości co najmniej pięciu 
metrów nad linią wody. Kiedy koło ratunkowe jest 
wyrzucane za burtę, MOB jest pociągany za niego i 
gdy zostanie zerwana zawleczka, automatycznie 
emituje światło i dym, aby zwrócić uwagę na osobę w 
wodzie. Na mniejszych jednostkach można go 
zamontować na grodzi sterówki i uruchomić ręcznie. 
Sygnał świetlny i dymny MOB ma baterię litową i 
może  być  używanyw dz ień  i  w  nocy.  Jest 
zatwierdzony na całym świecie i spełnia najnowsze 
przepisy SOLAS

Pławka świetlno dymna
człowiek  za burtą (MOB) 



DIVING, MARINE AND RESCUE SYSTEMS PŁAWKA DYMNO-ŚWIETLNA

cena detaliczna cena detaliczna

Pławka dymna
MOB

Pławka świetlno
 dymna MOB
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DIVING, MARINE AND RESCUE SYSTEMS WYRZUTNIA LINKI RATOWNICZEJ

Długość linki: 300 m

Wytrzymałość linki: 2Kn

Średnica linki: 4 mm

Wymiary: 340x230 mm

Waga :  4 kg

Wyrzutnia linki IKAROS służy do ułatwienia 
transferu kabli i lin w akcjach ratowniczych na 
morzu. Może być używany między statkami, z 
brzegu do statku lub statku do brzegu, a także do 
ratowania personelu. Wyrzutnia linki IKAROS to 
wy trzymałe  urzą dzenie  sk ła da ją ce  s ię  z 
wodoodpornego plastikowego pojemnika ze 
zintegrowanym uchwytem i mechanizmem 
spustowym, rakietą i 300 metrów linki. Aby go 
aktywować, użytkownik musi wyjąć zawleczkę, 
trzymać urządzenie stabilnie i pociągnąć za spust. 
Wyrzutnia IKAROS jest zatwierdzony na całym 
świecie i spełnia najnowsze przepisy SOLAS 74/96.



DIVING, MARINE AND RESCUE SYSTEMS WYRZUTNIA LINKI RATOWNICZEJ

Wyrzutnia linki

1

1

2

2

Opcje dodatkowe 

G ł ow i c a  w y p o r n o ś c i owa  I KA R O S  j e s t
przykręcona do przodu rakiety w wyrzutni 
linki IKAROS. Po zwolnieniu pływająca głowica 
unosi się na wodzie w celu łatwiejszej lokalizacji

Zapasowy ładunek wyrzutni linki IKAROS

Sprawdź Cenę
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DIVING, MARINE AND RESCUE SYSTEMS KOŁA RATUNKOWE

Simply life saving

Koło ratunkowe 
Zaprojektowany z myślą o zastosowaniach 
k o m e r c y j n y c h  i  p r y w a t n y c h  ,  m a 
pomarańczową, twardą,  skorupę zewnętrzną 
z polietylenu, która nie ulegnie zniszczeniu i 
n i e  u l e g a  w p ł y w o m  e k s t r e m a l n y c h 
warunków pogodowych. Posiada certyfikat 
CE zatwierdzonych przez SOLAS 



DIVING, MARINE AND RESCUE SYSTEMS KOŁA RATUNKOWE

Simply life saving

Koło ratunkowe 

cena detaliczna

184,50 zł/brutto



DIVING, MARINE AND RESCUE SYSTEMS SANIE RATOWNICZE

cena detaliczna

SANIE RATOWNICZE RR4

Sanie ratownicze RR4 to wszechstronna jednostka 
przeznaczona do użytku na rzekach, jeziorach 
i zalanych obszarach miejskich oraz morskich 
strefach przybrzeżnych. Jego lekka, przenośna 
konstrukcja pozwala na przenoszenie go do 
odległych zbiorników wodnych, na przykład w 
górach. Stabilność jest wspomagana przez dwu-
płaszczową podłogę o grubości 15 centymetrów. 
Wokół sani znajdują się liczne uchwyty o różnych 
rozmiarach, a jednostka jest również wyposażona 
w 19 pierścieni typu D-ring.
Rr4 są bardzo zwrotne i nadają się do płytkiej wody,  
można również używać do nich wioseł lub może 
być holowany przez skuter wodny, łódź lub mały 
poduszkowiec.



DIVING, MARINE AND RESCUE SYSTEMS SANIE RATOWNICZE

cena detaliczna

Maksymalna liczba osób: 
5 + 1

D
łu

g
ość całkow

ita 360
 cm

szerokość  70 cm

szerokość całkowita  116 cm

Sanie ratownicze RR4

31kg
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DIVING, MARINE AND RESCUE SYSTEMS SANIE RATOWNICZE

Sanie ratownicze RR3
Sanie ratownicze RR3 to wszechstronna 
jednostka przeznaczona do użytku w rzekach, 
jeziorach i zalanych obszarach miejskich. 
Jego lekka, przenośna konstrukcja pozwala 
na przenoszenie go do odległych zbiorników 
wodnych, na przykład w górach. Stabilność 
jest wspomagana przez  dwu-płaszczową 
podłogę o grubości 15 centymetrów. Wokół 
sań znajdują się liczne uchwyty o różnych 
rozmiarach, a jednostka jest również 
wyposażona w 19 pierścieni typu - ring.D
RR3 jest bardzo zwrotny, nadaje się do płytkiej 
wody i może być wiosłowany, ciągnięty 
ręcznie lub holowany przez skuter wodny, 
łódź lub mały poduszkowiec.
Rr4 jest bardzo zwrotny, nadaje się do płytkiej 
wody i można używać wioseł lub holowany 
p r z e z  s k u te r  w o d n y,  ł ó d ź  l u b  m a ł y 
poduszkowiec.



DIVING, MARINE AND RESCUE SYSTEMS SANIE RATOWNICZE

cena detaliczna

cena detaliczna

Maksymalna liczba osób: 
4 + 1

D
łu

g
ość całkow

ita 30
0

 cm

szerokość  73 cm

szerokość całkowita  113 cm

Sanie ratownicze RR3

27,5kg
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DIVING, MARINE AND RESCUE SYSTEMS SANIE RATOWNICZE

cena detaliczna

Sanie ratownicze RR2
Sanie ratunkowe RR2 zostały opracowane jako

system transferu ofiar do użytku w szerokim
zakresie scenariuszy ratownictwa wodnego.

Zaprojektowane je tak, aby były łatwe w
manewrowaniu i można je było wiosłować, 

ciągnąć, holować łodzią motorową, lub
skuterem wodnym do punktu ratunkowego.

Sanie przyczepione do boku łodzi lub pontonu
mogą stanowić platformę umożliwiającą łatwe

wyciąganie ofiar. Na saniach można umieścić
wiele noszy i używać ich w połączeniu z

czteropunktową uprzężą do podnoszenia.
15-centymetrowej grubości dno sań zapewnia stabilną

platformę dla personelu ratowniczego. W razie
potrzeby można połączyć dwa egzemplarze sań za pomocą

platformy bliźniaczej, tworząc większą
powierzchnię. Zarówno nadmuchany, jak 

i opróżniony, RR2 jest lekki i przenośny. 
Po opróżnieniu sanie można zapakować w

dostarczonej torbie, która służy 
do przechowywania lub transportu.



DIVING, MARINE AND RESCUE SYSTEMS SANIE RATOWNICZE

cena detaliczna

Maksymalna liczba osób: 
2 + 1

D
ługość całkow

ita 300 cm

szerokość całkowita  100 cm Sanie ratownicze RR2

Sprawdź Cenę

https://sklep.ocean-tech.pl/tratwa-ratunkowa-2-6m-northern-diver,3,9052,5899


DIVING, MARINE AND RESCUE SYSTEMS KAMIZELKI RATUNKOWE

D
ługość całkow

ita 300 cm

KAMIZELKA RATUNKOWA
ARCTIC SURVIVOR EVO PRO 6

Przetestowane zgodnie z 
EN 12402-5: 2006 i12402-6: 2006

Korpus zewnętrzny: Red 500D CORDURA®
Wewnętrzny korpus: zatwierdzony przez ISO

system Flotationfoam

Dostępne rozmiary:
M - obwód klatki do 106 cm / 42", 

waga 76 kg (>100N)
L - obwód klatki 116 cm / 46", 

waga 95 kg (110N)
XL - obwód klatki do 142 cm / 56",

 waga 115 kg (>120N)



DIVING, MARINE AND RESCUE SYSTEMS KAMIZELKI RATUNKOWE

Charakterystyka  

D
ługość całkow

ita 300 cm

Panele w obudowie rozmiary mała naszywka 150x50mm, duża naszyfka 300x100mm
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Wyjmowana kieszeń Flexi-Light w której mieści się lampa Flexi-Light Northern Diver 

Lina asekuracyjna z karabińczykiem L

Dwie przednie kieszenie zamykane na rzep, z zaczepami i otworami spustowymi, oraz gwizdek

Klamry do szybkiego wypinania z jedną ręką, z przodu

Technologia antypoślizgowej talii zapobiega podnoszeniu się podczas użytkowania

KAMIZELKA RATUNKOWA
ARCTIC SURVIVOR EVO PRO 6
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DIVING, MARINE AND RESCUE SYSTEMS KAMIZELKI RATUNKOWE

Charakterystyka  

D
ługość całkow

ita 300 cm

Panele w obudowie rozmiary mała naszywka 150x50mm, duża naszyfka 300x100mm
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Pryzmatyczny  Reflexite®

Lina asekuracyjna z karabińczykiem 

Dwie przednie kieszenie zamykane na rzep, z zaczepami i otworami spustowymi, oraz gwizdek

Klamry do szybkiego wypinania z jedną ręką, z przodu

Technologia antypoślizgowej talii zapobiega podnoszeniu się podczas użytkowania

KAMIZELKA RATUNKOWA
ARCTIC SURVIVOR EVO PRO 5
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DIVING, MARINE AND RESCUE SYSTEMS KAMIZELKI RATUNKOWE

KAMIZELKA RESCUE 900 PDF

Niezwykle wytrzymała tkanina Cordura® tworzy
konstrukcję Rescue 900, w bardzo widocznym
kolorze żółtym z czarnymi akcentami i tylnym
odblaskowym obudowanym panelem o wymiarach 
rozmiar  180x50 mm.
Zamknięty panel jest w razie potrzeby
wyjmowany i przymocowany do kamizelki za
pomocą odpowiednich łat
z rzepem na kurtce i panelu.
Szybko zwalniana klamra z przodu kamizelki, a
wyżej w górę, to poręczna zakładka do
opcjonalnego mocowania różnych przedmiotów,
takich jak noże, przecinarki do linii lub lekkie
kije.
Z tyłu mamy opcjonalny pasek  z
karabińczykiem z blokadą obrotową. Dalej
znajduje się składana saszetka przeznaczona do
przechowywania rzutki ratowniczej.
Rescue 900 jest wykończony paskiem krocza,
siatką o niskim profilu i kieszeniami z neoprenu
oraz gwizdkiem.

Ta kamizelka jest dostępna w trzech
regulowanych rozmiarach.
Dostępne rozmiary M - L 75N -> Rozmiar klatki
piersiowej 86 cm - 102 cm Waga 50 kg - 70 kg
XL - XXL 85N -> Rozmiar klatki piersiowej 102 cm
- 120 cm Waga 70 kg - 90 kg
XXXL 95N -> Rozmiar klatki piersiowej 120 cm -
145 cm Waga 90 kg +



DIVING, MARINE AND RESCUE SYSTEMS KAMIZELKI RATUNKOWE

KAMIZELKA LEGEND 305

Ta kamizelka ratunkowa ma dwukrotnie większą
pływalność niż standardowe kamizelki ratunkowe.
Legend 305 nadaje się do żeglugi oceanicznej przy
użyciu odzieży wodoodpornej, takich jak kombinezony
pływające. Zintegrowana uprząż bezpieczeństwa ma
pętlę mocującą do uprzęży. Okno inspekcji
pokazujące, że kamizelka ratunkowa jest gotowa do
użycia.
Model SLA jest wyposażony w możliwość
zamocowania kaptura bryzgoszczelnego, oświetlenia
awaryjnego i mocowanie do AIS, a zatem kamizelka
jest zatwierdzona przez World Sailing OSR.

LIFEJACKETS SWEDEN



DIVING, MARINE AND RESCUE SYSTEMS KAMIZELKI RATUNKOWE

Charakterystyka  

1
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2

Okno pokazująca gotowość kamizelki do użycia 

Dwukrotnie większa pływalność niż standardowe kamizelki 

Zintegrowana uprząż posiada  dodatkową pętlę  mocującą  

KAMIZELKA LEGEND 305

LIFEJACKETS SWEDEN
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KAMIZELKA WINNER 165

LIFEJACKETS SWEDEN

Kamizelka ratunkowa Winner, została 
całkowicie przeprojektowana i zawiera 
teraz trzy nowe kombinacje kolorów. To 
przeprojektowanie obejmuje tylną 
część kamizelki ratunkowej która ma 
teraz bardziej miękki i giętki materiał, 
który sprawia, że Winner 165 jest równie 
komfortowy zarówno z odzieżą, jak i 
bez. Pasek krokowy, gwizdek, ściągacz, 
łaty odblaskowe  zatwierdzone zgodnie 
z najnowszą normą EN ISO 12402. 
Winner 165 jest dostępny z wbudowaną 
uprzężą bezpieczeństwa lub bez niej.
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Charakterystyka  

1

3

2

Okno pokazująca gotowość kamizelki do użycia 

Materiał, który powoduje, że kamizelka nadaje się do noszenia z odzieżą lub bez 

Dostępna w wersjach z uprzężą bezpieczeństwa  lub bez uprzęży.

KAMIZELKA WINNER 165

LIFEJACKETS SWEDEN
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Sprawdź Cenę

https://sklep.ocean-tech.pl/legend-150,3,9003,4149
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KAMIZELKA RATUNKOWA
T H E T A

Pneumatyczna automatyczna kamizelka
ratunkowa Theta z kapturem i podwójnym

pasem krokowym dla dorosłych o wadze
powyżej 40 kg (obwód w klatce piersiowej

70-150 cm), posiada system uruchamiający
HAMMAR JS1. Uruchomienie następuje

automatycznie po kontakcie z wodą.
Kamizelka posiada uchwyt do lifeliny,
podwójny pas krokowy oraz miękkie

neoprenowe wykończenie w okolicach 
klatki piersiowej i szyi. 

Łatwe zapinanie i składanie
zapewnia zamek błyskawiczny.

Kamizelka posiada certyfikat 290N ISO 
12402-2.

Simply life saving



DIVING, MARINE AND RESCUE SYSTEMS KAMIZELKI RATUNKOWE

Simply life saving

Charakterystyka  

5 lat gwarancji na kamizelkę i 7-letnia żywotność baterii w nadajniku MOB1

1
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6

Pojedyncza żółta fluorescencyjna komora ze zwiększonym wypornością 290Nt

Zamek błyskawiczny zapewniający szybkie i łatwe zapinanie

Butla CO2 60gr

Wykonana z nylonu ripstop z powłoką PU i tkaniną neoprenową na obszary szyi i piersi

SOLAS Retro Taśmy odblaskowe zgodnie z ISO 12402-2

KAMIZELKA RATUNKOWA
T H E T A

1
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4

5



DIVING, MARINE AND RESCUE SYSTEMS KAMIZELKI RATUNKOWE

KAMIZELKA RATUNKOWA
K A P P A

Pneumatyczna automatyczna 
kamizelkaratunkowa KAPPA 180N 

dla dorosłych o wadze
powyżej 40kg (obwód w klatce piersiowej

70-150 cm), posiada system uruchamiający JS1.
Uruchomienie następuje automatycznie 

po kontakcie z wodą. Kamizelka posiada uchwyt
do lifeliny, podwójny pas krokowy

oraz miękkie neoprenowe wykończenie
w okolicach klatki piersiowej i szyi.

Łatwe zapinanie i składanie zapewnia zamek
błyskawiczny.

Kamizelka posiada certyfikat 150N ISO 12402-3.

Simply life saving
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Simply life saving

Charakterystyka  

5 lat gwarancji na kamizelkę i 7-letnia żywotność baterii w nadajniku MOB1
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Pojedyncza żółta fluorescencyjna komora ze zwiększonym wypornością 180Nt

Zamek błyskawiczny zapewniający szybkie i łatwe zapinanie

Butla CO2 60gr

Wykonana z nylonu ripstop z powłoką PU i tkaniną neoprenową na obszary szyi i piersi

SOLAS Retro Taśmy odblaskowe zgodnie z ISO 12402-2

KAMIZELKA RATUNKOWA
K A P P A
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https://sklep.ocean-tech.pl/kamizelka-ratunkowa-ergonomiczna-lalizas-kappa-180,3,9002,8491


DIVING, MARINE AND RESCUE SYSTEMS KAMIZELKI RATUNKOWE

KAMIZELKA RATUNKOWA
Z E T A

Kamizelka Zeta to ergonomiczna kamizelka
ratunkowa, która jest wygodna w noszeniu,
a jej system taśmy ułatwia jej użytkowanie.

Jest wyposażony w komorę, którą można
napompować za pomocą mechanizmu

automatycznego napełniania i jest wyposażony
w rurkę do napełniania ustnego z zaworem

zwrotnym. Nadmuchiwany pęcherz jest
wykonany z wysokiej jakości żółtej tkaniny

i jest wyposażony w odblaskowe taśmy i
gwizdek. Są one wyposażone w pętlę

do podnoszenia i wytrzymały pierścień D
dla łatwiejszego ratowania.

Simply life saving
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Simply life saving

Charakterystyka  

Dwie wersje kolorystyczne
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Regulowane paski

System napełniania kompatybilny z wszystkimi głównymi butlami CO2

Butla CO2 38gr

CE ISO 12402-3

Wytrzymałe nierdzewne pierścienie D do mocowania linki bezpieczeństwa 

KAMIZELKA RATUNKOWA
Z E T A
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DIVING, MARINE AND RESCUE SYSTEMS KAMIZELKI RATUNKOWE

KAMIZELKA RATUNKOWA
A L P H A

Łatwa w użyciu i eksploatacji kamizelka
pneumatyczna dla osób dorosłych powyżej

50kg. Uruchomienie następuje automatycznie
po wpadnięciu do wody lub poprzez

pociągnięciu rączki znajdującej sie przy
kamizelce, co powoduje uruchomienie
procedury wypełnienia jej gazem CO2

znajdującym się w naboju.
Kamizelka wykonana jest według najnowszych

norm bezpieczeństwa CE 150N ISO 12402-3

Simply life saving



DIVING, MARINE AND RESCUE SYSTEMS KAMIZELKI RATUNKOWE

Simply life saving

Charakterystyka  

Dla osób dorosłych powyżej 50 kg
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Regulowane paski

System napełniania kompatybilny z wszystkimi głównymi butlami CO2

Butla CO2 38gr

CE ISO 12402-3

Wytrzymałe nierdzewne pierścienie D do mocowania linki bezpieczeństwa 

KAMIZELKA RATUNKOWA
A L P H A
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Sprawdź Cenę

https://sklep.ocean-tech.pl/kamizelka-ratunkowa-alpha-170n-iso-12402-3,3,9002,8721


DIVING, MARINE AND RESCUE SYSTEMS KAMIZELKI RATUNKOWE

KAMIZELKA RATUNKOWA
L A M D A

Łatwa w użyciu i eksploatacji kamizelka
pneumatyczna dla osób dorosłych powyżej

50kg. Uruchomienie następuje automatycznie
po wpadnięciu do wody lub poprzez

pociągnięciu rączki znajdującej sie przy
kamizelce, co powoduje uruchomienie
procedury wypełnienia jej gazem CO2

znajdującym się w naboju.
Kamizelka wykonana jest według najnowszych

norm bezpieczeństwa CE 150N ISO 12402-3

Simply life saving
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Simply life saving

Charakterystyka  

Dwie osobne komory napełnienia z osobnymi rurkami napełnienia
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Regulowane paski

System napełniania z dwoma głowicami kompatybilny z wszystkimi głównymi butlami CO2

Podwójne butle CO2 60gr

Zatwierdzony przez SOLAS / MED

Wytrzymałe rzepy, komora wykonana z tkaniny High Visibility Yellow

KAMIZELKA RATUNKOWA
L A M D A

1

32

4Sprawdź Cenę

https://sklep.ocean-tech.pl/kamizelka-ratunkowa-lamda-solas,3,9002,8716
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KAMIZELKA RATUNKOWA
O M E G A

Nowa gama nadmuchiwanych kamizelek
ratunkowych Omega 290N jest zgodna z normą

ISO 12402-2. Kamizelki ratunkowe Omega
„slimfit, lekka konstrukcja i wytrzymałe
konstrukcje łączą się, tworząc najlepszą

technologię kamizelek ratunkowych.
 Posiadają one jedną komorę, którą można 
napompować za pomocą ręcznej dźwigni 

lub za pomocą głowicy automatycznej i 
kamizelki są wyposażone w rurkę do

napełniania ustnego

Simply life saving
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Simply life saving

Charakterystyka  

Podwójnie  szwy pęcherza powietrznego dla zwiększenia bezpieczeństwa
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Regulowane paski

System napełniania  kompatybilny z wszystkimi głównymi butlami CO2

Niezawodny mechanizm napełniania

Zatwierdzenie CE 275N ISO 12402-2

Wytrzymałe rzepy.

KAMIZELKA RATUNKOWA
O M E G A
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Sprawdź Cenę

https://sklep.ocean-tech.pl/kamizelka-ratunkowa-omega-290n-iso-12402-2,3,9002,8719
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KAMIZELKA RATUNKOWA
S I G M A

Kamizelka ratunkowa Sigma to ekonomiczna
kamizelka ratunkowa dostępna w wersji

automatycznej i ręcznej. Niezwykle lekka
konstrukcja sprawia, że Sigma jest wygodna w
noszeniu, a jej system paskowy sprawia, że jest

przyjazną dla użytkownika kamizelką
ratunkową.

Simply life saving
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Simply life saving

Charakterystyka  

Podwójnie  szwy pęcherza powietrznego dla zwiększenia bezpieczeństwa

1

3

5

2

4

6

Regulowane paski

System napełniania  kompatybilny z wszystkimi głównymi butlami CO2

Niezawodny mechanizm napełniania

Zatwierdzenie CE 275N ISO 12402-2

Wytrzymałe rzepy.

KAMIZELKA RATUNKOWA
S I G M A
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Sprawdź Cenę

https://sklep.ocean-tech.pl/kamizelka-ratunkowa-sigma-170n-iso-12402-3,3,9002,8723
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POKROWIEC OCHRONNY
N A  K A M I Z E L K Ę

Simply life saving
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POKROWIEC OCHRONNY
N A  K A M I Z E L K Ę

Simply life saving

Charakterystyka  

Podwójnie  szwy pęcherza powietrznego dla zwiększenia bezpieczeństwa
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6

Regulowane paski

System napełniania  kompatybilny z wszystkimi głównymi butlami CO2

Niezawodny mechanizm napełniania

Zatwierdzenie CE 275N ISO 12402-2

Wytrzymałe rzepy.
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KASK RATOWNICZY
S K O R P I O N  I I

Kask Scorpion II firmy Northern Diver jest
idealny do szybkiego ratownictwa wodnego 
i wielu innych zajęć na świeżym powietrzu, które
wymagają dodatkowej ochrony głowy.
Ten kask został specjalnie zaprojektowany
 i wyprodukowany zgodnie z normą
bezpieczeństwa EN 1385: 2012 
Kask Scorpion II zapewni użytkownikowi
maksymalną ochronę w razie uderzenia
(określone przez międzynarodowe
standardy bezpieczeństwa kasków).
Dla dalszej ochrony i lepszej stabilności kasku
wkładki piankowe zakrywają uszy użytkownika.

Podwodna latarka LED Long-Lux firmy
Northern Diver jest teraz jeszcze jaśniejsza, 

o mocy znamionowej 230 lumenów.
Latarka podwodna Mini Quest Torch ma

całkowity (ciągły) czas świecenia 8,5 godziny
przy użyciu specjalnie opracowanej technologii

„zmiennej wydajności”. 100% mocy wyjściowej
„pełnej mocy” przez 3,5 godziny, a następnie

stopniowo zmniejsza się przez pozostałe
 5 godzin świecenia.

Latarka 
MINI QUEST
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Charakterystyka  

Opcjonalne kolory:
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Powłoka z tworzywa ABS. Zgodny z EN 1385: 2012

Wewnętrzne wkładki piankowe do regulacji rozmiaru

Mocowane z boku klipsy pasujące do  latarki Mini Quest

Neoprenowe nauszniki

Tworzywo ABS powoduje, że kask jest super lekki.

KASK RATOWNICZY
S C O R P I O N  I I

MINI QUEST

cena detaliczna

1

4

3
2

172,20 zł/brutto

Sprawdź Cenę

https://sklep.ocean-tech.pl/kask-scorpion-ii,3,9037,3965
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Charakterystyka  

Opcjonalne kolory:
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Powłoka z tworzywa ABS. Zgodny z EN 1385: 2012

Tworzywo ABS rozciągające się na uszy

Regulacja blokady obrotowej

System reguacji podbrudka.

Tworzywo ABS powoduje, że kask jest super lekki.

KASK RATOWNICZY
S E A H A W K

1
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2

Sprawdź Cenę

https://sklep.ocean-tech.pl/seahawk-helmet,3,9037,5961
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RZUTKA RATOWNICZA

Rzutki ratownicze są również niezwykle
przydatne w sytuacjach szybkiego ratownictwa
wodnego. Możesz wrzucić je do wody przed
ruszającą się ofiarą, aby mogła jej użyć, by
uniknąć dalszego przemieszczania się w dół
rzeki. Aby uzyskać szybki dostęp, nasze torby do
rzucania są często przymocowane do osobistego
w y p o s a ż e n i a  o c h r o n n e g o  r a t o w n i k a .
Wykonane z ultra wytrzymałego materiału
Cordura® typu rip-stop z nylonowym wnętrzem,
nasze rzutki zostały zaprojektowane specjalnie
dla sektora ratownictwa wodnego. Torba ma
odblaskowe opaski o wysokiej widoczności i
siatkową podstawę odpływową, dzięki czemu
może szybko wyschnąć i  wyschnąć po
umieszczeniu torebek w wodzie. Rzutka posiada
również punkt zaczepienia na lince z szybkim
klipsem i do zamknięcia rzutki. Linka o
grubości 8 mm jest bardzo odblaskowa 
i można ją wyjąć z torby i używać samodzielnie.
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Charakterystyka  

Opcjonalne Długosći : 20 m, 25 m, 30 m.
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Pływająca lina o grubości 8 mm.

Konstrukcja: ultra wytrzymała Cordura® typu rip-stop z nylonowym wnętrzem.

Zaczep do szybkiego mocowania.

Worek ze ściągaczem, z siatką odpływową i odblaskowymi paskami

Spełnia wymagania BHP określone w Załączniku II Dyrektywy ŚOI 89/686 / EWG

RZUTKA RATOWNICZA

1

4
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RZUTKA RATOWNICZA

Sprawdź Cenę

https://sklep.ocean-tech.pl/rzutka-z-lina-20m,3,9037,1494
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BUTY OCHRONNE 
R O C K  S W I M

Buty ochronne Rock Swim można stosować z
większością modeli skafandrów suchych, z
dołączonymi lateksowymi /neoprenowymi

skarpetami lub skarpetami z pianki.
Te buty są zaprojektowane do wypuszczania

wody po nurkowaniu, w celu zwiększenia
komfortu i ochrony stóp przed wodą.

Równie dobrze nadają się do podróży na miejsce
nurkowe, ponieważ można je nosić z

dodatkowymi skarpetami lub bez a płetwy
można bezpośrednio dopasować do butów.

To obuwie ochronne jest zgodne z dyrektywą
W E w sprawie wyposażenia ochrony osobistej

(dyrektywa 89/686 / EWG) i spełnia wymagania
normy europejskiej EN ISO 20345: 2004.
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Charakterystyka  

Testowany zgodnie z normą EN ISO 20345
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Solidna zewnętrzna podeszwa o wysokiej przyczepności - odporna na olej i chemikalia

Mocowanie za pomocą rzepów

Zewnętrzna ochrona kostki

Nadaje się do użycia w wodzie i poza nią porzez neoprenowy środek buta

Ochrona przed obiciem na pięcie, palcach i bokach

BUTY OCHRONNE
R O C K  S W I M 

cena 
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4
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BUTY OCHRONNE

Sprawdź Cenę

https://sklep.ocean-tech.pl/rock-swim-safety-boots,3,9037,2797
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BUTY OCHRONNE 
F R E E S T Y L E Buty Freestyle firmy Northern Diver są

produkowane przy użyciu zarówno materiałów
syntetycznych, jak i naturalnych, zgodnych z

odpowiednimi sekcjami EN ISO 20345: 2011, w
zakresie wydajności i jakości obuwia

ochronnego.
Buty lekkie Northern Diver Freestyle,

wyposażone w lekkie, chronione noski i
ochraniacze, zapewniają wygodę, kontrolę i

ochronę. Pozwalają one twoim ratownikom czuć
się pewnie, wykonując swoje zadania na suchym

lądzie, w wodzie lub w kombinacji obu
środowisk. Nasze buty ochronne Freestyle są

zgodne z kategorią S3 SRC europejskiej normy
EN ISO 20345: 2011 zgodnie z art. 10 dyrektywy w

sprawie środków ochrony osobistej (89/686 /
EWG).
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Charakterystyka  

Testowany zgodnie z normą EN ISO 20345
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Solidna zewnętrzna podeszwa o wysokiej przyczepności - odporna na olej i chemikalia

Mocowanie za pomocą rzepów

Wkładki neoprenowe dla dodatkowego komfortu

Nadaje się do użycia w wodzie i poza nią porzez neoprenowy środek buta

Ochrona przed obiciem na pięcie, palcach i bokach

BUTY OCHRONNE
R O C K  S W I M 

BUTY OCHRONNE
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2Sprawdź Cenę

https://sklep.ocean-tech.pl/buty-freestyle-safety,3,9037,1271
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BOSAK RATOWNICZY
TELESKOPOWY 4,5m i 6m   

Bosak ratowniczy NORTHERN DIVER 
dostępny w kilku  długościach (4,5m, 

6m) zapewnia szybką, skuteczną 
metodę dotarcia do człowieka  

będącego w wodzie. Bosak może być 
również używany do pobierania 

przedmiotów z wody.

Maksymalna długość w ofercie 
producenta  wynosi 15 metrów, 

a lekkie wytrzymałe włókno szklane 
bardzo ułatwia obsługę na takiej 

długości. Długość po złożeniu dla 
wersji 4,5-metrowej tyczki wynosi 1,8 

metra.

Na końcu masztu znajduje się 
aluminiowy uchwyt bagnetowy do 

użycia dostępnych akcesoriów

Sprawdź Cenę

https://sklep.ocean-tech.pl/bosak-ratowniczy,3,9037,5895


DIVING, MARINE AND RESCUE SYSTEMS SKAFANDRY DO PRACY W WODZIE 

SKAFANDER O`TOOLS 
R E S - S U I T  O N E

Skafander O’TOOLS model RES-SUIT ONE do
pracy w wodzie to najlepsza ochrona połączona
z wygodą dla wszystkich służb mundurowych z

przeznaczeniem do prowadzenia prac w
zakresie poszukiwania i ratowania osób i mienia

na morzu oraz wodach śródlądowych.
Przy projektowaniu skafandra brali udział ludzie

z wieloletnim doświadczeniem w akcjach
ratowniczych i poszukiwawczych na ternie

Polski i Europy. Dzięki temu został stworzony
skafander, który spełnia wymagania

profesjonalistów.



DIVING, MARINE AND RESCUE SYSTEMS SKAFANDRY DO PRACY W WODZIE 

SKAFANDER O`TOOLS 
R E S - S U I T  O N E

Charakterystyka  

Na wysokości kolan wzmocnienia z materiału czarnego o gramaturze 277,8 g/m2
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Materiał : 4-laminat FORCONY o oddychalność : min. 8000 g/m2/24hrs,
wodoodporność : 25000 mmH2O

Zamek YKK plastikowy , poprowadzony od lewego ramienia do prawego biodra,
chroniony dodatkową plisąbbiodradodatkową plisą

Rękawy zakończone elastycznym systemem pierścieni pozwalającym wymienić 
użytkownikowi manszety nadgarstkowej

Panel na pośladkach wykonany z Cordury w kolorze czarnym i gramaturze 277,8 g/m2

Na lewym ramieniu płaska kieszonka o wymiarach 11cm * 18 cm na telefon komórkowy,
zamykana na zamek bryzgoszczelny
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Sprawdź Cenę

https://sklep.ocean-tech.pl/res-suit-one,3,8952,6837


DIVING, MARINE AND RESCUE SYSTEMS SKAFANDRY DO PRACY W WODZIE 

SKAFANDER O`TOOLS 
R E S - S U I T  H A R D

Skafander O’TOOLS model RES-SUIT HARD do
pracy w wodzie to najlepsza ochrona połączona
z wygodą dla wszystkich służb mundurowych z

przeznaczeniem do prowadzenia prac w
zakresie poszukiwania i ratowania osób i mienia

na morzu oraz wodach śródlądowych, oraz na
akwenach zalodzonych.

Przy projektowaniu skafandra brali udział ludzie
z wieloletnim doświadczeniem w akcjach

ratowniczych i poszukiwawczych na ternie
Polski i Europy. Dzięki temu został stworzony

skafander, który spełnia wymagania
profesjonalistów.



DIVING, MARINE AND RESCUE SYSTEMS SKAFANDRY DO PRACY W WODZIE 

SKAFANDER O`TOOLS 
R E S - S U I T  H A R D

Charakterystyka  

Na wysokości kolan wzmocnienia z materiału czarnego o gramaturze 277,8 g/m2
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Materiał : 4-laminat FORCONY o oddychalność : min. 8000 g/m2/24hrs,
wodoodporność : 25000 mmH2O

Zamek YKK plastikowy , poprowadzony od lewego ramienia do prawego biodra,
chroniony dodatkową plisąbbiodradodatkową plisą

Rękawy zakończone elastycznym systemem pierścieni pozwalającym wymienić użytkownikowi
manszety nadgarstkowej

Panel na pośladkach wykonany z Cordury w kolorze czarnym i gramaturze 277,8 g/m2

Na lewym ramieniu płaska kieszonka o wymiarach 11cm * 18 cm na telefon komórkowy,
zamykana na zamek bryzgoszczelny

cena 
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https://sklep.ocean-tech.pl/res-suit-hard-skafander-o-tools-do-pracy-w-wodzie,3,8952,2184


Kombinezon ochronny SOLAS jest wykorzystywany
w trakcie transportu łodzią, na przykład
podczas transferu do farmy wiatrowej w celu
rozpoczęcia pracy. Kombinezon sprawdza się
również w przypadku podobnej aktywności na
wodzie, gdzie ciepło i ochrona przed wodą są
niezbędne.
Materiał kombinezonu jest wodoodporny i ma
super miękką kryzę na szyi i manszety na 
nadgarstkach, chroniące przed rozpryskami wody,
i w razie wpadnięcia do wody.
Kombinezon posiada wiele przydatnych
funkcji, w tym wzmocnienie Kevlar®,
zintegrowany kaptur, wygodny regulowany
kołnierz, wiele kieszeni z różnymi funkcjami, karabińczyk 
i gwizdek. System jakości Northern Diver został 
oceniony przez jednostkę certyfikującą i uznany za
zgodny z wymaganiami LSA (Life Saving
Appliance) dyrektywy w sprawie wyposażenia
morskiego 2014/90 / UE dla kombinezonów
tranzytowych. Stanowi to część wymagań
SOLAS-moduł E.

DIVING, MARINE AND RESCUE SYSTEMS SKAFANDRY DO PRACY W WODZIE 

KOMBINEZON OCHRONNY
T R A N Z Y T OWY  S O L A S 



DIVING, MARINE AND RESCUE SYSTEMS

Charakterystyka  

Zintegrowany kaptur
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Konstrukcja tkaniny 320 Denier Embratex - wytrzymała oraz wodoodporna

Szyja z neoprenu z regulowanym kołnierzem z podszewką z polaru

Wzmocniona podwójna warstwa siedziska, ochrona kolan i goleni

Wodoodporne skarpety

Kieszenie na rękawach na obu dolnych ramionach

SKAFANDRY DO PRACY W WODZIE 

KOMBINEZON OCHRONNY
T R A N Z Y T OWY  S O L A S 
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Sprawdź Cenę

https://sklep.ocean-tech.pl/skafander-do-pracy-w-wodzie-solas-transit,3,8952,6541


Kombinezon RESPONDER to idealne
 rozwiązanie dla służb poszukujących tani 
i trwały kombinezon do pracy w wodzie.
Wykonany z lekkiej tkaniny membranowej,
klejone szwy wewnętrzne, lateksowe
kryza szyjna i manszety nadgarstków. 
Na plecachplastikowy zamek błyskawiczny, 
wodoszczelny YKK wraz z osłoną ochronną. 
Dwuwarstwowe wzmocnienia okolic pośladków 
i kolan. Elastyczny panel na plecy i ściągacz 
na kostki. Na lewym ramieniu kieszeń na światło 
chemiczne lub światło typu flexi-light. 
Na przedramieniu oraz powyżej kolan
taśmy odblaskowe SOLAS. Lateksowe
wodoszczelne skarpety (istnieje możliwość
wymiany skarpet lateksowych na buty
neoprenowe za dopłatą 370 zł)

DIVING, MARINE AND RESCUE SYSTEMS SKAFANDRY DO PRACY W WODZIE 

KOMBINEZON OCHRONNY
R E S P O N D E R 
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Charakterystyka  

Taśma odblaskowa zatwierdzona przez SOLAS
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Wykonane z lekkiej membrany oraz klejonych szwach wewnętrznych

Lateksowe kryza szyjna i manszety nadgarstków

Wzmocniona podwójna warstwa okolic pośladków, ochrona kolan i goleni

Wodoodporne skarpety

Wąska odblaskowa lamówka

SKAFANDRY DO PRACY W WODZIE 

KOMBINEZON OCHRONNY
R E S P O N D E R 
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Sprawdź Cenę

https://sklep.ocean-tech.pl/suchy-skafander-responder-northern-diver,3,8952,5224


DIVING, MARINE AND RESCUE SYSTEMS KURTKA OCHRONNA 

KURTKA O`TOOLS 

Kurtka wyposażona jest aż w 10 różnych kieszeni
wewnętrznych i zewnętrznych na wszystko, co
potrzebne jest pod ręką podczas ekspedycji i na
co dzień. Chowany w kołnierz kaptur posiada
specjalny, regulowany w dwóch płaszczyznach
kształt z wizjerami po bokach, idealny na
sztormowe dni. Na rękawach i dole kurtki
znajdują się wzmocnienia z profesjonalnej taśmy
melco, która zabezpiecza dodatkowo przed
przetarciem i przemoknięciem. Na lewym
rękawie znajdują się specjalne rzepy, do których
można przyczepić  dowolne emblematy 
z imieniem lub logo. Ocieplina Thinsulate 3M 
typ P zapewnia komfort cieplny, oraz lekkość 
i łatwość w praniu oraz użytkowaniu.



DIVING, MARINE AND RESCUE SYSTEMS KURTKA OCHRONNA

KURTKA O`TOOLS 

Charakterystyka  

Odblaskowe taśmy
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Tkanina zewnętrzna: 100% poliester oddychająca wodoszczelna mvp<5000 mm

Chowany kaptur i kołnierz wykończone dzianiną polarową

Mankiety regulowane rzepami

10 ergonomicznych kieszeni.

Miejsca narażone na zużycie i uszkodzenia wzmocnione taśmą melco
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DIVING, MARINE AND RESCUE SYSTEMS SPODNIE OCHRONNE

SPODNIE  O`TOOLS 

W i e l o f u n k c y j n e  s p o d n i e  w y k o n a n e 
z wysokojakościowej, wytrzymałej tkaniny
głównej w kolorze czarnym oraz czarno – szarej
tkaniny kontrastowej. Materiał jest lekki i miękki,
ale niezwykle mocny. Zaprojektowane dla
dynamicznych pasjonatów różnych aktywności
ceniących jakość i wielofunkcyjność.



DIVING, MARINE AND RESCUE SYSTEMS SPODNIE OCHRONNE 

SPODNIE OCHRONNE

Charakterystyka  
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Tkanina zewnętrzna: 100% poliester oddychająca wodoszczelna mvp<5000 mm

Podszewka – 100% poliester tafete

Ocieplina – P100 THINSULATE 3M

Regulowana szerokość nogawki

Kieszeń na piersi
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DIVING, MARINE AND RESCUE SYSTEMS BIELIZNA O`TOOLS

BIELIZNA  O`TOOLS 

Już po pierwszym dotknięciu staje się jasne, że
bielizna O’Tools nie ma nic wspólnego ze zwykłą

bielizną termoaktywną. Zwłaszcza sześć stref
ciepła wyróżnia się. Szczególnie wrażliwe na

zimno obszary ciała są dodatkowo chronione
przed ochłodzeniem. Genialny system zapewnia

doskonały komfort termiczny bez ograniczania
swobody ruchów. Płaskie szwy i bardzo

przyjemne wykończenia zapewniają najwyższy
komfort noszenia. Bieliznę cechuje również

rewelacyjny system transportujący pot na
zewnątrz dzięki czemu nasze ciało pozostaje

suche.



DIVING, MARINE AND RESCUE SYSTEMS BIELIZNA O`TOOLS

BIELIZNA  O`TOOLS 

Charakterystyka  
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6 rewolucyjnych stref ciepła – najnowsza tehnologia zapewnia dodatkową 
ochronę termiczną wrażliwych części ciała

Płaskie szwy zapewniają niesamowity komfort noszenia

System zapewniający rozciągliwość materiału w trzech płaszczyznach

Specjalnie wzmocnione szwy przy strefach ciepła

Rozporek ułatwiający potrzebę fizjologiczną
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DIVING, MARINE AND RESCUE SYSTEMS OCIEPLACZE O`TOOLS

OCIEPLACZ WOLIN 

Przy produkcji ocieplacza Wolin O-Tools
wykorzystano najnowsze materiały oraz

technologię 3-warstwową.
Został specjalnie zaprojektowany do zadań

specjalnych pod wodą. Dzięki niewielkiej wadze
oraz użytym elastycznym materiałem , ocieplacz

zapewnia pełną swobodę ruchów pod wodą.



DIVING, MARINE AND RESCUE SYSTEMS OCIEPLACZE O`TOOLS

OCIEPLACZ WOLIN 

Charakterystyka  
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Warstwa zewnętrzna: Nylon oraz Softshell

Warstwa środkowa to Warmflex.Sprasowany materiał ocieplająco-izolacyjny. 
Gramatura materiału wynosi 250g/m2 po sprasowaniu.

Warstwa wewnętrzna to Nylon Superglide, ułatwiający zakładanie ocieplacza na bieliznę
termoaktywną

Ocieplacz posiada 4 kieszenie

System Flow Control zapewnia sprawne przemieszczanie się powietrza w czasie inflacji
skafandra
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DIVING, MARINE AND RESCUE SYSTEMS OCIEPLACZE O`TOOLS

OCIEPLACZ UZNAM

Przy produkcji ocieplacza Uznam O-Tools
wykorzystano najnowsze materiały oraz

technologię 3-warstwową. Został specjalnie
zaprojektowany do zadań specjalnych pod

wodą. Dzięki niewielkiej wadze oraz użytym
elastycznym materiałem , ocieplacz zapewnia

pełną swobodę ruchów pod wodą.



DIVING, MARINE AND RESCUE SYSTEMS OCIEPLACZE O`TOOLS

OCIEPLACZ UZNAM

Charakterystyka  
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Warstwa zewnętrzna: Nylon oraz Softshell

Warstwa środkowa to Warmflex.Sprasowany materiał ocieplająco-izolacyjny. 
Gramatura materiału wynosi 250g/m2 po sprasowaniu.

Warstwa wewnętrzna to Nylon Superglide, ułatwiający zakładanie ocieplacza na bieliznę
termoaktywną

Ocieplacz posiada 4 kieszenie

System Flow Control zapewnia sprawne przemieszczanie się powietrza w czasie inflacji
skafandra
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