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Płetwy WIND 

 

 

Bardzo lekkie płetwy o ciekawej konstrukcji, nadające się 

do snorkeling’u. Dzięki dobrej cenie i dużej wytrzymałości 

polecane są również jako sprzęt wypożyczany w centrach 

nurkowych. 



Ergonomiczny 

kalosz 

Powłoka 

antypoślizgowa 

Dodatkowe 

wzmocnienia 

Logo 3D Uchwyt do łatwego 

zakładania 

Ranty zwiększające 

moc płetwy 



 

 

Arctic Biały 

Rozmiary: 36/37 – 46/47 

 

Żółty 

Nirebieski 

Rozmiary: 27/30 – 46/47 



Latarka LUMEN HD 

LUMEN HD to standardowe urządzenie będące podstawowym 

wyposażeniem każdego nurka. Dzięki małym rozmiarom i 

ergonomicznemu kształtowi idealnie pasuje ona do kieszeni 

akcesoryjnych większości kamizelek wypornościowych. 

1 LED = 150 Lumen 

Barwa 6300K-7000K 

Kąt świecenia 11° 

 



Zasilanie  - 4 x bateria AA (możliwość zastosowania ogólnie dostępnych akumulatorków) 

 

Wymiary – 165 x 46 mm 

 

Waga – 171g 

 

Głębokość operacyjna – do 120 m 



Wygodny przycisk 

magnetyczny 

Metalowe wzmocnienia 

będące wymiennikiem ciepła 

Poliwęglanowa 

przednia szyba 



Nowa kolorystyka 



Komputery AQUALUNG 



Komputer i200 Aqualung 
Nowy komputer w stylu 

sportowego zegarka, zawsze gotów 

do wyprawy nurkowej. Dzięki 

czterem trybom (Air, Nitrox, 

Gauge, Free), baterii wymiennej 

prze użytkownika oraz swobodnym 

przechodzeniem pomiędzy 2 

gazami Nitrox, urządzenie to 

zadowoli zaawansowanych nurków. 

Dodatkowym atutem komputera 

jest możliwość przełączania 

trybów Free oraz Dive bez 

restrykcji. Oznacza to, że mimo 

nurkowania na bezdechu komputer 

po przełączeniu na tryb Dive nadal 

pozwoli nam na dalsze działanie. 

I200 został wyposażony w alarm z 

diodą LED oraz podświetlaną 

tarczą. 







Komputer i300 AQUALUNG!!! 

 
i300’s to nieskomplikowane 

urządzenie o bardzo 

wytrzymałej konstrukcji 

znajdujące swoje miejsce w 

świecie nurkowym. 

Dzięki prostocie użytkowania oraz 

wszechstronności, komputer ten 

doskonale sprawdza się w różnego 

rodzaju nurkowaniach – pomocne 

w tym są takie funkcje jak łatwy 

interfejs, aktywne tryby, 

wbudowane podświetlenie, 

bateria wymienna przez 

użytkownika bez utraty danych. 

Wszystko to abyś mógł się 

cieszyć kolejnymi podwodnymi 

przygodami.  



 

Najważniejsze cechy: 

 

• 4 tryby operacyjne. Air, Nitrox, 

Gauge (ze stoperem) oraz Free Dive 

(z trybem kalkulacji pozwalającym 

w każdym momencie przechodzić 

pomiędzy FREE oraz DIVE)   

  

• Bateria wymienna przez 

użytkownika, bez utraty danych.  

Komputer zachowuje wszystkie dane 

i ustawienia podczas wymiany. 

 

• Podświetlany wyświetlacz, 

zwiększa widoczność 

 

• Możliwość resetowania pamięci 

nurkowej. Przydatne dla centrów 

nurkowych gdzie z komputera 

korzysta kilku użytkowników. 

 



 



Komputer i450T AQUALUNG 
i450T to intuicyjny sportowy 

komputer nadgarstkowy. 

Został on stworzony z myślą o 

aktywnych nurkach, którzy 

często podróżują. Pomimo 

kompaktowych rozmiarów, 

komputer ten posiada wszystko 

to co przydatne jest w 

podwodnych wyprawach. 

Główną zaletą I450T jest 

możliwość bezprzewodowego 

podawania informacji ilości 

gazów w butli. Kiedy raz 

zintegrujesz swój komputer z 

transmiterem, już nigdy nie 

będziesz musiał się tym 

martwić. 



 

Najważniejsze cechy: 

 

• Bezprzewodowe wskazywanie ilości 

gazów. Algorytm na bieżąco wylicza 

zużycie gazów i pomaga w ich 

zarządzaniu 

• Kompatybilny aż 3 różnymi 

transmiterami 

• 4 tryby pracy: Air, Nitrox, Gauge oraz 

Free Dive 

• Kompas cyfrowy z trybem powrotu i 

regulacją odchylenia 

•  Dodatkowa dioda LED w pasku 

informująca o ważnych sytuacjach 

 

 

 

 

 

 

 





Komputer i550 AQUALUNG 



Przycisk stalowy o porowatej 

powierzchni z systemem klik 

Pętla do mocowania  



i550 to bardzo prosty komputer w stylu konsoli popularny wśród 

centrów nurkowych 



3 TRYBY DZIAŁANIA 

• Air, Nitrox, Gauge (z czasomierzem) 

Intuicyjna nawigacja po MENU 

BATERIA WYMIENNA PRZEZ 

UŻYTKOWNIKA Z ZACHOWANIEM 

WSZYSTKICH DANYCH 

• Zachowuje kalkulacje i ustawienia 

ZINTEGROWANY GAZ 

• Opatentowany algorytm pozwala w czasie 

realnym zarządzać gazem 

PODŚWIETLENIE 

• Czytelny nawet przy złej widoczności 

 



WAŻNE CECHY 

• Alarmy dźwiękowe oraz za 

pośrednictwem diody LED dla 

większego bezpieczeństwa 

• Tryb Pre-dive pozwala na zaplanowanie 

nurkowwania 

• Oprogramowanie update’owane przez 

użytkownika (wymagany opcjonalny 

kabel) 

• Aktywowany przez kontakt z wodą 



• Automatyczne dopasowanie do wysokości  
zapewnia większe bezpieczeństwo 

• Odczyt z ostatniego nurkowania za pomocą 
jednego przycisku  

• Tryb historii wyświetla ilość 
nurkowań,maksymalną głębokość, całkowity 
czas nurkowania, najniższą temperaturę 

• Nitrox mix do100% O2 

• Deep stop z licznikiem 

• Rozszerzony tryb GAUGE 

• Wybór między wodą słoną i słodką  

• Łatwe użycie z DiverLog 









FULL COLOR 
Bardzo jasny wyświetlacz OLED 



Przyciski stalowe o porowatej 

powierzchni 

Tył obudowy z interfejsem 



SYMULACJA 
Wyświetlacz OLED i interfejs 

użytkownika 



Identyfikacja  krytycznych danych kolorem 



Połączenie z gazami bez przewodów 



3 Nitrox mix 



3 Nitrox mix 

1 2 3 



Intuicyjne menu 



Intuicyjne MENU 



Intuicyjne MENU 



ZAAWANSOWANI NURKOWIE DOCENIĄ I750 DZIĘKI 

BARDZO WYRAŹNEMU WYŚWIETLACZOWI OLED, 

BEZPRZEWODOWEMU POŁĄCZENIU Z GAZAMI ORAZ 

MOŻLIWOŚCIĄ POŁĄCZENIA Z PC ZA POMOCĄ 

BLUETOOTH 





OUTLAW – Nowa modułowa kamizelka wypornościowa 

 

– Nowy system z możliwością 

rozbudowy 

– Zaprojektowany w minimalistycznym 

stylu 

– Najbardziej przyjazny w podróży 

– Wymienne komponenty pozwalające 

na idealne dopasowanie kamizelki 



Nowa platforma 

• Nowy Outlaw zbudowany jest na modułowej 

platformie 

• Jego design pozwala na dalszą rozbudowę 



Innowacje Aqualung 
1985 – 

Zaawansowany 
design 2003 – Surelock  

System balastowy 

2007 – i3 system 
inflacyjny 

2011 – Uprząż typu 
Wrapture 

2017 – System 
modułowy 



Technologia Outlaw 

Podwójny 
łącznik 

Pojedynczy 
łącznik 

Blokada butli 



Connectors  

• Łatwy montaż 

– Specjalne zabezpieczenia 

– Odpięcie wymaga użycia narzędzi 

Brak możliwości samoczynnego 

wypięcia 

 

• Wymagane narzędzia?! 

 

 

 

 



Tors 

Łączniki pasów 
ramiennych 

Łączniki pasa 
brzusznego 

Miejsce na 
blokady butli 

Łączniki systemu 
balastowego 

Miękkie D-ringi 



Pasy ramienne 

Miękki D-ring Karabinek Zaczepy na 
dodatkowe karabinki 

3 rozmiary 



Worek wypornościowy 

• 2 pojemności 

– 12lbs, 5,4kg 

– 25lbs, 11,3kg 

 

• Łatwy w montażu 

 

 

 

 

 

 



System balastowy 

• Kieszenie trymujące 

– 2.25kg/5lbs  

– Odpinane 

– Materiał 1050D 

 

 

 

 

• Surelock system 

– 4.5kg/10lbs  

– Odpinane 

– Materiał1050D 



Podróżowanie 

• Co sprawia, że Outlaw jest 

idealny do podróży? 

– Wyjątkowo lekki2kgs/4lbs 

– Możliwość demontażu, 

wygodny w pakowaniu  

 



Fit 

• Outlaw zapewnia idealne dopasowanie dzięki 3 

rozmiarom pasa brzusznego, pasów 

ramiennych oraz dwóm rozmiarom worka 

wypornościowego. Jest nieporównywalny z 

innymi dostępnymi Jacketami 

 

– Zapewnia 27 różnych kombinacji 

 

 

Tors Pasy ramienne Pas brzuszny 

SM 

SM 

SM 

MD 

LG 

MD 

SM 

MD 

LG 

LG 

SM 

MD 

LG 

      

MD 

SM 

SM 

MD 

LG 

MD 

SM 

MD 

LG 

LG 

SM 

MD 

LG 

      

LG 

SM 

SM 

MD 

LG 

MD 

SM 

MD 

LG 

LG 

SM 

MD 

LG 





• Opis  

• Dostępny w dwóch kolorach: 

• Czarno/szaro/fioletowy 

• Czarno/szaro/różowy 

• 4 dostępne rozmiary 

• XS, SM, MD, ML 



• Zaawansowany design 

– Kamizelka z okalającą komorą 
powietrzną 

– Idealnie utrzymuje pionową 
pozycję na powierzchni 

– Bardzo stabilna 

– Łatwa w zakładaniu i 
ściąganiu 



Kieszeń na Octo Kieszeń na 
instrument 

Mocowanie noża 



SureLock II™ System Kieszenie 
trymujące 

Podwójne suwaki 



• Charakterystyka 

– 4 D-ringi 

– 1 metalowy na ramieniu 

– 1 plastikowy nad kieszenią 

– 2 plastikowe u dołu kamizelki 

• Pas klatki piersiowej 

• Możliwość demontażu kiedy nie jest 
używany 

• Zawór upustowy na prawym ramieniu 

• Aktywowany manualnie, działa jako 
zawór nadmiarowy 

• Duże korki/uchwyty przy zaworach 
spustowych 

 

 



• Materiały 

– Komora powietrzna wykonana z 
odpornego materiału ResisteK  

– Materiał kamizelki (poza komorą 
powietrza) Armor X 

– Noszak z pianki typu EVA  



• Pojemności dla danych rozmiarów 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

SIZE LIT'RS NEWT'NS LBS
XS 10 100 23
SM 12 120 28
MD 14 140 32
ML 20 190 44



• Charakterystyka 

– Wrapture™ Specjalny system noszakowy 

– 4 D-ringi 
• 1 metalowy na ramieniu 
• 2 plastikowe u dołu  
• 1 plastikowe wewnątrz kieszeni 
 

– Odpinany pas klatki piersiowej 
 
– Zawór spustowy na prawym ramieniu 
 
– Noszak lędźwiowy 
 

 

 



• Materiały 

– Komora powietrzna wykonana z 
odpornego ResisteK Non-air cell 
Materiał kamizelki to Armor X oraz 
1050 Ballistic 

– Noszak wykonany jest z pianki z 
otwartą celą 



• Wyporność 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ROZM LIT'RS LBS NEWT'NS

XXS 10 22 100

XS-SM 12 28 120

MD 14 32 140

ML 19 42 180



Admiral III 



Admiral III 

• 2mm neopren – zwiększa poczucie komfortu w ciepłych wodach 

• Bardzo elastyczny materiał na palcach 

• Regulowane zapięcie na rzep 

 



Kolorystyka i rozmiary 

• Czarno/szary oraz Czarno/niebieski 

Męskie: XS, SM, MD, LG, XL 

• Czarno/fioletowy 

Damskie: XS, SM, MD, LG 

Admiral III 



Big Squeeze  



Big Squeeze 

• 10.8cm (4 ½”) ostrze, 24.2cm (9 ½”) całkowitej długości 

• Wykonany z stali nierdzewnej 304 lub  Beta Alloy Titanium  

• Opatentowany mechanizm blokujący dający się z łatwością wypiąć kiedy 

nóż jest potrzebny (Patent # 5,926,959) 

• Dostarczany z kilkoma systemami montażowymi; pasy gumowe do 

mocowani na nodze, Klip do mocowania na pasku oraz system montażowy 

do mocowania w otworach kamizelki wypornościowej 



• Stal nierdzewna 

 

 

 

 

• Stal nierdzewna 

 

 

 

 

• Titanium 

 

Rodzaje ostrzy 



Big Squeeze 

Pochwa do noża: 

• Zintegrowane punkty montażowe z kamizelkami AQUALUNG 

• Kanały do montażu pasków gumowych 

• 5.1cm (2”) klip zabezpieczający 

• Otwory drenażowe 

 

 



Squeeze 



Noże Squeeze 

• 8.9cm (3 ½”) ostrze, 17.8cm (7”) całkowita długość 

• Ostrze ze stali nierdzewnej 304 lub Beta Alloy Titanium  

• Opatentowany mechanizm blokujący dający się z łatwością wypiąć kiedu 

nóż jest potrzebny (Patent # 5,926,959) 

• Dostarczany z kilkoma systemami montażowymi; pasy gumowe do 

mocowani na nodze, Klip do mocowania na pasku oraz system montażowy 

do mocowania w otworach kamizelki wypornościowej 

 



• Stal nierdzewna 

 

 

 

• Stal nierdzewna 

 

 

 

 

• Titanium 

Rodzaje ostrzy 



Pochwa do noża: 

• Zintegrowane punkty montażowe z kamizelkami AQUALUNG 

• Kanały do montażu pasków gumowych 

• 5.1cm (2”) klip zabezpieczający 

• Otwory drenażowe 

 

 



Micro Squeeze  



Micro Squeeze 

• 5.1cm (2”) ostrze, 9.5cm (3 3/4”) całkowita długość, 18.4cm (7 ¼”) wraz z 

paskiem 

• Wykonany z stali nierdzewnej 304 lub  Beta Alloy Titanium  

• Opatentowany mechanizm blokujący dający się z łatwością wypiąć kiedy 

nóż jest potrzebny (Patent # 5,926,959) 

• Dostarczany z systemem montażowym do mocowania w otworach 

kamizelki wypornościowej 



• Stal nierdzewna 

 

 

 

 

• Stal nierdzewna 

Rodzaje ostrzy 



• Zintegrowane punkty montażowe z kamizelkami AQUALUNG 

• Kanały do montażu pasków gumowych 

• 5.1cm (2”) klip zabezpieczający 

• Otwory drenażowe 

 

 

Pochwa do noża Micro Squeeze 



MASKA REVEAL 

 



 



 



REVEAL 

• REVEAL X1 

Pojedyncze szkło 

 

 

 

 

 

 

• REVEAL X2 

Dwa szkła 

 



REVEAL 

 

• Zaawansowany fartuch silikonowy typu GASS idealnie 
dopasowujący się do kształtu twarzy 

 

 

• Nowy sferyczny pasek silikonowy zwiększający komfort 

 

• Nowe klamry szybkiego zwalniania paska ułatwiające 
ściąganie maski 

 
 

 

 



Sferyczny pasek 

Pasek sferyczny maski posiada zaokrąglenia, które idealnie dopasowują się 

do kształtu głowy. Dzięki temu pasek nie zsuwa się i nie powoduje 

dyskomfortu podczas długiego noszenia maski. Dzięki lepszemu 

dopasowaniu nie ma konieczności zaciskania paska z tak dużą mocą jak w 

tradycyjnych maskach. Ucisk zostaje zminimalizowany. 



REVEAL X1 

POJEDYNCZE SZKŁO ANTYPOŚLIZGOWA POWŁOKA 

NA PASKU 

3 KOLOROWA RAMKA SFERYCZNY PASEK 

SILIKONOWY 

FARTUCH TYPU GASS KLAMRY SYBKIEGO 

UWALNIANIA 

CHROPOWATY NOSEK 

UŁATWIAJĄCY WYRÓWNANIE 

CIŚNIENIA 

SZEROKIE POLE WIDZENIA 



REVEAL X1 kolorystyka 



REVEAL X2 

2 SZKŁA ANTYPOŚLIZGOWA POWŁOKA 

NA PASKU 

3 KOLOROWA RAMKA SFERYCZNY PASEK  

SILIKONOWY 

SILIKON TYPU GASS KLAMRY SZBKIEGO 

UWALNIANIA 

CHROPOWATY NOSEK 

UŁATWIAJĄCY WYRÓWNANIE 

CIŚNIENIA 

WYMIENNE SZKŁA 



REVEAL X2 KOLORYSTYKA 



MISSION 

• MISSION 

2 szkła, standardowe dopasowanie 

 

 

 

 

 

 

• MISSION MIDI 

Pojedyncze szkło, pomniejszona 

 



MISSION MASKS  - FEATURES & BENEFITS 
 

 

• Bezramkowa – MNIEJSZE RYZYKO PRZECIEKANIA 

 

 

• Specjalny silikon AFT- DOPASOWANIE I KOMFORT 

 

 

• Klamry szybkiego uwalniania- ŁATWOŚĆ W UŻYCIU 

 

 



MISSION 

TECHNOLOGIA MICROMASK 

KLAMRY SZYBKIEGO  

UWALNIANIA 

BEZRAMKOWA Z DWOMA SZKŁAMI ERGONOMICZNY PASEK 

BARDZO MIĘKKI 

SILIKON 

SZEROKIE POLE WIDZENIA 



MISSION kolorystyka 

MISSION ARKTYCZNA BIEL 

CPN MS 152113 

MISSION CZARBO/SZARA 

CPN MS 152111 

MISSION CZARNO/ŻÓŁTA 

CPN MS 152111 



MISSION MIDI kolorystyka 

MISSION CZARNO SZARA 

CPN MS 153112 

MISSION ARKTYCZNA BIEL 

CPN MS 153111 



ZEPHYR FLEX 

ZEPHYR FLEX to fajka z eliptycznym zaworem oraz 

elastyczną wstawką pozwalająca na lepsze dopasowanie się 

fajki do owalu twarzy 



ZEPHYR FLEX - zalety 

 

• Eliptyczny zawór opróżniania- SZYBKIE OPRÓŻNIANIE 

 

• Ustnik 100% silikonowy- KOMFORT 

 

• Ergonomiczny uchwyt - ŁATWOŚĆ MONTAŻU 

 

• Miękki falochron - BEZPIECZEŃSTWO 

 

 

 



ELIPTYCZNY ZAWÓR UPUSTOWY 

Eliptyczny zawór został zaprojektowany w taki sposób aby zwiększyć 

wydatek oraz szczelność. Wzmocnione zabezpieczenie zaworu zapobiega 

jego uszkodzeniu 

 



ZEPHYR FLEX 

ELIPTYCZNY ZAWÓR MIĘKKI FALOCHRON 

ELASTYCZNE ZAGIĘCIE SILIKONOWY USTNIK 

KOMORA W KSZTAŁCIE  

LITERY D 

 

ERGONOMICZNY UCHWYT 



ZEPHYR FLEX - KOLORYSTYKA 



Torba Defense  Blue Duffle 2017  

Niebieska 



Defense Duffel - Blue 

Ten kolor dostępny będzie jedynie w 2017 

   później zastąpiony zostanie innym kolorem 

 

• Wymiary: 66cm x 40.5cm (26”x16”D) 

 

• Pojemność: 85 litrów 

 

• Wodoszczelne szwy  

Zapobiegające przeciekaniu 

 

• Zamek w kształcie D #10 YKK 

 

• Zawór służący do osuszania i  

zmniejszenia objętości torby 



Calypso 2017 

 



Odświeżona wersja znanego automatu Calypso, to bardziej kompaktowe kształty i większy 
komfort w oddychaniu 

CALYPSO 
STWORZONY Z MYŚLĄ O CENTRACH 
NURKOWYCH 



W dzisiejszych czasach ważne jest 
połączenie elegancji z dobrą ceną bez 
jakichkolwiek kompromisów. 

Znany już od 1991 roku 

Znany i doceniany, nigdy nie zawiódł 

Kopiowany przez konkurencję z mizernym 

skutkiem 

Nowy, odświeżony i ulepszony 

Elegancki wygląd i dobra cena 

CALYPSO 
DLA CENTRÓW NURKOWYCH 



Główne zalety nowego Calypso: 
 

Automat został stworzony w oparciu o potrzeby centrów nurkowych: 

 

 

• Materiały wysokiej jakości 

 

• EN250 norma na zimne wody 

 

• Łatwa i wygodna identyfikacja 

 

• Bezproblemowe serwisowanie 

 

 

 

 

CALYPSO 



Charakterystyka: 
 
• Prosty, tłokowy I stopień 

 
• Wysoka wydajność i przepływ 

 
• Stabilne ciśnienie międzystopniowe dzięki dużej objętości tłoka 

 
• Duże otwory w osłonie tłoka idealnie sprawdzają się jako wymiennik ciepła 

 
• Zbudowany z kilku komponentów, dzięki czemu serwisowanie jest wygodne nie 

wymaga specjalistycznych narzędzi 
 
 

• Możliwość rozbudowy o system ACD# 128600 
 

 
 
 

CALYPSO 



 
• Odciążony II stopień   

 

• Łatwy serwis przy użyciu standardowych narzędzi. Zbudowany z niewielu 
komponentów 
 

• Unikatowy ustnik zaprojektowany tak aby nie męczyć mięśni szczęki 
 

• Progresywna regulacja Venturiego o ergonomicznym, wygodnym kształcie 
 

• Poliuretanowa osłona membrany II stopnia idealnie chroni automat przed 
uszkodzeniem i zapobiega niechcianemu wzbudzaniu 
 

 

• Obudowa II stopnia wykonana z wytrzymałego poliwęglanu 
 

 
 

CALYPSO 



CALYPSO 



I stopień wersji 
DIN 

I stopień wersji 
YOKE 

Drugi filtr w wersji YOKE 

Otwarta śruba wersji 

YOKE 

Duże otwory w osłonie 

tłoka 

Zintegrowana zatyczka 

Trójkątne pokrętło DIN 

Naklejki z numeracją  

CALYPSO 



Poliuretanowa osłona 

Odporna na uderzenia 

 

Łatwe opróżnianie z wody 

 

Zapobiega wzbudzaniu 

(FREE FLOW) 

 
Boczne otwory 

opróżniania 

Anatomiczny ustnik 

Opatentowany mostek 

zębowy 

 

 

Wygodne zapięcie ustnika 

 

Kierownica wydechu 

Rozdrabnia bąbelki 

zmniejszając hałas 

Ergonomiczna regulacja 

VENTURI 

CALYPSO 


