3Oceans Sp. o.o.
00-564 Warszawa, ul. Koszykowa 3/160
tel.: (+48) 607 700 400
e-mail: biuro@3oceans.pl
www.3oceans.pl
Naszym priorytetem jest krzewienie edukacji morskiej wśród młodych ludzi, którzy pragnął poszerzać swoje
horyzonty. Dlatego specjalnie dla nich powstały rejsy edukacyjne Niebieska Szkoła czyli dwumiesięczne rejsy
oceaniczne na pokładzie żaglowca STS Fryderyk Chopin.

AHOJ CZARTER
11-600 Węgorzewo, ul. Przemysłowa 10
tel.: (+48 87) 427 15 37
tel.: (+48) 602 398 208
e-mail: biuro@ahoj.pl
www.ahoj.pl
Nasze stoisko: 9C hala 3
Dla odwiedzających promocja na czarter jachtów oraz żeglarskie kalendarze.
Na targach zaprezentujemy ekskluzywny jacht motorowy (Northman 1200) oraz żaglowy jacht z nowoczesnej linii
evo (Maxusa evo 24).
WYPRZEDZAMY OCZEKIWANIA
Posiadamy najnowszą flotę jachtów w Polsce. Znajdziecie w niej Państwo ponad 100 jednostek żaglowych i
motorowych rożnych klas. Oferowane przez nas jachty spełniają najwyższe normy bezpieczeństwa i cechują się
wyjątkową nautyką. Naszym celem jest nieustanne spełnianie ich oczekiwań, a misją wyznaczanie i utrzymanie jak
najwyższych standardów na rynku firm czarterowych.
W NASZEJ OFERCIE:
• Największy wybór jachtów żaglowych i motorowych: Maxus, Northman, Nexus,
• Northman 1200 - dostępny wyłącznie u nas,
• Maxus 33.1 RS "Król Mazur" (według porównawczego testu Miesięcznika Żagle),
• Najnowsze jednostki o armatorskim standardzie,
• Jachty o najwyższej stoczniowej jakości sygnowanej przez projektanta,
• Nieszablonowe eventy i niezapomniane wyjazdy firmowe.

Akademia Jachtingu
tel. kom. (+48) 507 455 798
www.akademia-jachtingu.pl
Solidna Szkoła Żeglarstwa.
Już od ponad 10 lat uczymy żeglarzy i motorowodniaków samodzielnego i bezpiecznego prowadzenia jachtów.
Organizujemy kursy na patenty żeglarskie, motorowodne a także szkolenia RYA – od 2013 roku jesteśmy RYA
Training Centre. Istotnym punktem naszej oferty są kursy Radiooperatora SRC VHF zakończone egzaminem RYA.
Oferujemy możliwość kompletnego rozwoju kwalifikacji żeglarskich – również podczas rejsów stażowych,
szkoleniowych i kursów specjalistycznych.

ALMA-PRESS Sp. z o.o.
01-446 Warszawa, ul. Lędzka 44A
tel.: (+48 22) 877 27 04
e-mail: almapress@almapress.com.pl
www.almapress.com.pl
Lider rynku książek dla żeglarzy. W dorobku ponad 250 publikacji żeglarskich w nakładzie ponad 700 000
egzemplarzy!
Zdobywca wielu nagród, w tym siedmiokrotnie nagrody im. Leonida Teligi.

Aqua Marina
07-410 Ostrołęka, ul. Zawadzkiego 12a
tel. (+48 29) 764 56 29, tel.kom. (+48) 608 20 19 20
e-mail: aquamarinapolska@gmail.com
www.aquamarina-sup.pl
Aqua Marina - ponad 10 lat doświadczenia jako producent pompowanych desek SUP i kajaków, jedna z najbardziej
znanych i wartościowych marek na rynku. Oferujemy deski SUP dla każdego – od rekreacyjnych i turystycznych po
wyścigowe – w tym również deski produkowane w nowych technologiach: dwukomorowe i dwuwarstwowe.
Najlepszy stosunek jakości do ceny, fachowy serwis, profesjonalna obsługa. Zapraszamy do współpracy.

AQUARIUS
83-330 Żukowo, ul. Armii krajowej 1
tel.: (+48 58) 347 79 22
tel.: (+48) 604 60 90 80
e-mail: aquarius@aquariusport.com
www.aquariusport.com
Aquarius jest polskim producentem sprzętu wodnego od 1983 roku. W ofercie posiada kajaki turystyczne i morskie,
kamizelki asekuracyjne i ratunkowe, opakowania wodoszczelne i sprzęt asekuracyjny. Do grupy Aquarius należą
GoKajak i ePontony.

ARP F.H.U. Arkadiusz Puszkarek
71-520 Szczecin , ul. Niemcewicza 14F/9
tel. kom. (+48) 602 433 876
e-mail: biuro@arp.szczecin.pl, arek@arp.szczecin.pl
www.arp.szczecin.pl
ARP MARINE Obsługa i zaopatrzenie techniczne. Przedstawiciel krajowych marek: DOKENSIP, VIUHO
Obsługa i zaopatrzenie techniczne
- instalacje elektryczne
- silniki napędowe
- osprzęt nawigacyjny i pokładowy
- systemy ogrzewania

AURA S.J.
70-800 Szczecin, ul. Przestrzenna 13
tel.: (+48 91) 461 39 92
fax: (+48 91) 461 37 41
e-mail: aura@aura.szczecin.pl
www.aura.szczecin.pl

AURA- wyposażenie i akcesoria dla jachtów i łodzi motorowych. Dystrybutor renomowanych producentów: AQUA
SIGNAL, BARWIG, CAN-SB, CEF, FELDTEN, LEWMAR, MAVIMARE, MULTIFLEX, PLASTIMO, SCHOLL, SHURFLO, TP PROPELLERS,
SCANSTRUT, VELCRON, WEMA, WHALE.
AURA- equipment and accessories for yachts and motor boats. Distributor of renown manufacturers: AQUA SIGNAL,
BARWIG, CAN-SB, CEF, FELDTEN, LEWMAR, MAVIMARE, MULTIFLEX, PLASTIMO, SCHOLL, SHURFLO, TP PROPELLERS,
SCANSTRUT, VELCRON, WEMA, WHALE.

ASCOLED Z.C.P. WRO-OFFICE Sp. z o.o.
54-130 Wrocław, ul. Szybowcowa 31
www.ascoled.pl
ASCOLED to firma technologiczna, zajmująca się wdrażaniem i produkcją branżowo dedykowanego oświetlenia LED.
Bazujemy na własnych rozwiązaniach technicznych i własnych patentach. Na Targach Wiatr i Woda 2019
prezentujemy nowatorskie rozwiązania oświetlenia pokładu jachtu, oświetlenia podwodnego i kabinowego.

BALT-YACHT K.A. i B. Kozłowscy Sp.J.
16-300 Augustów, Żarnowo Pierwsze 9b
tel.: (+ 48 87) 643 18 00
fax: (+ 48 87) 643 68 08
e-mail: balt-yacht@post.pl
www.balt-yacht.com.pl
Jesteśmy jednym z największych polskich producentów łodzi żaglowych i motorowych. Obecnie produkujemy 10
modeli łodzi od 6 do 11 metrów (produkcja własna oraz partnerska) oraz pracujemy nad wprowadzeniem 4 nowych
modeli. Wszystkie jednostki są produkowane zgodnie z najwyższymi standardami certyfikatu ISO 9001:2000, który
wprowadziliśmy, jako jedni z pierwszych. Dzięki współpracy z zagranicznymi odbiorcami, własnym modelom,
wysokiej jakości oraz nieustannemu rozwojowi , Balt-Yacht opuściło już ok. 18 tys. łodzi. Od 2015r dysponujemy
jedną z najnowocześniejszych 5- osiowych maszyn CNC z układem sterowania FANUC 31I-B5 najnowszej generacji.
Na targach zaprezentujemy nową ekskluzywną jednostkę typu houseboat-SunCamper 35-PREMIERA 2018 oraz
popularnego SunCampera 30.
Established in 1990, we are one of the biggest Polish producers of sailboats and motorboats. Balt-Yacht currently
produces 10 boat models from 6 to 11 meters (own production and partnership), all in accordance with the highest
standards of ISO 9001: 2000, which we introduced among the first. Thanks to cooperation with foreign customers,
our own boat models, high quality and continual development, Balt-Yacht already produced about 18 thousand.
boats. Since 2015 we have one of the most modern 5-axis CNC machines with latest generation control system
FANUC 31i-B5.
At the boatshow, we will present a new exclusive houseboat - SunCamper 35-PREMIER 2018 and the popular
SunCamper 30.

BJT Gdańsk Bronisław J. Tarnacki
80-557 Gdańsk, ul. Załogowa 6
e-mail: bjt@bjt.net.pl
www.bjt.net.pl

North Sails - Światowy lider w dziedzinie projektowania i produkcji żagli. Działa nieprzerwanie od 1957r. Żagle z
logiem North Sails można spotkać na większości akwenów, na każdym kontynencie.
North Sails używa samodzielnie opracowanych i produkowanych materiałów żaglowych, zapewniając swoim żaglom
wyjątkowość i najwyższą możliwą jakość. Flagowym produktem North Sails jest technologia 3Di, czyli
jednoczęściowe żagle, termo-formowane na kopycie 3D. North Sails jest pionierem w nowoczesnym
komputerowym wsparciu projektowania (CAD) dla potrzeb żaglowni. North Sails opracował North Design Suite™
(NDS) czyli najbardziej wydajne i wszechstronne narzędzie projektowe w branży. Rodzina 14 wyspecjalizowanych
modułów dostarcza niebywałą zdolność i elastyczność w projektowaniu i analizie pracy żagli. Każdy moduł może
współpracować z innym stwarzając projektantom i inżynierom North’a możliwość wirtualnego testu żagla w
nieskończenie wielu warunkach zanim w ogóle zostanie wyprodukowany. Wszystko to znacząco poszerza
możliwości projektantów do porównywania różnych kombinacji maszt-żagiel i dokładnego zbadania wyników.
North jest jedyną żaglownią na świecie która odnosi sukcesy w każdej klasie regatowej - od Optymista po Puchar
Ameryki czy 100 stopowe Mega Jachty.
Kaya Ropes to producent wszystkich rodzajów lin tekstylnych. Oferuje liny dla każdej dziedziny gdzie
bezpieczeństwo ludzi i mienia jest najważniejsze.
Do produkcji swoich lin Kaya Ropes korzysta z najbardziej zaawansowanych materiałów i technologii. Dysponując
jednym z najbardziej rozbudowanych parków maszynowych na Świecie, Kaya Ropes tworzy najlepsze liny dla
klientów o bardzo różnych potrzebach m.in. dla przemysłu jachtowego, stoczniowego, górniczego, wojskowego,
wspinaczkowego, rybackiego, bhp i wielu innych. Dzięki doświadczeniu swojego zespołu badawczo-projektowego
Kaya Ropes jest w stanie zaprojektować linę spełniającą wymagania każdego klienta.
Kaya Ropes jest liderem w branży na rynku blisko-wschodnim, a dzięki blisko 40 letniemu doświadczeniu i stałemu
rozwojowi w ostatnich latach z sukcesem podbija kolejne rynki.

BLUE-SAILS Sp. z o.o. s.k.
04-980 Warszawa, ul. Olecka 23
tel.: (+48 22) 290 80 80
fax: (+48 22) 211 18 60
e-mail: info@blue-sails.com
www.blue-sails.com
Żeglujemy z radością odkrywając nowe zakątki naszego globu. Zachęcamy Cię do tego samego. Poczuj wiatr we
włosach i wolność jaką daje żeglarstwo! Weź jacht lub katamaran i ruszaj na spotkanie przygody. Pomożemy Ci w
organizacji, doradzimy co do jachtu i akwenu, będziemy czuwać nad Tobą przez cały rejs. Rozwiń marzenia!
We sail with joy discovering new corners of the globe. We encourage you to do the same. Feel the wind in your hair
and the freedom that comes from sailing! Take a boat or a catamaran and go to a meeting of adventure. We will
help you in your organization, we will advise as to the yacht and the region, we will watch over you throughout the
cruise. Unwind your dreams!

Boathouse
61072 Kharkiv, Ukraine, Gagarina Avenue 193b
tel: +38-067-570-32-08
e-mail: boathouse.pl@gmail.com
boathouse.ua
Firma BOATHOUSE - jest producentem nowoczesnych dmuchanych łodzi - unikalnego, nowego opatentowanego
projektu katamaranów BOATHOUSE «SPORT», «FISHER», «SEA FISHER», «TRAVEL», «TRAVEL - MAX»,
«STREAM». Wygodne, ekonomiczne i szybkie nadmuchiwane łodzie BOATHOUSE przewyższają konkurencję ceną,
jakością, niezawodnością i charakterystyką wydajności.

Bosfor
60-195 Poznań, ul. Fedrusa 12
tel. kom. (+48) 509 590 366, tel. (+48 61) 660 14 00

www.bosforrejsy.pl
www.bosforcharter.com
www.bosforcharter.pl
Rejsy wakacyjne, rodzinne, szkoleniowe na własnych jachtach w Chorwacji, czartery jachtów na dowolnie
wybranych akwenach. Bosfor Sp. z o.o. zajmuje się organizacją rejsów m.in. w Chorwacji, Grecji, na Malcie, Tajlandii
i Karaibach czy Kubie. Firmę Bosfor Sp. z o.o. tworzą ludzie mające ponad 30-letnie doświadczenie w żeglarstwie,
którzy pływają z pasją i fantazją. Firma prowadzi legalną działalność turystyczną, co potwierdza dokument
touroperatora nadany przez Marszałka Województwa Poznańskiego. Nasze rejsy zawsze się odbywają – bez
względu na liczbę uczestników.

BOTA TECHNIK
80-299 Gdańsk, ul. Nowy Świat 38C
tel.: (+48 58) 741 29 04
e-mail: info@botatechnik.pl
www.botatechnik.pl
Bota Technik jest firmą z branży systemów napędowych jednostek pływających. Firmę tworzą inżynierowie z
wieloletnią praktyką, absolwenci renomowanych uczelni technicznych, zdobywający doświadczenie w stoczniach
polskich i zagranicznych.
Na tegoroczną edycję targów „Wiatr i Woda” z szerokiego portfolio produktowego firmy przygotowaliśmy
następujące rozwiązania:
- silniki spalinowe napędów głównych Cummins
- agregaty prądotwórcze Cummins/Onan
- napędy strugowodne HamiltonJet
- rozwiązania z zakresu wibroakustyki Vulkan.
Bota Technik is a company which specializes in ship marine propulsion devices. The company has been formed by
engineers with many years of experience, graduates of renowned technical universities, gaining practice in Polish
and foreign shipyards.
At this year's edition of the ""Wiatr i Woda"" trade fair we have prepared the following solutions from a wide
product portfolio of the company:
- Cummins main propulsion engines
- Cummins / Onan generator sets
- HamiltonJet water jet propulsion
- Vulkan vibroacoustics solutions.

BOWI ABRAMOWICZ SPÓŁKA JAWNA
58-260 Bielawa, ul. Waryńskiego 51
tel.: (+48) 505978863
fax: (+48 74) 833 67 48
e-mail: zakupy@bowi.net.pl
www.bowi.net.pl
BOWI ABRAMOWICZ SPÓŁKA JAWNA to polska firma zajmująca się produkcją narzędzi malarskich.
W 2001 r. rozpoczęliśmy także produkcję wałków malarskich. Dzisiaj BOWI ABRAMOWICZ to jeden z czołowych
producentów pędzli i wałków malarskich w kraju. Nowoczesny park maszynowy, światowe technologie
wytwarzania oraz najlepsze surowce gwarantują wysoką jakość produkowanych wyrobów. Bogata oferta narzędzi
malarskich wykonywanych również pod ścisłe wymogi klientów oraz szeroka gama stosowanych rabatów sprawiają,
że wyroby firmy znane są nie tylko w Polsce, ale też w większości krajów Europy.
BOWI ABRAMOWICZ Sp.j. – present on the Polish market since 2001. We are a large and respected manufacturer of
painting tools in Poland. Modern machinery, global production technologies and the highest quality raw materials
guarantee high quality of our products.
Please feel welcomed to check our latest offer of painting tools used in shipbuilding.

CASADA POLSKA SP. Z O. O.
66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Słowiańska 63
tel.: (+48 95) 737 41 14 / 800 007 911
e-mail: biuro@ casada.pl
www.casada.pl
Marka Casada jest liderem w branży wellness na rynkach europejskich już od roku 2000. Nasza oferta obejmuje: fotele masujące - pozwalające na kompleksowy masaż całego ciała - maty i poduszki masujące – kompaktowe i
przenośne - urządzenia do treningu wibracyjnego – platforma wibracyjna Power Board. Swoim Klientom oferujemy
korzystne warunki zakupu, gwarancję nawet do 10 lat oraz serwis door-to-door.
Since its founding in 2000, Casada is a leader in the wellness branch in the European markets. In our offer there are:
- massage chairs – for massage of the whole body - different massage devices – compact & portable - fitness
equipment – vibration trening on Power Board. We offer to our clients favorable terms of purchase, warranty to
up to 10 years and service door-to-door

CHARTER.PL Piotr Kowalski
43-300 Bielsko-Biała, ul. Piłsudskiego 42/2
tel.: (+48 33) 497 10 57
fax: (+48 33) 497 10 57
e-mail: info@charter.pl
www.charter.pl
www.ksiegarniamorska.pl
www.charter.edu.pl
Firma Charter.pl / Charter.edu.pl od początku swojej działalności kojarzy się żeglarzom w Polsce z najwyższej jakości
usługami czarteru jachtów morskich i barek, organizacją rejsów morskich oraz szkoleń.

centrumjachtingu.pl
Sklep Żeglarski i Motorowodny
ul. Wybrzeże Gdyńskie 2, 01-531 Warszawa
tel. kom. (+48) 510 210 010
tel. (+48 22) 839 57 77
e-mail: sklep@centrumjachtingu.pl
Pełna oferta sprzętu i akcesoriów żeglarskich oraz motorowodnych plus szeroki wybór odzieży technicznej, toreb,
obuwia, mody żeglarskiej HELLY HANSEN i MUSTO. Największy sklep tej branży w Warszawie. Cała oferta - w
internecie.

CENTRUM MEDYCZNE MML
00-112 Warszawa, ul. Bagno 2, wej. E, lok 3
tel. (22) 406 54 22, tel. kom. (+48) 692 988 098
e-mail: kontakt@mml.com.pl
www.mml.com.pl
Centrum Medyczne MML jest specjalistyczną kliniką mieszczącą się w centrum Warszawy. Dysponujemy w pełni
wyposażonymi, nowoczesnymi gabinetami diagnostycznymi oraz pełnoprofilowymi salami operacyjnymi.
Specjalizujemy się w chirurgii jednego dnia, w której wykorzystujemy najnowsze techniki operacyjne. Nasza klinika
może poszczycić się także doświadczeniem w przeprowadzaniu mało inwazyjnych, ambulatoryjnych zabiegów
likwidujących przyczyny zaburzeń snu pod postacią chrapania i bezdechów śródsennych. W MML opiekujemy się
nie tylko osobami dorosłymi. Zespół dba również o najmłodszych pacjentów.

Craft Yachts Poland
76-270 Ustka, Niestkowo 32
tel: (+48) 739 25 25 25
e-mail: biuro@craft-yachts.pl
www.craft-yachts.pl
Stocznia zajmuje się produkcją, remontami, przebudowami, jachtów, usługami CNC, spawania, toczenia dla
yachtingu - wykonujemy okucia, układy sterowe itp, usługi stolarskie.

CMS Sp. z o.o.
70-800 Szczecin, ul. Przestrzenna 3
tel.: (+48 91) 801 508 560
e-mail: info@farbyjachtowe.pl
www.farbyjachtowe.pl
CMS Sp. z o.o. w Szczecinie od ponad 12 lat zaopatruje rynek żeglarski w artykuły chemiczne przeznaczone do
naprawy i konserwacji jachtów takie jak: farby, lakiery, żywice, kleje, szpachlówki czy kosmetyki jachtowe.
W naszej ofercie znajdziecie Państwo produkty: Epifanes, Hempel, Mirka, Oliva, Owatrol, Sarzyna, Seajet, Sea-Line,
Sika, West System, Yachticon i wiele innych.
Wystarczy złożyć zamówienie w naszym sklepie internetowym www.farbyjachtowe.pl, sklepie na Allegro,
telefonicznie korzystając z katalogu farbyjachtowe.pl albo osobiście w naszym sklepie stacjonarnym w Szczecinie
przy ul. Przestrzennej 11.
Prowadzimy też hurtownię zaopatrującą stocznie jachtowe, warsztaty szkutnicze i sklepy żeglarskie.

COBRA YACHTS SP. Z O.O.
97-500 Radomsko, ul. Kopiec 15
tel.: (+48) 733 550 980, (+48) 694 115 549
e-mail: biuro@cobrayachts.com
www.cobrayachts.com
Cobra Yachts jest rodzinną firmą posiadającą 18 lat doświadczenia w branży jachtowej. Właściciele stopniowo
zwiększają swój potencjał, nie tracąc z pola widzenia jakości. Budowanie jachtów jest ich pasją. Wszystkie jachty
powstają wyłącznie w polskiej stoczni w Radomsku pod bezpośrednim nadzorem właścicieli firmy. Cobra Yachts
kieruje swoją ofertę zarówno do użytkowników klasycznych jachtów żaglowych, jak i nowoczesnych jachtów
motorowych.

DarMar
42-140 Panki k/Częstochowy, ul. Cyganka 27a
tel.: (+48) 889 754 204
e-mail: darmarlodzie@gmail.com
www.darmarboats.com
Producent łodzi motorowych DarMar istnieje na rynku od 2008roku. Do produkcji łodzi zachęciła nas wieloletnia
pasja oraz zamiłowanie do motorowodniactwa. W związku z tym mamy możliwość realizować swoje marzenia
robiąc to co kochamy. Wszystkie Nasze produkty posiadają niezbędne certyfikaty a do produkcji używamy
najnowszych technologii oraz najlepszych materiałów, które posiadają europejskie atesty. W ofercie znajdują się
różne rodzaje łodzi, duże wygodne łodzie kabinowe, motorówki otwarto pokładowe oraz łodzie z pokładem
sundeck, mniejsze łodzie wiosłowe. Nasz zespół nieustannie podnosi swoje kwalifikacje co pozwala Nam na
wprowadzanie co raz bardziej innowacyjnych i nowoczesnych wyrobów takich jak Quad Ski, podłogi PERMATEEK,
stoły z żywicy i naturalnego drewna a nawet panele solarne. Zajmujemy się również serwisem oraz renowacją łodzi.
Przy naszej dużej wiedzy i dostępie do najnowszych technologii służymy pomocą w budowaniu form w przemyśle
zbrojeniowym, sanitarnym, motoryzacyjnym a także betonowym. Naszym priorytetem jest zadowolony klient dla

którego spełniamy wszystkie marzenia żeby jego łódź była tą jedyną wymarzoną.... także SERDECZNIE ZAPRASZAMY
bo łodzie to NASZA PASJA.
Dekpol Deweloper Sp. z o.o.
Biuro Sprzedaży
80-749 Gdańsk, ul. Jaglana 6/9
tel. (+48) 500 299 464
e-mail: mieszkania@dekpol.pl
www.solmarina.pl
Najpiękniejsza marina na Wybrzeżu Gdańskim.
Przygotuj się na odkrywanie nowych doznań i czerpanie z życia tego, co najlepsze! Sol Marina to raj dla miłośników
sportów wodnych, w którym odnajdziesz upragniony relaks i spokój. Kompleks prestiżowych apartamentów z
prywatną mariną powstaje tuż przy Wyspie Sobieszewskiej. Zapewniamy moc udogodnień przez cały rok, m.in. w
pełni wyposażone nabrzeże, restaurację, basen ze strefą rekreacyjną. Postaw na komfort życia i wypoczynku we
własnym apartamencie z prywatnym miejscem do cumowania Twojego jachtu.

EBERSPAECHER Sp. z o.o.
62-081 Przeźmierowo, Wysogotowo k. Poznania, ul. Okrężna 17
tel.: (+48 61) 81 61 850
e-mail: info@eberspaecher.pl
www.eberspaecher.pl
Eberspaecher Sp. z o.o. oferuje systemy grzewcze do jachtów i łodzi: ogrzewania powietrzne AIRTRONIC, wodne
HYDRONIC oraz wymienniki ciepła.
Eberspaecher Sp. z o.o. jest generalnym dystrybutorem ogrzewań w Polsce oraz filią Eberspächer Climate Control
Systems GmbH & Co. KG.
Eberspaecher Sp. z o.o. offers heating systems for yachts and boats: air heaters Airtronic, water heaters Hydronic
and blower heaters.
Eberspaecher Sp. z o.o. it’s a general distributor of heaters in Poland and branch of Eberspächer Climate Control
Systems GmbH & Co. KG.

ECO MARINE
31-542 Kraków, ul. Kordylewskiego 1
e-mail: info@ecomarine.pl info@nimbuscharter.com
www.ecomarine.pl www.nimbuscharter.com
tel.: (+48 12) 654 00 35
GSM: (+48) 602 36 87 66
ECO MARINE to polska firma, będąca dystrybutorem ekskluzywnych jachtów motorowych. Naszym głównym celem
jest sprzedaż jachtów najwyższej jakości, korespondujących z oczekiwaniami Klientów. W ofercie ECO MARINE
znajdują się luksusowe, precyzyjnie wykonane jachty motorowe. Jednostki oferowane przez ECO MARINE
przeznaczone są dla motorowodniaków oraz żeglarzy ceniących właściwości nautyczne oraz komfort i wygodę
obsługi.
Jesteśmy w Polsce jedynym oficjalnym przedstawicielem prestiżowych jachtów szwedzkiej stoczni NIMBUS BOATS,
wspaniałych jachtów PARAGON YACHTS, wyśmienitych łodzi aluminiowych - ALUKIN BOATS, jak również całej
grupy doskonale zaprojektowanych motorówek - FLIPPER, BELLA, FALCON, AQUADOR - posiadamy w Polsce
wyłączność sprzedaży luksusowych jachtów tajwańskiej stoczni HORIZON.

eNavigare.pl
60-681 Poznań, ul. Rymarkiewicza 5a
tel.: (+48 61) 862 90 09

fax: (+48 61) 862 90 09
e-mail: info@enavigare.pl
www.enavigare.pl
Wszystko dla morskiej nawigacji elektronicznej. Programy nawigacyjne, mapy wektorowe, rastrowe i papierowe,
urządzenia jachtowe GPS, AIS, wzmacniacze GSM, WiFi, NMEA, locje. Szkolenia i warsztaty nawigacyjne.
Internetowa Akademia Nawigacji.

ELJACHT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SP.K.
80-642 Gdańsk, ul. Łowicka 13
tel.: (+48 58) 320 70 24
e-mail: info@eljacht.pl
www.eljacht.pl
www.sklep.eljacht.pl
Jesteśmy oficjalnym dystrybutorem urządzeń Raymarine na terenie Polski. Od ponad 25 lat nasza firma specjalizuje
się w dostarczaniu nowoczesnych i najbardziej kompleksowych rozwiązań z obszaru elektroniki jachtowej dla
różnych typów jachtów. Dobieramy urządzenia do indywidualnych potrzeb klienta oraz udzielamy porad
technicznych. W naszej ofercie znajdą Państwo sprzęt wiodących producentów elektroniki jachtowej: Mastervolt,
Marinco, BEP Marine, Ocean Signal, Glomex, Hella Marine i wielu innych.

We are the official Raymarine distributor in Poland. For over 20 years our company is providing the most advanced
and comprehensive marine electronics solutions for various types of yachts. We fit devices to the individual
customer needs and offer technical support. We supply and install a wide range of marine electronics. We are
service dealers for all the main marine manufacturers: Mastervolt, Marinco, BEP Marine, Ocean Signal, Glomex,
Hella Marine and many more.

EnergoBoats
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Świętokrzyska 8
tel. kom. (+48) 609 123 363
e-mail: energoboats@wp.pl
www.energoboats.com
Jesteśmy firmą zajmującą się sprzedażą i serwisem używanych łodzi oraz jachtów motorowych, przyczep
podłodziowych i części zamiennych.
SERWIS: wykonujemy wszelkiego rodzaju naprawy związane z łodziami motorowymi; mechanika (silniki,
przekładnie); szycie pokrowców portowych i transportowych; szycie tapicerki; elektryka, elektronika; malowanie
antyporostowe i całościowe.
SPRZEDAŻ: łodzi; skuterów; przyczep podłodziowych; części używanych.
USŁUGI: transport Polska i zagranica łodzi do 15m długości; przygotowanie do zimy; magazynowanie na hali;
przygotowanie do sezonu; naprawy bieżące.

ELPLAST + Sp. z o.o.
44-335 Jastrzębie –Zdrój, ul. Niepodległości 8
tel.: (+48 32) 4718 040
tel. kom: (+48) 502686337
fax: (+48 32) 4711 043
e-mail: elplast@elplastplus.pl
e-mail: marzena.kern@elplastplus.pl
www.elplastplus.pl
Producent modułowych pomostów pływających z polietylenu do budowy portów jachtowych, marin, przystani
wioślarskich, basenów pływających, kąpielisk na otwartych akwenach oraz platform technicznych ,rekreacyjnych i
widowiskowych.

NOWOŚĆ!!!: W ofercie posiadamy nowe pomosty drewniane oraz porty najazdowe dla skuterów wodnych.

ELPROMA ELECTRONICS POLAND
05-092 Łomianki, ul. Szymanowskiego 13
tel. (+48 22) 751 76 80
www.elpromaelectronics.com

Elproma Electronics Poland jest głównym dostawcą wysokiej jakości podzespołów elektronicznych w Polsce. W
zakresie podzespołów elektronicznych oferujemy szeroką i ciekawą ofertę zarówno przycisków i przełączników jak
również złączy, bezpieczników, klawiatur, modułów czy anten. Posiadamy szeroką i kompleksową ofertę,
pozwalającą swobodnie dopasować wybrane elementy do potrzeb projektu, oszczędzając tym samym licznych
kłopotów z adaptowaniem rozwiązań względem tego, co oferuje rynek podzespołów azjatyckich w Polsce.
Współpracujemy z największymi producentami podzespołów elektronicznych jak: CARLING, MEC, KYCON, LORLIN,
TELIT, QULSAR, czy TAOGLAS. Bazując na naszym wieloletnim doświadczeniu na polskim rynku zapewniamy wysoką
jakość obsługi Klientów w zakresie dostaw profesjonalnych elementów elektronicznych do produkcji oraz wsparcie
techniczne.

ESKAPADER SALATA SPÓŁKA JAWNA
09-402 Płock, ul. Partyzantów 8
tel.: (+48) 797 600 590
tel.: (+48) 515 061 422
e-mail: biuro@eskapader.eu
www.eskapader.eu
Firma Eskapader jest polskim dealerem nowych łodzi motorowych Pegazus oraz Barracuda. Autoryzowany dealer
marki Mercury oraz elektroniki Lowrance, Simrad, Fusion. Sprzedaż nowych przyczep podłodziowych. Usługi w
zakresie szkoleń motorowodnych na patent sternika motorowodnego.

ESCORT Sp. z o.o.
70-103 Szczecin, gen. Dezyderego Chłapowskiego 8
Tel.: (+48 91) 431 04 00
fax: (+48 91) 482 47 77
e-mail: escort@escort.com.pl
escort-technology.com, sklep.escort.com.pl
Jesteśmy firmą handlowo-serwisową od lat zajmującą się sprzedażą i serwisem profesjonalnych urządzeń
elektroniki jachtowej, morskiej i śródlądowej.
Dostarczamy, instalujemy i naprawiamy sprzęt radionawigacyjny i radiokomunikacyjny.
Dodatkowo posiadamy sklep internetowy, oferujący produkty firm m.in.: GLOBALSTAR, ICOM, SIMRAD, KODEN,
EM-Trak, Comar, Navionics, C-Map, GME, AC Antennas, Airmar, AC-CESS, OceanView.
Escort Ltd. is sales and service company. As the authorized dealer of GLOBALSTAR, ICOM, SIMRAD, EM-Trak,
Navionics, C-Map, GME, AC Antennas, Airmar, AC-CESS, OceanView products we can design an installation, supply,
install and service maintenance all equipment for our customers.

FONTAŃSKI MARINE SUPPLY
81-337 Gdynia, Rotterdamska 3
tel. (+48 58) 765 06 06, fax: (+48 58) 727 92 64
e-mail: gdynia@mapymorskie.pl
strona: www.fontanski.pl
sklep internetowy: www.mapymorskie.pl

Firma Fontański to wiodący dostawca map morskich i publikacji nautycznych. Jesteśmy autoryzowanym
dystrybutorem produktów Admiralicji Brytyjskiej (UKHO) . W naszej ofercie znajdują się również mapy biur
hydrograficznych z całego świata oraz szeroka gama wydawnictw nautycznych. Rozszerzyliśmy ofertę o
kompleksowe wyposażenie ratunkowe , nawigacyjnie i pokładowe. Oferujemy kompleksowe wyposażenie
ratunkowe pod kartę bezpieczeństwa. Jesteśmy młodym i profesjonalnym zespołem. Posiadamy wieloletnie
doświadczenie w branży. Wprowadzamy innowacyjne rozwiązania, aby jeszcze lepiej zaspokajać Państwa potrzeby.
Łączymy wysoką jakość produktów i usług z najlepszymi terminami dostaw na rynku zachowując przy tym
konkurencyjne ceny. Zapraszamy do współpracy

FISCHER PANDA GMBH
Otto-Hahn-Straße 40
33104 Paderborn
Germany
www.fischerpanda.de
Fischer Panda GmbH z siedzibą w Paderborn/Niemcy produkuje generatory z silnikami wysokoprężne, systemy
hybrydowe i systemy napędowe dla mobilnych zastosowań morskich i samochodowych. Generatory są znane z
bardzo kompaktowej konstrukcji i bardzo niskiego poziomu hałasu podczas pracy. Zespół Fischer Panda to ponad
500 techników i partnerów handlowych w ponad 80 krajach świata.
Fischer Panda – Power wherever you are
Fischer Panda GmbH is based in Paderborn/Germany and is a manufacturer of diesel generators, hybrid and drive
systems for mobile, naval and vehicle applications. The generators are well-known for their compact design and the
extremely low sound levels while operating. The Fischer Panda team covers world-wide more than 500 technicians
and salesmen in over 80 countries.

FROTTA
PHU UNI-ART Sławomir Waluda
42-200 Częstochowa, ul. Mąkoszy 5
tel.: (+48) 607 257 226
e-mail: kontakt@frotta.pl
Nasz sklep oferuje szeroką gamę wyrobów z tkaniny bawełnianej frotte. W naszej ofercie znajdziecie Państwo
turbany oraz ręczniki o różnych gramaturach, wzorach i kolorach. Wszystkie nasze produkty cechuje wysoka jakość
wykonania oraz praktyczne zastosowanie.

FURUNO POLSKA
81-327 Gdynia, ul. Wolności 20
tel.: (+48 58) 669 02 20
fax: (+48 58) 669 02 21
e-mail: furuno@furuno.pl
www.furuno.pl
Jesteśmy wyłącznym dystrybutorem produktów renomowanej firmy FURUNO w Polsce. Naszym klientom
gwarantujemy szybką dostawę, instalację oraz profesjonalny serwis urządzeń elektroniki jachtowej. Podczas targów
Wiatr i Woda zaprezentujemy najnowsze rozwiązania technologiczne
w dziedzinie nawigacji. Zapraszamy na nasze stoisko!

GARMIN POLSKA
02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 181
tel.: (+48 22) 205 89 70

fax: (+48 22) 205 89 75
www.garmin.pl
Garmin, począwszy od 1989 r. projektuje, produkuje, wprowadza na rynek i sprzedaje urządzenia oraz aplikacje
nawigacyjne, komunikacyjne oraz informacyjne, z których większość bazuje na technologii GPS. Produkty Garmin są
używane w transporcie drogowym, sportach outdoorowych, marine, lotnictwie ,zastosowaniach mobilnych,
bezprzewodowych oraz OEM.
We are the oldest private boatyard in Poland. We produce sailing yachts, motorboats, houseboats, water taxi,
sloops and smaller watercrafts. We offer fully equipped yachts, sailing yachts in selected construction stage and
laminated parts. We make also a commissioned production for other companies. We invite you to cooperate,
because quality counts.

GLOBTECHNIC
84-300 Lębork, ul. Wyczółkowskiego 1
tel.: +48 61 279 44 55
fax: +48 61 279 44 56
e-mail: info@globtechnic.pl
www.globtechnic.pl
Dostarczamy kompletne systemy zasilania oraz poniższe wyposażenie:
www.abakus-europe.pl - elementy złączne i osprzęt ze stali nierdzewnej
www.allremote.com - LED ośw. robocze, szperacze..
www.ancorproducts.com - kable, osprzęt, NMEA2000
www.automarinecabels.com - kable el., kable cynowane
www.barigo.com - instrumenty pomiarowe
www.bepmarine.com - systemy dystrybucji DC
www.bluesea.com - systemy dystrybucji DC, przełączniki baterii…
www.czone.net - cyfrowe systemy kontroli i sterowania
www.cookwithkenyon.com - płyty kuchenne, grille
www.dotfasteners.com - napy, zapinki
www.epropulsion.com - silniki el.
www.exide.com.pl - akumulatory
www.frigus.se - WEMA zegary, wskaźniki, czujniki pomiarowe, ORBITRADE szwedzkie części zamienne do Volvo
Penta, Yanmar
www.golight.com - szperacze
www.icomeurope.com - systemy komunikacji
www.lencomarine.com - trymklapy, siłowniki elektryczne
www.lofrans.com - windy kotwiczne
www.marinco.com - osprzęt i wyposażenie elektryczne
www.mastervolt.com - innowacyjne, autonomiczne i w pełni zintegrowane systemy zasilania
www.max-power.com - stery strumieniowe
www.multiflexmarine.com - sterociągi mechaniczne i hydrauliczne
www.nord-lock.com - podkładki zabezpieczające
www.promariner.com - ładowarki, inwertery
www.protecq.com - el. złączne i osprzęt w blistrach
www.ritchienavigation.com - kompasy magnetyczne
www.schaeffertec.de - LOXX zapinki typu „Tenax“
www.schmittongaromarine.com - kierownice, silniki do wycieraczek, sygnały
www.sea-fire.com - gazowe systemy gaśnicze
www.surefas.com - zapinki, zatrzaski
www.victronenergy.com - systemy zasilania
www.volpitecno.com - generatory prądotwórcze

HAMMERLAND Workshop
36-073 Strażów, Strażów 347
tel. kom. (+48) 501 047 704

e-mail: info@hammerland.pl
www.hammerland.pl
HAMMERLAND Design to producent katamaranów rekreacyjnych marki SUNSAILER. Są to niewielkie jednostki
dedykowane do pływania po zamkniętych akwenach. Wymiary jednostki to 3,6x2,2x0,7m. Jednostka jest
wyposażona w silnik zaburtowy Haswing, panel solarny, akumulator oraz zestaw do ładowania telefonu,
odtwarzania muzyki i bakistę izotermiczną i składany daszek bimini. Oprócz standardowego wyposażenia dostępny
jest szereg akcesoriów jak pokrowiec, boczne zasłony do bimini (umożliwiające spanie jak w namiocie), Łóżko z
podłokietnikami i sterowaniem z joysticka lub nawet sterowaniem z aplikacji.
HAMMERLAND Design is a manufacturer of recreational catamarans by SUNSAILER. These are small units dedicated
to swimming on closed water bodies. The unit dimensions are 3.6x2.2x0.7m. The unit is equipped with Haswing
outboard engine, solar panel, battery and phone charging kit, music playback and isothermal container and
foldable bimini visor. In addition to the standard equipment, there are a number of accessories such as a cover,
side curtains for bimini (enabling sleeping like in a tent), a bed with armrests and control from a joystick or even
control from an application from a smartphone.

HANDYSHOWER SP. Z O.O.
02-493 Warszawa, ul. Krańcowa 49
tel/fax: (+48 22) 863 77 04
e-mail: kontakt@handyshower.pl

HandyShower Sp. z o.o. jest producentem i dystrybutorem jedynego na świecie wielofunkcyjnego urządzenia 3w1
do higieny osobistej: zawór do mycia rąk, prysznic i bidet. Urządzenie HandyShower jest zbudowane modułowo i
dostępne w kilku wariantach - od najbardziej podstawowego zawierającego słuchawkę prysznicową wraz z wężem
po najbardziej rozbudowany zestaw z możliwością bezdotykowego mycia rąk oraz montaż słuchawki do wielu
powierzchni (m.in: szkło, metal lub drewno), dzięki czemu jest przystępny dla szerokiej grupy w zależności od
indywidualnych potrzeb.
Firma jest również dystrybutorem przenośnych i składanych pojemników na wodę tj.: umywalki, worki i wiadra.

HandyShower Sp. z o.o is a manufacturer and distributor of the world's only multi-use 3in1 personal care device: a
faucet, a shower and a bidet. HandyShower is modularly built and available in several variants - from the most basic
including a shower head with a hose to the most extensive set with the possibility of hands-free hand washing as
well as the possibility of assembly HandyShower head for many surfaces (eg.: glass, metal or wood), making it
affordable for a wide group depending on individual needs.
The company is also a distributor of portable and foldable water containers, eg.: washbasins, bags and buckets.

HARKEN POLSKA SP. Z O.O.
01-755 Warszawa, ul. Przasnyska 6A
Tel: 22 561 93 93
e-mail: polska@harken.pl
www.harken.pl
Harken jest wiodącym producentem i sprzedawcą osprzętu żeglarskiego.
Siedziba główna firmy znajduje się w Stanach Zjednoczonych, gdzie produkuje się większość bloczków i okuć. Swój
zakład produkcyjny ma też we Włoszech, gdzie produkowane są kabestany. Harken współpracuje z dystrybutorami
w 48 krajach, a swoje własne oddziały ma we Francji, Włoszech, Nowej Zelandii, Australii, Polsce, Słowenii, Szwecji,
Wielkiej Brytanii i USA.
Osprzęt Harkena można znaleźć na pokładach zarówno małych jachtów, jak dużych żaglowców oraz jednostek
Pucharu Ameryki i klas olimpijskich.

HERON ELECTRIC S.A.
05-110 Jabłonna, ul. Akademijna 27
tel.: (+48) 782 091-001
www.heronelectric.pl
HERON ELCECTRIC – POTĘGA POLSKIEJ INSPIRACJI
Heron Electric S.A. to obecnie największe portfolio pojazdów elektrycznych wodnych i lądowych na świecie.
Projekty realizowane są przy wsparciu Polskiego Programu Elektryfikacji Motoryzacji i Centrum Badawczego PAN
KEZO. Obok konstrukcji własnych takich jak samochody: osobowy, kurierski, dostawczy, SUV, rower wodny, skuter
wodny, pod marką Heron Electric adoptowane są do napędów elektrycznych łodzie polskich producentów, takich
jak Consado czy Emsi Boats oferowane w stylistyce marki. www.heronelectric.pl
HERON ELCECTRIC - POWER OF POLISH INSPIRATION
Heron Electric S.A. it is currently the largest portfolio of electric water and land vehicles in the world. The projects
are implemented with the support of the Polish Program Electrification Motorization and the KEZO Research
Center. In addition to proprietary designs such as passenger, courier, delivery, SUV, pedalo, water scooter, under the
Heron Electric brand, Polish electric boats, such as Consado and Emsi Boats offered in the brand's style, are adopted
for electric drives. www.heronelectric.pl

HORNET PRODUCENT SZTORMIAKÓW
64-300 Nowy Tomyśl, Paproć 88
tel.: (+48) 601 472 662
e-mail: hornet@hornetodziez.pl
http://www.hornetodziez.pl
Jesteśmy firmą specjalizującą się w produkcji odzieży żeglarskiej. Nasze produkty wykonywane są z najlepszych
dostępnych materiałów o wysokich parametrach, odzież jest oddychająca, wodoodporna, nieprzepuszczająca
wiatru. Cała kolekcja odzieży jest projektowania tylko i wyłącznie przez nas samych. Jesteśmy oficjalnym dostawcą
odzież dla Szkoły Pod Żaglami Krzysztofa Baranowskiego.

ITA-CARS BIS JANUSZ CUPRJAK I IGOR CUPRJAK SP.J.
05-255 Stare Załubice, ul. Mazowiecka 9
tel. kom. (+48) 601 23 77 54, (+48) 507 19 89 90
e-mail: itamarine@op.pl
www.itamarine.pl
Firma zajmująca się dystrybucją części zamiennych najlepszych Amerykańskich firm takich jak: SIERRA, SEASTAR
SOLUTIONS, PERFORMANCE METALS, SEI, MICHIGAN WHEEL do silników i przekładni napędowych łodzi.Marki do
których posiada części to MerCruiser, Volvo Penta, OMC, Mercury, Johnson/Evinrude , Yamaha, Suzuki, Honda,
Tohatsu. W asortymencie znajdują się części, począwszy od tłoków, łożysk, uszczelek, anod przez czujniki, po
kolektory wydechowe i kompletne przekładnie.Firmy których jest oficjalnym dystrybutorem, gwarantują wysoką
jakość oferowanych produktów.

KACZYŃSKIINWESTYCJE
05-520 Konstancin-Jeziorna, ul. Bielawska 36B/42
tel. (+48) 605 160 016
e-mail: biuro@kaczynskiinwestycje.pl
www.kaczynskiinwestycje.pl
Kaczyński Inwestycje oferuje wyjątkowe nieruchomości na Mazurach, z linią brzegową na szlaku Wielkich Jezior
Mazurskich.
Jesteś inwestorem? Szukasz działki pod hotel, osiedle, restaurację, port? Skontaktuj się z nami. Od 20 lat
inwestujemy w wielohektarowe działki, zapraszamy do współpracy
Szukasz dla siebie domu i działki blisko natury, w otoczeniu lasów i jezior, gdzie możesz odetchnąć pełną piersią?
Ucieczki od smogu i zgiełku wielkiego miasta? Mamy działki gotowe do zabudowy Twoim wymarzonym domem,
z własną plażą i pomostem, w przystępnych cenach

KAJAKOWO.net Arkadiusz Kucharski
97-561 Ładzice, Zakrzówek Szlachecki 191
tel.: (+48) 785-11-85-85
tel.: (+48) 531-118-585
e-mail: sklep@kajakowo.net
www.KAJAKOWO.net
Duży wybór sprzętu kajakowego na rynku Polskim. Kajaki Wiosła Kamizelki Odzież Akcesoria transportowe
Przyczepy. Wyłączna sprzedaż Hurtowa i Detaliczna takich firm jak Roteko, Pyranha, Venture, P&H .

KAJ NAVAL
81-822 Sopot ul. Okrężna 24a
tel.: (+48) 669 700 100, (+48) 669 700 200, (+48) 609 335 526
e-mail: info@kajnaval.com
www.kajnaval.com
Kaj Naval działa jako partner służący pomocą w rozwiązywaniu trudnych zagadnień z obszaru pracy i
bezpieczeństwa na morzu. Projektujemy i wykonujemy elementy oraz kompleksowe rozwiązania dla niszowych
zastosowań, instalowanych na jednostkach pływających o różnorodnym przeznaczeniu. Wieloletnie doświadczenie i
stały kontakt z załogami jednostek, armatorami, a także inspektorami instytucji nadzoru i certyfikacji umożliwia
nam realizację najbardziej nietypowych projektów.

KARVIN MOTORS
733-01 Karviná, ul. Rudé armády 2088/29a, Czechy
tel. (+48) 579 435 428, (+420) 725 513 322
e-mail: info@karvin-polska.com
www.karvin-polska.com
Producent zaburtowych silników elektrycznych marki KARVIN o mocy od 12HP do 24 HP. Silniki zalecamy do
jachtów, katamaranów, houseboatów i innych jednostek pływających. Charakteryzują się: solidną aluminiową
obudową, wytrzymałymi materiałami, wysoką efektywnością silnika na poziomie 89%, pracą na trzech napięciach
(24V/36V/48V) oraz napędem bez-przekładniowym. Pełna oferta na naszej stronie: www.karvin-polska.com

Klebchemie M. G. Becker GmbH & Co. KG
76356 Weingarten/Baden, Niemcy, Max-Becker-Str. 4
tel. (+49) 7244 62-0, fax: (+49) 7244 700-0
e-mail: info@kleiberit.com
www.kleiberit.com
Nasze produkty, znane pod nazwą KLEIBERIT, to innowacyjny rozwój, najnowocześniejsza produkcja oraz wysoka
jakość. Marka KLEIBERIT stawia na jakość usług i partnerskie relacje z klientami już od ponad 70 lat. W ciągu
ostatnich 25 lat KLEIBERIT stał się światowym wyznacznikiem trendów w dziedzinie reaktywnych systemów
klejących PUR i wywarł trwały wpływ na rynek dzięki innowacyjnym pomysłom na nowe produkty. Szeroka ich gama
jest dostępna na całym świecie.

Kon-TEC
37-124 Kraczkowa 1647
tel. kom. (+48) 695 904 655
e-mail: contact@kon-tec.eu
www.kon-tec.eu

Akumulatory Litowo-Jonowe przeznaczone do zasilania napędów elektrycznych oraz systemów magazynowania
energii, dla żeglugi amatorskiej i profesjonalnej. Projektujemy i wykonujemy układy zasilania oraz dostarczamy
komponenty do ich wykonania.

LALIZAS
3 Gounari Str., 18531 Piraeus, Greecephone
phone: (+30) 210 422 62 74, fax: (+30) 210 42 26 273
e-mail: info@lalizas.com
www.lalizas.com, www.lofrans.com, www.max-power.com, www.nuovarade.com, www.oceanfenders.com
The LALIZAS Group consists of five leading brands and is aimed at B2B, B2C and end-users. The LALIZAS brand is a
worldwide leading manufacturer, distributor and provider of LSA products and has become synonymous with Safety.
Lofrans’ is the first to generate innovating anchoring solutions of the highest quality and performance. MAX Power
is a prominent manufacturer of thrusters that are defined by excellence and maximum power. Nuova Rade is the
highest ranked brand among the plastic equipment providers. OCEAN is a renowned producer of a extended variety
of boat fending solutions.
Grupa LALIZAS składa się z 5 wiodących marek i jest dedykowana modelom B2B, B2C i końcowym odbiorcom.
Marka LALIZAS jest wiodącym na świecie producentem, dystrybutorem oraz dostawcą sprzętu ratunkowego i stała
się synonimem bezpieczeństwa. Lofrans’ jako pierwszy opracował innowacyjne rozwiązania kotwiczące o
najwyższej jakości i wydajności. MAX Power jest wybitnym producentem sterów strumieniowych definiowanych
przez swoją doskonałość i maksymalną moc. Nuova Rade jest najwyżej ocenianą marką wśród dostawców tworzyw
sztucznych. OCEAN jest renomowanym producentem szerokiej gamy odbijaczy.

LOKATY ZIEMSKIE
02-390 Warszawa, ul. Grójecka 194/2
tel.: (+48) 575 425 500
Lokaty Ziemskie pomagają spełniać marzenia o własnej działce z dostępem do jeziora. W swojej ofercie posiadamy
nieruchomości zlokalizowane na terenie Warmii i Mazur – wszystkie z własną linią brzegową, otoczone piękną,
dziką przyrodą. Jeśli szukasz miejsca idealnego do odpoczynku lub pod inwestycję, z dala od miejskiego zgiełku, ale
dobrze skomunikowanego z miastem, poznaj nasze osady i wybierz miejsce idealne dla siebie.

LINDEMANN
Robert Lindemann KG
Wendenstraße 455, D-20537 Hamburg
tel.: +49 (40) 21119718
e-mail: export@lindemann-kg.de
www.lindemann-kg.de
Hurtownia osprzętu do łodzi.
Akcesoria do łodzi, bloczki, bandery, kamizelki ratunkowe, koła ratunkowe, kotwice, lampy, liny,
szekle, tkaniny jachtowe, windy kotwiczne, wyposażenie nawigacyjne.

MARCO MARINE Sp. z o.o.
70-800 Szczecin, ul. Przestrzenna 11
tel.: (+48 91) 423 02 25
fax: (+48 91) 422 99 37
e-mail: biuro@marcomarine.pl
www.marcomarine.pl

Marco Marine Sp. z o.o jest przedstawicielem i dystrybutorem następujących firm w Polsce :
- NAUTICUS INCORPORATED - trym klapy
- SEASTAR SOLUTIONS – systemy sterowania mechaniczne i hydrauliczne, manetki, cięgna, wskaźniki, kierownice
- SOMMERFELD + THIELE – sklejki i drewno egzotyczne
- SPX FLOW TECHNOLOGY - kompletny program pomp i toalet stosowanych na jachtach i małych jednostkach
pływających
- TOHATSU – zaburtowe silniki do łodzi, czterosuwowe i dwusuwowe
- WALLAS – kuchenki oraz nagrzewnice do łodzi na olej napędowy lub naftę
- WATSKI – wyposażenie do jachtów i motorówek
- VITRIFRIGO – lodówki i klimatyzacja
- VOLVO PENTA – silniki stacjonarne, agregaty

MARINE WORKS
80-299 Gdańsk, ul. Ateny 10
tel: (+48 58) 324 49 30
e-mail: info@marineworks.eu
www.marineworks.eu
Proﬁl działalności ﬁrmy to szeroko rozumiane wsparcie techniczne dla sektora morskiego. Marine Works od 2005
roku zdążyła zbudować sobie silną pozycję niezależnego dystrybutora wiodących marek wyposażenia jachtowego
nie ograniczając się jedynie do sprzedaży ale zapewniając swoim partnerom pełne wsparcie techniczne i
logistyczne. Wysoko wykwaliﬁkowana i doświadczona kadra projektantów, inżynierów oraz serwisantów pozwala
na profesjonalną obsługę w następujących działach: napędy, energia, komfort, oraz żeglarstwo. Marine Works
posiada rozwiniętą sieć dystrybucyjną w Polsce, Europie i na świecie.

MASTERVOLT POLSKA
00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 50
tel.: (+48 22) 11 20 100
tel.: (+48) 531 066 829
e-mail: info@mastervoltpolska.pl
www.mastervoltpolska.pl
Dostarczamy produkty grupy: www.powerprodllc.com
www.ancorproducts.com - kable, osprzęt, NMEA2000
www.bepmarine.com - systemy dystrybucji DC
www.bluesea.com - systemy dystrybucji DC, przełączniki baterii..
www.czone.net - cyfrowe systemy kontroli i sterowania
www.lencomarine.com - trymklapy, podnośniki i siłowniki el.
www.marinco.com - osprzęt i wyposażenie elektryczne
www.mastervolt.com - innowacyjne, autonomiczne i w pełni zintegrowane systemy zasilania
www.promariner.com - ładowarki, inwertery

MAZURIA
11-214 Galiny, Galiny 2
tel.: (+48 89) 678 94 14, (+48 89) 678 94 15
e-mail: mazuria@mazuria.com
www.mazuria.com
Największa w Polsce hurtownia osprzętu do łodzi motorowych i jachtów, oferuje w ciągłej sprzedaży osprzęt
sprowadzany bezpośrednio od największych światowych producentów: Wichard, Clamcleat, Southco, Majoni,
Matromarine, Vitrifrigo, Ossian, Lofrans, Savoretti, Gebo i inni.
Nasza oferta obejmuje: odbijacze, kuchenki, zlewozmywaki, fotele, kotwice, elementy instalacji wodnej, toalety,
pompy, lampy, koła ratunkowe, kamizelki, przekładnie, kierownice i sterociągi
a także inny osprzęt i
okucia.
Oferujemy akcesoria do uprawiania sportów wodnych firmy MESLE oraz profesjonalną odzież żeglarska marki GILL
Jesteśmy wyłącznym dystrybutorem silników stacjonarnych Hyundai SeasAll, Lombardini Marine oraz przyczepnych
silników Selva i Suzuki.

Sprzedaż – montaż – serwis.
Prowadzimy sprzedaż wysyłkową.
Zapraszamy!

Firma Handlowa "MAZUR" Andrzej Mazur
33-100 Tarnów, ul. Leśna 18
tel.: (+48) 602 587 376
tel.: (+48) 662 258 298
email: mazurtar@onet.pl
www.mazurspa.pl
www.mazur-spa.pl

Istniejemy na rynku od 30 lat. Zajmujemy się sprzedażą:
•

wanien SPA,

•

wanien z hydromasażem,

•

basenów ogrodowych - basenów przydomowych,

•

jacuzzi ogrodowych,

•

kabin prysznicowych z hydromasażem,

•

kabin prysznicowych z sauną,

•

saun na podczerwień,

•

saun suchych z piecem,

•

SPA ogrodowych,

•

części zamiennych do kabin prysznicowych i wanien.

PW Mercato – Aqua-Sport
10-687 Olsztyn, Klebark Mały 27B
e-mail: info@aqua-sport.com.pl
www.aqua-sport.com.pl
Hurtownia żeglarska z tradycjami, nowoczesny sklep żeglarski, duży, świetnie zaopatrzony magazyn, błyskawiczna
wysyłka, doświadczony zespół oraz konkurencyjne ceny - tak w kilku słowach można opisać naszą firmę. Zajmujemy
się sprzedażą hurtową oraz detaliczną osprzętu jachtowego. Na półkach naszego magazynu czekają materiały i
części do produkcji i wyposażenia wszystkich jednostek pływających. Dostarczamy klientom z całej Polski części
zamienne do silników stacjonarnych i zaburtowych, układy kierownicze, instalacje: paliwowe, wodne, sanitarne,
elektryczne oraz szereg innych towarów artykułów niezbędnych podczas produkcji oraz codziennej eksploatacji
łodzi.

MIĘDZYNARODOWA DROGA WODNA E70 (MDW E70)
Województwo Pomorskie
80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27
tel. (+48 58) 32 68 614, fax: (+48 58) 32 68 617

e-mail: dif@pomorskie.eu
www.pomorskie.eu
MDW E70 to malowniczy i zróżnicowany szlak wodny łączący Europę Zachodnią (od Antwerpii i Rotterdamu, przez
berliński węzeł śródlądowych dróg wodnych i północną Polskę) z rejonem Kaliningradu i dalej systemem drogi
wodnej Niemna (Pregołą i Dejmą do Kłajpedy). Polski odcinek szlaku wodnego łączącego Odrę z Zalewem Wiślanym
jest niezwykle bogaty przyrodniczo, obfituje w zabytkowe budowle i historyczne miasta. Stale rozwijająca się
infrastruktura wodniacka wpływa na rozwój turystyki wodnej oraz na poprawę warunków dla żeglugi śródlądowej.
Zainteresowanych walorami polskiego odcinka MDW E70 zapraszamy na stronę https://mdwe70.pl/

MOTOSURF.PL
Placówki:
Okolice Rzeszowa:
39-124 Iwierzyce, ul. Wiśniowa 16
Okolice Bielska-białej:
43-386 Świętoszówka, ul. Biery 245
tel.: (+48) 669 860 579
e-mail: info@motosurf.pl
Motosurf jest wyłacznym dystrybutorem angielskich desek surfingowych Mako w Polsce. Oferujemy deski z
silnikiem spalinowym jetsurf Mako Slingshot wykonane z włókna węglowego. Zapewniamy pełne wsparcie
serwisowe, gwarancyjne i pogwarancyjne. Dostęp do części zamiennych z poziomu sklepu internetowego 24
h/dobę.

MULTIHULLS.PL
tel.: (+48) 604 965 055
www.multihulls.pl

NAUTIQUE POLSKA
SURF SEVEN SPORT
Wyłączny dystrybutor Nautique w Polsce
03-980 Warszawa, Wał Miedzeszyński 377
tel.: (+48 22) 616 11 47
e-mail: info@surf7.pl
www.nautique.pl
www.surf7.pl
Surf Seven Sport wyłączny dealer w Polsce łodzi motorowych NAUTIQUE oraz wakeboardów i nart wodnych
Connelly. Szkoła wakeboarda i nart www.surf7.pl, www.nautique.pl tel. 22 6161147 info@surf7.pl

Nautica Boats Service Sp. z o.o.
11-500 Giżycko ul. Dąbrowskiego 14 ( Eko-Marina)
e-mail: biuro@nauticaboatsservice.pl
www.nauticaboatsservice.pl
Jesteśmy wiodącym dystrybutorem marki Bayliner w Polsce. Sprzedajemy nowe łodzie motorowe - produkowane w
Polsce. Naszym partnerem strategicznym jest stocznia jachtowa Ślepsk - uznany producent łodzi
motorowych światowych marek m.in. Bayliner. Wykorzystując swoje ponad dwudziestoletnie szkutnicze
doświadczenie, tworzy ona jachty i łodzie motorowe najwyższej jakości. Gwarantujemy profesjonalną obsługę
posprzedażową oraz serwis.

NAUTICA RESORT
11-500 Giżycko, ul. Moniuszki 23
tel.: (+48) 665 66 22 66
e-mail: info@nauticaresort.pl
www.nauticaresort.pl
Szlak Wielkich Jezior Mazurskich,
Nautica Resort to wyjątkowy kompleks obiektów apartamentowych na sprzedaż położonych na szlaku Wielkich
Jezior Mazurskich. Nieruchomość zlokalizowana jest w Giżycku bezpośrednio nad brzegiem jeziorem Niegocin. Do
osiedla przynależeć będzie nowoczesny port jachtowy na ok. 90 jednostek. Do dyspozycji właścicieli i gości
przewidziane są atrakcyjne tereny rekreacyjne, strefy dla dzieci, restauracja oraz wellness & spa. Deweloper będzie
oferował wykończenie pod klucz oraz zarządzanie najmem.

NORPOL YACHTING
31-069 Kraków, ul. Sukiennicza 8 UC2a
tel. kom: (+48) 501 036 709
e-mail: info@norpol-yachting.com
norpol-yachting.com
Sprzedaż i czarter wielokadłubowe jachty. Nasze innowacyjne trimarany, stylowe katamarany oraz wyjątkowe
motorowe katamarany oferujemy na sprzedaż i czarter. Są wśród najciekawsze wielokadłubowe jachty na rynku,
zaprojektowane do szybkiego pływania w komforcie i luksusie. Wybierz spośród tysięcy jachtów do czarteru na
całym świecie. Utrzymuj łódź za pomocą naszych produktów do konserwacji łodzi w oparciu o technologię Nano.
Nasze marki to: NEEL TRIMARANS, AVENTURA CATAMARANS, BANULSDESIGN CATAMARANS, ITACATAMARANS
oraz PASCAL VILLANOVA NANOTECH
Multihull sales & charter. Innovative cruising trimarans, stylish cruising catamarans and unique power catamarans.
Surely some of the most interesting multihulls on the market, designed to be fast, comfortable and luxurious.
Choose among thousands of yachts for charter worldwide. Maintain your boat using Dutch boat maintenance
products, some based on Nano technology. Our brands are: NEEL TRIMARANS, AVENTURA CATAMARANS,
BANULSDESIGN CATAMARANS, ITACATAMARANS and PASCAL VILLANOVA NANOTECH

STOCZNIA JACHTOWA NORTHMAN
ul. Przemysłowa 10
11-600 Węgorzewo
tel.: (+48 87) 427 15 37, (+48) 665 141 401, (+48) 604 785 432
e-mail: biuro@northman.pl
www.northman.pl
Nasze stoisko: 9C hala 3
Dla odwiedzających promocja na czarter jachtów oraz żeglarskie kalendarze.
Na targach zaprezentujemy ekskluzywny jacht motorowy (Northman 1200) oraz żaglowy jacht z nowoczesnej linii
evo (Maxusa evo 24).
STAWIAMY NA JAKOŚĆ
Stocznia Jachtowa Northman – wyłączny producent wielokrotnie nagradzanych jachtów żaglowych Maxus i
motorowych Northman oraz Nexus.
Działamy z pasją bazując na nowoczesnych technologiach i doświadczonym zespole. Projektujemy, wdrażamy i
realizujemy unikalne rozwiązania. Łamiemy standardy i wyprzedzamy oczekiwania, tworząc wyjątkowe projekty.
Tworzymy jednostki przeznaczone zarówno na śródlądzie jak i na wody morskie. Na regaty jak i do turystycznej

żeglugi, a nawet na wyprawy dookoła świata ( Maxus Solo Around, Call of the Ocean). Wersje doskonałe do
czarteru, ale też wymagające realizacje indywidualne (armatorskie). Bazujemy na najwyższej jakości osprzęcie.

OCTOPUS CHARTER
www.octopuscharter.pl
tel. kom. (+48) 509 987 971, tel. (+48 12) 341 58 69
Oferujemy czartery jachtów oraz organizację rejsów na wszystkich akwenach świata. Znalezienie jachtu w Grecji,
Chorwacji to dla nas pestka. Z przyjemnością znajdziemy dla Ciebie jacht w Kanadzie, na Kubie, w Australii, czy w
Japonii, takie zadania lubimy najbardziej!
A gdy chciałbyś połączyć żeglowanie z klikudniowym zwiedzaniem lądu po rejsie – przygotujemy dla Ciebie ofertę
wypoczynku na miarę Twoich oczekiwań. Więcej na stronie www.octopuscharter.pl
We offer yacht charters around the world. Finding perfect boat in Greece, Croatia is a piece of cake. We can find
perfect suited yacht in Canada, Cuba, Australia or even Japan – more challenging the request, happier we are to
provide perfect boat!
If you wish to join sailing experience with a few days of sightseeing, let us know – we will provide you with an offer.
To learn more visit us at octopuscharter.pl

ODISEJ YACHTING
22000 Szybenik, Obala Jerka Sizgorica 1
Chorwacja
tel.: +48601247889; +385918821657
e-mail: info@odisej-yachting.com; marekchorwacja@gmail.com
www.jachtchorwacja.pl; www.balicatamarans.pl;
• Czarter jachtów żaglowych, katamaranów Bali oraz łodzi motorowych.
• Baza - Chorwacja w porcie Sibenik.
• Dysponujemy nową i nowoczesną flotą.
• Oferujemy sprzedaż i zarządzanie jachtami.
• Reprezentujemy renomowane stocznie:
Catana – katamarany Bali
Delphia – Grupa Beneteau
• Udzielimy porad dotyczących: wyboru łodzi, niezależnie od marki, dofinansowania i zarządzania Twoim jachtem.
• Obejmiemy opieką zakup, transport, odprawę, przygotowaniem do czarteru, konserwację itp.
• Nasza agencja, powiązana z partnerami na całym świecie, gwarantuje optymalną wydajność czarterową.

OTAGO YACHT AGENCY
05-126 Nieporęt, Michałów-Grabina ul. Platanowa 2D
tel.: (+48 22) 772 41 31, (+48) 601 307 900
e-mail: otago@otagoyacht.pl
www.otagoyacht.pl

Czartery na całym świecie – najlepsze wakacje na wodzie:
- jachty żaglowe i motorowe, nowe bazy: Puerto Rico, Brazylia, Japonia
- barki turystyczne w Europie, nowe bazy: Porto, Kanada
- żaglowce, gulety, luksusowe mega-jachty
- ubezpieczenia turystyczne: Allianz
- ubezpieczenia dla żeglarzy: OC i NNW skippera, kaucja
Founded in 1990.
Yacht charters all over the world - top holidays on water
sail and motor boats, new bases in Puerto Rico, Brazil and Japan

-

boating holidays in Europe: new bases in Porto and Canada
Tall Ships, gullets, luxury mega yachts
insurances for sailors

PACYFIC
14-100 Ostróda, Ul. Demokracji 7
tel. (+48 89) 646 48 07, fax: (+48 89) 646 48 07
e-mail: info@pacyfic.eu
www.pacyfic.eu
Już od ponad 35 lat producenci łodzi cieszą się tapicerkami, materacami i fotelami sternika wyprodukowanymi w
Pacyfic. W Pacyfic zrobimy według miary lub według dostarczonego projektu indywidualnie dopasowaną tapicerkę
do każdego rodzaju łodzi. Pomożemy na każdym etapie produkcji i dobierzemy najciekawsze rozwiązania.
Our location, in the pretty town of Ostróda (where the emperor Napoleon once sojourned!), is one of serene lakes
and dense forests. This is where Pacyfic was born, initially a micro-business husband-and-wife team, but now, thirty
five years on, boasting almost two hundred skilled workers in six factories of approx. 6,500 m2. We are proud to lay
claim to being the first choice for many a client and business partner, and are market-leaders in Europe, while
continuing to expand; indeed, our products may be found in almost every exhibition mainland and overseas.

PANTAENIUS GmbH Oddział w Polsce
80-802 Gdańsk, ul. Gradowa 11
tel. (+48 58) 350 61 31, fax: (+48 58) 7322363
info@pantaenius.pl
www.pantaenius.pl
Firma Pantaenius ubezpiecza jachty na całym świecie, zaufało jej już ponad 100 tys. klientów. Cokolwiek zdarzy się
Twojemu jachtowi i gdziekolwiek jesteś, Pantaenius zna miejsca i ludzi, którzy mogą pomóc.

PARKER POLAND
05-152 Czosnów, Cząstków Polski 171
tel.: (+48 22) 785 11 11
e-mail: parker@parker.com.pl
www.parker.com.pl
Parker Poland to producent rekreacyjnych łodzi laminatowych, a także hybrydowych łodzi typu Rib.
Jesteśmy wiodącym importerem i dystrybutorem silników Mercury, osprzętu do łodzi marki Osculati, Ultraflex,
Wema oraz elektroniki pokładowej Simrad, Lowrance, B&G oraz Fusion.

PĘTLA ŻUŁAWSKA
Województwo Pomorskie
80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27
tel. (+48 58) 32 68 614, fax: (+48 58) 32 68 617

e-mail: dif@pomorskie.eu
www.pomorskie.eu
Pętla Żuławska to atrakcyjna turystycznie i przyrodniczo sieć szlaków wodnych, łączących ze sobą Wisłę, Martwą
Wisłę, Szkarpawę, Wisłę Królewiecką, Nogat, Kanał Jagielloński, rzeki Elbląg i Pasłękę, a także wody Zalewu
Wiślanego. To 303 kilometry niezapomnianej przygody, którą można przeżyć płynąc kajakiem, jachtem, łodzią
motorową lub hausbotem.
Pętla Żuławska to sieć portów, przystani żeglarskich i pomostów cumowniczych o najwyższej jakości, która łączy ze
sobą liczne atrakcje związane z dziedzictwem kulturowym Żuław Wiślanych. To obszar niezwykle bogaty w
unikatowe w skali kraju obiekty historyczne: zamki gotyckie czy domy podcieniowe, a także zabytki
hydrotechniczne: mosty zwodzone czy śluzy. Pętla Żuławska, to bez wątpienia miejsce wypoczynku, aktywnej
rekreacji, niezwykłych krajobrazów i fascynującej przyrody.
Zainteresowanych walorami Pętli Żuławskiej zapraszamy na stronę www.petla-zulawska.pl .

Phoenix Poland
71-425 Szczecin, ul. Lutniania 14
tel. kom. (+48 91) 350 73 18
e-mail: engines@phoenix-poland.com
www.phoenix-poland.com.pl
Phoenix Poland jest dystrybutorem stacjonarnych morskich silników o mocy od 10 KM do 7100 KM, agregatów
prądotwórczych o mocach od 3,5 kW do 4700 kW, dla jachtów żaglowych, łodzi motorowych, kutrów rybackich,
statków zadaniowych, holowników i statków pełnomorskich.Współpracuje z taki firmami jak: Sole Diesel, Nanni
Diesel, Moteurs Baudouin, RDDG a także ABC. Dzięki współdziałaniu z tymi europejskimi producentami, Phoenix
jest w stanie dopasować napęd i zapewnić energię elektryczną, prawie dla każdej pływającej jednostki oraz spełnić
indywidualne potrzeby każdego klienta.

Pragmatical Solution Sp. z o.o.
02-001 Warszawa, al. Jerozolimskie 81
tel. kom. (+48) 603 793 754
e-mail: kontakt@mini230.pl
www.mini230.pl
Firma jest właścicielem marki MINI230 i wyłącznym producentem jachtów tej klasy. MINI230 to jednoosobowy
jacht zarówno do regat jak i do rekreacji. Przeznaczony jest do żeglugi nawet po najmniejszych akwenach. Mogą
nim pływać osoby w praktycznie każdym wieku, także te o różnym stopniu niepełnosprawności. Doskonale nadaje
się również do nauki. MINI 230 może startować zarówno z pomostu jak i z płytkiej wody czy z plaży. Wyciąganiem
miecza i płetwy sterowej ze środka jednostki.

Prosurf Paweł Giżowski
kingofwake.pl · wake · kite · sup
00-382 Warszawa, ul. Solec 81b lok.A66
tel. kom: (+48) 510 070 090
e-mail: sklep@kingofwake.pl
kingofwake.pl
Wyłączny importer na Polskę sprzętu wakeboardowego, kitesurfingowego, windsurfingowego, hydrofoil, oraz
akcesoriów firm Slingshot Sports, Jobe Sports, Humanoid Wake, Red Paddle Co SUP, Glide Soul, Ride Engine,
Sandbox Helmets, Moses Hydrofoils oraz rewolucyjnych desek elektrycznych wiernie imitujących jazdę
snowboardem » Onewheel. Sklepy onewheel.kingofwake.pl, www.kingofwake.pl, www.kingofkite,pl, kingofsup.pl,
slingshot.pl.

Polish exclusive importer of Slingshot Sports, Jobe Sports, Humanoid Wake, Red Paddle Co SUP, Glide Soul,
Onewheel, Ride Engine, Sandbox Helmets, Moses Hydrofoils.

PRO FISHING AND SPORT
01– 445 Warszawa, ul. Ciołka 35 PAW.85
tel.: (+48 22) 827 32 20
tel.: (+ 48) 601 27 98 05
e-mail: profishing@profishing.com.pl
www,profishing.com.pl
Firma jest przedstawicielem niemieckiej firmy TORQEEDO - czołowego producenta silników elektrycznych do łodzi i
jachtów .W ofercie
ponad 40 modeli silników. Importer aluminiowych łodzi wędkarskich i rekreacyjnych szwedzkiej firmy LINDER.
Firma oferuje przyczepy podłodziowe firm BRENDERUP i RESPO .Kompletacja i wyposażanie łodzi w silniki
elektryczne i spalinowe. Sprzedaż i montaż elektroniki łodziowej.

PRO KAJAK
31- 201 Kraków, ul. Siemaszki 1
tel.: (+48 12) 423 35 02
tel kom: (+48) 796 15 16 12
e-mail: prokajak@prokajak.pl
www.prokajak.pl
Liderujemy w dystrybucji najwyższej jakości kajaków, kanadyjek i pontonów firm: Prijon, Dagger, Gumotex i Mad
River. Oferujemy bardzo bogaty wybór: wioseł, kamizelek, odzieży i innych akcesoriów niezbędnych do uprawiania
sportów wodnych.
Myślisz o spłynięciu górskiego potoku? Chcesz sprawdzić się na nizinnej, zwałkowej rzece? Nie straszne ci są fale
morskie? Wybierasz się na ryby? Koniecznie odwiedź nas.
Zapraszamy do współpracy wypożyczalnie, ośrodki wypoczynkowe, sklepy sportowe, kluby.
W naszej ofercie jednostki: Straży Pożarnej i WOPR znajdą wysokiej jakości sprzęt asekuracyjny.
PRO KAJAK – GDZIEKOLWIEK JEST WODA!!!

REJSY ARKOWE
00-855 Warszawa, ul. Grzybowska 39/816
tel.: (+48) 501 695 080
e-mail: arek@rejsy-arkowe.com.pl
www. rejsy-arkowe.com.pl

RODAN Agencja Reklamowa
60-012 Poznań, ul. Opłotki 21
tel.: (+48 61) 893 22 01
e-mail: jacekr@rodantv.pl

RODAN jest dealerem duńskiej marki DRAGONFLY - prawdopodobnie najszybszych turystycznych trimaranów
żaglowych na świecie.
Obecnie w programie produkcyjnym jest Dragonfly 25, Dragonfly 28, Dragonfly 32, a w przyszłym roku premiera
długo wyczekiwanego Dragonfly 40.
Dragonfly 28 Sport był Jachtem Roku 2018 miesięcznika ŻAGLE w Polsce.

RONIC Polska
Szkoła Dobrego Smaku Sp. z o.o.
91-341 Łódź, ul. Brukowa 6 lokal 35
tel. kom. (+48) 501 509 789
e-mail: ronic@ronic.pl
sklep.ronic.pl
Marka RONIC® to 40 lat doświadczeń w branży AGD, na polskim rynku od 25 lat. Od początku staramy się
odpowiadać na zapotrzebowania pasjonatów zdrowego odżywiania i gotowania, oferując produkty najwyższej klasy
w dziedzinie zdrowego stylu życia, slow food & slow life. Dzięki znakomitej jakości, długoletniej gwarancji i
profesjonalnemu serwisowi i obsługi klienta pozyskaliśmy ogromną rzeszę zadowolonych i lojalnych klientów oraz
partnerów. Dołącz i Ty!
Brand RONIC® 40 years of experience in the appliance industry, on the Polish market for 25 years. From the
beginning, we are trying to respond to the needs of enthusiasts of healthy eating and cooking, creating products of
the highest quality in the field of healthy lifestyle, slow food & slow life. Due to the excellent quality, long-term
warranty and professional custom service gained huge number of satisfied and loyal customers and partners. Join
us!

Roto-Tech Sp. z o.o.
05-650 Chynów, ul. Przemysłowa 3
tel. (+48 22) 678 74 55, tel. kom.: (+48) 662-246-555, (+48) 662-231-555
e-mail: sprzedaz@roto-tech.com.pl
www.roto-boat.com.pl
Roto-Tech specjalizuje się w wyrobach z polietylenu takich jak: łodzie wędkarskie, łodzie rekreacyjne, łodzie
ratownicze, pływające pomosty kostkowe, pływające pomosty rekreacyjne z poszyciem drewnianym, pływaki
modułowe do tworzenia katamaranów i houseboatów oraz akcesoria wodniackie takie jak kotwice, boje i fotele do
łodzi.
Roto-Tech specializes in in polyethylene products. We produce fishing boats, recreation and rescue boats, floating
polyethylen cube platforms, platforms with wooden deck and also modular floats for catamarans and houseboats .
We also offer accessories such as anchors and other products.

SAB SAILOR - BEKER STANISŁAW
63-300 Pleszew, ul. Modrzewskiego 1/48
tel.: (+48) 603 434 906
e-mail: beker@sabsailor.pl
www.sabsailor.pl
Produkcja odzieży dla żeglarzy, załóg, klubów oraz wypoczywających nad wodą:
- koszulki w paski biało-granatowe oraz biało-chabrowe, modele męskie, damskie i dziecięce
- koszulki polo
- czapki z daszkiem
- czapki kapitańskie i szyperki
- bluzy i kamizelki z polaru
Na ww. asortymencie wykonujemy hafty o tematyce żeglarskiej, wg. posiadanych wzorów lub na indywidualne
zlecenie zamawiającego.
Do produkcji używamy wysokiej jakości kolorowych przędz bawełnianych.
Sailor outwear:
1. T-shirts with white-navy and white-cornflower stripes, male and female
2. polo shirts made of lacosta-type fabric, various colours, with sailor themed embrioderies
3. baseball caps with small embroideries

4. capitan`s and skipper`s cops, sweatshirts and vests made of polar 300

SAIL SERVICE SP. Z O.O.
80-605 Gdańsk, ul. Sienna 45
tel.: (+48 58) 322 28 00
fax: (+48 58) 322 28 02
e-mail: office@sailservice.com.pl
www.sailservice.pl
www.technikajachtowa.pl
Sail Service „Żagle jak skrzydła”
DOŚWIADCZENIE I NOWOCZESNOŚĆ
Szyjemy żagle od 70 lat, a od 1987 roku pod nazwą Sail Service oferujemy kompleksowe wyposażenie
jachtowe. Kontynuując tradycję żaglowni Stoczni Conrada stawiamy na innowacyjność i nowoczesność. Dlatego
wykorzystujemy najnowsze światowe technologie. Wysoka jakość, niezawodność i terminowość oraz doskonały
serwis naszych produktów to podstawowe atuty naszej działalności.
Produkujemy:
• żagle do największych żaglowców świata
– aktualnie 67 windjammery z 21 krajów pływają pod naszymi żaglami
• żagle do jachtów (turystyczne, regatowe, tradycyjne)
• pokrowce jachtowe, szprycbudy, „lazy jacki”, tenty ogrodowe, worki żeglarskie
• malujemy reklamy na żaglach i pokrowcach
• nowoczesne pokłady Flexiteek
Proponujemy osprzęt , który w pełni zaspokaja potrzeby zarówno prywatnych armatorów jak i budowniczych
jachtów. Oferty przygotowujemy indywidualnie, w kilku standardach. Stale analizujemy rynek, aby dostarczać
najlepsze rozwiązania, w najlepszej jakości i atrakcyjnych cenach.
Sprzedajemy:
• kabestany Andersen i bloczki Ronstan, windy kotwiczne i stery strumieniowe Quick
• maszty Sparcraft, rolery Facnor, systemy sterowania Jefa, pokłady z Flexiteek
• kuchenki jachtowe i lodówki Dometic / Smev, Cramer, Origo /, pompy Whale
• odzież żeglarską Gotop i kamizelki ratunkowe Baltic, bosaki Hook & Moor
• śruby składane Gori, luki i okna Moonlight, stopery Easylock
• odsalarki Katadyn, anody Tecnoseal, sklejkę jachtową Sommerfeld, odbijacze Majoni,
We have been sewing sails for 70 years, and since 1987 we have been offering yacht equipment under the name
Sail Service.
Continuing the tradition of the sailmaker workshop of Yacht Yard Conrad, we emphasise innovation and modernity
and take advantage of latest technologies from all over the world. High quality, reliability, meeting deadlines and
excellent service for our products are among our principal assets.
We produce:
• sails for the largest tall ships in the world - at present, 67 windjammers from 2117 countries
sail under our sails
• sails for yachts (cruising, regatta, traditional)
• yacht covers, sprayhoods, sail covers, garden sails, bags for sailors
• we paint advertisements on sails and covers
• modern Flexiteek decking
Our equipment will fully meet the expectations of both private yacht owners and yacht constructors. We devise our
offers individually, in several standards. We constantly analyse the market so that our solutions are the best, topquality and at reasonable prices.
We sell:
• Andersen winches and Ronstan blocks, Quick bow thrusters and anchor windlass
• Sparcraft masts, Facnor furlers, Jefa steering systems, modern Flexiteek decking
• Dometic / Smev, Cramer, Origo yacht cookers and refrigerators, Whale pumps
• Gotop sailing apparel and Baltic life jackets, Hook & Moor boathooks
• Gori folding propellers, Moonlight hatches and windows, Easylock stoppers

• Katadyn desalinators, Tecnoseal anodes, Sommerfeld yacht plywood, Majoni fenders.

SANIMARIN SFA
03-253 Warszawa, ul. Białołęcka 168
tel.: (+48 22) 732 00 32
e-mail: biuro@sfapoland.pl
www.sanimarin.com/pl_PL
SANIMARIN – Lider wśród toalet automatycznych
Łącząc innowacyjność z komfortem produkty SANIMARIN są znaczącym skokiem w rozwoju technologii sanitarnej
na jachtach. Będąc najcichszymi toalety SANIMARIN gwarantują łatwość instalacji i konserwacji.
SANIMARIN – The Benchmark for automatic marine toilets
SANIMARIN covers all public, professional, nautical industry and boat owner sanitary equipment needs. SANIMARIN
toilet technology includes a very efficient macerator as well as a powerful sewage pump.

Sea Light Sp. z o.o.
80-531 Gdańsk, ul. Sucha 22
tel. (+48 58) 340 83 63
e-mail: supply@sealight.pl
sealight.pl
Firma SEA LIGHT Sp. z o.o. oferuje wyposażenie statków i jachtów w specjalistyczny sprzęt ratunkowy: tratwy
ratunkowe, elektronikę morską, kompasy, koła ratunkowe, kamizelki ratunkowe, środki asekuracyjne oraz sprzęt
jachtowy. Służymy doradztwem i pomocą w wyborze odpowiedniego wyposażenia pod kartę bezpieczeństwa.

Sea-Line® Yachting Paints by Troton Sp. Z o.o.
78-120 Gościno, Ząbrowo 14a
tel: (+94) 35 316 20, fax: (+94) 35 316 24
e-mail: info@sea-line.eu
www.sea-line.eu
Sea-Line® zapewnia kompletny system farb jachtowych i materiałów przydatnych na każdym etapie budowy łodzi,
napraw i konserwacji łodzi.
Oferta Sea-Line® obejmuje ponad 200 produktów, takich jak szpachle poliestrowe i epoksydowe, podkłady,
poliuretanowe farby nawierzchniowe, lakiery bezbarwne, farby przeciwporostowe, kosmetyki, pasty polerskie i
akcesoria uzupełniające.
Marka Sea-Line® należy do firmy Troton, która została założona w 1978 roku. Wszystkie zakłady produkcyjne Troton
spełniają wymagania norm ISO 9001 i 14001. Sea-Line® posiada dystrybucję w ponad 30 krajach świata.
Sea-Line® provides a complete system of yachting paints and materials useful on every stage of boat building, boat
repairs and maintenance.
Sea-Line® offer includes over 200 types of products such as polyester and epoxy fillers, primers, polyurethane
topcoats, clear coats, antifoulings, cosmetics, polishing compounds and complementary accessories.

Sea-Line® brand belongs to Troton Company which was founded in 1978 in North-West Poland. All factory plants
meet the requirements for ISO 9001 and 14001 norms. Sea-Line® distributes in over 30 countries around the
world.

SEA STYLE
61-501 Poznań, ul. Dolna Wilda 58
tel. (+48) 509 20 80 25
e-mail: sklep@seastyle.pl
www.seastyle.pl
Biżuteria i dodatki w stylu marynistycznym. U nas znajdziecie coś dla pań, panów oraz dzieci. Produkujemy biżuterię
srebrną, złotą i metalową dla żeglarzy, płetwonurków, kajakarzy i wszystkich fanów sportów wodnych. Nasze
wyroby produkowane są w rodzinnym zakładzie jubilerskim z długoletnią tradycją (rok założenia 1979).
Doświadczenie, pasja i zaangażowanie sprawiają, że produkty z naszej pracowni są wyjątkowe. Niezmierną radość
sprawia nam fakt, iż nasze wyroby powstałe z miłości do sportów wodnych trafiają do innych pasjonatów.

SESSA MARINE
05-092 Łomianki, ul. Warszawska 98
tel. (+48 22) 487 55 25, tel. kom. (+48) 604 137 400
e-mail: biuro@sessa.pl
www.sessamarine.pl
Sessa Marine jest producentem ekskluzywnych jachtów motorowych. Włoska marka z
historią od wielu pokoleń stawia na tradycję, perfekcję oraz luksusowość jachtów w
precyzyjnym wykonaniu.
Sessa Marine is the manufacturer of exclusive motor yachts. Italian brand with a history
for many generations relies on tradition, excellence and luxury yachts in the precise
execution.

SKAUT Sp. z o.o.
70-800 Szczecin, ul. Przestrzenna 3
tel.: (+48 91) 461 35 31
fax: (+48 91) 461 35 31
e-mail: info@skaut.com.pl
www.skaut.com.pl | www.SailStore.pl | www.b3yard.com
Profesjonalne wyposażenie elektrotechniczne i elektroniczne. Bezpośredni przedstawiciel firm Philippi, Victron
Energy, Fischer Panda, Prebit, Glomex, Weatherdock, Icom, Lofrans, MaxPower, Vitrifrigo i in. Tylko u nas możesz
obejrzeć, dotknąć, porównać możliwości i funkcjonalność urządzeń wiodących producentów elektroniki jachtowej.
NAJLEPSZE MARKI POD JEDNYM ADRESEM!
Doradztwo – Dostawa – Instalacja – Uruchomienie – Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
Professional electric and electronic equipment. Direct representative of Philippi,
Victron Energy, Fischer Panda, Prebit, Glomex, Weatherdock, Icom, Lofrans, MaxPower, Vitrifrigo and others. At
our showroom you can see, check and compare equipment of leading brands.
BEST BRANDS UNDER ONE ADRESS!
Consulting – Delivery – Installation – Start-up – Service (in warranty period and afterwards)

Sotop Sp. z o.o. S.K.
wyłączny dystrybutor Mastercraft w Polsce

00-140 Warszawa, Al. Solidarności 115/ lok. 2
tel.: (+48) 790-495-025
e-mail: kontakt@mastercraft-poland.com
www.mastercaft-poland.com

SKLEP SZTUKA BLASKU
Firma: e:Exq
81-572 Gdynia, ul. Lipowa 2B/16
e-mail: sklep@sztukablasku.pl
www.sztukablasku.pl
tel.: (+48) 572 712 069
Podczas targów oferujemy szeroki wybór całorocznych okularów przeciwsłonecznych polaryzacyjnych z ochroną
UV400. Zapraszamy też na naszą stronę www z bogatą ofertą dekoracji, biżuterii i dodatków.

SMART CARE SAILING ACADEMY
20-634 Lublin, ul. T. Zana 39a
tel.: (+48) 730 280 001
e-mail: biuro@smartcare.pl
www.smartcaresailing.pl
Programy rozwoju osobistego na jachtach:
- executive yacht coaching
- yacht team building
- slow yachting
- rejsy dla firm
- rejsy luksusowe.
Human development program:
- executive yacht coaching
- yacht team building
- slow yachting
- company cruises
- luxury cruises.

SOLNA BOATS
78-100 Kołobrzeg, ul. Warzelnicza 1
tel. kom. (+48) 728 878 410
e-mail: info@solnaboats.pl
solnaboats.pl
Mamy przyjemność reprezentować producentów łodzi klasy premium na rynku krajowym.
Nasza oferta skierowana jest do klientów, którzy nie uznają kompromisów!
Świadczymy usługi serwisowe oraz doposażeniowe na poziomie stoczniowym, również poza granicami kraju.
Na życzenie zorganizujemy transport łodzi w dowolne miejsce na świecie!
Posiadamy dużą bazę łodzi używanych czołowych swiatowych producentów!
Sami zajmujemy się produkcją łodzi oraz luksusowych morskich katamaranów marki FLOHOME.
Planujesz zakup łodzi ? Zapraszamy do kontaktu!

SPLOT ZAKŁAD PRODUKCYJNY
44-103 Gliwice, ul. Wielicka 30
tel.: (+48 32) 331 20 94
fax: (+48 32) 237 09 89
e-mail: splot@splot.pl
www.splot.pl
Szanowni Państwo, Jesteś my producentem różnych lin i sznurków. Materiał użyty do produkcji to: polipropylen,
poliester, elana, poliamid, konopia, juta, sizal. Ponadto produkujemy liny gumowe oraz z rdzeniem kevlarowym.
Wszelki surowiec użyty do produkcji jest najwyższej jakości. Oferujemy liny plecione i kręcone. Więcej informacji
na stronie www.splot.pl
We are the producer of different ropes and lines especially rope for sailing. The material used for the
production is high tenacity: polypropylene, polyester, polyamide, jute, hemp, sisal.We offer -braid ropes,
twisted ropes. More information on www.splot.eu

STILLO YACHTS
11-500 Giżycko, ul. Białostocka 34
tel. (+48) 609 765 636; fax (+48) 515 174 164
e-mail stillo@stillo-yachts.com
www.stillo-yachts.com
Producent Łodzi Spacerowych STILLO 30. Właścicielem marki są dwie ściśle współpracujące firmy: IMPOL Yacht &
Bootsimporte -zajmującej się od 15 lat importem i sprzedażą polskich lodzi na rynki zachodnie oraz Arca Yacht,
która od dwudziestu lat prowadzi działalność produkcyjną i czarterową na terenie Wielkich Jezior Mazurskich.

SUZUKI MOTOR POLAND SP. Z O.O.
01-378 Warszawa, ul. Połczyńska 10
tel. (+48 22) 32 94 120, tel. kom. (+48) 600 894 485
e-mail: marine@suzuki.com.pl
www.marine.suzuki.pl
W ofercie Suzuki Motor Poland znajdują się silniki zaburtowe o mocy od 2,5KM do 350KM, które pasują do
wszelkich zastosowań: wypoczynkowych, sportowych i komercyjnych. Zarówno lekkie i przenośne silniki sportowe,
jak i flagowe jednostki V6 zostały zaprojektowane tak, aby zapewniać moc, osiągi, niskie zużycie paliwa i
niezawodność.

SUNPORT EKOMARINA
11-730 Mikołajki, Stare Sady 4BK
Nip 8771476822
SunPort – Sun Port Ekomarina to idealne miejsce na wakacje pod żaglami!
Mieścimy się w Starych Sadach nad jeziorem Tałty ,jednym z najgłębszych jezior w tej okolicy.
Nasz port posiada 120 stanowisk cumowniczych dla jachtów oraz łodzi motorowych.
Możemy zarządzać twoim czarterem lub znaleźć idealny jacht na wakacje dla Ciebie i Twoich przyjaciół.
Produkty:
- port
- restauracja
- bungalowy
- dom pływający

SZKOŁA ŻEGLARSKO MOTOROWODNA MAGOLA
76-200 Słupsk, ul. Żółkiewskiego 15
tel.: (+48) 791 002 693
e-mail: magola123@wp.pl
www.magola.com.pl

TIDES MARINE POLSKA
81-342 Gdynia, ul. Wolności 9
Krzysztof Rostkowski
tel.: (+48) 693 454 641
e-mail: krisr@tidesmarine.pl

TOPCAT Polska
64-360 Zbąszyń, ul. 17 Stycznia 79a
tel.: (+48) 604 091 592
e-mail: topcat@post.pl
www.topcat.com.pl
www.topcat-team.pl
www.facebook.pl/topcat
Generalny Dystrybutor niemieckiej firmy TOPCAT GmbH zajmującą się produkcją katamaranów. W naszej ofercie
znajdziecie wszystkie typy katamaranów TOPCAT. Produkujemy również przyczepy do katamaranów oraz wózki
slipowe. W 2017 r. do naszego grona dołączył Nowy K4X - bezmieczowy katamaran wszechstronny w swoim
zastosowaniu, łączący wysoką jakość i atrakcyjny design. Łatwość żeglowania i bezproblemowy transport sprawiają,
że katamaran ten jest przystosowany zarówno do pływania regatowego , turystycznego jak i typowo rodzinnego.
TOPCAT K4X to również znakomity produkt dla szkółek żeglarskich. W roku 2017 dostępny w następujących
konfiguracjach : Solo //Classic// Streamcut// Genaker
Należymy do sieci Związku Niemieckich Szkół Sportów Wodnych VDS. Prowadzimy szkolenia oraz organizujemy
imprezy integracyjne na katamaranach.
General distributor of TOPCAT GmbH, a leading German manufacturer of catamarans. Our offer comprises all types
of TOPCAT catamarans. We manufacture and service catamaran trailers and slips. We belong to the network of VDS
- the Association of German Water Sports Schools. We hold training sessions and organise company integration
parties on catamarans.

TRIDENT BOATS
e-mail: info@trident-boats.com
www.trident-boats.com
Firma TRIDENT BOATS jest polskim producentem łodzi motorowych z laminatu. Do swoich wyrobów używa
najwyższej jakości certyfikowanych produktów. Na każdym etapie produkcji przeprowadzana są kontrole
jakościowe by końcowy produkt sprostał wymaganiom klientów. Współpraca ze znanymi na rynku kontrahentami
wyposażenia skutkuje wysoką estetyką produkowanych łodzi oraz zapewnia im niezbędne bezpieczeństwo i
funkcjonalność.

Wakeshop.pl
03-980 Warszawa, ul. Wał Miedzeszyński 377
tel.: (+48 22) 616 06 05
e-mail: sklep@wakeshop.pl
www.wakeshop.pl
Wakeshop.pl to największy sklep wakeboardowy w Polsce. Na rynku działamy od 1999 roku, a w swojej ofercie
mamy sprzęt wiodących marek, takich jak: Ronix, Hyperlite, Byerly, Liquid Force czy CTRL.

Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna
10-017 Olsztyn, ul. Staromiejska 1
tel./fax: (+48 89) 535 35 65
e-mail: info@mazurytravel.com.pl
www.mazurytravel.com.pl
W naszym regionie znajdują się wspaniałe zabytki architektury i techniki, między innymi Kanał Elbląski. Nasza
przyroda jest piękna i nieskażona przemysłem. Mamy różnorodną bazę noclegową. Polecamy turystykę aktywną
(rowery, kajaki, żagle, konie). Zapraszamy do Krainy Tysiąca Jezior!
There are marvelous sights of the architecture and technique in our region, among others the Elbląg Canal. Our
nature is wonderful and isn`t spoiled by the industry. We have varied accommodation possibilities as well.
Moreover, we recommend you active tourism (riding bicycles and horses, canoeing, sailing). We invite you to pay a
visit to the Land of Thousand Lakes!

WAVES REPUBLIC
440-117 Vila Nova de Gaia, Rua D. Pedro V nº 445 1ºC, Portugal
tel.: (0035) 191 543 09 07
e-mail: bookings@wavesrepublic.com
wavesrepublic.com
Destination Manager Expert. Expert in Portugal Destination, where you can find anything you will need for the
perfect water experience. Summer camps, Summer Holidays for families, Surf/SUP/KITE Trips for advanced levels.
Discover Portugal and the amazing spots for sailing and scuba. The perfect weather conditions, amazing
gastronomy and awarded wine regions. Chill out, we take care of everything.
"Sea" you soon

WYDAWNICTWO NAUTICA
01-793 Warszawa, ul. L. Rydygiera 11/76
tel.: (+48) 501 455 697
e-mail: wydawnictwonautica@wydawnictwonautica.pl
www.wydawnictwonautica.pl

Starannie dobrane książki o tematyce żeglarskiej i marynistycznej:
• poradniki, podręczniki i przewodniki
• literatura faktu: relacje z rejsów i wypraw i pamiętniki;
• powieści marynistyczne.

VETUS POLAND
03 – 044 Warszawa, ul. Płochocińska 111
tel.: (+48 22) 452 40 52
e-mail: info@vetus.pl
www.vetus.com
Od ponad 50 lat, firma VETUS jest działającą na całym świecie firmą konstrukcyjną, produkcyjną i handlową,
sprzedającą silniki morskie, generatory oraz sprzęt technicznych dla łodzi rekreacyjnych i niewielkich statków
komercyjnych. Naszą filozofią jest oferowanie innowacji poprzez konstrukcję, łatwą instalację, kompletne myślenie
systemowe oraz ogólnoświatowa dostępność i serwis. Wysoki poziom serwisu i sprzedaży jest utrzymywany przez
kształcenie i szkolenie każdej osoby zaangażowanej j w produkcję, sprzedaż, instalację, serwis i obsługę
posprzedażową naszych produktów.
We are Creators of Boat Systems !

YACHT-POOL Ubezpieczenia nautyczne
85604 Zorneding, Niemcy, Obere Bahnhofstr. 14
tel: (+48) 884 835 888
e-mail: info@yacht-pool.pl
www.yacht-pool.pl
YACHT-POOL od 1976r. specjalizuje się w ubezpieczeniach jachtów i skipperów. Firma znana jest z elastycznych
rozwiązań ubezpieczeniowych nastawionych na potrzeby klienta oraz sprawnej likwidacji szkód, dzięki czemu
uważana jest za wiarygodnego partnera w dziedzinie ubezpieczeń nautycznych. YACHT-POOL cieszy się zaufaniem
ponad 50 000 armatorów i skipperów w całej Europie.
YACHT-POOL specializes in nautical insurances since 1976. The company is reknown for its customer-oriented
customizable insurance solution, which, together with fast and efficient damage liquidation process, makes it a
trustworthy partner in insurance matters. Nowadays, YACHT-POOL enjoys the trust of over 50,000 boat owners and
skippers from all around Europe.

Związek Portów i Przystani Jachtowych –
LOT Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego
70-415 Szczecin, al. Papieża Jana Pawła II 44/2
tel. (+48 91) 448 08 32
e-mail: biuro@marinas.pl
www.marinas.pl
Zachodniopomorski Szlak Żeglarski
Sieć nowych i zmodernizowanych przystani jachtowych na Pomorzu Zachodnim, zlokalizowanych nad Odrą, nad
jeziorem Dąbie, w otoczeniu Zalewu Szczecińskiego oraz na wybrzeżu Morza Bałtyckiego. W żadnej innej części
Polski nie ma tak szerokich możliwości żeglowania. Mariny mają przyjazną, nowoczesną infrastrukturę z bogatym
zapleczem usługowym i są zlokalizowane w miejscowościach o dużych walorach turystycznych. Zachodniopomorski
Szlak Żeglarski jest partnerem projektu South Coast Baltic – Południowe Wybrzeże Bałtyku.

