žaket
versus křídlo
aneb co je lepší?

žaket je sportovní kompenzátor vztlaku,
který obepíná tělo potápěče při napouštění vzduchu inflátorem do žaketu. Přirovnává se to pocitu strojení dam do korzetů.
Při pozitivním vztlaku na hladině drží potápěče spíše lahví do zadu, tedy poloha na
zádech. Pod vodu se hůře dosahuje trimu.
Doporučuje se využívat při rekreačním potápění a to především díky lehké váze je
vhodný na letecké cestování.

vybavení

text jaroslav kočárek foto michaela sládková
Na toto téma existuje velice
jednoduchá odpověď. I když mezi
potápěčskou veřejností se s tím
dělají velké štráchy a vedou
se konce neubírající diskuze.
Co potápěč to jiný názor. Ale ať si koupíte
jakýkoliv kompenzátor vztlaku (BCD), je to
pouze o potápění a o ničem jiném. Kompenzátor vztlaku nám slouží především k udržení pozitivního vztlaku na hladině a samozřejmě při samotném ponoru nám pomáhá
udržet vztlak neutrální. Pomáhá v tom slova smyslu, že neutrální vztlak má v rukou

uživatel, tedy samotný uživatel – potápěč.
V neutrální vztlaku je alfa omega potápění,
a pokud budete mít na sobě křídlo a nebo
žaket ze zlata, tak Vám to prostě nepomůže. Zase je to pouze na Vás tedy uživateli.
Na našem domácím trhu se nabízí velmi široká škála křídel a žaketů. Před nákupem
zvažte, jaký typ potápění budete provozovat. V případě, že jste zaměření pouze na
rekreační, teplomořské potápění, tak Vám
postačí klasický žaket. Pokud zamýšlíte do
budoucna koketovat s technickým potápěním, volte křídlo s variabilní možností výměny duše. V našem potápěčském centru je
toto nejrozšířenější varianta. Nemusíme se

(+)

Hezký a barevný design, nízká
hmotnost, nižší pořizovací cena, jednoduché ovládání, snadná údržba a servis.

(-)

Plastové spony, suchý zip k upevnění bederního pásu, menší objem vzduchu
v duši (v hloubce dosažení negativního
vztlaku), nemožná variabilita, absence D-kroužku.

bát kvality, ta je dnes na velmi vysoké úrovni. Jako standardní a žádoucí vidím u obou
typů integrovanou zátěž. Bez tohoto systému bych nákup nedoporučoval. Rozložení zátěže do horní poloviny těla, nám udělá
velice dobře na bederní páteř. U kompenzátoru bez integrované zátěže dostanou
záda při několika denním potápění pořádně zabrat. V tomto případě je potřeba mít
po ruce „růžové štěstí“ v podobě brufenu.
V tomto článku bych, ale rád upozornil na
zásadní rozdíly mezi žaketem a křídlem.

křídlo je vhodné jak pro rekreační tak
technické potápění. Rekreační křídlo nepoužívá tvrdou zádovou desku tzv. backplate a na dotahování popruhů používá plastové spony – například Zuma od Aqualungu.
Křídlo při napouštění vzduchu inflátorem
vytváří takzvané „křídlo“ za zády potápěče
a neomezuje tím potápěče v pohybu. Což
je pravý opak žaketu. Na hladině v pozitivním vztlaku tlačí mírně potápěče obličejem
k hladině. Tento jev lze snadno vyřešit polohou ploutví. Pod vodou se díky konstrukci
dosahuje velmi snadno trimu, což je v technickém potápění nezbytné.

(+)

Variabilita, zátěž v zádové desce,
jednoduché blbuvzdorné řešení, odolná dvoudílná duše, mezi nožní popruh,
český výrobce, dostupná cena.

(-)

Těžké na leteckou přepravu, design,
nutné přenastavení délky popruhu při
změně potápěčského obleku.

aDReSÁŘ PRODeJcŮ

(1) FINN SUB
Rakovecká 35 • Brno
telefon: 606 603 999
info@finnsub.cz
www.finnsub.cz
www.finnsub.com
(2) DEEP’N’DOWN
Blahníkova 5, Praha 3
telefon: 222 540 391,
222 541 075, 603 552 112
oceanic@deepndown.cz • www.deepndown.cz
(3) KUBOUŠEK WATER SPORTS
Sokolský Ostrov 1 • České Budějovice
Koterovská 29 • Plzeň
www.kubousek.eu
(4)

B e uc h at

B e uc h at

Masterlift X-Air Light 2

Masterlift Lady

ideální typ pro CESTY ZA POTÁPĚNÍM
Prodejce: (1) FINN SUB – www.finnsub.cz, www.finnsub.com
Doporučená cena: 11 590 Kč • Záruka: 2 roky
Hmotnost na hladině: (velikost L) 2,9 kg
Materiál: Nylon 420 denier s polyurethanovým nánosem
Vypouštěcí ventily: 3 (2 horní a 1 spodní) • Přetlakové ventily: 3
D-kroužky: 5× inox • Popruhy: 4, stahovací ramenní popruhy
Prsní pás: ANO, nastavitelný na obou koncích
Back pack: měkký, polstrovaný • Kapsy: 2 kapsy na normální zip
Zátěžový systém: 2 zátěžové kapsy + 2 trimovací kapsy
Barvy: černo/červená • Vztlaková kapacita: 210 N vel. L
Velikosti: XS, S, M, L, XL
Zvláštní vybavení: držák nože, držák manometru, 2 popruhy
pro uchycení lahve, síťovaná přepravní taška

MARES

(5) SEAMASTER
Masarykova 269/90 • Teplice
www.seamaster.cz
(6) DIVEPRODUCTION
Červený Újezd 267 • Unhošť
telefon: 312 699 880
diving@sopras.cz
www.soprassub.com
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ideální typ pro CESTY ZA POTÁPĚNÍM
Prodejce: (1) FINN SUB – www.finnsub.cz, www.finnsub.com
Doporučená cena: 11 590 Kč • Záruka: 2 roky
Hmotnost na hladině: (velikost M) 2,9 kg
Materiál: Nylon 210 denier s polyurethanovým nánosem
Vypouštěcí ventily: 3 (2 horní a 1 spodní) • Přetlakové ventily: 3
D-kroužky: 5× inox • Popruhy: 4, stahovací ramenní popruhy
Prsní pás: ANO, nastavitelný na obou koncích
Back pack: měkký, polstrovaný • Kapsy: 2 kapsy na normální zip
Zátěžový systém: 2 zátěžové kapsy + 2 trimovací kapsy
Barvy: černo/růžová • Vztlaková kapacita: 100 N vel. M
Velikosti: XS, S, M, L, XL
Zvláštní vybavení: držák nože, držák manometru, 2 popruhy
pro uchycení lahve, síťovaná přepravní taška

B e uc h at

B e uc h at

B e uc h at

Oceanic

ScuBaPRO

ScuBaPRO

Masterlift Voyager

Masterlift Evolution

Masterlift Pro

BIOLITE

X–FORCE

BELLA

ideální typ pro CESTY ZA POTÁPĚNÍM
Prodejce: (1) FINN SUB – www.finnsub.cz, www.finnsub.com
Doporučená cena: 7 990 Kč – AKCE! • Záruka: 2 roky
Hmotnost na hladině: (velikost L) 2,9 kg
Materiál: Nylon 210 denier s polyurethanovým nánosem
Vypouštěcí ventily: 4, zadní ventil má vyvedené
ovládání do přední části žaketu
Přetlakové ventily: 3 • D-kroužky: 4
Popruhy: 4, stahovací ramenní popruhy
Prsní pás: ANO, nastavitelný na obou koncích
Back pack: měkký, polstrovaný • Kapsy: 2
Zátěžový systém: 2 zátěžové kapsy + 2 trimovací kapsy
Barvy: černá • Vztlaková kapacita: 15,3 kg vel. L • Velikosti: XS, S, M, L, XL
Zvláštní vybavení: držák nože, držák šnorchlu, elastické lanko na svítilnu,
2 popruhy pro uchycení lahve, síťovaná přepravní taška, píšťalka

ideální typ pro REKREAČNÍ POTÁPĚNÍ
Prodejce: (1) FINN SUB – www.finnsub.cz, www.finnsub.com
Doporučená cena: 7 990 Kč • Záruka: 2 roky
Hmotnost na hladině: (velikost M) 3,1 kg
Materiál: Nylon 420 denier s polyurethanovým nánosem
Vypouštěcí ventily: 3 (2 horní a 1 spodní)
Přetlakové ventily: 3 • D-kroužky: 5
Popruhy: 4, stahovací ramenní popruhy
Prsní pás: ANO, nastavitelný na obou koncích
Back pack: polstrování + plast • Kapsy: 2 kapsy na normální zip
Zátěžový systém: 2 zátěžové kapsy • Barvy: černo/modrá
Vztlaková kapacita: 210 N vel. L • Velikosti: XS, S, M, L, XL
Zvláštní vybavení: držák nože, popruh pro uchycení lahve, píšťalka

ideální typ pro NADŠENÉ SPORTOVNÍ POTÁPĚČE
Prodejce: (1) FINN SUB – www.finnsub.cz, www.finnsub.com
Doporučená cena: 9 990 Kč • Záruka: 2 roky
Hmotnost na hladině: (velikost M) 3,8 kg
Materiál: Nylon 1000 denier s polyurethanovým nánosem
Vypouštěcí ventily: 3 (2 horní a 1 spodní) • Přetlakové ventily: 3
D-kroužky: 5 • Popruhy: 4, stahovací ramenní popruhy
Prsní pás: ANO, nastavitelný na obou koncích
Back pack: plast + polstrování • Kapsy: 2 kapsy na normální zip
Zátěžový systém: 2 zátěžové kapsy + 2 trimovací kapsy
Barvy: černo/červená • Velikosti: XS, S, M, L, XL
Zvláštní vybavení: držák nože, 2 držáky hadic,
popruh pro uchycení lahve, píšťalka

ideální typ pro rekreační potápěče, kteří často cestují
Prodejce: (2) DEEP’N’DOWN – www.deepndown.cz
Doporučená cena: 9 100 Kč • Záruka: 2 roky
Hmotnost na hladině: (velikost L) méně než 2,5 kg
Vnější materiál: duše Bioflex, ostatní Ballistic Nylon
Vypouštěcí ventily: 2× • Přetlakové ventily: 1×
D-kroužky: 6× plastových D-kroužků
Popruhy: 1× popruh pro montáž lahve s plastovou přezkou
Prsní pás: ano • Back pack: měkký, polstrovaný
Zátěžový systém: 2× kapsa s rychlouzavíratelnou přezkou
na 3,5 kg zátěže s vnitřní kapsou a 2× kapsa na trimovací
zátěž po 2,5 kg umístěná na popruhu lahve
Vztlaková kapacita: XS, SM, MD 14,5 kg / LG, X-LG, XXLG 17 kg
Barvy: černo/modrá • Velikosti: XS, S, M, L, XL, XXL
Zvláštní vybavení: Nastavitelný prsní popruh s integrovanou píšťalkou,
šroubovací karabina s variabilním umístěním pro přichycení příslušenství
a s hloubkou kompenzovaný elastický břišní popruh. Duše je pro zmenšení
objemu a rychlejší vypouštění vybavena odnímatelnými Bungess.

ideální typ pro VÁŠNIVÉ POTÁPĚNÍ
Prodejce: (3) KWS – www.kubousek.eu
Doporučená cena: 13 250 Kč • Záruka: 2 roky
Hmotnost na hladině: (velikost L) 4 kg
Vnější materiál: vysoce odolná Cordura (odolná proti UV záření)
Vnitřní materiál: příjemný Nylon 420
Vypouštěcí ventily: systém 3 vypouštěcích ventilů • D-kroužky: 6 D – kruhů
Popruhy: polstrované ramenní popruhy s protiskluzovou vrstvou
Prsní pás: ano • Back pack: z plastu polstrovaný • Kapsy: 2× kapsa na zip
Zátěžový systém: 2× kapsa na zádech pro vyvažovací zátěž,
integrované zátěžové kapsy s možností rychlého uvolnění
Barvy: černá varianta • Vztlaková kapacita: 20 kg (velikost L)
Velikosti: XS, S, M, L, XL, XXL
Zvláštní vybavení: reflexní prvky na zádech a po stranách
žaketů, dodává se s vyváženým inflátorem Power inflator či
volitelně s AIR 2, možnost upevnění žaketového nože

Ideální typ speciálně nevržen pro ženy
Prodejce: (3) KWS – www.kubousek.eu
Doporučená cena: 11 690 Kč • Záruka: 2 roky
Hmotnost na hladině: (velikost M) 4 kg
Materiál: měkký neoprenový límec a polstrovaná
oblast zad pro optimální pohodlí
Vypouštěcí ventily: 3 • D-kroužky: 6 ocelových D – kruhů
Popruhy: polstrované ramenní popruhy s otočnými přezkami
Prsní pás: ano • Back pack: z plastu polstrovaný • Kapsy: 2× kapsa na zip
Zátěžový systém: 2× kapsa na zádech pro vyvažovací zátěž, 2×
integrované zátěžové kapsy zajištěné širokými přezkami
Barvy: černá s kombinací modré • Vztlaková kapacita: 20 kg (velikost M)
Velikosti: XS, S, M, L, XL
Zvláštní vybavení: Vzduchová komora je navržena jedinečným způsobem,
že skutečně obklopuje tělo a to i v případě, že je zcela naplněna (v oblasti
kyčlí odpovídá tvaru ženského těla). Dodává se s vyváženým inflátorem
Power inflator či volitelně s AIR 2. Možnost upevnění žaketového nože.

B e uc h at
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ScuBaPRO

MaReS

MaReS

Masterlift Sport 2

Masterlift Junior

Masterlift TEK

GO

HYBRID

HYBRID SHE DIVES

ideální typ pro ZAČÁTEČNÍKY A POTÁPĚČSKÉ ŠKOLY
Prodejce: (1) FINN SUB – www.finnsub.cz, www.finnsub.com
Doporučená cena: 6 990 Kč • Záruka: 2 roky
Hmotnost na hladině: (velikost M) 2,4 kg
Materiál: Nylon 840 denier s polyurethanovým nánosem
Vypouštěcí ventily: 3 • Přetlakové ventily: 2
D-kroužky: 4 • Popruhy: 4, stahovací ramenní popruhy
Prsní pás: ANO, nastavitelný na obou koncích
Back pack: polstrování + plast • Kapsy: 2 kapsy na normální zip
Zátěžový systém: žádný • Barvy: černo/šedá
Vztlaková kapacita: 150 N vel. L • Velikosti: XXS, XS, S, M, L, XL
Zvláštní vybavení: popruh pro uchycení lahve, píšťalka

ideální typ pro DĚTI
Prodejce: (1) FINN SUB – www.finnsub.cz, www.finnsub.com
Doporučená cena: 5 490 Kč • Záruka: 2 roky
Hmotnost na hladině: 2,35 kg
Materiál: Nylon 420 denier s polyurethanovým nánosem
Vypouštěcí ventily: 3 • Přetlakové ventily: 3
D-kroužky: 4× • Popruhy: 5, stahovací ramenní popruhy
Prsní pás: ANO, nastavitelný na obou koncích
Back pack: polstrování + plast • Kapsy: 2 kapsy na normální zip
Zátěžový systém: žádný • Barvy: černo/oranžová
Vztlaková kapacita: 60 N • Velikosti: jedna velikost 8/12 let
Zvláštní vybavení: popruh pro uchycení lahve, mezinožní popruh
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ideální typ pro POKROČILÉ SPORTOVNÍ POTÁPĚNÍ
Prodejce: (1) FINN SUB – www.finnsub.cz, www.finnsub.com
Doporučená cena: 15 590 Kč • Záruka: 2 roky
Hmotnost na hladině: (velikost L) 4,3 kg
Vnější materiál: CORDURA 1000 denier • Vnitřní materiál: Polyurethan
Vypouštěcí ventily: 2× horní, 1× zadní • Přetlakové ventily: 2×
D-kroužky: 6, nerezové • Popruhy: 4 – ramenní, prsní, břišní pás, mezinožní
Prsní pás: šířka 25 mm, nastavitelný na obou koncích: ANO
Back pack: hliníkový, odlehčený • Kapsy: volitelně 1/2, zip
Zátěžový systém: volitelně 2× kapsa á 4 kg • Barvy: černá
Vztlaková kapacita: M – L – XL 280 N
Velikosti: One Size M – L – XL, nastavitelné popruhy
Zvláštní vybavení: píšťalka, anatomická hlavice inflátoru. Odpovídá EN1809

ideální typ pro CESTUJÍCÍ POTÁPĚČE
Prodejce: (3) KWS – www.kubousek.eu
Doporučená cena: 9 090 Kč • Záruka: 2 roky
Hmotnost na hladině: (velikost M) 2,6 kg
Materiál: Lehký a odolný, potažený polyuretanem nylon
D210er s nově vyvinutým vzduchovým vakem
Vypouštěcí ventily: 3 • D-kroužky: velké hliníkové D – kruhy
Popruhy: polstrované ramenní popruhy s otočnými přezkami
Prsní pás: ano • Lehké a měkké nosnice s dvojitým
posuvným držákem na lahev
Kapsy: 2× kapsa na zip • Zátěžový systém: 2× integrované
zátěžové kapsy s možností rychlého uvolnění
Barvy: černá varianta • Vztlaková kapacita: 10 až 19 kg (velikost M)
Velikosti: XS, S, M, L, XL
Zvláštní vybavení: extra robustní konstrukce pro dlouhou životnost
v každém prostředí potápění, možnost upevnění žaketového nože

ideální typ pro rekreační potápění – muže
Prodejce: (4) Autorizovaní prodejci Mares – mares.com
Doporučená cena: 12 490 Kč • Záruka: 2 roky
Hmotnost na hladině: 3,8 kg • Materiál: Cordura® 420
Vypouštěcí ventily: 3× • Přetlakové ventily: 2×
D-kroužky: 7× • Popruhy: 2× + 2× trimovací • Prsní pás: ano
Back pack: skládací, plastový • Kapsy: 2× zip
Zátěžový systém: 2× 6 kg + 2× 2 kg trimovací • Barvy: černá se stříbrnou
Vztlaková kapacita: 19,3 kg (ve velikosti L) • Velikosti: XS/ S, M/ L, XL
Zvláštní vybavení: Bezkompromisní pohodlí a trim • Skládací back pack •
Velmi nízké vypouštěcí ventily • Rozměry ve složeném stavu: 45×30×30cm
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ideální typ pro rekreační potápění – ženy
Prodejce: (4) Autorizovaní prodejci Mares – mares.com
Doporučená cena: 12 490 Kč • Záruka: 2 roky
Hmotnost na hladině: 3,7 kg • Vnější materiál: Cordura® 420
Vnitřní materiál: Cordura® 420 • Vypouštěcí ventily: 3×
Přetlakové ventily: 2× • D-kroužky: 7× • Popruhy: 2× + 2× trimovací
Prsní pás: ano • Back pack: skládací, plastový • Kapsy: 2× zip
Zátěžový systém: 2× 6 kg + 2× 2 kg trimovací
Barvy: černá se světle modrou • Vztlaková kapacita: 17,3 kg (ve velikosti L)
Velikosti: XXS/ XS, S/ M, L
Zvláštní vybavení: Bezkompromisní pohodlí a trim • Skládací back pack •
Velmi nízké vypouštěcí ventily • Rozměry ve složeném stavu: 45×30×30cm

MaReS

MaReS

MaReS

MaReS

MaReS

aPeKS MaRine equiPMent

HYBRID PRO TECH

F-LIGHT

DRAGON

PEGASUS MRS plus

ROVER a ROVER PRO

WTX3/WTX postroj

ideální typ pro pokročilé potápěče a dive mastery nebo instruktory – unisex
Prodejce: (4) Autorizovaní prodejci Mares – mares.com
Doporučená cena: 12 990 Kč • Záruka: 2 roky
Hmotnost na hladině: 4,4 kg nebo 2,9 kg v cestovní úpravě
Vnější materiál: Cordura® 1000 • Vnitřní materiál: Cordura® 420, Alutex
Vypouštěcí ventily: 3× • Přetlakové ventily: 2× • D-kroužky: 10×
Popruhy: 2× • Prsní pás: ano • Back pack: skládací, plastový • Kapsy: 2× zip
Zátěžový systém: 2× 6 kg nebo 2× 3 kg • Barvy: černá se stříbrnou
Vztlaková kapacita: 25 kg • Velikosti: XS/ S, M/ L, XL
Zvláštní vybavení: Modulární kapsový a zátěžový systém • Skládací back pack
• Velmi nízké vypouštěcí ventily • Rozměry ve složeném stavu: 45×30×30cm

ideální typ pro cestování – unisex
Prodejce: (4) Autorizovaní prodejci Mares – mares.com
Doporučená cena: 7 190 Kč • Záruka: 2 roky
Hmotnost na hladině: 2,2 kg • Materiál: Cordura® 420
Vypouštěcí ventily: 3× • Přetlakové ventily: 2× • D-kroužky: 6×
Popruhy: 2× • Prsní pás: ano • Back pack: skládací, měkký • Kapsy: 2× zip
Zátěžový systém: 2× 2,5 kg • Barvy: černá se stříbrnou
Vztlaková kapacita: 20,5 kg (ve velikosti L) • Velikosti: XS/ S, M/ L, XL
Zvláštní vybavení: Nejmenší hmotnost a odolné materiály
• Jednoduché skládání a nošení • Měkký skládací back
pack • Rozměry ve složeném stavu: 45×30×30cm

ideální typ pro potápěče, kteří chtějí bezpečnost, komfort a styl
Prodejce: (4) Autorizovaní prodejci Mares – mares.com
Doporučená cena: 11 190 Kč • Záruka: 2 roky
Hmotnost na hladině: 4 kg
Vnější materiál: Cordura ® 420 • Vnitřní materiál: Cordura® 420, Alutex
Vypouštěcí ventily: 3× • Přetlakové ventily: 2× • D-kroužky: 5×
Popruhy: 2× • Prsní pás: ano • Back pack: klasický plastový • Kapsy: 2× zip
Zátěžový systém: 2× 6 kg • Barvy: černá
Vztlaková kapacita: 19,3 kg (ve velikosti L) • Velikosti: XS, S, M, L, XL
Zvláštní vybavení: Vnitřní plyšová podšívka • Neoprenem
zakončeným krční límec • Trimovací a MRS plus zátěžové
kapsy • Plně vybavený pro většinu náročných potápěčů

ideální typ pro ty, co v jednoduchosti spatřují krásu – unisex
Prodejce: (4) Autorizovaní prodejci Mares – mares.com
Doporučená cena: 8 190 Kč • Záruka: 2 roky
Hmotnost na hladině: 2,9 kg • Materiál: Cordura ® Duroskin
Vypouštěcí ventily: 3× • Přetlakové ventily: 2× • D-kroužky: 3×
Popruhy: 2× • Prsní pás: ano • Back pack: měkký • Kapsy: 1× rolovací zip
Zátěžový systém: 2× 6 kg • Barvy: černá
Vztlaková kapacita: 20,5 kg (ve velikosti L) • Velikosti: XS, S, M, L, XL
Zvláštní vybavení: Cestovní křídlo se skvělým vztlakem • Velmi nízká
hmotnost a robustní matriál • Odnímatelné mezinožní popruhy

ideální typ pro půjčovny a dive centra
Prodejce: (4) Autorizovaní prodejci Mares – mares.com
Doporučená cena: není stanovena • Záruka: 2 roky
Materiál: Cordura ® 1000 • Vypouštěcí ventily: 3× • Přetlakové ventily: 2×
D-kroužky: 2× • Popruhy: 2× • Prsní pás: ano • Back pack: klasický plastový
Kapsy: 2× suchý zip • Zátěžový systém: Rover ne / Rover Pro 2×6 kg
Barvy: černá • Vztlaková kapacita: již 14,2 kg (ve velikosti XXS)
Velikosti: XXS, XS, S, M, L, XL, XXL
Zvláštní vybavení: Klasický žaket vyvinut přímo pro Dive centra • Speciálně
zesílené a konstruované kapsy pro připevnění octopusu, který je vždy
nadosah • Zvýrazněná barva a velikost pro rychlý a snadný výběr

ideální typ pro REKREAČNÍ POTÁPĚNÍ
Prodejce: (5) SEAMASTER – www.apeks.cz
Doporučená cena: 14 190 Kč • Záruka: 2 roky + limitovaná celoživotní
Hmotnost na hladině: (velikost L) cca 3 kg
Vnější materiál: WT× postroj – 1050 denier Ballistic
Nylon, WTX3 křídlo – 840 denier nylon
Vnitřní materiál: jednoplášťové • Vypouštěcí ventily: 2×
Přetlakové ventily: 1× • D-kroužky: 6×5cm, 6×2,5 cm
Popruhy: 4× • Prsní pás: ano, odnímatelný
Back pack: měkký, s možností vložit zádovou desku • Kapsy: ne
Zátěžový systém: zátěžové kapsy WTX SureLock™ (2×4,5 kg)
Barvy: černá, reflexní panely SOLAS • Vztlaková kapacita: 15 kg
Velikosti: S, M, L, XL

MaReS

MaReS

MaReS

SOPRaSSuB

SOPRaSSuB

SOPRaSSuB

KAILA

DRAGON AT

KAILA AT

Tekno Donut 14 Alu/Adj.

Tekno Donut 16 P/Adj.

Tekno 22 Alu/Adj.

ideální typ pro potápěčky – stvořen ženami pro ženy
Prodejce: (4) Autorizovaní prodejci Mares – mares.com
Doporučená cena: 11 190 Kč • Záruka: 2 roky
Hmotnost na hladině: 3,9 kg
Vnější materiál: Cordura ® 420 • Vnitřní materiál: Cordura® 420, Alutex
Vypouštěcí ventily: 3× • Přetlakové ventily: 2× • D-kroužky: 5×
Popruhy: 2× • Prsní pás: ano • Back pack: klasický plastový • Kapsy: 2× zip
Zátěžový systém: 2×6 kg + 2×2 kg • Barvy: černá se světle modrou
Vztlaková kapacita: 16,3 kg (ve velikosti L) • Velikosti: XXS, XS, S, M, L, XL
Zvláštní vybavení: Vnitřní plyšová podšívka • Neoprenem zakončeným
krční límec • Trimovací a MRS plus zátěžové kapsy • Duálně nastavitelné
ramenní popruhy dle délky trupu • Speciální střih pro ženy

ideální typ pro potápěče – kontrola, komfort a styl
Prodejce: (4) Autorizovaní prodejci Mares – mares.com
Doporučená cena: 13 690 Kč • Záruka: 2 roky
Hmotnost na hladině: 4,3 kg • Materiál: Cordura ® 420
Vypouštěcí ventily: 2× + 1× • Přetlakové ventily: 3× • D-kroužky: 5×
Popruhy: 2× • Prsní pás: ano • Back pack: klasický plastový • Kapsy: 2× zip
Zátěžový systém: 2× 6 kg + 2× 2 kg • Barvy: černá
Vztlaková kapacita: 20,3 kg (ve velikosti L) • Velikosti: XS, S, M, L, XL
Zvláštní vybavení: Airtrim je první a jediný pneumatický (patentovaný)
systém, který přináší revoluci a zjednodušuje kontrolu vztlaku během
ponoru. Ovládání je snadné, přesné a okamžité v jakékoliv poloze,
za všech podmínek, vždy po ruce. Airtrim zároveň obsahuje dva
pneumatické výpustné ventily, které zabraňují vniknutí vody do
žaketu. • Vnitřní plyšová podšívka • Neoprenem zakončeným
krční límec • Trimovací a MRS plus zátěžové kapsy
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ideální typ pro potápěčky – výhody Airtrim v provedení pro ženy
Prodejce: (4) Autorizovaní prodejci Mares – mares.com
Doporučená cena: 13 690 Kč • Záruka: 2 roky
Hmotnost na hladině: 4 kg • Materiál: Cordura ® 420
Vypouštěcí ventily: 3× • Přetlakové ventily: 3× • D-kroužky: 5×
Popruhy: 2× • Prsní pás: ano • Back pack: klasický plastový • Kapsy: 2× zip
Zátěžový systém: 2× 6 kg + 2× 2 kg • Barvy: černá se světle modrou
Vztlaková kapacita: 18,3 kg (ve velikosti L) • Velikosti: XXS, XS, S, M, L
Zvláštní vybavení: Airtrim je první a jediný pneumatický (patentovaný)
systém, který přináší revoluci a zjednodušuje kontrolu vztlaku během
ponoru. Ovládání je snadné, přesné a okamžité v jakékoliv poloze,
za všech podmínek, vždy po ruce. Airtrim zároveň obsahuje dva
pneumatické výpustné ventily, které zabraňují vniknutí vody do
žaketu. • Vnitřní plyšová podšívka • Neoprenem zakončeným krční
límec • Trimovací a MRS plus zátěžové kapsy • Speciální střih pro ženy

ideální typ pro rekreační a vrakové potápění, ale i pro potápění v jeskyních
Prodejce: (6) Diveproduction – www.soprassub.com
Doporučená cena: za komplet 8 390 Kč (backplate z hliníku viz foto, 7 190 Kč
plastový backplate a 8 890 Kč nerezový backplate) • Záruka: 5 let
Hmotnost na hladině: 2,5 kg (hliník viz foto), 2,1 kg (plast) a 5,1 kg (nerez)
Vnější materiál: Cordura 1000 • Vnitřní materiál: PU/nylon 420
Vypouštěcí ventily: u inflátoru • Přetlakové ventily: 1 (1,3 bar)
D-kroužky: 7× • Popruhy: 2× • Prsní pás: z popruhu a nerezové přezky
Back pack: hliník (viz foto)/nerez/plast
Kapsy: zip nebo suchý zip, počet dle přání zákazníka, lze modifikovat
Zátěžový systém: možno dodat dodatečně na přání
Barvy: modrá, červená, černá (hliník) nebo nerez
Vztlaková kapacita: 14 kg (hliník/plast) a 11 kg (nerez)
Velikosti: nastavitelný pro všechny velikosti
Zvláštní vybavení: model viz foto má nastavitelný systém popruhů
kolem ramen a standardní 40 mm mezinožník. DIR verze s možností
tvrdého popruhu a vylepšení na 50 mm mezinožník. Možnost
dokoupení prsní spony, krytky ramen, kapsy na bójku, obalu na
inflátorovou hadici, nerezové spony na láhev. Možná kombinace se
systémem uchycení láhví sidemount. Personalizace na přání.

ideální typ pro rekreační a vrakové potápění, ale i pro potápění v jeskyních
Prodejce: (6) Diveproduction – www.soprassub.com
Doporučená cena: za komplet 7 290 Kč (backplate z plastu viz foto, 8 490 Kč
backplate z hliníku a 8 990 Kč backplate z nerezu) • Záruka: 5 let
Hmotnost na hladině: 2,6 kg (hliník), 2,1 kg (plast viz foto) a 5,1 kg (nerez)
Vnější materiál: cordura 1000 • Vnitřní materiál: PU/nylon 420
Vypouštěcí ventily: u inflátoru • Přetlakové ventily: 1 (1,3 bar)
D-kroužky: 7× • Popruhy: 2× • Prsní pás: z popruhu a nerezové přezky
Back pack: plast (viz foto)/ hliník/nerez
Kapsy: zip nebo suchý zip, počet dle přání zákazníka, lze modifikovat
Zátěžový systém: možno dodat dodatečně na přání
Barvy: modrá, červená, černá (hliník) nebo nerez
Vztlaková kapacita: 16 kg (hliník/plast) a 13 kg (nerez)
Velikosti: nastavitelný pro všechny velikosti
Zvláštní vybavení: model viz foto má nastavitelný systém popruhů
kolem ramen a standartní 40 mm mezinožník. DIR verze s možností
tvrdého popruhu a vylepšení na 50 mm mezinožník. Možnost
dokoupení prsní spony, krytky ramen, kapsy na bójku, obalu na
inflátorovou hadici, nerezové spony na láhev. Možná kombinace se
systémem uchycení láhví sidemount. Personalizace na přání.
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ideální typ pro rekreační a vrakové potápění, ale i pro potápění v jeskyních
Prodejce: (6) Diveproduction – www.soprassub.com
Doporučená cena: za komplet 8 290 Kč (hliníkový backplate
viz foto a 8 790 Kč nerezový backplate) • Záruka: 5 let
Hmotnost na hladině: 2,6 kg (hliník viz foto) a 5,2 kg (nerez)
Vnější materiál: cordura 1000 • Vnitřní materiál: PU/nylon 420
Vypouštěcí ventily: u inflátoru • Přetlakové ventily: 1 (1,3 bar)
D-kroužky: 7× • Popruhy: 2× • Prsní pás: z popruhu a nerezové přezky
Back pack: hliník (viz foto) anebo nerezový
Kapsy: zip nebo suchý zip, počet dle přání zákazníka, lze modifikovat
Zátěžový systém: možno dodat dodatečně na přání
Barvy: modrá, červená, černá (hliník) nebo nerez
Vztlaková kapacita: 22 kg (hliník) a 19 kg (nerez)
Velikosti: nastavitelný pro všechny velikosti
Zvláštní vybavení: model viz foto má nastavitelný systém popruhů
kolem ramen a standardní 40mm mezinožník. DIR verze s možností
tvrdého popruhu a vylepšení na 50mm mezinožník. Možnost
dokoupení prsní spony, krytky ramen, kapsy na bójku, obalu na
inflátorovou hadici, nerezové spony na láhev. Možná kombinace se
systémem uchycení láhví sidemount. Personalizace na přání.

