
A 2009-es innováció 
az „nZo”, a futurisztikus, 
lélegzetelállító formájú rib!
A gumicsónakok világszerte divatos,
magas image-û hajók, 
s a többi hajóhoz közelítô 
– vagy azt meghaladó – 
árszínvonal nem okoz meglepetést. 

A Zodiac sporthajós 
választéka a 2 méteres 
kicsire öszecsukható bocitól 
a 8,5 méteres ribig terjed.

Megújult a Zoom-család
2,30-as lécpadlós, 2,60-as felfújható
padlós és 2,50, 3,20 és 3,50-es 
fapadlós csónakok, szürke-sötétkék
színben, a Cadethez hasonló dizájnnal.
Divatos megjelenés, kedvezô árak.
A hajókiállításon bemutatjuk 
az új Zoomokat, s közben 
a kifutó modelleket akciós áron
vásárolhatják meg.

Hajóülések, üléstalpak, asztallábak   
Ajánlatunk 
kárpitozott ülés 16 520 Ft és talp 19 500 Ft

Árak
Amikor ezt az anyagot készítjük, a forint
árfolyama erôsen emelkedik, ezért a kö-
zeljövôben beszerzendô cikkek árát nehéz
forintban meghatározni. Garantáljuk
azonban, hogy a régebben beszerzett cik-
kek árát nem emeljük az új szállítmányok
beszerzéséig. Az új beérkezéseknél is
igyekszünk mérsékelt árakat meghatároz-
ni, hogy az Önök vásárlókedve ne gyen-
güljön! 

Naptetôk mindenféle csónakra. 
Érdeklôdéskor adja meg 
a csónak szélességét, 
a lefedendô terület hosszát, 
a naptetô magasságát, 
és a hajó sebességét. 
30-féle típus raktáron. 

Cabrioelemek 
20, 22, 25, 30 mm-es csövekre.    
Ponyvapatentek 
nagy választékban darabra.        

Motortakarók, takaróponyvák, 
ponyvaanyagok, hajószônyeg…

Gumiprofilok sok méretben és típusban!  

Üzemanyag átfolyásmérô egyszerûen a csôbe szerelhetô 
szonda, ami digitális jelet továbbít a kijelzômûszernek. 
Lowrance LMF-200 + szenzor 76 000 Ft

Tacktick – a megbízható vezeték nélküli 
vitorlás és motoros hajókra is való napelemes töltésû mûszerek
(kombinált mélység- és sebességmérôk, szélmérôk, kompaszok)

Kompaszok vitorlázóknak 
Raymarine ST40 vezetékes digitális kompasz 
nagy kijelzôvel, külsô jeladóval (65 400 Ft). 
Nagy mágneses kompasz akció!    

Raymarine worldwide on-board warranty. Ha nálunk vásárol Raymarine
mûszert, és azt képesített munkatársunkkal szerelteti fel, világszerte érvényes
garanciát kaphat, s a javítást hajója fedélzetén végeztetheti el

Trem univerzális, belülre szerelhetô rolók 
többféle méretben 

Tengeri felszerelésben 
fontos tartozék 
a mentôpatkóhoz való 
„mentôbójalámpa”. 
A Nuova Rade új típust fejlesztett ki, 
ami csak egy elemmel mûködik, 
könnyû, üzembiztos, nem zörög!

Új, vízre aktiválódó 
Lalizas mentômellénylámpák!

Southco minôségi ajtózárak hajókba 
és más jármûvekbe, tolóajtókhoz, bútorokhoz…   

Glomex TV-, mûhold- és rádióantennák

Osculati mûanyag, csôre akasztható
pohártartó 3 db-os készletben: 1940 Ft 
Felakasztható rozsdamentes pohártartó,
a vitorlázók kedvence: 3200 Ft

Cserélje le LED-es izzókra a hagyományos
izzókat a navigációs lámpákban! Többféle
kivitelben kaphatók már LED-es hajós izzók! 

Stégre való ütközök
Esztétikus, jól véd, 110 cm hosszú 
Dockfender most még 12 000 Ft 

Propellerek minden hajóra 
a legjobb árakon. 

Piranha cserélhetô levelû propellerek 
10-tôl 260 lóerôig,                            

Solas alumínium agy acél propellerek 
szinte minden motortípushoz!

Az új kedvezô áru 
SECUMAR ULTRA AX 
felfújható mellény alacsony árú, könnyû, 
kis terjedelmû mellény, nagyon kényelmes viselni! Ellenôrzô ablakocskáján
keresztül mindig látható, hogy a mellény mûködôképes-e. 3 modellje kapható,
mindet ellátták ágyékhevederrel. A Harness modell rozsdamentes 
kikötôszemmel van szerelve, fôként vitorlázók számára. 
Az AX PLUS a „csúcsmodell”, mely egy könnyû „permet-kapucnit” is tartalmaz.
(A forint árak lapzártakor 29 000 Ft, 35 000 Ft ill. 46 000 Ft)   

Hajótulajdonosoknak ajánljuk!

Dekorálja hajóját! DHP bordó végû fenderek,
hozzá gyönyörû Armare bordó kötelek.

Fa hajókhoz arany színû köteleket is tartunk,
illetve kender hatású mûanyag köteleket is! 

A Zodiac már több, mint egy millió felfúj-
ható csónakot adott el világszerte! A gu-
micsónak technológiai minden fontosabb
innovációja a cég nevéhez fûzôdik: példá-
ul a rib (mûanyag fenekû gumicsónak), a
nagynyomású felfújható padló, a „Futu-
ra" segédtömlôk, a szétszedhetô merev
fenék, a lehajtható tükrû összecsukható
merev fenekû csónak, az új alapanyagok
megalkotása, a hegesztéses gyártási tech-
nológia… Professzionális mentô- és kato-
nai csónakok, sporthajók, medencék, re-
püléstechnológiai eszközök, meteorológi-
ai léggömbök… ez is Zodiac!

Variable Trolling RPM 
A Yamaha exkluzív és nagyon hasznos változtatható alapjárati fordulatszám
kapcsolójával a kikötôi manôver végrehajtása gyerekjáték, precíz és biztonságos. 

Digitális hatékonyság 
Ezek a motorok már gyárilag rendelkeznek a Yamaha lenyûgözô digitális 
hálózati rendszeréhez és a „Digitális Hálózati Mûszerek” széles palettájának 
csatlakoztatásához szükséges elôkészítésekkel.

Elektronikus lopásgátló! 
Az autónkba integrált okos kis elektronika, mely védelmet nyújt 
az illetéktelenek ellen, mára már hétköznapi.
Miért ne lehetne a hajónk motorjában is hasonló védelem?

A Yamaha az elsô gyártó, aki ezt felismerte, és bevezette új, 
innovatív Y-COP rendszerét a vadonatúj F40 és F30 modelleken. 
A Yamaha Customer Outboard Protection egy egyszerû, praktikus 
és könnyen használható rendszer. Egy távvezérlô zárja és nyitja 
a motort egyetlen gomb megnyomásával, mint egy személyautó esetében!

Abszolút megbízhatóság. EFI – elektronikus hengerenkénti (multi-point) benzin befecskendezés – 
az újonnan tervezett fojtószelepekkel, hosszabb szívócsatornákkal és egy új motort kontroláló modullal
együtt megbízható, gyors indulást, csendes üzemmódot, hatékony gyorsulást és kimagasló végsebességet
eredményez. És ez nem minden: mindkét motor kiemelkedô üzemanyag hatékonysággal 
és gazdaságossággal bír, miközben természetesen a környezetvédelmi elôírásoknak is megfelel.

Megbízható motorizálás 2,5-tôl 350 LE-ig!

Kiteljesedik a terméksor.
Új F30B, F40F 
elektronikus üzemanyagbefecskendezéssel 
és világújdonság lopásgátlóval! 

akciós szelvény

Ezen bón felmutatásával ......................................................(név) 
akciós áron vásárolhatja meg a Yamaha csónakmotorokat 

a                          Hajósboltban 
(1033 Budapest, Szentendrei út 107–113., tel.: 367-4905) 
2009. 03. 15-ig.

Áru: .......................................................................

Engedmény: 5%
Az akció a készlet erejéig tart.

A bón csak a Maritime munkatársának 
aláírásával érvényes.


