
A francia Zodiac-csoport, a világ legrégebbi és legnagyobb gumicsónakgyára 
2010-tôl együtt árusítja három patinás márkáját, a Zodiac, a Bombard és az Avon márkát. 
A sporthajós választék 2 métertôl 8,5 méterig tart.

Tudta, hogy
• az 5 méter feletti Zodiacok ismét kaphatók hypalon-neoprén anyagból,
• a kisebb Zodiacok a jól bevált, pvc-alapú Strongan Duotex™ , 

dupla szöveterôsítéses anyagból „Thermobanding” (hegesztett) eljárással, 
nagyfokú gépesítéssel készülnek;

• az Avon teljes választéka (a legkisebb bocitól kezdve) 
hypalon-neoprén anyagból kézi ragasztással készül, ezért is magasabbak az árai;

• a Zodiac-csoport legtöbb modellje európai gyártású (angol, francia, spanyol); 
• a versenyképesség érdekében néhány típus (Zodiac Zoom, Bombard Typhoon) 

gyártását Kínába telepítették, s így már nemcsak minôségben, 
hanem árban is versenyezhet a Zodiac;

• a Zodiac Cadet többféle padlóval készül: felgörgethetô fa padló, 
szétszedhetô fa padló vagy nagynyomású levegôs padló 
(ettôl merev járófelületû), igény szerint választhat;

• 2010-re megszépültek a hajók, s márciustól rendelhetôk 
az új Medline és Sundream merevaljú testek;

• Zodiac gyári tartozékokat, pótalkatrészeket is tartunk raktáron?

A hajókat felhasználás szerint csoportosítjuk 2010-ben:
Bocik (segédcsónakok): belépési szintû, elsô csónakok, 
középkategóriás bocik és prémium bocik.
Deluxe bocik merev mûanyag aljú Zodiac és Avon jethajók
Laza hajózáshoz: Bombard Typhoon és Commando, Zodiac Classic és Futura.
Sporthajózáshoz: Zodiac Pro és Pro Open, Bombard Ribster és Explorer 700 DB
Komfortos hajózáshoz: Bombard Sunrider, Zodiac Medline és a kabinos Nzo

Fogalmazza meg, milyen hajózásra vágyik, s mi megtaláljuk Önnek 
az árban és szolgáltatásban megfelelô gumicsónakot!

Új bemutató hajónk a Hajókiállításra a Yachtline 530 DL
Sharc anyagból, ami egyesíti a pvc és a hypalon jó tulajdonságait!

Kérje külön Zodiac prospektusainkat és árlistáinkat, vagy töltse le azokat weblapunkról!

Yamaha 2010: 2,5-tôl 350 LE-ig
teljes választék! 
Az év slágere az új 4-5-6 lóerôs
család, amit teljes választékban
tartunk, rövid és hosszú tríbbel is.
A motorokat ingyenes 
nullrevízióval adjuk át. 
Vállaljuk az elôírt szervizelést, 
és igény esetén a hajó és motor
összeszerelését, vizsgáztatását is. 
Szervizünkben Yamaha gyári 
olajokat és alkatrészeket
használunk. 

Lowrance – Eagle – Simrad a hajózási elektronikai piac vezetô cégének, 
a Navico-nak a márkái a Maritime Hajósbolt kínálatában. Az új választék már magyar nyelvû menüvel is! 
Üzletünkben megtekintheti, kipróbálhatja a készülékeket szimulátoron. 
Biztos kezekben van a garanciális ügyintézés is nálunk, sôt pótalkatrészeket is tarunk raktáron.

Új Lowrance Elite and Mark szonárok és gps-plotterek – 2010 márciusától, magyar nyelvû menüvel!

A 2010-es új Lowrance család legnagyobb erôssége a gyönyörû felbontású 5"-os kijelzô, 
ami kategóriájában egyedülálló. Az  új menüfelépítés és az új billenô/forgó tartótalp a mûködést 
és felszerelést könnyebbé és gyorsabbá teszi. Drámai fejlesztésen ment át a háttérvilágítás, 
így bármilyen fénynél jól látható a képernyô. 
Az Elite-5 és Elite-5m szuper érzékeny beépített GPS antennával rendelkezik.
Akárcsak a HDS-eknél, itt is lehetôségünk van a szonárkép visszajátszására (kivéve Mark-5x).
A választékról ekészült magyar nyelvû ismertetônk, amit postázhatunk Önnek, 
vagy honlapunkról is letöltheti.

Elite széria
• 480x480 pixel felbontású 256 színû

Solar Max kijelzô
• Beépített 16-csatornás GPS antenna 

(a térképes modeleknél)
• Navionics Gold és Premium 

térképkompatibiltás (a térképes modeleknél)
• A GPS-es készülékekben micro-SD kártyafoglalat 

az opcionális térképekhez 
• Billenô/forgó tartótalp

Mark széria
• 480x480 pixel felbontású 16 szürkeárnyalatos 

Super Twist monokróm kijelzô
• Billenô/forgó tartótalp


