
Tessilmare ütközôprofilok hajó oldalára
Hagyományos U-profilok, PVC-betétes alumínium profilok, könnyen 
szerelhetô T-sínes profilok, hidegen is szerelhetô elegáns Radial profil, 
új Sphaera rozsdamentes betétes profil. Nézze meg a választékot 
és a felszerelés módját honlapunkon!

Robship tároló tasakok, relingtámlák, spannerhuzatok, 
csörlôkartartók, csörlôtakarók, pohártartók a hajóra
UV-ellenálló, strapabíró anyagból, Nanotech akril szövetbôl.

Fendress fenderburkolatok 
Egy szép színû, a hajó színével harmonizáló fender és fenderhuzat 
sokkal elegánsabbá teszi a hajót, A szivárvány színeiben pompázó
választékból praktikus szempontok miatt ajánljuk a fekete, sötétkék, 
bordó és sötétzöld színt. 

Új Majoni Multifender 60x30x 8 cm-es téglatest alakú fender, 
ami tetszés szerint használható a hajó oldalára, orrára, 
hátsó sarkaihoz, kikötôoszlopok köré, de akár ülni is lehet rajta…

Új Danfender dockfender ötletesen multifunkciós: kombinálható 
az 520-as fenderrel és így hosszanti irányban is védi a hajót 
a kikötôben. Használható egyenesen magában, vagy sarokra 
külsô vagy belsô íven is, ha adott helyen kivág belôle.

Raymarine hajós mûszerek vitorlásra, motorosra. 
Képesített szerelôink garanciális és azutáni szervizelést is végeznek. 
2010-es újdonság az új C és E-széria szélesített kijelzôvel, 
sôt az E érintôképernyôs!      

Hajófestékek, hajóápoló szerek
Az International festékek teljes választékát megtalálhatja 
vagy megrendelheti boltunkban. Tanácsot is tudunk adni 
a használatról, a szükséges mennyiségekrôl. 
Választékunkban magyar hajófestékek, algagátlók is szerepelnek 
(Cuprolin, Yacht).
Speciális hajótisztító, polírozó, ápoló, illatosító terméket is tartunk. 
Mondja meg, milyen különleges problémája van, és megtaláljuk 
a megfelelô megoldást (Yachticon, Startbrite, Matt Chem…)

Már kötelezô a szennyvíztartály a balatoni hajókra! 
Nálunk kaphatók különféle méretekben, 
akár macerátor szivattyúval, kiegészítô szerelvényekkel!

Kötelek a javából! Armare és Lanex jó minôségû és jó árú 
hajózási kötelek minden igényhez, korszerû anyagokból, 
egyes típusok fuxolva is kaphatók.

Marine Business elagáns spanyol törhetetlen étkészletek 
és üveg hatású mûanyag poharak, asztali kiegészítôk, vízlepergetôs 
terítôk új motívumokkal és már drapp-barna árnyalatban is!
Közkívánatra! Megbontottuk a 6 darabos Regata készleteket, 
és már kettesével is kaphatók nálunk a kódlobogó-díszítésû 
tányérok, poharak. Ideális ajándék!

Egy grillsütô vagy palackos gázfôzô komfortossá teheti a hajót! 
A gázfôzôre fûtô, grillezô és toastsütô adapter is kapható!

Divat – biztonság – kényelem a fedélzeten

TBS francia hajós cipôk – méltán a legnépszerûbb cipôk Magyarországon. 
Vajpuha bôr, természetes anyagok, egyedi stílus, gyönyörû színek… 
A 2010 nyarára rendelt cipôkbôl láthatnak itt egy kis összeállítást. 
Sajnos a Globex és Goniox cipôk árát sok év stagnálás után felemelte a gyártó, 
de az új készletek beérkezése elôtt még régi áron kínáljuk a cipôket. 

39-tôl 48-as méretig tartunk 
férfi hajós cipôket, ruházati cikkeket pedig 6XL-ig!

Musto új 2010-es kollekció: 
még technikaibb, még kényelmesebb, 
a vitoláskabátok szabásvonala megújult. 
Evolution napvédô pólók már nôi fazonban is! 
Szellôs len anyagból készült nôi és férfi nadrágok, 
ingek a meleg napokra. 

„Kröten” vízi szandálok hajós talppal (36-46 méret) 
11 000 Ft, neoprén betéttel (41-46 méret): 12 500 Ft!

Új Lalizas pólók mutatós hajós motívumokkal!

Secumar felfújódó mentômellények 
Létrehoztuk a www.secumar.hu weblapot, 
ahol a teljes termékkört megtekinthetik. 
A mellényeket 2 évente szervizelni kell 
a biztonságos mûködés garantálásához. 
Ezt a munkát a mellény 8 éves koráig 
cégünk hivatalosan jogosult elvégezni.
Újdonság kínálatunkban a Secumar Jumper 
rövid, puha sportmellény, 
illetve az új dizájnú Bolero felfújódó mellények.


