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Též poskytujeme plně 
kvalifikované centrum opravy 
a údržby, kde pracují jen ti 
nejzkušenejší v průmyslu.
Dále nabízíme kolekci, instatní 
opravu a zpětné doručení 
obleků, což znamená více času 
a méně starostí pro Vás.

Naše školení jsou k dispozici
pro všechny zaměstnance 
Hasičského záchranného 
sboru a dalších záchranných 
organizací. Northern Diver 
cestuje s kurzy
v péči, údržby a opravy zařízení 
přímo za vámi.  Kromě toho, 
všechen  náš prodejní personál 
strávil čas v našem opravném 
zařízení , takže jsou plně  
beznámeni se suchými obleky a 
jejich stavbou.

Photograph :
Norfolk Fire & Rescue Service

“Můj tým splňuje požadavky více 
než 60 záchranných služeb UK, 
jakož i obrovský počet Evropskych 
a mezinárodních záchranarskych 
služeb. “
Craig McColl – Northern Diver 
Fire & Rescue Team Manager

Northern Diver je nejvíce
zkušený designér a výrobce 
suchých obleků a souvisejícího 
vybavení v Anglii. 40 let 
zkušeností, umožnily společnosti 
vést v oblasti designu a inovací, 
být zodpovědný za mnoho 
výrobních technik, materiálu a 
technologie, které jsou dnes 
samozřejmostí.

Naši profesionalitu i kvalitu 
služeb v oblasti potápění a 
záchranářství dokládá mimo jiné 
I spolupráce s Ministerstvem 
obrany Velké Británie, pro které 
jsme výhradním dodavatelem 
vybavení pro záchranáře v

helikoptérách. second to none; 
the UK Ministry dokládá mimo 
jiné I spolupráce s Ministerstvem 
obrany Velké Británie, pro které 
jsme výhradním dodavatelem 
vybavení pro záchranáře v 
helikoptérách. 

Většina z Britských hasičských 
brigád a záchranářských 
týmů používají Northern Diver 
suché obleky a související 
záchranářské zařízení.

Standard služeb a
pozornost k detailu u každého
zákazník je jedním z tajemství
našeho úspěchu. Vám jmenován
osobní kontakt s vámi úzce 
spolupracuje na vašich 
specifikací a náš konstrukční 
tým se snaží zajistit,že každý 
detail je pokryt speciálně a 
dokonale.
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- Červený 210D prodyšný ebbratex materiál horní části těla

- Černý prodyšný materiál dolní části těla

- Super elastická ,hladká krční manžeta

- Rubbatex neoprenové zápěstní manžety

- Vnitřní šle

- Zesílený rozkrok

- Zesílená kolena, bérce a sedací část

- Prodyšné Logo & stříbrný Reflexní tisk

- 8 Rozteč MD BDM suchý zip

- Elastický pas

- Latex Ponožky 

- Sada pro nouzové opravy / údržbu

STORM FORCE 4

RESPONDER OBLEK

- Latexová krční  a zápěstní manžeta

- Kapsa na radio namontována na levém rameni

- Úzký Reflexní lemování  šité do švu

- Reflexní SOLAS  páska

- Zadní vstup YKK Aquaseal Zip a Zip Protector

- Dvojí zesílená sedací část, kolena a ochrana Shin

- Elastický zadní panel a kotníkové manžety

- 5 mm neoprenové ponožky

- Nastavitelné vnitřní šle

- Plně vodotěsné podlepené švy Vnitřní

- Dodává se sadou na opravu & údržbu

- Taška / přebalovací podložka

ZÁCHRANNÁŘSKÉ SUCHÉ OBLEKY
Mimo sklad

Přední a zadní 
vstup

K dispozici v 10 
velikostí.

Supplied With
Drawstring Suit Bag
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two piece flood suit

 Velikosti: S - XXL
- Dodává se s: sada na opravu/ údržbu, taška na suché obleky/ přebalovací 
podložka

[ TOP ]

Dvoudílný Flood oblek byl speciálně vyvinut pro Britské  
Záchrannářské služby pro použití při záchranných akcích 
při povodních a pod.

Tento flexibilní oblek je navržen tak, aby nabízel dobrou 
úroveň vodotěsné ochrany. Dvoudílná konstrukce 
poskytuje
flexibilitu pro uživatele v závislosti na klimatu a aplikace. 
To bylo testováno v různých záchranných aplikacích, a je 
v provozu mnoha záchrannými službami po Velké Británii, 
kdy  poskytuje alternativu za suchý oblek kde, není 
nezbytně nutný.

Vybaven SOLAS reflexní páskou & plně vodotěsné 
podlepené švy.

- Neoprenová krční manžeta na suchý zip
- Nastavitelné elastické šle
- Kapsa na radio namontována na levém 
rameni
- Reflexní panely na obou pažích
- Neoprénové zápětní manžety
- Univerzální neoprenové  pásmo v pase 
(nastavitelné)

[ BOTTOM ]
- Elastický nastavitelný pas (Secure Toggle upevnění)
- Nastavitelný pásek s “ Quick Release “ přezkou
- Splash Proof zip
- Kapsy na zip na hrudi
- Vysoce Elastické manžety kotníku pro použití s   gumáky
- 5 mm neoprenové ponožky

VYSOKO VIDITELNOSTNÍ PLÁŠTĚNKA

• PVC prodyšná membránový materiál

• Zatavené švy

• Vysoká viditelnostní  oranžová barva

• 100% plně vodě / větru odolná

• Větru ochranný límec s integrovanou 

  kapucí

• Reflexní proužky pro lepší viditelnost

• Dual-univerzální elastické manžety k 

   zabránění vniknutí vody

• Velké nepromokavé kapsy

• Přední zip 

• Skladovací pytel

DVOUDÍLNÉ SUCHÉ OBLEKY
Vysoko viditelnostní bezpečnostní 

oblečení k dispozici



ZÁCHRANNÁŘSKÉ SUCHÉ OBLEKY

Prodyšný - Přední vstup

- 320D Nylonový vnější část, s voděodpudivou úpravou & 
   TPU prodyšná membránová vnitřní podšívka s Tricot Mesh
- Super elastické krční & zápětní manžety
- Chránič zápěstí s gumovými manžetami se stahováním
- Odnímatelný identifikační odznak a nášivkou na paži
- Úzké reflexní lemování všité do švů
- YKK Vysoké komprese Aquaseal přední vstup suchý zip
- Hluboké kapsy na obou nohách s držákem na ID karty
  na pravé straně
- Na horním rameni kapsy se zapínáním na suchý zip
- Suché kapsy opatřeny na obou pažích
   s YKK zipy Aquaseal
- Kevlar ® ochrana kolen
- Ultra lehké, prodyšné  ponožky a kotníkové 
  chrániče vybaveny na stranách  suchým zipem
- Elastický pas
- Kevlar ® ochrana sedadel
  se zesíleným rozkrokem

Rolák na suchý zip

Integrovaná vysoko viditelnostní kapuce

Kapsy na rukavice na obou pažích.

Odnímatelná identifikační nášivka.

Kotníkové manžety na suchý zip. Kompletní s vnitřními šly a taškou na obleky.

Límec s fleecovou 
podšívkou
pro větší pohodlí
s integrovanou 
reflexní kapucí.

PRODYŠNÝ BOATING OPERATIONS SUCHÝ OBLEK

With The All New YKK Aquaseal Dry Zip
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Shown Right : 

(Oranžový) -
480D Vortex materiál.
Reflexní potisk a freestyle 
bezpečnostní obuv. 

( Modrý ) -
Oblek z Nomex materiálu, 
kompletní s kapsami na 
radio a notes určený pro 
Gloucestershire Policii.

(Červený ) -
Prodyšný top s přdním 
vstupem
a 600D dno, oblek je vybaven 
hlubokými kapsami a botami.

ZÁCHRANNÁŘSKÉ SUCHÉ OBLEKY

Přední vstup - Vyrobíme & dodáme 
jakýkoliv oblek potřebujete.

- Přední vstup, vyrobený z Nomex ® samohasícího materiálu
- Luxusní, super elastické neoprené krční a zápěstní manžety
- Účelně-navržený ramení radio kapsa
- Kapsa na notes napravé noze a kapsy na mapy na levé noze
- Relief Zip
- Kevlar ® vyztužené polstrované kolenní ochranna
- Latexové ponožky
- ND reflexní potisk na pažích, nohách
- Standardně je oblek dodáván s vnitřními šlemi, taškou na suché obleky a sadou 
na opravu.

“Podle našich specifikací,
na čas a za velmi příznivou cenu. “
- South Wales policie

south wales police

Northern Diver suchý oblek s přdním vstupem může 
být přizpůsoben vašim vlastním specifikacím.

Úzce spolupracujeme s našimi zákazníky,
poskytující nejvyšší kvalitu obleků, které
jsou dokonale přizpůsobeny podle svých 
konkrétních
požadavků.

Chrániče kolen 
pro zvýšenou 
ochranu

Latexové 
ponožky.

Název firmy vytištěn 
na hrudi.



A

B

C

(Oranžová) - 480D Vortex materiál. Kapsa 
na mapu a Rock Swim boty.
(Žlutá) - CF510 Chemicky odolný materiál, 
ventily namontovanými do hrudníku a 
paží.
(Červená ) - Určeno pro horskou 
záchranou službu. Oblek s reflexním 
potiskem a kapsami.

(A) Radio kapsa opatřena zapínáním na suchý 
zip
(B) Reflexní lemování všité do švů
(C) Dostupný rozsah kapes
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Lze vyrobit tak,aby vyhovoval vašim 
potřebám.

Menší objednávky jsou vítány.

ZÁCHRANNÁŘSKÉ SUCHÉ OBLEKY

Přední vstup
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Designed for North Yorkshire Fire & Rescue Service

- Oblek se zadním vstupem  vyroben z poddajné Vortex tri-laminátové
  textilie žluté barvy
- Krční a zápěstní manžety s neoprénovou ochranou
- Účelně navržená ramení  kapsa na chemické světlo
- Kapsa na pravém stehně
- Kevlar ® vyztužené polstrované kolenní ochranna
- Latexové ponožky s neoprénovými kotníkovými manžetami
- ND speciální Lightspeed 877 reflexní potisk
  na rukou a nohou
- Opět, jako standard, je oblek dodáván s vnitřními šlemi,
  sealed-pro-life švy, tašku a sadu pro údržbu / opravy.

“Můj tým splňuje požadavky více než 60 záchranných služeb
ve Velké Británii, stejně jako obrovské množství evropských a
mezinárodní záchranné služby. “
Craig McColl, Northern Diver Fire & Rescue specialista Vedoucí týmu

150m
m

70mm

47mm

140m
m

Reflexní pásky

Černý Vortex materiál

Vortex 480D Fabric

Kapsa na radio na paži

Rubbatex neoprénové 
manžety

Vnitřní šle
Kapsy uvnitř obleku

Zesílený rozkrok

Sada na opravu

15 velikostí & vyroben na 
míru

Taška na suchý oblek

Vortex ponožky

VYROBENO NA MÍRU

Oblek se zadním vstupem vyroben pro 
Humberside Fire & Rescue Service.

Všechny Northern Diver obleky jsou 
navrženy podle
zákazníkova přesných specifikací.

Výběr látek, kapes, 
tisku a  stylu obleku tj. přední, zadní a
vstupní pas, jsou k dispozici.

K projednání vašich požadavků 
kontaktujte Northern Diver
Specialistu, Craig McColl
na +44 (0) 1257 25 69 34 

ZÁCHRANNÁŘSKÉ SUCHÉ OBLEKY

Zadní vstup



Bay Search and Rescue Team si 
vyžádal oblek, který by mohl být 
oblečen bez cizí pomoci.

Northern Diver oblek s pasu vstupním systémem byl jejich 
řešením. Jejich potřeba pro jasně viditelný, prodyšný 
oblek byla snadno vyřešena naší prodyšnou, vysoce 
viditelnostní oranžovou látkou.

Konstrukce se skládá z:
- Pas Vstup obleky vyroben z prodyšné membránové textilie  
   ve vysoké viditelnostní oranžové.
- Super elastická neoprénová krční manžeta a Rubbatex     
  neoprenové zápěstní manžety
- Účelně navržena ramení Lightstick kapsa
- Bellows kapsa na každém stehně
- Kevlar ® vyztužená kolenní ochrana
- Latexové ponožky
- ND speciální Lightspeed 877 reflexní potisk  na rukou a 
  nohou

 Opět, jako standard, je oblek dodáván s vnitřními šlemi, 
sealed-pro-life švy, tašku a sadu pro údržbu / opravy. 

Bay Search & Rescue, Morcombe Bay in Quick Sand

ZÁCHRANNÁŘSKÉ SUCHÉ OBLEKY

BIB/ pas vstup

Prodyšný Top & Vortex
Tri-laminátová polyesterová dolní část těla
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nahoře:
A. Portugalský Search & Rescue - plně prodyšný materiál
B. South Lakes Search & Rescue - Prodyšný Top Vortex Bottom
C. Warwickshire F & R - Vortex 480D Top & Cortex 600D Bottom
D. Surrey Fire & Rescue Service - Vortex Materiál

S
EARCH

 
&
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UTH

 

LAKES

Všechny Northern Diver obleky jsou provedeny podle
vašic jedinecných specifikací. Soupravy mohou být 
vyrobeny
za použití jednoho materiálu nebo jejich kombinací.
Kontaktujte Craig McColl k
prodiskutování vašich osobních požadavku.
Tel: +44 (0) 1257 25 69 34
Mobil: +44 (0) 7854 252 013
E-mail: craig@ndiver.com

A

B

C

D

Bay Search & Rescue, Morcombe Bay in Quick Sand

SUCHÉ OBLEKY

BIB/ pas vstup



VAŠE SPECIFIKACE,
NAŠE ZKUŠENOSTI
Jakmile náš návrhářský tým dokončil kresby 
stanovených požadavků, zákazník dostal 
příležitost přezkoumat konečnou konstrukci 
obleku před jeho výrobou.

V tomto případě  zákazník rozhodnul 
o obsahu jména týmu na rameni,pro 
Lightspeed 877 reflexní potisk a také 
vytisknout svůj erb na hrudi obleku.

Oblek je v současné době užíván Bay Search
and Rescue Týmem.

CONTACT TEL NO:
NAME:

CONTACT TEL NO:

BOOT

HEIGHT

173cm CHEST

96-102cm

SIZE (GENTS)

MEDIUM

Drysuit carry/Storage Bag with label identifying suit owner.

Bay SAR Bib Entry DrysuitSuIT INTERNAL LABELS PLAcEmENT

The size label to be placed centrally and 

below the general information label.

The general information label  to be 

placed on the inside of the lower back 

It should be clearly visible when the zip 

is undone.

IN THIs dRAwINg THe suIT Is sHowN 

INsIde ouT.

IN THIs dRAwINg THe suIT Is sHowN 

INsIde ouT.

Bay SAR Bib Entry Drysuit

LIGHTSTIck POckET

edging 

edging 

Clear 

window

Clear 

window

Velcro

Velcro

Velcro

Clear 

window

Lightstick inserts here

front View, flap closed Rear View

front View, flap not shown

Inside view of clear flap

(must have edging)

3/8” fixloc clip

(female)

3/8” fixloc clip

(male)

webbing sewn to velcro

(15mm long)
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70mm wide x 180mm high

40
m

m

40
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m

50mm

50mm

Bay SAR Bib Entry Drysuit

POckETS
RIGHT POckET

LEfT POckET

145mm

45mm

230mm

145mm

45mm

230mm

New style Cortex Bellows pocket (with no knife loops). 

made from the same material as the suit’s upper body.

New style Cortex Bellows pocket (with no knife loops). 

made from the same material as the suit’s upper body.

Bay SAR Bib Entry Drysuit

drysuit front sail d
etails

Zip 34”

Glued Flap

40mm

3 Bar Slide Adjuster

Male Fix Lock

Female Fix Lock

for sizes s, m, L, XL

strap Length = 87cm

for size XXL

strap Length = +35cm (122cm)

NOTE ZIP LENGTH

Bay SAR Bib Entry Drysuit

BAY SAR 

Drysuit

Bib Entry Drysuit

This pdf contains 11 pages

Bib entry (see page 3)

Reflective strips on calves 
and thighs (see page4)

Reflective strips on 
forearms

High visibility orange 
breathable fabric 
upper body

Bellows pocket (no knife 
loops) - see page 5 Bellows pocket (no knife 

loops) - see page 5

Black Vortex fabric 
lower body

Kevlar seat 
reinforcement

Yamamoto super-
stretch neoprene 
neck 

Neprene
 wrist seals

Latex socks

Bay SAR Bib Entry Drysuit

New styler Cortex 
Kevlar printed knee 
patches

NOTES:
- Rubber taped on inside suit seams
- Internal braces
- Carry bag and emergency repair/ 
  maintenance kit
- Available in stock sizes 
  or made-to-measure

No VALVes oR VALVe pATCHes 
fITTed To suIT

INTeRNAL BRACes

suIT suppLIed CompLeTe wITH  
BLACK suIT CARRY BAg sCReeN 
pRINTed

suIT suppLIed wITH A RepAIR KIT

New light stick pocket (forward 
of the seam). fitted to suit by 
velcro. See page 6

POckETS

RIGHT POckET LEfT POckET

145mm

45mm

230mm

145mm

45mm

230mm

New style Cortex Bellows pocket (with no knife loops). 
made from the same material as the suit’s upper body.

New style Cortex Bellows pocket (with no knife loops). 
made from the same material as the suit’s upper body.

Bay SAR Bib Entry Drysuit

LIGHTSTIck POckET

edging 

edging 

Clear 
window

Clear 
window

Velcro

Velcro

Velcro

Clear 
window

Lightstick inserts here

front View, flap closed

Rear View

front View, flap not shown

Inside view of clear flap
(must have edging)

3/8” fixloc clip
(female)

3/8” fixloc clip
(male)webbing sewn to velcro

(15mm long)
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70mm wide x 180mm high
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50mm

Bay SAR Bib Entry Drysuit

SUCHÉ OBLEKY
Design & tkaniny



Northern Diver   |   Fire & Rescue 2013   |   www.ndiver-rescue.com   | 13

Obleky mohou být vyrobeny z
jedenoho materiálu nebo jejich 

kombinací,
jako je například Vortex horní části těla

A Cortex dolní části těla.

TRI-LAMINÁTOVÁNÉ LÁTKY
Tri-laminát, jak již název napovídá, je mix tří vrstev; nosná vrstva 40 g polyester má mezi 
15 a 20 vrstami z butylkaučuku a vnější vrstvou z Cortex, Vortex nebo Nomex materiálu.

CORTEX
Odolný 600 denier za m2 cordura tri-laminátové tkaniny

Proslulý jeho odolnou schopností, Cortex odolává odíráním a škrábancům s jeho 
silnou
Cordura vnější vrstvou. Cortex je často vybírán pro dolní polovinu záchranných 
obleků, kdy je zapotřebí silnější dolní části těla.

VORTEX
Strong 480 denier na m2 polyesterové tri-laminátové textilie.

Osvědčil se jako neuvěřitelně odolný proti oděru a natržení. Kromě jeho pevnosti, 
je Vortex velmi pohodlný a proto je velmi populární volbou pro obleky, které jsou 
nošeny po mnoho dlouhých hodin v kuse.

NOMEX®
Ohnivzdorný  tri-laminátový materiál.

Těžká, tkaná struktura Nomex ® je velmi silná, má vysokou tepelnou odolnost, je
zpomalovačem hoření a nereaguje s vodou.
http://www2.dupont.com/Nomex/en_US

CHEMICKY ODOLNÁ CF-510 TEXTILIE
Jednofázová Polyesterová tkanina potažena na obou stranách žlutou
polychloroprenovou gumou. AO588 chemicky odolná.

Pryžový materiál s vynikající odolností proti chemickému průniku a obecného 
znečištění. Zářivě žlutá barva zajišťuje snadnou identifikaci uživatele. Non-stick 
povrch je ideální pro snadné čištění obleků.

PRODYŠNÝ NORTHTECH - 5
Plně prodyšná 200-320 denier na m2 membránové tkaniny.

Odvozeno z naší spolupráce s britským ministerstvem obrany na dodávku 
vojenským potápěčům s lehkým, ale spolehlivě prodyšným materiálem .Komfort 
zajišťuje North Tech-5 textilie. Nyní můžeme nabídnout  200 D nebo trvanlivější 320 
D prodyšné tkaniny.

AVAILABLE COLOURS

HID MATERIÁL
800 Denier Ballistic Nylon

Tento materiál je velmi oblíbený u útvarů policie na celém světě. Je mnohem 
odolnější než 600 denier Cordura a stejně flexibilní jako 480 denier Vortex
K dispozici v černé a červené barvě.
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RTHERN DIVER
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echnical Breathable
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Nomex
Innovations in safety 
for 40 years



Spolupracujte  s Northern Diver vytvořit oblek, který dokonale vyhovuje vašim 
potřebám.

K dispozici je řada možností, které vám pomůžou získat jedinečný vzhled obleku, který je upraven
podle vašich specifických požadavků

1

5

6

2

8

7

3

4

Photograph : Inland Fisheries, Ireland

SUCHÉ OBLEKY
Vyrobeno na míru
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VOLBY

Měkký, pohodlný latex,je považován uživately za 
standartní.
Jeho životnost je omezená snadným roztržením.
Dnešní preferovanou volbou je super elastický, měkký 
neoprén, u kterého si ani nevšimnete, že ho nosíte.

KRČNÍ MANŽETY1

Northern Diver vyvinula speciální reflexní inkoust nazýván  
Lightspeed 877, který umožňuje mít na obleku  reflexní 
proužky a text. Loga a odznaky lze vytisknout ve více 
barvách na požadavky klientů.

POTISK2

1.. BDM / YKK kovové zipy, které jsou velmi odolné, ale 
vyžadují pravidelné čištění a mazání.
2.Nově vyvinutý YKK zip Aquaseal vypadá jako normální 
zip, ale má vynikající tlak a je vodotěsný.
Funkce vyžaduje minimální údržbu s delší životností.

ZIPY3

Látky jsou Cortex, Vortex, prodyšný North Tech, Nomex, 
chemicky odolné, HID a další na žádost. Řekněte nám, 
jaké jsou vaše požadavky a my vám dodáme tkaniny, 
které vám vyhovojí. Velký rozsah dostupných barev.

MATERIÁL4

Viz krční manžety.

ZÁPĚSTNÍ MANŽETY5

K dispozici široká škála kapes, od kapes na radio až po 
kapsy na notes a mapy.

KAPSY6

Kolenní záplaty, Kevlar ® ochrana a množství jiných 
možností jsou také k dispozici. PVC tisk spojený 
dohromady s aramidovými vlákny Kevlar, dodávají delší 
životnost.

KOLENNÍ CHRÁNIČE7

Ponožky mohou být dodány z latexu, nylonem lemovaného 
neoprenu nebo ze stejné látky jako oblek. Nylonem 
lemované bezpečnostní boty nebo boty s těžkou podrážkou 
jsou možné k montáži do obleku. Boty vydrží déle a 
mohou být dimenzovány tak, aby odpovídaly velikosti nohy 
uživatele. UK Velikosti 4-13.

PONOŽKY A OBUV8

VOLBY
Na míru vašim specifickým 

potřebám.

1. 2.



VNITŘNÍ ŠLE LATEX KRČNÍ MANŽETY LATEX ZÁPĚSTNÍ MANŽETY PUDR

LEPIDLO LUBRIKANT SILIKONOVÝ SPREJ VOSK NA ZIP

NEOPRÉNOVÝ PLÁTVĚŠÁK NA SUCHÝ OBLEK VĚŠÁK NA NEOPRÉNY

KOMPONENTY K OBLEKU
Doplňky k obleku

OBUVLATEXOVÉ PONOŽKYTRILAMINÁTOVÉ PONOŽKY PRODYŠNÉ PONOŽKY
Normally made from same material as the suit Velikost S,M,L,XL Velikost 4-13
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MENS XS S M MR ML MLR MLT L LR XL XLR XLT XXL XXLR XXXL XXXLR 

HEIGHT 
5’4 

162 cm 
5’6 

168 cm 
5’8 

173 cm 
5’8 

173 cm 
5’10 

178 cm 
5’10 

178 cm 
6’ 

183 cm 
6’ 

183 cm 
6’ 

183 cm 
6’2 

188 cm 
6’2 

188 cm 
6’4 

193 cm 
6’4 

193 cm 
6’4 

193 cm 
6’6 

198 cm 
6’6 

198 cm 

WEIGHT 
9 st 

57 kg 
10 st 
63 kg 

11 st 
70 kg 

13 st 
83 kg 

13 st 
83 kg 

14.5 st 
92 kg 

13 st 
83 kg 

14 st 
89 kg 

15.5 st 
99 kg 

15 st 
95 kg 

17 st 
108 kg 

15 st 
95 kg 

16 st 
102 kg 

18 st 
114 kg 

17 st 
108 kg 

19 st 
120 kg 

CHEST 
36” 

91 cm 
38” 

96 cm 
40” 

102 cm 
42” 

106 cm 
42” 

106 cm 
44” 

112 cm 
42” 

106 cm 
44” 

112 cm 
46” 

117 cm 
46” 

117 cm 
48” 

122 cm 
46” 

117 cm 
48” 

122 cm 
50” 

130 cm 
50” 

130 cm 
54” 

137 cm 

C - FLOOR 
30” 

76 cm 
31” 

79 cm 
32” 

81 cm 
32” 

81 cm 
33’ 

84 cm 
33” 

84 cm 
33.5” 
85 cm 

33.5” 
85 cm 

33.5” 
85 cm 

34” 
86 cm 

34” 
86 cm 

35” 
89 cm 

35” 
89 cm 

35” 
89 cm 

36” 
91 cm 

36” 
91 cm 

	  

LADIES S M MR ML MLR L LR XL XLR 

HEIGHT 
5’3 

160 cm 
5’5 

165 cm 
5’5 

165 cm 
5’6 

168 cm 
5’6 

168 cm 
5’7 

170 cm 
5’7 

170 cm 
5’8 

173 cm 
5’8 

173 cm 

WEIGHT 
8 st 

51 kg 
9 st 

57 kg 
10 st 
63 kg 

10 st 
63 kg 

12 st 
76 kg 

11 st 
70 kg 

13.5 st 
86 kg 

13 st 
83 kg 

14 st 
89 kg 

CHEST 
36” 

91 cm 
38” 

96 cm 
40” 

101 cm 
40” 

101 cm 
44” 

112 cm 
44” 

112 cm 
46” 

117 cm 
46” 

117 cm 
48” 

122 cm 

HIPS 
38” 

96 cm 
40” 

101 cm 
42” 

107 cm 
42” 

107 cm 
46” 

117 cm 
46” 

117 cm 
48” 

122 cm 
48” 

122 cm 
50” 

127 cm 

C - FLOOR 
29” 

73 cm 
30” 

75 cm 
30” 

75 cm 
30.5’ 

77 cm 
30.5” 
77 cm 

31” 
79 cm 

31” 
79 cm 

32” 
81 cm 

32” 
81 cm 

	  

UK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

US 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

EU 34 35 36 37 38 39 41 42 43 44 45 46 47 

	  

PÁNSKÉ OBLEKY & PODOBLEKY

DÁMSKÉ OBLEKY & PODOBLEKY

OBUV

DĚLANÉ NA MÍRU
Nabízíme možnost obleků dělané na míru bez dodatečných nákladů.

Pro další podrobnosti navštivte 

http://www.diveshop.co.uk/1_sizing/cust_imp/Login/default.asp

Vyrábíme obleky, podobleky a
obuv v následujících velikostech.

VELIKOSTNÍ TABULKA
Možnost dodání obleku na 

míru.

http://www.diveshop.co.uk/1_sizing/cust_imp/Login/default.asp


• Odráží teplo zpět do těla
• 100% prodyšný
•  Zcela izolovaný
• Ultra lehký
• Rychleschnoucí
• Bakterií a plísni odolný
• Velmi odolný
• Elastické třmeny na chodidlech
• Kapsy na bocích
• Two-Way Zip
• 15 Pánských velikostech a 10 Dámských 
velikostech

features

Nahoře můžete vidět vrstvy Metalux.
Práce z vrcholu dolů:
1.. 3mm “X-OTHERM” fleece / fleece podšívka,
sedí vedle na kůži a cirkuluje teplý vzduch
2. Metalux - multi aspekt filmové pásy odráží teplo 
zpět k tělu 
3. Soft holofibre působí jako izolátor
4. Vnější teflon potažený nylonovým obalem

Metalux ® má záviděníhodnou pověst jednoho z nejvíce efektivního
lehkého podobleku dělaného z vysoce výkonného izolačníoh materiálu, jež
pomáhá omezit pohyb vzduchu a odrážet tepelné záření.

Metalux ® si zachovává své působivé izolační vlastnosti za mokra a jeho 
“quilt” konstrukce zachovává tepelnou integritu, po celou dobu životnosti 
oděvu.

Metalux ® je odolný, s dlouhou životností a lze prát v pračce. Dostupný
výhradně u Nortern Diver a všech Northern Diver autorizovaných prodejců.

METALUX ® ARCTIC - 200/300 GSM
Tento model je vhodný do více extrémních podmínek potápění a / 

nebo pod suché obleky bez tepelných vlastností.

Funguje i mokrý ..! - David Wheeler, OWI, BSAC Advanced Diver
Při mém posledním potápění jsem stáhl svůj membránový oblek a zjistil, že vnější plášť 
mého Metalux Arctic je promočený, ikdyž jsem byl naprosto v teple. 

Doma jsem si myslel, že bych musel smýt sůl, ale zjistil, fleecová podšívka být suchý. 
.Doma jsem zjistil, že i fleecová podšívka je suchá. Tento podoblek je ten nejlepší jaký 
jsem kdy měl.

METALUX ® TEMPERATE -   100 / 200GSM
Tento model se běžně používá do letních podmínek a / nebo pod 

suché obleky s tepelnými vlastnostmi

I když jsme si mysleli jsme máme dobré podobleky, jak  jsme se mýlili....
Ztuhlé nohy, zmrzlá chodidla atd. ..
Letos jsme používali Northern Diver Metalux Temperate podoblek a já jsem mohl cítit 
své nohy na konci dlouhého dne ve vodách Severního Walesu. 1 ° C  v nejlepším a 
já jsem se téměř potil ... Obleky jsou fantastické. Mnohé díky Craig a Northern Diver 
týmu....

®

Metalux vnitřní vrstva v barvě 
černé nebo červené.

Kapsy na obou stranách 
na knoflíky.

Náprsní kapsa vybavená zipem má ideální velikost pro 
uschování osobní věcí.

PODOBLEKY & THERMALS
Metalux  Undersuit
Temperate & Arctic Options

ARCTIC 200 / 300 GSM TEMPERATE  100 / 200 GSM
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Podoblek se skládá ze tří dílů, thermal trika, kalhot a 
ponožek.

•   Ultra - Thermal Fleece
•   Silnější Fleece pro efektivnější izolaci
•   Kalhoty s pohodlným, elastickým pasem
•   Ergonomické nožní Třmeny zajišťující fití & komfort
•   fleecové ponožky s pružným “komfort” panelem na přední   
    straně

ARCTIC BASE SUPER COMFORT

THERMALUX 

•    High Tech Fleece / Lycra Mix poskytuje vynikající izolaci a flexibilitu
•    Vyrobeno z fleecu & Mikrovlákna
•    Vnější vrstva ze 100% prodyšného mikrovlákna
•    Vnitřní vrtsva ze Super Absorbent Micro Fleecu
•    Ultra lehké a rychlé sušení
•    Bakterií a plísni odolné
•    Elastické Lycra Fleece Comfort Zone panely
•    Thermal Skin zápěstní manžety
•    Thermal Skin třmeny na chodidle
•    Kapsy na bocích
•    Obousměrný Zip

PODOBLEKY & THERMALS
Arctic Base & 

Thermalux Undersuits

vlevo:
Na snímku Northern Diver černá Rash 
vest.

Pro ještě větší pohodlí, umožňuje
Váš podoblek klouzat s vašimi
pohyby těla.

BREATHABLEMICROFIBRES

Thermalux ® Podobleky nabízejí lehké řešení pro udržení v tepla pomocí 
mikrovlákna a fleecové vrstvy.

Pružné panely v dolní části zad, ramen, rukávů a nohy poskytují další
flexibilitu, která umožňuje výjimečnou volnost pohybu bez omezení
tepla. Ergonomicky navržený úsek nohy a třmeny na chodidle zajistí, že oděv
zůstává v poloze při používání a napomáhá vyhnout se nepříjemnému 
pomačkání mezi vnějším oděvem a pokožkou.



hotsox

Northern Diver Rash Vests přizpůsobí podoblek vašim 
pohybům těla. Též napomáhá odvodu vlhkosti,udržet vás 
v teple a pohodlí.

•   Dělá oblékání & svlékání obleku snadnější
•   Odvádí pot z těla
•   Udržuje Vás v pohodlní
•   Pomáhá vyhnout se vyrážkám ze slané vody

We have a large selection of colours in long & short 
sleeves to suit ladies & gents

•    Vhodný jako “druhá kůže”
•    Vyrobeny z Fleecu s vlastností odvodu vlhkosti &
     Super Stretch Lycra pro extrémní komfort
•    prodyšný materiál
•    V černé barvě
•    Ideální jako základní vrstva pro povrchové použití
•    Velikosti: S, M, L, XL, XXL

Ty jsou vyrobeny z Fleecu s vlastností odovodu vlhkosti, 
což zajistí, že vaše nohy zůtanou v teple a pohodlí.
Ponožky jsou oboustanně ploché a mají speciální chránič 
paty.

 HotSox ponožky s odvodem vlhkosti poskytují maximální 
pohodlí.
K dispozici ve velikostech: 
XS: 3-4 (36-37), S: 5-6 (38-39), M: 7-8 (41-42)
L: 9-10 (43-44) XL: 11-13 (45-46)

SOCK LAYER

MOISTURE

EVAPORATION

WICKING FLEECE

rash vests

Lze nosit jako první vrstvu v kombinaci s Northern Diver Metalux podobleky v mnohem 
chladnějších podmínkách. Northern Diver se také specializuje na systém vrstev spod-
ního prádla do všech podmínek. Doporučujeme Thermalskin a Thermalux podobleky do 
průměrných UK povodňových podmínek.

Nevidíte, to co
hledáte?

Kontaktujte Craig McColl
s prípadnými dotazy.

PODOBLEKY & THERMALS
Termal podobleky, Rash Vest 
trika & HotSox ponožky
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Nevidíte, to co
hledáte?

Kontaktujte Craig McColl
s prípadnými dotazy.

Vhodné pro použití v teplotách od -40 stupňů
Celsia na 10 stupňů Celsia (BS EN
ISO393: 1993 92.18)

•    Vlastní vztlak ve více než 50 Newton
•    Poskytuje stupeň tepelné ochrany
     proti podchlazení 
•    Vodotěsné kapsy podšité fleecem
•    Nastavitelné neoprénové vodotěsné zabespečení na    
     zápěstí
•    Reflexní pásky na kapuci, zápěstí & kotnících
•    V podpaží větrací zipy a klíny pro
     regulaci vnitřní teploty
•    Vysoce prodyšná vnější textilie
•    Perforovaná pěna pro prodyšnost
•    Speciálně vyvinutá podšívka na zlepšení
     odvodu vlhkosti
•    Anti splachovací pásky na zápěstí & kotnících
•    Reflexní lemování kolem hrudníku,
     rukávů a nohou

ONE-PIECE FLOTATION SUIT

Page 2 of 3

Reflective tape

Reflective tape

Reflective tapeReflective tape

Reflective tape PU Nylon reinforcement 
on elbows

PU Nylon reinforcement 
on knees

PU Nylon reinforcement 
on backside

Hood folds away into collar

Adjustable drawcord for hood

Double storm flap 
with zipper and velcro 
closure

Internal neoprene cuff 

Velcro adjustment on cuffs

Velcro adjustment on ankles

Gusset under front zip.

2 hand pockets with zip closureAdjustable belt and 
elastic in waist

Vždycky úzce spolupracujeme s našimi zákazníky, 
aby jsme zajistily, že obdržíte oblek, který je ideální 
pro vaše požadavky.

 Před začátkem výroby nechá náš návrhářký tým 
vzorek dělaný podle vašich představ, nejprve vámi 
schválit.

K dispozici v různých barvách, flotation 
oblek lze specifikovat podle vašich požadavků
včetně reflexního potisku / loga. Kevlar ® ochranné 
vrstvy, atd. Možnost i menších objednávek.

Kontaktujte nás s vašimi požadavky.

CE APPROVED
FLOATATION OBLEKY

Navržen tak, aby vyhovoval vašim 
specifickým požadavkům.

Velikosti na skladě:
S,M,ML,L,XL



MODIFIED TO ANY SPECIFICATION

50

•    PFD záchranná vesta
•    Zcela odnímatelné pásky přes rozkrok
•    Popruhy s přezkou
•    3 pozitivní rychloupínací spony
•    přezka na bederním pásku pro extra bezpečnost
•    “ Cow” ocas
•    Karabiner
•    Odnímatelný reflexní proužek (nachází se na
     zadnístraně  PFD)
•    Shoda: BS EN150 12402 5:2006

Dostupné velikosti:
M - L = 80N
(velikost hrudníku 86 cm - 102 cm, hmotnost 50kgs - 70 kg)
XL - XXL = 100N
(velikost hrudníku 102 cm - 120 cm, hmotnost 70kgs - 90kgs)
XXXL = 110N
(velikost hrudníku 120 cm - 145 cm, hmotnost 90kgs +)

arctic survivor evo pro

evoPro5

evoPro5

50mm nylon webbing
to Adidas A-01 test
standard 2007*

Locking quick-
release buckles
ITW NEXUS SS-04

25mm
Webbing Loop

25mm
Webbing Loop

15mm wide velcro strips x2

100mm (h)
295mm (w)
Loop velcro sewn
to PFD.

50mm O-ring, manufactured from 316 stainless steel,

Black Cow’s tail is 50mm webbing, sewn and
turned with 15mm elastic (joined short to form
a convoluted shock absorber)

Special production Ideas Connected, Hong Kong,
BSEN 12275 Screwgate karabiner. 

badge, 250mm wide

badge, 250mm wide

Inner lining is 6oz black nylon
polyurethane coated

Pockets have self-draining
50mm mesh sides

Side foam, 45mm

LB25WG 7T
YKK quick connector

Pockets
(see page 2)

UTX Flex B10 sewn webbing end-stop

Main body 40mm
JIAO LONG EPE Foam

ITW NEXUS/A 12
webbing adjuster

Internal Label

SOLAS approved Maritime

manufactured by DM,
conforming to IMO Resolution
A.658(16) annex 2.

badge on velcro25mm nylon webbing to Adidas
A-01 test standard 2007*

Yellow polyurethane
webbing -
38mm wide*

Turnlock Buckle, Fixlock 350
with cord pull (see page 3)

Main body manufactured from from 8oz Ripstop nylon.
Manufactured by Red House, China. 100% nylon,
Oxford with 3 acrylic coatings.

ARCTIC SURVIVOR
EVO PRO 5

Stitching - Use 40’s
Bonded Nylon Thread

* Must conform with
EN14362-3-2003
& S64 LFGBBVL B 82.02-09:2006
with a full chemical analysis

ARCTIC SURVIVOR
EVO PRO 5

EN ISO 12402-5:2006

EN ISO 12402-5:2006   THIS RELATES TO CE MARK ON PICTOGRAM & BOTTOM RIGHT CORNER

EN ISO 12402-5:2006

SEEK PROFESSIONAL TRAINING BEFORE USING THIS DEVICE

Quick release clip with femal part attached to PFD

Avon Fire & Rescue, River Avon

BUOYANCY CE APPROVED
50 Newtons +

Na reflexní pásky lze vytisknout s Vaše logo.
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rescue 900p
• Hlavní tělo vyrobeno z velmi odolného materiálu Cordura
• Kompletní s “Cow” ocasem, twist lock karabinou a 
píšťalkou
• Skládací pouzdro pro záchranné lano
• K dispozici ve žluté

• Conformity: BS EN 12402-5:2006 150
M - L = 75N
(velikost hrudníku 86 cm - 102 cm, hmotnost 50kgs - 70 
kg)
XL - XXL = 85N
(velikost hrudníku 102 cm - 120 cm, hmotnost 70kgs - 
90kgs)
XXXL = 95N
(velikost hrudníku 120 cm - 145 cm, hmotnost 90kgs +)

Můžeme vyrobit PDF vesty podle vašich
osobních specifikací, kdy všechny

budou testovány a schváleny CE

Avon Fire & Rescue, River Avon

Mike Messenger : Maryport Inshore Rescue, Maryport Mariner

•    Hlavní tělo je vyrobeno z 8oz Ripstop Nylonu

•    40 mm reflexní páska šitá na zádech

•    Černý “ cow” ocas a 50 mm O kroužek

•    Karabina a rychlé uvolnění YKK přezky

•    Kapsy na obou stranách

•    Dostupné možnosti vlastního nastavení

•    Šité s 40 nylonovým vláknem

•    Vyhovuje ČSN EN 150 12402-5:2006

civil defence pfd

Throw bag
pocket

Can be fitted with Cows tail tether



ARCTIC SURVIVOR 275N

Dodává se s inflačním válcem 60 g CO2, Northern Diver 
275N záchranná vesta je vysoce výkonné zařízení v těžkých 
podmínkách, kdy  je požadována maximální ochrana, nebo 
kde se nosí těžké vodotěsné oblečení.

Northern Diver 275N záchranné vesty dodávají lepší 
zajištění bezpečnosti před utonutím pro lidi, kteří nejsou 
schopni pomoci si sami.

Tyto záchranné vesty byly navrženy ve spolupráci se 
záchrannými organizacemi odpovědnými za školení 
záchranných služeb.

•    60 g CO2 Auto inflační válec
•    Píšťalka a ústní inflační trubice
•    Heavy-Duty popruy zad a rozkroku
•    Obsahuje Super High-Vis reflexní proužek
•    Navrženo pro záchranářské organizace
•    Může být přizpůsoben s Vaším logem
•    Dvě Barevné možnosti
•    EN ISO 12402-2 a EN 399

BUOYANCY
Nafukovací - Arctic Survivor
275 Newton

K DISPOZICI VE DVOU BARVÁCH: 
MODRÁ A ČERVENÁ

Photograph Right: 
Model wearing the Arctic 
Survivor 275N Lifejacket 
fully inflated - watch the 
video on www.ndiver-
rescue.com 

Northern Diver může také dodat
plně SOLAS schválenou

275 N oddělenými komorami 
záchrannou vestu se  speciálně 

navrženým oknem pro
EPIRB přílohu.
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Plovoucí lano a taška

•    Pevné ripstop Cordura / Nylonová taška

•    Rychlý vypouštění / sušení  základ

•    Tuhé plovoucí 10mm polypropylenové lano

•    Reflexní proužek pro použití při nočních záchranných     

     službách

•   Popruh poutka pro vodicí pás

Velikosti skladem:
15m, 20M a 25M (jiné rozměry na přání )

HÁZECÍ PYTLE

PLOVOUCÍ LANO

Floating Line Rescue Back Pack

•    10mm Technické záchranné Polypropylenové
     plovoucí lano
•    Pre-označený každý 10m pro přesné
     měření
•    Ultra-Durable Nylon Lined 1000 Denier
     Cordura taška
•    Integrovaný popruhy na záda
•    Externí Light Reflective pásky
•    K dispozici v 60m a 100 m variace

K dispozici také 
vybaven
s reflexní závitovým 
lanem.
(Viz foto vlevo).

BUOYANCY
Záchranná lana, tašky a plovoucí šňůry



•    Testováno na EN1385: 1998
•    Kompletní střih s odvodňovacími otvory, ideální pro
     použití ve vodě
•    Vysoce odolný plast ABS pro zvýšenou ochranu
•    Nastavitelný Twist zámek 
•    Helmu je možné přizpůsobit až do velikosti 26 “obvodu hlavy
•    Boční klipy, pro Northern Diver Mini-Quest lampy. (Lampy jsou    
     extra)
•    Barvy: žlutá, červená nebo bílá
     (Ostatní barvy jsou k dispozici na vyžádání)
•    Jedna velikost padne všem. (Dodává se kompletní s pěnovými    
     polštářky, které můžou být přilepeny na vnitřní pěnu, pro    
     přizpůsobení velikosti).
•    Shoda: EN1385

scorpiOn ii

Scorpion helma je ideální pro užití v extrémních 
vodních podmínkách.

Je navržena tak, aby vám nabídla maximální 
ochranu v případě nárazu definovaného 
mezinárodními normami.

CE VODNÍ ZÁCHRANNÉ
PŘILBY

high impact abs HELMET

Tato helma je ve výrobě a bude vylepšena voděodolnou 
lampou na přední straně přilby s následujicími 
specifikacemi:
•    3W Luxeon Rebel ES LED 250 lumenů
•    5 nastavení: Normální, 50% - 80 lumenů, 25% Flash,    
     Overdrive 250 lumenů
•    Konstantní jas: Jas zůstává stejný od 1.
     minuty do vybití    
     baterií
•    Spot beam @ 10 stupňů
•    2x AA baterie, 5 hodin světla
•    1M Odolnost proti vodě
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Predator helma nabízí vynikající ochranu hlavy spolu s 
plnou ochranou uší.
Predator je vybavena vysoce odolnou PE pěnou s 
Custom Fit podložkami, která umožňují přizpůsobit přilbu 
k optimálnímu komfortu pro vás, nositele.
•    Barvy: žlutá, červená nebo bílá
•    Jedna velikost padne všem.
     (Kompletní s pěnovými polštářky, které mohou být 
     přilepeny na vnitřní pěnu pro přizpůsobení velikosti)
•    CE schváleno

predatoR

•    CE schváleno

•    Nabízí vynikající ochranu hlavy

•    Tuhý Ralvek termoplastový plášť

•    Vysoce odolná  vnitřní EVA pěna 

•    Velikosti: Jedna velikost padne všem pomocí  

     dodaných pěnových polšťářků

•    Barvy: červená, žlutá, bílá, matně černá

BOČNÍ ŘEZ HELMY

Mike Messenger : Maryport Inshore Rescue



Vhodné pro arktické podmínky
a kontaminovaná vodní prostředí.

[Balení obsahuje]
-  PVC nebo chemicky
   odolné   
   rukavice Ansell
- Tepelné Fleece vnitřní 
   rukavice
- 2 Dryglove moduly
- 3 sady těsnicích kroužků
- Zamykací nástroj
- Lepicí tmel
- Instruktážní video

dry glove system
     [Vlastnosti dry glove system]
•    Rychlé uvolnění a re-fit Dry Glove System
•    Revoluční twin-safe uzavření kroužkovou mechanikou
•    Super snadné použití bez dodatečné pomoci
•    Zápěstní manžety zůstanou uzavřeny po vyjmutí Drygloves
•    3 sady vnitřních kroužků pro proměnlivou tloušťku obleku

Dvě volby vnější rukavice k dispozici

     [Odolné PVC Rukavice]

•    Modrá Ultra Durable anatomicky tvarovaná PVC
•    Super Heavy Duty vnější rukavice
•    Odolný proti kontaminovaným látkám, jako jsou oleje, 
     uhlovodíky a kyseliny
•    Funkce interní anti-bakteriální léčby
•    Strukturované prsty a dlaně pro lepší uchopení pod vodou

     [Odolné rukavice proti propíchnutí, roztržení, řezu]

•    Černé rukavice se špičkovou přilnavostí a chemickou 
     odolností 
•    Lehký nitril povrch s nylonovou podšívkou nabízí 
     uživatelům vynikající hmat a flexibilitu
•    Všude tam, kde se vyskytují chemikálie, oleje a mastnoty, 
     rukavice stále poskytují vynikající přilnavost

      [Thermal Fleece vnitřní rukavice]

•     Ultra teplý 4-way stretch fleece
•     Ploché švy prošité pro vyšší pohodlí
•     Další tepelná ochrana v zápěstní zóně
•     Odnímatelné v teplejších vodách 

Rukavice v souladu s
požadavky evropských
Směrnic 89/686/EHS a

evropské normy EN 420
(Obratnost) EN374 (Vodotěsný

rukavice, chemicky odolné, 
údaje

na vyžádání) EN388 (Odolnost 
proti řezu, roztržení)
 Dokonale integruje s

neoprénovými a latexovými 
manžety a teplými

manžetovými systémy.

RUKAVICE
Drygloves mohou být snadno a rychle 
namontované do jakéhokoliv suchého obleku, 
poskytují ochranu proti biologickým, chemickým 
kontaminacím a kontaminacím uhlovodíkem.

UŽIVATELEM VYMĚNITELNÉ TĚSNĚNÍ ZÁPĚSTÍ

Tento jedinečný Glue-
In kroužek Systém je 
snadno namontovatelný 
na jakékoliv suché obleky. 
To umožňuje namontovat 
náhradní zápěstní těsnění 
nebo uzamknout suché 
rukavice s minimální 
námahou.
Těsnění a rukavice jsou 
uzamčeny pomocí vysoce 
kvalitního 5mm O-kroužku.

Stretch fleece thermal 
podrukavice pro použití 
se všemi našimi dry glove 
systemy.

We recommend our
Ansell Dry Gloves 
(see photo below)
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Polymerní rukavice se samostatnými termálními vložkami.
Střiženy tak, aby se vešly do latexových zápěstních manžet,udržet 
vaše ruce zcela suché, jednodušší způsob, než Dry glove system.

 VLASTNOSTI:

•    Vnější odolná syntetická textura

•    Izoterm vložky (vpravo)

•    Chemická odolnost a proti olejům

•    Odolné proti proražení a řezu

•    Vhodné pro použití i se suchými obleky a obleky

•    Velikosti: M, L. XL

 •     K dispozici ve 3 a 5 mm

•     Vyrobeny ze “Super-Stretch” neoprenu

•     Obsahuje Ti-Ax reflexní tepelný systém podšívky

•     Dlaně a konečky prstů pokryté ultra odolným Kevlar

•     Další Glass Fibre výztuže na polštářcích prstů

•     Polymerní povlak na švu prstu pro lepší užití

L
A W

 •     K dispozici ve 3 mm a 5 mm
•     Double-Layered Premium polymerová konstrukce
•     Diamond Flex ochrana na zadní straně
•     Super-Tack reliéfní dlaně a prsty pro lepší uchopení
•     Ti-Glide interiér pro snadné oblékání a svlékání
•     Zápěstní zip pro snadné použití

THERMAL SUCHÉ RUKAVICE

kevlar superstrech

optimum gloves

     [Vlastnosti dry glove system]
•    Rychlé uvolnění a re-fit Dry Glove System
•    Revoluční twin-safe uzavření kroužkovou mechanikou
•    Super snadné použití bez dodatečné pomoci
•    Zápěstní manžety zůstanou uzavřeny po vyjmutí Drygloves
•    3 sady vnitřních kroužků pro proměnlivou tloušťku obleku

Dvě volby vnější rukavice k dispozici

     [Odolné PVC Rukavice]

•    Modrá Ultra Durable anatomicky tvarovaná PVC
•    Super Heavy Duty vnější rukavice
•    Odolný proti kontaminovaným látkám, jako jsou oleje, 
     uhlovodíky a kyseliny
•    Funkce interní anti-bakteriální léčby
•    Strukturované prsty a dlaně pro lepší uchopení pod vodou

     [Odolné rukavice proti propíchnutí, roztržení, řezu]

•    Černé rukavice se špičkovou přilnavostí a chemickou 
     odolností 
•    Lehký nitril povrch s nylonovou podšívkou nabízí 
     uživatelům vynikající hmat a flexibilitu
•    Všude tam, kde se vyskytují chemikálie, oleje a mastnoty, 
     rukavice stále poskytují vynikající přilnavost

      [Thermal Fleece vnitřní rukavice]

•     Ultra teplý 4-way stretch fleece
•     Ploché švy prošité pro vyšší pohodlí
•     Další tepelná ochrana v zápěstní zóně
•     Odnímatelné v teplejších vodách 

RUKAVICE
These pictures only represent a
small selection of our vast glove

stock holding



•   Vyrobeny ze Superstretch neoprénu 

•   Tyto neoprenové rukavice se rychle staly nejprodávanější  

   pro  jejich snadné použití, extrémní komfort a výkon.

•   2 mm pro teplejší vody nebo povrchové použití  a 5mm do   

   chladnějších podmínek.

•   K dispozici ve 2 mm a 5 mm

•   Velikosti: S, M, L, XL

2 & 5mm superstretch

•   Vyrobeny z 2mm neoprénu

•   Amara Suede dlaně a prsty pro větší úchop

•   Dvojitě zesílené dlaně

•   Odolné a super pohodlné

•   Zápěstní zapínání na suchý zip 

AMARA specialist rescue

•   Vyrobeny z přizpůsobivého neoprénu

•   PVC povlak na dlani, prstech a palci

•   Zapínání na suchý zip na zápěstí-Lock Strap

•   Vhodné pro běžné vodní záchranné situace

Nejpohodlnější rukavice na 
světě, jednoduché nasadit či 

svléct ikdyž jsou mokré.

arctic survivor semi dry 3, 4, & 5mm neoprene

•   5mm Super Stretch neoprén

•   “Water lock ‘ zápěstní manžeta

•   Zesílené  švy

•   “Supa Grip” Strukturované dlaně

RUKAVICE
Pro každou příležitost
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•    Kompozitní špička - testováno na Norma 

     EN ISO 20345

•    Super-Grip gumová podrážka

•    neoprenové vložky pro větší pohodlí

•    Zapínání na suchý zip

•    Boty jsou vyrobeny z “diamond texture” pryže

•    Vypouštěcí otvory

•    Dvě přezky z nerezové oceli 

•    K dispozici ve velikostech: 7-13

FREESTYLE safety boot

 •    Kompozitní špička - testováno podle Normy

     EN ISO 20345

•    Tři popruhy na suchý zip

•    Pásek kolem kotníku zajišťujicí bezpečnější obutí

•    Všité vnitřní neoprenové ponožky

•    Extra zip pro připevnění

•    Oleji a chemikálií odolná podrážka

•    Vnější ochrana kotníku

•    Extra ochrana na patě, špičce a bocích

•    K dispozici ve velikostech: 5-13

rock swim safety

•    Oleji a chemikálií odolná podrážka

•    Vnější ochrana kotníku

•    Extra ochrana na patě, špičce a bocích

•    K dispozici ve velikostech: 5-13

rock swim boots

OBUV NA SKLADĚ
Nevidíte, co chcete?

Možná, že vám
můžeme pomoci



Mohou být snadno a rychle použiti pro označní 
ztracených věcí či k označení místa. 
  •    Plovák sedí vysoko ve vodě a světlo je snadno vidět za    

     každého počasí nebo v noci

•    Ukazatel plováku je na vysoké úrovni, takže plave” tváří” 

     nahoru, pokud náhodou spadl do vody

•    K opakovanému  použití s lankem 40/80 m

•    High Vis Strobe: Doba svícení 7 dní +

•    Vysokoviditelnostní žluté tělo & lanko

SIGNÁLNÍ BÓJE

NAVIJÁK & SVÍTILNY

•    Vyrobeno z eloxované hliníkové slitiny

•    Volně pohyblivá cívka s palcovým uzamčením

•    Unikátní “odpružená” rukojeť pro snadné skladování

•    Obsahuje “Top Mounted” Ultra-Bright 6 LED svítilnu

•    Svítilna má “Continuous Flash” režim pro nouzové 

     použití

•    Snadné, rychlé uvolnění svítilny v případě potřeby

•    Kompletní s 60 m lankem & AA bateriemy

NAVIJÁK

•    Nylonem pokryté lanko s olověným jádrem

•    Ideální pro podvodní pátrací týmy

•    Montážní místo pro LED svítilnu

•    Pružinová navíjecí rukojeť

•    Vyrobeno z vysoce kvalitní 304 stupně nerezi

•    Protiskluzová gumová rukojeť Agronomické    

     konstrukce

•    Dodává se s ocelovou karabinou z těžké nerezi

•    Kompletní s 38 m lankem

SIGNÁLNÍ BÓJE A NAVIJÁKY

K dispozici s
1 kg a 5 kg váhy.
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titanium PFD rescue
•    ze 75 mm nerezové oceli se zoubkovaným okrajem
•    Velká 100mm rukojeť
•    Řezačka lanka
•    Tip sekáč/ šroubovák
•    Easy squeeze zámkový mechanismus
•    K dispozici v černé barvě

SQUEEZE-LOCK NŮŽ
•    Plně nastavitelný plášť
•    “Snap closure” zajištění nože
•    Jednoduché tlačítko uvolnění
•    75 mm titanový nůž s vroubkovaným horním okrajem
•    Naostřený spodní nůž
•    Černá a fluorescenční žlutá pro snadnou viditelnost

  •    110 mm  nerezové oceli 
•    Ozubená čepel s tupým koncem 
•    Combo - fit rukojeť s pevnou pažbou
•    Dodávané s popruhy a krytem s displejem
•    K dispozici ve žluté, černé a modré barvě

KN68 NŮŽ

  •    420  nerezová ocel, 80 mm Ozubená čepel
•    Jednostranná, 2,5 mm, Curve Point bezpečnostní čepel
•    Kompletní s ochranným krytem z tvrdého plastu
•    Funkce “push botton” pro rychlé a snadné uvolnění
•    Komfortní rukojeť s pevného nylonu
•    Možnost připevnění k popruhu, BCD, PFD vestám

KN166 NŮŽ

 •    Ze 420 nerezové oceli, 78 mm Twin- hrany čepele
•    Ostré hrany, zoubkované ostří a řezačkou lanka
•    Oboustranná 3mm bezpečnostní čepel
•    Kompletní s ochranným umělohmotným pouzdrem 
•    Funkce “ push botton” pro snadné a rychlé uvolnění
•    Komfortní rukojeť s pevného nylonu
•    Možnost připevnění k popruhu, BCD, PFD
•    K dispozici v černé nebo vysoce viditelnostní žluté

KN167 NŮŽ

•    ze 304 nerezové oceli, 70 mm Twin- hrany čepele
•    ostré hrany, zoubkované ostří a řezačkou lanka
•    2,5 mm, oboustranná bezpečnostní čepel
•    Kompletní s ochranným umělohmotným pouzdrem 
•    je vybaven “palcový zámek” pro snadné a rychle 
     uvolnění
•    Ergonomická komfortní rukojeť 
•    Možnost připevnění k popruhu, BCD, PFD, lanům
•    K dispozici v černé nebo vysoce viditelnostní žluté

KN48 NŮŽ

NOŽE
Všechny nože mohou být snadno 

připevněny na PFD vesty.



  •    Vynikající viditelnost a výjimečné pohodlí

•    Flexibilní jeden kus rámu

•    Materiál: Softeril ®

•    Vodotěsné sukně

•    Vybaven unikátní Plexisol ® čočkou, která

     poskytuje 100% ochranu proti UV záření

•   Objektiv je odolný proti poškrábání a zamlžení

•   Jednoduchá, nastavitelná přezka

TĚSNĚNÍ XPT

military mask m413 - 4 window

m302 mask m23 mask

K dostání v černé a průhledné.K dostání  černé, žluté, modré.

K dostání v černé K dostání v černé a průhledné.

MASKY & PLOUTVE
Kontaktujte nás pro větší výběr masek 
a ploutví.
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  Northern Divers originální Nature’s Wing ® Split 
ploutve s touto extra složkou činí tyto ploutve 
nejlepší na trhu.

• Patentovaná dual-fin konstrukce

• Nezničitelný pocit k budování kvality

• Bezkonkurenční cena za ploutve v této třídě

• K dispozici v černé / stříbrné

• Velikosti: M (5. - 7.), L (8 - 10), XL (11 - 13)

Při použití bezpečnostní obuvy je nutné zvýšit 
velikost  +1

Northern Diver CODA fins were awarded 
‘Best Fins’ in the 2009 trials and are now 

standard issue for all military divers.

  Jet ploutve jsou vyrobeny z vysoce kvalitní 
gumy. Původní a nejoblíbenější ploutve pro 
komerční a vojenské použití poskytujicí velmi 
silný pohon na mnoho let.

•    Vyrobeny z vysoce kvalitní gumy
•    Robustní a Superb Endurance
•    Výjimečný pohon
•    K dispozici se dvěma styly přezky
•    Testováno v extrémních komerčních 
     podmínkách potápění
•    Preferovanou volbou potápěčů po celé
     zeměkouly
•    K dispozici v černé barvě
•    Velikosti: M (4/5), L (6/7), XL (8/9),
     XXL (10/11), XXXL (12/13)

MILITARY JET PLOUTVE

CODA PLOUTVE

K dostání v černé a průhledné.



   Varilux Micro
• CREE XPG-R5 LED
• LED Životnost 50.000 + Hrs
• Vyzařovací úhel 4,6 stupně
• 24Hrs nepřetržitá doba svícení
• Variabilní až 300 lumenů
• Délka - 122 mm
• Průměr hlavy - 44,5 mm
• Průměr těla - 29,5 mm
• Suchá hmotnost (vč. baterie) - 169g

PODVODNÍ FUSION x3

•    Dodává se s 4x AA baterie
•    8.5 hodin celkem ( Nepřetržitá ) doba svícení
•    Nový Opticky Enhanced Reflektor
•    Ultra High-Spec Phillips Rebel 3W LED
•    Super-Life 50.000 + doba Ultra Bright LED
•    přírodní “Daylight” barevná teplota 5300K
•    Nový magnetický  spínač pro maximální trvanlivost
•    Dopadu odolný silikonový vnější plášť
•    Hliníková  hlava pro maximální odvod tepla
•    Testováno do hloubky 95 metrůUNDE RW AT ER  T ORCH

HLINÍKOVÉ BATERKY

Po velkém úspěchu S naší

VARILUX 1200 baterkou, vám  Northern Diver 

přináší VARILUX Travel a Micro. 

Každá ze 3 baterek jsou vyrobeny z Aircraft Grade hliníku 
s magnetickým externím “slide” spínačem, testovány do 
hloubky 100 metrů a dodáváné kompletní se zápěsntí 
šnůrkou, návodem a přepravní pouzdrem.

Custom Packaging With 
Each Varilux Torch

PODVODNÍ OSVĚTLENÍ
Tlaku odolné.
Hliníkem řešené osvětlení & Fusion X3 
svítilna.

   Varilux 1200
• Single Ultra White LED
• Bezdrátový systém nabíjení
• Plně nabitá za méně než 12 
hodin
• Neuvěřitelně silný paprsek
• Variabilní 50-1200 lumenů
• Délka - 210 mm
• Průměr hlavy - 59,5 mm
• Průměr těla - 39,5 mm
• Hmotnost - 548g

   Varilux Travel
• CREE XM-L T6 White LED
• Dobíjecí baterie
• Plně nabitá V 6 hod.
• Síťová a 12V nabíječka do auta
• Variabilní až 800 lumenů
• Délka - 140 mm
• Průměr hlavy - 49,5 mm
• Průměr těla - 34,0 mm
• Hmotnost (vč. baterie) - 290g

View product videos on the 
Northern Diver YouTube Channel
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•    230 lumenů čisté síly
•    3.5 hodiny doba svícení
•    Pevné polykarbonátové tělo
•    Magnetický spínač
•    Testováno do hloubky 95 m
•    Hliníková Bezel
•    Nový Philips Lumileds 3W Luxeon LED

•     Výkonná 6 LED svítilna  kompletní s 3x AA bateriemi
•     Doba svícení (konstantní) 30 hodin
•     Vysoko viditelnostní bleskové světlo
•     Rotační funkce magnetický spínač
•     testováno do hloubky 50 metrů
•     Odolné proti nárazu
•     Nebude potřebovat náhradní žárovky
•     Snadná montáž na stěnu a šnůrky
•     Strobe Flash doba (konstantní) 10 hodin
•     černá s červeným otočným přepínačem

mini quest

LED STROBE SVÍTILNA

Mini Quest baterka demonstruje na obrázku připevnění 
nastavitelnýi držáky k ND záchranné přilbě .Červené a bílé 
rozptylovače světla jsou k dispozici jako volitelný doplněk.

PODVODNÍ OSVĚTLENÍ

•     Snadno připevnitelné  k oděvu a zařízení nebo pro 
      označení stezky / rizika atd. v noci
•     Ohnout, zlomit a protřepat  k aktivaci
•     Plná záře může trvat i několik minut
•     Non-toxické
•     K dispozici v červené, zelené a modré

SVĚTELNÁ TYČINKA/SNAP LIGHTELEKTRONICKÉ SVĚTLO, TYČINKA

Vysoká intenzita LED, která projektuje světlo skrze 
silikonovou tyčinku. Má jednoduché tlačítko, který aktivuje 
blikání, konstantní svícení a mimo režim. Jednotka je 
zapouzdřena ve
svařovaném flexibilním rukávu, který je vyplněn  gelem a 
uzavřen.Doba vypálení je více než 22 hodin při teplotě
15C. Rozměry: 120mm x 30mm x10 mm

Všechny naše baterky a svítilny jsou k užití 
pod vodou stejně tak i nad vodou.



•     Vnitřní nylonová taška na zip

•     Původně navržený pro Armádu Velké Británie

•     Velmi vhodné pro všechny potápěče

•     Vyrobeny z PVC materiálu

•     Kompletně omyvatelný zevnitř i zvenku

•     K dispozici v modré, černé a červené

•     Masivní kapacita 160 liter

•     Délka - 97cm, Šířka - 45 cm, výška - 37 cm

Kratší verze NDB5
Objem - 110 l
Délka - 70 cm, šířka - 45 cm, výška - 37 cm

Všechny NDB5 / NDB5 - S batohy jsou dodávány s vnitřní
vak vhodný pro oděvy, ručníky, atd. Vnitřní pytel je lehká
na zip uzávěrem.

NDB5 CESTOVNÍ TAŠKA

NDB5 CESTOVNÍ TAŠKA- MALA

Převlíkací podložku lze dodat na vyžádání.

•     Velmi odolná Cordura

•     Velký vnitřní objem

•     Heavy-Duty Top Mounted držadla

•     Odnímatelný polstrovaný ramenní popruh

•     určené pro vojenské použití

•     zipy odolné proti korozi

•     Délka - 73 cm, šířka - 30cm, výška - 34cm

•     Objem - 74l

NDB10 CESTOVNÍ TAŠKA

R101 TAŠKA NA KOLEČKA

•     Velká 130L hlavní přihrádka
•     Vyrobeno z ultra heavy-duty PVC
•     Robustní kolečka pro snadný transport
•     Kompletně omyvatelný interně a externě
•     Černá s červenými detaily

TAŠKY
Máme řadu brašen, vyhovujícím 
svému účelu.

NDB5 & NDB5S
Dodává se s Dry Kit

taškouš, jak je 
znázorněno.

Foto vlevo: NDB5 v
Red & NDB5S v modrém

s podložkou na převlečení.

R101 wheels above
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LÉKAŘSKÉ / ZÁCHRANNÉ SUCHÉ TAŠKY

• Vyrobeno z PVC materiálu
(K dispozici v různých barvách)
• reflexní nálepky nebo reflexní tisk
• Popruhy na záda pro pohodlné nošení
• Úchyty na vrchu
• Suché / mokré zipy k dispozici
• Clamshell otvor pro snadný přístup
• Vnitřní konstrukce opatřena suchými zipy
• Odnímatelné kapsy pro uložení zdravotnického
spotřebního  materiálu nebo jiné (různé velikosti)

Photos shown are examples. 
All bags can be made to fit a customers specification. All components can be changed to match your specific needs - e.g. colour, size, zips, printing, 
pouches etc. Please call to arrange design of your bespoke bags.  *Minimum MOQ will be required call for details +44 (0)1257 25 69 34 

voyager II

Voyager je vybaven véčkovým přístupem k otevření tašky 
zajišťujicí snadný přístup a maximální flexibilitu použití.

•     Velmi silná zatahovací rukojeť

•     Velmi velké Terénní heavy-duty

      kolečka (viz vpravo)

•     ochranná vrstva na spodní straně

•     grafický displej Eye-lov tištěný a vyšívaný

•     140 litrů

voyager quest

•     Menší verze Voyager 2.

•     Robustní taška na kolečka

•     Vysouvací rukojeť

•     Silné (terénní) kola do nejnáročnějších terénů (Viz níže)

•     Hlavní prostor je vybaven suchou ípro uložení

      vašeho mokrého vybavení

•     Obsahuje kapsu  na dokumenty.

•     130 litrů

TAŠKY
Nemůžete najít, co chcete?

My je pro vás vyrobíme.

Terénní kola
Tento obrázek ukazuje
4 inch / 100 mm kola. 

Domníváme se, že je to 
nejlepší, co lze

dostat na tašku, vemete 
li na vědomí 

šrouby a svorníky 
z nerezové oceli, 

které jsou použity v 
konstrukci umožňujicí 

snadnost údržby.



SUCHÉ TAŠKY, LODNÍ 
PYTLE

Vyrábíme na zakázku
tašky z TPU / PU
nebo PVC. Všechny švy 
jsou
svařované a testovány. 
Níže jsou zobrazeny
několik pytlů, některé
s pevnými popruhy,
některé z nich jsou
odnímatelná. 

A.

B.

Suché kabela s odnímatelnými popruhy.
K dispozici ve velikosti 130 a 160 litrů. Všechny mají 
svařované
konstrukce, zesílené na všech upevňovacích bodech. 
YKK vysoké komprese suchý zip, který je testován na 0,5 
baru.

C.

Vyrobeno ze 600D nylonu, potažený po obou stranách  termo-
polyuretanem.
BDM 8 rozteč kovový suchý zip. Orální inflace trubice. 2 velké kompresní 
popruhy ke snížení objemu pytle a pro udržení vnitřního obsahu na místě. 
4 x boční zvedací úchyty. Pevné Bergen styl polstrované ramenní popruhy  
testované na 100 kilo. Dvojité vyztužené svařované rohy. Udržuje kit v 
suchu a bezpečí, udrží vzduch, takže může být použit jako pomoc při 
plavání. Hmotnost: 2,3 kg.

SUCHÉ BRAŠNY

BERGEN SUCHÉ TAŠKY

A.  Bergen Drybag 180 litres

B & C.  Dry Holdall Min: 130 litres

SUCHÉ BRAŠNY
Dodáváme do vojenského, obchodního,
Fire & Rescue odvětví
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Úplně suché a tlaku odolné  suché pytel váží pouhých 880 gramů.
Taška je vyrobena z plně svařovaného  500 denier PVC (v případě 
potřeby může být vak z TPU). Aquaseal suchý zip. Popruh mezi 
ramenními popruhy byl  testován na zatížení na 100 kg. Taška má 
nastavitelné polstrované ramenní popruhy, snadno se čistí a lze být 
vyrobena v různých maskovacích vzorů, včetně MTP.
Rozměry: výška-62cm, šířka-39cm, hloubka-24cm

Vítáme dotazy na libovolné velikosti a styly
na suché tašky. Náš tým dokáže vyrobit

většinu tašek z kvalitní PDF. Nebo 
poskytnout

vzorek s úpravami, které byste chtěli ve 
svém designu.

Vyrobeny z těžkého, oboustranného PVC s “Fastex” klip  
řezkou pro bezpečné uzavření horní části, což  vytvoří 
pohodlné držadlo na přenášení. Položte předměty do 
pytle a jednoduše srolujte vrchní část až k přezce, k 
utěsnění.

Small - 12 LitresMedium - 51 LitresLarge - 117 Litres

Voděodolné ale udrží 
vodu i uvnitř (v případě,že 
dopravujete mokré 
předměty). K dispozici ve
tři velikostech.
Medium a Large Velikosti 
mají “připojeny” ramenní 
popruh. Každý pytel má 
další připevňovací rukojeť.

DAYSACK SUCHÉ TAŠKY

ROLL TOP SUCHÉ PYTLE

ROLL TOP SUCHÉ TAŠKY

Model který je znázorněn má elastický krajkový systém a 
pytel ze síťoviny s hydratačním systémem typu camelback, 
2 boční kapsy ze síťoviny pro lahve s vodou v provozu. 
Nášivka a 2 reflexní pásky jsou umístěny na suchý zip 
pro snadné odstranění pro tajné operace.Uvnitř pytle je 
vytisknuta jmenovka, kde si uživatel může přizpůsobit tašku 
s jejich jménem nebo sériovým číslem.Taška je lehká, váží 
pouze 1 kg. Roll Top Dry taška TPU oboustranně černá, s 
odnímatelnými popruhy na zádech. Popruhy jsou testovány 
na 100kg.

také k dispozici
ve žluté



NAVRHUJEME TAŠKY

LOGISTIC DEPARTMENT
Pannerdenstraat 20
Harbour number : 2200
3087 CH ROTTERDAM
The Netherlands

Tel        : +31(0) 10 454 99 11
Fax       : +31(0) 10 454 97 77

 

SMIT BAG

Version 1

Standard blue PVC colour tarpaulin  
    (close match to Pantone Process Blue/bright blue)

Yellow webbing -
Heavy Duty  like
harness

Velcro wrap handle
Based on the NDB52 
(the shorter version 
of the NDB5)

Same wheels as 
Voyager Lightweight

Top view

Top end view
30”

17”

Left side view

Right side view
Bottom end view

3”

Double loop handles 
made from webbing

Single loop handle made 
from webbing

19”

Stainless Steel nut and bolts
Wheels to be changable

Note: Zip puller to be lockable
with brass padlock

Stainless Steel
d - rings

Black Zip

Extra webbing piece
to make pulling the
bag easier - 42 cm
total length

Plastic reinforced runners

LOGISTIC DEPARTMENT
Pannerdenstraat 20
Harbour number : 2200
3087 CH ROTTERDAM
The Netherlands

Tel        : +31(0) 10 454 99 11
Fax       : +31(0) 10 454 97 77

Northern Diver pracuje s řadou zákazníků
po celém světě.
Společně se snažíme navrhovat a vyrábět 
produkty, které vyhovují potřebám svých 
zákazníků dokonale.
 
Tašky, které jsme vyrobili byly velmi úspěšné v 
důsledku naší tvrdé práce a pozornosti k detailu 
zajišťujicí každý prvek tašek šitý na míru podle 
vašich specifických požadavků.

Vyrobeny  pro Smit v Nizozemsku 
a navrženy tak, aby udržely velké 
množství váhy.

Materiál: Standardní modrá PVC 
barevná
plachta
Zesílený běžci na dně tašky
Nerezová ocel matice, šrouby a D - 
kroužky
Těžký popruhy

TAŠKY DESIGN
Řada tašek může být vyrobena, tak 
aby vyhovovala vašim specifikacím.
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Jako prominentní  návrhář a výrobce je Northern Diver schopen vyrobit brašny tak, aby vyhovovaly 
všechen potřebám, které můžete mít, od odborných záchrannářských brašen po ponorné suché 
tašky. Vyrábíme vše. 

VIEW 8

5cm

30×25cm

Reflective tap

10cm

Webbing carry handle is to be
fitted before the external pockets
and sewn all the way to the base

Neoprenová záchrannářská brašna vyvinutá pro Skotské 

Záchrannářské služby.

Reflexní stříbrný kostkovaný potisk. Crest vytištěn na

přední straně brašny a odnímatelnými popruhy na zádech.

Speciálně navržené kapsy pro uschování popruhů v případě potřeby. 

3 oddělené přihrádky  s rukojetí na vrcholu a šrouby pro uchopení 

ve spodní části vaku. Uvnitř jsou oddělené přihrádky s zapínáním na 

suchý zip - tyto mohou také být šité na míru dle vašich požadavků .

Zeptejte se nás na jakoukoliv radu, co potřebujete, pokud jde o 
vaše. požadavky na brašny.

BAG DESIGNED FOR THE SCOTTISH AMBULANCE SERVICE

KABELA URČENÁ PRO 
LONDÝNSKÉ HASIČE



NAFUKOVACÍ ČLUN

SUZUKI MOTORY

Model: DS400
Délka: 400 cm
Šířka: 200 cm
NO. komory: 3 +1
Průměr trubky: 50 cm
Maximální počet osob: 8 
+1
Hmotnost: 103 kg
Materiál: 1.2 mm PVC
Patro: hliník
4 panely
Motor *: 20HP

Nafukovací čluny dodávané
kompletní s dvěma vesly,
úchyty pro vesla, čerpadlo,
sada na opravy a tašku.

Model: DS500
Délka: 500 cm
Šířka: 200 cm
Počet komory: 4 +1
Průměr trubky: 52 cm
Maximální počet osob: 
12 +1
Hmotnost: 135 kg
Materiál: 1.2 mm PVC
Patro: hliník
Složitelný
5 Panelů
Motor *: 50HP

*Northern Diver Recommended Engines

LODĚ & MOTORY
Pro více informací kontaktujte Craig 
McColl

Jsme hlavními prostředky 
pro Suzuki přívěsné 

motory dvou a čtyřtaktní. 
Můžeme také dodat jinou 

značku.

V kombinaci s vysokým výkonem DOHC, vytváří přívěsný motor, který poskytuje vynikající výkon 
spolu s ekonomicky nejvyšší úrovní paliva.

20 HP MOTOR
Doporučená výška zrcadla: 508 mm (20in)

Hmotnost: 49,0 kg

Vrtání x zdvih: 60,4 x 57 mm

Spuštění systému: Elektrické a ruční

Typ motoru: OHC 4-ventil

Systém dodání paliva: Baterie-less

Elektronické vstřikování paliva

Počet válců: In-line 2

Zdvihový objem cm3: 327cc

Maximální výkon: 14.7kW

Full Throttle Provozní rozsah: 5,300 - 6,300

Řízení: Tiller

Olejová vana Kapacita: 1.0Lit.

Systém zapalování: digitální CDI

Alternátor: 12V 12A

Montáž motoru: Shear montáž

Výbava Metoda: Manuální Trim & Tilt

Převodový poměr: 2.08:1

Řazení: F-N-R

Výfuk: skrz vrtuli “Hub” výfuk

50 HP MOTOR
Doporučená výška zrcadla: 508 mm (20in)

Hmotnost: 104 kg

Vrtání x zdvih: 72,5 x 76,0 mm

Volba vrtule (rozteč): 9 \

Spuštění systému: Elektrické

Typ motoru: DOHC 12-ventil

Systém dodání paliva: Multi-Point

Sekvenční Elektronické vstřikování paliva

Počet válců: 3

Zdvihový objem cm3: 941cc

Maximální výkon: 36.8kW

Full Throttle Provozní rozsah: 5,300 - 6,300

Řízení: Dálkové

Olejová vana Kapacita: 2.7Lit.

Systém zapalování: Plně tranzistorový

Alternátor: 12V 19A

Montáž motoru: Shear montáž

Výbava Metoda: Power Trim a Tilt

Převodový poměr: 2.27:1 Gear Shift: F-N-R

Výfuk: skrz vrtuli “Hub” výfuk
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ZÁCHRANNÁ TYČ

TELESKOPICKÁ HŮL

•    Měkká, komfortní rukojeť s nylonovým 
     nastavitelným páskem
•    2x Šroub zámkový mechanismus pro 
     nastavení každé části
•    Vyrobeno z odolné hliníkové slitiny
•    3 dílná teleskopická/ rozšiřitelná tyč
•    Nastavitelná 50 do 140 cm

Lehká, rozšiřitelný-dosah záchranná tyč pro rozšířený rozsah záchrany 
/ vyhledávání. Součástí designu je robustní 3 prodlužovací rukojeť s 
jednoduchým, ale účinným zámkem mezi každou sekcí.

ZÁCHRANÁŘSKÉ 
VYBAVENÍ

•     Kompaktní, snadno přenosný, robustní

      design 

•     Přes 4,5 m dosah

•     Dobře viditelná pro použití při slabém  

      osvětlení

•     design ideální pro zaháknoutt, vytáhnout a    

      táhnout

•     Hmotnost: 1,5 kg

•     Délka (složená): 189,5 cm

•     Délka (rozšířené): 467 cm

•     šířka Háček: 8,2 cm, délka: 12 cm

dole:
Focený má na sobě dvoudílný
Flood Suit, Metalux Undersuit &
Freestyle bezpečnostní obuv. 
Model drží záchrannou tyč s 15M 
záchranným lanem  kolem pasu.



VÝVOJ PRODUKTŮ

Northern Diver má zaměstnance umístěné ve Velké 
Británii, Hong Kongu, Číně a části Evropy. Náš proces 
začíná setkáním a to buď osobně, nebo v našich 
kancelářích, továrnách nebo virtuální konference s 
využitím internetu. 

Nové vzory, produkty a vylepšení jsou vždy na pořadu 
jednání, kdy náš tým nejprve stanoví požadavky klienta 
dle jeho potřeb ještě před začátkem výroby. My poté 
dodáme  nebo vyrobíme kvalitní materiál k vybudování 
perfektního produktu.

Dohlížíme na neustálé zlepšení všech produktů, které 
nabízíme. Suché obleky například, jsou průběžně 
kontrolovány k zajištění té nejlepší kvality. Všechny 
výrobky jsou testováy, dokud tým není spokojený, že 
všechny výrobky Northern Diveru jsou nejlepší na trhu.

We will happily carry out repairs on suits 
and equipment.

Contact Us For Details.

+44 (0) 1257 25 69 37

REPAIRS SERVICES

  KOMERČNÍ

  ZÁCHRANÁŘI

  ARMÁDA

  SPORT
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Webové stránky Northern Diver poskytují obrovské množství 
informací o produktech.

To zahrnuje sportovní potápění, komerční potápění, vojenské 
potápění a námořní zařízení a RAF Search and Rescue.

Navíc, je tam množství informací, včetně brožuryke stažení, 
návody a videa, informace pro zákazníky o různých způsobech, 
jak se dostat do kontaktu s námi, nebo s jedním z mnoha našich 
prodejců.

NAJDETE NÁS ONLINE

Máme tým, který pracuje výhradně na zajištění našim 
zákazníkům, dodání přesně toho, co potřebují, když to potřebují.

Pokud byste chtěli, abychom vás navštívily  s dodávkou plnou 
vzorků, nebo možná byste chtěli strávit den s námi v našem
sídle, kde vás provedeme kolem,vezmeme vás na oběd...jen 
nás zkontaktujte. Možná byste chtěli trénink údržby a základní 
opravy... . Máme velmi dobrý systém rychlé odezvy, aby jsme 
se ujistili, že vše, co potřebujete, je řešeno tak rychle, jak je to 
možné. 

Chcete-li si domluvit návštěvu, nebo jednoduše se jen na něco 
zeptat, volejte
Craig na 01257 256934 nebo e-mail craig@ndiver.com
Lee na 01257 256935 nebo e-mail lee@ndiver.com

MY JSME TU PRO VÁS

Fire & Water Rescue
www.ndiver-rescue.com

Military Diving & Systems
www.ndiver-military.com

Commercial Diving
www.ndiver-commercial.com

Northern Diver se nachází ve městě Appley Bridge, Lancashire, 
kde
tým o 38 vysoce kvalifikovaných zaměstnanců pracujicích v 
různých odděleních s cílem dodávat nejlepší kvalitní výrobky 
do vojenského, obchodního a záchranářského odvětví po celé 
Velké Británii a bytku
světa.

Naše hlavní výrobní zařízení se nachází jen něco málo přes
hranice z Hong Kongem, zaměstnává 200 vysoce 
kvalifikovaných lidí, s plně ISO 9001 schválenou laboratoří pro 
testování materiálu a výrobku před a během výroby. Zaručujeme 
vynikajicí kvalitu a včasné dodávky. S našimy inžernýry v Hong 
Kongu máme každodenní kontakt přes Skype a e-mail.

Více než 40 let působení ve speciálně navržených účelových 
zařízení, zahrnující sklady, showroomy,  oddělení výroby a 
opravy a mnohem
více. £2.5 na skladě s 6 měsíčním obratem, který zajišťuje, že 
ůžeme nabídnout rychlou dodávku většině našich zákazníků.

O NÁS

Jsme neustále v pohybu vpřed a tvrdě pracujeme, aby jsme 
přinesli Vám, našim zákazníkům, nejlepší možné produkty.  
Vítáme nové myšlenky a výzvy, s otevřenou náručí a slibujeme, 
že všichni z nás v ND  bude i nadále tvrdě pracovat, aby bylo 
dosaženo co nejvyšší
kvality a servisu.



Nacházíme se v Appley Bridge
pouhých 5 minut od dálnice M6 (J27))

Fire & Water Rescue
01257 25 69 34  |  www.ndiver-rescue.com

Military Diving & Systems
01257 25 69 36  |  www.ndiver-military.com

Commercial Diving Equipment
01257 25 69 49  |  www.ndiver-commercial.com

NORTHERN DIVER VYHRÁL RNLI SMLOUVU

Craig McColl  - Fire & Rescue Specialist 
Tel: +44 (0) 1257 25 69 34    Mob: +44 (0) 7854 252 013   Email: craig@ndiver.com   Web:  www.ndiver-rescue.com

Northern Diver International Ltd,
East Quarry, Appley Lane North, Appley Bridge, Wigan, Lancashire, UK, WN6 9AE

PRODYŠNÝ SUCHÝ OBLEK PRO IRSKOU 
POBŘEŽNÍ STRÁŽ

• 210D Nylonově plně prodyšní horní části těla
• 480D Polyester Tri-laminátová dolní část těla
• Super elastická neprénová krční manžeta a zápěstní manžety
• Reflexní lemování a Reflexite
• BDM středně těžký mosazný  zip
• Boční kapsa na zip
• Scribble kapsa opatřena na přední noze
• Kevlar tištěné kolenní záplaty 
• CE schváleno Dunlop bezpečnostní 
polyuretanová obuv připevněna k obleku

•    Taslan Nylonové, bavlněné, plně prodyšné
     320D celé tělo
•    Fleecem lemovaný komfortní límec
•    Rychle vyměnitelné zápěstní manžety
•    Úzké reflexní lemování a Reflexní pásky
•    YKK Aquaseal zip
•    Identifikační potisk a logo dle zákazníkova    
     specifikací
•    D-kroužek znerezové oceli
•    Boční kapsy se zavírání na suchý zip 
•    Vodotěsná kapsa na mobil
•    Kevlar kolenní záplaty pro extra ochranu
•    CE schváleno Northern Diver neoprénová
     bezpečnostní obuv 
•   Výroba na zakázku - všechny velikosti
     jsou k dispozici

Po 3 letech intenzivní hospodářské soutěže 
byla Northern Diveru udělena RNLI smlouva na 
dodávání záchrannářských suchých obleků.


