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AKCIE A ZĽAVY

NAJPREDÁVANEJŠIE

Hausbóty
Lode a člny



Lodné motory



Pontóny móla plaváky



Lodné príslušenstvo a

Pontónová
hliníková loď
Shiptech 630-...

Lodný príves VP40L (5,35m
príves)

Lodný príves VP35L (4,95m
príves)



6 999,00 € s DPH

4 999,00 € s DPH

799,00 € s DPH

769,00 € s DPH

5 832,50 € bez DPH

4 165,83 € bez DPH

665,83 € bez DPH

640,83 € bez DPH

doplňky
Prívesy na lode, člny a
vodné skútre





Pontónová
hliníková loď
Shiptech 795-...

skútrov a lodí







JetSki dock - parkovanie

Vodné bicykle

Záchranné prostriedky
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Šlapadlá

Hasiace prístroje
Vodné športy

výletné plavby
Rozumiem!



Registrácia termínu -

poskytovať lepšie funkcie. Zistite viac



Tento web používa súbory Cookies, lodí
prostredníctvom ktorých Vám môžeme



Výletné plavby / prenájom



Služby a kurzy

Záchranná
vesta plávacia Normal

Neoprénová
vesta Devocean
Vice (waterski)

Záchranná
vesta plávacia
detská - Fisch

24,90 € s DPH

79,95 € s DPH

Záchranná
vesta plávacia
detská SpongeBob

20,75 € bez DPH

66,63 € bez DPH

39,90 € s DPH
33,25 € bez DPH

BLOG
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39,90 € s DPH
33,25 € bez DPH

Zimné parkovanie lodí – HALA a
PARKOVANIE

Vitajte v internetovom obchode "Lode a člny"
spoločnosti Shiptech s.r.o.
Pripravili sme pre Vás špeciálnu ponuku pre výletné plavby na Dunaji na prekrásnej otvorenej lodi. Pre bližšie informácie
kliknite na tento odkaz www.vyletne-plavby.sk

HAUSBOT 13×12 – práve
realizujeme
Nová 10m kajutová loď spustená na
vodu – Schab CAB 10
Motorový hausbót – Schab 11x3m
Pontón – Hotel Salamandra Resort
Ponton – Hotel Malvazia

Naša spoločnosť sa zaoberá predajom lodí, člnov a lodného príslušenstva. Okrem samotného predaja lodí
poskytujeme zákazníkovi aj ďalšie služby, ktoré súvisia s vodou. Ak potrebujete získať preukaz vodcu malého
plavidla Vám radi poskytneme naše služby. Na prepravu člnov Vám ponúkame kvalitné lodné prívesy, ktoré Vás
určite záujmu aj dobrou cenou. Na kotvenie a parkovanie člnov a vodných skútrov neváhajte navštíviť našu ponuku
oceľových a plastových pontónov, ktoré Vám zjednodušia nastupovanie a vystupovanie z člnov. Pre rekreačné a
profesionálne účely Vám ponúkame vodné bicykle, ktoré sú vyrábané z kvalitných plastov resp. laminátu. Nesmieme
zabudnúť na kvalitné lodné motory Európskeho výrobcu a distribútora značky Yamaha pod svojím menom Selva.
Okrem prevádzkovania obchodu Lode a člny sa naša spoločnosť zameriava hlavne na vytváranie návrhov a následnú
realizáciu projektov rekreačných aj technických plavidiel, hausbótov, člnov a lodí, pontónov a pod. Našim
cieľom je poskytovať klientom komplexné služby od konzultácie, návrhu projektu až po jeho realizáciu a následný
servis. Projekcia a výroba je zameraná najmä na oceľové a hliníkové konštrukcie, pričom okrem týchto materiálov
pracujeme aj s kompozitnými materiálmi, laminátom a drevom.

Odber noviniek

Vpíšte e-mailovú adresu

Pridajte sa k nám
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Lode a člny
Závodná 3 (Bývala budova
Hydrostavu)
821 06 Bratislava
Slovensko
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