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Udostępnij

Technical Diving Center to firma zlokalizowana na terenie Częstochowy, istniejemy już od ponad 10 lat. Przez cały ten okres staraliśmy się,
aby nasze usługi stawały zawsze na najwyższym poziomie. Na chwilę obecną jesteśmy profesjonalnym centrum nurkowym mającym w swym
zakresie:
Profesjonalny sklep nurkowy. W naszej ofercie znajdziecie Państwo pełny asortyment sprzętu przeznaczonego do nurkowań technicznych,
rekreacyjnych, jaskiniowych i rebreatherowych – jesteśmy jedynym autoryzowanym dealerem suchych skafandrów DUI na Polskę,
bezapelacyjnie lidera wśród producentów kombinezonów nurkowych na świecie, ponadto posiadamy przedstawicielstwa takich firm jak:
Interspace System producenta rebreatherów Megalodon, Ap Valves – rebreathery Inspiration, Luxfer i EuroCylinder główni światowi
producenci butli nurkowych, czy też Suex oraz Dive Xtras- profesjonalne skutery podwodne. Nasze centrum nurkowe bardzo ściśle
współpracuje z niemiecką firmą BtS- jedną z największych firm nurkowych na świecie specjalizującej się w handlu głównie sprzętem
związanych z ideologią „DIR”. Oferujemy rzetelne i profesjonalne doradztwo w zakupie sprzętu oparte na naszych własnych doświadczeniach
oraz odczuciach wyciągniętych z wody a nie z internetu.
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Nasi serwisanci to wysoko wykwalifikowani specjaliści świadczący swoje usługi w zakresie: napraw,
przeróbek czy regeneracji sprzętu nurkowego. Jesteśmy jedynym w kraju autoryzowanym serwisem firmy DUI, posiadamy profesjonalny
sprzęt do wykonywania testów szczelności, oraz szycia i klejenia suchych skafandrów. Od 2013 jesteśmy autoryzowanym centrum
serwisowym firmy SUEX. Nasza oferta to również serwis automatów oddechowych takich marek jak: Apex, Posejdon, Aqualung, ScubaTech
czy Halcyon. Ponadto oferujemy pełen serwis na cały zakupiony sprzęt w naszym centrum nurkowym od oświetlania poprzez skutery na
rebreatherach kończąc. Zajmujemy się również legalizacją butli.
Gas Blending. Nasze zaplecze związane z nabijaniem butli to: bank powietrza składający się z czternasto-50 litrowych butli, i bank nitroksu 32
o takich samych parametrach objętościowych, 300 barowa sprężarka firmy Coltri Sub o mocy 300 litrów na minutę, filtr molekularny firmy
Lawrence Factor, Booster pompa firmy Haskel z możliwością sprężania aż do 300bar oraz analizatory tlenowe i helowe firmy Analox i
Greisinger. Nasze centrum nurkowe oferuje pełen zakres ładowania butli od powietrza, nitroxów 22%-99%, do wysokich trymiksów, wszystko z
możliwością nabicia do 300bar. Wszystkie usługi wykonywane są na miejscu i na „poczekaniu” przez licencjonowanych Blenderów.
Oferta szkoleniowa. Jest to dział w naszej firmie prowadzony przez dwóch instruktorów nurkowania Adriana Żywiołka oraz Roberta
Jabłońskiego- właściciela firmy CCR Sp. z o. o. i współwłaściciela firmy BtS Europa AG Oferujemy pełny wachlarz szkoleń począwszy od
kursów rekreacyjnych, technicznych, rebreatherowych i jaskiniowych, skończywszy na kursach instruktorskich oraz trenerskich niemalże
wszystkich poziomów. Posiadamy profesjonalnie przygotowaną sale multimedialną oraz bogato wyposażoną szkołę ze sprzętem najwyższej
jakości, przeznaczoną tylko na potrzeby kursów. Cały program szkoleniowy prowadzony jest według standardów federacji PSAI, której to
siedziba główna w naszym kraju znajduje się również w naszym centrum. Z federacją PSAI jesteśmy związani od 2006r. Jest to czołowa
organizacja nurkowa specjalizująca się głównie w szkoleniach technicznych, głębokich nurkowaniach powietrznych, a przede wszystkim
nurkowaniach jaskiniowych.
Turystyka nurkowa. Przez cały rok nasze centrum organizuje wyjazdy w najbardziej popularne i te rzadziej odwiedzane miejsca nurkowe na
całym świecie. Nasz kalendarz ustalany jest pod kątem zainteresowań naszych kursantów. Naszymi stałymi punktami odwiedzanymi co roku
są:
- jaskinie północnej części Florydy,
- jaskinie w Francji w rejonie Lot,
- malownicze ceneonty w Meksyku,
- techniczne safari w Egipcie na Łodzi MV Tala,
- nurkowania wrkowe na Sardynii
- nurkowania w okolicach chorwackiej wyspy Vis
Kolejnym działem są wyjazdy kilkudniowe (3-4dni nurkowe). W rejony zlokalizowane bliżej naszego kraju jak np.:
- jaskinia Molnar Jasnos w Budapeszczie
- zalana kopalnia Miltitz w Niemczech oraz zlokalizowane w tym samym rejonie kamieniołomy,
- nurkowania w kopalniach Christine I i Schwalefeld w Willingen
Rejon naszego kraju obejmuje wyjazdy głównie na dwa chyba najbardziej znane nurkowiska w Polsce:
- Jezioro Hańcza (max. gł. 104m)
- morze Bałtyckie – nurkowania wrakowe.
Oprócz wyjazdów przedstawionych poniżej w każdy weekend organizujemy wyjazdy jednodniowe na zbiorniki nurkowe:
- Jaworzno – Koparki,
- Kraków – Zakrzówek,
- Hermanice w Czechach.
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