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Yachtaman jest marką działająca w branży żeglarskiej, prowadząca sprzedaż wysyłkową osprzętu
żeglarskiego i wyposażenia jachtów. W naszej ofercie znajdziesz: wodny sprzęt ratunkowy: kamizelki
ratunkowe, asekuracyjne dla dzieci, dorosłych i zwierząt. Klasyczne drewniane pagaje, bosaki, wiosła, do
łodzi, kajaków, pontonów i jachtów. Chemia jachtowa w tym kleje stosowane w szkutnictwie i farby
jachtowe. Odzież żeglarska w tym profesjonalne morskie sztormiaki. Sztywny sztag z rolerem foka, rolfok
bardzo dobry produkt, który przez 15 lat obecności na polskim rynku wyrobił sobie opinię niezawodnej
konstrukcji. Okucia pokładowe ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej. Oferujemy także usługi szycia żagli i
lazy jack. Dążymy do osiągnięcia wysokiej jakość wyrobów, do jachtów, żaglówek, łodzi i kajaków, dostępnej
w przystępnej cenie. Nasze produkty żeglarskie to gwarancja satysfakcji, którą zapewniamy dzięki wysokiej
jakości. Dokładamy szczególnej staranności, żeby oferowane przez nas osprzęt jachtowy spełniał wszystkie
wymagania Żeglarzy. Szczególny nacisk kładziemy na trwałość, aby można było cieszyć się z użytkowania
osprzętu na wodzie przez długie lata. Oferujemy bogatą gamę produktów jachtowych, ze stali nierdzewnej i
kwasoodpornej, A2 i A4, dedykowanych specjalnie dla żeglarstwa. Dla naszych klientów przygotowaliśmy
również bogaty asortyment sprzętu ratunkowego renomowanych producentów, takiego jak kamizelki
ratunkowe, kamizelki asekuracyjne, w różnych rozmiarach, dla dzieci i dla dorosłych. Dla wędkarzy,
kajakarzy, żeglarzy, wodniaków przygotowaliśmy bogatą gamę drewnianych wioseł. Między innymi pagaje,
wiosła do łodzi, kajakowe, do pontonu oraz bosaki. Dla osób planujących remont kadłuba mamy najlepsze na
rynku farby jachtowe i kleje. Oferowany przez nas sztywny sztag, od 15 lat cieszy się dużym uznaniem.
Powstał z myślą o jachtach śródlądowych lecz świetnie sprawdza się na jachtach morskich.
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