Mezinárodní výstava lodí a vodních sportů

Brno – Výstaviště, 10. – 13. 11. 2011
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Jachty a čluny

Vodní skútry, příslušenství a vybavení

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.99

4.1
4.2
4.99

Plachetnice ploutvo-kýlové
Plachetnice s pevným kýlem
Regatové plachetnice
Katamarány
Motorové jachty a kajutové lodě
Motorové lodě a čluny
Motorové čluny pro vodní sporty
Závodní motorové čluny
Čluny na elektrický nebo solární pohon
Lodě na parní pohon
Vznášedla
Šlapadla
Jachty a čluny jiné

Motory a motorová technika pro lodě
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.99

Benzínové motory
Naftové motory
Elektromotory
Plynové motory
Tryskové pohony
Lodní šrouby
Hydraulická zařízení
Zařízení ovládaní motoru
Baterie
Motory a motorová technika pro lodě jiné

Vybavení a potřeby pro jachty a čluny
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.99

Elektrická instalace, elektro-systém
Navigace, komunikace - vybavení a potřeby
Vodní systém - pitná voda, odpadní voda
Systémy topení, větrání a klimatizace
Záchranné vybavení a potřeby
Vnitřní vybavení lodí - podlahy, stěny
Lodní kuchyně - vybavení a potřeby
Vybavení palub lodí
Kotvení lodí - vybavení a potřeby
Přívěsy a ostatní vybavení pro transport lodí
Vybavení a potřeby pro jachty a čluny jiné

Vodní skútry
Oblečení a oděvy pro provoz vodních skútrů
Vodní skútry, příslušenství a vybavení jiné

Kanoistika, kajaking, rafting, veslování - vybavení
a potřeby
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.99

Kanoe
Kajaky
Rafty, nafukovací čluny
Veslice, pramice
Pádla, vesla
Plovací vesty, přilby
Vybavení a potřeby pro kanoistiku, kajaking, rafting a
veslování jiné

Surfing, windsurfing, kitesurfing - vybavení
a potřeby
6.1
6.2
6.3
6.99

Surfy, windsurfy, kitesurfy - prkna
Plachty, padáky - kites
Neopreny, oblečení pro surfing
Vybavení a potřeby pro surfing, windsurfing a kitesurfing
jiné

Vodní lyžování, wakeboarding, kneeboarding vybavení a potřeby
7.1
7.2
7.3
7.99

Vodní lyže
Wakeboardy
Kneeboardy
Vybavení a potřeby pro vodní lyžování, wakeboarding a
kneeboarding jiné

Potápěčská technika, vybavení a potřeby pro
potápění
8.1
8.2
8.3
8.4
8.99

Základní vybavení pro potápění - ploutve, brýle, šnorchly
Potápěčské dýchací přístroje
Neopreny, skafandry - oblečení pro potápění
Lampy, kamery, fotoaparáty pro potápění
Vybavení a potřeby pro potápění jiné

Oblečení, obuv a doplňky pro vodní sporty
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.99

Funkční prádlo a oblečení
Móda v oblasti vodních sportů
Obuv pro vodní sporty
Rukavice, čepice, klouboky pro vodní sporty
Hodinky a další doplňky pro vodní sporty
Oblečení, obuv a doplňky pro vodní sporty jiné

Organizace, kluby, instituce a sportovní týmy
10.1
10.2
10.3
10.4
10.99

Úřady, státní organizace
Nestátní organizace a sdružení
Sportovní kluby
Sportovní týmy
Organizace, kluby, instituce a sportovní týmy jiné

Přístaviště, zařízení pro vodní sporty
11.1
11.2
11.99

Přístaviště
Vybavení přístavišť
Přístaviště, zařízení pro vodní sporty jiná

Služby - chartery, poradenství, pojištění,
vzdělávání
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7
12.99

Chartery, vodní turistika
Poradenství - architektura, konstrukce, design a
klasifikace lodí
Pojištění lodí
Leasing a financování lodí
Vzdělávání - školy, kurzy, školení v oblasti vodních
sportů
Technické služby - opravy, transport, skladování lodí
Kotvení, registrace lodí
Služby v oblastí lodí a vodních sportů jiné

Média v oblasti lodí a vodních sportů
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
13.99

Knihy s tématikou lodí a vodních sportů
Odborné časopisy a magazíny
Námořní mapy a atlasy
Video s tématikou lodí a vodních sportů
Internetové servery v oblasti lodí a vodních sportů
Média v oblasti lodí a vodních sportů jiná

