
Wypożyczalnie Na Wiatr to miejsca, 

w których znajdziesz największy wybór 

nowoczesnych sprzętów oraz atrakcji 

wodnych. Nasze punkty zlokalizowane 

są w Olsztynie, Iławie oraz Sile.

KATALOG SPRZĘT WODNY



SPIS TREŚCI:
Wypożyczalnia Olsztyn Boutique Tiffi

Motorówka Spacerowa Alex

Motorówka Spacerowa Grand

Motorówka Malibu XTI 23

Motorówka Grand 550SL

Skuter Wodny Sea-Doo Trixx 3p

Skuter Wodny Sea-Doo GTI

Skuter Wodny Sea-Doo Wake 170

Wakeboard /Narty Wodne /Mononarta

/Kneeboard

Dmuchane Zabawki Do Holowania 

Jacht Żaglowy Tango 730N

Hulajnoga Elektryczna 

Wypożyczalnia Siła Marina Club

Łódź Elektryczna Coco

Łódź Elektryczna Namare

Deska SUP

Windsurfing

Jacht Żaglowy Omega

Kajak

Łódź Wiosłowa

Wypożyczalnia Iława Grand Tiffi

Motorówka Spacerowa Alexa

Motorówka Spacerowa Boutique

Motorówka Spacerowa Grand

Motorówka Malibu XTI 23

Motorówka Cap Camarat Ghost

Skuter Wodny Sea-Doo Spark Trixx 3p

Skuter Wodny Sea-Doo GTI

Skuter Wodny Sea-Doo Wake 170

Wakeboard /Narty Wodne /Mononarta

/Kneeboard

Dmuchane Zabawki Do Holowania



539 208 103

Wypożyczalnia zlokalizowana 

jest w północno-zachodniej części 

Olsztyna przy jeziorze Ukiel (Krzywe), 

które składa się z czterech akwenów 

połączonych ze sobą cieśninami. 

Nasza oferta skierowana jest dla 

wszystkich tych, którzy chcą aktywnie 

spędzić czas na wodzie. Spośród 

naszej nowoczesnej floty każdy 

znajdzie coś dla siebie. 

WYPOŻYCZALNIA OLSZTYN

TIFFI BOUTIQUE HOTEL

Olsztyn ul. Żeglarska 7



MOTORÓWKA MALIBU XTI 23 
motorówka do sportów wodnych doskonale 

sprawdza się także podczas rejsów rodzinnych, 

wieczorów panieńskich oraz kawalerskich

- 9-osobowa

- silnik stacjonarny V8 o pojemności 5.7L 
i mocy 400KM

- posiada POWER WEDGE do wytwarzania fali

- platforma do pływania

- cooler

- radio

- motorówka dostępna jest tylko ze sternikiem   



MOTORÓWKA SAXDOR 200

- 6-osobowa

- silnik zaburtowy o mocy 115KM

- zestaw HiFi

- simrad

- maszt do holowania

- sundeck (pokład słoneczny)

- bimini (daszek chroniący przed słońcem)

- motorówkę możesz prowadzić samodzielnie jeżeli 
posiadasz co najmniej patent Sternika 
Motorowodnego lub z naszym sternikiem za sterem 

wygodna, szybka i zwinna motorówka która 

doskonale sprawdzi się przy rodzinnych rejsach 

jak i uprawianiu sportów wodnych 



- 6-osobowa

- silnik zaburtowy o mocy 115KM

- Radio

- motorówkę możesz prowadzić 
samodzielnie jeżeli posiadasz co 
najmniej patent Sternika 
Motorowodnego lub z naszym 
sternikiem za sterem 

MOTORÓWKA GRAND 550SL 

szybka, zwinna i lekka motorówka, 

stworzona do tego by poradzić sobie 

w każdych warunkach 



ta niepozornie wyglądająca 

jednostka swoją mocą zaskoczyła 

niejednego fana sportów wodnych

SKUTER WODNY SEA-DOO 
WAKE 170 

- 3-osobowa

- moc 170KM

- system VTS (Variable Trim System)

- system iBR (inteligentny hamulec i wsteczny)

- na tym skuterze możesz pływać samodzielnie, 
jeżeli posiadasz co najmniej patent Sternika 
Motorowodnego lub pod okiem naszego 
instruktora



- 3-osobowa

- moc 130KM

- system VTS (Variable Trim System)

- system iBR (inteligentny hamulec i wsteczny)

- na tym skuterze możesz pływać samodzielnie, 
jeżeli posiadasz co najmniej patent Sternika 
Motorowodnego lub pod okiem naszego 
instruktora

SKUTER WODNY SEA-DOO GTI 

to stabilna i wygodna, świetnie 

sprawdzająca się do turystycznego 

pływania jak i szalonej zabawy na wodzie. 



ta figlarna jednostka doskonale 

sprawdzająca się podczas 

szalonego rajdu po wodzie

SKUTER WODNY SEA-DOO SPARK 
TRIXX 3P 

- 2-osobowa

- moc 90KM 

- na tym skuterze możesz pływać samodzielnie, 
jeżeli posiadasz co najmniej patent Sternika 
Motorowodnego lub pod okiem naszego 
instruktora 



doskonale sprawdza się 

podczas rodzinnego rejsu 

lub wypadu ze znajomymi

MOTORÓWKA SPACEROWA GRAND

- 6-osobowa

- silnik o mocy 10KM 

- sundeck (pokład słoneczny)

- bimini (daszek chroniący przed 
słońcem)

- platformy pływające

- Radio

- uprawnienia nie są wymagane



- 4-osobowa

- silnik o mocy 10KM  

- sundeck (pokład słoneczny)

- bimini (daszek chroniący przed 
słońcem)

- Drabinka

- Radio

- uprawnienia nie są wymagane 

MOTORÓWKA SPACEROWA ALEX 

doskonała by cieszyć się 

słońcem i odpoczywać 

podczas ,,spaceru” po wodzie



WAKEBOARD   
wakeboarding polega na pływaniu na desce po wodzie 

trzymając się liny przymocowanej do motorówki

NARTY WODNE 
narciarstwo wodne to jazda na dwóch nartach po 

wodzie za holującą motorówką MONONARTA
dla tych bardziej zaawansowanych w jeździe na nartach 

mamy w ofercie mononartę, która jest modyfikacją 

tradycyjnych nart wodnych.

KNEEBOARD
to deska do pływania za motorówką na kolanach. 

Przeznaczona dla tych, którzy chcą doświadczyć jak wiele 

zabawy daje pływanie na lince, ale nie mają umiejętności 

by pływać na stojąco. 



W naszej ofercie znajdziecie zabawki takie jak:

- KÓŁKO THRILLER

- XO

- LOTKA

DMUCHANE ZABAWKI DO 
HOLOWANIA

Holowanie na dmuchanych zabawkach 

dostarcza nadzwyczajnych emocje, daje 

zastrzyk adrenaliny oraz zapewnia 

niezapomniane wrażenia.  



JACHT ŻAGLOWY TANGO 730N 

To jacht bardzo szybki, zwrotny z szerokim 

i bardzo wygodnym kokpitem. Charakteryzuje 

się dużą statecznością oraz możliwością 

efektownego halsowania przy ostrych kursach.

- 6-osobowa  

- silnik zaburtowy o mocy 4 KM

- tą jednostką możesz pływać z naszym profesjonalnym 

sternikiem 



- zasięg 20 km

- maksymalna prędkość 

20 km/h

- 2 zakresy prędkości, eco

i drive

HULAJNOGA ELEKTRYCZNA

to idealna alternatywa dla tych, 

którzy chcą w szybki i nowoczesny 

sposób zwiedzić okolicę. 



WYPOŻYCZALNIA SIŁA MARINA 
CLUB 

Wypożyczalnia zlokalizowana jest 

w miejscowości Siła, położonej niedaleko 

Olsztyna na półwyspie. Jezioro Wulpińskie

objęte jest strefą ciszy i składa się z dwóch części 

połączonych cieśniną. Nasza wypożyczalnia 

zainteresuje wszystkich miłośników bliskości z 

naturą, szukających ciszy i spokoju. 

570 115 385 Siła 100



- 6-osobowa 

- sundeck (pokład słoneczny)

- bimini (daszek chroniący przed słońcem)

- radio

- Silnik elektryczny

- uprawnienia nie są wymagane

ŁÓDŹ ELEKTRYCZNA BOUTIQUE 

to jednostka świetnie sprawdzająca się do 

rejsów, podczas których możemy cieszyć 

się ciszą i relaksem na wodzie.



ŁÓDŹ ELEKTRYCZNA COCO 

- 4-osobowa  

- silnik elektryczny

- bimini (daszek chroniący przed słońcem)

- uprawnienia nie są wymagane 

pełni funkcję nowoczesnego leżaka 

lub prywatnej wyspy, którą możesz 

wypłynąć na pełne jezioro.



DESKA SUP 

Pływanie na deskach SUP to 

świetny sposób na aktywny 

wypoczynek na wodzie i znakomita 

okazja do spędzenia czasu w 

otoczeniu malowniczej przyrody.



- 2-osobowe 

- 3-osobowe (w przypadku gdy trzecią 

osobą jest dziecko do lat 6)

cisza, spokój, a dookoła tylko 

Ty i błękit jeziora

KAJAK



- 5-osobowy 

- tą jednostką możesz pływać z naszym profesjonalnym 

sternikiem 

to jacht, który doskonale sprawdzi się dla 

osób które chcą podszkolić swoje 

umiejętności oraz spędzić czas na wodzie.

JACHT ŻAGLOWY OMEGA



WINDSURFING 

pływanie na desce z żaglem to sport 

dla osób w każdym wieku, daje 

uczucie wolności, radości i satysfakcji.  

Na naszych deskach możesz pływać 

samodzielnie lub skorzystać z lekcji 

z naszym instruktorem.  



ŁÓDŹ WIOSŁOWA 

idealnie sprawdzi się na wypad na 

ryby z kolegami jak i na rodzinne 

zwiedzanie okolicy.  

- 3-osobowa 

Autor fotografii: Helena Ludkiewicz



Wypożyczalnia zlokalizowana jest 

przy najdłuższym jeziorze w Polsce. Na 

Jezioraku znajduje się wiele zatok, półwyspów,  

16 wysp, w tym Wielka Żuława – największa wyspa 

śródlądowa w Polsce. Dysponujemy najnowocześniejszym 

sprzętem motorowodnym na Jezioraku. Nasza oferta 

skierowana jest do wszystkich miłośników wypoczynku 

na wodzie. 

WYPOŻYCZALNIA IŁAWA 
GRAND HOTEL TIFFI 

539 204 433 Iława ul. Jarosława Dąbrowskiego



MOTORÓWKA CAP CAMARAT

nowoczesna i szybka motorówka, 

doskonała dla osób ceniących 

sobie luksus oraz prestiż

- 10-osobowa 

- silnik zaburtowy o mocy 300KM

- bimini (daszek chroniący przed słońcem)

- sundeck (pokład słoneczny)

- lodówka

- Stolik

- Radio

- motorówka dostępna jest tylko ze sternikiem 



MOTORÓWKA MALIBU XTI 23 

Motorówka do sportów wodnych doskonale 

sprawdza się także podczas rejsów rodzinnych, 

wieczorów panieńskich oraz kawalerskich.

- 9-osobowa

- silnik stacjonarny V8 o pojemności 5.7L 
i mocy 400KM

- posiada POWER WEDGE do wytwarzania fali

- platforma do pływania

- cooler

- radio

- motorówka dostępna jest tylko ze sternikiem   



wygodna, szybka i zwinna motorówka która 

doskonale sprawdzi się przy rodzinnych rejsach 

jak i uprawianiu sportów wodnych 

MOTORÓWKA SAXDOR 200

- 6-osobowa

- silnik zaburtowy o mocy 115KM

- zestaw HiFi

- simrad

- maszt do holowania

- sundeck (pokład słoneczny)

- bimini (daszek chroniący przed słońcem)

- motorówkę możesz prowadzić samodzielnie jeżeli 
posiadasz co najmniej patent Sternika 
Motorowodnego lub z naszym sternikiem za sterem 



doskonale sprawdza się 

podczas rodzinnego rejsu 

lub wypadu ze znajomymi

MOTORÓWKA SPACEROWA GRAND

- 6-osobowa

- silnik o mocy 10KM 

- sundeck (pokład słoneczny)

- bimini (daszek chroniący przed 
słońcem)

- platformy pływające

- Radio

- uprawnienia nie są wymagane



to jednostka świetnie sprawdzająca się 

do rejsów, podczas których możemy 

cieszyć się ciszą i relaksem na wodzie.

MOTORÓWKA SPACEROWA 
BOUTIQUE

- 6-osobowa

- silnik o mocy 10KM 

- sundeck (pokład słoneczny)

- bimini (daszek chroniący przed 
słońcem)

- platformy pływające

- Radio

- uprawnienia nie są wymagane



- 4-osobowa

- silnik o mocy 10KM  

- sundeck (pokład słoneczny)

- bimini (daszek chroniący przed 
słońcem)

- Drabinka

- Radio

- uprawnienia nie są wymagane 

MOTORÓWKA SPACEROWA ALEX 

doskonała by cieszyć się 

słońcem i odpoczywać 

podczas ,,spaceru” po wodzie



ta niepozornie wyglądająca 

jednostka swoją mocą zaskoczyła 

niejednego fana sportów wodnych

SKUTER WODNY SEA-DOO 
WAKE 170 

- 3-osobowa

- moc 170KM

- system VTS (Variable Trim System)

- system iBR (inteligentny hamulec i wsteczny)

- na tym skuterze możesz pływać samodzielnie, 
jeżeli posiadasz co najmniej patent Sternika 
Motorowodnego lub pod okiem naszego 
instruktora



- 3-osobowa

- moc 100KM

- system VTS (Variable Trim System)

- system iBR (inteligentny hamulec i wsteczny)

- na tym skuterze możesz pływać samodzielnie, 
jeżeli posiadasz co najmniej patent Sternika 
Motorowodnego lub pod okiem naszego 
instruktora

SKUTER WODNY SEA-DOO GTI 

to stabilna i wygodna, świetnie 

sprawdzająca się do turystycznego 

pływania jak i szalonej zabawy na wodzie. 



ta figlarna jednostka doskonale 

sprawdzająca się podczas 

szalonego rajdu po wodzie

SKUTER WODNY SEA-DOO SPARK 
TRIXX 3P 

- 2-osobowa

- moc 90KM 

- na tym skuterze możesz pływać samodzielnie, 
jeżeli posiadasz co najmniej patent Sternika 
Motorowodnego lub pod okiem naszego 
instruktora 



WAKEBOARD   
wakeboarding polega na pływaniu na desce po wodzie 

trzymając się liny przymocowanej do motorówki

NARTY WODNE 
narciarstwo wodne to jazda na dwóch nartach po 

wodzie za holującą motorówką MONONARTA
dla tych bardziej zaawansowanych w jeździe na nartach 

mamy w ofercie mononartę, która jest modyfikacją 

tradycyjnych nart wodnych.

KNEEBOARD
to deska do pływania za motorówką na kolanach. 

Przeznaczona dla tych, którzy chcą doświadczyć jak wiele 

zabawy daje pływanie na lince, ale nie mają umiejętności 

by pływać na stojąco. 



W naszej ofercie znajdziecie zabawki takie jak:

- KÓŁKO THRILLER

- XO

- LOTKA

DMUCHANE ZABAWKI DO 
HOLOWANIA

Holowanie na dmuchanych 

zabawkach dostarcza nadzwyczajnych 

emocje, daje zastrzyk adrenaliny oraz 

zapewnia niezapomniane wrażenia.  



OBIERZ KURS NA PRZYGODĘ


