
Wakeboard to jeden z najpopularniejszych sportów ekstremalnych uprawianych na wodzie, 
który posiada miliony zagorzałych fanów. W Polsce możemy go uprawiać coraz intensywniej 
dzięki działalności Bezpiecznej Przystani – firmie, która chociaż działa na rynku niespełna 
trzy lata, zbudowała już szesnaście Wake Parków na terenie kraju. A to dopiero początek.

 

Bezpieczna Przystań jest w Polsce wyłącznym przedstawicielem niemieckiej firmy Sesitec, lidera 
wśród producentów obiektów przeznaczonych do wakeboardingu i nart wodnych. Historia Sesitec’a 
sięga 1992 roku, kiedy to jej twórca Christian von Lerchenfeld zauważył drzemiący potencjał w tej 
branży.  Dziś  może  się  pochwalić  komplesową  realizacją  ponad  osiemdziesięciu  projektów
i sprzedażą ponad dwustu wyciągów na całym świecie.

„Synergia, jaką udało nam się osiągnąć we współpracy z firmą Sesitec owocuje wprowadzaniem 
nowatorskich  rozwiązań,  takich  jak  „Lake  Control”  i  „System 2.0”,  które  zwiększają  komfort
i  bezpieczeństwo  uprawiających  ten  sport  –  informuje  Piotr  Ławniczak,  właściciel  firmy 
Bezpieczna  Przystań.  I  dodaje  –  „naszą  misją  jest  budowanie  świadomości  społecznej  sportów 
wodnych  na  torach  z  wyciągami,  takich  jak  wakeboarding  i  narciarstwo  wodne.  W  swoich 
działaniach kierujemy się tworzeniem obiektów sportowych przyjaznych środowisku naturalnemu. 
Działamy kompleksowo, nie  tylko projektujemy i  budujemy cały obiekt,  ale także świadczymy 
usługi  doradcze  w  tym  zakresie.  Wiemy,  jak  budować  inwestycje,  które  z  jednej  strony  są 
dochodowe dla właściciela, z drugiej stanowią źródło atrakcji dla użytkownika. Dodatkowo dzięki 
współpracy z firmą UNIT Parktech wyposażamy Wake Parki w ciekawe przeszkody, które cieszą 
się popularnością wśród wielu wakeboardzistów.

Coraz większa liczba Wake Parków na mapie Polski to odpowiedź na rosnącą popularność tego 
sportu.  Te  obiekty  to  również  magnes  przyciągający  w  dany  region  rzesze  turystów 
zainteresowanych aktywnym wypoczynkiem.

„Nasze  rozwiązania  zapewniają  dostęp  do  sportów  wodnych  mieszkańcom  okolic,  w  których  
przedtem nie było dostępu do oferty rekreacyjnej na takim wysokim poziomie. Dzięki możliwości  
wyposażenia dużego wyciągu w 12 zaczepów, może on obsługiwać nawet kilkuset gości dziennie“
– informuje Christian von Lerchenfeld.

Dzisiejsza  technologia  umożliwia  tworzenie  parków  z  wyciągami,  które  zapewniają 
energooszczędne  uprawianie  sportów  wodnych,  a  ich  eksploatacja  nie  szkodzi  środowisku.
Jedną z  największych zalet  wyciągów Bezpiecznej  Przystani  jest  ich przestawność.  System 2.0 
można szybko zdemontować i przewieźć do obsługi imprez oraz zawodów.

Dzięki  temu  wyciągi  były  atrakcją  takich  imprez  jak  RedBull  Wake  Lab  na  Florydzie  oraz 
Wakestock w Kanadzie.


