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Fourth ElementFourth ElementFourth Element
Fourth Element is gespecialiseerd in onderkleding met unieke thermische eigenschappen. Zorgvuldig gekozen 

hoogwaardige materialen waarborgen eigenschappen als snelle vochtafdrijving, functionaliteit, thermische hoogwaardige materialen waarborgen eigenschappen als snelle vochtafdrijving, functionaliteit, thermische 

eigenschappen, en functionaliteit. Hiermee is duiken in een droogpak is nog nooit zo comfortabel geweest! 

Ook de nieuwe natpakkenserie van Fourth Element die in 2009 gelanceerd is, bezit unieke productkenmerken die Ook de nieuwe natpakkenserie van Fourth Element die in 2009 gelanceerd is, bezit unieke productkenmerken die 

nog nooit vertoond zijn binnen de duikmarkt. Het gepatenteerde “hydrolock sytem” is één van de vele 

voorbeelden. Laat u op de Nederlandstalige website informeren over het unieke concept van Fourth Element. voorbeelden. Laat u op de Nederlandstalige website informeren over het unieke concept van Fourth Element. 

www.fourthelement.com/nl 

Nog een leuke en interessante link met technical products en extra's als 3d wrak kaarten, expedities en mooie 

fotos:fotos:

www.fourthelement.com/adventureswww.fourthelement.com/adventures
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XerothermXerotherm
De Xerotherm is de ultime thermische basisbescherming onder het droogpak. Het materiaal is voor

N.A.S.A. ontwikkeld. Het Powerstretch en Powertec materiaal verdrijft vocht en houdt de duiker droogN.A.S.A. ontwikkeld. Het Powerstretch en Powertec materiaal verdrijft vocht en houdt de duiker droog

en warm zelfs wanneer het nat wordt door bijvoorbeeld een lek. Het beste kan de Xerotherm gedragen

worden onder een neopreen droogpak of als extra onderlaag bij trilaminaat pakken.worden onder een neopreen droogpak of als extra onderlaag bij trilaminaat pakken.

Artikelnr. omschrijving maten
Verkoop 

advies €

XT 250T Top (lange mouwen) S, M, L, XL, XXL 105,00

XT 250V Vest (zonder mouwen) S, M, L, XL, XXL 55,00

XT 250L Broek S, M, L, XL, XXL 105,00XT 250L Broek S, M, L, XL, XXL 105,00

XT 250S Sokken S, M, L, XL, XXL 19,95

XT 250H Muts enkele maat 22,50XT 250H Muts enkele maat 22,50

XT 250B Tas - 10,00

XT 250C3 Top, broek, sokken, tas S, M, L, XL, XXL 219,00XT 250C3 Top, broek, sokken, tas S, M, L, XL, XXL 219,00

XT 250P Top, vest, broek, sokken, tas,

muts

S, M, L, XL, XXL 249,00

XT 250W Wrist warmers M, L, XL 29,95XT 250W Wrist warmers M, L, XL 29,95

ArcticArctic
Gebaseerd op de Xerotherm, maar met toevoeging van een extra Polartec laag, wordt met dit onderpakGebaseerd op de Xerotherm, maar met toevoeging van een extra Polartec laag, wordt met dit onderpak

de isolatie meer dan verdubbelt. Net als de Xerotherm is dit pak compact en flexibel voor een optimale

bewegingsvrijheid en draagcomfort.

Artikelnr. omschrijving maten
Verkoop 

advies €
Artikelnr. omschrijving maten

advies €

XT 500T Top (lange mouwen) S, M, L, XL, XXL 129,00

XT 500L Broek S, M, L, XL, XXL 129,00XT 500L Broek S, M, L, XL, XXL 129,00

XT 500S Sokken S, M, L, XL, XXL 26,50

XT 500B Tas - 10,00XT 500B Tas - 10,00

XT 500C2 Top, Broek, tas S, M, L, XL, XXL 252,50

*Dames maten (plaats een "L"
L (prefix)

*Dames maten (plaats een "L"

voor het artikelnr)
8/10, 10/12, 12/14, 14/16, 16/18

Hotfoot socks
Een dubbele laag thermische materialen zorgt voor een maximale koudebescherming van de voeten.

Hotfoot socks
Een dubbele laag thermische materialen zorgt voor een maximale koudebescherming van de voeten.

Een deel hiervan is fleece en het buitenste deel is waterafstotend. Dit concept van Hotfoot zorgt ervoor

dat de voeten vrijwel altijd warm en droog blijven. Dit product is erg populair bij mensen die altijd koude

voeten hebben.

Artikelnr. omschrijving maten
Verkoop 

advies €

voeten hebben.

Artikelnr. omschrijving maten
advies €

HFS090 Hotfood sokken S, M, L, XL 37,50
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Artikelnr. omschrijving maten
Verkoop 

advies €

DBWT Top dames 8/10, 10/12, 12/14, 14/16, 16/18 59,95

DBWV Vest dames 8/10, 10/12, 12/14, 14/16, 16/18 39,50

DBWL Broek dames 8/10, 10/12, 12/14, 14/16, 16/18 59,95

DBWS Boxer dames 8/10, 10/12, 12/14, 14/16, 16/18 16,50

DBMT Top heren S, M, L, XL, XXL 59,95

DBML Broek heren S, M, L, XL, XXL 59,95

DBMB Boxer  heren S, M, L, XL, XXL 16,50

 

Artikelnr. omschrijving maten
Verkoop 

advies €

OZJ Jacket S, M, L, XL, XXL 129,00

OZT Broek S, M, MS(hort), L, XL, XX 119,00

Drybase
Een gewoon t-shirt dat onder een droogpak wordt gedragen neemt vocht op dat in contact komt met de

huid. Hierdoor koelt de duiker snel af. Ter voorkoming hiervan is het drybase ondergoed ontwikkelt.

Door de thermische eigenschappen van de drybase stof wordt deze tegen het lichaam droog gehouden

en zorgt hiermee dat het lichaam niet afkoelt. Dit compacte onderpak is uitstekend geschikt als

basislaag en bedoeld om te gebruiken in combinatie met een xerotherm of artic onderpak.

Ozone
Als extra laag op het Arctic of Xerotherm onderpak is er het Ozone pak. Behalve een extra toevoeging 

van isolatie, biedt de Ozone ook bescheming tegen de weersomstandigheden voor en na het duiken. 

Door de compacte uitvoering van de onderpakken is er geen hinder van de vrijelucht doorstroming in 

het pak ten einde goed te kunnen trimmen. De jas is tevens populair voor de losse verkoop.
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Artikelnr. omschrijving maten
Verkoop 

advies €

SUBJ Jacket S, M, L,, XL, XXL, XXXL 175,00

SUBS Broek
S, MS, M, L, LS, XL, XLS, XXL, XXLS,

XXXL, XXXLS (*)
149,00

SUBC2 Jacket, Broek en tas
S, MS, M, L, LS, XL, XLS, XXL, XXLS,

XXXL, XXXLS (*)
324,00

*De toevoeging "S" geeft een korte lengte maat aan, zie hiervoor tevens de maattabel.

Speciaal ontworpen voor membraam- en trilaminaat droogpakken is dit het best isolerende onderpak.

De longjohn broek in combinatie met het jacket zijn weersbestendig en houden de duiker in de meest

extreme omstandigheden warm, zelfs bij lekkage of ernstige beschadigingen van het droogpak.

SubX
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Artikelnr. omschrijving maten
Verkoop 

advies €

H3D Halo 3D undersuit
S, MS, M, L, LS, XL, XLS, XXL, XXLS, 

XXXL, XXXLS
349,00

Halo 3D
De Halo 3D is de volgende evolutie in thermische onderkleding en combineert de isolatie van de subX met de

compactheid van de Arcitc. De slim geplaatste panelen zorgen voor optimale isolatie als men horizontaal getrimd

is. 

De Halo 3D is onworpen voor gebruik onder trilaminaat pakken en kan, eventueel in combinatie met de

Xerotherm, gebruikt worden in de meest extreme omstandigheden.

Spacetek 

Gecomprimeerde spacetek panelen vormen samen met de twee lagen isolatie een 8mm compressie bestendige

laag lucht op de torso, bovenbenen en schouders. 

Fleece

Drie lagen High Density Fleece panelen in de nabijheid van lichaamsdelen met een hoge bloedcirculatie zorgen

voor extra isolatie, daar waar het echt nodig is. 

Ééndelig

Het ééndelige design is simpel en functioneel; door dunner materiaal te gebruiken op de heupen en het middenrif

wordt er niet ingeboet op bewegelijkheid.  

� � � � Het ééndelig ontwerp is simple en funtioneel

� Duimlussen zorgen voor makkelijk aan- en uittrekken   

� De kleine pocket op de linker arm is ideaal voor het opbergen van kleine spullen

� Ontworpen voor de technische duiker, komt de Halo 3D met voorgevoormde P-valve gaten
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Xerotherm
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Xerotherm
De Xerotherm is de ultime thermische basisbescherming onder het droogpak. Het materiaal is voor

N.A.S.A. ontwikkeld. Het Powerstretch en Powertec materiaal verdrijft vocht en houdt de duiker droogN.A.S.A. ontwikkeld. Het Powerstretch en Powertec materiaal verdrijft vocht en houdt de duiker droog

en warm zelfs wanneer het nat wordt door bijvoorbeeld een lek. Het beste kan de Xerotherm gedragen

worden onder een neopreen droogpak of als extra onderlaag bij trilaminaat pakken.worden onder een neopreen droogpak of als extra onderlaag bij trilaminaat pakken.

Artikelnr. omschrijving maten
Verkoop 

advies €

XT 250T One peace S, M, L, XL, XXL 229,00

advies €

XT 250T One peace S, M, L, XL, XXL 229,00

VoorzijdeVoorzijde

ArcticArctic
Gebaseerd op de Xerotherm, maar met toevoeging van een extra Polartec laag, wordt met dit onderpak

de isolatie meer dan verdubbelt. Net als de Xerotherm is dit pak compact en flexibel voor een optimalede isolatie meer dan verdubbelt. Net als de Xerotherm is dit pak compact en flexibel voor een optimale

bewegingsvrijheid en draagcomfort.

Artikelnr. omschrijving maten
Verkoop 

advies €advies €

XT 500T One peace S, M, L, XL, XXL 275,00

AcherzijdeAcherzijde
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Artikelnr. omschrijving maten
Verkoop 

advies €

PROT3 3 mm overal
S, M, ML, MLS, MLT, L, LS, LT, XL, XLS, XXL, 

XXLS, XXXL
199,00

PROT5 5 mm overal zie PROT3 279,00

PROT7 7 mm overal zie PROT3 329,00

PSJ 5/4 mm Short John S, M, ML, L, XL, XXL, XXXL 129,00

L (prefix) *Dames maten ( plaats een "L"

voor het artikelnr.)

8, 10, 12, 12S, 12/14, 14, 14S, 16, 16S, 18

Artikelnr. omschrijving maten
Verkoop 

advies €

TLME* Explorer broek S, M, L, XL, XXL, XXXL 189,00

TLMS* Korte broek S, M, L, XL, XXL 79,00

TLML* Top met lange mouwen M, L, XL, XXL, XXXL 129,00

TLMR* Top met korte mouwen M, L, XL, XXL, XXXL 109,00

TLMV* Vest S, M, L, XL, XXL 79,00

Proteus wetsuit
In het ontwerp van deze pakken is een combinatie van superstretch- en thermocore neopreen verwerkt.

In combinatie met de smoothskin seal welke uitstekend op de huid afsluit, is dit één van de warmste

natpakken welke vandaag de dag verkrijgbaar is. Het pak is aan de binnenzijde getaped en heeft een

polartec lining. Door het rugpand met warmtekraag en de aansluitende fit is de waterinlaat minimaal.

Voor extra warmte is er nog de speciale Short John shorty. Deze wordt onder het pak gedragen in

plaats van eroverheen. Voordeel is directe warmte op de huid versus indirecte warmte bij gebruik op het

pak. Het pak is leverbaar in 3, 5 en 7 mm. 

Thermocline
Het assotiment van Thermocline kleding voor zowel mannen als vrouwen geven een extra goede

isolatie. De pakken zijn te gebruiken als vervanger voor een tropenpak of shorty. Daarnaast worden de

items uit de thermocline range vaak gebruikt in combinatie met een natpak. De thermocline range biedt

tevens een uitkomst voor mensen met een neopreen allergie omdat het materiaal geen neopreen bevat,

maar gemaakt is van polartec lining met een thermocore buitenlaag. 
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TLMV* Vest S, M, L, XL, XXL 79,00

W (insert)
*Dames maten ("M" vervangen

voor een "W" in het artikelnr.)
8/10, 10/12, 12/14, 14/16, 16/18

Verkoop 

advies €

TLH Thermocline hood XS, S, M, L, XL, XXL 39,50

Artikelnr. omschrijving maten
Verkoop 

advies €

FSS091 FINSOCKS XS, S, M, L, XL, XXL 22,50

Thermocline hood
De nieuwse toevoeging tot de thermocline productrange is de cap. Deze wordt veel gebruik in de winter 

onder de bestaande neopreen cap voor extra issolatie. Daarnaast is deze cap confortabeler en flexibeler 

als een neopreen cap. Met name voor mensen met lang haar biedt de cap uitkomst, omdat de 

binnenzijde gevoerd is met zacht polartec fleece.

Fin socks

De finsocks worden gebruikt voor in zwembad vinnen die te ruim zitten of juist knellen. Door het gebruik

van de sokken wordt huidiritatie voorkomen. Daarnaast worden de sokken gebruikt in combinatie met

duiklaarzen voor extra isolatie, aangezien de sokken dezelfde eigenschappen hebben als de overige

producten uit de thermocline range.
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Artikelnr. omschrijving maten
Verkoop 

advies €

GLO3 3 mm handschoen XS, S, M, L, XL, XXL 39,00

GLO5 5 mm handschoen XS, S, M, L, XL, XXL 45,00

Artikelnr. omschrijving maten
Verkoop 

advies €

GLO7 7mm mits XS, S, M, L, XL, XXL 54,50

Gloves
Deze voorgevormde handschoenen geven een goede isolatie die vergelijkbaar is met de dikkere 

varianten welke op de markt verkrijgbaar zijn. De naden op de handschoenen zijn tevens blind gestikt, 

gelijmd en afgeseald voor maximale warmte.

7mm Mits
De Fourth Element wanten zijn gemaakt van superstretch neopreen met gesealde naden voor ultiem

comfort en maximale warmte. Dankzij het minimalistisch design, zijn de wanten makkelijk aan te

trekken.
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Artikelnr. omschrijving maten
Verkoop 

advies €

GLG1 G1 DRY-GLOVE LINER XS, S, M, L, XL, XXL 32,50

G1 Dry glove liner kan worden gebruikt onder drooghandschoenen en wanten. Doordat de

handschoenen gemaakt zijn van 1,5mm hydro foam, blijven de handschoenen ook isoleren in het geval

van een lek.In extreme condities kan de liner gebuikt worden in combinatie met een traditionele

thinsulate liners.

G1 Dry glove liner
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Artikelnr. omschrijving maten
Verkoop 

advies €

BTA Schoenen met inlegzool UK 4 t/m 13 64,50

Artikelnr. omschrijving maten
Verkoop 

advies €

BTP Schoenen met inlegzool UK 4 t/m 13 54,50

Net als de Amphibian schoenen zijn ook deze uitgevoerd met de ergonomisch voetbed. Het grootste

verschil zit hem in de zool, welke flexibeler is en daardoor meer gevoel geeft.

Pelagic boots

Deze duikschoenen zijn gemaakt voor maximaal comfort, waarbij de voeten beschermd zijn en warm

blijven. Als eerste duikschoen is de Amphibian voorzien van ergonomisch voetbed voor een perfecte

pasvorm en stabiliteit.

Amphibian boots
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Artikelnr. omschrijving maten
Verkoop 

advies €

HOO3 3 mm cap XS, S, M, L, XL, XXL 34,50

HOO5 5 mm cap XS, S, M, L, XL, XXL 39,50

HOO7 7 mm cap XS, S, M, L, XL, XXL 49,50

HOO7CW 7 mm coldwater cap XS, S, M, L, XL, XXL 54,50

De 3mm, 5mm en 7mm hoods zijn gemaakt van superstretch neopreen met een glide skin binnenkant,

hierdoor zijn de hoods comfortabel en makkelijk aan te trekken.

Door de korte kraag zijn de hoods te gebruiken met zowel nat- als droogpakken. De 7mm hood is er ook

in een versie met een lange kraag voor extra warmte.

Hoods
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Artikelnr. omschrijving maten
Verkoop 

advies €

HYDB* Top met lange mouwen S, M, L, XL, XXL, XXXL 36,50

HYSB* Top met korte mouwen S, M, L, XL, XXL, XXXL 29,50

W (Suffix)
*Wit met blauw ("B" vervangen door

een "W" in het artikelnr.
-

Dames

HYLB Top met lange mouwen (zwart) 8/10, 10/12, 12/14, 14/16, 16/18 36,50

HYLT Top met lange mouwen (blauw) - 36,50

HYTB Top met korte mouwen (zwart) 27,50

HYDT Top met korte mouwen (blauw) 27,50

HYDP Top met korte mouwen (Roze) 27,50

HYTW Top met korte mouwen (Wit) 27,50

Hydroskin

Het gladde lycra materiaal is een ideale bescherming tegen UV straling tijdens het watersporten. Tevens

wordt het aan- en uitrekken van een natpak nog gemakkelijker, ook wanneer het nat is. Deze modieuze

range van hydroskins is erg populair voor gebruik tijdens de duikvakanties.
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Artikelnr. omschrijving maten
Verkoop 

advies €

LGM115 MANTA FLIGHT DIVE BAG 115 Liter 119,00

LGR035 REMORA TRAVEL BAL 35 Liter 59,00

De ultrasoon gelaste naden zorgen ervoor dat beide tassen waterdicht zijn waardoor je materiaal droog 

blijft. Deze super lichtgewicht reistassen wegen iets meer dan 900 gram en zijn ultra sterk. Beide tassen 

worden in combinatie met elkaar gebruikt. De Remora tas kan los gedragen worden of opengeklapt 

worden als droogcompartiment  voor je kleding in de grotere Manta reistas.

Bags
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Artikelnr. omschrijving maten
Verkoop 

advies €

STF STORM FLEECE M, L, XL, XXL, 8-10, 10-12, 12-14, 14-16 119,95

Artikelnr. omschrijving maten
Verkoop 

advies €

DTHB DIVE TEAM HOODY M, L, XL, XXL 49,95

IDHC IDIVE Zip Thru Hoody M, L, XL, XXL 49,95

Storm fleece jacket

Hoody 
Warme trui met capuchon en zakken. Verkrijgbaar met diverse opdrukken en in verschillende kleuren.

Ondestaande de best verkochte hoodies. Bekijk de overige heren en dames modellen op

www.fourthelement.com.

De Storm fleece is vervaardigd van extreem warme Polartec windblock fleece, die tevens water afstotend is.

Mede door de hoge kwaliteit van materiaal, is dit een heerlijk draagbare fleece voor alle

weersomstandigheden. Bekijk de overige heren en dames modellen op www.fourthelement.com.
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Shirts
Diverse leuke T-shirts in vrolijke kleuren en met verschillende opdrukken. Tevens is er een speciale serie

met milieu statements. Bekijk de modellen op www.fourthelement.com. Elk jaar hebben ze bij Fourth

Element een t-shirt lijn die aandacht schenkt aan een goed doel. Dit jaar hebben ze een collectie gemaakt

met als thema plastic oceans. Een gedeelte van de opbrengst wordt gedoneerd aan de Plastic Oceans

foundation. 

Let op: T-shirts zijn niet standaard op voorraad en worden alleen op bestelling geleverd.
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Artikelnr. omschrijving maten
Verkoop 

advies €

NECKA NECK SNUG ONE SIZE 13,50

Artikelnr. omschrijving maten
Verkoop 

advies €

XT250H XEROTHERM HAT ONE SIZE 22,50

Bijna 70% van onze lichaamswarmte wordt verloren via warmte afgifte via het hoofd. Deze unieke

Xerotherm muts, is de enige muts die warm blijft ook wanneer deze vochtig is, ideaal dus voor gebruik voor

en na het duiken in alle weersomstandigheden. Door de zachte xerotherm stof en binnenvoering heeft de

muts een uitermate confortabel draagconformt. Daarbij is het een leuk cadeau artikel.

Neck snug

Deze neckwarmer is gemaakt van dezelfde stof die gebruikt wordt voor de drybase range. De warmer is 

voorzien van een elastiek waardoor deze aangepast kan worden aan ieders neck formaat. Indien het 

elastiek geheel aangetrokken wordt kan de neckwarmer tevens functioneren als muts.  Deze neckwarmer is 

een ideaal alternatief voor een sjaal en door thermische eigenschappen van de drybase stof heerlijk 

compact en warm. Dit item is een leuk cadeau artikel voor in de wintermaanden.

Xerotherm muts
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Artikelnr. omschrijving maten
Verkoop 

advies €

BBHN BASEBAL CAP NAVY ONE SIZE 22,50

BBHB BASEBAL CAP BLACK ONE SIZE 22,50

Baseball Cap

Deze confortabele basebal cap van Fourth Element is voorzien van een elastiek aan de binnenzijde van de 

cap.  Hierdoor is de cap geschikt voor verschillende hoofd formaten. Aan de voorzijde van de cap is het 

bekende Fourth Element logo geborduurd. Ook weer een leuk item on cadeau te geven.
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Maat tabel heren

Maat tabel dames
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Maat tabel hoods

Pagina 12 van 13



Maattabel Proteus dames

Maattabel Proteus heren
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Northern DiverNorthern Diver
Northern Diver is een van de meest innovatieve, competitieve en betrouwbare merken in de duikmarkt,Northern Diver is een van de meest innovatieve, competitieve en betrouwbare merken in de duikmarkt,

waardoor er jarenlang plezierig gebruik kan worden gemaakt van de duikmaterialen van Northern Diver. 

De laatste 3 deccennia heeft het duiken zich enorm ontwikkeld - Northern Diver heeft er hard aanDe laatste 3 deccennia heeft het duiken zich enorm ontwikkeld - Northern Diver heeft er hard aan

meegewerkt om dit vorm te geven. De research en ontwikkelingsafdeling is continue bezig met het

verzamelen van gegevens van duikers, om te bepalen welke richting de toekomst op gaat. Gebruikmakendverzamelen van gegevens van duikers, om te bepalen welke richting de toekomst op gaat. Gebruikmakend

van deze kennis worden regelmatig nieuwe producten op de markt gebracht welke vervaardigd zijn van

de nieuwste materialen en geproduceerd met de meest moderne fabrikage methodes. 

www.ndiver.com
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Droogpakken
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Droogpakken

DivemasterDivemaster
De divemaster serie van Northern diver is één van de meest dóór ontwikkelde producten en heeft zijnDe divemaster serie van Northern diver is één van de meest dóór ontwikkelde producten en heeft zijn

naamsbekendheid te danken aan het comfort, de extra's en natuurlijk de ongeëvenaarde pasvorm. In de damesversie

is de Divemaster één van de meest verkochte droogpakken, omdat het droogpak is vervaardig van 4 mm compressed

superflex neopreen trekt het pak gemakkelijk aan en uit. superflex neopreen trekt het pak gemakkelijk aan en uit. 

• Flexibele Sportdroogpakrits• Flexibele Sportdroogpakrits

• Rubber getapede naden (bonded for life!)

• Rubatex neopreen neck en polsseals• Rubatex neopreen neck en polsseals

• Duurzame laarzen met stevige zolen (gevulcaniseerd)

• Grote opbergzak en meszak op de benen

• Radar en licht reflecterende strips en kevlar kniestukken voor extra veiligheid• Radar en licht reflecterende strips en kevlar kniestukken voor extra veiligheid

• Compacte uitlaatventiel met een laag profiel

Artikelnr. omschrijving maten
Verkoop 

advies €

S, M, MR, ML, MLR, MLT, L, LR, XL, XLR,
DIVE10-G Divemaster man incl. tas, cap en slang

S, M, MR, ML, MLR, MLT, L, LR, XL, XLR,

XLT, XXL, XXLR, XXXL, XXXLR
1095,00

DIVE10-L Divemaster dames inl. tas, cap en slang S, M, MR, ML, MLR, L, LR, XL, XLR, XXL 1095,00

VoyagerVoyager

Dit is het kleine broertje van de Divemaster. Vervaardigd van 4 mm 'compressed stretch' neopreen, stevige enDit is het kleine broertje van de Divemaster. Vervaardigd van 4 mm 'compressed stretch' neopreen, stevige en

reflecterende kniebescherming, pocket op het dijbeen in combinatie met de super flex neopreen pols en neckseals,

maken dat dit pak de nodige warmte en comfort geeft. 

Het verschil met de 'Divemaster' zit hem in het ontbreken van een extra meszak, reflectie strips en de kevlarHet verschil met de 'Divemaster' zit hem in het ontbreken van een extra meszak, reflectie strips en de kevlar

kniestukken zijn vervangen door een knieopdrukprint waardoor dit pak nog gunstiger geprijst is!

• Rits bescherming op de rug

• Grote opbergzak met rits

• Rubber getapede naden (bonded for life!)• Rubber getapede naden (bonded for life!)

• Duurzame laarzen met stevige zolen (gevulcaniseerd)

• Compacte uitlaatventiel met een laag profiel• Compacte uitlaatventiel met een laag profiel

• Heavy duty droogpak laarzen

Artikelnr. omschrijving maten
Verkoop 

advies €

VOYAGER Voyager incl. tas, cap en slang M, ML, MLT, L, LR, XL, XLT, XXL, XXLR 795,00

HIDHID
Gemaakt van balistisch nylon trilmanaat materiaal, dat zich kenmerkt door slijtvastheid en enorme flexibliteit. DeGemaakt van balistisch nylon trilmanaat materiaal, dat zich kenmerkt door slijtvastheid en enorme flexibliteit. De

verlengde frontrits in combinatie met de telescopisch torso, vergroten het comfort en duikplezier nog meer! Nog

belangrijker is dat het pak erg concurrerend is geprijsd!

• Zelfstandig het pak aan en uittrekken met de frontzip voorzien van bescherm rits.

• Rubber getapede naden (bonded for life!)• Rubber getapede naden (bonded for life!)

• Extra comfort en bewegingsvrijheid door de extra plooi in het pak.

• Slijtvast materiaal met extra kevlar kniebescherming.• Slijtvast materiaal met extra kevlar kniebescherming.

• Neopreen nekseal en latex pols seals

• Duurzame laarzen met stevige zolen (gevulcaniseerd)

Artikelnr. omschrijving maten
Verkoop 

Artikelnr. omschrijving maten
Verkoop 

advies €

HID HID incl. tas, cap en slang S, M, ML, L, XL, XXL 1195,00
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Droogpakken

CortexCortex
Dit pak behoord tot één van de sterkste membraam pakken en is vervaardigd van heavy duty cordura. Het pak heeftDit pak behoord tot één van de sterkste membraam pakken en is vervaardigd van heavy duty cordura. Het pak heeft

zich al ruim bewezen voor zowel de proffesionele markt (militairen en rescue eenheden) als voor de veeleisende

recreatieve duiker. Dit pak is met name populair wrakduikers die een pak willen met een hoge slijt- en steekdichtheid.

Door de manier waarop cordura geweven is heeft het materiaal een groter impact vermogen dan standaardDoor de manier waarop cordura geweven is heeft het materiaal een groter impact vermogen dan standaard

trilaminaat. Noodreparaties zijn geen probleem, aangezien het materiaal aan de binnenzijde geplakt kan worden.

• Uiterst duurzaam en flexibel Heavy Duty Cordura

• Rubber getapede naden (bonded for life!)• Rubber getapede naden (bonded for life!)

• Duurzame Heavy Duty laarzen met stevige zolen (gevulcaniseerd)

• Grote opbergzak en meszak op de benen

• Geïntegreerde bretels                                                                                                                                                  • Geïntegreerde bretels                                                                                                                                                  

• Voorzien van een grote cargo pocket met rits en een tweede pocket met meshouder

Artikelnr. omschrijving maten
Verkoop 

advies €advies €

CORTEXG Cotex incl. tas, cap en slang
S, M, MR, ML, MLR, MLT, L, XL, XLR, XLT, XXL,

XXLR, XXXL
1195,00
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Onderpakken

Thermal skinThermal skin
Dit onderpak voelt als een tweede huid. Gemaakt van fleece en super-stretch lycra. Het pak wordt gebruikt als eersteDit onderpak voelt als een tweede huid. Gemaakt van fleece en super-stretch lycra. Het pak wordt gebruikt als eerste

basis laag in combinatie met het bestaande onderpak. Tevens kan dit pak gebruikt worden onder een natpak in de

wintermaanden, aangezien het bij nat gebruik zijn isolerende werking blijft behouden. In de tropische wateren wordt

het gebruikt als anti-sting pak, bij wateren waar veel kwallen aanwezig zijn.het gebruikt als anti-sting pak, bij wateren waar veel kwallen aanwezig zijn.

•Perfecte pasvorm•Perfecte pasvorm

• Elastisch lycra

• Ademend• Ademend

• Sneldrogend

• Bacterie en schimmel bestendig

• Zakken op de heupen• Zakken op de heupen

• Rits in 2 richtingen te openen/sluiten

Artikelnr. omschrijving maten
Verkoop 

advies €advies €

W-14825 Thermal Skin onderpak
XS, S, M, MR, ML, MLR, MLT, L, LR, XL, XLR, XLT,

XXL, XXLR, XXXL, XXXLR
99,50

ThermaluxThermalux

Dit compacte en licht gewicht onderpak beschikt over meerdere lagen van micro vezels die het lichaam warm houden.

De speciaal ingezette 'lycra stretch' stukken op de onderug, schouders, polsen en enkels geven maximaleDe speciaal ingezette 'lycra stretch' stukken op de onderug, schouders, polsen en enkels geven maximale

beweginsvrijheid met behoud van warmte. Behalve de toepasbaarheid voor het droogpakduiken, is het pak ook goed

onder een zeilpak te dragen. Dit pak wordt meestal in combinatie verkocht met de Divemaster en Voyager 4 mmonder een zeilpak te dragen. Dit pak wordt meestal in combinatie verkocht met de Divemaster en Voyager 4 mm

compressed neopreen pakken. 

• Fleece en micro vezels

• Elastisch lycra

• Ademend• Ademend

• Sneldrogend

• Bacterie en schimmel bestendig• Bacterie en schimmel bestendig

• Zakken op de heupen

• Rits in 2 richtingen te openen/sluiten

Artikelnr. omschrijving maten
Verkoop 

advies €
Artikelnr. omschrijving maten

advies €

THERMALUX Thermalux onderpak
XS, S, M, MR, ML, MLR, MLT, L, LR, XL, XLR, XLT,

XXL, XXLR, XXXL, XXXLR
139,00

XXL, XXLR, XXXL, XXXLR

Metalux temperateMetalux temperate
Voor de meer extremere omstandigheden met lage tempraturen is de Temperate het ideale onderpak. Door de

dubbele laag, wordt de stof nabij de huid droog gehouden en vocht naar de binnenlaag getransporteerd. Door dedubbele laag, wordt de stof nabij de huid droog gehouden en vocht naar de binnenlaag getransporteerd. Door de

speciale Metalux voering wordt de lichaamswarmte gereflecteerd en voelt dit onderpak uiterst confortabel aan ook in

extremere omstandigheden. Dit pak wordt verkocht in combinatie met de HID en Cordura droogpakken. Of alsextremere omstandigheden. Dit pak wordt verkocht in combinatie met de HID en Cordura droogpakken. Of als

winterpak onder de  Divemaster en Voyager 4 mm compressed neopreen pakken. 

• Warmte reflecterende Metalux voering• Warmte reflecterende Metalux voering

• Ademend

• Sneldrogend• Sneldrogend

• Bacterie en schimmel bestendig

• Zakken op de heupen• Zakken op de heupen

• Rits in 2 richtingen te openen/sluiten

Artikelnr. omschrijving maten
Verkoop 

advies €

METALUX- S, M, MR, ML, MLR, MLT, L, LR, XL, XLR, XLT,METALUX- 

TEMP
Metalux Temperate onderpak

S, M, MR, ML, MLR, MLT, L, LR, XL, XLR, XLT,

XXL, XXLR, XXXL, XXXLR
179,00
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Artikelnr. omschrijving
Verkoop 

advies €

CBS Schoenmaat aanpassen 95,00

CBS-TC Veiligheidsschoenen monteren 115,00

CNS Maat Neopreen nekseal aanpassen 65,00

CWS Maat Neopreen polsseal aanpassen 65,00

LATEX-NEO Latex seals vervangen voor neopreen (per paar) 85,00

NEO-LATEX Neopreen seals  vervangen voor latex (per paar) 85,00

MP Plaatsen Pocket (exclusief pocket) 29,50

Atelier

Aanpassingen aan nieuwe droogpakken

Alle prijzen zijn inclusief materiaal, met uitzondering van de pockets. Voor overige

aanpassingen/reparaties kunt u contact opnemen via info@divevalley.com
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Droogpak Accessoires

OnderhoudOnderhoud
Voor het gebruik van je droogpak en het plegen van klein onderhoud zijn onderstaande producten van essentieel Voor het gebruik van je droogpak en het plegen van klein onderhoud zijn onderstaande producten van essentieel 

belang. Dit om je gebruik te vergemakkelijken en de levensduur van je droogpak te verlengen. Aangeraden wordt om 

voor aanvang van iedere duik:

• De ritsslede buiten én binnen zijde invetten met BEESWAX. Geen vloeibare producten gebruiken, gezien deze 

schadelijke stoffen kunnen bevatten, die de lijm van de ritsnaden op kan oplossen. Dit is het enige product dat je dient schadelijke stoffen kunnen bevatten, die de lijm van de ritsnaden op kan oplossen. Dit is het enige product dat je dient 

te gebruiken om de koperen droogpak rits soepel en gemakkelijk te laten lopen. Tevens na het spoelen met zoetwater 

invetten om kalkaanslag op de koperen rits te voorkomen.invetten om kalkaanslag op de koperen rits te voorkomen.

• Gebruik voor je latex en neopreen pols- en nekseals altijd Seal Saver Dive Talcum in de seals, om deze gemakkelijk 

aan te trekken en ervoor te zorgen dat de seals flexibel blijven.  Voor de winterstop tevens pak met ingetalkte seals 

opbergen om uitdroging te voorkomen. Deze talk bevat geen schadelijke stoffen die de latex en neopreen seal kunnen opbergen om uitdroging te voorkomen. Deze talk bevat geen schadelijke stoffen die de latex en neopreen seal kunnen 

aantasten. Overig producten die vaak worden gebruikt in voor de seals als afwasmiddel, lotion, vasaline enz, worden 

ten strengste afgeraden. Bij gebruik vervalt de garantie op seals omdat dit de seals aantast.ten strengste afgeraden. Bij gebruik vervalt de garantie op seals omdat dit de seals aantast.

1. 2. Artikelnr. Omschrijving
Verkoop 

advies €

ZIP-WAX Zip BEES WAX (afb. 1) 4,95ZIP-WAX Zip BEES WAX (afb. 1) 4,95

SEAL-SAVER Seal Saver Dive Talcum (afb. 2) 5,95

(*) Zie corresponderend afbeeldingnummer

Droogpak accessoires

(*) Zie corresponderend afbeeldingnummer

Droogpak accessoires
Voor de droogpakken zijn diverse accessoires beschikbaar. Deze zijn in de tabel hieronder weergegeven. Indien u

hierover vragen heeft, neemt u dan contact met ons op.hierover vragen heeft, neemt u dan contact met ons op.

Artikelnr. Omschrijving Bijzonderheden
Verkoop 

advies €
Artikelnr. Omschrijving Bijzonderheden

advies €

3. 4. W3-1630G Enkel lood (3) 1630 gram, met buckle sluiting 24,50

Universal hanger Droogpak hanger (4) Minder belasting op de naden! 14,95Universal hanger Droogpak hanger (4) Minder belasting op de naden! 14,95

HANGER2 Natpak hanger (5) Breed en mulifuncioneel 13,95

BRACES Bretels Verstelbaar 49,00BRACES Bretels Verstelbaar 49,00

Q-ND-DV Inlaat ventiel (6) 360 draaibaar 59,50

VARIABLE-DUMP Uitlaatventiel (6)
met automatische ontluchting 

(variabel)
69,00VARIABLE-DUMP Uitlaatventiel (6)

(variabel)
69,00

5. 6. (*) Zie corresponderend afbeeldingnummer5. 6.

Droogpak pockets (neopreen)
Extra droogpakpockets nodig? Met de pockets van Northern Diver kunnen extra attributen gemakkelijk worden

meegenomen en zijn deze te allen tijde toegangelijk, óók met dikke handschoenen!

Het aanbrengen van de pockets dient vakkundig te gebeuren. Dive Valley beschikt over een eigen atelier waar dezeHet aanbrengen van de pockets dient vakkundig te gebeuren. Dive Valley beschikt over een eigen atelier waar deze

gemonteerd kunnen worden. Voor meer informatie bekijk de prijslijst atelier.

Verkoop 
Artikelnr. Omschrijving Overig

Verkoop 

advies €

P1 Standaard pocket Klitteband sluiting 55,00P1 Standaard pocket Klitteband sluiting 55,00

P2 Grote pocket Rits-sluiting 55,00

P3 Mespocket Klitteband sluiting 55,00

P4 Grote pocket en mespocket Klitteband sluiting 55,00P4 Grote pocket en mespocket Klitteband sluiting 55,00

P5 Pocket met RVS ring Rits-sluiting 69,00
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Droogpak Accessoires

Droogpak pockets (trilaminaat)Droogpak pockets (trilaminaat)
Extra pockets nodig? Met de pockets van Northern Diver kunnen extra attributen gemakkelijk worden meegenomen en zijn dezeExtra pockets nodig? Met de pockets van Northern Diver kunnen extra attributen gemakkelijk worden meegenomen en zijn deze

te allen tijde toegangelijk, óók met dikke handschoenen!

Het aanbrengen van de pockets dient vakkundig te gebeuren, Dive Valley beschikt over de mensen en middelen om dit voor u te

doen.  Voor meer informatie bekijk de prijslijst atelier.

Artikelnr. Omschrijving Overig
Verkoop 

advies €

doen.  Voor meer informatie bekijk de prijslijst atelier.

Artikelnr. Omschrijving Overig
advies €

P6 Grote pocket met plastic ring Rits-sluiting 55,00

P7 Grote pocket en mespocket Klitteband sluiting 55,00P7 Grote pocket en mespocket Klitteband sluiting 55,00

P8 Mespocket Klitteband sluiting 55,00

Droogpak laarzenDroogpak laarzen
De standaardlaarzen van Northern diver hebben een stevige zool en geven goede isolatie dankzij het gevulcaniseerde rubber.

Speciaal voor mensen met brede voeten en/of een hoge wreef zijn er de Widecalf laarzen. Voor hen die de hoogste eisen stellenSpeciaal voor mensen met brede voeten en/of een hoge wreef zijn er de Widecalf laarzen. Voor hen die de hoogste eisen stellen

en hun voeten extra willen beschermen bij het duiken vanaf een schip zijn er de speciale veiligheids droogpaklaarzen uitgevoerd

met composiet voetplaat en neuscap volgens EN 12568/98.

Oók verkrijgbaar zijn de sterke rock boots welke over de droogpaksokken gedragen worden. Het pak dient dan te wordenOók verkrijgbaar zijn de sterke rock boots welke over de droogpaksokken gedragen worden. Het pak dient dan te worden

voorzien van neopreen of latex sokken in ons atelier. Tevens is de rockboot in een veiligheidsuitvoering met composiet neus en

voetplaat verkrijgbaar.

1. 2. Artikelnr. Omschrijving Overig
Verkoop 

advies €1. 2. Artikelnr. Omschrijving Overig
advies €

Q-STD Standaard laars (1) Maat: 36 t/m 48 99,00

Q-WCB Widecalf HD laars (2) Maat: 36 t/m 48 99,00Q-WCB Widecalf HD laars (2) Maat: 36 t/m 48 99,00

SAFETY BOOTS Veiligheidsschoen stalen neus (3) Maat: 36 t/m 48 124,00

MOD-BOOTS Rock swim boots (4) Maat: 36 t/m 48 79,00MOD-BOOTS Rock swim boots (4) Maat: 36 t/m 48 79,00

BOOT-COMPOSITE Rock swim safety boots (5) Maat: 36 t/m 48 129,00

(*) Zie corresponderend afbeeldingnummer(*) Zie corresponderend afbeeldingnummer

3. 4.3. 4.

5.
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MaskersMaskers
Alle maskers zijn voorzien van siliconen comfort seals die perfect afsluiten op de huid. Verkrijgbaar in diverse kleuren, standaardAlle maskers zijn voorzien van siliconen comfort seals die perfect afsluiten op de huid. Verkrijgbaar in diverse kleuren, standaard

geleverd in stevige opberg box. Het Mantis volgelaatsmasker wordt met name gebruikt in de beroepsduikerij of voor ijsduiken. De

siliconen gelaatseal van het masker berschermd het hele gezicht.

• Diverse kleuren

• Perfecte pasvorm

Verkoop 

• Perfecte pasvorm

• Inclusief opbergbox

1. 2. Artikelnr. Omschrijving Kleuren
Verkoop 

advies €

M-DEEP-VISION Deep vision transparant (1) Rood/Geel/Grijs/Blauw 39,50M-DEEP-VISION Deep vision transparant (1) Rood/Geel/Grijs/Blauw 39,50

SET-VISION&GALE Deep vision en Gale snorkel Rood/Geel/Grijs/Blauw 49,00

MASK-SNORKEL-C Voorverpakte combo set per 10 (2) Transparant/Zwart 39,95

MASK-M413-BLACK Four window mask zwart (3) Zwart 47,50

MASK-M413-BLUE Four window mask transparant Blauw/Rood 47,50

MASK-MANTIS Volgelaatsmasker Mantis (4) Zwart 295,00MASK-MANTIS Volgelaatsmasker Mantis (4) Zwart 295,00

3. 4.

(*) Zie corresponderend afbeeldingnummer

3. 4.

Snorkel
Ergonomisch gevormd met flexibele slang voor een minimale weerstand. Verder voorzien van ventiel, comfort siliconen

Snorkel
Ergonomisch gevormd met flexibele slang voor een minimale weerstand. Verder voorzien van ventiel, comfort siliconen

mondstuk en spatwaterscherm wat de snorkel comfortabel en prettig maakt in gebruik.

Verkoop 
Artikelnr. Omschrijving Bijzonderheden

Verkoop 

advies €

SNORKEL-GALE Snorkel met ventiel (3) Rood/Geel/Grijs/Blauw 14,50

3. 4. SNORKEL-GALE-MIX Snorkel met ventiel MIX BOX PER 5 Rood/Geel/Grijs/Blauw3. 4. SNORKEL-GALE-MIX Snorkel met ventiel MIX BOX PER 5 Rood/Geel/Grijs/Blauw

SNORKEL-HOLDER Snorkel clip (4) zwart 4,50

(*) Zie corresponderend afbeeldingnummer(*) Zie corresponderend afbeeldingnummer

SnorkelvestSnorkelvest

Hiermee wordt de veiligheid tijdens het snorkelen vergroot. Met de mogelijkheid om over extra drijfvermogen te beschikken kan

gevaar, bijvoorbeeld bij vermoeing of sterke stroming, beter overwonnen worden. Ideaal om ook de kinderen veilig de

onderwaterwereld te laten verkennen.onderwaterwereld te laten verkennen.

Artikelnr. Omschrijving Overig
Verkoop 

advies €

SNORKEL-VEST Opblaasbaar snorkel vest Universele maat 49,50
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Power vinnenB Power vinnen
Uitstekende prijs/kwaliteit verhouding, want deze vinnen geven de voorstuwing en het comfort van het hogereUitstekende prijs/kwaliteit verhouding, want deze vinnen geven de voorstuwing en het comfort van het hogere

segment. Voorzien van een groot en flexibel vinblad met een comfortabel voetholster. Verkrijgbaar in diverse kleuren.

• Diverse kleuren• Diverse kleuren

• Perfecte pasvorm

• Comfortabel• Comfortabel

Artikelnr. Omschrijving Overig
Verkoop 

advies €

FIN-2081 Power vinnen; blauw, geel of zilver M, L, XL, XXL 49,95FIN-2081 Power vinnen; blauw, geel of zilver M, L, XL, XXL 49,95

Coda vinnenCoda vinnen
Deze flexibele split fin geeft de duiker maximale voorstuwing met een minimum aan inspanning, zowel bij de op als Deze flexibele split fin geeft de duiker maximale voorstuwing met een minimum aan inspanning, zowel bij de op als 

neergaande vin beweging. Gemaakt van hoogwaardig rubber waardoor de vinnen sterk en slijtage bestendig zijn. Met 

name bij de technische duikers en de noordzee duikers zijn deze vinnen erg populair. In de UK worden deze vinnen name bij de technische duikers en de noordzee duikers zijn deze vinnen erg populair. In de UK worden deze vinnen 

tevens gebruikt door de speciale militaire eenheden en brandweer duikers.

• Split vin• Split vin

• Comfortabel

• Sterk en slijtvast                                                                                                                                                                              • • Sterk en slijtvast                                                                                                                                                                              • 

Grote voetpocket voor droogpak laarzen

Artikelnr. Omschrijving Bijzonderheden
Verkoop 

advies €

FIN-CODA Coda vinnen M, L, XL 129,00

Militaire Jet vinnenMilitaire Jet vinnen
Van origine ontwikkeld voor militaire eenheden zijn deze vinnen ook erg populair bij de recreatieve duikers. Uit een 

geheel vervaardigd van hoogwaardig rubber maken deze vinnen onverwoestbaar. Ook dit type is erg geliefd bij de geheel vervaardigd van hoogwaardig rubber maken deze vinnen onverwoestbaar. Ook dit type is erg geliefd bij de 

noordzee en technische duikers.

• Onverwoestbaar

• Comfortabel

Verkoop 

• Comfortabel

• Vinblad en schoenholster zijn één geheel

Artikelnr. Omschrijving Overig
Verkoop 

advies €

Fin-Jetfin Militaire Jet vinnen M, L, XL, XXL, XXXL 99,50Fin-Jetfin Militaire Jet vinnen M, L, XL, XXL, XXXL 99,50
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Binnen vinnenBinnen vinnen
Ideaal voor in het zwembad, duikvakanties of snorkelen vanaf een boot. Deze vinnen zijn licht van gewicht en hebbenIdeaal voor in het zwembad, duikvakanties of snorkelen vanaf een boot. Deze vinnen zijn licht van gewicht en hebben

een perfecte pasvorm. Speciaal in de vinnen zijn kleppen verwerkt die zorgen voor minder weerstand bij de

neergaande beweging, ideaal bij het snorkelen aan de oppervlakte.

• Zilverkleurig

• Perfecte pasvorm• Perfecte pasvorm

• Comfortabel

Artikelnr. Omschrijving Overig
Verkoop 

advies €
Artikelnr. Omschrijving Overig

advies €

FIN-2097 Flex Pool vinnen XS, S, M, ML, L, XL 39,50

Spring strapsSpring straps
Robuste 'spring straps' voor het gemakkelijk aan- en uit trekken van de vinnen. Geheel onderhoudsvrij dankzij de waterRobuste 'spring straps' voor het gemakkelijk aan- en uit trekken van de vinnen. Geheel onderhoudsvrij dankzij de water

bestendige roestvaste stalen veren. Ook goed te bedienen met dikke handschoenen, dankzij de speciale rubbere lus.

• Flexibel en comfortabel

• Past ook op de jet vinnen• Past ook op de jet vinnen

• Roest vast staal

Verkoop 
Artikelnr. Omschrijving Maat

Verkoop 

advies €

FINSTRAP&BUCKLE Spring straps S, M, L 32,50FINSTRAP&BUCKLE Spring straps S, M, L 32,50

DuikschoenenDuikschoenen
Duikschoenen welke de voeten beschermen en warm houden. Gemakkelijk aan- en uit trekken met de rits die gezekerdDuikschoenen welke de voeten beschermen en warm houden. Gemakkelijk aan- en uit trekken met de rits die gezekerd

wordt met klittebandsluiting.

• Warme voeten

• Anti-slip zool• Anti-slip zool

• Vin houders

• Heavy duty rits

Artikelnr. Omschrijving Maat
Verkoop 

advies €advies €

WETBOOT06 Delta duikschoen 34 t/m 48 39,00
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Caps en Handschoenen

Superstretch capSuperstretch cap
Deze 4 mm neopreen cap houdt het hoofd warm en zit comfortabel dankzij het superstretch materiaal. De cap is Deze 4 mm neopreen cap houdt het hoofd warm en zit comfortabel dankzij het superstretch materiaal. De cap is 

tevens voorzien van een reflecterende print.

• Warm

• Perfecte pasvorm

• Reflecterende print• Reflecterende print

Artikelnr. Omschrijving Maten
Verkoop 

advies €

HD-S/S Superstrech cap S, M, L, XL 39,00HD-S/S Superstrech cap S, M, L, XL 39,00

Arctic capArctic cap
Voor de meest extreme omstandigheden houdt deze 5 mm neopreen cap het hoofd te allen tijde warm. Voor een

goede afdichting en optimaal draagcomfort is de cap voorzien van een 3 mm latex 'smooth skin' gelaats seal. Tevensgoede afdichting en optimaal draagcomfort is de cap voorzien van een 3 mm latex 'smooth skin' gelaats seal. Tevens

voorkomt de 'Supervent' aan de bovenzijde dat er luchtbellen in de cap vormen.

• Warm• Warm

• Perfecte pasvorm

• Smooth skin gelaatsseal• Smooth skin gelaatsseal

Artikelnr. Omschrijving Maten
Verkoop 

advies €

HD ARCTIC Arctic neopreen cap S, M, L, XL 45,00HD ARCTIC Arctic neopreen cap S, M, L, XL 45,00
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Superstretch handschoenSuperstretch handschoen
Deze neopreen handschoenen zijn een echte 'best seller'. Gemakkelijk in gebruik, comfortabel en lekker warm!Deze neopreen handschoenen zijn een echte 'best seller'. Gemakkelijk in gebruik, comfortabel en lekker warm!

Verkrijgbaar in 2 en 5 mm.

• Superstretch materiaal

• Warm

• 2 of 5 mm• 2 of 5 mm

Artikelnr. Omschrijving Maten
Verkoop 

advies €

GL2-S/STRETCH 2 mm Superstretch handschoenen S, M, L, XL, XXL 25,00GL2-S/STRETCH 2 mm Superstretch handschoenen S, M, L, XL, XXL 25,00

GL5-S/STRETCH 5 mm Superstretch handschoenen S, M, L, XL, XXL 29,50

Standaard handschoenStandaard handschoen

Slijtvaste 4 mm neopreen handschoenen welke op de vingers en palmen voorzien zijn van een beschermingslaag dieSlijtvaste 4 mm neopreen handschoenen welke op de vingers en palmen voorzien zijn van een beschermingslaag die

bovendien een goede grip geeft.

Verkoop 

• Klittebandsluiting op de polsen

Artikelnr. Omschrijving Maten
Verkoop 

advies €

Gloves-2 4 mm Neopreen Handschoenen S, M, L, XL 25,00

Optimum handschoenOptimum handschoen
Uitstekende handschoenen met een niet te evenaren comfort en bescherming. Met extra bescherming op rug van deUitstekende handschoenen met een niet te evenaren comfort en bescherming. Met extra bescherming op rug van de

vingers en handen. Zeer gemakkelijk aan- uit te trekken middels de rits.

• Comfortabel en warm

• Super-Tack voor maximale grip• Super-Tack voor maximale grip

• Ritssluiting

Artikelnr. Omschrijving Maat
Verkoop 

advies €
Artikelnr. Omschrijving Maat

advies €

GL3-OPTIMUM 3 mm Optimum handschoen  Rood S, M, L, XL, XXL 32,50

GL5-OPTIMUM 5 mm Optimum handschoen Blauw S, M, L, XL, XXL 39,50GL5-OPTIMUM 5 mm Optimum handschoen Blauw S, M, L, XL, XXL 39,50
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Caps & Handschoenen

Kevlar handschoenKevlar handschoen
Deze handschoenen bieden een uitstekende bescherming tegen scherpe objecten, dankzij de Kevlar® voering op deDeze handschoenen bieden een uitstekende bescherming tegen scherpe objecten, dankzij de Kevlar® voering op de

palmen en vingers. Verkrijgbaar in 3 en 5 mm. Waarbij de 3 mm handschoen is uitgevoerd met een geïntegreerd

elastiek en de 5 mm beschikt over een klitteband sluiting.

• Kevlar bescherming

• Warm• Warm

• 3 of 5 mm

1. 2. Artikelnr. Omschrijving Maten
Verkoop 

advies €

GL2-K 3 mm Kevlar handschoen (1) M, L, XL 39,95GL2-K 3 mm Kevlar handschoen (1) M, L, XL 39,95

GL5-K 5 mm Kevlar handschoen (2) XS, S, M, L, XL, XXL 49,00

(*) Zie corresponderend afbeeldingnummer(*) Zie corresponderend afbeeldingnummer

Droog handschoen
Zonder het droogpak aan te hoeven passen of in combinatie met een semi-droogpak zijn dit ideale

droogpakhandschoenen. Geleverd met warme binnenhandschoenen.

Droog handschoen

droogpakhandschoenen. Geleverd met warme binnenhandschoenen.

• Warme fleece binnenhanschoen• Warme fleece binnenhanschoen

• Zeer sterk

• Olie en chemisch resistent

• Latex seal• Latex seal

Artikelnr. Omschrijving Maat
Verkoop 

advies €

GL-XERO Droog handschoen S, M, L, XL 69,50GL-XERO Droog handschoen S, M, L, XL 69,50

Droog handschoen systeem
Revolutionair systeem waarmee de handschoenen gemakkelijk en snel aan het pak bevestigd kunnen worden. De seals 

Droog handschoen systeem
Revolutionair systeem waarmee de handschoenen gemakkelijk en snel aan het pak bevestigd kunnen worden. De seals 

van het pak blijven behouden, zodat er ook gemakkeliljk zonder handschoenen kan worden gedoken. De set is voorzien 

van een instructie dvd om ze zelf te monteren, maar natuurlijk kunt u dit ook aan onze specialisten overlaten. Dive van een instructie dvd om ze zelf te monteren, maar natuurlijk kunt u dit ook aan onze specialisten overlaten. Dive 

Valley beschikt over de mensen en middelen om dit voor u te doen.  Voor meer informatie bekijk de prijslijst attelier.

• Warme fleece binnenhanschoen• Warme fleece binnenhanschoen

• Zeer sterk

• Behoud van originele seals aan het pak• Behoud van originele seals aan het pak

• Gemakkelijk en snel

Artikelnr. Omschrijving Maat
Verkoop 

advies €

GLDRY-SYSTEM Droog handschoen S, M, L, XL 145,00GLDRY-SYSTEM Droog handschoen S, M, L, XL 145,00
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Natpakken

Semi droogSemi droog
De nieuwe Storm is een 6/4 mm semidroog natpak dat speciaal ontworpen is voor het geven van maximale warmte en De nieuwe Storm is een 6/4 mm semidroog natpak dat speciaal ontworpen is voor het geven van maximale warmte en 

comfort. Met de naden die drievoudig verlijmd en blind gestikt zijn, kan hier geen water doorheen stromen. De 

speciale 'floating edge' seals sluiten perfect aan op de huid. Naast een goede pasvorm is het pak aantrekkelijk geprijsd. 

Het pak is vervaardigd van superflex neopreen en voorzien van een stoere print.Het pak is vervaardigd van superflex neopreen en voorzien van een stoere print.

• Variabele nekseal• Variabele nekseal

• Flexibele knie en eleboog bescherming

• Anti-spoel rits flap.                                                                                                                                                             • Anti-spoel rits flap.                                                                                                                                                             

• Optimum handschoenen in bijpassende kleurstelling los verkrijgbaar

Artikelnr. omschrijving maten
Verkoop 

advies €advies €

W-STORM-FE Storm Semi droog 6/4 mm, man
S, M, ML, MLT, L, LT, XL, XLT,

XXL, XXXL
219,00

W-STORM-FE-L Storm Semi droog 6/4 mm, vrouw S, M, L, XL, XXL 219,00

Driedelig

De Tech is super stretchy en dus super comfortabel. De binnen lining met Ti-Ax® Thermacote® en de blind gestikte 

naden zorgen ervoor dat je optimaal warm blijft en dankzij de anti-bateriële coating blijven nare geurtjes weg. Door de naden zorgen ervoor dat je optimaal warm blijft en dankzij de anti-bateriële coating blijven nare geurtjes weg. Door de 

uitstekende pasform en het superstretch materiaal past nagenoeg iedereen dit pak.

Deze zeer complete set, is geschikt voor ieders budget.Deze zeer complete set, is geschikt voor ieders budget.

• Unieke Ti-Ax® Thermacote® Lining

• 6.5mm neopreen jacket• 6.5mm neopreen jacket

• Smooth-skin hood met air venting system                                                                                                                                                    

• Pols en enkel seals met rits• Pols en enkel seals met rits

Artikelnr. omschrijving maten
Verkoop 

advies €

SEMI-TECH Semi Tech 3 piece Semi Dry S, M,  L, XL,  XXL 349,00SEMI-TECH Semi Tech 3 piece Semi Dry S, M,  L, XL,  XXL 349,00

SEMI-TECH-L Semi Tech 3 piece Semi Dry Ladies S, M, L, XL, XXL 349,00
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Shorty
Vervaardigd van 3mm 'superstretch' neopreen. Ideaal voor watersportactiviteiten van zwembadduiken tot snorkelen in

de zomer. De speciale laag van 'smooth skin' op de body droogt zeer snel op en voelt confortabel aan.

• Licht gewicht en comfortabel

• Rugrits• Rugrits

• Smooth skin body

Verkoop 
Artikelnr. omschrijving maten

Verkoop 

advies €

WWS-G Wild Water Shortie man S, M, L, XL 79,00WWS-G Wild Water Shortie man S, M, L, XL 79,00

WWS-L Wild Water Shortie vrouw S, M, L, XL 79,00

X Fire 3mm Steamer WetsuitX Fire 3mm Steamer Wetsuit
De X-Fire is gemaakt van 3mm superstretch neopreen en is beschikbaar in kinder- en volwassenmaten. 

� 'Non-chocke' nek� 'Non-chocke' nek

� Metalen YKK rits

� Titanium seals voor gemakkelijk aan en uitrekken� Titanium seals voor gemakkelijk aan en uitrekken

� Blind gestikte naden

Artikelnr. omschrijving maten
Verkoop 

advies €

WETSUIT-STEAMER Wetsuit red steamer 7-8. 9-10, 11-12 59,50WETSUIT-STEAMER Wetsuit red steamer 7-8. 9-10, 11-12 59,50

W-17956 Storm steamer S, M, ML, MLT, L, LT, XL 119,00

Pagina 16 van 30



BCD

Pagina 17 van 30

BCD

Sea Hawk JuniorSea Hawk Junior
Speciaal voor kinderen bied dit vest de uitkomst, omdat de normale vesten meestal te groot zijn en cilinders op deSpeciaal voor kinderen bied dit vest de uitkomst, omdat de normale vesten meestal te groot zijn en cilinders op de

rug gaan rollen. Het jacket is verstelbaar op de schouders en buik en is geschikt voor kinderen tussen de 8 en 12

jaar. Voorzien van zakken, 2 RVS D-ringen en een toeter op de inflator.

• Speciaal voor kinderen

• Reflecterende tape• Reflecterende tape

• Stevige back pack

Artikelnr. Omschrijving Maten
Verkoop 

Artikelnr. Omschrijving Maten
Verkoop 

advies €

BCD-JUNIOR Sea hawk Junior one size (8-12 jr.) 299,00

Guardian Flight TravelGuardian Flight Travel
Met slechts een gewicht van ca. 2 [Kg], 3 ontluchters en een ergonomisch gevormde inflator is dit het ideale jacket

voor op reis. De binnenzijde op de rug is voorzien van een zacht inzetstuk voor extra comfort en de dubbelevoor op reis. De binnenzijde op de rug is voorzien van een zacht inzetstuk voor extra comfort en de dubbele

flesbanden houden de perlucht cilinder stabiel op de rug. Met name voor de langere aluminium flessen die veel in

het buitenland gebruikt worden is het dubbele flesbanden systeem erg prettig en stabiel in gebruik. Hethet buitenland gebruikt worden is het dubbele flesbanden systeem erg prettig en stabiel in gebruik. Het

drijfvermogen is afhankelijk van de maat 14-20 Kg.

• Licht gewicht• Licht gewicht

• Ergonomische inflator

• 6 D-ringen

Artikelnr. Omschrijving Maten
Verkoop 

advies €

• 6 D-ringen

• 2 rits zakken

Artikelnr. Omschrijving Maten
advies €

GUARDIAN-F Guardian Flight S, M, L, XL 299,00

Guardian GTEK UltraGuardian GTEK Ultra
Dit nieuwe jacket is gericht op maximaal comfort. Behalve het geïntegreerde loodsysteem beschikt het vest nog

over 2 extra trim loodpockets op de rug welke ieder 2 Kg kunnen dragen.over 2 extra trim loodpockets op de rug welke ieder 2 Kg kunnen dragen.

Doordat de binnenzijde van de jackets behandels is, wordt bacterie- en schimmelgroei tegen gegaan. Het

drijfvermogen is afhankelijk van de maat van 14-20 Kg. Daarnaast heeft het jacket een aantal leuke gadgets en isdrijfvermogen is afhankelijk van de maat van 14-20 Kg. Daarnaast heeft het jacket een aantal leuke gadgets en is

de prijstelling concurrerend.

• Power inflator met toeter

• Stevige en comfortabele backpad

• Geïntegreerde loodpockets• Geïntegreerde loodpockets

• Extra trim loodpockets op de rug

• 3 snel ontluchters en trekontluchting

Verkoop 

• 3 snel ontluchters en trekontluchting

Artikelnr. Omschrijving Maten
Verkoop 

advies €

GUARDIAN-GU Guardian GTEK Ultra XS, S, M, L, XL 399,00GUARDIAN-GU Guardian GTEK Ultra XS, S, M, L, XL 399,00
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Guardian GTEKGuardian GTEK
Vervaardigd van 1000 denier Cordura, waardoor dit jacket oersterk is. Voorzien van 8 grote D-ringen, waarvan 6 Vervaardigd van 1000 denier Cordura, waardoor dit jacket oersterk is. Voorzien van 8 grote D-ringen, waarvan 6 

stevige RVS voor de zwaardere uitrustingstukken. 2 ritsbare zakken en een geïntegreerd loodsysteem maken dit 

vest compleet. Doordat de binnenzijde van de jackets behandels is, wordt bacterie- en schimmelgroei tegen 

gegaan. (Drijfvermogen 14-22 Kg)gegaan. (Drijfvermogen 14-22 Kg)

• Power inflator met toeter• Power inflator met toeter

• Stevige en comfortabele backpad

• Geïntegreerde loodpockets• Geïntegreerde loodpockets

• 3 snel ontluchters en trekontluchting

Artikelnr. Omschrijving Maten
Verkoop 

advies €
Artikelnr. Omschrijving Maten

advies €

GUARDIAN-G Guardian GTEK jacket XS, S, M, L, XL 399,00

Sea HarrierSea Harrier
Deze wing is ontworpen voor comfortabel gebruik in de meest extreme omstandigheden. De onafhankelijke

dubbele bladder geeft een drijfvermogen van in totaal 50 Kg, waarbij de bovenste bladder afneembaar is.dubbele bladder geeft een drijfvermogen van in totaal 50 Kg, waarbij de bovenste bladder afneembaar is.

Hierdoor is men in staat de bladder tevens voor een enkele fles te gebruiken. Doordat de bladder is voorzien van

'bungees' is deze gemakkelijk te onluchten en blijft compact in gebruik. De dubbele bladder in combinatie met de'bungees' is deze gemakkelijk te onluchten en blijft compact in gebruik. De dubbele bladder in combinatie met de

robuuste RVS 'backplate' zijn geschikt om zwaardere dubbel sets te monteren. Als extra zijn er 2 geïntegreerde

loodpockets en 2 grote pockets met klittebandsluiting op de heupen geplaatst, die beide afneembaar zijn.loodpockets en 2 grote pockets met klittebandsluiting op de heupen geplaatst, die beide afneembaar zijn.

Doordat de binnenzijde van dit jacket behandels is, wordt bacterie- en schimmelgroei tegen gegaan.

(Drijfvermogen 2 x 25 Kg)

• Dubbele bladder (vervangbaar)

• Stevige en comfortabele backpad• Stevige en comfortabele backpad

• Dubbele powerinflator (1 met toeter)

• 10 RVS D-ringen

• Scooter ring• Scooter ring

• Geschikt voor enkele en dubbele cilinders

Artikelnr. Omschrijving Maten
Verkoop 

advies €

SEAHARRIER Sea Harrier dubbel bladder - 695,00SEAHARRIER Sea Harrier dubbel bladder - 695,00
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Soft lood gordelSoft lood gordel
Naast de standaard loodgordel met rvs gesp is ook de softloodgordel in ons assortiment opgenomen. De

softloodgordel kan met lood tot 3 kg per pocket gevuld worden en is verkrijgbaar in 3 maten met 4 of 6 pockets,softloodgordel kan met lood tot 3 kg per pocket gevuld worden en is verkrijgbaar in 3 maten met 4 of 6 pockets,

afhankelijk van de maat. Door de verticaal geplaatste cordura pockets is er meer ruimte voor de loodzakjes. Het

klitteband op de loodgordelband zorgt ervoor dat je deze netjes kan wegwerken onder de flap van de eerste

pocket.

Artikelnr. Omschrijving Maten
Verkoop 

advies €

pocket.

advies €

ND-WEIGTBELT-W/B Soft loodgordel M, L, XL 39,00

Weight & TrimWeight & Trim
Dit loodharnas is het resultaat van jarenlange ervaring in de ontwikkeling van duikmaterialen. Het comfortabeleDit loodharnas is het resultaat van jarenlange ervaring in de ontwikkeling van duikmaterialen. Het comfortabele

harnas verdeeld het gewicht goed over de schouders en heupen, waardoor de kans op blessures verminderd

wordt. Het systeem is tevens voorzien van 2 losneembare legpockets voor extra opbergruimte. Een hardloper uit

het assortiment gezien de scherpe  prijstelling en complete uitvoering.het assortiment gezien de scherpe  prijstelling en complete uitvoering.

• Brede en zachte schouderpads• Brede en zachte schouderpads

• Meerdere verstel mogelijkheden

• Quick release systeem (9 kg per pocket)

Artikelnr. Omschrijving Maat
Verkoop 

advies €

• Quick release systeem (9 kg per pocket)

advies €

ND-WTS Weight & Trim harnas systeem S-M, L-XL, XXL 89,50
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KN 65KN 65
Roest vast stalen 4 3/8 lemmet met een kartelrand, lijnsnijder en snijkant. Voorzien van een soft grip handvat en

stalen knop op de onderkant om mee op de perluchtcilinder te tikken voor het trekken van aandacht. Dit is hetstalen knop op de onderkant om mee op de perluchtcilinder te tikken voor het trekken van aandacht. Dit is het

standaard mes dat op de Northern Diver droogpak pockets past en eenvoudig in de cordura meshouderpockets

geplaatst kunnen worden. 

Verkoop 

geplaatst kunnen worden. 

Artikelnr. Omschrijving Kleur
Verkoop 

advies €

KN-65 KN 65 mes zwart 39,00KN-65 KN 65 mes zwart 39,00

KN 68 titaniumKN 68 titanium
110 mm lemmet met lijnsnijder, kartelrand, snijkant en stompe punt. Voorzien van ergonomisch handvat en

stalen knop met O-ring houder op de achterzijde. stalen knop met O-ring houder op de achterzijde. 

Artikelnr. Omschrijving Kleuren
Verkoop 

advies €

KN-68 KN 68 mes Geel, Blauw en Grijs 39,00KN-68 KN 68 mes Geel, Blauw en Grijs 39,00

Titanium BCD Rescue
De verstelbare schede maakt dat dit mes op praktisch ieder jacket te installeren is. Het mes is gemakkelijk en

veilig uit de schede te halen met de 'snap-closure' sluiting. Roest niet, omdat het lemmet geheel van titanium is.

Titanium BCD Rescue

veilig uit de schede te halen met de 'snap-closure' sluiting. Roest niet, omdat het lemmet geheel van titanium is.

Dit super lichtgewicht gewicht jacket mes is tevens erg goed geprijsd en een hardloper in het assortiment.

Artikelnr. Omschrijving Maat
Verkoop 

Artikelnr. Omschrijving Maat
Verkoop 

advies €

RESCUE-KNIFE Titanium BCD Rescue knife Geel 49,50
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Lampen

Strobe & back-upStrobe & back-up
De krachtige stroboscoop maakt de duiker ten alle tijden goed zichtbaar voor anderen en voegt met de back-upDe krachtige stroboscoop maakt de duiker ten alle tijden goed zichtbaar voor anderen en voegt met de back-up

led lamp met de nieuwste generatie krachtige leds nog meer veiligheid toe. De lamp is tot 50 [m] waterdicht en

brandt 30 uur op de meegeleverde AA batterijen (Brandtijd strobe = 10 uur). De stobe wordt tevens geleverd met

een polshouder indien je hem wilt gebruiken als polslamp met springkabel als extra zekerheid tegen verlies. Deeen polshouder indien je hem wilt gebruiken als polslamp met springkabel als extra zekerheid tegen verlies. De

stobe set wordt geheel in blister aangeleverd en is hierdoor gemakkelijk te displayen op een haak. Top tien item

uit best verkochte producten van afgelopen jaar.uit best verkochte producten van afgelopen jaar.

Artikelnr. Omschrijving Overig
Verkoop 

advies €advies €

STROBE-LED Ledlamp met strobe 6 leds 44,50

Mini-luxMini-lux
De meest krachtige lamp in zijn klasse met een lichtopbrengst van 180 [lux], een brandtijd van 5 uur en De meest krachtige lamp in zijn klasse met een lichtopbrengst van 180 [lux], een brandtijd van 5 uur en 

waterdicht tot 100 [m] dankzij de dubbele o-ringen. Deze lamp is uitermate geschikt als backup lamp gezien zijn 

compacte omvang. Door het egronomische ontwerp en de materiaal keuze voor de behuizing, kan deze lamp 

Verkoop 

compacte omvang. Door het egronomische ontwerp en de materiaal keuze voor de behuizing, kan deze lamp 

zeker tegen een stootje. De lamp wordt geleverd inclusief batterijen.

Artikelnr. Omschrijving Kleur
Verkoop 

advies €

Torch-MINI-LUX Mini lux 59,50Torch-MINI-LUX Mini lux 59,50

Fusion-x
Deze compacte 3W led is een ware krachtpatser en kan zich meten met de veel duurdere duiklampen van het

hogere segment. Een brandtijd van 19 uur op 4 AA-batterijen, getest tot 95 [m] en voorzien van siliconen

Fusion-x

Verkoop 

hogere segment. Een brandtijd van 19 uur op 4 AA-batterijen, getest tot 95 [m] en voorzien van siliconen

bescherming. De lamp is krachtig genoeg om te fungeren als beginners lamp en zeker een leuke cadeau tip.

Artikelnr. Omschrijving Kleur
Verkoop 

advies €

LUXEON-SI Fusion-x zilver 69,00LUXEON-SI Fusion-x zilver 69,00

LUXEON-OR Fusion-x oranje 69,00
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Automaten en meer

JupiterJupiter
Deze automatenset zijn degelijk uitgevoerd en dankzij de afgesealde eerste trap tevens geschikt voor duiken inDeze automatenset zijn degelijk uitgevoerd en dankzij de afgesealde eerste trap tevens geschikt voor duiken in

koud en / of vuil water. De 2e trap is tevens voorzien van stelknop om de luchtstroom comfortabel in te stellen.

Op de eerste trap zitten 4 lage- en 2 hoge drukpoorten. Deze set wordt compleet geleverd met de afgebeelde

automaten tas, computer beschermer, driedelig console en service kit. Met name voor de beginnende duikerautomaten tas, computer beschermer, driedelig console en service kit. Met name voor de beginnende duiker

heeft deze overcomplete set een uitstekende prijs- kwaliteitverhouding.

Artikelnr. Omschrijving Overig
Verkoop 

advies €
Artikelnr. Omschrijving Overig

Verkoop 

advies €

REG-ND-2 Jupiter Budget set Case+service kit 389,00

SERVICEKIT-REG Service kit jupiter 34,50SERVICEKIT-REG Service kit jupiter 34,50

Mouth piece Mondstuk 4,95

HD Videocamera
Onvoorstelbare prijs kwaliteit verhouding. Deze High Definition camera maakt verbluffende beelden en is

waterdicht tot 50 [m]. De camera is voorzien van ledlicht, uitgebreide functies en is gemakkelijk te bedienen.waterdicht tot 50 [m]. De camera is voorzien van ledlicht, uitgebreide functies en is gemakkelijk te bedienen.

Tevens als complete set leverbaar, met videoarmen en led lampen voorzien van diffusers en roodfilter.

• HD 5 Megapixel• HD 5 Megapixel

• Foto camera

• 3x Optische zoom• 3x Optische zoom

• Haarscherpe macro vanaf 5 cm afstand

• Extra snorkelbehuizing tot 3 m waterdicht

Verkoop 

• Extra snorkelbehuizing tot 3 m waterdicht

Artikelnr. Omschrijving Overig
Verkoop 

advies €

HD camera HD camera + behuizingen (exl pelican case) Pa

HD camera video Set met videoarmen en lampen (exl pelican case) Pa

Torch-MINI-LUX Mini lux lamp per stuk 59,50
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Accessoires

ReelsReels
Diverse handige reels, met ieder hun eigen bijzonderheden, maar allen van hoogwaardige materialen. BestDiverse handige reels, met ieder hun eigen bijzonderheden, maar allen van hoogwaardige materialen. Best

verkochte items uit het assortiment zijn de fingerspool en de torch spool.

1. 2. Artikelnr. Omschrijving Overig
Verkoop 

advies €

FINGER SPOOL 30 m vingerspoel (1) met boltsnap 19,50FINGER SPOOL 30 m vingerspoel (1) met boltsnap 19,50

REEL-AR05 45 m spoel met boltsnap (2) Ergonomisch handvat 79,00

TORCH-SPOOL 80 meter reel met ledlamp (3) waterdicht tot 90 [m] 89,00TORCH-SPOOL 80 meter reel met ledlamp (3) waterdicht tot 90 [m] 89,00

(*) Zie corresponderend afbeeldingnummer

3.

Boeien
Alle SMB boeien zijn voorzien van bedienbare snelontluchters en zijn voorzien van 20 [m] lijn. Leverbaar in Rood

Boeien
Alle SMB boeien zijn voorzien van bedienbare snelontluchters en zijn voorzien van 20 [m] lijn. Leverbaar in Rood

en geel (emergency). Voordelig in prijs.

De 'markerline' bestaat uit een reel en decoboei voorzien van een CO2 patroon. Gemakkelijk in gebruik en handig

voor het markeren van een opbject. Erg populair bij de Noordzee duikers.

Verkoop 5.

voor het markeren van een opbject. Erg populair bij de Noordzee duikers.

Artikelnr. Omschrijving Overig
Verkoop 

advies €

SMB10 Delayed SMB (5) Rood of Geel 49,50

5.

MARKERLINE-I Markerlijn+reel+CO2 (6) incl. lijn. 129,00

(*) Zie corresponderend afbeeldingnummer

6.

Schrijflei
Ergonomische schrijflei met drie 'slates'. Inclusief potlood en koord. Kan zowel over een nat- als droogpak

gedragen worden. Leuk cadeau item.

Schrijflei

Verkoop 

gedragen worden. Leuk cadeau item.

Artikelnr. Omschrijving Overig
Verkoop 

advies €

DIVESLATE Schrijflei incl. potlood 19,95DIVESLATE Schrijflei incl. potlood 19,95
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Accessoires

Quick releaseQuick release
Ideaal voor het bevestigen van een poney bottle. Quick relese systeem vervaardigd van geanodiseerd aluminium

Verkoop 

Ideaal voor het bevestigen van een poney bottle. Quick relese systeem vervaardigd van geanodiseerd aluminium

en geleverd met 2 RVS banden.

Artikelnr. Omschrijving Overig
Verkoop 

advies €

ND-PONYCLAMP Quick release voor pony bottle met RVS slangklemmen 89,50

Cylinder accessoiresCylinder accessoires

Artikelnr. Omschrijving Overig
Verkoop 

Diverse onderdelen voor perslucht duikcilinders van voetstuk tot handvat.

Artikelnr. Omschrijving Overig
Verkoop 

advies €

TANK-HANDLE Cylinder handvat (1) Zwart 9,95

TANKCOVERNEO Cylinder neopreen hoes (2) Zwart / Bruin / Camuflage 14,50TANKCOVERNEO Cylinder neopreen hoes (2) Zwart / Bruin / Camuflage 14,50

TANK-BOOT Cylinder voet (3) 5, 8, 10, 12, 15 12,50

(*) Zie corresponderend afbeeldingnummer1. (*) Zie corresponderend afbeeldingnummer1.

2.3. 2.3.

KraanbeschermerKraanbeschermer
Leverbaar voor enkele en dubbel sets beschermen deze de kranen en 1e trappen tegen stoten. Middels de

Verkoop 

Leverbaar voor enkele en dubbel sets beschermen deze de kranen en 1e trappen tegen stoten. Middels de

aanpasbare klemmen passen deze op alle flessenhalzen.

Artikelnr. Omschrijving Overig
Verkoop 

advies €

4. HALO-SINGLE Halo kraanbeschermer enkel Aluminium 64,504. HALO-SINGLE Halo kraanbeschermer enkel Aluminium 64,50

HALO-DOUBLE Halo kraanbeschermer dubbel Aluminium 89,00

(*) Zie corresponderend afbeeldingnummer

5.
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Accessoires

Light stickLight stick
Handige breek sticks, geven 12 uur licht!

Artikelnr. Omschrijving Overig
Verkoop 

advies €

Handige breek sticks, geven 12 uur licht!

advies €

LIGHT-STICK-BL Fluor breek licht 2,95

LIGHT-STICK-GR Fluor breek licht 2,95LIGHT-STICK-GR Fluor breek licht 2,95

LIGHT-STICK- RD Fluor breek licht 2,95

LIGHT-STICK- MIX Fluor breek licht 2,95

Jacket onderdelen

Artikelnr. Omschrijving Overig
Verkoop 

Diverse (reserve) onderdelen voor trim jackets. 

Artikelnr. Omschrijving Overig
Verkoop 

advies €

BCD-HOSE-REG LP slang 60 cm standaard 14,50

BCD-HOSE-X-LO LP slang 75 cm extra lang 15,95BCD-HOSE-X-LO LP slang 75 cm extra lang 15,95

CORRUGATED-HO Complete inflotor met slang power inflator+toeter 99,00

CAM-BELT Cambelt jacket Velcro sluiting 29,50CAM-BELT Cambelt jacket Velcro sluiting 29,50
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Tassen

RugtasRugtas
Stevige rugtas voorzien van grote opbergvakken. Het verstevigde rugpad en de zachte schouderbanden zorgenStevige rugtas voorzien van grote opbergvakken. Het verstevigde rugpad en de zachte schouderbanden zorgen

voor een prettig draagcomfort. Voorzien van geborduurde duivlaggen op buitenzijde. Leuke cadeau tip!

Artikelnr. Omschrijving Overig
Verkoop 

advies €

NDB-15 Rugtas zie foto 19,00NDB-15 Rugtas zie foto 19,00

Standaard zwembad tas
Deze grote sporttas is vervaardigd van cordura en daarmee onverslijtbaar. Met een extra vak voor de vinnen en

een opbergvak op de kleinere zijkant kan er behoorlijk veel in deze tas. (lxbxh = 77x30x37, 85 ltr) Meest

Standaard zwembad tas

een opbergvak op de kleinere zijkant kan er behoorlijk veel in deze tas. (lxbxh = 77x30x37, 85 ltr) Meest

verkochte tas van afgelopen jaar.

Artikelnr. Omschrijving Overig
Verkoop 

advies €

NDB-10 Standaard zwembad tas Geel 39,95NDB-10 Standaard zwembad tas Geel 39,95
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Tassen

Voyager XL setVoyager XL set
Ideaal voor het reizen met de duikuitrusting. Het grote volume met de aparte vin pockets maken het mogelijk datIdeaal voor het reizen met de duikuitrusting. Het grote volume met de aparte vin pockets maken het mogelijk dat

hier op de fles na de gehele duikuitrusting en vakantiekleding in kunnen. Het bovenste vak is tevens een

afritsbare rugzak, gamakkelijk voor op reis dus. Tevens geleverd met een extra 'briefcase' tas. (zie foto) (lxbxh =

80 x 57 x 25, 150 ltr)

Artikelnr. Omschrijving Overig
Verkoop 

80 x 57 x 25, 150 ltr)

Artikelnr. Omschrijving Overig
Verkoop 

advies €

NDB-12-VOYAGER Voyager Vacation bag 199,00

Voyager mini
Ideale reistas met uitschuifbaar handvat en wielen. Tevens kan de tas als rugtas worden gedragen en is deze

voorzien van extra vakken. (lxbxh = 39 x 21 x 51, 25 ltr). Ideaal om tevens mee te nemen naar beurzen en past in

Voyager mini

Verkoop 

voorzien van extra vakken. (lxbxh = 39 x 21 x 51, 25 ltr). Ideaal om tevens mee te nemen naar beurzen en past in

de handbagage voor korte vluchten.

Artikelnr. Omschrijving Overig
Verkoop 

advies €

NDB-12-MINI Voyager mini op wielen 59,00

Computer safeComputer safe
Beschermdoosje voor de duikcomputer.

Artikelnr. Omschrijving Overig
Verkoop 

advies €

COMP-SAFE Computer box zwart 12,50COMP-SAFE Computer box zwart 12,50

Pagina 27 van 30



Tassen

Pagina 28 van 30

Tassen

Voyager QuestVoyager Quest
Lichtgewicht reistas met heavy duty wielen en uitschuifbaar handvat. 130 liter volume en een gratisLichtgewicht reistas met heavy duty wielen en uitschuifbaar handvat. 130 liter volume en een gratis

duikcomputer opbergtasje. De tas is uitklapbaar in twee compartimenten waardoor je duikmateriaal en kleiding

gescheiden van elkaar kan opbergen.  Aan de bovenzijde van de tas zit een documenten compartiment

Artikelnr. Omschrijving Kleuren
Verkoop 

advies €

NDB23-short Quest travel holdall Oranje/Zwart 139,00NDB23-short Quest travel holdall Oranje/Zwart 139,00

Wheeled Holdall Bag
Grote lichtgewicht tas met heavy duty wielen. Gemaakt van PVC waardoor de tas waterafstotend is en daardoor

Wheeled Holdall Bag
Grote lichtgewicht tas met heavy duty wielen. Gemaakt van PVC waardoor de tas waterafstotend is en daardoor

gemakkelijk gereinigd kan worden.  In houd 130 Liter 

Artikelnr. Omschrijving Kleuren
Verkoop 

advies €

R101 R101 Holdall Rood/Zwart 119,00R101 R101 Holdall Rood/Zwart 119,00

Clamshell Wheeled Vacation BagClamshell Wheeled Vacation Bag
De Clamshell heeft een uniek ontwerp, waardoor spullen gemakkelijk toegankelijk zijn en je natte en droge

spullen van elkaar gescheiden kunt houden. Deze tas is met een inhoud van 160 liter net een slag groter dan despullen van elkaar gescheiden kunt houden. Deze tas is met een inhoud van 160 liter net een slag groter dan de

Voyager Quest. 

Artikelnr. Omschrijving Overig
Verkoop 

advies €

NDB23 Voyager-II Clamshell zwart 149,00NDB23 Voyager-II Clamshell zwart 149,00
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Tassen

Expeditie reistasExpeditie reistas
Ideale reistas welke tevens als ruszak gedragen kan worden met de bijgeleverde schouderbanden. De blauweIdeale reistas welke tevens als ruszak gedragen kan worden met de bijgeleverde schouderbanden. De blauwe

buitenlaag is een speciale vochtafstotende laag, waadoor de spullen in de tas goed beschermd worden tegen

vocht en vuil. Leverbaar in een medium en large uitvoering met de formaten; (lxbxh = 90 x 40 x 42, 130 ltr)

respectievelijk (lxbxh = 97 x 45 x 37, 160 ltr). Vooral populair voor liveaboards en expeditie reizen. Wordt tevensrespectievelijk (lxbxh = 97 x 45 x 37, 160 ltr). Vooral populair voor liveaboards en expeditie reizen. Wordt tevens

veel gebruikt binnen de beroepsduikerij door freelance duikers om hun spullen in op te bergen.

Artikelnr. Omschrijving Kleuren
Verkoop 

advies €
Artikelnr. Omschrijving Kleuren

advies €

NDB5-SHORT Expeditie reistas medium blauw, zwart 89,00

NDB5 Expeditie reistas blauw, zwart, rood 99,00NDB5 Expeditie reistas blauw, zwart, rood 99,00

Waterdichte tas
Deze tassen zijn waterdicht afsluitbaar en houden de spullen daarom droog tijdens het watersporten. Handig

voor op de boot, tijdens het kajakken of andere watersporten. Leverbaar in small, medium en large; (Dxh = 205 x

Waterdichte tas

voor op de boot, tijdens het kajakken of andere watersporten. Leverbaar in small, medium en large; (Dxh = 205 x

405, 12,5 ltr), (Dxh = 305 x 715, 51 ltr), (Dxh = 405 x 910, 117 ltr)

Artikelnr. Omschrijving Overig
Verkoop 

advies €advies €

NDB-DRYBAG-S Subsack waterdichte tas small 16,50

NDB-DRYBAG-M Subsack waterdichte tas medium 24,50

NDB-DRYBAG-L Subsack waterdichte tas large 34,50NDB-DRYBAG-L Subsack waterdichte tas large 34,50

Waterdichte rugzakWaterdichte rugzak
Net als de standaard waterdichte tas is deze ideaal om spullen in droog te houden tijdens het watersporten. Met

de 2 stelbanden, blijft de rugzak compact. Additioneel zijn op deze tas 2 comfortabele schouderbanden

Verkoop 

de 2 stelbanden, blijft de rugzak compact. Additioneel zijn op deze tas 2 comfortabele schouderbanden

bevestigd, zodat de tas ook als rugzak kan worden gedragen. (85 ltr)

Artikelnr. Omschrijving Overig
Verkoop 

advies €

DBR-85 Waterdichte rugzak zwart 39,95
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Tassen

Droogpak tasDroogpak tas
Handige tas om het droogpak in op te bergen, welke geen vuil en water lekt tijdens het vervoer. Leverbaar in

Verkoop 

Handige tas om het droogpak in op te bergen, welke geen vuil en water lekt tijdens het vervoer. Leverbaar in

zwart/grijs en rood met een unieke opdruk.

Artikelnr. Omschrijving Kleuren
Verkoop 

advies €

NDB-8 Drysuit bag zwart, rood 17,50

Automaten tas
Stevige tas met schouderriem voor het veilig vervoeren van de automatenset.

Automaten tas

Artikelnr. Omschrijving Overig
Verkoop 

advies €advies €

NDB14 Regulator tas small 29,95
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Ocean Management Systems

Over OMS

De oorsprong en tevens de hoofdlocatie van dit bedrijf ligt in Montegomery - New York waar het in 1991 isDe oorsprong en tevens de hoofdlocatie van dit bedrijf ligt in Montegomery - New York waar het in 1991 is

opgericht. Het merk heeft zijn focus op het ontwikkelen en fabriceren van de meest innovatieve producten op

het gebied van duiken, welke de veiligheid van de duiker ten goede komen. Zij zijn dan ook groot geworden

met de hoge kwaliteit en en duurhaamheid van de producten waar reeds vele duikers zich al mee bekendmet de hoge kwaliteit en en duurhaamheid van de producten waar reeds vele duikers zich al mee bekend

hebben gemaakt.

Bladders & Harnas systemen

Van een enkele fles tot de dubbel 20 liter sets, het is allemaal mogelijk met de OMS bladders. Doordat de

harnassen en bladders met elkaar uitwisselbaar zijn, kan iedere duiker de voor hem perfecte set samenstellenharnassen en bladders met elkaar uitwisselbaar zijn, kan iedere duiker de voor hem perfecte set samenstellen

ongeacht of deze voor eenvoud, comfort of extra's gaat.

De OMS bladders zijn de meest handelbare en duurzame bladders welke verkrijgbaar zijn op de markt. Met

een buitenlaag van 1000 (of meer) denier Nylon en 5 tot 6 lagen PU zijn deze maximaal beschermd tegeneen buitenlaag van 1000 (of meer) denier Nylon en 5 tot 6 lagen PU zijn deze maximaal beschermd tegen

perforatie en slijtage.

Bijzonder aan de OMS bladder & harnas systemen is dat alle onderdelen los vervangen kunnen worden en bijBijzonder aan de OMS bladder & harnas systemen is dat alle onderdelen los vervangen kunnen worden en bij

eventuele beschadiging of veroudering (b.v. o-ringen) niet de hele set afgeschreven hoeft te worden, maar

enkel het betreffende onderdeel!enkel het betreffende onderdeel!

Overige producten

Behalve de specialisatie in Bladder & harnas systemen heeft OMS ook diverse andere technischeBehalve de specialisatie in Bladder & harnas systemen heeft OMS ook diverse andere technische

duikproducten, zoals: 'pee valves', analysers, abc-artikelen, beschermingsmiddelen, stagebottle en accessoires

etc.etc.
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Single tank bladderSingle tank bladder
Gemaakt van 1000 dernier Nylon met een 1 mm dikke PU coating is de losse binnenkamer maximaal beschermd en

is deze 'single tank' bladder uiterst duurzaam en slijtvast. Voorzien van power inflator en snelontluchter en eenis deze 'single tank' bladder uiterst duurzaam en slijtvast. Voorzien van power inflator en snelontluchter en een

drijfvermogen van 14,5 Kg.

De Blader wordt ook veel gebruikt als 'travel blader' in combinatie met een aluminium backplate en een comfort 2-De Blader wordt ook veel gebruikt als 'travel blader' in combinatie met een aluminium backplate en een comfort 2-

of IQ-harnas.

Artikelnr. omschrijving Overig
Verkoop 

advies €

BC116-32 Single tank bladder zwart, rood 299,00BC116-32 Single tank bladder zwart, rood 299,00

Single bladder - retraction
Altijd een klein weerstandsprofiel, dankzij de retraction bands welke rondom de bladder zijn gepositioneerd.

Verder is de bladder uitgevoerd met een lange inflator slang voor extra comfort.

• Uitgevoerd met retraction bands

• 2 snelontluchters per bladder• 2 snelontluchters per bladder

• Snelontluchter

• Power inflator

Artikelnr. omschrijving maten
Verkoop 

advies €

BC117-K45 Single bladder, 45 lb, zwart lift: 20,4 kg 375,00BC117-K45 Single bladder, 45 lb, zwart lift: 20,4 kg 375,00

BC117-K60 Single bladder, 60 lb, zwart lift: 27,2 kg 375,00

BC117-KB Single bladder, 94 lb, zwart lift: 42,6 kg 395,00BC117-KB Single bladder, 94 lb, zwart lift: 42,6 kg 395,00

BC117-KR Single bladder, 94 lb, rood lift: 42,6 kg 395,00
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Dual bladderDual bladder
Deze bladder is dubbel uitgevoerd en voorziet daarmee in de vraag naar extra veiligheid van de duiker, met name

bij het grot en wrakduiken. Mocht ondanks de extra sterke nylon laag toch de opgeblazen bladder lek raken, danbij het grot en wrakduiken. Mocht ondanks de extra sterke nylon laag toch de opgeblazen bladder lek raken, dan

beschikt de duiker hiermee nog over een tweede, waarmee de grot of het wrak alsnog veilig kan worden verlaten.

De retraction bands zorgen dat de bladder ten alle tijden zo compact mogelijk is.

• Dubbele uitneembare bladders

• Dubbele inflators• Dubbele inflators

• Uitgevoerd met retraction bands

• 2 snelontluchters per bladder

Artikelnr. omschrijving Overig
Verkoop 

advies €

• 2 snelontluchters per bladder

advies €

BC115-KB Dual bladder, 60 lb, zwart lift: 27,2 kg 549,00

BC115-KR Dual bladder, 60 lb, rood lift: 27,2 kg 549,00

BC118-KB Dual bladder, 94 lb, zwart lift: 42,6 kg 579,00BC118-KB Dual bladder, 94 lb, zwart lift: 42,6 kg 579,00

BC118-KR Dual bladder, 94 lb, rood lift: 42,6 kg 579,00

TesserectTesserect
Deze bijzondere wing geeft ultimieme stabiliteit en voorkomt dat deze beschadigd in nauwe ruimten, dankzij deDeze bijzondere wing geeft ultimieme stabiliteit en voorkomt dat deze beschadigd in nauwe ruimten, dankzij de

speciale vormgeving i.c.m. de bungees en de aan de zijde geplaatste inflators. Tevens combineert de 'Tesserect' de

positieve eigenschappen van de 'dual bladder'. Doordat deze ook is uitgevoerd met een dubbele bladder en

voorzien is van 2 powerinflators met beide de verbinding aan één zijde van de bladder.voorzien is van 2 powerinflators met beide de verbinding aan één zijde van de bladder.

• Duurzame vormgeving• Duurzame vormgeving

• 1000 denier nylon

• 2x Snelontluchter• 2x Snelontluchter

• 2x Power inflator

Artikelnr. omschrijving Overig
Verkoop 

advies €
Artikelnr. omschrijving Overig

advies €

BCTS-60 Tesserect dual, 60 lb, zwart lift: 27,2 kg 539,00

Featherweight retraction band BC
Voor iedereen die gwicht wil besparen is er de OMS Featherweight retraction band BC. De wing is ontworpen om

zowel licht als sterk te zijn. De enkele cilinder reis-BC kan zo licht zijn doordat er slim gebruik gemaakt is van de

Featherweight retraction band BC

zowel licht als sterk te zijn. De enkele cilinder reis-BC kan zo licht zijn doordat er slim gebruik gemaakt is van de

nieuwste "fiber reinforced plastics in plaats van metaal.

Artikelnr. omschrijving Overig
Verkoop 

advies €
Artikelnr. omschrijving Overig

Verkoop 

advies €

BC-FTHR-S Featherlight BC Small lift: 15,5 kg 299,00

BC-FTHR-M Featherlight BC Medium lift: 19,1 kg 299,00BC-FTHR-M Featherlight BC Medium lift: 19,1 kg 299,00

BC-FTHR-L Featherlight BC Large lift: 22,7 kg 299,00

BC-FTHR-XL Featherlight BC Xlarge lift: 23,6 kg 299,00BC-FTHR-XL Featherlight BC Xlarge lift: 23,6 kg 299,00
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Power inflatorsPower inflators
OMS power inflators zijn de eenvoud zelf en gemakkelijk te (de)monteren, reinigen en reviseren.

Artikelnr. omschrijving Overig
Verkoop 

advies €

BCA156 Power Inflator 55,00BCA156 Power Inflator 55,00

BCA157 Angled Power Inflator 55,00

Field Repair KitField Repair Kit
Repair kit voor het repararen van de interne en/of externe bladder op lokatie.

De Field Repair kit bevat de volgende artikelen:

• Patches ter reparatie van de urethaal binnenbladder• Patches ter reparatie van de urethaal binnenbladder

• Nylon patches ter reparatie van de buitenbladder

• Lijm inclusief accellerator (harder)

Artikelnr. omschrijving Overig
Verkoop 

• Lijm inclusief accellerator (harder)

Artikelnr. omschrijving Overig
Verkoop 

advies €

BCA415-B BC Field Repair Kit -- Black 22,50

BCA415-R BC Field Repair Kit -- Red 22,50BCA415-R BC Field Repair Kit -- Red 22,50

Onderdelen bladderOnderdelen bladder

Artikelnr. omschrijving Overig
Verkoop 

advies €advies €

BCA-32 Donut Shape Internal Bladder (32 lb.) 69,00

BCA-45 Internal Bladder for BC117-45 (45 lb.) 119,00

BCA45S Internal Bladder for BC116-45 (45 lb.) 119,00

BCA-60 Internal Bladder for BC117-60 and BC115 (60 lb) 119,00

BCA60S Internal Bladder for BC116-60 119,00BCA60S Internal Bladder for BC116-60 119,00

BCA-100 Internal Bladder for BC117 and BC 118 3 holes (94 lb.) 129,00

BCA141 Silicone Retraction Bands (12 pcs) 29,00BCA141 Silicone Retraction Bands (12 pcs) 29,00

BCA500 Seal Ring 4,00

BCA501 Double Gasket 5,50BCA501 Double Gasket 5,50

BCA502 Inner Coupling 4,50

BCA 503 O.P.R. Seat 4,50BCA 503 O.P.R. Seat 4,50

BCA 506 O.P.R Seat Retainer 4,50

BCA507 O.P.R. Spring 4,50BCA507 O.P.R. Spring 4,50

BCA508 O.P.R. Cap 4,50

BCA509 Complete O.P.R. Valve 19,00

BCA510 Elbow 12,00

BCA511 Elbow Gasket 2,90

BCA512 Elbow Collar 6,50BCA512 Elbow Collar 6,50

BCA513 Complete Elbow Assembly 25,00

BCA-TOOL BC Tool 20,00BCA-TOOL BC Tool 20,00

BCA013-H 13 " Hose Only 13,50

BCA016-H 16 "Hose Only 19,00BCA016-H 16 "Hose Only 19,00

BCA019-H 19 " Hose only 23,00
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Backplate & HarnasBackplate & Harnas
Dit harnas met HD nylon webbing is verkrijgbaar met Aluminium of een RVS backplate. De gekruisde

schouderbanden zorgen voor een 'tight-fit' op het bovenlijf en voorkomen dat de schouderbanden afglijden. Hetschouderbanden zorgen voor een 'tight-fit' op het bovenlijf en voorkomen dat de schouderbanden afglijden. Het

harnas is tevens voorzien van  1 quick-realease op de schouder, crotch strap, chest strap en 6 D-ringen.

Artikelnr. omschrijving Overig
Verkoop 

advies €
Artikelnr. omschrijving Overig

advies €

BP120-S  Aluminum Backplate & Harness Aluminum Backplate & Harness 229,00

BP123-S  Stainless Backplate & Harness Stainless Backplate & Harness 319,00BP123-S  Stainless Backplate & Harness Stainless Backplate & Harness 319,00

Backplate & Comfort Harnas 2
Dit luxe harnas is tevens ook geschikt voor de recreatieve duiker. Het comfort harnas heeft extra brede

schouderbanden voor een optimale gewichtsdistributie. Twee borstclips zorgen voor het gemakkelijk aan- en

uitrekken van het harnas. Daarnaast zijn de schouderbanden verder naar 'voren' te plaatsen door middel van 2uitrekken van het harnas. Daarnaast zijn de schouderbanden verder naar 'voren' te plaatsen door middel van 2

schuifgespen. De Comfort 2 harnas heeft 2 extra D-ringen in vergelijking met de Comfort 1, en is verkrijgbaar in

diverse maten.

Artikelnr. omschrijving Overig
Verkoop 

advies €

diverse maten.

advies €

BP134-SM-A  Comfort System II w/Aluminum BP, Size S/M 249,00

BP134-L-A Comfort System II w/Aluminum BP, Size L 249,00BP134-L-A Comfort System II w/Aluminum BP, Size L

BP134-A Comfort System II w/Aluminum BP, Size L/XL 249,00

BP134-SM-S Comfort System II w/Stainless BP, Size S/M 359,00

BP134-L-S Comfort System II w/Stainless BP, Size L 359,00BP134-L-S Comfort System II w/Stainless BP, Size L 359,00

BP134-S Comfort System II w/Stainless BP, Size L/XL 359,00
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BackplatesBackplates
OMS backplates zijn er in 2 varianten; Aluninium of RVS. De lichtgewicht Aluminium versie weegt slechts 2,6 kg en

heeft een harde geanodiseerde coating. De RVS versie is gepassiveerd ter voorkoming van corrosie. Daarnaast zijnheeft een harde geanodiseerde coating. De RVS versie is gepassiveerd ter voorkoming van corrosie. Daarnaast zijn

beide varianten meerdere malen gepolijst ter voorkoming van scherpe randen waardoor webbing minder snel

inslijt.

Artikelnr. omschrijving Overig
Verkoop 

advies €

BP015 Stainless Backplate 199,00BP015 Stainless Backplate 199,00

BP020 Aluminum Backplate 99,00

Harnas SystemenBP 166 Harnas Systemen
Onderstaande OMS harnassen zijn los verkrijgbaar zonder backplate. Deze harnassen worden geleverd metOnderstaande OMS harnassen zijn los verkrijgbaar zonder backplate. Deze harnassen worden geleverd met

handleiding en kunnen zelf gemonteerd worden op de backplate.  

Artikelnr. omschrijving Overig
Verkoop 

advies €advies €

BP134-SM Comfort Harness System II ONLY S/M 132,50

BP134-L Comfort Harness System II ONLY L 132,50

BP134 Comfort Harness System II ONLY XL 132,50BP134 Comfort Harness System II ONLY XL 132,50

IQ pack
De IQ pack harnas is de meest luxe uitvoering harnas mogelijk. De IQ pack is zeer comfortabel omdat het

vervaardigd is van soepel 840 denier nylon. Daarnaast is de IQ pack standaard uitgevoerd met back padding en

meerdere D-ringen.meerdere D-ringen.

• Extra comfortabel• Extra comfortabel

• Inclusief back padding

• Inclusief 6 kleine en 6 grote D-ringen

Artikelnr. omschrijving Overig
Verkoop 

Artikelnr. omschrijving Overig
Verkoop 

advies €

IQ XXS XXS Backpack ONLY* 299,00

IQ XS-S XS-S Backpack ONLY* 299,00IQ XS-S XS-S Backpack ONLY* 299,00

IQ M-L M-L Backpack only* 299,00

IQ L-XL L-XL Backpack only* 299,00IQ L-XL L-XL Backpack only* 299,00

Onderdelen HarnasOnderdelen Harnas

Artikelnr. omschrijving Overig
Verkoop 

advies €advies €

BCA-IQ-R IQ Reflective Shoulder Hose Holders 25,00

BCA-IQ-S IQ Shoulder Hose Holders (New Style) 39,95

8,95BCA-25DC Dump Valve Cord (25 ft. package) 8,95

BCA-2HS-K 2 " Nylon Webbing, resin treated,high stiffness (25 ft.package) 31,00

BCA-2MS 2 " Nylon Webbing, medium stiffness  (25 ft. package) 31,00BCA-2MS 2 " Nylon Webbing, medium stiffness  (25 ft. package) 31,00

BCA-1SS-K 1 " Nylon Webbing, standard stiffness (25 ft. package) 25,50
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System accessoires
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Opbergpockets
BCA143 - BCA257

Opbergpockets

Utility Maks PocketUtility Maks Pocket

Heeft 2 compartimenten met ritsen voor 'easy acces'. In de pocket zit een lus bevestigd voor het borgen van line 

cutters, tools, ed.

Line Cutter

Ontworpen voor het opbergen van een schaar of mes. Zowel horizontaal of verticaal te monteren op 2"webbing.

BCA266 BCA280

Ontworpen voor het opbergen van een schaar of mes. Zowel horizontaal of verticaal te monteren op 2"webbing.

BCA266 BCA280

Thight Pocket

Te bevestigen op het bovenbeen d.m.v. 2 elastische banden met quick release. Uitgevoerd met 2" webbing ter

bevestiging aan de loodgordel of webbing harnas. In de pocket zit een D-ring voor het borgen van slates, tools, ed.bevestiging aan de loodgordel of webbing harnas. In de pocket zit een D-ring voor het borgen van slates, tools, ed.

Artikelnr. omschrijving Overig
Verkoop 

advies €

44,50

advies €

BCA143 Small Utility/Mask Pocket 44,50

BCA257 Large Utility/Mask Pocket 47,50

BCA266 Line Cutter/Shears Pouch 29,00BCA266 Line Cutter/Shears Pouch 29,00

BCA280 Thigh Pocket 39,00

Loodpockets
BCA270 BCA-IWP

Loodpockets
Compact Weight Pocket

Deze loodpocket is geschikt voor 2,5 kg lood. Echter het lood is niet afwerpbaar! Zowel horizontaal als verticaal teDeze loodpocket is geschikt voor 2,5 kg lood. Echter het lood is niet afwerpbaar! Zowel horizontaal als verticaal te

monteren.

Compact Quick Dump Weight Pocket 

Te bevestigen aan de webbing van het harnas. Tevens uitgevoerd met 1"webbing en een boltsnap aan het harnas.Te bevestigen aan de webbing van het harnas. Tevens uitgevoerd met 1"webbing en een boltsnap aan het harnas.

Inclusief separate pocket aan de buitenzijde voor het opbergen van schaar, mes, enz. Hierachter bevinden zich 2

pockets. 1 hiervan is voor het integreren van lood (afwerpbaar). De andere pockets is voor het opbergen van

BCA269

pockets. 1 hiervan is voor het integreren van lood (afwerpbaar). De andere pockets is voor het opbergen van

accessoires als back-up light, john line, enz. 

BCA269

Integrated Weight Pocket

Te bevestigen aan de webbing van het harnas. Gefabriceerd van super sterk 1600 denier nylon. Extra bevestigingTe bevestigen aan de webbing van het harnas. Gefabriceerd van super sterk 1600 denier nylon. Extra bevestiging

met 1" webbing en een boltsnap aan het harnas. In de pocket zit een separate loodpocket met velcro. De

loodpocket wordt in zijn geheel  geborgen door een quick-release aan de buitenzijde.

Artikelnr. omschrijving Overig
Verkoop 

advies €

24,00BCA269 Compact Weight Pocket 24,00

BCA270 Compact Quick Dump Weight Pocket (Pr.) 129,00

BCA-INP Replacement Inner Pocket for BCA270 19,50BCA-INP Replacement Inner Pocket for BCA270 19,50

BCA-BPP-K BCA-IWP Integrated Weight Pocket 75,00BCA159BCA-BPP-K

Overige AccessoiresOverige Accessoires

U kunt uw harnas zo lux maken als u zelf wilt met bijvoorbeeld de neopreen schouderbanden, de back padding ofU kunt uw harnas zo lux maken als u zelf wilt met bijvoorbeeld de neopreen schouderbanden, de back padding of

de cummerband. Daarnaast zijn er nog tal van handige opslagmogelijkheden verkrijgbaar als de beavertail en de

depth cannister.   

Artikelnr. omschrijving Overig
Verkoop 

advies €
BCA-CBD2

advies €

BCA159 Shoulder Pads (Ps.) 39,00

BCA-CBD2-S IQ Cummerbund--Small 55,00

BCA-CBD2-M IQ Cummerbund--Medium 55,00

BCA-CBD2-L IQ Cummerbund--Large 55,00

BCA-CBD2-XL IQ Cummerbund--X-Large 55,00BCA-CBD2-XL IQ Cummerbund--X-Large 55,00

BCA-BPP-K Back Pad w/Book screws 60,00

BCA-ZPB9 Zipper Pull Balls, w/9" bungee cord 12,00BCA-ZPB9 Zipper Pull Balls, w/9" bungee cord 12,00

BCA-BOOKSCREWBook screw for Back Pad 2,50

BCA267-K Emergency Deployment System w/Tubing 67,50BCA267-K Emergency Deployment System w/Tubing 67,50

BCA298 EDS Canister-Clear-660' Depth Rated 65,00

Pagina 7 van 20



Tank Adapters
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Low Profile Single Tank AdapterLow Profile Single Tank Adapter
OMS low profile single tankadapter stelt de duiker in staat een enkele fles te monteren op zijn OMS set. De single

tankadapter geeft de set extra stevigheid en een extra laag profiel.tankadapter geeft de set extra stevigheid en een extra laag profiel.

Dit nieuwe model single tankadapter is ultra licht en speciaal ontworpen voor op reis. De low profile single

tankadapter verkleint het profiel van de duiker door de set dichter op de duiker te positioneren, met als gevolgtankadapter verkleint het profiel van de duiker door de set dichter op de duiker te positioneren, met als gevolg

minder weerstand.

Wordt geleverd inclusief bookcrews en 2 OMS RVS Cam bands ter bevestiging.

Artikelnr. omschrijving Overig
Verkoop 

advies €advies €

BCA293 Soft Single Tank Adaptor 79,00

Single Tank AdapterSingle Tank Adapter
De RVS single tankadapter stelt de duiker in staat een enkele fles te monteren op zijn OMS set. De single

tankadapter geeft de set extra stevigheid en een extra laag profiel.tankadapter geeft de set extra stevigheid en een extra laag profiel.

Wordt geleverd inclusief bevestigingsmateriaal en 2 RVS Cam bands.

Artikelnr. omschrijving Overig
Verkoop 

Wordt geleverd inclusief bevestigingsmateriaal en 2 RVS Cam bands.

Artikelnr. omschrijving Overig
Verkoop 

advies €

BCA290-K Stainless Single Tank Adaptor w/ cam bands 139,00

BCA291 Stainless Single Tank Adaptor Plate ONLY 89,00BCA291 Stainless Single Tank Adaptor Plate ONLY 89,00

CambandsCambands
OMS gepoleiste RVS cambands voor het monteren van een fles direct aan de bladder, harnas, IQ pack of singleOMS gepoleiste RVS cambands voor het monteren van een fles direct aan de bladder, harnas, IQ pack of single

tankadapter. Zeer sterke Velcro houdt de cam band op zijn plaats.

Artikelnr. omschrijving Overig
Verkoop 

advies €

BD188-B 2" Nylon Cam Band w/Stainless Buckle-36" length 39,90BD188-B 2" Nylon Cam Band w/Stainless Buckle-36" length 39,90
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Emergency Signalling MirrorEmergency Signalling Mirror
De OMS® EMERGENCY SIGNALING MIRROR heeft een spiegel oppervlak aan beide zijden. De spiegel is zowel

overdag (weerkaatsing zon) als ´s nachts (weerkaatsing lamp) te gebruiken . De spiegel is van ultra sterkoverdag (weerkaatsing zon) als ´s nachts (weerkaatsing lamp) te gebruiken . De spiegel is van ultra sterk

waterbestendig polycarbonaat gemaakt. 

Afmetingen: 82 mm L x 57 mm W x 5 mm dikte.Afmetingen: 82 mm L x 57 mm W x 5 mm dikte.

Artikelnr. omschrijving Overig
Verkoop 

advies €

9,95SD-MIR Emergency Signaling Mirror 9,95

Surface MarkerSurface Marker
De kleurstof zit verpakt in een waterdichte container. Na het openen zal de fluoriserende kleurstof zich aan het

oppervlakte verspreiden. De marker is milieuvriendelijk en is zo'n 30 minuten vanaf 1 a 2 kilometer zichtbaar vanuitoppervlakte verspreiden. De marker is milieuvriendelijk en is zo'n 30 minuten vanaf 1 a 2 kilometer zichtbaar vanuit

de lucht zichbaar. 

Artikelnr. omschrijving Overig
Verkoop 

Artikelnr. omschrijving Overig
Verkoop 

advies €

SD-DYE Dye Marker, Fluorescent Orange 9,00

BorgingBorging
300 cm lange Jon Line met Carabiner ter bevestiging aan ankerlijn voor deco stops. Tevens verkrijgbaar met opberg300 cm lange Jon Line met Carabiner ter bevestiging aan ankerlijn voor deco stops. Tevens verkrijgbaar met opberg

poutch.

Vermijd druktes bij het ankerlijn tijdens uw deco! 

Artikelnr. omschrijving Overig
Verkoop 

advies €advies €

A-196 Jon Line (10' with carabiner) 27,50

A-197 Jon Line w/integrated pouch & clip (8') 29,50
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OMS® Silicone Regulator NecklaceOMS® Silicone Regulator Necklace
Sillicone necklace ter bevestiging van 2e trap. Extra sterk met een zeer goede pasvorm. Verkrijgbaar in 19cm en

23cm en twee kleuren

Artikelnr. omschrijving Overig
Verkoop 

advies €

23cm en twee kleuren

Artikelnr. omschrijving Overig
advies €

R-PY Primary (Short) Yellow 12,50

R-PB Primary (Short) Black 12,50R-PB Primary (Short) Black 12,50

R-SY Secondary (Long) Yellow 12,50

R-SB Secondary (Long) Black 12,50R-SB Secondary (Long) Black 12,50

Ultimate Dive slateUltimate Dive slate
De Ultimate Dive Slate is praktisch onbreekbaar, zowel de pagina's als de tubing zijn ongevoelig voor UV . De OMS®De Ultimate Dive Slate is praktisch onbreekbaar, zowel de pagina's als de tubing zijn ongevoelig voor UV . De OMS®

dive slate is gefabriceerd van heavy duty LDPE. De slate bestaat uit 6 pagina's met een dikte van 1 mm. De slate

wordt geleverd het HD swivel snap en O.D. Silicone tubing voor bevestiging van een 100 % grafiet pencil. Afmeting

van de slate is 13 cm x 9cm. van de slate is 13 cm x 9cm. 

Artikelnr. omschrijving Overig
Verkoop 

advies €

A-SLATE-K Dive Slate - 5" long x 3" wide 19,50A-SLATE-K Dive Slate - 5" long x 3" wide 19,50

Wrist Slate
De OMS® PVC wrist slate bestaat uit 3 schrijfbare oppervlaktes. De pagina's van deze slate zijn gemakkelijk om te

slaan. Tevens uitgevoerd met houder voor de 100% grafiet pencil, en elastieken ter bevestiging aan de pols.

Artikelnr. omschrijving Overig
Verkoop 

advies €

19,50A-W-SLATE Wrist Slate 19,50

Compact Titanium Line CutterCompact Titanium Line Cutter
Uitgevoerd met een kartel en een scherpe snijkant. De bijgeleverde pouch kan men zowel horizontaal- als verticaal

monteren. Heeft vrijwel geen onderhoud benodigd!monteren. Heeft vrijwel geen onderhoud benodigd!

Artikelnr. omschrijving Overig
Verkoop 

advies €

32,50A-TICUT Compact Titanium Line Cutter w/Pouch 32,50
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Delrin Pee ValveDelrin Pee Valve

Gemakkelijk te installeren lichtgewicht kuststof Pee Valve. Zwaardere varianten kunnen het droogpak naar verloop

van tijd beschadigen! Ongevoelig voor de corrosieve werking van urine en werkt volledig automatisch.van tijd beschadigen! Ongevoelig voor de corrosieve werking van urine en werkt volledig automatisch.

Wordt geleverd met (installatie)handleiding, condoom (maat opgeven), afvoerslang en o-ringen.  

Verkoop 

Wordt geleverd met (installatie)handleiding, condoom (maat opgeven), afvoerslang en o-ringen.  

Artikelnr. omschrijving Overig
Verkoop 

advies €

X-PEE-DF Delrin Pee Valve w/ 1 Female Urinary Pouch 175,00X-PEE-DF Delrin Pee Valve w/ 1 Female Urinary Pouch 175,00

X-PEE-DM-S Delrin Pee Valve w/ 3 Male Condems size S (25mm) 175,00

X-PEE-DM-M Delrin Pee Valve w/ 3 Male Condems size M (29mm) 175,00

X-PEE-DM-L Delrin Pee Valve w/ 3 Male Condems size L (32mm) 175,00X-PEE-DM-L Delrin Pee Valve w/ 3 Male Condems size L (32mm) 175,00

X-PEE-DM-XL Delrin Pee Valve w/ 3 Male Condems size XL (36mm) 175,00

X-PEE-DM-XXL Delrin Pee Valve w/ 3 Male Condems size XXL (41mm) 175,00X-PEE-DM-XXL Delrin Pee Valve w/ 3 Male Condems size XXL (41mm) 175,00

OMS® GAITEROMS® GAITER
Deze leg gaiters voorkomen dat lucht in het droogpak naar de benen schiet. Tevens stroomlijnen de leg gaiters het

profiel van de duiker waardoor er minder weerstand optreed. Vervaardigd van Cordura materiaal en gemakkelijk inprofiel van de duiker waardoor er minder weerstand optreed. Vervaardigd van Cordura materiaal en gemakkelijk in

maat verstelbaar door elastische banden met klitteband.

Verkoop 
Artikelnr. omschrijving Overig

Verkoop 

advies €

X-LG-SM Leg Gaiters -- Small 30 cm omtrek kuit 65,00X-LG-SM Leg Gaiters -- Small

X-LG-MD Leg Gaiters -- Medium 35 cm omtrek kuit 69,00

X-LG-LG Leg Gaiters -- Large 40 cm omtrek kuit 75,00
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Stage Rigging
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Set 1Set 1

OMS biedt u diverse mogelijkheden betreffende uitvoering van rigging van stagebottles. De links afgebeelde set

bestaat uit:

Artikelnr. omschrijving Overig
Verkoop 

advies €

bestaat uit:

Artikelnr. omschrijving Overig
advies €

A-494S-K 1" Stage Bottle Strap w/ Handle & Stainless Snaps 39,50

Set 2
OMS biedt u diverse mogelijkheden betreffende uitvoering van rigging van stagebottles. De links afgebeelde set

bestaat uit:

Artikelnr. omschrijving Overig
Verkoop 

Artikelnr. omschrijving Overig
Verkoop 

advies €

A-495 1" Neck Strap (snap not included) 7,00

H-SSE3 Swivel Bolt Snap, Stainless, 3" 10,50H-SSE3 Swivel Bolt Snap, Stainless, 3" 10,50

H-SSDRKIT-1 Stainless D-Ring Kit w/1" D-Ring 21,00

Set 3
OMS biedt u diverse mogelijkheden betreffende uitvoering van rigging van stagebottles. De links afgebeelde set

bestaat uit:

Artikelnr. omschrijving Overig
Verkoop 

advies €advies €

A-490-S Stainless Stage Bottle Clip 19,95

A-STRAP 1" Hose Retainer for 5.5" O.D. cylinder 11,00

11,00A-STRAP-LG 1" Hose Retainer for 7"-8" O.D. cylinder 11,00
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Lifting Bags
BCA262-50

Lifting Bags
BCA262

OMS lifingbags zijn er in 2 varianten. Een 25 kg liftingbag voor de kleinere klussen en een 75 kg liftingbag. Beide zijn

uitgevoerd met een ontluchter en een "non-air spill" opening aan de onderzijde.uitgevoerd met een ontluchter en een "non-air spill" opening aan de onderzijde.

Artikelnr. omschrijving Overig
Verkoop 

advies €

BCA262 Non-Air Spill Lift Bag -- 150 lb. Lift 129,00BCA262 Non-Air Spill Lift Bag -- 150 lb. Lift 129,00

BCA262-50 Non-Air Spill Lift Bag -- 50 lb. Lift 89,00

Surface Marker BuoysSurface Marker Buoys
De OMS Surface marker buoys zijn uitgevoerd met een ontluchter en een "non-air spill" opening aan de onderzijdeDe OMS Surface marker buoys zijn uitgevoerd met een ontluchter en een "non-air spill" opening aan de onderzijde

van de buoy. 

Artikelnr. omschrijving Overig
Verkoop 

advies €

BCA255 Surface Marker Buoy -- 55 lb. Lift 55,00BCA255 Surface Marker Buoy -- 55 lb. Lift 55,00

BCA255-E Emergency Surface Marker Buoy 55,00

BCA268 High Seas Surface Marker Buoy--90 lb. Lift 99,00BCA268 High Seas Surface Marker Buoy--90 lb. Lift 99,00

BCA268-16 16 ft.High Seas Surface Marker Buoy 129,00

BCA255BCA255

BCA268 BCA

255-E255-E

AccessoiresAccessoires
Unieke opberger voor SMB's en voor de waterdichte OMS dept cannister. Gemakkelijk te bereiken en op te bergen.

Artikelnr. omschrijving Overig
Verkoop 

Unieke opberger voor SMB's en voor de waterdichte OMS dept cannister. Gemakkelijk te bereiken en op te bergen.

De cannister is te gebruiken voor opslag van bijvoorbeeld kleurstofmarkering (zie veiligheid)

Artikelnr. omschrijving Overig
Verkoop 

advies €

BCA267-K Emergency Deployment System w/Tubing 59,50

59,00BCA298 EDS Canister-Clear-660' Depth Rated 59,00
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Hardware1. Swivel Bolt Snap

H-SSE
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Hardware

1. Swivel Bolt Snap

H-SSE

Hardware

OMS staat bekend om zijn uitstekende en unieke hardware artikelen voor bevestiging en borging van materialen en

instrumenten. 
2. Double Ended Snap

H-SDE

H-SSE

instrumenten. 
2. Double Ended Snap

H-SDE

Artikelnr. omschrijving Afbeelding
Verkoop 

advies €

H-SSE3 Swivel Bolt Snap, Stainless, 3" 1 10,50

2. Double Ended Snap

H-SDE

H-SSE3 Swivel Bolt Snap, Stainless, 3" 1 10,50

H-SSE4.5 Swivel Bolt Snap, Stainless, 4.5" 1 17,50

H-SDE3.5 Stainless Double Ended 3.5" 2 10,00
3. Stage Bottle Neck 

Ring H-SDE3.5 Stainless Double Ended 3.5" 10,00

H-SDE4 Stainless Double Ended 4" 2 11,50

H-SDE4.5 Stainless Double Ended 4.5" 2 13,50

A-490-S Stainless Stage Bottle Clip 3 24,50

3. Stage Bottle Neck 

Ring

A-490-S Stainless Stage Bottle Clip 3 24,50

H-SSEQ3 3" Stainless Swivel Eye Quick (Butterfly) 4 12,00

H-RS2 Stainless Ring 2" 5 3,50
4. Butterfly Swivel Bolt Snap

H-RS2 Stainless Ring 2" 5 3,50

H-SSD1 D-Ring, Stainless, 1" 6 2,50

H-SSD2 D-Ring, Stainless, 2" 6 4,50

H-SSD2B D-Ring, Bent, Stainless,  2" 8 4,50

4. Butterfly Swivel Bolt Snap

H-SSEQ-3

H-SSD2B D-Ring, Bent, Stainless,  2" 8 4,50

H-B-RG45  Welded  2" D-Ring 45° 9 29,00

H-B-RING Welded  2"D-Ring 90° 10 28,00

H-SSEQ-3

H-B-RING Welded  2"D-Ring 90° 10 28,00

H-B-RING-6 2"D-Ring Welded at 90 ° (Bent) 6mm 11 28,00

H-B-RG45  Welded  2" D-Ring 45° 12 29,00

H-B-DD-6 2" D-Ring Welded, Bent 45˚ - 6 mm 13 28,00
5. Rounded Ring

H-RS2
6. D-Ring

HSSD

H-B-DD-6 2" D-Ring Welded, Bent 45˚ - 6 mm 13 28,00

H-SS3BS 3 Bar Slide, Serrated, Stainless, 2" 14 2,50

H-SS3B 3 Bar Slide, Stainless, 2" 15 2,50

5. Rounded Ring

H-RS2
6. D-Ring

HSSD

H-SS3B 3 Bar Slide, Stainless, 2" 15 2,50

H-HD3B Heavy Duty 3 Bar Slide, Stainless, 2" 16 6,00

H-SDRB D-Ring Bracket, Stainless 17 4,25

H-RS2
6. D-Ring

HSSD

H-SDRB D-Ring Bracket, Stainless 17 4,25

H-WBB-S Stainless Weight Belt Buckle 18 9,95

H-SLIDE1 1" Plastic Slide (Black) 19 0,50
7. Garvin Hook

H-SLIDE1 1" Plastic Slide (Black) 19 0,50

H-SLIDE2 2" Plastic Slide (Black) 19 0,70

H-SR2 2" Side Release Buckle 20 3,50

7. Garvin Hook

A-492A-492

9. Billy Ring   10. Billy Ring   

8. Bent D-Ring

HSSDB-2

9. Billy Ring   

@45 degrees

H-B-RG45

10. Billy Ring   

@90 degrees

H-B-RING
8. Bent D-Ring

HSSDB-2

9. Billy Ring   

@45 degrees

H-B-RG45

10. Billy Ring   

@90 degrees

H-B-RING
8. Bent D-Ring

HSSDB-2

9. Billy Ring   

@45 degrees

H-B-RG45

10. Billy Ring   

@90 degrees

H-B-RING

11. Billy Ring   

@90 degrees 

dubbele webbing 

H-B-RING-6

12. Billy Ring   

@45 degrees 

dubbele webbing 

13. Billy Ring   

@45 degrees 

dubbele webbing 

11. Billy Ring   

@90 degrees 

dubbele webbing 

H-B-RING-6

12. Billy Ring   

@45 degrees 

dubbele webbing 

H-B-RG-45-6

13. Billy Ring   

@45 degrees 

dubbele webbing 

H-B-DD-6

11. Billy Ring   

@90 degrees 

dubbele webbing 

H-B-RING-6

12. Billy Ring   

@45 degrees 

dubbele webbing 

H-B-RG-45-6

13. Billy Ring   

@45 degrees 

dubbele webbing 

H-B-DD-6

14. 3 Bar 14. 3 Bar 

Serrated Slide 

H-SS3BS

15. 3 Bar Slide

H-SS3B

16. HD 3 Bar Slide

H-HD3B2
Serrated Slide 

H-SS3BS H-SS3B

16. HD 3 Bar Slide

H-HD3B2

17. Taco 

Stainless Steel - Holds 

D-Ring to Hose Clamp

H-SDRB

18. Weight Belt Buckle

H-WBBS

20. Delrin Side 

Release Buckle

17. Taco 

Stainless Steel - Holds 

D-Ring to Hose Clamp

H-SDRB

18. Weight Belt Buckle

H-WBBS

20. Delrin Side 

Release Buckle

17. Taco 

Stainless Steel - Holds 

D-Ring to Hose Clamp

H-SDRB

18. Weight Belt Buckle

H-WBBS

20. Delrin Side 

Release Buckle

17. Taco 

Stainless Steel - Holds 

D-Ring to Hose Clamp

H-SDRB

18. Weight Belt Buckle

H-WBBS

20. Delrin Side 

Release Buckle

17. Taco 

Stainless Steel - Holds 

D-Ring to Hose Clamp

H-SDRB

18. Weight Belt Buckle

H-WBBS

19. Delrin 3 Bar Slide

H-SLIDE2

20. Delrin Side 

Release Buckle

H-SR2

17. Taco 

Stainless Steel - Holds 

D-Ring to Hose Clamp

H-SDRB

18. Weight Belt Buckle

H-WBBS

19. Delrin 3 Bar Slide

H-SLIDE2

20. Delrin Side 

Release Buckle

H-SR2

17. Taco 

Stainless Steel - Holds 

D-Ring to Hose Clamp

H-SDRB

18. Weight Belt Buckle

H-WBBS

19. Delrin 3 Bar Slide

H-SLIDE2

20. Delrin Side 

Release Buckle

H-SR2

17. Taco 

Stainless Steel - Holds 

D-Ring to Hose Clamp

H-SDRB

18. Weight Belt Buckle

H-WBBS

19. Delrin 3 Bar Slide

H-SLIDE2

20. Delrin Side 

Release Buckle

H-SR2
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Compact FingerspoolCompact Fingerspool

OMS Fingerspool zijn verkrijgbaar in maarliefst 5 verschillende lengtes en worden geleverd inclusief messing

boltsnap. Glass reinforced nylon draad voor extra sterkte.  boltsnap. Glass reinforced nylon draad voor extra sterkte.  

Artikelnr. omschrijving Overig
Verkoop 

advies €

RL50 51 ft. Compact Finger Spool 19,50RL50 51 ft. Compact Finger Spool 19,50

RL65 65 ft. Compact Finger Spool 20,00

RL75 72 ft. Compact Finger Spool 21,50RL75 72 ft. Compact Finger Spool 21,50

RL100 90 ft. Compact Finger Spool 22,50

RL164 164 ft. Compact Finger Spool 24,50

ReelsReels
Uitgevoerd met bolt snap en gemakkelijk te bedienen verstelbare borging.De rode houder aan de zijkant van de as

voorkomt dat de lijn kan aflopen  en klem komt te zitten om de as.

Verkoop 

voorkomt dat de lijn kan aflopen  en klem komt te zitten om de as.

Artikelnr. omschrijving Overig
Verkoop 

advies €

RL227-A Jump Reel w/ guard insert - 125 ft. 119,00RL227-A Jump Reel w/ guard insert - 125 ft.

RL228-A Cavern Reel w/guard insert - 200 ft. 129,00

RL229-A Primary Reel w/guard insert - 330 ft. 139,00

Line ArrowsLine Arrows
Zeer goed zichtbare Line Arrows die de duiker de weg wijzen naar de uitgang van een grot of wrak. Verkrijbaar in

twee verschillende maten.

Artikelnr. omschrijving Overig
Verkoop 

twee verschillende maten.

Artikelnr. omschrijving Overig
Verkoop 

advies €

A-LA-S Small Line Arrow 0,95

A-LA-L Large Line Arrow 0,95A-LA-L Large Line Arrow 0,95
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Nitrox AnalysersNitrox Analysers

De OMS® Professional Dive Oxygen Analyzer is misschien wel de meest nauwkeurige analyser ter wereld met een

minimale afwijking van +/- .05%. De OX/492 verzorgt een constante flow van 2/3 lpm en is uitgevoerd met een rubyminimale afwijking van +/- .05%. De OX/492 verzorgt een constante flow van 2/3 lpm en is uitgevoerd met een ruby

orifice en een submicron filter ter voorkoming van verstoppingen. De OX-492 dient te worden gemonteerd op de 1e

trap. Sampling hose verbind de OX-492 met de OMS Analyzer.trap. Sampling hose verbind de OX-492 met de OMS Analyzer.

Tevens te gebruiken is de HectOx. Deze wordt gemakkelijk aangesloten aan de BCD inflator en verzorgt eveneens

een constante flow van 2-3 lpm. Sampling hose verbind de HectOx met de OMS Analyser.een constante flow van 2-3 lpm. Sampling hose verbind de HectOx met de OMS Analyser.

Artikelnr. omschrijving Overig
Verkoop 

Artikelnr. omschrijving Overig
Verkoop 

advies €

OX-ANII Complete Oxygen Analyzer Kit. Includes: 395,00

Analyzer, complete flow meter (OX-1S492), sampling hose & hard caseAnalyzer, complete flow meter (OX-1S492), sampling hose & hard case

OX-HSEA Sampling hose 13,00

(attaches to LP port of 140 PSI IP regulator)(attaches to LP port of 140 PSI IP regulator)

OX-1S492 Complete Flow Meter (First stage with OX-492) 155,00

OX-HECTOX Constant 2-3 lpm flow meter (attaches to LP inflator hose) 47,00

289,00OX-AN Oxygen Analyzer ONLY 289,00

OX-SNSR O2 Fuel Cell (New replacement cell) 79,00
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SLIPSTREAM™ FINSSLIPSTREAM™ FINS

Lichtgewicht zwemvin met neutraal drijfvermogen. Ontworpen voor maximale voortstuwing bij neergaande slag en

minimale weerstand bij opgaande slag. Extreem slijtvast!minimale weerstand bij opgaande slag. Extreem slijtvast!

Artikelnr. omschrijving Overig
Verkoop 

Artikelnr. omschrijving Overig
Verkoop 

advies €

F-STREAM-L Monoprene Fin - Large 99,00

F-STREAM-XL Monoprene Fin - X-Large 99,00F-STREAM-XL Monoprene Fin - X-Large 99,00

F-STREAM-XXL Monoprene Fin - XX-Large 99,00

OMS® SPRING HEEL FIN STRAPSOMS® SPRING HEEL FIN STRAPS
Verkrijgbaar in 4 verschillende maten voor optimale pasvorm. Uitgevoerd met een 11,5 cm brede hiel support voorVerkrijgbaar in 4 verschillende maten voor optimale pasvorm. Uitgevoerd met een 11,5 cm brede hiel support voor

optimaal comfort.

Artikelnr. omschrijving Overig
Verkoop 

Artikelnr. omschrijving Overig
Verkoop 

advies €

FS-1-S Spring Heel Strap for F-Stream Fin (S) 39,50

FS-1-M Spring Heel Strap for F-Stream Fin (M) 39,50FS-1-M Spring Heel Strap for F-Stream Fin (M) 39,50

FS-1-L Spring Heel Strap for F-Stream Fin (L) 39,50

FS-1-XL Spring Heel Strap for F-Stream Fin (XL) 39,50FS-1-XL Spring Heel Strap for F-Stream Fin (XL) 39,50

FS-1-XXL Spring Heel Strap for F-Stream Fin (XXL) 39,50
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ICU™ MASKSICU™ MASKS

Optimale pasvorm met een klein volume. Gezichtsveld biedt genoeg zicht voor het lokeren en aflezen van uw

instrumenten. Voor een nog groter gezichtsveld, zie de ICU maskers hieronder afgebeeld. instrumenten. Voor een nog groter gezichtsveld, zie de ICU maskers hieronder afgebeeld. 

Artikelnr. omschrijving Overig
Verkoop 

advies €

M-ICU-B Black frame & Skirt Mask 49,00M-ICU-B Black frame & Skirt Mask 49,00

M-ICU-C Clear Frame & Skirt Mask 39,00

ICU™ MASKSICU™ MASKS
Dit masker heeft een breed gezichtsveld met een klein volume. De silicone skirt loopt door in het subframe (semiDit masker heeft een breed gezichtsveld met een klein volume. De silicone skirt loopt door in het subframe (semi

frameless). Hierdoor is het masker extra bestand tegen val - en stoten van de bril. Tevens gemakkelijk verstelbare

(push button)  hoofdband. De skirts vervaardigd van hoogwaardige sillicone.  (push button)  hoofdband. De skirts vervaardigd van hoogwaardige sillicone.  

Artikelnr. omschrijving Overig
Verkoop 

advies €

M-ICU-BBK Black Frame ,Black Bezel &  Black Skirt 49,00M-ICU-BBK Black Frame ,Black Bezel &  Black Skirt 49,00

M-ICU-BLU Black Frame, Blue Bezel & Black Skirt 49,00

M-ICU-R Black Frame, Red Bezel & Black Skirt 49,00M-ICU-R Black Frame, Red Bezel & Black Skirt 49,00

REDMAX™REDMAX™
Ontworpen voor een zo groot mogelijk gezichtsveld met een relatief klein volume. Tevens gemakkelijk verstelbareOntworpen voor een zo groot mogelijk gezichtsveld met een relatief klein volume. Tevens gemakkelijk verstelbare

(push button)  hoofdband. De skirts vervaardigd van hoogwaardige sillicone.  

Artikelnr. omschrijving Overig
Verkoop 

Artikelnr. omschrijving Overig
Verkoop 

advies €

M-ICU-REDM REDMAX w/ Red Frame, Black skirt 49,95

M-ICU-ICE BLUICE w/ Blue Frame, Black skirt 49,95M-ICU-ICE BLUICE w/ Blue Frame, Black skirt 49,95

M-ICU-BMO MONO w/ Black Frame, Black skirt 49,95

Black SnorkelBlack Snorkel

Verkoop 

Simpele en stevige snorkel met hypo-allergeen mondstuk

Artikelnr. omschrijving Overig
Verkoop 

advies €

SNK-B Black Snorkel 14,00SNK-B Black Snorkel 14,00
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ManometersG-240-SM G-240-S-BAR Manometers

Zeer accurate manometers op basis van Bourdon tube technology. OMS manometers zijn vervaardigd met glazen

lens! Glazen lenzen zijn in tegenstelling tot plastic lenzen krasvast en vervormen niet! 

G-240-SM G-240-S-BAR

lens! Glazen lenzen zijn in tegenstelling tot plastic lenzen krasvast en vervormen niet! 

Wordt geleverd inclusief boot en 6 of 32" HP slang.

Artikelnr. omschrijving Overig
Verkoop 

advies €

125,00

Wordt geleverd inclusief boot en 6 of 32" HP slang.

advies €

G-240-K32 Large HP Gauge (PSI/BAR) w/32" hose 125,00

G-240-K6 Large HP Gauge (PSI/BAR) w/6" hose 125,00

G-240-S-BAR-K32 Small HP Gauge (BAR) w/32" hose 125,00G-240-S-BAR-K32 Small HP Gauge (BAR) w/32" hose 125,00

G-240-S-BAR-K6 Small HP Gauge (BAR) w/6" hose 125,00

G-240-SM-BP-K32 Small HP Gauge (PSI/BAR) w/32" hose 125,00

G-240-SM-BP G-240

G-240-SM-BP-K32 Small HP Gauge (PSI/BAR) w/32" hose 125,00

G-240-SM-BP-K6 Small HP Gauge (PSI/BAR) w/6" hose 125,00G-240-SM-BP G-240G-240-SM-BP G-240

Button ManometerButton Manometer
Kleine button manometer voor montage op de 1e trap.

Artikelnr. omschrijving Overig
Verkoop 

advies €

Kleine button manometer voor montage op de 1e trap.

Artikelnr. omschrijving Overig
advies €

G-BU Miniature SPG (screws into HP port on 1st stage) 125,00

Deep Preformance regulator
De nieuwe OMS Deep performance regulator presteerd beter op diepte dan de meeste andere regulators. Tot een

diepte van 100 meter blijst de regulator een constante flow-rate van 2 Liter per minuut leveren. Dit maakt de thediepte van 100 meter blijst de regulator een constante flow-rate van 2 Liter per minuut leveren. Dit maakt de the

OMS deep performance regulator dé automaat voor de tec-duiker.

Artikelnr. omschrijving Overig
Verkoop 

advies €

R-600 Deep Performance Regulator* includes R-239 499,00R-600 Deep Performance Regulator* includes R-239 499,00

R-601 Deep Performance Regulator* no adjustment knob 449,00
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T-shirts en Polo'sT-shirts en Polo's
T-shirts en polo's met OMS® Logo

Artikelnr. omschrijving Maten
Verkoop 

advies €

CL-LOGO-T- OMS Logo T-shirt Black M, L, XL, XXL 22,50CL-LOGO-T- OMS Logo T-shirt Black M, L, XL, XXL 22,50

CL-POLO- OMS Logo T-shirt Black M, L, XL, XXL 22,50

CapCap
Cap met OMS® logo en verstelbare hoofdband

Artikelnr. omschrijving Overig
Verkoop 

advies €

CL-HAT OMS Embroidered Cap 22,50CL-HAT OMS Embroidered Cap 22,50
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Force FinForce FinForce Fin
Al ruim 25 jaar maakt Bob Evans onder zijn merk Force Fins revolutionaire designs op het gebied van zwem en Al ruim 25 jaar maakt Bob Evans onder zijn merk Force Fins revolutionaire designs op het gebied van zwem en 

duikvinnen. Hierbij maakt hij gebruik van uitgebreide research naar het menselijk lichaam en de natuurlijke 

manier van bewegen in het water. Zijn inspiratie voor nieuwe designs komen met name van de natuurlijke manier van bewegen in het water. Zijn inspiratie voor nieuwe designs komen met name van de natuurlijke 

inwoners van de oceanen. Hierbij heeft hij onderzoek gedaan naar de snelste en meest bewegelijke vissen. Op 

basis van deze informatie heeft Bob uiteindelijk door de jaren heen verschillende designs ontwikkeld die 

uiteindelijk geleid hebben tot de uitzonderlijke vormen van de verschillende modellen Force Fins. uiteindelijk geleid hebben tot de uitzonderlijke vormen van de verschillende modellen Force Fins. 

De Force Finnen zijn met name populair geworden in het technische duikcircuit en vinden steeds meer De Force Finnen zijn met name populair geworden in het technische duikcircuit en vinden steeds meer 

acceptatie in de duiksport. Daarnaast zijn de vinnen tevens geliefd bij de beroepsmatige duiker. Vele brandweer 

duikteams en zelfs de Nederlandse marine hebben de vinnen omarmd.
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Force Fin ProForce Fin Pro
De Force Fin pro staat al jaren bekend als de vin voor de serieuze duiker en is in gebruik bij diverseDe Force Fin pro staat al jaren bekend als de vin voor de serieuze duiker en is in gebruik bij diverse

brandweerkorpsen alsook bij de Nederlandse marine. 

Een belangrijk uitgangspunt van dit ontwerp is dat er langdurig mee gedoken kan worden, zonderEen belangrijk uitgangspunt van dit ontwerp is dat er langdurig mee gedoken kan worden, zonder

vermoeit te raken. Door het dubbele vin blad in de vorm van een ‘V' is het mogelijk om met geringe

bewegingen in evenwicht te blijven. Door de korte lengte van blad is het gemakkelijk om zelfs debewegingen in evenwicht te blijven. Door de korte lengte van blad is het gemakkelijk om zelfs de

schoolslag beweging met deze vin te maken.

Op de afbeelding hiernaast is een weerstandsprofiel weergegeven, waaruit blijkt dat de vin bij deOp de afbeelding hiernaast is een weerstandsprofiel weergegeven, waaruit blijkt dat de vin bij de

beweging omhoog vrij stijf is en dus veel stuwkracht geeft. In deze beweging is de mens over het

algemeen sterker dan de neergaande beweging. Tijdens de neergaande richting is de vin daaromalgemeen sterker dan de neergaande beweging. Tijdens de neergaande richting is de vin daarom

flexibeler en buigt door de waterdruk om waardoor minder weerstand optreed, om zo met minimale

inspanning weer in de startpositie voor de opwaartse beweging te komen. Het korte ontwerp maakt het

tevens mogelijk dat er met de vin kan worden gelopen. Het aan en uit trekken gaat gemakkelijktevens mogelijk dat er met de vin kan worden gelopen. Het aan en uit trekken gaat gemakkelijk

middels de nylon hiel-bungees.

De vin is verkrijgbaar in het zwart of fluoriserend geel.

Artikelnr. omschrijving
Verkoop 

advies €

FFPROBKMBG Force fin pro black W/BG M 189.00FFPROBKMBG Force fin pro black W/BG M 189.00

FFPROBKLBG Force fin pro black W/BG L 189.00

FFPROBKXLBG Force fin pro black W/BG XL 189.00FFPROBKXLBG Force fin pro black W/BG XL 189.00

FFPROBKXXLBG Force fin pro black W/BG XXL 189.00

FFPROBKXXXLBG Force fin pro black W/BG XXXL 189.00FFPROBKXXXLBG Force fin pro black W/BG XXXL 189.00

FFPRONYMBG Force fin pro neon yellow W/BG M 189.00

FFPRONYLBG Force fin pro neon yellow W/BG L 189.00FFPRONYLBG Force fin pro neon yellow W/BG L 189.00

FFPRONYXLBG Force fin pro neon yellow W/BG XL 189.00

FFPRONYXXLBG Force fin pro neon yellow W/BG XXL 189.00

FFPRONYXXXLBG Force fin pro neon yellow W/BG XXXL 189.00
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