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PRIJZEN
DEALER 1(IK1) = afname van grotere aantallen vanaf 3/5 stuks of 10 stuks/paar
DEALER 2 (IK2) = afname per stuk
VK = verkoopprijs
Prijzen zijn in Euro's (IK) ex BTW, VK is de advies verkoopprijs incl. BTW (21%)
Prijzen reparaties zijn incl 6% BTW

Verkoop voorwaarden:
1. Een bestelling geldt als stilzwijgende erkenning van deze verkoopvoorwaarden
2.1 Geen minimum afnames
2.2 Bestellingen boven de € 250,00 worden vrachtvrij verzonden
2.3 Voor bestellingen onder de € 250,00 zie blz 3
3.1. Betaling; netto 14 dagen na faktuurdatum
3.2 Wanneer betaling niet binnen 14 dagen na faktuurdatum plaats vindt zullen de prijzen worden herberekend. De dan
geldende prijzen zullen de prijzen zonder korting zijn.
3.3.Over de totale bedragen van de openstaande rekeningen (niet betaald binnen de 14 dagen) wordt 2% rente per
maand berekend
3.4. De eerste bestelling zal vooruit worden betaald.
3.5 Wanneer betalingen worden ontvangen na 14 dagen, zullen de volgende bestellingen vooruit moeten worden betaald.
3.6 Voor maatpakken en/of speciaal gemaakte pakken wordt een aanbetaling van 50% gevraagd, alvorens het pak in
produktie wordt opgenomen.
4. Rechten van Procean bij weigering van aanname en betaling van een bestelde levering:
4.1 Alle vracht- en opslagkosten worden door de koper automatisch in rekening gebracht. Neemt u er aub ook kennis
van dat bij terugzendig van een levering alle vrachtkosten aan de koper zullen worden berekend.
4.2 Voor geretourneerde produkten zal 20% van de F.O.B prijzen in rekening worden gebracht.
4.3 Na aanname weigering van een bestelde levering zal de handelaar voor de zes maanden daarna alleen goederen
kunnen ontvangen bij voortuitbetaling
4.4 De afnemer zal geen kosten worden berekend bij een fout van Procean, zoals bijvoorbeeld een dubbele levering
5. Alle leveringen worden voor het naar u wordt gestuurd nauwkeurig gekeurd en zorgvuldig verpakt. U wordt verzocht
de levering bij ontvangst te controleren waarbij schade of verkeerde hoeveelheden voor ontvangst op de verzendbrief
wordt aangegeven. Levering aan de vervoerder geldt als levering aan de koper, daarom moeten
alle schaden/verkeerde hoeveelheden meteen worden gemeld. Reklamaties moeten binnen 14 dagen bij Procean
geschieden.
6. In het bezit zijn van een prijslijst betekend niet de verplichting van Procean te kopen,. Procean behoudt het recht
om bestellingen te weigeren
7. Prijswijzigingen voorbehouden
8. Tot het moment van volledige betaling van alle rekeningen, nevenvordering e.a. blijven de geleverde goederen
eigendom van Procean.
Regels voor terugzending:
1. Terugzendingen dienen in alle gevallen vooraf met instemming van Procean te hebben en moeten daarna zonder
vrachtkosten terug worden gestuurd.
2. Goederen die worden teruggezonden omdat ze materiaals- en/of fabrieksfouten hebben, worden vervangen of
gerepareed, door Procean te besluiten.
Produkten garantie:
1. Alle Procean produkten worden geheel onder garantie verkocht voor fabrieks- en matierele fouten voor een periode
van 1 jaar, DROOGPAKKEN 2 JAAR, tenzij anders vermeld. Ritsen, latex en neopren seals niet inbegrepen.
2. De garantie geldt alleen voor de originele koper. Normale slijtage is niet inbegrepen in de garantie.
Bewijs van aankoopdatum is nodig voor alle garantie claims.
3. Wanneer er sprake is van slecht onderhoud of wanneer het produkt gebruikt is voor andere doeleinden of dat het
gebruikt is voor verhuur dan heeft Procean het recht om een garantie nietig te verklaren.
4. De garantie gaat in op het moment van faktuurdatum. Faktuurdatum zoals vermeld op de Procean rekening.
5. In geval van schade binnen de garantieperiode, zal Procean het produkt op laten halen door de DPD. Alleen wanneer het
een garantie geval is zullen de transportkosten niet in rekening worden gebracht. Stuurt u een produkt binnen de garantie
periode op eigen kosten, dus niet vooraf door Procean goedgekeurd, dan zullen deze kosten door de verzender worden
voldaan.
6. Bij reparaties uitgevoerd door derden (anderen dan Procean) dan vervalt de Procean garantie.
Indien u vragen heeft over deze voorwaarden kunt u altijd contact met onze verkoopafdeling opnemen.
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VERZENDKOSTEN

Verzendkosten zijn;
Voor bestellingen minder dan € 250;

NL
BE
LU
DE
FR
GB
DK
IT
AT
SE
CH
FI
IE
NO
PT
ES
BG
EE
GR
HU
HR
LV
PL
RO
SI
SK
CZ
TK

€ 5,50
€ 7,50
€ 8,00
€ 6,50
€ 18,50
€ 13,50
€ 23,50
€ 19,50
€ 13,50
€ 22,00
€ 30,00
€ 30,00
€ 19,50
€ 40,00
€ 21,50
€ 19,50
€ 22,50
€ 24,00
€ 23,50
€ 30,00
€ 14,50
€ 19,50
€ 11,50
€ 12,50
€ 19,50
€ 12,50
€ 15,50
€ 25,00

Andere landen op verzoek!
Landen buiten Europa plus voor € 30 export formulieren
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PROCEAN
DROOGPAKKEN
Maten Procean droogpakken;
STD - standaard droogpak /standaard maten - zie hierna voor de standaard maten, de maattabel
is een indicatie
MTM - pakken die afwijken van onze standaard uitvoeringen worden speciaal gefabriceerd, houdt
daarom rekening met een levertijd!
Om zeker te weten of een droogpak de juiste maten zijn voor uw klant, raden wij u aan om het
mtm formulier in te vullen. Wij kunnen u dan informeren welke maat het beste bij uw klant past.
De droog- en onderpakken worden door Procean gefabriceerd waardoor wij de klant een pak
kunnen bieden die voldoet aan haar/zijn wensen.
Standaard pakken zijn normaal gesproken uit voorraad leverbaar, maatpakken hebben onder
normale omstandigheden een levertijd van ongeveer 6 weken.
Garantie op de Procean droogpakken is 3 jaar - normale slijtage/rits en seals uitgesloten (voor
pakken gekocht in de aanbieding geld 1 jaar garantie, mits anders vermeld).
Onder garantie kunnen wij het pak op laten halen op onze kosten. Verzendkosten zonder onze
goedkeuring worden niet vergoed.
MATEN PROCEAN DROOGPAKKEN - HEREN
SCHOENMAAT
LENGTE
BUITEN BEEN
BINNEN BEEN (voet)
POLS
ONDER ARM
BOVEN ARM
BORST
TAILLE
HEUPEN
BOVEN BEEN
NEC TOT POLS
MAAT 23 - maatblad

S
37/38
160 - 165
98
74
16
28
34
96
93
96
52
70
156

M
40/41
165 - 175
106
80
17
31
37
99
94
99
54
73
160

ML
42
175 - 180
106
80
8
33
39
106
100
106
59
75
160

L
43/44
180 - 185
108
85
18
33
39
106
100
106
59
79
165

XL
45
185 - 190
109
88
19
34
40
112
106
112
61
80
189

2XL
46
190 - 195
110
91
20
35
41
120
114
118
65
81
173

3XL
47
195 - 199
112
95
20
35
42
120
114
118
67
83
181

MATEN PROCEAN DROOGPAKKEN - DAMES
SCHOENMAAT
LENGTE

S
36
158 - 161

M
37/38
165 - 167

L
39
170 - 172

XL
40/41
176 - 178

BINNEN BEEN (voet)
POLS
ONDER ARM
BOVEN ARM
BORST
TAILLE
HEUPEN
BOVEN BEEN
NEK TOT POLS

76 - 80
16
26 - 31
28 - 33
90 - 101
78 - 87
94 - 103
49 - 53
71 - 73

79 - 83
17
27 - 32
30 - 35
94 - 105
80 - 89
98 - 107
50 - 54
72 - 74

81 - 85
17
27 - 32
31 - 36
98 - 109
86 - 95
102 - 111
52 - 56
74 - 76

85 - 89
18
28 - 33
33 - 38
106 - 117
90 - 99
110 - 119
54 - 58
75 - 77
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TECHNICAL CAVE KEVLAR

Technical Cave Kevlar - standaard specificaties
* kleur zwart/zwart - cave design
* materiaal boven Kevlar/ButylRubber/Nylon trilaminaat
* materiaal benen Polyester/Butyl Rubber/Polyester Trilaminaat
* latex halsmanchet
* neopreen warmnek extra lang
* heavy duty latex polsmanchet
* YKK droogrits - voorrits
* ritsbeschermer met rits
* telescopisch torso
* bretels met zakje
* Si-tech roterende inlaatventiel
* Si-tech automatische uitlaatventiel
* 2 grote cargo zakken met drainage, bungy koord en d-ringen
* zakken gemaakt van Kevlar
* dubbele kniestukken van Cordura
* reflekterende strepen bij armen - groen, geel,grijs, rood, blauw,
pink mogelijk
* heavy duty schoenen of Flex shoenen of neopreen sokken
* droogpaktas
* wax
* slang
* maten zijn S, M, ML, L, XL, 2XL, 3XL

Technical Cave Kevlar
PDS-0054006-979 S
PDS-0054008-979 M
PDS-0054009-979 ML
PDS-0054010-979 L
PDS-0054011-979 XL
PDS-0054012-979 XXL
PDS-0054013-979 XXXL

VK
€ 1.325,00
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CAVE KEVLAR - OPTIES
VK
op maat gemaakt
maat
halsmanchetten
latex
neopreen
quick neck met latex
quick neck met siliconen
warmneck bij quick neck
polsmanchetten per pak
latex hd
neopreen
latex conisch
latex conisch hd
quick cuffs met latex
quick cuffs met silicon
antares met latex
antares met silicon
boots
hd boots
flex boots
neopreen sokken
latex sokken
quick change boots
rockboots met droogpak
plasventiel/rits
si-tech Trigon plasventiel
plasrits
zakken
2 zakken
geen zakken
1 zak links
1 zak rechts
bretels
bretels standaard
bretels deluxe
elastische rug
elastische rug
kniestukken
standaard kniestukken
Kevlar kniestukken per stuk
zitvlak
verstevigd zitvlak cordura
verstevigd zitvlak kevlar
cap
cap 3mm
cap 5mm
cap 6mm no seal
cap 7mm
cap 8mm
cap 10mm

€ 150,00

incl
€ 40,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 75,00
incl
€ 40,00
incl
incl
€ 100,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 100,00
incl
incl
incl
incl
€ 100,00
€ 30,00
€ 110,00
€ 110,00
incl
incl
incl
incl
€ 15,00
incl
€ 20,00
incl
€ 50,00
€ 80,00
€ 100,00

€ 16,00
€ 24,00
€ 20,00
€ 32,00
€ 48,00
€ 48,00

bovenstaande prijzen + standaard prijs
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TECHNICAL CAVE

Technical Cave - standaard specificaties
* kleur zwart/zwart - cave design
* materiaal boven Cordura/ButylRubber/Nylon trilaminaat
* materiaal benen Polyester/Butyl Rubber/Polyester Trilaminaat
* latex halsmanchet
* neopreen warmnek
* heavy duty latex polsmanchet
* YKK droogrits - voorrits
* ritsbeschermer met rits
* telescopisch torso
* bretels met zakje
* Si-tech roterende inlaatventiel
* Si-tech automatische uitlaatventiel
* 2 grote cargo zakken met drainage, bungy koord en d-ringen
* zakken gemaakt van trilaminaat
* dubbele kniestukken van Cordura
* reflekterende strepen bij armen - groen, geel,grijs, rood, blauw,
pink mogelijk
* heavy duty schoenen of Flex shoenen of
neopreen sokken
* droogpaktas
* wax
* slang
* maten zijn S, M, ML, L, XL, 2XL, 3XL

Technical Cave
PDS-0054006-999
PDS-0054008-999
PDS-0054009-999
PDS-0054010-999
PDS-0054011-999
PDS-0054012-999
PDS-0054013-999

S
M
ML
L
XL
XXL
XXXL

VK
€ 1.175,00
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TECHNICAL CAVE - OPTIES
VK
op maat gemaakt
maat
halsmanchetten
latex
neopreen
quick neck met latex
quick neck met siliconen
warmneck bij quick neck
polsmanchetten per pak
latex hd
neopreen
latex conisch
latex conisch hd
quick cuffs met latex
quick cuffs met silicon
antares met latex
antares met silicon
boots
hd boots
flex boots
neopreen sokken
latex sokken
quick change boots
rockboots met droogpak
plasventiel/rits
si-tech plasventiel
plasrits
zakken
2 zakken
geen zakken
1 zak links
1 zak rechts
gekleurde naden
bies bij naden/prijs per naad
blauw, rood, geel, groen, grijs, paars, pink
bretels
bretels standaard
bretels deluxe
elastische rug
elastische rug
cap
cap 3mm
cap 5mm
cap 6mm no seal
cap 7mm
cap 8mm
cap 10mm

€ 150,00

incl
€ 40,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 75,00
incl
€ 40,00
incl
incl
€ 100,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 100,00
incl
incl
incl
incl
€ 100,00
€ 30,00
€ 110,00
€ 110,00
incl
incl
incl
incl
€ 10,00

€ 15,00
incl
€ 20,00
€ 16,00
€ 24,00
€ 20,00
€ 32,00
€ 48,00
€ 48,00

bovenstaande prijzen + standaard prijs
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CAVE light

Cave light - standaard specificaties
* kleur zwart/zwart of zwart/rood - cave design
* materiaal boven Nylon light/ButylRubber/Nylon light Trilaminaat
* materiaal benen Nylon light/Butyl Rubber/Nylon light Trilaminaat
* latex halsmanchet
* neopreen warmnek
* heavy duty latex polsmanchet
* YKK droogrits - voorrits
* ritsbeschermer met rits
* telescopisch torso
* bretels met zakje
* Si-tech roterende inlaatventiel
* Si-tech automatische uitlaatventiel
* 2 grote cargo zakken met drainage, bungy koord en d-ringen
* zakken gemaakt van trilaminaat
* dubbele kniestukken van Cordura
* reflekterende strepen bij armen - groen, geel,grijs, rood, blauw,
pink mogelijk
* Flex shoenen
* droogpaktas
* wax
* slang
* maten zijn S, M, ML, L, XL, 2XL, 3XL

Cave light
PDS-0054006-991
PDS-0054008-991
PDS-0054009-991
PDS-0054010-991
PDS-0054011-991
PDS-0054012-991
PDS-0054013-991

S
M
ML
L
XL
XXL
XXXL

VK
€ 1.150,00
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CAVE light ladies

Cave light - standaard specificaties - dames patroon!
* kleur zwart/zwart of zwart/rood - cave design
* materiaal boven Nylon light/ButylRubber/Nylon light Trilaminaat
* materiaal benen Nylon light/Butyl Rubber/Nylon light Trilaminaat
* latex halsmanchet
* neopreen warmnek
* heavy duty latex polsmanchet
* YKK droogrits - voorrits
* ritsbeschermer met rits
* telescopisch torso
* bretels met zakje
* Si-tech roterende inlaatventiel
* Si-tech automatische uitlaatventiel
* 2 grote cargo zakken met drainage, bungy koord en d-ringen
* zakken gemaakt van trilaminaat
* dubbele kniestukken van Cordura
* reflekterende strepen bij armen - groen, geel,grijs, rood, blauw,
pink mogelijk
* Flex shoenen
* droogpaktas
* wax
* slang
* maten zijn S, M, ML, L, XL, 2XL, 3XL

Cave light
PDS-0054106-991
PDS-0054108-991
PDS-0054109-991
PDS-0054110-991
PDS-0054111-991

S
M
ML
L
XL

VK
€ 1.150,00
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CAVE light - OPTIES
VK
op maat gemaakt
maat
halsmanchetten
latex
neopreen
quick neck met latex
quick neck met siliconen
warmneck bij quick neck
polsmanchetten per pak
latex hd
neopreen
latex conisch
latex conisch hd
quick cuffs met latex
quick cuffs met silicon
antares met latex
antares met silicon
boots
hd boots
flex boots
neopreen sokken
latex sokken
quick change boots
rockboots met droogpak
plasventiel/rits
si-tech plasventiel
plasrits
zakken
2 zakken
geen zakken
1 zak links
1 zak rechts
gekleurde naden
bies bij naden/prijs per naad
blauw, rood, geel, groen, grijs, paars, pink
bretels
bretels standaard
bretels deluxe
elastische rug
elastische rug
cap
cap 3mm
cap 5mm
cap 6mm no seal
cap 7mm
cap 8mm
cap 10mm

€ 150,00

incl
€ 40,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 75,00
incl
€ 40,00
incl
incl
€ 100,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 100,00
incl
incl
incl
incl
€ 100,00
€ 30,00
€ 110,00
€ 110,00
incl
incl
incl
incl
€ 10,00

€ 15,00
incl
€ 20,00
€ 16,00
€ 24,00
€ 20,00
€ 32,00
€ 48,00
€ 48,00

bovenstaande prijzen + standaard prijs
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EXTREME

Extreme - standaard
* kleur zwart/zwart of rood/zwart of blauw/zwart of geel/zwart of
camouflage/zwart of grijs/zwart of pink/zwart
* 2e laag stof over torso is Cordura, kleur naar keuze
* boven - materiaal Nylon Ribstop large diamond trilaminaat,
* benen - materiaal polyester trilaminaat
* latex halsmanchet
* neopreen warmnek xtra lang
* heavy duty latex polsmanchet
* YKK droogrits - voorrits
* ritsbeschermer met rits
* telescopisch torso
* bretels
* geen kruisnaad
* Si-tech roterende inlaatventiel
* Si-tech automatische uitlaatventiel
* 2 grote cargo zakken met drainage, bungy koord en d-ringen
* zakken gemaakt van Cordura
* dubbele kniestukken van Cordura
* flex schoenen of heavy duty schoenen of neopreen sokken
* droogpaktas
* wax
* slang
* maten zijn S, M, ML, L, XL, 2XL, 3XL

Extreme
PDS-0057006- S
PDS-0057008- M
PDS-0057009- ML
PDS-0057010- L
PDS-0057011- XL
PDS-0057012- XXL
PDS-0057013- XXXL
Extreme kleuren
zwart/zwart -999
rood/zwart - 901
geel/zwart - 903
grijs/zwart - 908
blauw/zwart - 902
camouflage/zwart - 934

VK
€ 1.150,00
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EXTREME LADIES

Extreme ladies - standaard
* kleur zwart/zwart of rood/zwart of blauw/zwart of geel/zwart of
camouflage/zwart of grijs/zwart of pink/zwart
* 2e laag stof over torso is Cordura, kleur naar keuze
* boven - materiaal Nylon Ribstop large diamond trilaminaat,
* benen - materiaal polyester trilaminaat
* latex halsmanchet
* neopreen warmnek xtra lang
* heavy duty latex polsmanchet
* YKK droogrits - voorrits
* ritsbeschermer met rits
* telescopisch torso
* bretels
* geen kruisnaad
* Si-tech roterende inlaatventiel
* Si-tech automatische uitlaatventiel
* 2 grote cargo zakken met drainage, bungy koord en d-ringen
* zakken gemaakt van Cordura
* dubbele kniestukken van Cordura
* flex schoenen of heavy duty schoenen of neopreen sokken
* droogpaktas
* wax
* slang
* maten zijn S, M, ML, L, XL, XXL

Extreme
PDS-0057106- S
PDS-0057108- M
PDS-0057110- L
PDS-0057111- XL
PDS-0057112- XXL
PDS-0057100- MTM

Extreme ladies kleuren
zwart/zwart -999
zwart/rood - 901
zwart/geel - 903
zwart/grijs - 908
zwart/blauw - 902
zwart/camouflage - 934
zwart/roze - 907

VK
€ 1.150,00
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EXTREME - OPTIES
VK
op maat gemaakt
maat

€ 150,00

halsmanchetten
latex
neopreen
quick neck met latex
quick neck met siliconen

incl
€ 40,00
€ 100,00
€ 100,00

polsmanchetten per pak
latex hd
neopreen
latex conisch
latex conisch hd
quick cuffs met latex
quick cuffs met silicon
antares met latex
antares met silicon
boots
hd boots
flex boots
neopreen sokken
latex sokken
quick change boots
rockboots met droogpak
plasventiel/rits
si-tech plasventiel
plasrits
zakken
2 zakken
geen zakken
1 zak links
1 zak rechts
gekleurde naden
bies bij naden/prijs per naad
blauw, rood, geel, groen, grijs, paars, pink
bretels
bretels standaard
bretels deluxe
elastische rug
elastische rug
cap
cap 3mm
cap 5mm
cap 6mm no seal
cap 7mm
cap 8mm
cap 10mm

incl
€ 40,00
incl
incl
€ 100,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 100,00
incl
incl
incl
incl
€ 100,00
€ 30,00
€ 110,00
€ 110,00
incl
incl
incl
incl
€ 10,00

€ 15,00
incl
€ 20,00
€ 16,00
€ 24,00
€ 20,00
€ 32,00
€ 48,00
€ 48,00

bovenstaande prijzen + standaard prijs
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EXTREME-light

Extreme light - standaard
* kleur zwart/zwart of rood/zwart of blauw/zwart of geel/zwart of
camouflage/zwart of grijs/zwart of zwart/blauw of rood/blauw of
blauw/blauw of geel/blauw of grijs/blauw
* 2e laag stof over torso is Cordura, kleur naar keuze
* boven - materiaal Superlight Ribstop trilaminaat,
* benen - materiaal Superlight Ribstop trilaminaat
* latex halsmanchet
Extreme light kleuren
Extreme light kleuren
* neopreen warmnek xtra lang
/zwart trilaminaat
/blauw trilaminaat
* Antares ringsysteem met silicon of latex seal
zwart -999
zwart -299
* YKK droogrits - voorrits
rood - 991
rood - 291
* ritsbeschermer met rits
geel - 993
geel - 293
* telescopisch torso
grijs - 995
grijs - 295
* bretels met zakje
blauw - 992
blauw - 292
* geen kruisnaad
camouflage - 994
camouflage - 294
* Si-tech roterende inlaatventiel
* Si-tech automatische uitlaatventiel
Extreme light
* 2 grote cargo zakken met drainage, bungy koord en d-ringen
PDS-0052006- S
* zakken gemaakt van Cordura
PDS-0052008- M
PDS-0052009- ML
* dubbele kniestukken van Cordura
PDS-0052010- L
* flex schoenen of heavy duty schoenen of neopreen sokken
PDS-0052011- XL
* droogpaktas
PDS-0052012- XXL
* wax
PDS-0052013- XXXL
* slang
PDS-0052000- MTM
* maten zijn S, M, ML, L, XL, 2XL, 3XL

VK
€ 1.150,00
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EXTREME light LADIES

Extreme light ladies - standaard
* kleur zwart/zwart of rood/zwart of blauw/zwart of geel/zwart of
camouflage/zwart of grijs/zwart of zwart/blauw of rood/blauw of
blauw/blauw of geel/blauw of grijs/blauw
* 2e laag stof over torso is Cordura, kleur naar keuze
* boven - materiaal Superlight Ribstop trilaminaat,
* benen - materiaal Superlight Ribstop trilaminaat
* latex halsmanchet
* neopreen warmnek xtra lang
* Antares ringsysteem met silicon of latex seal
* YKK droogrits - voorrits
* ritsbeschermer met rits
* telescopisch torso
* bretels met zakje
* geen kruisnaad
* Si-tech roterende inlaatventiel
* Si-tech automatische uitlaatventiel
* 2 grote cargo zakken met drainage, bungy koord en d-ringen
* zakken gemaakt van Cordura
* dubbele kniestukken van Cordura
* flex schoenen of heavy duty schoenen of neopreen sokken
* droogpaktas
* wax
* slang
* maten zijn S, M, ML, L, XL, 2XL, 3XL

Extreme light
PDS-0052106- S
PDS-0052108- M
PDS-0052110- L
PDS-0052111- XL
Extreme light kleuren
/zwart trilaminaat
zwart -999
rood - 991
geel - 993
grijs - 995
blauw - 992
camouflage - 994
Extreme light kleuren
/blauw trilaminaat
zwart -299
rood - 291
geel - 293
grijs - 295
blauw - 292
camouflage - 294

VK
€ 1.150,00
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EXTREME light - OPTIES
VK
op maat gemaakt
maat

€ 150,00

halsmanchetten
latex
neopreen
quick neck met latex
quick neck met silicon

incl
€ 40,00
€ 100,00
€ 100,00

polsmanchetten per pak
latex hd
neopreen
latex conisch
latex conisch hd
quick cuffs met latex
quick cuffs met silicon
antares met latex
antares met silicon
boots
hd boots
flex boots
neopreen sokken
latex sokken
quick change boots
rockboots
plasventiel/rits
si-tech plasventiel
plasrits
zakken
2 zakken
geen zakken
1 zak links
1 zak rechts
gekleurde naden
bies bij naden/prijs per naad
blauw, rood, geel, groen, grijs, paars, pink
bretels
bretels standaard
bretels deluxe
elastische rug
elastische rug
cap
cap 3mm
cap 5mm
cap 6mm no seal
cap 7mm
cap 8mm
cap 10mm

€ 30,00
€ 40,00
€ 30,00
€ 30,00
incl
incl
incl
incl
incl
incl
incl
incl
€ 100,00
€ 25,00
€ 110,00
€ 110,00
incl
incl
incl
incl
€ 10,00

€ 15,00
incl
€ 20,00
€ 16,00
€ 24,00
€ 20,00
€ 32,00
€ 48,00
€ 48,00

bovenstaande prijzen + standaard prijs
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TECHNICAL

Technical - standaard specificaties
* kleur zwart/zwart met gekleurde strepen, indien gewenst
* materiaal boven Ribstop/ButylRubber/Nylon trilaminaat
* materiaal benen Polyester/Butyl Rubber/Polyester Trilaminaat
* latex halsmanchet
* neopreen warmnek
* heavy duty latex polsmanchet
* YKK droogrits - voorrits
* ritsbeschermer met rits
* telescopisch torso
* bretels
* Si-tech roterende inlaatventiel
* Si-tech automatische uitlaatventiel
* 2 grote cargo zakken met drainage, bungy koord en d-ringen
* zakken gemaakt van trilaminaat
* dubbele kniestukken van Cordura
* reflekterende strepen bij armen - groen, geel,grijs, rood, blauw,
pink of geen
* heavy duty schoenen of Flex shoenen of
neopreen sokken
* droogpaktas
* wax
* slang
* maten zijn S, M, ML, L, XL, 2XL, 3XL

Technical - standaard - zwart
PDS-0055006- S
PDS-0055008- M
PDS-0055009- ML
PDS-0055010- L
PDS-0055011- XL
PDS-0055012- XXL
PDS-0055013- XXXL

strepen blauw - 992
strepen rood - 991
strepen grijs - 995
strepen pink - 997
strepen geel - 993
strepen paars - 998
strepen groen - 994
geen strepen

VK
€ 975,00
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TECHNICAL LADIES

Technical - standaard specificaties
* kleur zwart/zwart met gekleurde strepen, indien gewenst
* materiaal boven Ribstop/ButylRubber/Nylon trilaminaat
* materiaal benen Polyester/Butyl Rubber/Polyester Trilaminaat
* latex halsmanchet
* neopreen warmnek
* heavy duty latex polsmanchet
* YKK droogrits - voorrits
* ritsbeschermer met rits
* telescopisch torso
* bretels
* Si-tech roterende inlaatventiel
* Si-tech automatische uitlaatventiel
* 2 grote cargo zakken met drainage, bungy koord en d-ringen
* zakken gemaakt van trilaminaat
* dubbele kniestukken van Cordura
* reflekterende strepen bij armen - groen, geel,grijs, rood, blauw,
pink of geen
* heavy duty schoenen of Flex shoenen of
neopreen sokken
* droogpaktas
* wax
* slang
* maten zijn S, M, ML, L, XL, 2XL, 3XL

Technical - standaard
PDS-0055106- S
PDS-0055108- M
PDS-0055110- L
PDS-0055111- XL
PDS-0055112- XXL

strepen blauw - 992
strepen rood - 991
strepen grijs - 995
strepen pink - 997
strepen geel - 993
strepen paars - 998
strepen groen - 994
geen strepen - 009

VK
€ 975,00
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TECHNICAL - OPTIES
op maat gemaakt
maat
halsmanchetten
latex
neopreen
quick neck met latex
quick neck met silicon
warmneck bij quick neck
polsmanchetten per pak
latex hd
neopreen
latex conisch
latex conisch hd
quick cuffs met latex
quick cuffs met silicon
antares met latex
antares met silicon
warmtekraag
neopreen standaard
neopreen xtra lang
boots
hd boots
flex boots
neopreen sokken
latex sokken
quick change boots
rockboots met droogpak
ritsen
voorrits
achterrits
YKK rits
ritsbeschermer
met velcro
met rits
plasventiel/rits
si-tech plasventiel
plasrits
zakken
2 zakken
geen zakken
1 zak links
1 zak rechts
elastische rug
elastische rug
cap
cap 3mm
cap 5mm
cap 6mm no seal
cap 7mm
cap 8mm
cap 10mm

VK
€ 150,00

incl
€ 40,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 75,00
incl
€ 40,00
incl
incl
€ 100,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 100,00
incl
€ 20,00
incl
incl
incl
incl
€ 100,00
€ 30,00
incl
€ 50,00
incl
€ 20,00
incl
€ 110,00
€ 110,00
incl
incl
incl
incl
€ 20,00
€ 16,00
€ 24,00
€ 20,00
€ 32,00
€ 48,00
€ 48,00

bovenstaande prijzen + standaard prijs
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PROBE

Probe - standaard specificaties
* kleur zwart/zwart
* materiaal 4mm compressed strongpad neopreen
* latex halsmanchet
* neopreen warmnek
* heavy duty latex polsmanchet
* YKK droogrits - voorrits
* ritsbeschermer met rits
* bretels
* Si-tech roterende inlaatventiel
* Si-tech automatische uitlaatventiel
* dubbele kniestukken van Strongpad
* heavy duty schoenen of Flex shoenen of
neopreen sokken
* droogpaktas
* wax
* slang
* maten zijn S, M, ML, L, XL, 2XL, 3XL

Probe - standaard - zwart
PDS-1026006-909 S
PDS-1026008-909 M
PDS-1026009-909 ML
PDS-1026010-909 L
PDS-1026011-909 XL
PDS-1026012-909 XXL
PDS-1026013-909 XXXL

VK
€ 1.150,00
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PROBE - OPTIES
op maat gemaakt
maat
halsmanchetten
latex
neopreen
neckdam met latex
neckdam met silicon
warmneck bij quick neck
polsmanchetten per pak
latex hd
neopreen
latex conisch
latex conisch hd
quick cuffs met latex
quick cuffs met silicon
antares met latex
antares met silicon
warmtekraag
neopreen standaard
neopreen xtra lang
boots
hd boots
flex boots
neopreen sokken
latex sokken
quick change boots
rockboots met droogpak
ritsen
voorrits
achterrits
YKK rits
ritsbeschermer
met velcro
met rits
plasventiel/rits
si-tech plasventiel
plasrits
zakken
2 zakken
geen zakken
1 zak links
1 zak rechts
kniestukken
Kevlar kniestukken per stuk
cap
cap 3mm
cap 5mm
cap 6mm no seal
cap 7mm
cap 8mm
cap 10mm

VK
€ 150,00

incl
€ 40,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 75,00
incl
€ 40,00
incl
incl
€ 100,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 100,00
incl
€ 20,00
incl
incl
incl
incl
€ 100,00
€ 30,00
incl
€ 50,00
incl
€ 20,00
incl
€ 110,00
€ 110,00
€ 50,00
incl
€ 25,00
€ 25,00
€ 80,00
€ 16,00
€ 24,00
€ 20,00
€ 32,00
€ 48,00
€ 48,00

bovenstaande prijzen + standaard prijs
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WADE PAK

Rescue - standaard specificaties
* kleur oranje/zwart
* materiaal boven Nylon trilaminaat
* materiaal benen Trilaminaat Polyester/Butyl Rubber/Polyester
* latex halsmanchet
* neopreen warmnek
* heavy duty latex polsmanchet
* YKK droogrits / of YKK kunststof - voorrits
* ritsbeschermer met klitterband
* telescopisch torso
* bretels
Wade
* verstevigd zitvlak met Cordura
PDS-0022006-199
* dubbele kniestukken van Cordura
PDS-0022008-199
* reflektie band bij armen en benen
PDS-0022009-199
* heavy duty schoenen of Flex shoenen of
PDS-0022010-199
neopreen sokken of S4 safety laarzen
PDS-0022011-199
* droogpaktas
PDS-0022012-199
PDS-0022013-199
* wax
* maten zijn S, M, ML, L, XL, 2XL, 3XL

S
M
ML
L
XL
XXL
XXXL

VK
€ 700,00
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WADE - OPTIES
op maat gemaakt
maat
halsmanchetten
latex
neopreen
neckdam met latex
neckdam met silicon
warmneck bij quick neck
polsmanchetten per pak
latex hd
neopreen
latex conisch
latex conisch hd
quick cuffs met latex
quick cuffs met silicon
Slaggo met latex of silicon
antares met latex
antares met silicon
warmtekraag
neopreen standaard
neopreen xtra lang
boots
hd boots
flex boots
neopreen sokken
latex sokken
quick change boots
rockboots met droogpak
ritsen
voorrits
achterrits
YKK rits
ritsbeschermer
met velcro
met rits
plasventiel/rits
si-tech plasventiel
plasrits
zakken
2 zakken
geen zakken
1 zak links
1 zak rechts
kniestukken
Kevlar kniestukken per stuk

VK
€ 150,00

incl
€ 40,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 75,00
incl
€ 40,00
incl
incl
€ 100,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 100,00
incl
€ 20,00
incl
incl
incl
incl
€ 100,00
€ 30,00
incl
€ 50,00
incl
incl
€ 30,00
€ 110,00
€ 110,00
€ 50,00
incl
€ 25,00
€ 25,00
€ 80,00

bovenstaande prijzen
+ standaard prijs
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RESCUE PAK

Rescue - standaard specificaties
* kleur zwart
* materiaal Nylon breathable
* neopreen halsmanchet
* neopreen polsmanchet
* YKK kunststof droogrits - voorrits
* ritsbeschermer met klitterband
* bretels
* verstevigd zitvlak met Cordura
* dubbele kniestukken van Cordura
* latex of trilaminaat sokken
* droogpaktas
* wax
* maten zijn S, M, ML, L, XL, 2XL, 3XL
* MTM en naar uw wensen gemaakt is mogelijk

Rescue
PDS-0021006-199
PDS-0021008-199
PDS-0021009-199
PDS-0021010-199
PDS-0021011-199
PDS-0021012-199
PDS-0021013-199

S
M
ML
L
XL
XXL
XXXL

VK
€ 550,00
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RESCUE - OPTIES
op maat gemaakt
maat
halsmanchetten
latex
neopreen
neckdam met latex
neckdam met silicon
Orust quick neck incl seal
warmneck bij quick neck
polsmanchetten per pak
latex hd
neopreen
latex conisch
latex conisch hd
quick cuffs met latex
quick cuffs met silicon
Slaggo met latex of silicon
antares met latex
antares met silicon
warmtekraag
neopreen standaard
neopreen xtra lang
boots
hd boots
flex boots
neopreen sokken
latex sokken
quick change boots
rockboots met droogpak
ritsen
voorrits
achterrits
YKK rits
ritsbeschermer
met velcro
met rits
plasventiel/rits
si-tech plasventiel
plasrits
zakken
2 zakken
geen zakken
1 zak links
1 zak rechts
kniestukken
Kevlar kniestukken per stuk

VK
€ 150,00
incl
incl
€ 100,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 75,00
incl
incl
incl
incl
€ 100,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 100,00
incl
€ 20,00
incl
incl
incl
incl
€ 100,00
€ 30,00
incl
€ 50,00
incl
incl
€ 30,00
€ 110,00
€ 110,00
€ 50,00
incl
€ 25,00
€ 25,00
€ 80,00

bovenstaande prijzen
+ standaard prijs
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HALSMANCHETTEN

Neopreen

Latex

Quickneck- latex

Neckdam - silicon

POLSMANCHETTEN

Neopreen
QUICK CUFFS

Latex

Latex
conisch

Latex
conisch/hd

Quick Cuffs Antares

WARMTEKRAAG

Quick Cuffs
silicon seals

Quick Cuffs
latex seals

Neopreen
xtra lang

Neopreen

BOOTS

Flex boots

HD boots
SOKKEN

neopreen sokken
4mm of 7mm plush

trilaminat sokken

latex sokken

BRETELS

standaard bretels

deluxe bretels
met zak
28

ROCKBOOTS

QUICK CHANGE BOOTS

VOORRITS

ACHTERRITS

YKK
metaal

YKK
kunststof

Ritsbeschermer
Ritsbeschermer
met rits

Ritsbeschermer
met velcro

VENTIELEN

Argo

Druk

Thetis

inlaat - roterend

uitlaat - automatisch
PLASVENTIEL

ZAKKEN

STREPEN
groen, geel,
grijs, blauw,
rood, pink,
paars

Slimline

Schuif

PLASRITS

Cargo

TAPE
reflecterend
geel of grijs
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LOSSE ONDERDELEN/PRIJS PER STUK
Halsmanchet
- Latex

PDSL-021006-009 S - 0048
PDSL-021008-009 M - 0049
PDSL-021010-009 L - 0050
PDSL-021011-009 XL - 0051
PDSL-021012-009 XXL - 1051

Halsmanchet
- Latex
- Heavy Duty

PDSL-021006-109 S - 0048
PDSL-021008-109 M - 0049
PDSL-021010-109 L - 0050
PDSL-021011-109 XL - 0051

Halsmanchet
- Silicon
- Si-tech-quick

PDSS-000002-991 conisch small - maat 22 - 30 cms
PDSS-000002-999 conisch - maat 28 - 37 cms
PDSS-000002-992 conisch blauw - maat 28 - 37 cms

Halsmanchet
- Latex
- Si-tech - quick neck

PDSL-011006-009 S - maat 24 - 32 cms
PDSL-011008-009 M - maat 28 - 37 cms
PDSL-011010-009 L - maat 35 - 43 cms

Halsmanchet
- Latex
- Si-tech - tapered
- standaard of heavy

PDSL-021106-009 S - maat 21 - 27 cms
PDSL-021110-009 Std - maat 28 - 33 cms

Halsmanchet
Neopreen
3mm
Polsmanchet
- Latex

VK
€ 24,00

VK
€ 25,60

VK
€ 20,80

VK
€ 20,80
€ 23,00

standaard
heavy duty
PDSN-001006-319 S - maat 31 - 34 cms
PDSN-001008 -319 M - maat 34 - 37 cms
PDSN-001010-319 L - maat 38 - 41 cms

PDSN-001011-319 XL - maat 41 - 44 cms
PDSN-001012-319 XXL maat 44 - 48 cms
PDSN-001013-319 3XL maat 46 - 50 cms

VK
€ 25,00
PDSL-021506-009 S
PDSL-021508-009 M
PDSL-021510-009 L
PDSL-021511-009 XL

Polsmanchet
- Latex
- conisch
- conisch verlengd

PDSL-021350-009 - conisch verlengd HD
PDSL-021300-009 - conisch standaard
PDSL-021300-999 - conisch heavy duty
conisch
conisch heavy duty
conisch verlengd HD

Polsmanchet
- Latex
- Slaggo

PDSL-012005-009 - XS - 12,5 - 14 cms
PDSL-012006-009 - S - 13,5 - 16 cms
PDSL-012008-009 - M - 15,5 - 18 cms
PDSL-012010-009 - L - 15,5 - 18 cms

Polsmanchet
- Siliconen

VK
€ 20,00

VK
€ 7,00

VK
€ 5,00
€ 7,00
€ 9,00

VK
€ 10,00

PDSS-000007-991 conisch small - 10,6 - 15 cms
PDSS-000007-912 conisch small blauw
PDSS-000007-917 conisch small paars
PDSS-000007-999 conisch - 13,2 - 17 cms
PDSS-000007-992 conisch blauw
PDSS-000007-997 conisch paars

VK
€ 9,20

Polsmanchet
- Neopreen

PDSN-001505-419 XS - maat 13 - 15 cms
PDSN-001506-419 S - maat 14 - 16 cms
PDSN-001508-419 M - maat 15 - 17 cms

PDSN-001510-419 L - maat 17 - 19 cms
PDSN-001511-419 XL - maat 18 - 20 cms
PDSN-001512-419 XXL - maat 19 - 21 cms

VK
€ 15,00
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Enkelseals
PER STUK

PDSL-023006-009 S
PDSL-023008-009 M/L

Quick Cuffs - rond
410

VK
€ 8,00

PDSP-000410-009 Ring in pak geplakt/buitenring
PDSP-000411-009 Binnenring

411

ring in pak
binnenring
PDSP-000441-005 Ring in pak geplakt/buitenring
PDSP-000441-008 Binnenring
PDSP-000441-007 Rode ring
Omvang buitenring is 31,5 cm

Quick Cuffs - Antares - ovaal
441-005

441-008

441-007
ring in pak
binnenring
rode ring

Quick Neck

Quick Cuff - set voor droogpak

ring pak
locking ring oranje
clips 12 pcs
set

PDSS-000008-991
PDSS-000008-992
PDSS-000008-993
PDSS-000008-999

VK
€ 53,20
€ 52,40

VK
€ 53,20
€ 52,40

PDSP-000460-000 set Slaggo ringen
inclusief clips
IK 1 vanaf 3 sets

Quick Neck - set

VK
€ 27,50
€ 7,75
€ 14,50
€ 47,50

Antares Cuff set
Binnen en buiten ringen set incl siliconen seals PDSP-000441-SIL
Binnen en buiten ringen set incl latex seals
PDSP-000441-LAT

PDSP-000441-SIL
PDSP-000441-LAT

Slaggo - set voor droogpak

€ 27,00
€ 8,10
€ 11,80

Quick Cuffs set
Binnen en buiten ringen set incl siliconen seals PDSP-000403-SIL
Binnen en buiten ringen set incl latex seals
PDSP-000403-LAT

PDSP-000403-SIL
PDSP-000403-LAT

Antares - set voor droogpak

VK
€ 8,00
€ 8,00
€ 5,00

PDSS-000005-119 Ring in pak geplakt/buitenring
PDSS-000005-999 Binnenring/geel
PDSS-000006-901 Tool

PDSS-000005-119
PDSS-000005-999
PDSS-000006-901

Quick Neck
Orust

VK
€ 8,00
€ 8,00

VK
€ 55,00

PDSS-000004-999 ringen, sil. seal & tool
PDSS-000004-888 ringen, latex seal & tool

met latex seal
met silicon seal

VK
€ 68,80
€ 68,80
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Quick Cuff - Antares

PDSP-000440-009 - set compleet incl sil seals ABCDEFGHI
PDSP-000440-008 - set compleet incl latex seals ABCDEFGHI
PDSP-000441-001 - handschoen ringen A+B+C+G+H+I
PDSP-000440-101 - oval stiff ring handschoen A
PDSP-000440-102 - spanner ring blauw B
PDSP-000440-103 - spanner ring groen C
PDSP-000440-004 - O-rings G / per stuk
PDSP-000440-105- Lube I
PDSP-000440-106 - silicon tube H / per stuk

ABCDEFGHI
ABCDEFGHI
ABCGHI
A
B
C
G
H
I

Glove lock

PDSP-000420-030 - compleet, past op latex seal
PDSP-000420-031 - ring pak - A
PDSP-000420-032 - spanner ring - overgangsring van QC nr glove lock B
PDSP-000420-033 - handschoen ring met rubber ring en o-ring C
PDSP-000420-034 - O-ring

PDSP-000420-030
PDSP-000420-031
PDSP-000420-032
PDSP-000420-033
PDSP-000420-034

Virgo

VK
€ 122,00
€ 121,00
€ 61,00
€ 8,00
€ 4,60
€ 4,60
€ 2,80
€ 2,00
€ 4,80

VK
€ 93,90
€ 16,00
€ 4,60
€ 50,00
€ 2,80

Virgo ringen - overgang van Antares naar Quick
Lock
PDSP-000450-009 complete set
PDSP-000452-009 blauwe adapter ring

PDSP-000450-009
PDSP-000452-009

Quick glove

VK
€ 139,00
€ 33,75

Docking ringen/Quick clamp

Quick glove ringen passen op quick cuff armringen
passen op docking ringen
PDSP-000420-010 - set quick glove ringen
PDSP-000420-002 - o-ring
Docking ringen passen op latex seals
PDSP-000420-020 - set quick clamp
ringen

PDSP-000420-010
PDSP-000420-002
PDSP-000420-020

VK
€ 49,50
€ 3,60
€ 23,10
32

Drooghandschoenen
heavy duty drooghandschoen
voor handschoensysteem - zwart
rood of blauw

zwart
PGG-000906-999 S
PGG-000908-999 M
PGG-000910-999 L
PGG-000911-999 XL
PGG-000912-999 XXL

rood
PGG-000906-991 S
PGG-000908-991 M
PGG-000910-991 L
PGG-000911-991 XL
PGG-000912-991 XXL

VK
€ 30,00

Drooghandschoen
met manchet
heavy duty drooghandschoen
met latex seal - zwart

zwart
PGG-001006-999 S
PGG-001008-999 M
PGG-001010-999 L
PGG-001011-999 XL
PGG-001012-999 XXL

rood
PGG-001006-991 S
PGG-001008-991 M
PGG-001010-991 L
PGG-001011-991 XL
PGG-001012-991 XXL

VK
€ 30,00

Drooghandschoenen
extended seal
blauw

PGG-0002008-902 M
PGG-0002010-902 L
PGG-0002011-902 XL
incl. onderhandschoenen

VK
€ 45,30

Drooghandschoenen
extended seal
groen of zwart

PGG-0002006-903 S
PGG-0002008-903 M
PGG-0002010-903 L
PGG-0002011-903 XL

VK
€ 36,30

Drooghandschoen
blauw

PGG-00008008-002 M
PGG-00008010-002 L
PGG-00008011-002 XL

VK
€ 35,00

Latex Si-tech
drooghandschoenen

PDSL-010510-000 L
PDSL-010511-000 XL

VK
€ 18,70

Latex Si-tech
drooghandschoenen
3 vingers

PDSL-010610-999 een maat
Latex, 3 vingers

VK
€ 36,80

Latex Si-tech
drooghandschoenen
wanten

PDSL-010710-999 een maat
Latex, wanten

VK
€ 42,40
33

Fleece onderhanschoenen
PFAS-000208-001 M/L
PFAS-000211-001 XL/XXL
blauw, geel, groen, pink, paars, rood, grijs,
zwart, wit

VK
€ 7,00

Thinsulate onderhanschoenen

PFAS-006000-001 M/L
PFAS-006000-002 XL/XXL

VK
€ 11,00

YKK metalen
droogritsen

IK 1 vanaf 3 stuks

YKK kunstsof
droogritsen

DRYZIP 75 CMS
DRYZIP 80 CMS
DRYZIP 85 CMS
DRYZIP 90 CMS
DRYZIP 95 CMS
DRYZIP 101 CMS

DRYZIP 80 CMS
DRYZIP 85 CMS
DRYZIP 90 CMS
DRYZIP 95 CMS

FZIP-001076-000
FZIP-001081-000
FZIP-001086-000
FZIP-001091-000
FZIP-001096-000
FZIP-001101-000

VK
€ 110,00
€ 120,00
€ 120,00
€ 130,00
€ 130,00
€ 140,00

FZIP-003080-000
FZIP-003085-000
FZIP-003090-000
FZIP-003095-000

VK
€ 110,00
€ 110,00
€ 120,00
€ 120,00

YKK metalen
plasrits
DRYZIP 25 CMS YKK

YKK kunstsof
rits voor
ritsbeschermer
Inflator slang

RITSBESCHERMER RITS 80 CMS
RITSBESCHERMER RITS 85 CMS
RITSBESCHERMER RITS 90 CMS
RITSBESCHERMER RITS 95 CMS
RITSBESCHERMER RITS 100 CMS

FZIP-001025-000
FZIP-110080-999
FZIP-110085-999
FZIP-110090-999
FZIP-110095-999
FZIP-110101-999

VK
€ 80,00
VK
€ 5,00
€ 5,25
€ 5,50
€ 5,75
€ 6,00

PHSE-000620-003 geel

VK
€ 20,00

Inflator slang
80 & 90 cms

PHSE-000610-009 80 cms
PHSE-000610-099 90 cms

80 CMS
90 CMS

Inflator slang CEJN
80 cms

VK
€ 25,00
€ 27,00

PHSE-000630-009
CEJN inflator hose Si-tech

VK
€ 35,00

Inflator slang TEK
80 cms

PHSE-000640-009 zwart
PHSE-000640-001 rood
PHSE-000640-002 blauw
PHSE-000640-003 geel
PHSE-000640-007 pink

VK
€ 32,00
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Heavy Duty
droogpakschoen

PDSB-002405-009
PDSB-002406-009
PDSB-002407-009
PDSB-002408-009
PDSB-002409-009
PDSB-002410-009
PDSB-002411-009
PDSB-002412-009
PDSB-002413-009

Flex droogpakschoen

36
37/38
39
40 /41
42
43/44
45
46/47
48

VK
€ 65,00

Flex droogpakschoen met zachte zool,
kevlar bovenkant en bandje met
velcro.
Flexboots is inclusief band.
Bandje kan ook separaat als reserve

PDSB-002305-999 36
PDSB-002307-999 39
PDSB-002309-999 42
PDSB-002311-999 45
PDSB-002313-999 48

VK
€ 5,00
€ 65,00

bandje

Rockboot

PDSB-002306-999 37/38
PDSB-002308-999 40 /41
PDSB-002310-999 43/44
PDSB-002312-999 46/47
PDSB-002314-999 49/50

PDSP-003007-009 39
PDSP-003008-009 40/41
PDSP-003009-009 42
PDSP-003010-009 43/44
PDSB-003011-009 45
PDSB-003012-009 46/47
PDSB-003013-009 48
PDSB-003014-009 49/50

Rockboots met soft zool en veters.
* Pre-compressed 2mm neopreen
* Verstevigde teen bescherming
* Met elastische veters in diverse kleuren
* Veters in het blauw, zwart, geel, rood, pink
* Afwatering gaatjes
* Met fin stop
veters; blauw - 002, rood - 001, zwart - 009, pink - 007, geel - 003

VK
€ 50,00

Rockboot HD

PDSP-004005-009 36
PDSP-004006-009 37/38
PDSP-004007-009 39
PDSP-004008-009 40/41
PDSP-004009-009 42
PDSP-004010-009 43/44
PDSB-004011-009 45
PDSB-004012-009 46/47
PDSB-004013-009 48
PDSB-004014-009 49/50

Rockboots met harde stevige zool en veters.
* Pre-compressed 2mm neopreen
* Verstevigde kevlar teen bescherming
* Met elastische veters in diverse kleuren
* Veters in het blauw, zwart, geel, rood, pink
* Afwatering gaatjes
* Met fin stop

VK
€ 50,00

Droogpak sok
- neopreen 4mm of 7mm

* 3 D sok
* voor op droogpak
* gemaakt van 4mm
* of 7mm neopreen
* kan op maat gemaakt worden

Latex sok 3D

Trilaminaat sok

4mm
PDSN-0042005-999
PDSN-0042006-999
PDSN-0042008-999
PDSN-0042010-999
PDSN-0042011-999
PDSN-0042012-999
PDSN-0042013-999

7mm
- PDSN-0047005-999
- PDSN-0047006-999
- PDSN-0047008-999
- PDSN-0047010-999
- PDSN-0047011-999
- PDSN-0047012-999
- PDSN-0047013-999

4mm
7mm
MTM
PDSL-022006-009
PDSL-022008-009
PDSL-022010-009
PDSL-022011-009

S
M
L
XL

TRILAMINAAT
PDSN-0044005-999
PDSN-0044006-999
PDSN-0044008-999
PDSN-0044010-999
PDSN-0044011-999
PDSN-0044012-999
PDSN-0044013-999

XS
S
M
L
XL
XXL
3XL

VK
€ 60,00
€ 65,00
€ 90,00

VK
€ 25,00
XS
S
M
L
XL
XXL
3XL

VK
€ 60,00
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Si-tech inlaatventiel

PDSV-010510-000 roterend

VK
€ 46,70

Si-tech inlaatventiel

PDSV-010530-000 schuif

VK
€ 53,20
PDSV-010910-000 Argo
PDSV-010910-001 Thetis
PDSV-010900-000 Gaude
automatisch

Si-tech uitlaatventiel

GAUDE

THETIS
ARGO

PDSV-010910-001
PDSV-010910-000
PDSV-010900-000

Si-tech blanking
plug

VK
€ 46,70
€ 46,70
€ 53,20

PDSV-010400-000

VK
€ 15,60

Si-tech Vega
inlaatventiel

PDSV-010540-000 - M12 x 1,5 voor 3 - 7 mm kabel
PDSV-010550-000 - M16 x 1,5 voor 4,5 - 9 mm kabel
Low push button

* Si-tech inlaatventiel
* luchtaanvoer
* kabelaanvoer voor heating systeem

VK
€ 120,00

Cap nipple
inlaatventiel
Nipple
inlaatventiel

PDSV-010510-012

VK
€ 2,00
PDSV-010510-011 CEJN

CEJN

Ventiel pad

INT'L

PDSV-010500-011 INT'L

VK
€ 6,50
PDSV-010910-120

VK
€ 2,50

Pols ventiel

PDSV-010950-000

VK
€ 19,00

Gereedschap ventiel &
Quick Neck

PDSS-000006-901

VK
€ 13,90

Si-tech plasventiel - TRIGON

PDSV-010630-000 incl. gereedschap
PDSV-010630-350 uridome

uridome
ventiel

VK
€ 6,00
€ 87,50
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Thixofix - 40ml

GD-00001100-000

VK
€ 6,00

Thixofix + trilaminaat

GD-00001100-001
* Thixofix tube

VK
€ 10,00

Thixofix + neopreen

GD-00001100-002
* Thixofix tube
* 2 stukjes neopreen

Thixofix + trilaminaat tape

VK
€ 10,00

GD-00001100-003
Thixofix + 1 mtr trilaminaat tape

VK
€ 15,00

Thixofix + neopreen tape

GD-00001100-004
Thixofix + 1 mtr neopreen tape

VK
€ 15,00

Trilaminaat tape

Neopreen tape

FAB-1000019-109
FAB-1000025-109
FAB-1000030-109
FAB-1000038-109

tape 19mm
tape 25mm
tape 30mm
tape 38mm

19mm
25mm
30mm
38mm

FAB-0000201-020 tape 20mm hot melt
FAB-0000201-021 tape 20mm hot melt pu dot
prijs per meter
20mm

20mm pu dot

Tape - met hot melt
layer

VK
€ 4,00
€ 4,50
€ 5,00
€ 5,50

VK
€ 4,00
€ 4,00

FAB-0000301-040 tape 40mm
prijs per meter

VK
€ 5,00

Tape - Melco tape

FAB-0000301-030 tape 30mm
prijs per meter

VK
€ 5,50

Aquasure 28 grs
Aquasure 250 grs

GD-00001200-000 28 grs
GD-00001201-000 250 grs
28 grs
250 grs

Talkpoeder

VK
€ 10,00
€ 55,00

PAC-0030500-000

VK
€ 5,00

Siliconen vet
Siliconen spray

PAC-0030202-009 - vet
PAC-0030600-000 - spray
* 40 grs siliconen vet
* 50 ml siliconen spray

VK
€ 6,00
€ 6,00
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Wax

PAC-0030400-000
8 x 2 x 2,5 cms

Lube stick - Sitech

VK
€ 4,00

PDSP-000440-105
Stift voor Antares en Glove Lock

Parafin wax- Sitech

VK
€ 4,80

PDSP-000420-004
Parafin wax voor rits of Quick glove

VK
€ 4,80

YKK zipper care fluid

PAC-0030300-000
Zipper care fluid, 59 ml, in flesje met

VK
€ 9,00

YKK zipper care stick

PAC-0030301-000
Zip care stift, 4,5 grs voor onderhoud

VK
€ 4,00
MAN-0001100-002 deluxe
* Deluxe bretels met zak
* afmetingen zak zijn 18 x 21 cms
* incl rits
* incl tube Thixofix lijm

Bretels

MAN-0001100-001 standaard
*bretels om in pak te plakken

PDSN-001030-999 - standaard
PDSN-001040-999 - extra lang
PDSN-001050-999 - voor quick neck

Warmneck

deluxe

VK
€ 20,00
€ 30,00

standaard
xtra lang
quick neck

VK
€ 20,00
€ 30,00
€ 35,00

standaard

MAN-0001200-009
* neopreen pad met klitterband
* om in pak te plakken
* incl tube Thixofix lijm

Isolatie set ventielen

VK
€ 20,00

MAN-0001300-009
* neopreen hoes voor kruisband
* ter bescherming van uw pak

Neopreen beschermhoes kruisband

VK
€ 20,00

Droogpak hanger

PAC-0001300-009 voeten
PAC-0001301-009 schouder

VK
€ 9,50
€ 10,50

voeten
schouder

PGB-0006500-119 zwart met roosjes
PGB-0006500-001 rood
PGB-0006500-002 blauw
PGB-0006500-003 geel
PGB-0006500-019 grijs
PGB-0006500-999 zwart

Droogpak tas
* breedte tas is 86 cm
* lengte is 55 cms
* en omkleedmat

VK
€ 30,00

Droogpak zak
SLIMLINE
MAN-0001601-999
lengte 26 cm
breedte 18 cm
diepte 4 cm

CARGO
MAN-0001600-999
lengte 26 cm
breedte 18 cm
diepte 10 cm

NEOPREN
neopreen
slimline
cargo

VK
€ 30,00
€ 25,00
€ 30,00
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B200 heating vest

Vest gemaakt van B200 grs 3M Thinsulate
* Borstkas verwarmd
* Schouders verwarmd
* 3 standen
* niveau 1 = 35%, 40°, 4-5 uren
* niveau 2 = 65%, 45°, 3-4 uren
* niveau 3 = 100%, 50°, 2-3 uren
* 7,4V, 4400 mAh
* gemakkelijk van buitenaf te bedienen
* laag voltage
* pak kan gewassen worden
* inclusief accu (lithium polymer) en oplader
Op maat gemaakt mogelijk

PHSV-000006-009
PHSV-000008-009
PHSV-000010-009
PHSV-000011-009
PHSV-000012-009
PHSV-000013-009

-S
-M
-L
- XL
- XXL
- 3XL

PHSV-000000-MTM - MTM

VK
€ 275,00
€ 325,00

Standaard
MTM

B200 heating jacket
Jacket gemaakt van B200 grs 3M Thinsulate
* Borstkas verwarmd
* Schouders verwarmd
* 3 standen
* niveau 1 = 35%, 40°, 4-5 uren
* niveau 2 = 65%, 45°, 3-4 uren
* niveau 3 = 100%, 50°, 2-3 uren
* 7,4V, 4400 mAh
* gemakkelijk van buitenaf te bedienen
* inclusief accu (lithium polymer) en oplader
* aansluiting heated handschoenen

PHSS-003006-009
PHSS-003008-009
PHSS-003010-009
PHSS-003011-009
PHSS-003012-009
PHSS-003013-009

-S
-M
-L
- XL
- XXL
- 3XL

PHSS-003000-MTM - MTM
Standaard
MTM

VK
€ 400,00
€ 450,00
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B200 - heating systeem 1
200 grs onderpak met heating systeem
& handschoenen aansluiting
Pak gemaakt van B200 grs 3M Thinsulate
* voorgevormde ellebogen
* voorgevormde knieen,
* voorrits met achterflap
* rits met achterflap polsen
* rits met achterflap enkels
* voetbanden en duimlussen
* elastische taille
* elastische schouder
* bretels
* 1 borstzak met rits
* 2 heupzakken
* aansluiting heated handschoenen
* met gratis 30 liter droogtas
Heated;
* borstkas verwarmd
* schouders verwarmd
* akku aansluiting
* inclusief akku (lithium polymer) en
oplader
* niveau 1 = 35%, 40°, 4-5 uren
* niveau 2 = 65%, 45°, 3-4 uren
* niveau 3 = 100%, 50°, 2-3 uren
* 7,4V, 4400 mAh
* gemakkelijk van buitenaf te
bedienen
* Op maat gemaakt mogelijk

PHSS-002006-009
PHSS-002008-009
PHSS-002010-009
PHSS-002011-009
PHSS-002012-009
PHSS-002013-009

-S
-M
-L
- XL
- XXL
- 3XL

PHSS-002000-MTM - MTM

PAK
MTM

VK
€ 525,00
€ 575,00

heating handschoenen
Handschoenen gemaakt fleece
* bovenkant hand verwarmd
* vingers bovenkant verwarmd
* 3 standen
* niveau 1 = 35%, 40°, 4-5 uren
* niveau 2 = 65%, 45°, 3-4 uren
* niveau 3 = 100%, 50°, 2-3 uren
* 7,4V, 4400 mAh
* gemakkelijk van buitenaf te
bedienen
* inclusief akku (lithium polymer) en
oplader
* past op Procean heated onderpak
* past op Procean heated jacket
* Op maat gemaakt mogelijk
PHSG-000005-009 - XS
PHSG-000006-009 - S
PHSG-000008-009 - M
PHSG-000010-009 - L
PHSG-000011-009 - XL

VK
€ 95,00
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B200 - heating systeem 2
200 grs onderpak met heating systeem
& handschoenen en sokken aansluiting
Pak gemaakt van B200 grs 3M Thinsulate
* voorgevormde ellebogen
* voorgevormde knieen,
* voorrits met achterflap
* rits met achterflap polsen
* rits met achterflap enkels
* voetbanden en duimlussen
* elastische taille
* elastische schouder
* bretels
* 1 borstzak met rits
* 2 heupzakken
* aansluiting heated handschoenen
* aansluiting heated sokken
* 30 liter droogtas gratis
Heated;
* borstkas verwarmd
* schouders verwarmd
* akku aansluiting
* inclusief akku (lithium polymer) en
oplader
* niveau 1 = 35%, 40°, 4-5 uren
* niveau 2 = 65%, 45°, 3-4 uren
* niveau 3 = 100%, 50°, 2-3 uren
* 7,4V, 4400 mAh
* gemakkelijk van buitenaf te
bedienen
* Op maat gemaakt mogelijk

PHSS-002106-009
PHSS-002108-009
PHSS-002110-009
PHSS-002111-009
PHSS-002112-009
PHSS-002113-009

-S
-M
-L
- XL
- XXL
- 3XL

PHSS-002000-MTM - MTM

VK
€ 630,00
€ 680,00

PAK
MTM

heating sokken

Sokken
* voorkant bij tenen tot midden voet verwarmd
* 3 standen
* niveau 1 = 35%, 40°, 4-5 uren
* niveau 2 = 65%, 45°, 3-4 uren
* niveau 3 = 100%, 50°, 2-3 uren
* 7,4V, 4400 mAh
* gemakkelijk van buitenaf te
bedienen
* inclusief akku (lithium polymer) en
oplader
* past op Procean heated onderpak systeem 2
* twee maten
PHSS-003008-109 - M
PHSS-003010-109 - L/XL

VK
€ 90,00

akku en/of oplader

PHSS-000002-009 - akku lithium polymer
PHSS-000003-009 - oplader
PHSS-000002-SET - akku + oplader

oplader
akku lithium polymer
akku + oplader

VK
€ 11,00
€ 34,00
€ 40,00
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B200 en B400 onderpak
3M Thinsulate

Pak met 200 of 400 grs 3M Thinsulate
* voorgevormde ellebogen
* voorgevormde knieen,
* voorrits met achterflap
* rits met achterflap polsen
* rits met achterflap enkels
* voetbanden en duimlussen
* elastische taille
* elastische schouder
* bretels
* 1 borstzak met rits
* 2 heupzakken
Op maat gemaakt mogelijk

B400 grs
PUG-0064006-009 - small
PUG-0064008-009 - medium
PUG-0064008-T09 - MT
PUG-0064010-009 - L
PUG-0064010-T09 - LT
PUG-0064010-S09 - LS
PUG-0064011-009 - XL
PUG-0064011-T09 - XLT
PUG-0064011-S09 - XLS
PUG-0064012-009 - XXL
PUG-0064012-T09 - XXLT
PUG-0064012-S09 - XXLS
PUG-0064013-009 - 3XL
PUG-0062000-MTM - MTM

B200 grs
PUG-0062006-009 - small
PUG-0062008-009 - medium
PUG-0062008-t09 - MT
PUG-0062010-009 - L
PUG-0062010-T09 - LT
PUG-0062010-S09 - LS
PUG-0062011-009 - XL
PUG-0062011-T09 - XLT
PUG-0062011-S09 - XLS
PUG-0062012-009 - XXL
PUG-0062012-T09 - XXLT
PUG-0062012-S09 - XXLS
PUG-0062013-009 - 3XL
PUG-0062000-MTM - MTM

200 grs
400 grs
200 grs MTM
400 grs MTM

VK
€ 200,00
€ 240,00
€ 250,00
€ 290,00
42

Technical 85 grs

PUG-0030006-009
PUG-0030008-009
PUG-0030009-009
PUG-0030010-009
PUG-0030011-009
PUG-0030012-009
PUG-0030013-009
PUG-0030000-009
Op maat mogelijk

S
M
ML
L
XL
XXL
XXXL
MTM

Technical onderpak 85 grs
* doorgestikt
* 2 lagen - fleece/nylon
* borstzak
* 2 heupzakken
* duimlus
* elastische voetbanden
* elastische schouder
* YKK rits - 2-weg
* zwart

Technical 85 grs
Technical 85 grs MTM

VK
€ 90,00
€ 140,00

Technical 100 grs
Technical 100
PUG-0031006-009
PUG-0031008-009
PUG-0031009-009
PUG-0031010-009
PUG-0031011-009
PUG-0031012-009
PUG-0031013-009

S
M
ML
L
XL
XXL
XXXL

Technical onderpak 100 grs
* doorgestikt
* 3 lagen - fleece/volume
fleece/nylon
* borstzak
* 2 heupzakken
* duimlus
* elastische voetbanden
* ritsje bij enkels
* elastiche schouder
* YKK rits - 2 weg
* zwart

Technical 100 grs
Technical 100 grs MTM

VK
€ 120,00
€ 170,00
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Technical 200 grs
Technical 200
PUG-0032006-009
PUG-0032008-009
PUG-0032009-009
PUG-0032010-009
PUG-0032011-009
PUG-0032012-009

S
M
ML
L
XL
XXL

Technical onderpak 200 grs
* doorgestikt
* 3 lagen - fleece/volume
fleece/nylon
* borstzak
* 2 heupzakken
* duimlus
* elastische voetbanden
* ritsje bij enkels
* elastiche schouder
* YKK rits - 2 weg
* zwart

VK
€ 140,00
€ 190,00

Technical 200
Technical 200 MTM

Polar Fleece 460 grs
Polar Fleece 230 grs

460 grs
PUG-0007406-009
PUG-0007408-009
PUG-0007409-009
PUG-0007410-009
PUG-0007411-009
PUG-0007412-009
PUG-0007413-009

S
M
ML
L
XL
XXL
XXXL

230 grs
PUG-0007406-009
PUG-0007408-009
PUG-0007409-009
PUG-0007410-009
PUG-0007411-009
PUG-0007412-009
PUG-0007413-009

S
M
ML
L
XL
XXL
XXXL

Polar Fleece eendelig pak
* dubbel fleece voor het 460 pak
* enkel fleece voor 230 pak
* stretch fleece materiaal

Polar Fleece 460 grs
Polar Fleece 230 grs

Polar Fleece 460 grs MTM
Polar Fleece 230 grs MTM

VK
€ 120,00
€ 100,00
€ 170,00
€ 150,00
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Polar Flex - 460

400 grs onderpak
TRUI

* materiaal 2 lagen; fleece
* ritsje bij col
* 2 steekzakken
TRUI
PUG-0008006-001
PUG-0008008-001
PUG-0008010-001
PUG-0008011-001
PUG-0008012-001

- small
- medium
-L
- XL
- XXL

400 grs onderpak
BROEK

* materiaal broek 2 lagen; fleece
* elastiche voetband
* hoog model, waardoor geen koude rug!
BROEK
PUG-0008006-002
PUG-0008008-002
PUG-0008010-002
PUG-0008011-002
PUG-0008012-002

- small
- medium
-L
- XL
- XXL

PUG-0008000-MTM - MTM

OP MAAT GEMAAKT IS MOGELIJK
Trui kan separaat van broek besteld worden.
TRUI
BROEK
MTM per deel

VK
€ 55,00
€ 55,00
€ 90,00

Polar Flex 230

230 grs onderpak
TRUI

* materiaal stretch fleece
* ritsje bij col
* 2 steekzakken

TRUI
PUG-0008006-001
PUG-0008008-001
PUG-0008010-001
PUG-0008011-001
PUG-0008012-001

- small
- medium
-L
- XL
- XXL

PUG-0008000-MTM - MTM

230 grs onderpak
BROEK

* materiaal stretch fleece
* elastiche voetband
* hoog model, waardoor geen koude rug!
BROEK
PUG-0008006-002
PUG-0008008-002
PUG-0008010-002
PUG-0008011-002
PUG-0008012-002

- small
- medium
-L
- XL
- XXL

OP MAAT GEMAAKT IS MOGELIJK
Trui kan separaat van broek besteld worden.

TRUI
BROEK
MTM per deel

VK
€ 55,00
€ 55,00
€ 90,00
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Sok - B200/400 grs

200/400 grs
PUG-0000620-006
PUG-0000620-008
PUG-0000620-010
PUG-0000620-011
PUG-0000620-012

* Bovenmateriaal Thinsulate B200 grs
* Zool Thinsulate B400 grs
* Voetzool cordura
* 3 D sok
* Verlengde fleece boord, aansluitend
* Boord kan ook dubbel worden gevouwen
* Ontwerp naar voet gevormde met wreef
* Zwart

S
M
L
XL
XXL

VK
€ 35,00

standaard
400 grs
PUG-0000640-006
PUG-0000640-008
PUG-0000640-010
PUG-0000640-011
PUG-0000640-012

Sok - B400 grs
* Bovenmateriaal Thinsulate B400 grs
* Zool Thinsulate B400 grs
* Voetzool cordura
* 3 D sok
* Verlengde fleece boord, aansluitend
* Boord kan ook dubbel worden gevouwen
* Ontwerp naar voet gevormde met wreef
* Zwart

standaard

S
M
L
XL
XXL

VK
€ 40,00
230 grs
PUG-0000720-006
PUG-0000720-008
PUG-0000720-010
PUG-0000720-011
PUG-0000720-012

Fleece sok 230 grs
* Sok gemaakt van 230 grs stretch fleece
* 3 D sok
* Verlengde fleece boord, aansluitend
* Boord kan ook dubbel worden gevouwen
* Ontwerp naar voet gevormde met wreef
* Zwart
IK 1 vanaf 3 stuks

Fleece sok 230 grs hd zool

VK
€ 20,00
230 grs hd zool
PUG-0000720-106
PUG-0000720-108
PUG-0000720-110
PUG-0000720-111
PUG-0000720-112

* Sok gemaakt van 230 grs stretch fleece
* heavy duty zool
* 3 D sok
* Verlengde fleece boord, aansluitend
* Boord kan ook dubbel worden gevouwen
* Ontwerp naar voet gevormde met wreef
* Zwart
IK 1 vanaf 3 stuks

* Sok gemaakt van 460 grs stretch fleece
* dubbel fleece
* 3 D sok
* Verlengde fleece boord, aansluitend
* Boord kan ook dubbel worden gevouwen
* Ontwerp naar voet gevormde met wreef
* Zwart

IK 1 vanaf 3 stuks

S
M
L
XL
XXL

VK
€ 22,50
460 grs
PUG-0000740-006
PUG-0000740-008
PUG-0000740-010
PUG-0000740-011
PUG-0000740-012

Fleece sok 460 grs

S
M
L
XL
XXL

S
M
L
XL
XXL

VK
€ 25,00
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Sports jacket

100 grs
PFAS-015006-009 S
PFAS-015008-009 M
PFAS-015010-009 L
PFAS-015011-009 XL
PFAS-015012-009 XXL

VK
€ 47,50

Procean jacket

Procean jacket gemaakt van
100 grs volume fleece met
nylon buiten kant en fleece
binnenvoering.
Verkrijgbaar met grijze, rode,
blauwe, paarse of roze
strepen.

100 grs
PFAS-013006-009 S
PFAS-013008-009 M
PFAS-013010-009 L
PFAS-013011-009 XL
PFAS-013012-009 XXL

strepen blauw - 992
strepen rood - 991
strepen grijs - 995
strepen pink - 997
strepen geel - 993
strepen paars - 998
strepen groen - 994
geen strepen
VK
€ 45,00

Procean T-shirts

Technical Cave t-shirt
140 grs t-shirt in diverse maten
in voorraad in de volgende
kleuren;
wit (000), grijs (019), rood (001),
lichtblauw (002), rose (007)

PFAS-014006-009 S
PFAS-014008-009 M
PFAS-014010-009 L
PFAS-014011-009 XL
PFAS-014012-009 XXL
PFAS-014013-009 3XL
PFAS-014014-009 4XL

VK
€ 10,00
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EXPLORER BOOTS
PBB-0007305-999 - XS - 36
PBB-0007306-999 - S - 37/38
PBB-0007307-999- SM - 39
PBB-0007308-999 - M - 40/41
PBB-0007309-999 - ML - 42
PBB-0007310-999 - L - 43/44
PBB-0007311-999 - XL - 45
PBB-0007312-999 - XXL - 46/47
PBB-0007313-999 - 3XL - 48

* 5mm neopreen
* heavy duty zolen
* rits met ritsflap

VK
€ 45,00

Wetboots
Wetboots
Verkrijgbaar met gekleurde elastische veters.
* 4 mm neopreen
* zachte zolen
veters blauw - 002
* verstevigd met rubber
veters rood - 001
veters zwart - 009
veters pink - 007
veters geel - 003

Kevlar handschoen - 5mm
* 5mm neopreen met kevlar
* met elastische band
* velcro sluiting
* 5 vingers
* zwart

PDSB-003005-009 36 XS
PDSB-003006-009 37/38 S
PDSB-003007-009 39 SM
PDSB-003008-009 40/41 M
PDSB-003009-009 42 ML
PDSB-003011-009 44 L
PDSB-003012-009 45 XL
PDSB-003013-009 46/47 XXL
PDSB-003014-009 48 3XL

VK
€ 50,00
PGG-0006506-999
PGG-0006508-999
PGG-0006510-999
PGG-0006511-999
PGG-0006512-999

S
M
L
XL
XXL

VK
€ 35,00

Kevlar handschoen - 3mm
* 3mm neopreen met kevlar
* met elastische band
* velcro sluiting
* 5 vingers
* zwart

Handschoen lang - 5mm
* 5mm neopreen
* extra lange boord
* met elastische band
* velcro sluiting
* 5 vingers
* zwart

PGG-0006606-999
PGG-0006608-999
PGG-0006610-999
PGG-0006611-999
PGG-0006612-999

S
M
L
XL
XXL

VK
€ 30,00
PGG-0004206-999
PGG-0004208-999
PGG-0004210-999
PGG-0004211-999

S
M
L
XL

VK
€ 28,00

Handschoen - 2mm
* 2mm neopreen
* superstretch
* 5 vingers
* zwart/grijs

PGG-0006406-999
PGG-0006408-999
PGG-0006410-999
PGG-0006411-999
PGG-0006412-999

S
M
L
XL
XXL

VK
€ 18,00
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Kap - Pro Series 3 (3mm)
* gemaakt van 3 mm neopreen
* soepel nylon/nylon neopreen
* zwart

met gezichtsseal
PHH-0000205-999
PHH-0000206-999
PHH-0000208-999
PHH-0000210-999
PHH-0000211-999
PHH-0000212-999

Kap - Pro Series V (5mm)

XS
S
M
L
XL
XXL

zonder gezichtsseal
PHH-0000305-999 XS
PHH-0000306-999 S
PHH-0000308-999 M
PHH-0000310-999 L
PHH-0000311-999 XL
PHH-0000312-999 XXL

VK
€ 20,00
* gemaakt van soepel 5mm neopreen
* kan aan beide kanten gedragen
worden
* 1 kant met glideskin rondom gelaat
* geschikt voor volgelaatsmasker
* andere kant met nylon neopreen

PHH-0000405-999
PHH-0000406-999
PHH-0000408-999
PHH-0000410-999
PHH-0000411-999
PHH-0000412-999

XS
S
M
L
XL
XXL

VK
€ 30,00

Kap - Pro Series VI (6mm)

* gemaakt van soepel 6mm neopreen
* neopreen met nylon/nylon
* zwart

PHH-0000605-999
PHH-0000606-999
PHH-0000608-999
PHH-0000610-999
PHH-0000611-999
PHH-0000612-999

XS
S
M
L
XL
XXL

VK
€ 25,00

Kap - Pro Series VII (7mm)

* gemaakt van soepel 7mm neopreen
* binnenkant kap is nylon
* glideskin rondom gelaat
* geel

PHH-0000505-993 XS
PHH-0000506-993 S
PHH-0000508-993 M
PHH-0000510-993 L
PHH-0000511-993 XL
PHH-0000512-993 XXL
PHH-0000513-993 3XL

VK
€ 40,00

Kap - Pro Series VII (7mm)

* gemaakt van soepel 7mm neopreen
* binnenkant kap is pluche
* glideskin rondom gelaat
* zwart (999) of blauw (992)

PHH-0000505-999
PHH-0000506-999
PHH-0000508-999
PHH-0000510-999
PHH-0000511-999
PHH-0000512-999
PHH-0000513-999

XS
S
M
L
XL
XXL
3XL

VK
€ 40,00

Kap - Pro Series VIII (8mm)

* gemaakt van soepel 8mm neopreen
* binnenkant kap is nylon
* buitenkant kap is glideskin
* zwart

PHH-0000805-009
PHH-0000806-009
PHH-0000808-009
PHH-0000810-009
PHH-0000811-009
PHH-0000812-009
PHH-0000813-009

XS
S
M
L
XL
XXL
3XL

VK
€ 60,00

Kap - Pro Series X (10mm)

PHH-0001005-999
PHH-0001006-999
PHH-0001008-999
PHH-0001010-999
PHH-0001011-999
PHH-0001012-999
PHH-0001013-999

XS
S
M
L
XL
XXL
3XL

* gemaakt van soepel 7/3 mm
neopreen - samen 10mm!!
* heerlijk warm, comfortabel en
soepel!
* binnenkant kap is pluche
* glideskin rondom gelaat
* met rits achter

VK
€ 60,00
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PROLIGHT 4100 & 4200
specificaties;
* aluminium
* 150 meters
* 2 koppen (4200), 1 kop (4100) / uitschakelen
mogelijk
* lengte kop 73.5mm/diameter 6.6 cm
* lengte cannister 194mm/diameter 5.2 cm
* output mode; 3
* high - 4000 lumen - 5 uren
* medium - 1600 lumen - 12 uren
* low - 800 lumen - 50 uren
* voltage 5.5 - 8.4 volt
* 8x 18650 batterijen
* oplader direct - altijd inclusief
* 3 LED lampen
* inclusief kunsstof case en goodman handles
* 4000 lumen / 2000 per lamp
* 495 grs
* beam angel 12°
* 1 jaar garantie

PLP-0004200-009 set lamp, accu's en oplader
PLP-0004200-209 lamp en oplader

PLP-0004100-009 set lamp, accu's en oplader
PLP-0004100-209 lamp + oplader

PLP-0004100-009
PLP-0004100-209
PLP-0004200-009
PLP-0004200-209

VK
€ 590,00
€ 530,00
€ 800,00
€ 750,00

PROLIGHT 3800 - 1
specificaties;
* aluminium
* 200 meters
* 4 LED - 3800 lumen
* lengte 22cm/diameter 4cm
* output mode; 3
* high - 3800 lumen - 2 uren
*middel - 1600 lumen - 5.2 uren
* low - 450 lumen - 18 uren
* voltage 8.4 - 15 V
* 2 x 26650 batterijen
* 335 grs incl batterij onder water

PROLIGHT 2200

PLP-0002201-009 set lamp accu's en oplader
PLP-0002201-109 lamp incl accu's
PLP-0002201-209 lamp

PLP-0003800-009
PLP-0003800-109
PLP-0003800-209

VK
€ 320,00
€ 300,00
€ 250,00

specificaties;
* aluminium
* 150 meters
* lengte 195mmcm/diameter 4,8 cm
* output mode; 1
* 2000 lumen - 1,5 uren
* 2 x 18650 batterijen
* 195 grs incl batterij onder water

PLP-0003800-009
PLP-0003800-109
PLP-0003800-209

VK
€ 125,00
€ 110,00
€ 90,00
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CLIP-ON
PROLIGHT 570

specificaties;
* aluminium/titanium
* 120 - 150 meters
* lengte 9,5cm/diameter 2cm
* output mode; 1 - LED lamp
* voltage 0,8 - 4,2 volt
* 1x 1400 batterij of AA batterij
* incl clip, lanyard en o-ringen
* 1,1 uur
* 630 lumen met 1400 accu - 1 uur
* 160 lumen met AA batterij - 1,3 uur
* 65 grs

PLP-0001800-009 set incl accu en oplader
PLP-0001800-109 lamp incl accu
PLP-0001800-209 lamp
plp-0001800-309 clip

VK
€ 74,00
€ 68,00
€ 60,00
€ 7,50

PLP-0001800-009
PLP-0001800-109
PLP-0001800-209
PLP-0001800-309

PROLIGHT 1200 - 120

specificaties;
* aluminium/titanium
* 120 - 150 meters
* lengte 21cm/diameter 5cm
* output mode; 1
* voltage 5 - 12 volt
* 2x 26650 batterijen
* LED lamp
* 1,5 uur
* 1200 lumen
* 310 grs

PLP-0021200-009 set incl accu en oplader
PLP-0021200-109 lamp incl accu's
PLP-0021200-209 lamp

VK
€ 135,00
€ 125,00
€ 99,00

PLP-0021200-009
PLP-0021200-109
PLP-0021200-209

PROLIGHT 800 - 120

specificaties;
* aluminium
* 150 meters
* lengte 14cm/diameter 4,2 cm
* output mode; 1 - high
* voltage 2.8 - 4.2 volt
* 1x 18650 batterijen
* LED lamp
* Beam angle 8°
* 2 uur
* 800 lumen
* 195 grs
PLP-0020800-009
PLP-0020800-109
PLP-0020800-209

PROLIGHT 800 - 120
VIDEO

specificaties;
* aluminium
* 150 meters
* lengte 14cm/diameter 4,2 cm
* output mode; 1 - high
* voltage 2.8 - 4.2 volt
* 1x 18650 batterijen
* LED lamp
* Video beam angle 120°
* 2 uur
* 800 lumen
* 195 grs
PLP-002080V-009
PLP-002080V-109
PLP-002080V-209

PLP-0020800-009 set incl accu en oplader
PLP-0020800-109 lamp incl accu
PLP-0020800-209 lamp

VK
€ 90,00
€ 75,00
€ 65,00

PLP-002080V-009 set incl accu en oplader
PLP-002080V-109 lamp incl accu
PLP-002080V-209 lamp

VK
€ 90,00
€ 75,00
€ 65,00
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PROLIGHT 880 - 120

PLP-0020880-009 set incl accu en oplader
PLP-0020880-109 lamp incl accu
PLP-0020880-209 lamp

PROLIGHT 880 - 120
VIDEO

PLP-002088V-009 set incl accu en oplader
PLP-002088V-109 lamp incl accu
PLP-002088V-209 lamp

PROLIGHT 1000

specificaties;
* aluminium
* 150 meters
* lengte 14cm/diameter 4,2 cm
* output mode; 100%, 75%, 50%, STROBE
* voltage 2.8 - 4.2 volt
* 1x 18650 batterijen
* LED lamp
* Beam angle 10°
* 2 uur
* 800 lumen
* 275 grs

specificaties;
* aluminium
* 150 meters
* lengte 14cm/diameter 4,2 cm
* output mode; 100%, 75%, 50%, STROBE
* voltage 2.8 - 4.2 volt
* 1x 18650 batterijen
* LED lamp
* Video beam angle 120°
* 2 uur
* 800 lumen
* 275 grs
VK
€ 140,00
€ 125,00
€ 115,00

PLP-002088V-009
PLP-002088V-109
PLP-002088V-209

specificaties;
* aluminium zwart, rood of
blauw
* 200 meters
* lengte 15cm/diameter 3cm
* output mode; 1
* 1X 18650 batterij
* LED lamp
* 200 minuten
* 1000 lumen
* 130 grs
* past in lamphouder

zwart 9 / blauw 2 / rood 1
PLP-0001000-009 /2/1 set lamp, accu en oplader
PLP-0001000-109/2/1 lamp en accu
PLP-0001000-209 /2/1 lamp

PLP-0001000-009/2/1
PLP-0001000-109/2/1
PLP-0001000-209-2/1

TORPEDO SIGNAL

VK
€ 140,00
€ 125,00
€ 115,00

PLP-0020880-009
PLP-0020880-109
PLP-0020880-209

•specificaties;
•* blauw, geel of groen licht
•* 200 meters waterdicht
•* lengte 6cm/diameter 2.2cm
* inclusief 1X LR44 batterij
* 200 uren

VK
€ 80,00
€ 65,00
€ 55,00
blauw 2 / geel 3 / groen 4
PLP-0000300-002 blauw
PLP-0000300-003 geel
PLP-0000300-004 groen

VK
€ 13,00
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OPLADER ENKEL

specificaties;
* oplader voor 18650 / lamp 800 & 880
* enkele oplader

PLPC-000013-001

VK
€ 13,00

OPLADER ENKEL

PLPC-000012-001

specificaties;
* oplader voor 14500/ lamp 570
* enkele oplader

VK
€ 9,00

OPLADER DUBBEL

specificaties;
* oplader voor 18650 / lamp 1200
* dubbele oplader

PLPC-000013-002

VK
€ 15,00

OPLADER DUBBEL

specificaties;
* oplader voor 32650 / lamp 3800
* dubbele oplader

PLPC-000015-002

VK
€ 24,00

BATTERIJEN 32650

specificaties;
* oplaadbare batterijen
* voor lamp Prolight 3800

PLPB-000022-000

VK
€ 23,00

BATTERIJEN 26650

specificaties;
* oplaadbare batterijen
* voor lamp Prolight 3801

PLPB-000020-000

VK
€ 23,00

BATTERIJEN 18650

BATTERIJEN 14500

Neopreen lamphouder

specificaties
* oplaadbare batterijen
* voor lamp Prolight 1200 & 800 & 880

specificaties;
* oplaadbare batterijen
* voor lamp Prolight 570

PLPB-000021-000

VK
€ 11,00
PLPB-000023-000

VK
€ 9,00
YAC-000020-000

VK
€ 7,00
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Drybox S

Drybox M

specificaties;
* maten zijn 19X17X6
* waterdicht
* inclusief schuim
* zwart
specificaties;
* maten zijn 21x18x15
* waterdicht
* inclusief schuim
* zwart

PBOX-000050-009

VK
€ 20,00
PBOX-000060-009

VK
€ 32,00

Drybox L

specificaties;
* maten zijn 30x27x15
* waterdicht
* inclusief schuim
* zwart
specificaties;
* maten zijn 45x34x16
* waterdicht
* inclusief schuim
* zwart

Drybox XL

PBOX-000070-009

VK
€ 65,00

PBOX-000080-009

VK
€ 100,00

Drybox heavy duty

* heavy duty drybox
* afmetingen zijn;
20 x 13 x 18 cm

PBOX-000090-003 geel
PBOX-000090-002 blauw
PBOX-000090-009 zwart

VK
€ 14,50

Dry box 10 x 15 cms

PBOX-000091-002 blauw
PBOX-000091-003 geel

VK
€ 4,00

Dry box 14 x 5 cms

Dry box 15,5 x 5,5 cms

PBOX-000092-002 blauw
PBOX-000092-003 geel
PBOX-000092-001 rood
PBOX-000092-009 zwart

VK
€ 8,95

PBOX-000093-002 blauw
PBOX-000093-003 geel
PBOX-000093-001 rood
PBOX-000093-009 zwart

VK
€ 9,50

Dry box 15,5 x 5,5 cms
recht

PBOX-000094-002 blauw
PBOX-000094-003 geel
PBOX-000094-001 rood
PBOX-000094-009 zwart

VK
€ 9,75
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Vision
* laag volume
* hoge kwaliteit siliconen
* instelbaar siliconen
maskerband
PMM-0001605-012 - blauw frame/transparant siliconen
PMM-0001605-009 - zwart frame/transparant siliconen
PMM-0001605-023 - geel frame/transparant siliconen

VK
€ 20,00

HX
* hoog volume
* groot gezichtsveld
* hoge kwaliteit siliconen
* instelbaar siliconen
maskerband
PMM-0004000-012 - blauw frame/zwart siliconen
PMM-0004000-009 - zwart frame/zwart siliconen
PMM-0004000-003 - geel frame/transparant siliconen

VK
€ 30,00

Pro-X
* hoog volume
* groot gezichtsveld
* hoge kwaliteit siliconen
* instelbaar siliconen
maskerband
PMM-0004400-012 - blauw frame/transparant siliconen
PMM-0004400-009 - zwart frame/transparant siliconen
PMM-0004400-023 - geel frame/transparant sliconen

VK
€ 30,00

Extreme
* hoog volume
* groot gezichtsveld
* hoge kwaliteit
zwarte siliconen
* instelbaar siliconen
maskerband
PMM-0008000-092 - blauw frame/zwart siliconen
PMM-0008000-009 - zwart frame/zwart siliconen
PMM-0008000-093 - geel frame/transparant sliconen

Pro Series III

VK
€ 30,00
* laag volume masker met zijglazen
* hoge kwaliteit siliconen
* gemakkelijk in te
stellen sluiting
* siliconen maskerbandje
VK
€ 35,00

PMM-0006300-999

Pro Series I

PMM-0006100-999

* laag volume masker
* frame gemaakt van zacht siliconen
* hoge kwaliteit siliconen
* gemakkelijk in te stellen sluiting
* siliconen maskerbandje
VK
€ 30,00
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Pro Series II

* laag volume masker
* hoge kwaliteit siliconen
* gemakkelijk in te
stellen sluiting
* siliconen maskerbandje
* gecorrigeerde lensen mogelijk

PMM-0009000-002 - blauw frame/transparant siliconen
PMM-0009000-009 - zwart frame/transparant siliconen
PMM-0009000-003 - geel frame/transparant siliconen

Corrigerende lensen
Pro Series II

PMML-009015-000 - -1.5
PMML-009020-000 - -2.0
PMML-009025-000 - -2.5
PMML-009030-000 - -3.0
PMML-009035-000 - -3.5
PMML-009040-000 - -4.0
PMML-009045-000 - -4.5
PMML-009050-000 - -5.0
PMML-009055-000 - -5.5
PMML-009060-000 - -6.0
PMML-009065-000 - -6.5

VK
€ 30,00
* gecorrigeerde lensen voor Pro Series II masker
* links en rechts hetzelfde
* prijs per stuk
* eenvoudig in masker te monteren

VK
€ 20,00

Slimline

PMM-0002200-012 - blauw frame/transparant siliconen
PMM-0002200-009 - zwart frame/transparant siliconen
PMM-0002200-023 - geel frame/transparant siliconen

SNORKEL-MASKER

VK
€ 15,00
* snorkel-masker met ventiel
* hoge kwaliteit siliconen
* gemakkelijk in te stellen sluiting
* siliconen maskerbandje

PMM-0011006-021 - S
PMM-0011008-021 - STD

VK
€ 45,00

Maskerdoos

PBOX-0000010-000

VK
€ 3,00
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Dry snorkel

* oranje anti-splash top
* flexibele buis
* snorkel houder
* 100% siliconen mondstuk
* standaard mondstuk,
vervangbaar
PSS-0004400-992 blauw/siliconen mondstuk
PSS-0004400-993 geel/siliconen mondstuk
PSS-0004400-999 zwart/siliconen mondstuk

VK
€ 15,00

Respiro

* oranje anti-splash top
* flexibele buis
* snorkel houder
* 100% siliconen mondstuk
* standaard mondstuk,
vervangbaar
PSS-0005000-002 blauw/siliconen mondstuk
PSS-0005000-023 geel/siliconen mondstuk
PSS-0005000-009 zwart/siliconen mondstuk

VK
€ 15,00

Flight

* oranje anti-splash top
* flexibele buis
* snorkel houder
* 100% siliconen mondstuk
* gebogen mondstuk
PSS-0005500-002 blauw/siliconen mondstuk
PSS-0005500-023 geel/siliconen mondstuk
PSS-0005500-009 zwart/siliconen mondstuk

VK
€ 10,00

Sansul II

* oranje anti-splash top
* flexibele buis
* snorkel houder
* 100% siliconen mondstuk
* gebogen mondstuk
PSS-0004200-002 blauw/siliconen mondstuk
PSS-0004200-003 geel/siliconen mondstuk
PSS-0004200-009 zwart/siliconen mondstuk

VK
€ 10,00

Junior
snorkel

* oranje top
* snorkel houder
* 100% siliconen klein mondstuk
* uitlaatventiel
PSS-0002100-002 blauw/siliconen mondstuk
PSS-0002100-003 geel/siliconen mondstuk
PSS-0002100-009 zwart/siliconen mondstuk

VK
€ 6,00
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SPECTRA
PFF-0005006-009 zwart S-M 39 - 42
PFF-0005006-019 grijs/zwart S-M 39 - 42
PFF-0005010-002 blauw/zwart M-L 42 - 46
PFF-0005010-009 zwart M-L 42 - 46

* zware kwaliteit vin
* grote voetpocket en daarom erg
geschikt voor uw droogpak

EXTREME

VK
€ 45,00
PFF-0009008-009 s-m
PFF-0009010-009 l-xl
PFF-0009011-009 xl-xxl

* flexibele vin
* open voetpocket met quick
release gespen

SNORKEL FIN

VK
€ 40,00
PFF-0004008- S/M 34 - 38
PFF-0004010- M/L 39 - 44
PFF-0004011- XL/XXL 44 - 48
917 grijs/zwart, 902 blauw/zwart
904 groen/zwart, 999 zwart

* flexibele vin
* ideaal voor zwembad
* en ideaal om op vakantie mee te nemen
* kan gedragen worden met neopreen sokken
* open voetpocket met neopreen hoes

PROFOOT

VK
€ 17,50
PFB-0006503- 32/33
PFB-0006504- 34/35
PFB-000650536/37
PFB-000650638/39
PFB-000650840/42
PFB-000651043/44
PFB-000651145/46
001 rood, 002 blauw, 003 geel,
004 groen, 007 pink, 009 zwart,
017 paars, 019 grijs, 024 aqua

* zwembad of strandvin
* soepele vin
* diverse kleuren in voorraad

Meshtas vinnen

VK
€ 17,50
PGB-0001000-009

VK
€ 4,00
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Maskerband
PMMP-0000011-009 zwart

* siliconen maskerband
* zwart
VK
€ 3,50

Maskerband

PMMP-0000011-000 transparant

* siliconen maskerband
* transparant
VK
€ 3,50

Maskerband - neopreen

* neopreen maskerband
* schuift over siliconen maskerband
* sluiting door klittenband
YAC-0000010-999

VK
€ 6,00

Maskerband - neopreen velcro

* neopreen maskerband
* vervangt siliconen maskerband
* klittenband banden klittenband
YAC-0000011-009

VK
€ 6,00

Maskerband - neopreen met gespen

* neopreen maskerband
* vervangt siliconen maskerband
* banden met gespen
YAC-0000013-999

VK
€ 6,00

Snorkelhouder

PSSP-0000020-000

universele snorkelhouder

VK
€ 2,00

Vinband met rvs veren

PFFP-0009008-009 S
PFFP-0009008-009 M
PFFP-0009010-009 L
prijs per paar

VK
€ 27,50

Vinband rubber

PFFP-0000020-009

finstrap rubber
zwart
prijs per stuk
VK
€ 2,50
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Rugzak droogtas
60 liter

PGB-0020060-001 blauw
PGB-0020060-001 rood
PGB-0020060-003 geel

* droogtas rugzak met verstevigd
ruggedeelte
* schouderbanden en tailleband
* doorzichtig zakje voor mobiele telefoon

Rugzak droogtas
40 liter

VK
€ 45,00
PGB-0020040-002 blauw
PGB-0020040-001 rood
PGB-0020040-003 geel

* droogtas rugzak met verstevigd
ruggedeelte
* schouderbanden en tailleband
* doorzichtig zakje voor mobiele telefoon

Droogtas 30 liter
2 zakken

VK
€ 40,00
PGB-0010031-002 blauw
PGB-0010031-001 rood
PGB-0010031-003 geel

* 2 schouderbanden - als rugzak en als
schoudertas te dragen
* transparante zak voor telefoon
* netzakje
* inhoud 30 liter

Droogtas 30 liter
3 zakken

VK
€ 21,00
PGB-0010032-002 blauw
PGB-0010032-001 rood
PAC-0010032-003 geel

* 2 schouderbanden- als rugzak en als
schoudertas te dragen
* transparante zak voor telefoon
* netzakje
* extra zak met droogrits

Droogtas 15 liter
* 1 schouderband
* als schoudertas te dragen
* inhoud 15 liter

VK
€ 25,00
PGB-0010015-002 blauw
PGB-0010015-001 oranje
PGB-0010015-003 geel
PGB-0010015-004 groen

VK
€ 15,00

Droogtas 10 liter
* 1 schouderband
* als schoudertas te dragen
* handle
* inhoud 10 liter

Droogtas 5 liter
* 1 schouderband
* handle
* als schoudertas te dragen
* inhoud 5 liter

PGB-0010010-097 pink
PGB-0010010-092 blauw
PGB-0010010-099 grijs
PGB-0010010-094 groen

VK
€ 15,00

PGB-0010005-002 blauw
PGB-0010005-001 oranje
PGB-0010005-003 geel
PGB-0010005-004 groen

VK
€ 12,50
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Droogtas duffle tas

PGB-0011015-002 blauw
PGB-0011015-001 oranje
PGB-0011015-003 geel
PGB-0011015-004 groen

VK
€ 20,00

Droogtas 30 liter

PGB-0010030-001 rood

* 1 schouderband
* als schoudertas te dragen
* inhoud 30 liter
* free with heated undersuit

Ademapparaten tas

VK
€ 19,00
* vierkant 30 x 30 x 8 cm
* met extra voorvak

PGB-0002070-009 zwart
PGB-0002070-079 zwart/pink
PGB-0002070-059 zwart/grijs
PGB-0002070-029 zwart/blauw
PGB-0002070-019 zwart/rood

VK
€ 25,00

Ademapparaten tas

* vierkant 30 x 30 x 8 cm
* met extra voorvak
* duikvlag

PGB-0002070-001 rode duikvlag
PGB-0002070-002 blauwe duikvlag

VK
€ 30,00

Ronde tas

PGB-0004000-999 zwart
PGB-0004000-992 zwart/blauwe streep
PGB-0004000-993 zwart/gele streep
PGB-0004000-997 zwart/paarse streep

* zwart
* 600 D polyester incl 2 handgrepen

VK
€ 45,00

* 75 breed x 50 cm diameter

Man's pouch

Handig tasje voor de belangrijke papieren als paspoort en
rijbewijs, sleutels en portemonnaie.
Gemaakt van Cordura met handige schouderband
Afmetingen 21 x 14 x 6 cm

PGB-0002660-009 zwart/grijs
PGB-0002660-092 zwart/blauw
PGB-0002660-091 zwart/rood
PGB-0002660-093 zwart/geel

VK
€ 25,00

Beenzak met straps

* gemaakt van Cordura - diverse kleuren
* lengte 26 cm/breedte 18 cm/diepte 10
cm
* met bungy koord 2x
* afwater ringen
* voorklep met extra zak uit gaas met rits
* d-ring in zak
* 2 banden met gespen om been
* 1 band met gesp voor loodgordel

PDSP-010000-009 zwart
PDSP-010000-001 rood
PDSP-010000-002 blauw
PDSP-010000-079 grijs
PDSP-010000-003 geel
PDSP-010000-007 pink

VK
€ 35,00
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Multi hanger

PAC-0001302-009

VK
€ 9,00
PAC-0001302-002 blauw
PAC-0001302-003 geel
PAC-0001302-007 pink
PAC-0001302-009 zwart

Multi hanger

VK
€ 9,00

Standaard hanger

PAC-0001303-002 blauw
PAC-0001303-003 geel
PAC-0001303-007 pink
PAC-0001303-009 zwart

VK
€ 8,00
* deluxe duiklogboek
* zwart of rood

Duik logboek

PAC-0001604-001 rood
PAC-0001604-009 zwart

* exclusief inhoud
* losse bladen verkrijbaar

Duik logboek
bladen

* 50 bladen voor uw duiklogboek
* nederlands, duits of engels

VK
€ 22,50
PAC-0001604-NED
PAC-0001604-ENG
PAC-0001604-DUI

VK
€ 15,00

Onderwater
notitieboekje

* onderwater notitieboekjes
* inclusief pen

* 50 x 28 x 28 cm

PAC-0001603-002 blauw
PAC-0001603-003 geel
PAC-0001603-011 orange

VK
€ 15,00

Deluxe onderwater
notitieboekje

* zwart
* 600 D polyester incl schouderband

PAC-0001605-009

* 50 x 28 x 28 cm
* inclusief sleutelhanger/opener

VK
€ 26,00

Tank handle
PAC-0001000-009 zwart

VK
€ 9,95

Tank handle

PAC-0001001-009 zwart

VK
€ 20,00

Buddy lijn

* geel
* met 2 rvs swivel bolt snaps

* 1,5 meter lijn

PAC-0001002-003 geel

VK
€ 15,00
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Siliconen vet 40gr

PAC-0030202-009

VK
€ 6,00

Siliconen spray
50 ml

PAC-0030600-009

VK
€ 6,00

Anti fog spray

PAC-0030650-009

VK
€ 6,00
CLP-100MW01-009 zwart
CLP-100MW01-001 oranje

Fluitje

VK
€ 1,50
zwart fluitje
PAC-0000659-007 rose koord
PAC-0000659-003 geel koord
PAC-0000659-004 groen koord
PAC-0000659-002 blauw koord

Fluitje met
koord
Lanyard

oranje fluitje
PAC-0000650-019 oranje koord
PAC-0000650-009 zwart koord
PAC-0000650-003 geel koord

VK
€ 2,75

PAC-0000600-023 blauw koord/geel silicon
PAC-0000600-032 geel koord/blauw silicon
PAC-0000600-078 rose koord/paars silicon
PAC-0000600-012 rood koord/blauw silicon
PAC-0000600-031 geel koord/oranje silicon

VK
€ 4,00

Clip shock line

PAC-0000030-001 rood
PAC-0000030-002 blauw
PAC-0000030-003 geel
PAC-0000030-009 zwart

VK
€ 13,00

Vinger reel

PAC-0002101-009

* reel met plastic housing
* 30 meter nylon koord
* inclusief brass double ended snap

VK
€ 19,00

Reel

PAC-0002102-019

* reel
* 50 meter nylon koord

Vinger reel
* reel met roestvrij staal housing
* meter nylon koord 15, 30 of 45 meter
* inclusief rvs double ended snap

VK
€ 12,95
PAC-0002103-050 - 15 mtr/50 ft
PAC-0002103-100 - 30 mtr/100 ft
PAC-0002103-150 - 50 mtr/150 ft
15 mtr
30 mtr
50 mtr

VK
€ 40,00
€ 45,00
€ 50,00
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Slanghouder 1

PAC-0000801-009

Slanghouder 2

VK
€ 1,50

PAC-0000802-009

VK
€ 2,00
PAC-0000800-009 zwart
PAC-0000800-002 blauw
PAC-0000800-003 geel

Slanghouder 3

VK
€ 4,00

Slanghouder
bungy

PAC-0000402-001 bungy rood
PAC-0000402-002 bungy blauw
PAC-0000402-009 bungy zwart
PAC-0000402-006 bungy wit
PAC-0000402-069 bungy grijs

Octopus
houder
Octopus
houder

Octopus
houder
Octopus houder

Octopus houder

VK
€ 1,50
PAC-0000501-001 ruby
PAC-0000501-002 blauw
PAC-0000501-003 geel
PAC-0000501-017 zilver

VK
€ 14,00

PAC-0000504-002 blauw
PAC-0000504-003 geel
PAC-0000504-009 zwart

VK
€ 12,00
PAC-0000502-001 rood
PAC-0000502-003 geel
PAC-0000502-004 groen
PAC-0000502-011 oranje

PAC-0000503-001 rood
PAC-0000503-003 geel
PAC-0000503-004 groen
PAC-0000503-011 oranje

VK
€ 3,50

VK
€ 3,95

PAC-0000500-003 zwart

VK
€ 8,00

Octopus houder

PAC-0000504-019

VK
€ 4,00

Octopus houder

PAC-0000505-003 geel
PAC-0000505-019 oranje

VK
€ 4,00
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Din Cap
ventiel cylinder

PAC-0000900-009 zwart

VK
€ 3,00

Din Cap cylinder
aluminium

PAC-0000904-019 goud
PAC-0000904-009 zwart

VK
€ 7,50

Din Cap
1e trap

PAC-0000901-009 zwart

VK
€ 3,00

Din Cap 1e trap
aluminium

PAC-0000903-001 rood
PAC-0000903-009 zwart
PAC-0000800-019 zilver

VK
€ 7,50

Din Cap
rubber

PAC-0000905-009

VK
€ 4,00

Din Cap rubber
met koord

PAC-0000906-009

Cap
ventiel cylinder

PAC-0000902-003 geel
PAC-0000902-007 pink
PAC-0000902-009 zwart
PAC-0000902-002 blauw

VK
€ 4,25

VK
€ 3,50

Sleutelhanger
duikcylinder

Duikcylinder met pick & O-ringen
PAC-0000060-001 rood
PAC-0000060-002 blauw
PAC-0000060-003 goudkleurig
PAC-0000060-017 zilverkleurig

Duikcylinder
PAC-0000040-001 rood
PAC-0000040-002 blauw
PAC-0000040-003 goudkleurig
PAC-0000040-017 zilverkleurig
Duikcylinder met pick
PAC-0000050-001 rood
PAC-0000050-002 blauw
PAC-0000050-003 goudkleurig
PAC-0000050-017 zilverkleurig

Duikcylinder
met O-ringen
PAC-0000900-009
zwart
PAC-0000070-001 rood
PAC-0000070-002 blauw
PAC-0000070-003 goudkleurig
PAC-0000070-017 zilverkleurig

duikcylinder
duikcylinder pick
duikcylinder pick/orings

duikcylinder orings

VK
€ 7,00
€ 9,50
€ 10,00
€ 9,00
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Rectractor
rvs ring

PAC-0000023-009

VK
€ 14,00

Retractor
lanyard
Schrijflei

PAC-0000802-009

VK
€ 16,00
PAC-0001601-000

Schrijflei met pen en quick
release gesp

VK
€ 8,00

Anti slip

PAC-0000301-009 zwart

VK
€ 2,00

Marker boei

Marker boei met ventiel, lengte is
2 meter

PAC-0001901-003 geel
PAC-0001901-011 oranje

VK
€ 50,00

Lifting bag

Open lifTing bag met ventiel, 35 kg

PAC-0001902-011 oranje

VK
€ 55,00

Line markers

PAC-0001100-003 neon geel
PAC-0001100-006 wit
PAC-0001100-011 oranje

VK
€ 1,50
€ 1,75

geel/wit/oranje

glow-in-the-dark

Line markers

PAC-0001102-003 neon geel
PAC-0001102-006 wit
PAC-0001102-011 oranje

geel/wit/oranje

glow-in-the-dark

Line cutter

VK
€ 1,20
€ 1,50
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PAC-0020200-999 zwart

VK
€ 13,00

O-rings swivel pin
4 stuks
Swivel pin
incl O-rings

PIIP-0000530-002
voor Nitrox en lucht

VK
€ 3,00
PIIP-0000530-001
voor Nitrox en lucht
per stuk

VK
€ 2,25
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Mondstuk
siliconen

PMP-0000080-000 siliconen transparant
PMP-0000080-009 siliconen zwart

VK
€ 4,00

Mondstuk
siliconen

PMP-0000081-000 siliconen transparant

VK
€ 3,00

Mondstuk

PMP-0000100-000 siliconen wit
PMP-0000100-009 siliconen zwart

VK
€ 5,00
PMP-0000090-029 zwart/blauw
PMP-0000090-026 zwart/grijs
PMP-0000090-023 zwart/geel
PMP-0000090-024 zwart/groen
PMP-0000090-021 zwart/oranje

Mondstuk
siliconen

VK
€ 6,50

Mondstuk
siliconen x-tra lang

PMP-0000070-009 zwart

VK
€ 6,00

Manometer
Shackle

PIIP-000530-003

VK
€ 67,50

Compass
bungy

PIC-0000600-000

VK
€ 51,00

Compass
incl. band

PIC-0000800-000

VK
€ 51,00

Dieptemeter
incl. band
80 mtr

PIIP-000530-004

VK
€ 60,00
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Enkellood

* 1,5 kg per paar
* zwart, geel, navy, rood of grijs
* met klitterband instelbaar
* steekgesp sluiting

PWB-0001500-009 zwart
PWB-0001500-003 geel
PWB-0001500-002 navy
PWB-0001500-001 rood
PWB-0002500-069 grijs

VK
€ 30,00

Loodgordel gesp
* RVS
* heavy duty of light weight
* met Procean logo

PWBP-001100-000 HD
PWBP-001000-000 LW

VK
€ 8,00
€ 6,00

HD
LW

Loodstopper
PWBP-000800-100

VK
€ 1,00

Loodstopper RVS
D-ring 90°

CLP-0000010-190

VK
€ 5,50

Triglide RVS
D-ring

CLP-0000010-045 - 45 graden
CLP-0000010-090 - 90 graden

VK
€ 5,50

Quick Link
RVS
Karabiner
RVS

CLP-0000003-036 36mm
CLP-0000003-050 50mm
CLP-0000003-058 58mm

CLP-0000005-060 60mm
CLP-0000005-070 70mm
CLP-0000005-080 80mm
CLP-0000005-100 100mm

36mm
50 mm
58mm

VK
€ 2,50
€ 3,00
€ 3,50

60mm
70mm
80mm
100mm

VK
€ 2,50
€ 3,00
€ 4,00
€ 5,50

Karabiner
RVS
Karabiner
RVS

CLP-0000006-080 80 mm

VK
€ 5,50
CLP-000004-080 8 cm
CLP-000004-070 7 cm

7 cm
8 cm

VK
€ 6,00
€ 7,00
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DOUBLE ENDED SNAP
RVS

DOUBLE ENDED SNAP
100mm BRASS
SWIVEL BOLT SNAP
RVS

CLP-0000013-090 90mm
CLP-0000013-100 100mm
CLP-0000013-115 115 mm
90mm
100mm
115mm

VK
€ 8,00
€ 10,00
€ 12,00

CLP-0000102-000 brass

VK
€ 6,00
CLP-0000007-076
CLP-0000007-088
CLP-0000007-096
76mm
88mm
96mm

VK
€ 7,50
€ 8,50
€ 11,50

CLP-0000002-000

SWIVEL EYE BOLT SNAP
12 cm RVS

VK
€ 14,00

SWIVEL BOLT SNAP
butterfly 9 cm RVS
D-RING RVS

CLP-0000001-000

VK
€ 10,00
CLP-000011-030 30mm
CLP-000011-050 50mm
CLP-000011-000 50mm hd
30mm - M
50mm - M
50mm - hd

D-RING RVS
gebogen

CLP-0000108-030 30mm
CLP-0000108-050 50mm

30mm
50mm

Triglide RVS

Karabiner
rond
aluminium
Karabiner
driehoek
aluminium
Karabiner
driehoek
aluminium

VK
€ 1,25
€ 2,25
€ 3,25

VK
€ 1,25
€ 2,70

CLP-0000009-050 50mm

CLP-000201-000 - rond met schroef
zilver, zwart, rood, paars, groen of blauw

VK
€ 1,25
€ 2,70

VK
€ 1,00
CLP-000203-000 - driehoekig met schroef
zilver, zwart, rood, paars, groen of blauw

VK
€ 1,00
CLP-000203-000 - driehoekig met clip
zilver, zwart, rood, paars, groen of blauw, oranje,
goud

VK
€ 1,00
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Loodgordel
band
WEBBING LOODGORDEL

FAB-0000040-509 zwart/per meter HD
FAB-0000040-609 zwart/ per meter LW

VK
€ 3,00
€ 2,50

Heavy duty
Lichtgewicht

Bungy 2 & 4 & 6 mm

2MM - rol 100 meter
FAB-000002-009 zwart
FAB-000002-001 rood
FAB-000002-002 blauw
FAB-000002-008 wit
FAB-000002-089 grijs

4 & 6MM zwart - rol 50 meter
FAB-000004-009 4mm
FAB-000006-009 6mm

2 mm
4mm
6mm

* 2/4/6 mm bungy
* diverse kleuren
* prijs per meter of per rol

VK/per mtr
€ 0,50
€ 1,00
€ 1,50

Procean elastiek

VK
€ 2,00

38mm

Silicon tubing

FAB-0000000-000 6mm
FAB-0000000-000 8mm
groen, rood, paars, pink, oranje, geel,blauw,
lichtblauw, wit, zwart
prijs per meter

VK
€ 5,00
€ 6,00

6mm
8mm

Musketon haak
25 mm band

CLP-0001001-025

Musketon haak
25 mm band

CLP-0001002-025

VK
€ 0,40

Musketon haak
38 mm band

CLP-0001003-038

VK
€ 0,40

Musketon haak
2-delig

CLP-0001004-000

VK
€ 0,80

D-ring kunststof
50 mm band

CLP-0001005-050

VK
€ 0,30

D-ring kunststof
38 mm band

VK
€ 0,80

Triangle
25mm band

CLP-0001006-025

VK
€ 0,80

Loop
20mm band

VK
€ 0,80

Loop
25mm band

CLP-0001010-025

Loop
25mm band

VK
€ 0,50

CLP-0001010-225
blauw

VK
€ 0,50

Triglide
50mm band

CLP-0001011-020

CLP-0001010-020

VK
€ 0,40

VK
€ 0,50

Triglide
20mm band

CLP-0001005-038

CLP-0001011-050

VK
€ 0,70
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Triglide
20mm webbing

CLP-0001012-020

Triglide
50mm webbing

CLP-0001012-050

VK
€ 0,40

Koordeind

CLP-0001007-000

VK
€ 0,80

Koordclip

CLP-0001008-000

VK
€ 0,30

Quick release
50mm webbing

CLP-0001013-050

VK
€ 0,50

Quick release
38mm webbing

CLP-0001013-038

VK
€ 4,00

Quick release
25mm webbing

VK
€ 3,00

CLP-0001013-025

VK
€ 2,00

Horloge bandje
* horlogebandje met velcro sluiting
* 18mm breed
* in diverse kleuren

Horloge bandje
* horlogebandje met velcro sluiting
* 25mm breed
* in diverse kleuren

Procean beker

VK
€ 0,00
PAC-0000318-001 rood
PAC-0000318-002 blauw
PAC-0000318-009 zwart
PAC-0000318-019 oranje
PAC-0000318-079 grijs
PAC-0000325-001 rood
PAC-0000325-002 blauw
PAC-0000325-009 zwart
PAC-0000325-019 oranje
PAC-0000325-079 grijs

VK
€ 5,00

VK
€ 5,00
PMUG-000001-001

VK
€ 5,00

Procean pet

PFAS-000040-002

VK
€ 5,00
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SLEUTELHANGER/OPENER

KC-00000014-001 oranje
KC-00000014-002 blauw
KC-00000014-007 paars
KC-00000014-009 zwart

Krab
(l) 12 cm x (b) 4 cm
VK
€ 2,00

SLEUTELHANGER/OPENER

SLEUTELHANGER/OPENER

SLEUTELHANGER/OPENER

SLEUTELHANGER/OPENER

SLEUTELHANGER/OPENER

KC-00000010-001 rood
KC-00000010-002 blauw
KC-00000010-003 groen
KC-00000010-009 zwart
KC-00000010-023 aqua

KC-00000011-001 rood
KC-00000011-002 blauw
KC-00000011-003 groen
KC-00000011-009 zwart
KC-00000010-008 goud

KC-00000013-001 rood
KC-00000013-002 blauw
KC-00000013-003 groen
KC-00000013-009 zwart
KC-00000013-007 purple
KC-00000013-023 aqua

KC-00000012-001 rood
KC-00000012-002 blauw
KC-00000012-007 paars
KC-00000012-009 zwart
KC-00000011-023 aqua

KC-00000015-001 rood
KC-00000015-002 blauw
KC-00000015-007 paars
KC-00000015-008 zilver
KC-00000012-009 zwart
KC-00000011-023 aqua

Schildpad
(l) 10 cm x (b) 3,5 cm
VK
€ 2,00

Haai groot
(l) 11,5 cm x (b) 3,2 cm
VK
€ 2,00

Haai
(l) 12,2 cm x (b) 2 cm
VK
€ 2,00

Salamander
(l) 11,5 cm x (b) 3,5 cm
VK
€ 2,00

Vis
(l) 11 cm x (b) 3 cm

VK
€ 2,00

SLEUTELHANGER/OPENER

SLEUTELHANGER/OPENER

D-RING - gebogen

KC-00000016-001 rood
KC-00000016-002 blauw
KC-00000016-005 goud
KC-00000016-006 zilver
KC-00000012-007 paars
KC-00000012-009 zwart
KC-00000017-001 rood
KC-00000017-002 blauw
KC-00000017-003 groen
KC-00000017-005 goud
KC-00000016-006 zilver
KC-00000012-007 paars
KC-00000012-023 aqua

KC-00000018-008 zilver

Krokodil
(l) 10,2 cm x (b) 2 cm

VK
€ 2,00

Dolfijn
(l) 13 cm x (b) 2,5 cm

VK
€ 2,00

100 jaar kalender
(l) 9,5 cm x (b) 3,5 cm
VK
€ 2,00
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