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EXTRA STEVIGE WIELEN 
Alle Mares-tassen zijn voorzien van robuuste en 
duurzame wielen die tegen een stootje kunnen. 
Met een diameter van 9 cm en een profi el van 
3 cm breed kunt u er zonder problemen mee 
over straat, op vliegvelden en naar uw duikstek 
rijden. Alle wielen van de Mares-tassen zijn 
bevestigd met roestvrijstalen schroeven. Dankzij 
dit systeem zijn de wielen veel duurzamer dan op 
tassen waarvoor klinknagels gebruikt zijn.

TELESCOPISCH HANDVAT
De grootste tassen van Mares, die ideaal zijn voor 
lange vakanties, zijn voorzien van een telescopisch 
handvat. Het handvat is verborgen in een vak 
aan de bovenkant van de tas en kan indien nodig 
worden uitgeschoven zodat de tas eenvoudig kan 
worden voortgetrokken en gemanoeuvreerd, zelfs 
als deze vol met duikapparatuur zit.

HARDE BODEM
Alle grote tassen van de nieuwe Cruise-productlijn 
zijn verstevigd met een harde bodem. Dankzij de 
harde bodem is de tas stabieler en beter bestand 
tegen scheuren. De opbergruimte is sterker en 
biedt betere bescherming. De harde bodem zorgt 
er ook voor dat de bevestiging van de wielen en 
het telescopisch handvat veel duurzamer is. Het 
resultaat is een hele sterke tas.

SPIRAALVORMIGE RITSEN
Alle Mares-tassen zijn voorzien van spiraalvormige 
ritsen. Dankzij deze ritsen kunnen de vakken heel 
gemakkelijk worden geopend en gesloten, vanaf 
elke kant. 

ZWARE CONSTRUCTIE
Alle Cruise-tassen zijn verstevigd met 
roestvrijstalen klinknagels en schroeven voor 
extra duurzaamheid en bescherming. De 
componenten zijn extra stevig vastgenaaid en 
bevestigd met roestvrijstalen klinknagels tussen 
de harde componenten (bodem, omhulsel, 
telescopisch handvat) en het materiaal. Dit alles 
om de tassen nog duurzamer te maken. 

RUGZAKSYSTEEM
Het is een kleine moeite om van een grote tas een 
comfortabele rugzak te maken. In een groot vak 
onder het omhulsel van de tas zitten twee grote, 
zachte schouderbanden. Binnen een minuut 
maakt u van uw tas op wieltjes een rugzak. 
Dankzij het innovatieve Mares x-strap-systeem 
kunt u bovendien met behulp van een metalen 
kniphaak de gewone handvaten omvormen tot de 
schouderbanden van de tas.

HARD OMHULSEL 
Het harde omhulsel vormt de ideale oplossing 
om uw waardevolle duikuitrusting op te bergen. 
Het harde omhulsel is ontworpen en getest door 
duikers die het beste willen op het gebied van 
capaciteit en duurzaamheid. Het is onderverdeeld 
in twee interne compartimenten, één voor kleding 
en één voor apparatuur. 

BESCHERMENDE HOES
Houdt uw tas schoon. Een modieuze hoes met 
het Mares-logo dat groot op de bovenkant is 
afgedrukt, beschermt de tas zelfs tijdens lange 
reizen. De nylon hoes beschermt uw tas tegen 
regen, stof, vlekken en krassen. Dankzij een 
opening in de bovenkant van de hoes kan het 
telescopisch handvat gewoon worden gebruikt in 
combinatie met de hoes.

AFNEEMBAAR VAK
Een buitengewoon handige extra tas. Een kleine 
beautycase die ideaal is voor onderweg of tijdens 
een rondreis. Inclusief spiegel. De Cruise Roller 
wordt geleverd met een afneembaar vak voor de 
kleine dingen die we altijd bij ons willen hebben, 
zelfs als we gaan duiken.

ZAKELIJK ONTWERP
Een aantal tassen in de nieuwe Cruise-lijn heeft 
een aparte ruimte voor zakelijke spullen. De 
Cruise Journey en de Cruise Offi ce zijn verstevigd 
en voorzien van padding om uw laptop goed 
te beschermen. Ook kunt u uw logboek, MP3-
speler, mobiele telefoon, agenda, pennen en al 
uw andere zakelijke spullen erin kwijt. 
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Code 415570 415571 415572 415573 415574 415575 415576 415577 415578 415579 415580 415581 415582 415584
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Netto gewicht (kg) 5,69 5,69 6,02 3,57 1,69 1,69 0,67 0,44 0,04 0,54 0,77 1,73 1,5 0,11

Volume (liter) 131,39 131,39 115,46 128 62,40 62,40 108,53 14,16 0,31 18,32 47,52 18,25 27,02 2,16
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