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DYNA WAVE-NEOPREEN
Gepatenteerd, high density neopreen van Mobby’s.
Het materiaal wordt al gecomprimeerd tijdens het 
productieproces. Uniek is dat het onveranderlijk 
blijft hoe vaak het ook wordt samengeperst en 
uitzet. Dyna Wave-neoprene is 5% dichter, blijft 
fl exibel en biedt de isolatie van een 7 mm-pak.

VERSTELBARE BRETELS
Voor een goede pasvorm tijdens de duik. Tussen 
de duiken door kunt u het bovendeel van het 
pak uittrekken, zodat u rustig uw duikset kunt 
verwisselen en kunt ontspannen zonder dat u het 
pak helemaal hoeft uit te trekken. 

SI-TECH UITLAATVENTIEL OP 
DE SCHOUDER
Si-Tech-ventiel dat u meer of minder ver kunt 
opendraaien, zodat de lucht tijdens de duik snel of 
minder snel uit het pak loopt. Effi ciënt en volledig 
droog. Precisie voor een perfect drijfvermogen.
Geavanceerde technologie dankzij basisfysica.

NEOPREEN HALS- EN POLSSEALS
Niet verkrijgbaar op Polarfi t. Goede afdichting 
dankzij isolerende eigenschappen. Neopreen 
hals- en polsseals gaan langer mee en zijn 
gemakkelijker te onderhouden. Talkpoeder is 
overbodig.

FRONTRITS
Een pak met een frontrits kunt u zonder hulp 
aantrekken. U heeft meer bewegingsvrijheid en ook 
heeft u geen last van een onbuigzame rits op uw 
schouders. Dit uitermate belangrijke deel van uw 
pak wordt beschermd door een uitwendige ritsfl ap. 

CAP-SYSTEEM
Biokeramisch materiaal wordt gevuld met 
anorganische en geoxideerde metalen die ver-
infrarode stralen afgeven zodat het lichaam 
warm blijft. Een aluminium verbinding wordt 
gelamineerd op sterk nylon zodat het pak geheel 
luchtdicht is. Het gebruik van aluminium verkleint 
de kans op schimmel en geurtjes als gevolg van 
biologische groei tijdens opslag.

360° DRAAIBAAR INLAATVENTIEL
Si-Tech-ventiel: u bepaalt zelf aan welke kant u 
de droogpakslang aansluit. Links of rechts, wat 
voor u het makkelijkst is. Si-Tech-ventielen staan 
bekend om hun hoge prestaties onder extreme 
omstandigheden. Dankzij de geweldige knop op 
het inlaatventiel laat u niet meer lucht in het pak 
dan u zelf wilt.

LATEX HALS- EN POLSSEALS
Standaard op de Polarfi t (op de Icefi t niet in alle 
landen verkrijgbaar). Voortreffelijke afdichting 
met knipringen. Latex seals zitten prettig en 
sluiten buitengewoon waterdicht af. Gebruik 
talkpoeder om de seals gemakkelijk aan te 
trekken. De vorm gaat nooit verloren als gevolg 
van uitzetting. 

WEBTEX
Intensief onderzoek door Mobby’s naar materialen 
die de warmte doen toenemen, heeft geresulteerd 
in de ontwikkeling van Webtex. Dit materiaal, een 
soort pluche, houdt warmte niet alleen vast, maar 
geleidt tijdens de duik ook meer warmte omdat het 
gebruikmaakt van de natuurlijke wrijving van het 
lichaam in het pak.

GEVULKANISEERDE SCHOENEN
Goed versterkt, gevulkaniseerd rubber, gevoerd 
met neopreen voor extra comfort en voorzien van 
een 4 mm dikke antislipzool. Dankzij de inkeping 
aan de achterzijde glijdt uw vinband niet weg 
en kunt u met uw andere voet de schoen op zijn 
plaats houden als u het pak wilt uittrekken. 
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ONDERPAKKEN
COMFORT SHELL
code: 412095
maat: XXS-XS-S-M-L-XL-XXL
Elastische lussen aan enkels en polsen zodat 
de onderkleding goed blijft zitten als u het pak 
aantrekt. De elastische tailleband kleedt af: 
u bent minder volumineus. De frontrits heeft 
een dubbele ritsslede zodat deze aan beide 
uiteinden geopend kan worden. 

COMFORT SOFT
code: 412094
maat: XXS-XS-S-M-L-XL-XXL
Bandjes om de voeten en duimlussen zodat het 
pak goed blijft zitten als u het droogpak aan- en 
uittrekt Openingen met netmateriaal zodat de 
lucht kan ontsnappen tijdens het uittrimmen.

COMFORT SKIN
code: 412093
maat: XXS-XS-S-M-L-XL-XXL
Dun, elastisch materiaal voor een optimale 
bewegingsvrijheid. De inwendige metalen coating 
houdt warmte vast terwijl het pak toch kan 
ademen.

ACCESSOIRES 
VOOR 

DROOGPAKKEN

COMFORT DROGE SCHOENEN 5-3
code: 412620 
maten: 5-6-7-8-9-10-11-12 
Versterking op tenen en hiel. Klittenband op de 
enkel plus rits voor extra goede sluiting.

COMFORT DROGE HANDSCHOENEN 5-3
code: 412750 
maten: XXS-XS-S-M-L-XL
Gemaakt van dubbelgevoerd neopreen in 
diverse dikten met een voorgevormd model. 
Aan de buitenzijde van de pols zit Glide Skin 
zodat de handschoen waterdicht afsluit. 

COMFORT KAP 3
code: 412810 
maten: XS-S-M-L-XL
Voorgevormde kap van buitengewoon elastisch 3 
mm dik neopreen. Glide Skin rond het gelaat en 
rond de hals. Ventilatiegaten boven in de kap.

COMFORT KAP 5
code: 412811 
maten: XS-S-M-L-XL
Voorgevormde kap van buitengewoon elastisch 5 
mm dik neopreen. Glide Skin rond het gelaat en 
rond de hals. Refl ecterende tape op de schouders 
zodat u aan de oppervlakte beter opvalt.

COMFORT ZAK
code: 412900 

Handige zak voor accessoires, gemaakt van 
Small Diamond-neopreen, een speciale sterke, 
slijtvaste neopreensoort.
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Polarfit Icefit 4.0 Icefit 4.0 Icefit 4.0 Icefit 4.0 Dryfit 3.5 Dryfit 3.5

Code 412012 412016 412017 412018 412019 412014 412015

Materiaal TLM Neopreen
Latex

Neopreen
Latex Neopreen Neopreen Neopreen

Latex Neopreen

Geslacht

Maten MS-MM-ML-MXL-
MXXL-M3XL

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

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

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

Dyna wave-neopreen � � � � � �

CAP-systeem �

Verstelbare bretels � � � � � � �

360° draaibaar inlaatventiel � � � � � � �

Si-Tech uitlaatventiel op de schouder � � � � � � �

Latex hals- en polsseals � � � �

Neopreen hals- en polsseals � � �

Webtex � �

Frontrits �

Gevulkaniseerde schoenen � � � � �

SCHOENEN Icefi t  Dryfi t  Europa Verenigde Staten Japan

XS 37.5 5 23 of 24

S 39 6 24 of 25

M 40 7 25 of 26

L 41 8 26 of 27

XL 42.5 9 27 of 28

Icefi t  Dryfi t Polarfi t Europa Verenigde Staten Japan

XS 40 7 25 of 26

S MS 41 8 26 of 27

M MM 42.5 9 27 of 28

L ML 44 10 28 of 29

XL MXL 45 11 29 of 30

XXL MXXL 46.5 12 30 of 31

XXXL M3XL 48 13 31 of 32

TECHNISCHE SPECIFICATIES DROOGPAKKEN

Heren She Dives




