
MAS III
Neopreen duikpak dat een minimum van 6 uur thermische bescherming 

biedt tegen koudwaterschok en onderkoeling bij onderdompeling.
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BELANGRIJKSTE KENMERKEN:
• 5 mm neopreen materiaal

• Kap met klittenbandsluiting in gezicht

• Waterdichte rits

• Enkelriempje in zwarte singelband met klittenbandsluiting

• Zwarte hijsriemstrop met stalen gesp en D-ring

• Solas-goedgekeurde retro-reflectieve banden

• Neoprene handschoenen met 5 vingers

BESCHIKBARE MATEN:
• S - XL

GECERTIFICEERD:
• SOLAS

KLEUR:
• R19 Rood

ARTIKEL NUMMER:
1MHZN2YX8
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