
Zwem- en badmutsen
Uit silicone, lange houdbaarheid, perfecte pasvorm, 
blijvende elasticiteit. 10 st.
W2497 p Blauw Set 27,95
W2498 p Geel Set 27,95

27,95

Zwem- en badmutsen
Eenkleurig, uit latex, perfecte pasvorm, blijvende ela-
sticiteit. set van 10 st.
W2501-01 p Blauw Set 14,95
W2501-02 p Rood Set 14,95

14,95

Beco® Zwembril Macao
Tweevoudig verstelbare trainingzwembril met elastischen 
gedeelde hoofdband uit silicone, en verstelbare neusbrug. 
De lenzen zijn uitgerust met 100% UV-bescherming 
en zijn aanslagvrij. Levering in verschillende kleuren, 
incl. opbergbox.
W2781 p Stuk 4,95

vanaf 10 Stuk 4,50

vanaf 4,50

Beco® Zwembril Lima
Gedeelde hoofdband en verstelbare neusbrug voor een 
optimale pasvorm. Breukresistente lenzen met 100% 
UV-beschutting voor de ogen. Bovendien zorgt een be-
schermlaag voor een goed zicht. Levering in verschilende 
kleuren, incl. opbergbox.
W2760 p Stuk 10,95

vanaf 10 Stuk 9,95

vanaf 9,95

Beco® Zwembril Atlanta
Gedeelde en hoog-elastische hoofdband met verstelclip 
voor individuele aanpassing. Aanslagvrije lenzen uit 
polycarbonaat met 100% UV-bescherming. Levering in 
verschillende kleuren, incl. opbergbox.
W2783 p Stuk 13,95

vanaf 10 Stuk 12,95

vanaf 12,95

Beco® Zwembril Goa
Panoramische zwembril, met zachte, brede dichting en 
elastische, verstelbare hoofdband uit silicone. Breed 
gezichtsveld met 100% UV-bescherming en anti-aans-
laglaag. Incl. opbergbox. Ook voor zeer goed geschikt 
voor triatlon en sporten zoals waterskieën en kitesurfen.
W2779 p Stuk 16,95

vanaf 10 Stuk 15,95

BECO® basic zwembril voor kinderen
Het grote kijkvenster geeft kinderen en jongeren 
uitstekend zicht in het water. De brede lamellen-
afdichtingen voorkomen dat er water binnendringt. 
De extra sterke gekartelde hoofdband zorgt voor 
een stevige grip. Geleverd in verschillende kleuren.
W2771 p Stuk 3,45

vanaf 10 Stuk 2,95

vanaf 2,95

Beco® Zwembril Acapulco
Montuur en lenzen hebben een hoge robuustheid. 
De lenzen zijn met een 100 UV-bescherming uit-
gerustm, aanslagvrij en zorgen zo steeds voor 
een helder zicht. De praktische neusbrug laat zich 
individueel aanpassen. Levering in verschillende 
kleuren, incl. opbergbox.
W2780 p Stuk 8,95

vanaf 10 Stuk 7,95

vanaf 7,95

Beco® Zwembril Sealife
Zachte zwembril voor kinderen vanaf 4 jaar. Len-
zen met 100% UV-bescherming en anticondens. 
Levering omvat opbergdoos.
W2808-01 p Blauw Stuk 8,95
W2808-07 p Groen Stuk 8,95
W2808-12 p Pink Stuk 8,95

vanaf 10 Stuk 7,95

vanaf 7,95

Frogglez® Duikbril
Bijzonder gemakkelijk aan te trekken en zeer comfor-
tabel om te dragen. Anticondens, UV-bescherming, 
latexvrij. Ideaal voor kinderen van 4 tot 12 jaar. 
W2879-07 p Stuk 20,95

vanaf 10 Stuk 18,95

vanaf 18,95

Zwem- en badmutsen
tweekleurig, van 100% polyester, permanent elastisch 
met perfecte pasvorm. Set van 10 stuks.
W2500-01 p Blauw Set 14,95
W2500-02 p Rood Set 12,95
W2500-04 p Zwart Set 14,95

vanaf 12,95

vanaf 15,95

Beco® Zwembril Boston Mirror
Gespiegelde polycarbonaatlenzen, UV-bescherming, anti-
aanslag, dubbele hoofdband uit silicone met verstelclip, 
neusbrug, opbergbox.
W7541-17 p Goud Stuk 16,95
W7541-18 p Zilver Stuk 16,95

vanaf 10 Stuk 15,95

vanaf 15,95
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