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Våtdräkts terminologi

Storleks guide våtdräkter

Kortdräkt; korta ärmar och ben som slutar vid armbågarna och
knäna. Passar utmärkt i badhus och varmare vatten.

Storlekar Barn

Långdräkt; långa armar och ben som täcker ner till händer
och fötter. Bättre värmeförmåga än kortdräkt och passar till att
förlänga säsongen, utnyttja även kallare dagar eller helt enkelt
till den som är lite fusen av sig.
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Semidry; halvtorr dräkt med täta sömmar. Vattnet kommer
bara in via tex. hals- och dragkedja. Ingen ”kallchock” när du
hoppar i. Värmer upp och behåller värmen bättre än en våtdräkt utan täta sömmar.
Torrdräkt; har täta muddar och dragkedja som håller ute
vatten helt. Är det bästa alternativet under längre tider av
vattensportsaktiviteter i kalla förhållanden.
Våtdräkts teknologi
Flatlock; självlåsande platt kvalitetssöm som är bekväm
mot kroppen och mycket hållbar.
GBS; Glued & Blind Stitched (Limmad & Blindsydd) En
vattentät limmad och sydd söm där tråden inte går igenom
hela neoprenet.
Glide Skin; en glatt gummi yta som vattnet rinner av,
glider bra och är mycket smidig (stretchig). Lite ömtåligare så
var försiktig, framförallt när du tar på dig dräkten.
Liquid Seal; Ett tätande skydd av flytande neoprene
utanpå sömmen. Ger en tät söm och ökar slitstyrkan.
Superstretch Neoprene; 4 vägs superstretch neoprene
vilket gör dräkten mycket smidig och bekväm.

Storlek

Kg

Längd cm

10-18
16-25
20-34

- 117
115-125
124-132

Storlekar Junior
Längd(Stl.)
115 (4)
125 (6)
135 (8)
145 (10)
155 (12)
165 (14)

Kg
16-25
24-33
32-41
40-49
48-57
55-62

Storlekar Dam
Storlek

34 (XS)
36 (S)
38 (M)
40 (L)
42 (XL)
44 (XXL)

Kg
45-53
49-57
53-61
57-65
61-69
65-73

Storlekar Herr (Unisex)
Storlek

Kg

XXS
XS
S
M
L
XL
XXL
XXXL

45-55
54-64
63-73
72-82
81-91
90-100
99-109
108-120

Tabellerna är endast en guide.
Pröva storleken för en tajt och
bekväm passform.

Intelligent Entry System (IES) Förhindrar vattnet att ta sig
in via dragkedja till ryggen. Gör dräkten mycket varmare och även
tätare i halsen. Själva halskragen går att klippa av för att anpassa
efter dina önskemål. Finns på alla Base HX dräkterna.
Flush leg tömmer instängt vatten i benen.
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Alle priser er i DKR og inklusiv 25% moms. Ändring av priser och lokala prisvariationer kan förekomma. Vi reserverar oss för produktändringar utanför vår kontroll.
Därför kan produkter i vårt sortiment skilja sig från denna katalog.

Base S-Line; avancerade simdräkter
och tillbehör som kommer i en helt
ny serie för 2015.
Framtagna för simning i öppet vatten
och triathlonutövare. Utvecklats tillsammans med idrottare som utövar
sporten. Produkter av hög kvalitet,
funktionalitet och värde.

Elliot Nyström

Base S-Line Wahoo 5/3/2
dkr 1800:-

Hur ska den sitta? Den ska sitta
tight men ändå bekvämt. Första
gången du prövar dräkten, ska den
vara extra tight, den kommer töja
ut sig efter en kort tids användning.
Om du är smal eller kraftig, gå ner
respektive upp i storlek i storlekstabellen. (sid 3)
Var försiktig, särskilt när du tar på
dräkten, då materialet är känsligt
för exempelvis vassa naglar och
kraftiga drag. Stretchande material
är lite svårare att ta på sig, så använd
försiktighet och små mjuka drag när
du tar på dräkten.

Storlekar XXS, XS, S, M, L, XL, XXL
(Unisex)
Färg Svart
Utmärkt motions- och tävlingsdräkt. Supersmidig, bekväm och varm dräkt i extremt stretchig neoprene.
2 mm material i hals, axlar, vader och armar, för maximal
rörelsefrihet. 5 mm framsida bröst och ben för värme
och flytkraft där det behövs. 3 mm i resten av dräkten för
smidighet och värme. Kan kapas vid sömstoppen för att
anpassa dräkten till din arm- och benlängd, 3 alternativa
längder. En prisvärd dräkt för open-water, triathlon eller
den frusne/ kräsne motionären.
• Glide Skin, minimalt motstånd i vattnet
• 100% Ultrastretchneoprene som är
extremt följsamt
• Varierad tjocklek, 2, 5 och 3mm.
• GBS-sömmar, bekväm och tät söm
• Ställbar hals
• Klippbar (vid sömstopp.)
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Base S-line
Sirocco Simmask dkr 150:-

Bekväm med stort synfält. Mycket mjuk
och tunn silikonkjol som håller tätt utan
att behöva sitta hårt. Tajt och bra passform med ett litet motstånd i vattnet. För
alla typer av simning.
• Kristallklara Anti-fog linser
• Mjuk och tunn silikonkjol

Base S-line
Wader Simglasögon dkr 100:Base S-Line Glide 2/2
dkr 1300:-

Storlekar XXS, XS, S, M, L, XL, XXL
(Unisex)
Färg Svart
En prisvärd instegsmodell eller för dig som motionssimmar och vill ha en tunn smidig och följsam sommardräkt. Dräkten är tillverkad av mycket
flexibel neoprene för att ge en bekväm, tight
passform och minimalt med motstånd i rörelserna.
Klippbara ärmar och ben, kan kapas vid sömstoppen för att få kort ärm, 3/4 ben eller kortben vid
behov.
Lämpar sig utmärkt för till exempel Vansbrosimmet.
• Glide Skin, minimalt motstånd i vatten
• 100% Glidestretchneoprene som är mycket
följsamt
• Flatlocksöm, bekväm och hållbar söm
• Ställbar hals
• Klippbar (vid sömstopp.)
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Open-water glasögon med avancerad
design och fantastisk passform. Mjuk
silikonram och näsbrygga som ger bra
passform oavsett ansiktsform. Silikontätningar och enkelt storleksjustering. Passar
både ute som inne.
• Silikonram och bred Silikonrem
• Anti-fog linser

Base S-line
Badmössa, dkr 50:-

Badmössa för simning, i Silikon utan sömmar med bra komfort och passform.
• 100% Silikon
• Inga sömmar, gjuten i ett stycke
Fler tillbehör finns längre bak i katalogen.

HX SERIEN
BaseXtreme HX serien; halvtorra avancerade multisportdräkter som klarar högt ställda
krav på smidighet, funktion
och kvalitet. Bra till de flesta
vattensporter.

Se även Angus Torrdräkt
för hela HX serien, sidan 12.

Liquid Seal

Base HX Shorty 2/2 LQS
dkr 1200:-

Storlekar XS, S, M, L, XL, XXL (Unisex)
Färg: Svart
Superstretchig kortdräkt som är halvtorr.
Mycket smidigare och varmare än en vanlig
kortdräkt. Tät och slitstark tack vare Liquid
Seal Sömmar och instegssystem IES. En dräkt
för dig som vill ha kvalité, komfort och obegränsad rörelsefrihet. Funkar till allt.
• 2 mm superstretchneoprene i hela dräkten
• Liquid Seal Sömmar (*LQS)
• Intelligent Entry System (IES), håller tätt i
rygg och hals
• Ställbar hals för passform och komfort

Base HX Semi GBS 3/2 LQS
dkr 1900:-

Storlekar XS, S, M, L, XL, XXL (Unisex)
Färg: Svart
Underbart bekväm halvtorr dräkt i superstretchneoprene. Otroligt smidig och lagom varm. Tät
och slitstark tack vare Liquid Seal Sömmar och
instegssystem IES. Ett andra skinn som håller
dig varm men med ett minimalt motstånd. För
dig med krav på smidighet oavsett sport.
• 3 och 2 mm, superstretchneoprene
• Liquid Seal och GBS-sömmar (LQS)
• Intelligent Entry System (*IES), håller tätt
• Knäskydd och Ställbar hals
• Flush leg, tömmer instängt vatten i benen
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Dam

Herr

Flush leg

Base HX Semi GBS 5/4/3
dkr 1600:-

*IES, Finns på alla HX dräkterna utom torrdräkten.
(Halskragen kan klippas
bort.)
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Storlekar Herr XS, S, M, L, XL, XXL
Storlekar Dam 34, 36, 38, 40, 42, 44
Färger: Svart/svart, Lime/svart, Magenta/svart (Dam)
Varm och smidig halvtorr dräkt med kraftig isolerande och superstretchig neoprene. Tillsammans med täta GBS-sömmarna och
det smarta ryggtätningssystemet IES ser dräkten till att du är både
varm och rörlig. Utmärkt till dom flesta vattensporter.
• 5, 4 och 3 mm superstretchneoprene i hela dräkten
• GBS-sömmar (Limmade/sydda sömmar)
• Intelligent Entry System (*IES) håller tätt i rygg och hals
• Knäskydd
• Ställbar hals för passform och komfort
• Flush leg, tömmer instängt vatten i benen

I-level SERIEN
I-level serien, plånboksvänliga och prisvärda
dräkter. Lite enklare material och funktioner
men bra passform och god kvalitet.

Junior

I-Level by Base Shorty 2/2
Junior, dkr 350:-

Storlekar Junior 125, 135, 145, 155, 165
Färg: Grå/svart

Vuxen, dkr 500:-

Storlekar XS, S, M, L, XL
Färg: Grå/svart
En prisvänlig och skön kortdräkt. Lite
enklare skärning och material än vår kvalitetsdräkt Base Std Shorty. Passar bra för
all vattenaktivitet, även i bassäng. Finns i
herr och junior storlekar.
• 2 mm neoprene
• Flatlocksöm

Base Bugs; Dräkter
för nästa generation.
En riktig juniorpassform och inte några
nerskalade vuxen
modeller.
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Base Std Shorty 2/2
Junior, dkr 400:-

Storlekar 115, 125, 135, 145, 155, 165
Färger: Röd/svart, Lime/svart, Blå/svart

Dam, dkr 600:-

Storlekar 34, 36, 38, 40, 42, 44
Färger: Röd/svart, Svart

Herr, dkr 600:-

Storlekar XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL
Färger: Blå/svart, Lime/svart, Svart
Smidig kortdräkt med bra passform. Utmärkt sommardräkt för
alla vattenaktiviteter, även i badhus. Utmärkt dräkt att simma
tex. Vansbrosimmet i. En riktigt bra allround bas dräkt.
• 2 mm neoprene
• Flatlocksöm
• Ställbar V-hals för komfort
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BASE STD. serien; Prisvärda
allrounddräkter med god
funktion, bra material och
hög kvalitet. Täcker alla
basbehov och tål att jämföras
med betydligt dyrare dräkter.
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Base Std Fullsuit 3/2
Junior, dkr 600:-

Storlekar 115,125, 135,145,155, 165, 175
Färger: Röd/svart, Blå/svart , Lime/svart

Dam, dkr 900:-

Storlekar 34, 36, 38, 40, 42, 44
Färger Svart, Röd/svart

Herr, dkr 900:-

Storlekar XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL
Färger Blå/svart, Svart/svart
Prisvärd heldräkt med bra passform. Smidig, skön, varm och
utmärkt att använda i lite kallare vatten eller för den som är lite
frusen av sig. Sommardräkt som passar alla vattenaktiviteter.
• 3 mm och 2 mm neoprene
• Flatlocksöm
• Knäskydd
• Ställbar V-hals för komfort
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Base
Junior Heat Semidry 4/3 GBS
dkr 800:-

Storlekar 135, 145, 155, 165
Varm halvtorr heldräkt. Isolerar bra
och håller värmen länge. Utmärkt
att använda i kallare vatten eller i
aktiviteter som pågår under längre
tid.
• 4 & 3 mm neoprene
• Superstretch armar, axlar & hals
• GBS (limmade/sydda sömmar)
• Knäskydd
• Ställbar V-hals för komfort
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Base Long John 3/2
dkr 700:-

Storlekar XS, S, M, L, XL, XXL
(Unisex)
Färg Svart
Prisvärd Long-John dräkt i lättvikts-neoprene med bra stretch och bra
passform. Glide Skin på framsidan för
vindskydd och smidighet. För dig som
vill vara varm men inte behöver eller
vill täcka axlar och armar eller helt
enkelt vill ha sol på över armarna.
• 3 & 2 mm neoprene
• Flatlocksöm
• Knäskydd
• Dubbelnylon
• Glide Skin stretchneoprene
• Kardborreknäppning på axeln

S

Base
Lagnings Kit
dkr 50:Lagnings-kit.
• 3gr lim
• Neoprene
material
• Sömtape

Base
Spray Hood
dkr 250:-

Storlek: S/M, L/XL
• 3mm Stretchneoprene
• GBS-sömmar
• Flossad heatlock-insida
• Kan klippas

Base Gripper
dkr 350:-

Storlekar: XXS - XL.
Vattensporthandsken
med slitstark insida av
amara och utsida av
värmande neoprene.
• Amara för grepp
• Neoprene utsida för
värme
• Förformade fingrar

Base Neoprene sko Injector
dkr 650:Storlekar 36 - 47
Sko med riktig sula för alla
vattenaktiviteter. Mycket bra
för tex. vattenskoter, kajak och
segling mm.
• Neoprenesko med neoprene
-innersocka
• Stabil och slitstark sula med bra
grepp

Base Bermuda Shorts
dkr 400:-

Neoprene socka
Storlek
EU
XS
34-35
S
36-38
M
39-41
L
42-44
XL
45-47
Injector / HC sko
EU
US
33
3
34/35
4
36
5
37/38
6
39
7
40/41
8
42
9
43/44
10
45
11
46/47
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Storlek: S, M, L, XL
Varma stretchiga
neopreneshorts.
• 3 mm
neoprene
• Snörlås

Base Neoprene Socka
dkr 150:Storlekar XS, S, M, L, XL

• 1,5mm neoprene
• Mjuk neoprene

Base Neoprene
sko HC
dkr 350:Storlekar 33 - 47
• 3mm neoprene
• Smidig sula
• 2 st kardborrespännen
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Base Sportglasögonset dkr 500:Base Vattensportglasögon
dkr 300:-

Färg: Mattsvart, Metallic Antracit
Sol/skyddsglasögon för nästan alla
vattensporter. Har polariserande linser
med UV- och bländskydd. Utmärkta till
sport som tex. vattenskoter, paddling,
vindsurfing, simmning, mm.
• Microfiber förvaringspåse
• Ställbart nackband
• UV- och bländskydd
• Polariserande linser

Färg: Grå-Svart, Blå-Svart
Vinter/Sommar sol/skyddsglasögon för nästan alla sporter. Har polariserande linser med UV och bländ- skydd.
Utmärkta till sport som tex. båtåkning, paddling, löpning,
längdskidor, mm.
• 2par Linser, brun och kontrasthöjande gul
• Löstagbart nackband, Putsduk, Förvaringsbox
• Ställbara skalmar i 4 lägen
• Polariserande linser
• UV- och bländskydd

Vuxen

Base Dolphin set (Junior) dkr 300:-

Junior

Splash Badmadrass
dkr 200:-

Stor hållbar och stabil
badmadrass.
• 2 Luftkamrar
• För stor och liten
• Storlek: 170cm x 50cm

Base Ocean view set (Vuxen) dkr 350:Mask och snorkel av hög kvalitet med mycket
bra passform, ljusinsläpp, sikt och ställbarhet.
• ”Tempered glass” lins
• Mjuk silikon för komfort och täthet
• ”Dry top” minskar vatteninsläppet i snorkeln
• Snorkel med utandningsventil

Splash Cruiser 185
dkr 700:-

Båt i kraftig hållbar PVC för fiske, lek, jolle etc
• Paket med båt-åror-pump
• Enkel att blåsa upp, stor huvudventil, 4st sektioner
• Max last: 1vuxen + 1 barn, 120kg
• Storlek: 180cm x 115cm

