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Masker 

Aqua Lung Look HD 
 Videreutvikling av bestselgeren 

Look fra 1988! 
 
• Suverén komfort og passform 
• Bred maskestropp med 
vridbare spenner 
• Rustfritt torsjonsstag i rammen 
for å hindre vridning 
•4mm herdet glass 
 

Pris: 656,- inkl mva 



Med sideglass og store 
frontglass som kommer nære 
øyet – designet for å gi 
maksimalt utsyn  
 
• Komfort og passform som en 
lav-volumsmaske 
• Bred maskestropp med 
vridbare spenner 
• Herdet frontglass, polymer 
sideglass 
 

Pris: 823,- inkl mva 

 
Aqua Lung Infinity 
 



Utrolig tøff og kraftig maske 
laget i støtabsorberende techno-
polymer 
 
• Designet og utviklet med tanke 
på  teknisk dykking 
• Rustfrie skruer i ramme 
• Foldbare spenner gjør masken 
lett å plassere i lomme 
• Svart silikon for mindre 
lysrefleksjon 
• Herdet glass 
 

Pris: 710,- inkl mva 

Masker 

Aqua Lung Teknika 
 
 



Prisgunstig klassiker med nær 
universal passform 
 
• Ett-glass design 
• Svart silikon hindrer 
lysrefleksjon fra siden 
• Bred maskestropp og vridbare 
spenner for økt komfort 
• Herdet glass 
 

Pris: 438,- inkl mva 

 

Aqua Lung Ventura+ 
 
 



En av verdens bestselgende 
masker! 
 
• Mulighet for å sette inn 
brilleglass 
• Silikon av aller høyeste kvalitet 
for best tetthet og UV-motstand 
• Finnes i klar og svart silikon 
• 4mm herdet glass 
 

Pris: 516,- inkl mva 

Masker 

Aqua Lung Look 
 
 
 



Slim fit maskeskjørt – perfekt 
for kvinner og barn 
 
• Den lilla utgaven kommer med 
unike spenner for å unngå 
lugging av hår 
• Lavt volum gir enklere 
masketømming 
• Kan monteres med brilleglass 
• 4mm herdet glass 
 

Pris: 656,- inkl mva 

 

Aqua Lung Look2 Midi 
 
 
 



Laget spesielt med tanke på 
fridykking! 
 
• Glass med 100% UVA og UVB 
beskyttelse 
• Ultra lav-profil 
• Dugg og ripemotstandig 
• Buet glass for 180° synsvinkel 
• Svart silikon for å unngå 
forstyrrende reflekser 
 

Pris: 413,- inkl mva 

Masker 

Aqua Lung Sphera 
 
 
 



Flott barnesett til fornuftig pris! 
 
• Smal maskekropp for små ansikter 
• Juniorsnorkel med mindre volum 
• Kommer i flere farger 
• Herdet glass 
 

Pris: 394,- inkl mva 

Juniorsett 

Aqua Lung Ventura Midi + Mix snorkel 
 
 
 
 



Prisgunstig sett med velprøvde 
produkter! 
 
 
 
 
 

Pris: 538,- inkl mva 

Maske og snorkelsett 

Aqua Lung Look + Mach Dry snorkel 
 
 
 
 
 



Tilbehør 

 
 
 
 
 

Aqua Lung snorkelholder 
Pris: 19,- 

 
 

Aqua Lung neoprenstropp 
Pris: 100,- 

Aqua Lung Anti-fog 
Pris: 69,- 

 
 

Aqua Lung maskestropp 
Pris: 55,- 



Snorkler med ventil 

 
 
 
 
 

Aqua Lung  
Aquilion Purge 
Pris: 313,- 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aqua Lung  
Air Dry Purge 
Pris: 288,- 



Snorkler 

 
 
 
 
 

Aqua Lung  
Aquilion  
Pris: 150,- 
 
 
 
 
 
 
 
Aqua Lung  
Mach Dry 
Pris: 119,- 



Snorkler 

 
 
 
 
 

Aqua Lung  
Zephyr / Twilight 
Pris: 275,- 
 
 
 
 
 
 
 
Aqua Lung  
Mix Jr 
Pris: 58,- 





Svømmeføtter med stropp 

Aqua Lung X-Shot 
 
 
 
 
 

Svømmefot designet som 
en hybrid mellom lette 
spark og framdriftskraft 
 
• Springstrap inkludert 
• Romslig fot for 
tørrdraktboots 
• Anti-skli såle 
• Kommer i flere farger og 
flere størrelser 
• Mykere midtseksjon gir 
en effektiv ”skje-effekt” 
 

Pris: 1120,- inkl mva. 
 
 



 
Aqua Lung Shot FX 
 
 
 
 
 

Dameutgaven av X-Shot 
Gjør utstyret komplett 
med matchende farger! 
 
• Springstrap inkludert 
• Romslig fot for 
tørrdraktboots 
• Anti-skli såle 
• Kommer i flere størrelser 
• Mykere midtseksjon gir 
en effektiv ”skje-effekt” 
 
 

Pris: 1120,- inkl mva. 
 
 



Svømmeføtter med stropp 

Aqua Lung Express ADJ 
 
 
 
 
 

 
Det myke gummiområdet 
ved tå-delen absorberer 
energi og gir fra seg et 
ekstra spark! 
 
• Springstrap inkludert 
• Romslig fot for 
tørrdraktboots 
• Kommer som gul/blå og i 
flere størrelser 
• Ideel mykhet og lengde 
for våre kalde farevann 
 

Pris: 988,- inkl mva. 
 
 



Svømmeføtter med stropp 

Apeks RK-3 
 
 
 
 
 

 
Rågummiføtter som har vært 
brukt av amerikansk kystvakt, 
militære og redningsdykkere i 
flere tiår 
 
• Springstrap inkludert 
• Romslig fot for tørrdraktboots 
• Bred, kort svømmefot gir god 
manøverabilitet 
• Veldig termostabilt materiale 
 

Pris: 1688,- inkl mva. 
 
 



Svømmeføtter 

Aqua Lung Wind 
 
 
 
 
 

 
Arvtageren til den svært 
populære ”Caravelle” vi har 
hatt i mange år! 
 
• Ideel for snorkling 
• Kompakt og lett, perfekt for 
reising 
• Størrelser fra 27 til 47 
• God anatomi 
 

Pris: 250,- til 463,- inkl. mva 
(avhenger av størrelse) 
 
 



 
Aqua Lung Stratos 
 
 
 
 
 

 
Helfot-svømmeføtter for de 
som ønsker mere kraft og fart 
 
• Passer til fridykking, SCUBA-
dykking og uv-rugby 
• Stivere konstruksjon med 
effektive strømkanaler 
• Størrelser fra 36 til 47 
• Meget god anatomi 
 

Pris: 613,- inkl. mva 
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