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BECO 
Badedragt til damer med et klassisk snit med dyb udskæring 
på ryggen og behagelige, brede stropper. Fremstillet i 80% 
polyamid og 20% elastan, som giver en god elasticitet. Farve: 
Sort. Størrelser: 38-48.
 
Varenr. 02046216
Listepris kr. 128 pr. stk.

BECO 
Badedragt til damer med flotte detaljer, blandt andet smalle 
stropper og drapering foran. Justerbare stropper og med foring 
ved barmen. Farve: Sort. Størrelser: 38-48.

Varenr. 020464531
Listepris kr. 217 pr. stk.

BECO  
Badedragt til damer med klassisk snit med rund udskæring på 
ryggen. Fremstillet i en hurtigtørrende og elastisk blanding af 
80% polyamid og 20% elastan. Farve: Sort. Størrelser: 36-44.

Varenr. 02045158
Listepris kr. 97 pr. stk.

BADETØJ TIL VOKSNE

LML SPORT  •  SVERIGESVEJ 12  •  8700 HORSENS  •  WWW.LML-SPORT.DK  •  INFO@LML-SPORT.DK  •  +45 8693 3922



BECO 
Badedragt til damer med flot mønster og klassisk snit med 
racerback i sort. Udtagelige indlæg og helforing. materiale: 
polyamid/polyester og elastan. Størrelser: 36-46.

Varenr. 02046761
Listepris kr. 167 pr. stk.

BECO 
”Maxpower” badedragt til damer med flot, farverigt mønster 
foran og rund udskæring på ryggen. Fremstillet i 87% polyester 
og 13% elastan. Størrelser: 34-44.

Varenr. 02046759
Listepris kr. 167 pr. stk.

BECO 
Badeshorts med behagelig, løs pasform og enkelt design med 
bånd i taljen og lommer. Fremstillet i 100% polyamid. Farve: 
Sort. Størrelser: S-XXL.

Varenr. 02044068
Listepris kr. 108 pr. stk.
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BECO 
Badeshorts til drenge. Shortsene har en behagelig, løs pasform 
og et enkelt, ensfarvet design med lommer og bånd i taljen. 
Fremstillet i 100% polyamid. Farve: Sort. Størrelser: 128-176.

Varenr. 02044034 
Listepris kr. 69 pr. stk.

BECO 
Badebukser til drenge. Firkantet design med korte ben og bånd i 
taljen. Fremstillet i 80% polyamid og 20% elastan, som sikrer en 
god bevægelsesfrihed og behagelig pasform. Farve: Blå/turkis. 
Størrelser: 104-176.

Varenr. 02045357 
Listepris kr. 69 pr. stk.

BECO 
Badebukser til drenge. Mellemlange ben og sejt piratprint på 
en blå baggrund. Fremstillet i 80% polyamid og 20% elastan, 
som gør stoffet dejligt elastisk og giver god bevægelsesfrihed. 
Størrelser: 80-128.

Varenr. 02045318 
Listepris kr. 59 pr. stk.

BADETØJ TIL BØRN
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Aqua Sphere
”Stingray HP”-heldragt til børn. Korte arme og ben og fremstillet 
i fleksibel neopren og spandex. Dragten er UV-behandlet og 
giver optimal bevægelsesfrihed. Størrelser: 80-152. Farver: Blå, 
pink og grøn. 

Varenr. 0117SJ435
Listepris kr. 168 pr. stk.

BECO 
Badedragt til piger med klassisk snit med rund udskæring på 
ryggen. Fremstillet i en hurtigtørrende og elastisk blanding af 
80% polyamid og 20% elastan. Farve: Sort. Størrelser: 116-176.

Varenr. 02045435
Listepris kr. 89 pr. stk.
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Happy Nappy fra Splash About er den bedste blebuks, der findes. Den er fremstillet i 
en særligt tynd, blød og fleksibel neoprenblanding, som sikrer en behagelig pasform og 
maksimal bevægelsesfrihed for barnet. Samtidig er buksen helt tæt og sikrer effektivt 
mod lækager og fækale uheld. Bukserne har høj rygkile og tætsluttende rib på ben og 
talje.

Happy Nappy findes i et væld af flotte, farverige designs til drenge og piger. 
Fås som klassisk blebuks med korte ben (varenr. 1916HNP) og som ”jammer” med 
længere ben (varenr. 1916SJA).

Happy Nappy: Blue Cobalt

Listepris kr. 59 pr. stk.

Happy Nappy: Dino Pirates

Listepris kr. 65 pr. stk.

Happy Nappy: 5 Little Ducks

Listepris kr. 65 pr. stk.

SPLASH ABOUT
HAPPY NAPPY
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Happy Nappy: Nina’s Ark

Listepris kr. 65 pr. stk.

Happy Nappy: Noah’s Ark

Listepris kr. 65 pr. stk.
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Happy Nappy: Owl and the Pussycat

Listepris kr. 65 pr. stk.

Happy Nappy: Pink Geranium

Listepris kr. 59 pr. stk.





Happy Nappy: Vintage Moby

Listepris kr. 65 pr. stk.

Happy Nappy: Hidden Treasure

Listepris kr. 65 pr. stk.

Happy Nappy: Under the Sea

Listepris kr. 65 pr. stk.
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Happy Nappy: Crocodile Swamp

Listepris kr. 65 pr. stk.



Jammers: Hidden Treasure

Listepris kr. 128 pr. stk.

Jammers: Under the Sea

Listepris kr. 128 pr. stk.

Huggies Little Swimmers-svømmebleer, som sikrer effektivt 
mod lækage. Kan bruges alene eller med blebukser udenpå. 
Leveres i kasser á 8 pakker.

• Gul: 3-8 kg (12 stk. pr. pakke) 
Listepris kr. 46 pr. pk. 

• Grøn: 7-15 kg (12 stk. pr. pakke) 
Listepris kr. 46 pr. pk. 

• Orange: 12-18 kg (11 stk. pr. pakke) 
Listepris kr. 46 pr. pk.

Varenr. 181610040
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BECO
Svømmefødder i blød silikone og med kort finne. Leveres i 
praktisk opbevaringspose.
Farve: Blå/hvid.
Størrelser: 25/29-44/46. 

Varenr. 02049984 
Listepris fra kr. 108 pr. par.

BECO
Svømmefødder i gummi og med lang finne. Leveres i praktisk 
opbevaringspose. 
Farve: Orange. 
Størrelser: 23/24 – 46/47. 

Varenr. 02049910 
Listepris fra kr. 97 pr. par.

SVØMMEFØDDER
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BECO 
Unisex badehætte i silikone med enkelt, ensfarvet design og god 
pasform. Farver: Sort, hvid, gul, orange, pink, rød, blå, marine, 
grøn, sølv, lilla og lysegrøn. Leveres i pakker á 12 stk.

Varenr. 02047390 
Listepris kr. 19 pr. stk.

BECO 
Unisex badehætte i latex med enkelt, ensfarvet design og god 
pasform. Farver: Sort, hvid, gul, orange, pink, rød, blå, marine, 
grøn og lilla. Leveres i pakker á 12 stk.

Varenr. 02047344 
Listepris kr. 9 pr. stk.

BECO 
Unisex badehætte i silikone med multifarvet design. Farver: 
Hvid, blå, sort og lilla. Leveres i pakker á 12 stk.

Varenr. 02047391 
Listepris kr. 21 pr. stk.

BECO 
Damebadehætte med dekorative ”bobler”. Ensfarvet design med 
behagelig pasform. Farver: Sort, hvid, gul, orange, pink, rød, blå, 
marine, grøn, lyserød, turkis, lilla og aqua. Leveres i pakker á 12 
stk.

Varenr. 02047300 
Listepris kr. 38 pr. stk.

BADEHÆTTER

LML SPORT  •  SVERIGESVEJ 12  •  8700 HORSENS  •  WWW.LML-SPORT.DK  •  INFO@LML-SPORT.DK  •  +45 8693 3922



BECO 
Badehætte til børn i silikone med enkelt, ensfarvet design. 
Farver: Sort, hvid, pink, rød, blå og sølv. Leveres i pakker á 12 stk.

Varenr. 02047399 
Listepris kr. 15 pr. stk.

BECO 
Badehætte til børn med sejt fiskeprint. Leveres i pakker á 2 x 3 
stk. assorterede farver. 

Varenr. 02047398 
Listepris kr. 137 pr. stk.

BECO 
Badehætte til børn med sødt dyreprint. Leveres i pakker á 2 x 3 
stk. assorterede farver.

Varenr. 02047394 
Listepris kr. 137 pr. stk.

BECO 
”Sealife” badehætte til børn med farverigt havdyrsprint. Hætten 
er fremstillet i blød silikone, som er behageligt mod huden. 
Farver: Gul, pink, blå og grøn. Leveres i pakker á 12 stk. 

Varenr. 020473942 
Listepris kr. 23 pr. stk.
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BECO 
Badesandaler i enkelt design med skridsikker bund. Sandalen er 
fremstillet i blødt og komfortabelt EVA-skum. Farve: Sort.

Varenr. 020490652
Til damer. Størrelser: 36-41. Listepris kr. 36 pr. par.

Varenr. 020490653
Til herrer. Størrelser: 41-48. Listepris kr. 38 pr. par.

BECO 
Unisex badesandaler fremstillet i blød EVA-skum og med 
velcrolukning. Farve: Sort/rød. Størrelser: 35-46.

Varenr. 02049020 
Listepris kr. 31 pr. par.

Aqua Lung Sport 
”Beachwalker XP”-badesko med et sporty design. Fremstillet 
i hurtigttørrende materialer og har gennemtænkte detaljer, 
blandt andet højt skaft og fleksibel hæl, som gør skoen utroligt 
behagelig. Farve: Grå/sort. Størrelser: 36/37-50/51. Sælges i 
par.

Varenr. 0117FM120 
Listepris kr. 154 pr. par.

BADESKO &
BADESANDALER
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BADESKO &
BADESANDALER

Aqua Lung Sport 
”Beachwalker 2.0”-badesko med et sporty design. Fremstillet 
i hurtigttørrende materialer og har gennemtænkte detaljer, 
blandt andet højt skaft og hælforstærkning. 
Farve: Sort/grøn. Størrelser: 36/37-50/51. Sælges i par.

Varenr. 0117FM122 
Listepris kr. 149 pr. par.

BECO 
Badesko med enkelt design til børn. Fremstillet i blød, 
hurtigtørrende neopren og med justerbar strop ved anklen for 
en perfekt pasform. Farver: Rød og marine. Størrelser: 20-35.

Varenr. 020492171 
Listepris kr. 45 pr. par.

BECO 
Badesko med stilrent, unisex design. Fremstillet i blød, 
hurtigtørrende neopren og med justerbar strop ved anklen for 
en perfekt pasform. Farve: Sort. Størrelser: 36-47. 

Varenr. 02049217 
Listepris kr. 49 pr. par.
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BECO
”Boston Mirror” svømmebrille til voksne. Som beskrevet 
ovenfor. Mirror-modellen har spejllinser. Farver: Sølv og 
assorterede farver. Leveres i pakker á 12 stk.

Varenr. 02049933 
Listepris kr. 79 pr. stk.

BECO
”Boston” svømmebrille til voksne. Brillen er fremstillet i blød 
silikone og har todelt, justerbar strop for en behagelig pasform. 
Farver: Sort, blå og assorterede farver. Leveres i pakker á 12 stk.

Varenr. 02049932 
Listepris kr. 62 pr. stk.

BECO
”Macao” svømmebrille til voksne. Brillen har et enkelt design og 
er en god all-round svømmebrille. 
Farver: assorterede. Leveres i pakker á 12 stk.

Varenr. 02049966 
Listepris kr. 30 pr. stk.

BECO
”Atlanta” svømmebrille til voksne. Brillen er fremstillet i blød 
silikone og har justerbare stropper for en behagelig pasform. 
Farver: Sort, sort/grøn, blå og assorterede farver. Leveres i 
pakker á 12 stk.

Varenr. 02049931 
Listepris kr. 69 pr. stk.

SVØMME- & 
DYKKERBRILLER TIL VOKSNE
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BECO
”Barcelona” svømmebrille til voksne. Brillen er fremstillet i blød 
silikone, og de leveres i et praktisk beskyttelsesetui. Farver: 
Sort/hvid og blå/grå. Leveres i pakker á 12 stk.

Varenr. 02049907 
Listepris kr. 33 pr. stk. 

BECO
”Cancun” svømmebrille til voksne. Brillen har et særligt bredt 
synsfelt og en behagelig pasform. Farver: Klar, sølv/grå, blå og 
assorterede farver. Leveres i pakker á 12 stk.

Varenr. 02049948 
Listepris kr. 84 pr. stk.

BECO
”Lima” svømmebrille til voksne. Brillen er fremstillet i blød 
silikone, som er både slidstærk og blødt mod huden. Stropperne 
er brede og justerbare for en god pasform. Farver: Assorterede 
farver. Leveres i pakker á 12 stk.

Varenr. 02049924 
Listepris kr. 52 pr. stk.

BECO
”Arica” svømmebrille til voksne. Brillen er fremstillet i blød 
silikone og har en god pasform pga. de justerbare stropper og 
næsestykke. Farver: Rød/grå, sort/blå, blå/grå, blå/hvid/rød og 
assorterede farver. Leveres i pakker á 12 stk.

Varenr. 02049969 
Listepris kr. 55 pr. stk.
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Aqua Sphere
”Kayenne”-svømmebrille til voksne. Brillen har et sporty design 
og er fremstillet i slidstærke materialer til den krævende svøm-
mer. Klare linser. Farver: Klar/sort, sort/sølv og sort/grøn. Leve-
res i pakker á 6 stk. i assorterede farver.

Varenr. 0117EP122 
Listepris kr. 133 pr. stk.

Aqua Sphere
”Vista Pro”-svømmebrille til voksne, som er kendetegnet ved 
sin linse, som er støbt i én stykke. Behandlet med anti-dug og 
UV-beskyttelse og har ”one-touch” spænde, som nemt juste-
rer stroppens længde til en perfekt pasform. Farver: Sort med 
guldtonede linser og klar med blåtonede linser. Leveres i pakker 
á 6 stk.

Varenr. 0117MS354
Listepris kr. 329 pr. stk.

Aqua Sphere
”Vista”-svømmebrille til voksne. Brillen er gennemtænkt ned til 
mindste detaljer og er et godt valg for den krævende svømmer 
eller triatlet. Klare linser. Farver: Turkis/blå/sølv, klar/grå/blå, 
hvid/grå/rød, hvid/lilla og hvid/pink. Leveres i pakker á 6 stk.

Varenr. 0117MS173 + 0117MS175
Listepris kr. 200 pr. stk.

BECO
”Goa” svømmebrille til voksne. Brillen er fremstillet i blød siliko-
ne og har en behagelig pasform. Enkelt og stilrent design. Farve: 
Grå. Leveres i pakker á 10 stk.

Varenr. 02049928 
Listepris kr. 69 pr. stk.
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Aqua Sphere
”Kaiman”-svømmebrille til voksne. Gennemtænkt design og 
smarte detaljer, som f.eks. 180 graders udsyn, justerbare strop-
per og anti-dug behandling. Brillen har klare linser. Farver: Sort, 
klar og blå. Leveres i pakker á 6 stk.

Varenr. 0117EP115 
Listepris kr. 113 pr. stk.

Aqua Sphere
”Mako”-svømmebrille til voksne. Brillen er produceret i ét styk-
ke i blødt plastmateriale, som føles behageligt og giver en god 
pasform. Justerbare stropper og behandlet med anti-dug og 
UV-beskyttelse. Brillen har klare linser. Farver: Klar/blå, sort og 
neongrøn. Leveres i pakker á 6 stk.

Varenr. 0117EP285 
Listepris kr. 84 pr. stk.

Aqua Sphere
”Kaiman Exo”-svømmebrille er en videreudvikling af ”Kai-
man”-svømmebrillen med EXO-core teknologi med Softeril® 
linserammer. Brillen har klare linser. Farver: Blå/hvid, sort/klar 
og sort/hvid. Leveres i pakker á 6 stk.

Varenr. 0117EP116 
Listepris kr. 123 pr. stk.

Aqua Sphere
”Kaiman Compact”-svømmebrille til voksne. Som ”Kai-
man”-svømmebrillen, men med en kompakt pasform. Brillen har 
klare linser. Farver: Klar/turkis, blå og sort. Leveres i pakker á 6 
stk.

Varenr. 0117EP119 + 0117EP121 
Listepris kr. 113 pr. stk.
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Malmsten
”Swedish Goggles Classic”-linser med enkelt design. Behandlet 
med anti-dug og UV-beskyttelse og er fremstillet i bløde, men 
slidstærke materialer. Leveres i pakker á 50 stk. i assorterede 
farver.

Varenr. 13021710021 
Listepris kr. 22 pr. stk. 



Malmsten
”Clique”-svømmebriller til voksne og børn i alderen 10 år og 
opefter. Brillerne har et flot, strømlinet design og er fremstillet 
i elastisk silikone og polycarbonat. Leveres med praktisk 
beskyttelsesetui. Linsefarver: klar og blå. Leveres i pakker á 24 
stk. 

Varenr. 13021710002 
Listepris kr. 75 pr. stk.

Malmsten
”Marlin”-svømmebrille til voksne i blød silikone og med 
justerbare stropper, som nemt indstilles til en perfekt pasform. 
Linserne er fremstillet i polycarbonat og er behandlet med 
anti-dug og UV-beskyttelse. Farver: Sort/ravfarvede linser, sort/
tonede linser, hvid/tonede linser og sort/klare linser. Leveres i 
pakker á 10 stk..

Varenr. 13021710013 
Listepris kr. 51 pr. stk.

Malmsten
”Training Goggles”-svømmebrille. En god brille til en rimelig 
pris fremstillet i slidstærk polycarbonat. Brillen har justerbar 
strop og næsestykke og kan bruges både af børn og voksne. 
Linsefarver: Blå, grøn, gul, klar, tonet og rød. Sort linseramme og 
hvid strop. Leveres i pakker á 50 stk. i assorterede farver. 

Varenr. 13021710009 
Listepris kr. 23 pr. stk.

Malmsten
”Swedish Goggles Metallic“-svømmebrille med metallic linser. 
Leveres komplet med strop, næsestykke, spænde og linser. Fås i 
tre forskellige metallicfarver: Blå, guld og sølv. Leveres i pakker 
á 20 stk.

Varenr. 13021710025 
Listepris kr. 81 pr. stk.
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Aqua Lung Sport
”Smart Snorkel” er en smart dykkermaske og snorkel i én. 
Snorklen kan afmonteres for at fylde mindre under transport. 
Linser i polycarbonat og maske i silikone, som både slutter tæt 
og føles behageligt mod huden. Farve: Blå/hvid. Leveres i pakker 
á 2 stk.

Varenr. 0117SC367 
Listepris kr. 337 pr. stk.



Malmsten
Monteringssæt til optiske linser. Sættet indeholder en 
silikonestrop og tre næsestykker i forskellige størrelser for en 
perfekt pasform. Farve: Sort. Linser sælges separat.

Varenr. 13021710007 
Listepris kr. 61 pr. stk.

Malmsten
Optiske linser til svømmebriller. Linserne gør det muligt for 
nærsynede personer at se klart i vandet. Linserne er behandlet 
med anti-dug og UV-beskyttelse. Styrker: -2,0, -2,5, -3,0, -3,5, 
-4,0, -4,5, -5,0, -5,5 og -6,0. Sælges som sæt. 

Varenr. 13021710008 
Listepris kr. 61 pr. sæt.
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Aqua Sphere 
Anti-dug spray til svømmebriller 30 cc. Sprayen friske linsernes 
anti-dug behandling op og sikrer effektivt mod dug.

Varenr. 0117SA2040940 
Listepris kr. 56 pr. stk.



BECO
”Havana” dykkermaske til børn i alderen 8 år og opefter. Masken 
er anatomisk udformet og fremstillet i termoplastisk gummi og 
silikone, som er både behageligt og slidstærkt. 
Farver: Rød og blå.

Varenr. 020499002 
Listepris kr. 45 pr. stk.

BECO
”Havana” dykkersæt til børn i alderen 8 år og opefter.  
Farver: Rød og blå.

Varenr. 020499005
Listepris kr. 64 pr. sæt.

BECO
”Ari” dykkermaske til børn i alderen 4 år og opefter.. Masken er 
anatomisk udformet og fremstillet i slidstærk polyvinyl. 
Farver: Pink og blå.

Varenr. 020499001 
Listepris kr. 37 pr. stk.

BECO
”Ari” dykkersæt til børn i alderen 4 år og opefter. 
Farver: Pink og blå.

Varenr. 020499004
Listepris kr. 64 pr. sæt

SVØMME- & 
DYKKERBRILLER TIL BØRN
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BECO
”Bahia” dykkersæt til børn i alderen 12 år og opefter. 
Farver: Rød, blå og gul.

Varenr. 020499006 
Listepris kr. 72 pr. sæt

BECO
”Bahia” dykkermaske til børn i alderen 12 år og opefter. Masken 
er anatomisk udformet og har et stort synsfelt. Fremstillet i 
slidstærk polyvinyl. 
Farver: Rød, blå og gul.

Varenr. 020499003 
Listepris kr. 41 pr. stk.

BECO
”Palma” svømmebrille til børn i alderen 4 år og opefter. Brillen 
har dyremotiver på rammen og er fremstillet i blød plast. 
Farver: assorterede. 
Leveres i pakker á 12 stk.

Varenr. 02049925 
Listepris kr. 41 pr. stk.

BECO
”Halifax” svømmebrille til børn i alderen 8 år og opefter. Brillen 
er fremstillet i blød silikone, som er både behageligt og robust. 
Leveres med beskuttelsesetui. Farver: Pink/hvid og blå/hvid. 
Leveres i pakker á 12 stk. i assorterede farver.

Varenr. 02049901 
Listepris kr. 25 pr. stk.
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BECO
”Rimini” svømmebrille til børn i alderen 12 år og opefter. Brillen 
er fremstillet i blød silikone og har justerbare næsestykker og 
stropper for en behagelig pasform. Farver: Sort/hvid, pink/hvid, 
blå/hvid, sort/grøn og assorterede farver. Leveres i pakker á 12 
stk.

Varenr. 02049926
Listepris kr. 41 pr. stk.



BECO
”Catania” svømmebrille til børn i alderen 4 år og opefter. Brillen 
er fremstillet i blød silikone og har et enkelt, ensfarvet design. 
Farver: Pink, blå, grøn og assorterede farver. Leveres i pakker á 
12 stk.

Varenr. 020499027
Listepris kr. 41 pr. stk.

BECO
”Acapulco” svømmebrille til børn i alderen 12 år og opefter. 
Brillen er fremstillet i blød silikone og har en bred, justerbar 
strop, som sikrer en god pasform. Farver: Assorterede farver. 
Leveres i pakker á 12 stk.

Varenr. 02049927 
Listepris kr. 41 pr. stk.

BECO
”Natal” svømmebrille til børn i alderen 12 år og opefter. Brillen 
har et stort synsfelt med UV-beskyttelse og justerbar strop, 
som sikrer en behagelig pasform. Farver: Sølv/rød og sølv/blå. 
Leveres i pakker á 12 stk.

Varenr. 02049968
Listepris kr. 97 pr. stk.

BECO
”Colombo” svømmebrille til børn i alderen 12 år og opefter. 
Brillen er støbt i ét stykke og fremstillet i blød silikone. Brillen 
har justerbare stropper for en god pasform. Farver: Assorterede 
farver. Leveres i pakker á 12 stk.

Varenr. 020499025 
Listepris kr. 41 pr. stk.
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BECO
”Biarritz” svømmebrille til børn i alderen 8 år og opefter. 
Brillen er fremstillet i silikone, som er både slidstærk og blødt 
mod huden. Justerbar strop sikrer en god pasform. Farver: 
Assorterede farver. Leveres i pakker á 12 stk.

Varenr. 02049930
Listepris kr. 58 pr. stk.



Malmsten
”Esox”-svømmebrille til børn. Brillen er fremstillet i silikone 
og polycarbonat og er nem at indstille til en perfekt pasform. 
Linserne er behandlet med anti-dug og UV-beskyttelse. Farver: 
Blå/blå linser, pink/klare linser, sort/klare linser, sølv/klare 
linser, sølv/tonede linser og sort/tonede linser. Leveres i pakker 
á 10 par. 

Varenr. 13021710012
Listepris kr. 47 pr. stk.

Malmsten
”Guppy”-svømmebriller til børn. Fremstillet i silikone og 
polycarbonat og behandlet med anti-dug og UV-beskyttelse. 
Farver: Gul/orange, sølv, lilla, pink og lime/blå, Leveres i pakker á 
10 stk. i assorterede farver.

Varenr. 13021710003 
Listepris kr. 46 pr. stk.

Aqua Sphere
”Vista Junior”-svømmebriller til børn i alderen 6 år og opefter. 
Brillerne har mange smarte detaljer, blandt andet ”one-touch” 
spænde, som gør det nemt at justere stroppens længde, og en 
kurvet linse, som sikrer en behagelig pasform og godt udsyn. 
Farver: Pink/hvid og klar/neongrøn med blåtonede linser, samt 
klar/glitter/pink, blå/orange, turkis/gul, klar/blå og grøn/hvid 
med klare linser. Leveres i pakker á 6 stk.

Varenr. 0117MS174 
Listepris kr. 126 pr. stk.
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Aqua Sphere
”Seal Kid 2”-svømmebrille til børn i alderen 3 år og opefter. 
Brillen har et ergonomisk, kurvet design, som sikrer, at der ikke 
trænger vand ind. Behandlet med anti-dug og UV-beskyttelse. 
Farver: Blå/hvid og klar/neongrøn med blåtonede linser, samt 
turkis/neongrøn, pink/hvid, lilla/neongrøn, neongrøn/blå og 
orange/blå med klare linser. Leveres i pakker á 6 par.

Varenr. 0117MS445 
Listepris kr. 113 pr. stk.

Aqua Sphere
”Kayenne Junior”-svømmebrille til børn i alderen 6 år op opefter. 
Brillen har et særligt stort synsfelt og justerbare stropper, som 
sikrer en behagelig pasform. Sporty design med friske farver 
og klare linser. Farver: Blå/orange, pink/hvid, klar/neongrøn og 
sort/neongrøn. Leveres i pakker á 6 par.

Varenr. 0117EP123 
Listepris kr. 113 pr. stk.



Brillemodel: Kayenne Junior
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Aqua Sphere
”Moby Kid”-svømmebrille til børn. En god svømmebrille til 
en rimelig pris med flere smarte detaljer og en god pasform. 
Brillen har klare linser. Farver: Pink/hvid, blå/orange og turkis/
neongrøn. Leveres i pakker á 6 par.

Varenr. 0117EP127
Listepris kr. 66 pr. stk.
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Aqua Lung Sport
”Combo Mix”-snorkelsæt med dykkermaske og snorkel til børn. 
Behandlet med anti-dug og har en kurvet linse, som giver et 180 
graders bredt udsyn. Klare linser. Farver: Lyseblå/neongrøn og 
pink/hvid. Leveres i pakker á 6 sæt.

Varenr. 0117SC344 
Listepris kr. 132 pr. sæt.

Aqua Lung Sport
”Smart Snorkel Jr” er en juniorudgave af ”Smart Snorkel” 
beskrevet på s. 21. Farve: Blå/hvid. Leveres i pakker á 2 stk.

Varenr. 0117SC349 
Listepris kr. 292 pr. sæt.



BECO
Ørepropper i silikone, som former sig efter øret og 
blokerer vand effektivt ude. Leveres med 4 stk. i praktisk 
opbevaringsboks. Leveres i pakker á 12 par.

Varenr. 02049846 
Listepris kr. 16 pr. stk.

BECO
Ørepropper i blød silikone med behagelig pasform. Leveres med 
praktisk opbevaringsboks. Leveres i pakker á 12 par. 

Varenr. 02049902 
Listepris kr. 17 pr. stk.

BECO 
Ørepropper med ergonomisk udformning i silikone. Leveres 
med praktisk opbevaringsboks. Leveres i pakker á 12 par.

Varenr. 02049906 
Listepris kr. 22 pr. stk.

ØREPROPPER & 
NÆSEKLEMMER
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BECO
Ørepropper i blød silikone med lameller, som blokerer vand 
effektivt ude. Leveres med praktisk opbevaringsboks. Leveres i 
pakker á 12 par.

Varenr. 02049847 
Listepris kr. 12 pr. stk.

BECO
Næseklemme uden metaldele. Klemmen lukker perfekt til. 
Leveres med praktisk opbevaringsboks. Farve: Blå/klar. 
Leveres i pakker á 12 stk.

Varenr. 02049909 
Listepris kr. 22 pr. stk.

Phelps 
Ørepropper med konisk udformning fremstillet af blød gummi. 
Leveres inklusiv praktisk opbevaringsetui. Farve: Blå.
Sælges parvis.

Varenr. 0117SA112 
Listepris kr. 28 pr. par.
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BECO
Næseklemme i diskret design. Udført i plast uden metaldele og 
har en perfekt pasform, som lukker vand effektivt ude. Leveres 
med praktisk opbevaringsboks. Farve: Blå. 
Leveres i pakker á 12 stk.

Varenr. 02049900 
Listepris kr. 28 pr. stk.



BECO
Næseklemme i diskret design med gummibånd. Behagelig 
pasform. Leveres med praktisk opbevaringsboks. Leveres i 
pakker á 12 stk.

Varenr. 02049857 
Listepris kr. 12 pr. stk.

Phelps 
Næseklemme med ergonomisk udformning og puder i blød 
silikone, som sikrer en behagelig pasform. Leveres inklusiv 
praktisk opbevaringsetui. Farve: Blå.
Sølges enkeltvis.

Varenr. 0117SA111 
Listepris kr. 16 pr. stk.

BECO
Næseklemme i et diskret og minimalistisk design. Behagelig 
pasform. Leveres med praktisk opbevaringsboks. Leveres i 
pakker á 12 stk.

Varenr. 02049856 
Listepris kr. 12 pr. stk.
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BECO
 Kickboard i klassisk design med gribehåndtag. Fremstillet i PE-
skum, som er blødt og behageligt mod huden.  
Farver: Blå/gul, pink og marine.
Længde: 47 cm. Bredde: 31 cm. Dybde. 3,6 cm. 

Varenr. 02049690 
Listepris kr. 64 pr. stk.

Malmsten 
 Kickboard med ergonomisk udformning og rundede kanter. 
Brættet har to gribehuller og er fremstillet i blød EVA-skum. 
Farver: Rød, blå og sort.  
Længde: 425 mm. Bredde: 280 mm. Højde: 33 mm.

Varenr. 13021310011 
Listepris kr. 129 pr. stk. 

Malmsten 
 Kickboard med klassisk udformning. Fremstillet i EVA-skum, 
som er dejligt blødt mod huden. Bemærk: Det er muligt at få 
logo på brættet.  
Farver: Rød, gul, blå og grøn.

Varenr. 13021310004

Small: 
Længde: 370 mm. Bredde: 240 mm. Højde: 30 mm. 
Listepris kr. 69 pr. stk.  

Large: 
Længde: 470 mm. Bredde: 280 mm. Højde: 35 mm.
Listepris kr. 130 pr. stk. 

KICKBOARDS &
PULL BUOYS
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Malmsten 
Pull-buoy med ergonomisk udformning og afrundede kanter. 
Fremstillet i slidstærk EVA-skum, som føles behageligt mod 
huden. 
Farver: Rød, blå og sort.  
Længde: 230 mm. Bredde: 105 mm. Højde: 125 mm. 

Varenr. 13021310012
Listepris kr. 82 pr. stk. 

BECO
”Sealife” svømmeplade med farverigt havdyrsprint. Pladen er 
fremstillet i PE-skum, som både er stabilt og samtidig blødt mod 
huden.  
Farver: Blå og pink.  
Længde: 34 cm. Bredde: 21 cm. Dybde: 3 cm.

Varenr. 02049653 
Listepris kr. 43 pr. stk.
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BECO 
”Sealife”-svømmevinger med farverigt havdyrsprint. Vingerne er 
fremstillet i 0,2 mm tyk plast, som føles blødt og behageligt mod 
huden.
• Varenr. 02049804: 15-30 kg
• Varenr. 02049805: 0-15 kg

Listepris kr. 26 pr. sæt

BECO 
Klassiske svømmevinger i orange farve med dobbelt 
luftkammersystem. Vingerne er fremstillet udført i ekstra tyk 
plast, nemlig 0,3 mm.
• Varenr. 020409703: 15-30 kg
• Varenr. 020409704: 30-60 kg
• Varenr. 020409705: 60+ kg
• Varenr. 020409706: 0-15 kg

Listepris kr. 27 pr. stk.

Malmsten 
Skumarmpuder til børn. Armpuderne er fremstillet i blød EVA-
skum, som er slidstærk og behageligt mod huden. 
 
Rød – Small Ø 40 mm (11-18 kg)
Lilla – medium Ø 50 mm (18-30 kg) 
Gul – large Ø 60 mm (30-60 kg). 

Varenr. 13021314008-R 
Listepris kr. 132 pr. stk. 

Malmsten 
Skumarmpuder til voksne. Armpuderne er fremstillet i blød 
EVA-skum, som er slidstærk og behageligt mod huden.

Varenr. 13021314008-A 
Grøn – Small Ø 80 mm. Listepris kr. 167 pr. stk. 
Sort – large Ø 100 mm. Listepris kr. 172 pr. stk. 

ARMVINGER & 
SVØMMEBÆLTER
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BECO 
”Sealife”-svømmesæde med farverigt havdyrsprint. Sædet har 
rygstøtte og kan bruges til børn med en kropsvægt på op til 11 
kg. 

Varenr. 020496070 
Listepris kr. 111 pr. stk.

BECO 
”Sealife”-svømmebælte med farverigt havdyrsprint. Bæltet har 
fem flydeblokke og spænde på maven, som kan justeres for en 
perfekt pasform. Kan bruges til børn med en kropsvægt på 15-
30 kg. Farver: Grøn og pink.

Varenr. 020496071
Listepris kr. 58 pr. stk.

BECO 
Svømmebælte med flydeblokke i PE-skum og justerbar strop for 
en behagelig pasform. Farve: Rød. 
• Varenr. 02049662 (fem flydeblokke): 15-30 kg
• Varenr. 02049663 (seks flydeblokke): 30-60 kg

Listepris (fem flydeblokke) kr. 54 pr. stk.
Listepris (seks flydeblokke) kr. 64 pr. stk.

BECO 
Svømmebælte i klassisk design med justerbar mavestrop for en 
behagelig pasform. Fremstillet i blød skum, som føles rart mod 
huden. 
• Varenr. 02049647-S (rød): 15-18 kg Listepris kr. 77 pr. stk.
• Varenr. 02049647-M (lilla): 18-30 kg Listepris kr. 80 pr. stk.
• Varenr. 02049647-L (gul): 30-60 kg Listepris kr. 82 pr. stk.
• Varenr. 02049647-XL (grøn): 60+ kg Listepris kr. 86 pr. stk.
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BECO
”Sealife”-svømmevest med farverigt havdyrsprint. Vesten er 
fremstillet i blød neopren og har justerbare stropper for en 
perfekt pasform. 
Farver: Grøn og pink. 

Small 15-18 kg
Medium 18-30 kg.

Varenr. 02049639 
Listepris kr. 172 pr. stk.

BECO
Svømmesæde i orange farve. Fremstillet i tyk plast og med 
rygstøtte. Kan bruges til børn med en kropsvægt op til 11 kg. 

Varenr. 020498131 
Listepris kr. 111 pr. stk.
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EDUSHAPE
Spejle med håndtag. Rammen er fremstillet i skum, som gør 
spejlet flydende og egnet til leg i vand. Sælges i pakker á 4 stk. i 
assorterede farver. 

Varenr. 1605526040
Listepris kr. 173 pr. stk.

BECO
Flydende ”spejlæg” til træning af vejrtrækningsteknik under 
svømning. Leveres i pakker á 10 stk i assorterede farver.

Varenr. 02049601 
Listepris kr. 69 pr. stk.

BECO
Pool noodles i kasse med 24 stk. Assorterede farver: Blå, rød, 
grøn og gul. Længde: 160 cm. Diameter: 7 cm.

Varenr. 020469924 
Listepris kr. 413 pr. stk.

BECO
Pool noodle ”Compact” fremstillet i fleksibelt PE-skum. 
”Compact”-udgaven er kendetegnet ved at være særligt robust. 
Farve: Orange. Længde: 160 cm. Diameter: 7,5 cm.

Varenr. 020496951 
Listepris kr. 31 pr. kasse.

SPIL & LEG
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SPIL & LEG

Malmsten 
Plastikspand til leg i og ved vand. Assorterede farver.

Varenr. 13021410013 
Listepris kr. 33 pr. stk.

Malmsten 
Plastikkande til leg i og ved vand. Assorterede farver.

Varenr. 13021410015 
Listepris kr. 62 pr. stk.

BECO
”Sealife”-badebold med farverigt havdyrsprint. Diameter: 40 cm.

Varenr. 020496064
Listepris kr. 23 pr. stk.
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BECO
Strandtennis-sæt i neopren med Hawaii-print i assorterede 
farver. Et sæt består af to ketsjere og en bold. 
Sølges enkeltvis.

Varenr. 02049556 
Listepris kr. 84 pr. stk.



Malmsten 
Plastikbåd til leg i og ved vand. Farve: Rød.

Varenr. 13021410014 
Listepris kr. 26 pr. stk.

Malmsten 
Plastikskovl til leg i og ved vand. Assorterede farver.

Varenr. 13021410017 
Listepris kr. 23 pr. stk.

Malmsten 
Plastikskovl til leg i og ved vand. Assorterede farver.

Varenr. 13021400012 
Listepris kr. 17 pr. stk.
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BECO 
Dykkerring med lameller, som gør, at den er nem at gribe fat i. 
Farver: Gul, grøn og rød. Diameter: 15 cm. 

Varenr. 02049606 
Listepris kr. 19 pr. stk.

DYKKELEGETØJ

BECO 
Dykkerringe udformet som forskellige havdyr. Et sæt indeholder 
4 stk. dykkerringe. 

Varenr. 020496050 
Listepris kr. 73 pr. stk.

BECO 
Dykkerring udformet som en skildpadde. Farver: Gul, rød og 
grøn. 

Varenr. 02049622 
Listepris kr. 24 pr. stk.

BECO 
Dykkerring med glat overflade. Farver: Gul, grøn og rød. 
Diameter: 14 cm. 

Varenr. 02049607
Listepris kr. 17 pr. stk.
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BECO 
”Ray”-dykkerring udformet som en rokke. Fremstillet i plast med 
en glat overflade og i en frisk signalfarve, som gør den nem at se 
på bassinbunden.

Varenr. 02049652
Listepris kr. 21 pr. stk.

BECO 
”Pinky”-dykkerring udformet som en fisk. Fremstillet i plast med 
en glat overflade og i en frisk signalfarve, som gør den nem at se 
på bassinbunden.

Varenr. 02049651 
Listepris kr. 21 pr. stk.

BECO 
”Sidney”-dykkerring udformet som en delfin. Fremstillet i plast 
med en glat overflade og i en frisk signalfarve, som gør den nem 
at se på bassinbunden.

Varenr. 02049650 
Listepris kr. 21 pr. stk.



Aquajogging de Buffel 
Håndvægte i PE-skum til AquaFitness. Længde: 28 cm. 
Diameter: 14 cm.

Varenr. 01022300 
Listepris kr. 141 pr. par. 

Aquajogging de Buffel 
Håndvægte i PE-skum til AquaFitness. 
Længde: 28 cm. Diameter: 11 cm.

Varenr. 01022200 
Listepris kr. 117 pr. par. 

BECO 
“Aqua Jogger”-træningsbælte til AquaFitness og løbetræning 
i vand. Bæltet er fremstillet i PE-skum og har justerbar 
mavestrop for en god pasform. Kan bruges af voksne med en 
kropsvægt på op til 100 kg. 

Varenr. 02049617 
Listepris kr. 123 pr. stk.

BECO 
Håndvægte i PE-skum med klassisk design til AquaFitness. 
Sælges parvis. Farve: Blå med sort håndtag.
• Varenr. 02049626: Large – 26 x 16 cm   

Listepris kr. 118 pr. par. 

• Varenr. 02049627: Medium – 22 x 16 cm  
Listepris kr. 110 pr. par.

AQUAFITNESS
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AQUAFITNESS

Aquajogging de Buffel 
Bentræner i PE-skum til AquaFitness. Størrelse: X-large. 

Varenr. 01023400 
Listepris kr. 184 pr. par. 

Aquajogging de Buffel 
Bentræner i PE-skum til AquaFitness. Størrelse: Large.

Varenr. 01023300 
Listepris kr. 154 pr. par. 
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Absolute Nordic Skincare 
Fugtgivende og skånsomt rensende body wash med mild 
blomsterduft. Svanemærket.

Varenr. 190131005
Listepris kr. 3 pr. stk.

Absolute Nordic Skincare 
Shampoo med mild blomsterduft. Svanemærket.

Varenr. 190131006
Listepris kr. 3 pr. Stk.

Absolute Nordic Skincare 
Fugtgivende body milk med mild blomsterduft. Svanemærket..

Varenr. 190131008
Listepris kr. 3,25 pr. stk.

BAD & PLEJE
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Absolute Nordic Skincare 
Blødgørende hårbalsam med mild blomsterduft. Svanemærket.

Varenr. 190131010
Listepris kr. 3,25 pr. stk.

Malmsten
Pusleplade i EVA-skum, som er slidstærkt og blødt for baby at 
ligge på. Puslepladen er nem at rengøre og hygiejnisk. Pladen 
har høje kanter, så baby ikke kan rulle over kanten. Fås i flere 
farvekombinationer. 
Længde: 700 mm. Bredde: 500 mm. Højde: 30 mm.

Varenr. 13021412001 
Listepris kr. 765 pr. stk
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NOS-kataloget indeholder vores Never Out Of Stock-
produkter, dvs. produkter, som vi altid har på lager. 

NOS-produkterne har vi på eget lager og kan som 
hovedregel sende dem til dig med dag-til-dag levering, 
hvis du bestiller inden kl. 12.00 (på hverdage). 

Vi tager forbehold for trykfejl.
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