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WATERSPORT ONDERVEST MET VERWARMING

Green STANDAARD

De Thermalution Green Grade is het 
standaard instapmodel verwarmingsvest, 
gemaakt om je warm te houden in alle 
denkbare koude omgevingen van de 
watersport en de duiksport. Geschikt om te 
gebruiken  onder een wetsuit of onder een 
droogpak. 

Model: PSD  Type: 09-AI
Maatvoering: XS, S, M, L, XL, XXL

Surf Series 
Het Thermalution Surf model  was ’s 
werelds eerste verwarmingsvest dat op een 
accu werkt. Het is een sportief model en 
praktisch in gebruik. In de winter is dit je 
beste vriend om warm te blijven tijdens het 
surfen of watersporten.

Model: PSD  Type: 05-DI
Maatvoering: XS, S, M, L, XL, XXL

Maak het onmogelijke mogelijk!
Heb je er wel eens aan gedacht om je elektrische 
deken mee te nemen in het water om je warm te 

houden? Met de Thermalution Green Grade is 
deze fantasie werkelijkheid geworden. Dankzij het 
verwarmingssysteem van niet metalen onderdelen 

en de goed uitgebalanceerde mix van nylon en 
lycra in een ondervest,  heb je nu een innovatieve 

warmtebron voor zowel boven als onderwater. 

Versla de kou!
Iedereen wil niets liever dan de meeste tijd 
spenderen aan de dingen die we het leukste 
vinden. En dat gaat ook op voor watersporten 
als surfen, zeilen en duiken. Zorg er voor dat de 
kou niet tussen jou en de golven in de weg staat. 
Laat de Thermalution Surf het gene zijn dat ervoor 
zorgt dat jij in de winter gewoon lekker het water 
op of in kan gaan. De kou is verslagen. Niets staat 
je meer in de weg.   

Magneet schuifschakelaar aan een spiraalkabel
3 standen

Model : SPE  Type: 005-B

Magneet schuifschakelaar aan een spiraalkabel. 
3 standen
Model : SPE  Type: 005-B

Type schakelaar Type schakelaar

Accu Accu

14,8V 2200 mAh
1x Lithium Polymeer batterij.

Model: SPE   Type: 002-G

7,4V 2200 mAh
2x Lithium Polymeer batterij.
Model: SPE   Type: 002-C
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WATERSPORT

Blue grade  ALL ROUND

De Thermalution Blue grade is de ideale oplossing 
als verwarmingsvest onder zowel een natpak als 
onder een droogpak. Met behulp van de CPS 
magneet schakelaar kan je gemakkelijk wisselen in 
de warmte standen onderwater. Tot 50 meter diepte 
waterdicht. De Blue grade heeft een gunstige prijs 
kwaliteit verhouding. Vanaf nu duik je wam, in elke 
zee of meer,  in elk seizoen!

Model: PSD  Type: 10-AI
Maatvoering: XS, S, M, L, XL, XXL

Compact Dive  
De Compact Dive is het verwarmingsvest in 
de collectie van Thermalution dat het model 
heeft van een T-shirt. Deze is te gebruiken 
onder een natpak en onder een droogpak. 
Uitgevoerd met een 3 standen schakelaar 
en waterdicht tot 70 meter maakt deze serie 
je duiken tot een onvergetelijk comfortabel 
avontuur.   

Model: PSD  Type: 05-CI
Maatvoering: XS, S, M, L, XL, XXL

Zonder knoppen
De Bleu grade bedien je met behulp van de 

CPS magneet schakelaar aan een spiraalkoord 
op het vest met een magneet op een polsband. 
Daardoor ben je in staat om in de meest koude 

omstandigheden het vest aan te schakelen, zelfs 
met handschoenen aan. Duiken wordt weer een 

aangename beleving met het verwarmingsvest van 
Thermalution.

Kou of avontuur
Duiken is een sport dat een combinatie is van 
ontdekken, avontuur en beleving. Vaak ook die 
van kou. De enige manier om kou van deze lijst 
af te kunnen strepen is door een Thermalution 
Compact Dive  te gaan gebruiken. De kou wordt 
dan vervangen door een heerlijk warm deken van 
comfort.  

CPS Magneet schakelaar aan een spiraalkabel. 
3 standen

Model : SPE  Type: 005-B

Magneet schuifschakelaar aan een spiraalkabel. 
3 standen
Model : SPE  Type: 005-C

Type schakelaar Type schakelaar

Accu Accu

7,4V 2200 mAh
2x Lithium Polymeer batterij.

Model: SPE   Type: 002-C

7,4V 2200 mAh
2x Lithium Polymeer batterij.
Model: SPE   Type: 002-C
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WATERSPORT

Uren meer  duik plezier met de Yellow 
Grade PLUS van Thermalution. De hoge 
accu capaciteit en de draadloze afstand 
bediening om het vest te schakelen geven 
je ongelimiteerde vrijheid in diepte en 
tijd om het warm te hebben onder alle 
omstandigheden. 

Model: PSD  Type: 08-DI
Maatvoering: XS, S, M, L, XL, XXL

Yellow Grade Plus  ADVANCED

Bij de Red Grade Plus is de warmtebron 
op de rug geïntegreerd in een compleet 
onderpak voor een droogpak.  Daardoor is 
een los onderpak vaak overbodig en zit de 
warmte gelijk op de juiste plaats. De Red 
Grade is voor de ultieme droogpak duiker.     

 Model: PSD  Type: 08-CH
 Maatvoering: S, M, L, XL 

Controle over alles!
Vanaf nu heb je niet alleen controle over je duiken, 

maar ook over je warmte. Met een druk op de 
knop schakel je onderwater een comfortabele 

bron van warmte aan in 3 verschillende niveaus. 
Met een capaciteit van 4 uur warmte en een diepte 
bereik van 100 meter in nat of droogpak heb jij nu 

ook de controle over de warmte!

Alles in één!
Geen gehannes met een ondervest en een los 
onderpak. Gewoon alles in een. Schakel de warmte 
aan met een druk op de knop  van de draadloze 
afstandsbediening,  in drie verschillende standen.  
Met een capaciteit van 4 uur warmte en een diepte 
bereik van 100 meter in je droogpak hoef jij het 
nooit meer koud te hebben!

Oplaadbare draadloze afstandsbediening. 3 
standen

Model : SPE  Type: 005-F

Oplaadbare draadloze 
afstandsbediening. 3 Standen
Model : SPE  Type: 005-F

Type schakelaar Type schakelaar

Accu Accu

7,4V 4400 mAh
2x Lithium Polymeer batterij.

Model: SPE   Type: 002-E

7,4V 4400 mAh
2x Lithium Polymeer batterij.
Model: SPE   Type: 002-E

Red Grade Plus  
PROFESSIONAL

warmte gelijk op de juiste plaats. De Red warmte gelijk op de juiste plaats. De Red 
Grade is voor de ultieme droogpak duiker.     Grade is voor de ultieme droogpak duiker.     

 Model: PSD  Type: 08-CH Model: PSD  Type: 08-CH
 Maatvoering: S, M, L, XL  Maatvoering: S, M, L, XL 

afstandsbediening. 3 Standen
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WATERSPORT

Als je het nooit warm genoeg kan hebben, 
dan is de Thermalution Red Grade Ultra 
de ultieme oplossing. Deze heeft een 
warmte bron op de rug en tevens 2 op de 
bovenbenen. Dit alles geïntegreerd in een 
compleet onderpak.

Model: PSD  Type: 08-EH
Maatvoering: S, M, L, XL, XXl, XXXL

Red Grade Ultra PROFESSIONAL

Extra warm!
Warm, warmer, warmst, dat is de Thermalution 
Ultra. Een dubbel uitgevoerd warmte systeem 

in een onderpak. Schakel de warmte aan 
met een druk op de knop  van de draadloze 

afstandsbediening,  in drie verschillende standen.  
Met een capaciteit van 2 uur warmte en een diepte 

bereik van 100 meter in je droogpak hoef jij het 
nooit meer koud te hebben!

Oplaadbare draadloze 
afstandsbediening. 3 Standen

Model : SPE  Type: 005-F

Type schakelaar

Accu

14,8V 2200 mAh
2x Lithium Polymeer batterij.

Model: SPE   Type: 002-G

Maatvoering: S, M, L, XL, XXl, XXXL

afstandsbediening. 3 Standen
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Door een Thermalution verwarmingsvest te 
gebruiken onder je natpak of droogpak heb 
je het warmer onderwater. Dat is niet alleen 
comfortabeler, maar ook nog eens veiliger ook. 
Je zult meer plezier beleven tijdens het duiken 
omdat je je beter voelt. Je kan vaker en langer 
gaan duiken en meer uit je hobby of sport halen. 
Kortom, er is geen reden om het niet te doen!  

Elk verwarmingsvest van Thermalution is 
uitgevoerd met een FIR infrarood warmte systeem 
dat geïntegreerd is in het vest op de rug. Het is 
gemaakt van een niet metalen warmte technologie, 
genaamd ThermalTec. De warmte van FIR infrarood 
wordt heel erg goed door het lichaam geabsorbeerd 
en afgegeven aan het circulatiesysteem. Onder 
koude omstandigheden blijft je licham met FIR 
infrarood warmte veel langer op temperatuur, of je 
krijgt het minder snel koud. 

Het verwarmingssysteem is volledig  waterdicht en 
kan, afhankelijk van het model, gebruikt worden 
onder een wetsuit en/of onder een droogpak. De 
bediening van het Thermalution verwarmingsvest 
gaat door middel van een schakelsysteem aan een 
spiraalkabel of met behulp van een 

oplaadbare draadloze afstand bediening. Het is 
het gebruikersgemak en de gebruikers duur dat de 
doorslag zal geven in welk model het beste bij je 
past. Elk vest geeft, ongeacht het model, dezelfde 
hoeveelheid warmte in 3 verschillende niveaus. De 
verwarmingsvesten werken op Lithium Polymeer 
accu’s welke onder de armen, aan de kant van de 
rug gepositioneerd worden. De capaciteit of te wel 
de brandduur van het vest wordt bepaald door het 
model accu dat gebruikt wordt en de stand waar in 
de verwarming wordt gebruikt. Deze varieert van 
minimaal 90 minuten tot maximaal 4 uur. De accu’s 
zijn oplaadbaar door middel van de meegeleverde 
lader. 

Thermalution verwarmingsvesten zijn eenvoudig 
in gebruik en opslag. Ze hebben dezelfde zorg 
en onderhoud nodig als andere elektronische 
duikartikelen zoals bijvoorbeeld een duiklamp 
of onderwatercamera. Door deze op de juiste 
wijze te gebruiken heb je jaren lang plezier van je 
verwarmingsvest.

Meer informatie en verkoopadressen op: 
www.thermalution.nl 

Kou hoeft geen beperking meer te zijn!
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Nijverheidstraat 6G rood • 3144 CL Maassluis •  The Nether lands 
Tel .  +31 (0)10 59 103 88 • info@seal i febenelux.nl

www.thermalution.nl

Import & Distribution:

Sealife Benelux B.V.
Nijverheidstraat 6G rood • 3144 CL Maassluis •  The Nether lands 
Tel .  +31 (0)10 59 103 88 • info@seal i febenelux.nl

www.thermalution.nl

Import & Distribution:

Sealife Benelux B.V.

Duik nooit zonder een Thermalution!
Door een ondervest met verwarming te gebruiken, verander je elk 
duikpak in een warmtebron.

Thermalution ondervesten met verwarming zijn uitgerust met 
vooruitstrevende Thermal technologie werkend op accu’s en zijn 
geschikt voor gebruik onder zowel een droogpak als onder een natpak. 
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