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AMANZI

het Australische merk voor dames sportzwemkleding. AMANZI brengt zeer unieke, stijlvolle, kleurrijke zwemkleding. Lees hier meer over AMANZI. Direct naar de artikelen
van AMANZI klik hier.

Arena is een authentiek zwemkledingmerk voor alle atleten en sportliefhebbers. Waar watersport is, is Arena. Arena wordt, door topsporters en overige watersportliefhebbers beschouwd als het merk met innovatieve watersportbenodigdheden en extreem robuuste en
duurzame badmode. Lees hier meer. Direct naar artikelen van Arena klik hier.

Contigo reisbekers, waterflessen, kinderflessen en koffiemokken zijn voor consumenten
die een oplossing zoeken in dagelijkse uitdagingen behorend bij hun actieve leefstijl. Wetende dat eten en drinken onderweg rommel geeft en lastig uit te voeren is, heeft Contigo een
lijn ontwikkeld met eenvoudige, vanuit functionele innovatie, milieuvriendelijke drinkbekers
en flessen om mensen te helpen bij de overwinning van deze dagelijkse uitdagingen.
Lees hier meer over Contigo. Direct naar artikelen van Contigo klik hier.

Essenuoto is een Italiaanse onderneming die zich richt op de wedstrijdzwemsport in de
breedste zin. In het assortiment zit wedstrijdzwemkleding voor zowel training als wedstrijd
(zowel wedstrijdzwemmen, waterpolo als open water zwemmen), daarnaast materialen van
caps, handdoeken tot aquafitness apparatuur. Lees hier meer over Essenuoto. Direct naar
artikelen van Essenuoto klik hier.

FINIS is in 1993 in Noord California opgericht door John Mix en Olympisch goud winnaar
Pablo Morales. Zij begrepen dat verbetering van de techniek het geheim is om sneller te
zwemmen en meer plezier aan de zwemsport te beleven. Lees hier meer over FINIS. Klik
hier om naar de artikelen van FINIS te gaan.
In 2002 begon Funky Trunks met de verkoop van zwemkleding in Australië. De omzet
steeg enorm, de Australiërs hielden van de modellen en de specifieke prints. Nu een aantal
jaar later is Funky Trunks doorgebroken in Europa. Lees hier meer over Way Funky, Funky
Trunks en Funkita. Direct naar artikelen van Way Funky klik hier.

Lane 4

is een onderneming gevestigd in Olsfors in Zweden. Lane 4 is een volledig onafhankelijk bedrijf zonder links aan andere merken. Alle ontwerpen worden geproduceerd in
de eigen fabrieken in Europa en China. Lees hier meer over Lane 4. Direct naar artikelen van
Lane 4 klik hier.

Natural Hero

houdt van de natuur en is actief. Daarom heeft Natural Hero samen met natuurkundigen en sportfysiotherapeuten een lijn producten samengesteld die een effectief herstel
bevorderen na het sporten met respect voor de planeet. Natural Hero is een zelfstandige onderneming gevestigd in Newcastle, Engeland. Lees hier meer over Natural Hero. Direct naar de artikelen van Natural Hero klik hier.

“Wij verplichten ons om kwaliteitsproducten te fabriceren voor vrouwen met een actieve leefstijl”, aldus de Amerikaanse Jena Schuster en Laurie Meliott de eigenaren van Reflect Sports.
Lees hier meer over Reflect Sports en hun producten. Direct naar de verzorgingsproducten klik
hier.

Rocket Science Sports

levert zwemkleding voor triathlon op basis van nieuwe innovatieve
producten op basis van gedetailleerd wetenschappelijk onderzoek. Producten worden ontworpen
om aero- en hydrodynamiek, duurzaamheid, efficiëntie te maximaliseren. De producten worden
uitgebreid getest en aangepast zodat het perfecte product op de markt kan worden geïntroduceerd. Lees hier meer over RSS en ga hier direct naar hun producten.

Het merk

Speedo is in 1928 ontstaan in Sydney, Australië.

In 2000 lanceert Speedo het "haaienpak" onder de naam FastSkin. Dit pak was revolutionair.
Het materiaal verminderde de weerstand en verhoogde de snelheid. Het pak werd bekroond voor
het beste design. Lees hier meer over Speedo. Klik hier om direct naar de producten te gaan.

TABATA

Co is een internationale fabrikant op het gebied van sportartikelen, met name Scuba

benodigdheden. Het onderdeel View richt zich op wedstrijdzwembrillen. Als een van de weinige
levranciers heeft View ook wedstrijdzwembrillen op sterkte. Lees hier meer over Tabata. Klik hier
om direct naar de producten te gaan.

TYR is vernoemd naar de mythische Noorse god van de krijgers en de godheid van alle atleten.
Het TYR merk belichaamt de competitieve geest van de sport en is een symbool van moed en
overwinning. Meer weten over TYR klik hier. Direct naar de artikelen klik hier.

