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MAN Lengte Gewicht Borst Taille Heupen Binnenkant been Laarzen

Small 165 - 170cm 60 - 67kg 92 - 97cm 74 - 79cm 86 - 91cm 69cm 41 - 42

Medium 170 - 175cm 67 - 73kg 97 - 101cm 79 - 84cm 91 - 97cm 71cm 42 - 43

Medium Large 175 - 180cm 76 - 86kg 101 - 107cm 84 - 89cm 97 - 101cm 74cm 42 - 43

Large 180 - 185cm 86 - 95kg 107 - 112cm 89 - 94cm 101 - 107cm 76cm 43 - 44

Extra Large 185 - 190cm 95 - 105kg 112 - 117cm 94 - 99cm 107 - 112cm 81cm 44 - 45

Extra Extra Large 190 - 195cm 105 - 121kg 117 - 122cm 99 - 104cm 112 - 117cm 84cm 45 - 46

“Off the Peg - Made to Fit”
Deze brochure gaat specifiek over de Ri1-100 “Off the Peg”.
Ondanks standaard confectie garandeert O’Three een perfecte 
pasvorm. Door onze uitgebreide maatcollectie en de vele 
mogelijke aanpassingen, zoals bijvoorbeeld kortere seals, 
armen en benen of een andere schoenmaat, kunnen we veel 
verschillende figuren en maten in een “Off the Peg” pak krijgen, 
we doen dit al vele jaren en we hebben dit proces “Off the Peg – 
Made to Fit” genoemd.

Onze standaard maattabel helpt bij de “Off the Peg – Made to 
Fit”  service, maak er gebruik van.

Help O’Three beoordelen of je een “Off the Peg – Made to Fit” 
maat hebt, en de eventuele aanpassingen die gedaan moeten 
worden, door ons online maatformulier in te vullen op  
othree.co.uk. Bellen mag natuurlijk ook.

Garantie
O’Three heeft een hoge reputatie wat betreft het produceren 
van high quality “Off the Peg – Made to Fit”  droogpakken en het 
leveren van ongekende service. Dit is onze core-activity.

Binnen het bedrijf hebben wij een enorme rijkdom aan kennis 
behaald door het behoud van ons personeel waarvan de meeste 
al meer dan 10 jaar bij ons zijn.

Elk droogpak heeft garantie op defecten in materiaal en montage 
gedurende 3 jaar. In het onwaarschijnlijke geval dat er in die 
periode toch een probleem ontstaat zal O’Three, na inspectie en 
vaststelling van het defect en met inachtneming van normale 
slijtage, het pak repareren of vervangen.

 
In andere woorden:
In deze tijd van rechtszaken en geschillen is O’Three trots op zijn 
“geen onzin, geen gedoe” manier van after sales service – er gaat 
niks boven een tevreden klant.

O’Three is in staat deze after sales service te bewerkstelligen door 
het wederzijdse vertrouwen dat met de klant wordt opgebouwd.

Voor meer informatie ga je naar othree.co.uk
Locatie:  Portland Bill, UK.
Uitvalsbasis voor de beste duikgebieden in de UK.

Maattabel

Pre-productie testen van de Ri1-100

Antarctica : Martin McGrath Newquay, UK : Kevin Rainford Zuidkust, UK : Mark Powel



Vooruitgang in neoprene vandaag, 

van overmorgen.
voor de technische grenzen

Verandering in drijfvermogen  

Verminderde dikte,     
verhoogde duurzaamheid.

is praktisch nul.

Specificatie:

O’Three heeft zijn reputatie met neoprene droogpakken 
opgebouwd en wij zijn heilig overtuigd van neoprene en de vele 
voordelen ervan ten opzichte van andere materialen. Door de 
ontwikkeling en technieken van het hedendaagse duiken worden 
dieptes en duiktijden behaald die simpelweg verbluffend zijn. 
Neoprene wordt in nieuwe territoria meegenomen.

In de laatste jaren heeft O’Three het geluk gehad betrokken te 
zijn geweest bij verschillende  grensverleggende expedities. Onze 
pakken zijn daar letterlijk tot in het extreme met succes gebruikt. 

Het nieuwe Constant Compression Neoprene (CCN) van O’Three 
levert dusdanig hoge prestaties dat alle hordes op grote diepte 
en tijdens lange duiken probleemloos worden genomen. Dit 
spreekt zowel neoprene als trilaminaat duikers aan. 

                De buitenlaag:
De Ri buitenlaag is zijn twaalfde jaar ingegaan. De impregnatie 
is nu beter dan ooit tevoren en geeft het pak een extreem 
sterke en ‘snag’ resistente afwerking. Deze verbeteringen 
zorgen ook voor sneller drogen van het pak, wat weer betere 
resistentie tegen wind chill geeft.

                Het neoprene:
Dankzij enorme sprongen voorwaarts in technologie en 
productie heeft O’Three een compressed neoprene, van slechts 
1mm dik, ontwikkeld met verbazingwekkend goede isolatie 
eigenschappen. Het drijfvermogen blijft vrijwel gelijk op alle 
dieptes en het materiaal is flexibeler en duurzamer dan wij ooit 
voor mogelijk hielden.

                De binnenlaag:
Nog een nieuwe ontwikkeling is de Contained Core Laminate 
(CCL) binnenlaag. Onzichtbaar weggestopt in het pak, zorgt dit 
interne materiaal ervoor dat het Constant Compression Neoprene 
(CCN) zo ongelooflijk sterk is, ondanks de geringe dikte.

1.1mm Constant Compression Neoprene.

2.5mm Micro-Mesh,  
comfortabel super stretch.

Impact-bestendige gegoten beschermers 
op schouders, knieën en ellebogen.

Apeks laag profiel auto dump en swivel 
inflator met carbon gevlochten slang.

Kwaliteits BDM droogrits. 

Extra bescherming voor die zo 
belangrijke rits.

SOLAS (Safety Of Life At Sea) gekeurd.

Intern en low-profile.

Slijtvast PU.

Intern Elastiek en Compleet Verstelbaar.

Lange Perfect Fit Xstend polsseals.

Cargo25 met ingebouwde slate pocket 
en D-ring.

Gebonden, chemisch uitgehard en 
versterkt met Nylon gecoate tape.

Voorgevormde voet met versterkte zool. 
Ergonomisch design met Strap-Down 
enkels en ingebouwde Vin-Stop.

Materiaal :
  

Nek :
  

Beschermers :
 

Ventielen & Slang : 

Rits :
  

Rits Protector : 
   

Reflectors: :

Bretels : 

Graphics : 

Taille :

Polsen :

Pocket : 
 

Naden :
 

Laarzen : 

Pas je Ri1-100 aan
De volgende opties zijn tegen meerprijs 
verkrijgbaar:

•	 Front Rits
•	 P Zip
•	 P-Valve
•	 Droge handschoenen 

Indien er iets gewenst is wat hier niet 
genoemd wordt bel ons dan.

•	 Laars Opties
•	 Ventiel Opties
•	 Vaste Kap
•	 Pockets

Klaar om te duiken
Je pak komt compleet met:

•	 Kwaliteits droogpak tas, met omkleedmat
•	 Semi-droog kap met luchtuitlaat
•	 Jollop seal lube
•	 Bijenwax
•	 Zip Slip

Meer insulatie, 
met minder volume
Door slim gebruik van onderpakken zoals 
O’Three’s PPB lagen systeem kun je met dit pak 
in zeer uiteenlopende temperaturen duiken. 


