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LIQUIDSKIN
De belangrijkste vernieuwing sinds de introductie 
van siliconen maskers: exclusieve Bi-silicone-
technologie. Twee verschillende soorten silicone: 
een stugger deel voor ondersteuning van de 
structuur en een zachter deel dat in aanraking 
met uw gezicht komt. 45% zachter op de huid 
voor ongeëvenaard comfort. 270% elastischer 
voor een perfecte pasvorm. 

TWEE GLAZEN
Vanwege de constructie hebben maskers met 
twee glazen meestal een kleiner inwendig 
volume. U bent gegarandeerd van een fantastisch, 
sterk masker. Bovendien ideaal voor mensen die 
optische glazen gebruiken. 

ERGO-GESPEN
Mares gebruikt de meest innovatieve gespen ter 
wereld. Dankzij deze gespen kunt u de gespleten 
band snel en intuïttief verstellen. De gespen zijn 
sterk, maar compact, en specifi ek ontwikkeld 
voor bevestiging op het gelaatstuk.

TRICOMFORT
Tricomfort wil zeggen dat er ter hoogte van het 
voorhoofd en de neus op het frame een iets zachter 
materiaal is aangebracht. En dat maakt dat het 
masker ook tijdens lange of herhalingsduiken 
uitermate prettig zit.

KLEINER INWENDIG VOLUME
Maskers met een kleiner inwendig volume zijn 
compacter, u kunt ze zelfs kwijt in de zak van een 
jacket. De afstand tussen het glas en de ogen is 
kleiner, waardoor uw gezichtsveld groter wordt. 
Voor freedivers betekent een kleiner volume ook 
gemakkelijker klaren.

EÉN GLAS
De ideale keuze als u een open gezichtsveld 
wenst. Het juiste masker als u een panoramisch 
beeld van de onderwaterwereld wilt. 

MOGELIJKHEID VAN OPTISCHE 
GLAZEN
Mares levert voor het merendeel van de maskers 
ook optische glazen. Behalve glazen in minsterkten 
(-1 tot en met -7) zijn er voor enkele modellen ook 
plusglazen (+1,5 tot en met +3) verkrijgbaar. U kunt 
de optische glazen snel en zonder veel moeite in 
het masker zetten. 

GESPEN OP HET GELAATSTUK
Als de gespen op het gelaatstuk bevestigd 
worden, wordt het masker nog hydrodynamischer 
omdat de band dichter tegen het hoofd aan zit. 
Daarnaast staat de spanning van de band op het 
gelaatstuk en niet direct op het frame, waardoor 
dit minder in het gelaat wordt gedrukt.

GROTER GEZICHTSVELD
De afdelingen R&D en Design van Mares hebben 
allerlei computersimulaties en onderzoek naar de 
vormen van diverse gezichten gedaan. Dat heeft 
geresulteerd in maskers die fantastisch comfort 
combineren met een ongeloofl ijk gezichtsveld.

MIDDELGROOT
Mares heeft hard gewerkt aan een maskerlijn van 
middelgroot formaat. Voor volwassenen met een 
smal gezicht en jonge duikers is dat ideaal. Ook 
voor deze duikers is er een Mares-masker met 
een perfecte pasvorm.
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X-Vision 
LiquidSkin

X-Vision 
Mid 

LiquidSkin

Star 
LiquidSkin Demon X-Vision X-Vision 

Mid Vizeer Pure 
Vizeer

Pure 
Vision Kona Kona Mid Opera

Code 411027 411029 411030 411025 411015 411024 411257 411258 411217 411252 411253 411019

Kleuren  CBLBL
 SBKBK
 CYLYL
 CSIBL
 CBGBGR
 CPKPK
 CSIYL
 CRDRD
 CGNGN

 CBLBL
 CYLYL
 CBGBGR
 CPKPK
 CRDRD
 CGNGN

 CBLBL
 CYLYL
 CRDRD

 CLBL
 CLSI
 CLGR
 CLRD
 CLYL
 BKSI

 CLCBL
 CLCL
 CLRD
 BKBK
 CLCYL
 CLSBL

 CLBGR
 CLRD
 CLWLB
 CLCLBL
 BKBK
 CLSPK

 CYLCL
 CBLCL
 CGNCL
 CBKCL
 CRDCL

 CBLCL
 CYLCL
 CPKCL
 CGNCL

 CLBL
 CLYL
 BKBK
 CLBGR

 YLCL
 TQCL
 BLCL
 BKBK
 RDCL

 BLCL
 YLCL
 TQCL
 BKBK
 RDCL

 RYLCL
 RBLCL
 TBKBK

 LiquidSkin � � �

Eén glas � �

Twee glazen � � � � � � � � � �

Mogelijkheid van 
optische glazen � � � � � �

Ergo-gespen � � � � � � �

Gespen op het 
gelaatstuk � � � � � � � � � � �

Tricomfort �

Groter gezichtsveld � � � � � �

Kleiner inwendig 
volume � � � � � �

Middelgroot � � � � �

Inwendig volume (S-M-L) M S S L M S M L L M S M

Gewicht (gr) 190 178 140 205 190 184 170 170 199 192 157 180

Optische glazen (optioneel)

Code 411187   
van -1 tot en 

met -7 

Code 411187   
van -1 tot en 

met -7 
nee

Code 411190  
van -1 tot en 

met -7 

Code 411186    
van -1 tot en 

met -7 

Code 411186  
van -1 tot en 

met -7 
nee nee nee nee nee

Code 411182  
van -1 tot en 

met -7 

Code 411186     
van +1,5 tot 
en met +3 

Code 411186  
van +1,5 tot 
en met +3 

nee
Code 411190    
van +1,5 tot 
en met +3 

Code 411186
van +1,5 tot 
en met +3 

Code 411186
van +1,5 tot 
en met +3 

nee nee nee nee nee nee




