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Easybreathe Adapter - 28751
Denna Adapter passar Decathlons Easybreathe snorkelmask och till Sundströms filter.  
Du köper själv in de filter, förfilter, damasker och förfilterhållare du vill ha. Alla  
detaljer är standard och går enkelt att köpa in. Se nedan för förslag på artikelnummer.
Vår Adapter består av 2 delar för att enkelt kunna anpassas till det filter du önskar  
använda.

Hos oss kan ni köpa kompletta 3D-printade Easybreathe Adapter med EN 148-1 gänga 
som passar till bl.a. Sundström runda filter eller 3M om är mer rektangulära. Bara Adaptern 
används till de runda filterna med Filteradapter och om du skruvar på den lilla pluggen så 
kan du använda de rektangulära filterna, se bilder bredvid.

Priser, exkl. moms och frakt 
Benämning    Artikelnr. Pris/st
Komplett Esaybreathe Adapter  28751  320kr/st 
(Komplett med 1st Adapter och 1st Plugg)

Material och Teknik 
Detaljerna är gjorda i en Nylonplast och har en skikttjocklek 0,080mm. Materialet är  
biokompatibelt och kan steliliseras. Färgen är gråmelerad (stone grey).

Leveranstid och Kvantitet 
Mindre kvantiteter kan vi skicka 3-4 arbetasdagar efter  
lagd beställning. Över 50 st sker leverans enligt  
överenskommelse.

Förslag på inköpslista till detaljer som passar vår Adapter 
Sundström Filteradapter 280-3
Sundtsröm Filter
Decathlon Easybreathe Snorkelmask

Hur beställer man? 
Vi säljer ej till privatpersoner. Det är enkelt att beställa,  
gör på något av nedan sätt:

Hemsida: Gå in på www.digitalmechanics.se och klicka dig fram till ett beställnings 
  formulär som du fyller i, vi skickar bekräftelse till den e-post adress som  
  du anger.

E-post:  Skicka ett meddelande eller inköp till model@digitalmechanics.se   
  med din order. Faktura & leveransadress, kontaktperson samt vad & hur  
  mycket du vill beställa
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