
 

Genieten van watersporten zonder last te hebben van kou, water en wind in je oren? 
Alpine ontwikkelde speciaal voor watersporters de Alpine SurfSafe™ oordoppen. 
Traditionele oordoppen blokkeren behalve het water en de wind ook het omgevings-
geluid. Dit verstoort de balans en belemmert de communicatie. De speciale fi lters van 
de Alpine SurfSafe™ houden het water en de wind uit de oren en laten geluid binnen. 

Waarom is gehoorbescherming voor watersporters belangrijk?
Kou, water en wind kunnen oorontsteking en surfersoor veroorzaken. Surfersoor is een 
vervelende en serieuze aandoening, die voorkomt bij watersporters van alle leeftijden. 
Verder kan bij een val op het water het trommelvlies scheuren. Alpine SurfSafe™ oordoppen 
helpen oorontsteking, surfersoor en een gescheurd trommelvlies te voorkomen, terwijl de 
communicatie en balans niet beïnvloedt worden. Zo kun je onbezorgd watersporten! 

Zorgeloos genieten van watersport met fi jne oordoppen
Dankzij de water- en winddichte fi lters in Alpine SurfSafe™ oordoppen zijn je oren goed 
beschermd en kun je toch blijven communiceren. De oordoppen zijn gemaakt van zacht en 
fl exibel AlpineThermoShape™ materiaal. Dit materiaal vormt zich naar de gehoorgang voor 
de optimale pasvorm. Het bevat bovendien geen siliconen. Daardoor irriteert het de gevoelige 
huid van de oren niet. De fi lters zijn van een onbreekbaar water- en winddicht materiaal. 
Alpine SurfSafe™ oordoppen zijn heel eenvoudig te gebruiken. Bij het indoen druk je ze aan, 
waarna ze stevig in de oren blijven zitten. Er is geen verschil tussen links en rechts en er is één 
maat die vrijwel iedereen past. De oordoppen zitten aan een mooi vormgegeven, elastisch 
koord. Daardoor raken ze niet kwijt.  

Voorkom surfersoor 
Kou, water en wind veroorzaken irritatie aan de gehoorgang. Watersporters die daar 
regelmatig aan worden blootgesteld lopen risico op oorontsteking en op surfersoor 
(exostosis externa). Surfersoor is een nare aandoening die onder meer voorkomt bij 
wind-, golf- en kitesurfers, waterskiërs, jetskiërs, zeilers, SUP’ers en kajakkers. Bij 
surfersoor maakt het lichaam bot aan in de gehoorgang, om zichzelf als het ware te 
beschermen tegen de invloeden van buitenaf. Hierdoor ontstaat een vernauwing van 
de gehoorgang waardoor er eerder water en vuil achter blijft in het oor. De kans op 
oorpijn en oorontsteking is daardoor groter. Uiteindelijk kan surfersoor zelfs leiden tot 
tijdelijk of permanent gehoorverlies. Reden genoeg dus om je oren goed te beschermen 
tijdens het watersporten. Alpine SurfSafe™ oordoppen helpen surfersoor te voorkomen. 

Inhoud van de verpakking
Twee universele oordoppen met waterdichte fi lters, 
die geluid doorlaten
Luxe Alpine bewaaretui met karabijnhaak
Handig elastisch koord
Alpine Clean reinigingsspray (5 ml)
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Met gratis koord, etui en reinigingsspray
Losse oordoppen raken gemakkelijk kwijt. Daarom worden Alpine 
SurfSafe™ oordoppen geleverd met een stevig, elastisch draagkoord 
voor om de nek. Alpine SurfSafe™ wordt verder standaard geleverd met 
een handig etui om de oordoppen in te bewaren. Met de karabijnhaak 
hang je het etui aan een sleutelbos, sporttas of wetsuit om mee te 
nemen. De oordoppen zijn snel en eenvoudig schoon te maken met de 
meegeleverde Alpine Clean reinigingsspray (5 ml).

Unieke productkenmerken
• Speciaal ontworpen voor watersporters
• Houdt kou, water en wind uit de oren
•  Dempt omgevingsgeluid minimaal, communicatie blijft zeer goed 

mogelijk
• Voorkomt oorontsteking en surfersoor
•  Voorkomt het scheuren van het trommelvlies bij een val op het water
• Beïnvloedt de balans niet
•  Optimale pasvorm door het zachte AlpineThermoShape™  materiaal
• Filters van stevig water- en winddicht materiaal
•  Eenvoudig in en uit te doen; one size fi ts all, geen verschil tussen links 

en rechts
•  Irriteert de huid niet, dankzij het zachte en siliconenvrije materiaal
•  Met gratis etui, handig elastisch koord en Alpine Clean reinigings-

spray (5 ml)
• Gaan lang mee

Dutch Design  
Alpine gehoorbeschermers zijn kwaliteitsproducten van Nederlandse 
bodem.

Alpine Hearing Protection – 
Blijvend innovatief 
Alpine Nederland BV is opgericht in 1995 en is een van de weinige 
fabrikanten ter wereld die gehoorbescherming als core business heeft. 
Wij zijn voortdurend bezig onze producten verder te ontwikkelen in 
samenwerking met eindgebruikers. De oordoppen van Alpine worden 
wereldwijd verkocht in ruim 40 landen. Alle producten van Alpine zijn 
offi  cieel getest door onafhankelijke keuringsinstanties en hebben de 
CE-markering.

Speciaal AlpineAcousticFilter zorgt 
ervoor dat kou, wind en water 
tegengehouden worden; 
communicatie blijft mogelijk

Speciaal model 
voor extra 
draagcomfort

Korte steel, valt 
weg in het oor

Transparante oordoppen, 
nauwelijks zichtbaar

AlpineThermoShape materiaal 
vormt zich door de lichaamswarmte 
naar de gehoorgang.
Siliconenvrij, hypoallergeen

Twee zachte en 
fl exibele lamellen 
voor een zeer hoog 
draagcomfort en 
goede afsluiting

Luchtdoorlaatbaar, geen 
afgesloten gevoel door 
opening
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