
20-28

Produktmaterial:
65% Polyamide, 35% Elastane

Dam

Känn dig ostoppbar i Speedos senaste och mycket innovativa
simdräkt. Plagget har förhöjd kompression som gör dig ännu mer
strömlinjeformad samtidigt som strategiskt placerade sömmar ser
till att din kropp ligger högt i vattnet. Fyrfaldiga OS-mästaren Missy
Franklins favoritdräkt. Godkänd av FINA.

Egenskaper
• Högre kompression – En kombination av två unika material med
horisontellt stretchmotstånd ger riktad muskelkompression
samtidigt som du får full rörelsefrihet i varje simtag.
• Perfekt kroppsposition – Avancerade core-paneler stabiliserar
kroppen och ger dig perfekt position i vattnet.
• Ab activators™ – Laserskurna paneler i core-området tvingar
kroppen till rätt position.
• Support – Kompressionssömmar håller samman och aktiverar
kroppens muskelgrupper och ser till att de samverkar optimalt för
maximal prestationsförmåga.
• Laserskurna axelband – Med hjälp av precisionslaser har
axelbanden konstruerats med perfekt elasticitet och form för
optimal komfort och prestation.
• Material: LZR CompreX och LZR PulseLite.

Läs mer

STORLEK

KOMPOSITION

Produkten är tillgänglig i en rad färger. Observera att marknadsavvikelser kan förekomma.

FASTSKIN LZR RACER X
OPENBACK KNEESKIN

REKOMMENDERAT PRIS

4 000,00 SEKSpeedo
80809752

Black/Gol

d (7054)

Jade/Black

(B452)

Lava

Red/Black

/Electric

Pink

(B454)

Violet/Gol

d (B681)

Fast

Blue/Copp

er (C292)

Magent/C

opper

(C293)





25"LO-28"

Produktmaterial:
65% Polyamide, 35% Elastane

Dam

LZR Racer® Elite 2 har kompression i hela dräkten som
strömlinjeformar din kropp i vattnet. Lätta material med 4-
vägsstretch ger hög komfort och en hudnära passform. Används av
flera av världens bästa simmare. Godkänd av FINA.

• Kompression i hela dräkten – Det ultralätta, patenterade
materialet LZR Pulse+ komprimerar och strömlinjeformar din kropp
för minimalt vattenmotstånd.
• Bondade sömmar – Ultraljudsbondade sömmar minskar
vattenmotståndet med 6% jämfört med sydda sömmar.
• Komfort – Mjuk och breda axelband ger hög komfort.
• Hållbar vattenavvisande förmåga – Vattenavvisande teknologi med
40% längre hållbarhet.
• Öppen rygg – Design som ger ökad rörelsefrihet och som ofta
föredras av simmare med svankad rygg.
• Material: LZR Pulse+

Läs mer

STORLEK

KOMPOSITION

Produkten är tillgänglig i en rad färger. Observera att marknadsavvikelser kan förekomma.

FASTSKIN LZR RACER
ELITE 2 OPENBACK
KNEESKIN

REKOMMENDERAT PRIS

3 200,00 SEKSpeedo
80809170

Black

(8178)

Lava

Red/Black

/Electric

Pink

(B454)

Fast

Blue/Copp

er (C292)

Magent/Fl

uo

Orange

(C294)



38 (34")-46 (42")

Produktmaterial:
73% Polyamide, 27% Elastane

Dam

Stilren, svartvit simdräkt med print över bysten för en snygg visuell
effekt. Utrustad med bra byststöd och material som håller ihop
kroppen för en skön passform och en kvinnlig siluett. Egenskaper: •
Exklusivt, elastiskt material håller ihop och formar kroppen på rätt
ställen. • Lagom stöd för bysten . • Justerbara axelband för optimal
passform. • Behåller passformen under lång tid. • Ultraklorresistent
material.

Läs mer

STORLEK

KOMPOSITION

Produkten är tillgänglig i en rad färger. Observera att marknadsavvikelser kan förekomma.

PUREGLOW 1 PIECE

REKOMMENDERAT PRIS

650,00 SEKSpeedo
811399

Black /

White

(3503)



32(28")-46(42")

Produktmaterial:
80% Polyamide, 20% Elastane

Dam

Tvådelad simdräkt i lila, orange och svart som ger ett plagg med
snygga färgkontraster. Tillverkad av Endurance®10-material som
behåller passformen och motstår blekning längre än traditionella
simklädesmaterial. Egenskaper: • Lätt stöd för bysten – elastiskt
stödband håller bysten på plats. • Medelhögt skurna ben och öppen
rygg för optimal rörelsefrihet. • Meshpanel fram för effektiv
ventilation och dränering. • Högre klorresistens än de flesta
simdräktsmaterial. • Elastisk passform ger optimal rörelsefrihet. •
Solskydd UPF 50+.

Läs mer

STORLEK

KOMPOSITION

Produkten är tillgänglig i en rad färger. Observera att marknadsavvikelser kan förekomma.

HYDRACTIVE 2 PIECE

REKOMMENDERAT PRIS

500,00 SEKSpeedo
811393

Black /

Ultramari

ne / Fluo

Orange

(C160)



30(26")-42(38") (B748, B775: 30(26")-44(40"))

Produktmaterial:
53% PET, 47% PBT

Dam

Uttrycksfull simdräkt med psykedeliskt dödskalleprint och dubbel
crossback-design. Tillverkad av Endurance+ som är 100%
klorresistent och behåller passformen länge. Egenskaper: • Dubbel
crossback-design kombinerar öppen rygg och tunna axelband för
bra rörelsefrihet. • 100% klorresistent. • Snabbtorkande. • Solskydd
UPF50+.

Läs mer

STORLEK

KOMPOSITION

Produkten är tillgänglig i en rad färger. Observera att marknadsavvikelser kan förekomma.

PSYCHEDELIC FUSION
DOUBLE CROSSBACK

REKOMMENDERAT PRIS

550,00 SEKSpeedo
810626

Jade /

Green

Glow /

Black

(B486)

Spearmint

/Bondi

(B748)

Pink/Spea

rmint

(B775)

Black /

Siren /

Diva

(C243)



SKÖTSELRÅD

30(26")-42(38") (C366: 32(28")-46(42"))

Produktmaterial:
53% PET, 47% PBT

Dam

Träningsdräkt med snyggt prismaprint, 4-vägsstretch och
rippleback-design för optimal rörelsefrihet. 100% klorresistent.
Material: Endurance®+.

Läs mer

STORLEK

KOMPOSITION

Produkten är tillgänglig i en rad färger. Observera att marknadsavvikelser kan förekomma.

STORMWAVE DIGITAL
RIPPLEBACK

REKOMMENDERAT PRIS

600,00 SEKSpeedo
80808361

Black /

Electric

Pink /

Lava Red /

Danube /

Light

Adriatic

(B376)

Black/Lim

e Punsch

(B768)

Black /

Turqoise /

Siren Red

(C366)



21-28

Produktmaterial:
65% Polyamide, 35% Elastane

Herr

Känn dig ostoppbar i Speedos senaste och mycket innovativa
jammer. Plagget har förhöjd kompression som gör dig
strömlinjeformad samtidigt som strategiskt placerade sömmar ser
till att din kropp ligger högt i vattnet. Används av Florent Manaudou,
världens snabbaste simmare. Godkänd av FINA.

Egenskaper
• Förhöjd kompression – En kombination av två unika material med
horisontellt stretchmotstånd ger både bra muskelstöd och stor
rörelsefrihet.
• Support – Ergonomiskt placerade ultraljudssvetsade sömmar
håller samman och aktiverar kroppens muskelgrupper och ser till
att de samverkar optimalt för maximal prestationsförmåga. 
• Förbättrad dragsko i midjan – Band av mikrofiber och silikon ger en
mjuk och säker dragsko.
• Ergonomisk passform och unik design ger hög komfort och rätt
attityd.
• Normal midjehöjd.
• Material: LZR CompreX och LZR PulseLite.

Läs mer

STORLEK

KOMPOSITION

Produkten är tillgänglig i en rad färger. Observera att marknadsavvikelser kan förekomma.

FASTSKIN LZR RACER X
JAMMER

REKOMMENDERAT PRIS

2 800,00 SEKSpeedo
80809754

Black/Gol

d (7054)

Lava

Red/Black

/Electric

Pink

(B454)

Fast

Blue/Copp

er (C292)

Magent/C

opper

(C293)



1(26")-8(40")

Avancerad jammer med Speedos senaste innovation Power Form
Compression Technology som hjälper dig till rätt position i vattnet så
att du kan simma snabbare och orkar längre. Strategiskt placerade
kompressionspaneler aktiverar viktiga muskelområden medan du
simmar. Byxan är utvecklad för träning och är tillverkad av
Endurance®+, ett klorresistent material med hög slitstyrka.

• Body Positioning Swimwear 
• Power Form Compression Technology – dynamisk kompression
som stabiliserar kroppen och ger dig perfekt position i vattnet.
• V Cut Seams – Sömmar som ger komfort och trygghet.
• 4-vägsstretch ger optimal rörelsefrihet och perfekt passform.
• 100% klorresistent material.
• Endurance®+ behåller formen och motstår blekning längre än
något annat simklädesmaterial.
• Material: Endurance®+.

Läs mer

STORLEK

KOMPOSITION

Produkten är tillgänglig i en rad färger. Observera att marknadsavvikelser kan förekomma.

SPEEDO FIT POWER
FORM JAMMER

REKOMMENDERAT PRIS

700,00 SEKSpeedo
810828

Black /

Danube

(B377)



35-36(2-3)-47-48(11-12)

Produktmaterial:
100 % silikon

Unisex

Biofuse Training Fin ökar belastningen på benen vilket ger dig
starkare och uthålligare benmuskler samtidigt som du tränar upp
rörligheten i fotlederna för en effektivare kick. Med simfenorna kan
du också enkelt öka hastigheten och därmed få mer kraft över för
att nöta in korrekt simteknik.

Läs mer

STORLEK

KOMPOSITION

Produkten är tillgänglig i en rad färger. Observera att marknadsavvikelser kan förekomma.

BIOFUSE TRAINING FIN

REKOMMENDERAT PRIS

450,00 SEKSpeedo
80808841

Red /

Black

(3991)



S-L

Produktmaterial:
100% Silicone

Unisex

Fastskin Cap är världens första tävlingsmössa med IQfit™-profil och
erbjuder en ergonomisk och mycket strömlinjeformad passform.
Genom att använda Fastskin Cap tillsammans med Fastskin
simglasögon reduceras vattenmotståndet med 5,7%. Godkänd av
FINA. Egenskaper: • Finns i storlekarna S, M och L. • Utvecklad som
en del i Speedos Racing System®. • Minskar vattenmotståndet med
3,4% (5,7% tillsammans med Fastskin simglasögon). • Med hjälp av
Fitpoint Markers™ sätter du glasögonen på exakt rätt ställe.

Läs mer

STORLEK

KOMPOSITION

Produkten är tillgänglig i en rad färger. Observera att marknadsavvikelser kan förekomma.

FASTSKIN CAP

REKOMMENDERAT PRIS

350,00 SEKSpeedo
80808216

Magenta

(3592)

Fast Blue

(B950)



ONESIZE

Produktmaterial:
Rem: silikon. Munstycke: silikon

Unisex

Center Snorkel är ett mycket bra träningshjälpmedel som låter dig
andas utan att röra på huvudet, vilket innebär att du kan fokusera
fullt ut på tekniken och kroppspositionen. Med optimal position i
vattnet blir du mer strömlinjeformad samtidigt som du får ut mer av
varje simtag. Simsnorkeln fungerar tillsammans med de flesta
simglasögon. Huvudbandet kan justeras snabbt och enkelt för
optimal passform.

Läs mer

STORLEK

KOMPOSITION

Produkten är tillgänglig i en rad färger. Observera att marknadsavvikelser kan förekomma.

CENTER SNORKEL

REKOMMENDERAT PRIS

350,00 SEKSpeedo
80807361

Grey/Red

(0004)



ONESIZE

Produktmaterial:
PVA-SKUM

Unisex

Mjuk och snabbtorkande sporthandduk som är enkel att packa ned i
små utrymmen. Perfekt för poolen och gymmet.

Läs mer

STORLEK

KOMPOSITION

Produkten är tillgänglig i en rad färger. Observera att marknadsavvikelser kan förekomma.

SPORTS TOWEL

REKOMMENDERAT PRIS

200,00 SEKSpeedo
80800500

Assorted

Blue 18st,

Pink 18st

(0000)

Pink

(1341)

Blue Jewel

(2611)



ONESIZE

Unisex

Öronproppar med perfekt passform som ger mycket hög komfort.
Ergonomisk design för enkel isättning och urtagning.

Läs mer

STORLEK

KOMPOSITION

Produkten är tillgänglig i en rad färger. Observera att marknadsavvikelser kan förekomma.

BIOFUSE AQUATIC
EARPLUG

REKOMMENDERAT PRIS

90,00 SEKSpeedo
80800496

Dark Grey

/ Blue

(7197)



ONESIZE

Produktmaterial:
TPR

Unisex

Mjuka och sköna öronproppar som skyddar öronen från
inträngande vatten. Ergonomisk design för enkel isättning och
urtagning. Levereras i förvaringsask.

Läs mer

STORLEK

KOMPOSITION

Produkten är tillgänglig i en rad färger. Observera att marknadsavvikelser kan förekomma.

ERGO EAR PLUGS

REKOMMENDERAT PRIS

90,00 SEKSpeedo
80870338

Assorted

2, Blue 12,

Graphite

12 (0000)



ONESIZE

Produktmaterial:
STOMME: NYLON. KUDDAR:
SILIKON

Unisex

Näsklämma med mjuka silikonkuddar för optimal komfort och
funktion. Levereras i förvaringsask.

Läs mer

STORLEK

KOMPOSITION

Produkten är tillgänglig i en rad färger. Observera att marknadsavvikelser kan förekomma.

UNIVERSAL NOSE CLIP

REKOMMENDERAT PRIS

80,00 SEKSpeedo
80870812

Clear

(7044)

Assorted

4, Blue 6,

Purple 6,

Red 6,

Turquoise

6 (7634)



ONESIZE

Produktmaterial:
EVA

Unisex

Elite Kick Board isolerar underkroppen så att du kan fokusera på
kicktekniken och öka benstyrkan. Ergonomisk design ger dig rätt
position i vattnet och mycket bra stöd för armarna.

Läs mer

STORLEK

KOMPOSITION

Produkten är tillgänglig i en rad färger. Observera att marknadsavvikelser kan förekomma.

ELITE KICK BOARD

REKOMMENDERAT PRIS

300,00 SEKSpeedo
80801789

Red (0004)



ONE SIZE

Produktmaterial:
LENS:PC, SEAL:TPR, FRAME:PC,
STRAP:Silicone

Unisex

Fastskin Elite Mirror är de snabbaste simglasögon som Speedo
någonsin tillverkat. Dessa tävlingsglasögon har en slimmad design
och IQFit™ för en tight, perfekt passform. De är även utrustade
med spegelglas som minskar ljusinsläpp och störande blänk.
Godkända av FINA.

Egenskaper
• Skala med markeringar på remmarna hjälper dig att sätta
glasögonen på exakt rätt plats.
• Spegelglas reducerar ljusinsläpp och störande blänk. 
• IQFit™ ger en tight, perfekt passform.
• Patenterade remmar – Ser till att glasögonen sitter perfekt.
• Vidvinkelseende 180 grader – gör att du inte behöver vrida
huvudet för att se motståndarna.
• Utbytbara näsbryggor för en individuell passform.
• Imfritt glas med UV-skydd.
• Fodral ingår.

Läs mer

STORLEK

KOMPOSITION

Produkten är tillgänglig i en rad färger. Observera att marknadsavvikelser kan förekomma.

FASTSKIN ELITE MIRROR

REKOMMENDERAT PRIS

600,00 SEKSpeedo
80808210

Black/Smo

ke (8137)

Jade/Purpl

e (B569)

Lava

red/Silver

(B571)

Fluo

Orange/La

wn Green

(B984)

Violet/Blu

e Mirror

(C111)



ONE SIZE

Produktmaterial:
LENS:PC, SEAL:TPR, FRAME:PC,
STRAP:Silicone

Unisex

Fastskin Prime Mirror är den senaste medlemmen i IQfit™ familjen
och har en mycket tight, slimmad och säker passform. Till
glasögonen medföljer flera bågar, band, spännen och näsbryggor
som möjliggör 16 olika färgkombinationer. Strömlinjeformade för
minimalt vattenmotstånd. Godkända av FINA. Egenskaper: • IQfit™
3D-tätning för en vattentät, säker passform som minskar trycket
runt ögonen. • IQfit™ remmar med precis justering för personlig
passform. • Bra vidvinkelseende gör att du inte behöver vrida
huvudet för att se motståndarna. • Skala med markeringar på
remmarna hjälper dig att sätta glasögonen på exakt rätt plats på
simmössan. • Spegelglas reducerar ljusinsläpp och störande blänk. •
Fodral ingår

Läs mer

STORLEK

KOMPOSITION

Produkten är tillgänglig i en rad färger. Observera att marknadsavvikelser kan förekomma.

FASTSKIN PRIME MIRROR

REKOMMENDERAT PRIS

700,00 SEKSpeedo
80810438

USA

Charcoal/

White/Lav

a Red

(C100)



104(22")-164(32")

Barn

Träningsjammer med snyggt print på ena benet, bra stretch och
dragsko i midjan. Material: Endurance® 10.

Läs mer

STORLEK

KOMPOSITION

Produkten är tillgänglig i en rad färger. Observera att marknadsavvikelser kan förekomma.

TRI BOLD ALLOVER V CUT
PANEL JAMMER

REKOMMENDERAT PRIS

350,00 SEKSpeedo
80808686

Navy /

Jade /

Green

Glow

(B518)



116(24")-176(34")

Produktmaterial:
75% Polyamide, 25% Elastane

Barn

Känn dig ostoppbar i Speedos senaste och mycket innovativa
simdräkt. Plagget har förhöjd kompression som gör dig
strömlinjeformad samtidigt som strategiskt placerade sömmar ser
till att din kropp ligger högt i vattnet. Fyrfaldiga OS-mästaren Missy
Franklins favoritdräkt. 

Egenskaper
• Perfekt kroppsposition – Avancerad core-design stabiliserar
kroppen och ger dig perfekt position i vattnet.
• Bondade axelband ger optimal rörelsefrihet.
• Silikongrippers vid benavsluten håller dräkten på plats.
• Platta och strategiskt placerade sömmar ger optimal komfort och
ergonomi.
• Material: Pulse Power.

Läs mer

STORLEK

KOMPOSITION

Produkten är tillgänglig i en rad färger. Observera att marknadsavvikelser kan förekomma.

FASTSKIN JUNIOR LZR
RACER X OPENBACK
KNEESKIN

REKOMMENDERAT PRIS

2 200,00 SEKSpeedo
80810627

Lava

Red/Electr

ic

Pink/Man

go (B363)

Fast

Blue/Fluo

Orange

(C199)



116(24")-176(34")

Produktmaterial:
75% Polyamide, 25% Elastane

Barn

Känn dig ostoppbar i Speedos senaste och mycket innovativa
jammer. Plagget har förhöjd kompression som gör dig
strömlinjeformad samtidigt som strategiskt placerade sömmar ser
till att din kropp ligger högt i vattnet. Används av Florent Manaudou,
världens snabbaste simmare. 

Egenskaper
• Perfekt kroppsposition – Avancerad core-design stabiliserar
kroppen och ger dig perfekt position i vattnet.
• Silikongrippers vid benavsluten håller byxorna på plats.
• Platta och strategiskt placerade sömmar ger optimal komfort och
ergonomi.
• Material: Pulse Power.

Läs mer

STORLEK

KOMPOSITION

Produkten är tillgänglig i en rad färger. Observera att marknadsavvikelser kan förekomma.

FASTSKIN JUNIOR LZR
RACER X JAMMER

REKOMMENDERAT PRIS

1 200,00 SEKSpeedo
80810628

Lava

Red/Electr

ic

Pink/Man

go (B363)

Fast

Blue/Fluo

Orange

(C199)



104(22")-164(32")

Produktmaterial:
53% PET, 47% PBT

Barn

Träningsjammer med printad sidopanel och 4-vägsstretch för
optimal passform. Dragsko i midjan. 100% klorresistent. Material:
Endurance®+.

Läs mer

STORLEK

KOMPOSITION

Produkten är tillgänglig i en rad färger. Observera att marknadsavvikelser kan förekomma.

ALPHABLAST ALLOVER
PANEL JAMMER

REKOMMENDERAT PRIS

300,00 SEKSpeedo
80809531

Black /

Powder

Blue

(A764)

Navy /

Tapestry /

Jade

(B496)

Black/Spe

armint

(B712)

Navy

/Apple

Green

(B751)

Navy /

Turquoise

/ Apple

Green

(C127)



116(24")-176(34")

Produktmaterial:
80% Polyamide, 20% Elastane

Barn

Träningsdräkt med snygg design och öppen rygg som ger mycket
bra rörelsefrihet. Material: Endurance®10.

Läs mer

STORLEK

KOMPOSITION

Produkten är tillgänglig i en rad färger. Observera att marknadsavvikelser kan förekomma.

WATERMIST PLACEMENT
DIGITAL SPASHBACK

REKOMMENDERAT PRIS

350,00 SEKSpeedo
80807386

Electric

Pink/Lime

Punsch

(B755)

Lime

Punch/Bla

ck (B769)

Jaffa/Elect

ric Pink

(B774)

Jade/Spea

rmint

(B850)

Navy /

Turquoise

/ Electric

Pink

(C201)

Black/Sire

n (C206)

Black /

Electric

Pink / Fluo

Orange

(C217)

Navy /

Turquoise

/ Apple

Green

(C278)



116(24")-176(34")

Produktmaterial:
80% Polyamide, 20% Elastane

Barn

Simdräkt med snyggt allover-print och öppen rygg som ger mycket
bra rörelsefrihet. För träning och sköna semesterdagar. Material:
Endurance® 10.

Läs mer

STORLEK

KOMPOSITION

Produkten är tillgänglig i en rad färger. Observera att marknadsavvikelser kan förekomma.

BOOM ALLOVER
SPLASHBACK

REKOMMENDERAT PRIS

350,00 SEKSpeedo
810843

Electric

Pink /

Black

(B352)

Bondi/Ap

ple Green

(B746)

Royal

Purple/Wa

termelon

(B824)

Amparo

Blue /

Turquoise

(C136)


