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Become brengt een instant 
vakantiegevoel. Zelfs wanneer je 
thuis bent en droomt van leuke 
uitstapjes, reizen en nog zoveel meer 
... Zomer items gemaakt voor de 
relaxte mannen en vrolijke jongens 
die onze passie voor zee, zon & zand 
delen. 

We brengen kleurrijke lifestyle 
fashion gecombineerd met neutrale 
designs die blijven scoren. Elk detail 
moet perfect zijn. We gaan voor meer 
kwaliteit en minder waste, want enkel 
zo kan jij meer betekenis hechten aan 
elke aankoop.
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ONZE ECO-VRIENDELIJKE
collecties

Onze dagdagelijkse missie? Simpel. Het optimaliseren van 
onze eco-vriendelijke verwerkingsprocessen. Zo kunnen 

we onze wereld beschermen zodat wij, onze kapoenen én 
de dieren van een mooi leven kunnen (blijven) genieten.

Become brengt een volledige collectie die  
voornamelijk gemaakt is van gerecycleerde petflessen.  

Zo sparen we grondstoffen en zorgen we ervoor dat plastic 
flessen niet eindigen in onze prachtige oceanen.

Een eco-friendly lifestyle brand dat je door én met je 
aankopen een goed gevoel geeft. Dit zijn wij. 

Puur comfort en zelfzekerheid in onze kwalitatieve, 
stijlvolle en ecovriendelijke zwemkleding en accessoires. 

Zelfs in die waarin je het meeste van jezelf blootgeeft. Van 
een gelukzalig gevoel gesproken terwijl we de schoonheid 

van dier en natuur beschermen (zonder moeite).

 

Bovendien werken we enkel samen met leveranciers die 
ons kunnen garanderen dat onze kleding onder goede 

omstandigheden gemaakt wordt en dat de medewerkers 
goed behandeld worden.

Enkele van hun certificaten:

1 kg recycled polyester = 60x  

-86%

-75%

-66% minder energie nodig 
dan polyester

minder CO2-uitstoot 
dan polyester

water nodig dan  
polyester

van plastic tot zwemshort

GERECYCLEERD POLYESTER

Omdat we milieuvriendelijke stijlvolle producten willen leveren, hebben 
we een beperkt aantal stoffen om om mee te werken.

We kozen voor gerecycled polyester vanwege de vele voordelen die de 
stof biedt voor het milieu en voor uw comfort.



Vroeger een plastic fles, nu hippe zwemshorts.

Val op met onze kleurrijke zwemshorts
gemaakt van gerecycleerde plastic flessen.
Consumentenplastic in een nieuwe dimensie. 
Verbazingwekkend, nietwaar?

Elk ontwerp werd in België ontworpen met oog voor 
detail.

We laten je graag zien dat je van een duurzame 
levensstijl kan genieten zonder in te boeken aan stijl of 
comfort.

Wees trots en maak het verschil!
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Van plastic soep....

tot zwembroek.



this is
something
you want
to say.

Klaar voor nieuwe avonturen in 
dit vrolijk schildpadontwerp met 
een subtiele hint naar het plastic 
probleem. 

Geniet van je dag met deze 
stijlvolle en comfortabele 
zwemshort. Perfecte pasvorm 
om de hele dag door te dragen 
dankzij de hoge taille.

Voor relaxte mannen

‘Turtely awesome’



this is
something
you want
to say.

‘SEAs the day’

Comfy ZWEMSHORTS 
voor elk type



this is
something
you want
to say.

‘Matching Pierre’

Je herkenbaar kostuum, en dit ein-
delijk op je favoriete chill 
outfit. 

Deze short combineert het beste 
van beide werelden: 
een stijlvol karakter en tegelijk ook 
comfortabel. 

Met een ruitjesmotief zit je nu een-
maal altijd goed, voor eender welke 
gelegenheid.

Stijlvol & beweeglijk



Matching zwemshorts voor dubbel plezier

LO VE         LY         

Deel je liefde voor de dieren met een hippe zwemshort 
gemaakt uit gerecycleerde petflessen. 
Voor grote & kleine dierenvrienden!



Met deze coole zwemshort beschermt jouw stoere jongen heel wat 
schildpadden in de oceaan. Elke zwemshort is gemaakt van 
gerecycleerde plastic flessen waardoor de mooie schildpadden er niet 
langer hoeven tussen te zwemmen.

Maak je kapoen klaar voor nieuwe avonturen in onze vrolijke zwemshort 
met schildpadjes. We verstopten een hint naar de plastiek vervuiling in 
het ontwerp. Zag je ‘m al?

Voor avontuurlijke kapoenen
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Zwemshort
------------
Zi jzakken
Hoge bi lnaad
Achterzak met velcro
Sneldrogende stof
UPF 30+

STC01 STC02
S, M, L, XL 98-104, 110-116, 122-128, 

134- 140

Zwemshorts matching 
--------------------------

SSHG01 SSHG02
S, M, L, XL

SSFLB01 SSFLB02
S, M, L, XL 98-104, 110-116, 122-128, 

134- 140

SSFDB01 SSFDB0
S, M, L, XL

SSB01 SSB02
S, M, L, XL

SSR01 SSR02
S, M, L, XL

98-104, 110-116, 122-128, 
134- 140

98-104, 110-116, 122-128, 
134- 140

98-104, 110-116, 122-128, 
134- 140

98-104, 110-116, 122-128, 
134- 140



Zwemshorts matching 
--------------------------

STG01 STP02
S, M, L, XL

STA01 STG02
S, M, L, XL

SSBB01 SSBB02
S, M, L, XL

SSBGB1 SSBG02
S, M, L, XL

SCB01 SCB02
S, M, L, XL

SCO01 SCO02

S, M, L, XL

98-104, 110-116, 122-128, 
134- 140

98-104, 110-116, 122-128, 
134- 140

98-104, 110-116, 122-128, 
134- 140

98-104, 110-116, 122-128, 
134- 140

98-104, 110-116, 122-128, 
134- 140

98-104, 110-116, 122-128, 
134- 140





Spitter, spetter, spater 
lekker in het water

Maak kennis met Kwakkie, onze mascotte!

Kwakkie wordt ongetwijfeld de partner in crime van jouw 
zoon zijn allerleukste bad- en zwembeleving. 

Met dit schattige badeendje zal je kleine kapoen niet meer 
uit het water te krijgen zijn.. Heerlijk!

Haal nog meer uit jouw favoriete watermoment met onze
vrolijke prints.



SPWB01
86-92,  

98-104, 110-116

Aansluitende zwemshort jongens 
-------------------------------

SPRT01

86-92,  
98-104, 110-116

SPCB01
86-92,  

98-104, 110-116



Maak iedereen jaloers met je 
gerecycleerde wafelhanddoek.

Beschermt verbrande en 
gevoelige huid danzkij de 
zachte structuur.

De wafelstructuur helpt je
overtollig zand gemakkelijk te 
verwijderen.

Zonder zorgen genieten van 
zon zee en strand.

Compacte handdoek

TCR01

Quick-dry handdoek
------------
Droogt 5x snel ler
Neemt geen plaats in tas
100% microvezel
< 200g
160x80cm

TSB01

ACCESSO
IRES





31/32,  33/34,  35/36,  37/38

Wedden dat de stoere kapoenen staan te springen om deze comfy 
slippers te dragen? Keuze uit diverse prints & mathing met 
de zwemkleding!

Jongens
----------

31/32,  33/34,  35/36,  37/38

31/32,  33/34,  35/36,  37/38 31/32,  33/34,  35/36,  37/38

FLTG02 FLSB02

FLS02 FLC02

Flipflops

Dankzij het comfort en de kwaliteit van deze slippers sta je nog 
steviger in je schoenen. Zeker met de anti-slip zool. Keuze uit diverse 
prints én 100% matching met de heerlijke zwemshorts.

Flipflops

Mannen
----------

41/42,  43/44,  45/46 41/42,  43/44,  45/46

41/42,  43/44,  45/46 41/42,  43/44,  45/46

FLTG01 FLSR01

FLS01 FLST01



Matching t-shirts
--------------------
Regular f i t
Comfortabele lengte
Subtiele matching met de zwemshorts

T-SH
IRTS



Matching t-shirts

TTC01
S, M, L, XL

TTC02
S, M, L, XL

TSF01
S, M, L, XL

TSF02
S, M, L, XL

TSH01
S, M, L, XL

TSH02
S, M, L, XL



RPET
Regular f i t
UPF 30+
Stretchy

UV beschermende T-shirt
------------------------------UV t-shirts

UVRT01
80-86, 86-92,  

98-104, 110-116

UVCR01
80-86, 86-92,  

98-104, 110-116

UVWH01
80-86, 86-92,  

98-104, 110-116

UVTC01
80-86, 86-92,  

98-104, 110-116



Lo o k i n g  fo r w a r d  t o  w o r k  
 o n  a  b r i gh t  fu t u r e  

t o ge t h e r !

@ B E C O M E. 

@ B E C O M E OFFICALSTORE

www.becomeshop.be

be·come | \ bi-ˈkəm, bē- \
intransitive verb

1a: to come into existence
1b: to come to be 

2  : to undergo change or development 
3  : ‘be eco start with me’ 
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