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MÁSCARAS

ME89 - INFANTIL - XS/S ME90 - MÉDIO - M ME91 - ADULTO - L/XL

Botão desacoplado 180° de visão sem áreas mortas.

MÁSCARA DE SUPERFÍCIE CYCLOP

CÓDIGOS: ME91 - ADULTO - L/XL
   ME90 - MÉDIO - M
   ME89 - INFANTIL - XS/S

PRODUTO EXCLUSIVO PARA A PRÁTICA DE FLUTUAÇÃO, NÃO 
USAR PARA MERGULHO!

COMPACTA, MAIS LEVE , MAIS CONFORTÁVEL E MAIS FÁCIL DE 
RESPIRAR.

• Volume interno reduzido que facilita a respiração e evita a fadiga.

• Fivelas pivotantes e desacopláveis, com encaixes que facilitam colocar e 
retirar a máscara rapidamente.

• Tiras com presilhas de fácil regulagem.

• Junções que possibilitam ajuste das tiras na parte posterior da cabeça.

• Visor em policarbonato para maior segurança, com proteção UV400.

• CORPO e TIRAS em SILICONE hipoalérgico na cor PRETA.

• Tubo desacoplável com sistema “seco” para dificultar a entrada d’água.

• Válvula de purga na parte inferior.

• Camaras internas separadas que evitam o embaçamento. 

• Embalagem plástica para maior proteção da máscara.
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MÁSCARAS

limão preta titânio preta

azul limão preta silicone preto

CÓDIGO: ME23

SUPRA

• Amplos vidros frontais inclinados para baixo, aumentam o   
   campo visual, facilitando a leitura dos instrumentos e a regulagem  
   dos equipamentos.
• Moldura fina torna a máscara mais leve e confortável.
• Fivelas compactas de fácil regulagem.
• CORPO e TIRA injetados de SILICONE líquido antialérgico.
• Acompanha caixa plástica. 
• Cores: SILICONE transparente: azul, limão, preta, titânio;
   SILICONE preto: preta.

titânio

CÓDIGO: MA40

PANORÂMICA
• Possui exclusivo sistema de 4 vidros chanfrados e colados, que    
   proporcionam visão de 180 graus sem áreas mortas.
• CORPO e TIRA de SILICONE líquido ANTIALÉRGICO.
• Fivelas pivotantes com ajuste rápido de tira.
• Acompanha caixa plástica.
• Cores: SILICONE transparente: azul, limão, titânio, preta;  
   SILICONE preto: preta

azul

Campo visual da máscara PANORÂMICA
180° de visão sem áreas mortas.

Campo visual das máscaras tradicionais 
com vidros laterais.
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MÁSCARAS

• Modelo FRAMELESS, sem moldura plastica, SILICONE injetado 
diretamente sobre o vidro que torna a máscara mais leve, 
aumenta o campo visual e diminui volume interno.

• CORPO e TIRA de SILICONE liquido ANTIALÉRGICO.
• Fivela compacta de fácil regulagem.
• Acompanha caixa plástica.
• Cor: SILICONE preto.

• Modelo frameless, sem moldura plástica.
• Baixo volume interno e amplo campo visual.
• CORPO e TIRA de SILICONE líquido ANTIALÉRGICO.
• Fivela compacta de fácil regulagem.
• Acompanha caixa plástica.
• Cores: SILICONE preto, SILICONE transparente.

preta

preta

transparente

SPIRIT

ARIA

CÓDIGO: MC80

CÓDIGO: MF33
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MÁSCARAS

• TIRA ELÁSTICA, desliza no cabelo, facilita colocar e remover a 
máscara.

• TIRA com suporte para colocação do respirador.
• CORPO de SILICONE liquido ANTIALÉRGICO.
• Acompanha caixa plástica.
• Cores:  SILICONE preto: preta / amarela;
 SILICONE transparente: azul / branco, branco / rosa.

preto / amarelo

CONFORT

CÓDIGO: ME12

CÓDIGO: MD89

transparente / azul transparente / rosa

• Moldura com suporte para câmeras GO PRO ou similares.
• Baixo volume interno e amplo campo visual.
• CORPO e TIRA de SILICONE liquido ANTIALÉRGICO.
• Fivela compacta de fácil regulagem.
• Acompanha caixa plástica.
• Cor: SILICONE PRETO.

CLICK

preta
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• Ideal para escolas e operadoras de mergulho, se adapta a    
   grande variedade de rostos.
• CORPO e TIRA de SILICONE líquido ANTIALÉRGICO.
• Fivela pivotante com ajuste rápido de tira.
• Acompanha caixa plástica.
• Cores: SILICONE transparente: preta, azul, limão, titânio, rosa;
              SILICONE preto: preta, azul, titânio.

azul

limão preta rosa

azul / pretopreta / preto

titânio

titânio / preto

CÓDIGO: ME11

SPLENDA 3

• CORPO e TIRA de SILICONE líquido ANTIALÉRGICO.

• Fivelas pivotantes e desacopláveis de fácil regulagem.

• Acompanha caixa plástica.

• Cores: SILICONE transparente: azul / transparente.

 SILICONE preto: preta ou azul / preto.

QUARTZ

CÓDIGO: MF35

azul / preta

azul / transparente preta / preto

MÁSCARAS
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CÓDIGO: ME11P

CÓDIGO: 700221

ASTRA 3
• Máscara para uso recreacional.
• CORPO e TIRA injetados em POLIVINILICO macio.
• Fivelas de fácil regulagem.
• Acompanha sacola plástica.
• Cores: transparente: preta, azul, limão, titânio, rosa.
              preto: preta, azul, titânio, limão.

limão rosapreto / preto azul / preto titânio / preto limão / preto

preta titânio

DUA
• Recomendada para escolas e operadoras de mergulho pelo  
   baixo custo e facilidade de manutenção.
• Adaptável a grande variedade de rostos.
• CORPO e TIRA injetados em BORRACHA TERMOPLÁSTICA  
   macia, na cor PRETA.
• Acompanha sacola plástica.
• Cores: azul, preta, titânio, limão, rosa.
• Fabricada no Brasil.

limão

azul preta rosatitânio

azul

MÁSCARAS
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MÁSCARAS

CÓDIGO: MB14

• Volume interno reduzido, ideal para APNÉIA ou PESCA SUBMARINA.

• CORPO e TIRA de SILICONE líquido ANTIALÉRGICO.

• Fivela de fácil regulagem.

• Acompanha caixa plástica.

• Cor: preta.

preta

SEAL

CAMO

CÓDIGO: MC24

pretacinza

marrom

azul

• Volume interno reduzido, ideal para APNÉIA ou PESCA  
   SUBMARINA.
• CORPO e TIRA de SILICONE liquido ANTIALÉRGICO.
• Fivela compacta de fácil regulagem.
• Acompanha caixa plástica.
• SILICONE CAMUFLADO nas cores: azul, cinza, marrom.
   SILICONE PRETO: preta.
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MÁSCARAS

CÓDIGO: ME44, ME44 ESP

• FRAMELESS com volume interno reduzidíssimo, ideal para  
   APNÉIA ou PESCA SUBMARINA.
• CORPO e TIRA de SILICONE líquido ANTIALÉRGICO.
• Fivela compacta de fácil regulagem.
• Acompanha caixa plástica.
• Cor: preta.
• Disponível com LENTE ESPELHADA.

• Produzida em borracha na cor PRETA.
• Amplo vidro frontal TEMPERADO.
• FIVELAS E ARO de fixação do vidro em aço INOX.
• Acompanha sacola plástica.

preta

preta com lente espelhada

preta

SNIPER + SNIPER ESPELHADA

CÓDIGO: M47R

VINTAGE
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KITS

• Máscara SUPRA + Respirador FUSION.
• Acompanha caixa kit, embalagem plástica, tipo maleta com   
   fechos, injetada em polipropileno transparente.
• Cores: silicone transparente: azul, limão, preta, titânio
   silicone preto: preta.

KIT DIAMANTE

KIT ESMERALDA

limão

preta

titânio

• Máscara PANORÂMICA + Respirador PREMIUM.
• Acompanha caixa kit, embalagem plástica, tipo maleta com  
   fechos, injetada em polipropileno transparente.
• Cores: silicone transparente: azul, limão, titânio, preta;  
   silicone preto: preta.

preta

azul
caixa kit

limão titânio preta

caixa kit

pretaazul



www.seasub.com.br

13

KITS

limão

KIT OURO

KIT PRATA

• Máscara SPLENDA 3 + Respirador AERO PRO de SILICONE.
• Acompanha caixa kit, embalagem plástica, tipo maleta com   
   fechos, injetado em polipropileno transparente.
• SILICONE TRANSPARENTE: preta, azul, limão, titânio, rosa;
• SILICONE PRETO: preta, azul, titânio.

• Máscara SPLENDA 3 + Respirador AERO PRO de SILIPRENE.
• Acompanha caixa kit, embalagem plástica, tipo maleta com   
   fechos, injetado em polipropileno transparente.
• SILICONE TRANSPARENTE: preta, azul, limão, titânio, rosa;
• SILICONE PRETO: preta, azul, titânio.

limão

titânio

preto

preto

titânio rosa

rosa

azul

azul

preto / preto

preto / preto

azul / preto

azul / preto

titânio / preto

titânio / preto
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KITS ECONÔMICOS

preto

azul pretolimão titânio

KIT DUA PRO
• Máscara DUA + Respirador SPIRO com válvula.
• Fabricado no Brasil.

limão

azul rosapreto titânio

KIT DUA
• Máscara DUA + Respirador SEASUB ou SPIRO.
• Fabricado no Brasil.

azul

preto / preto

titâniolimão

preto / limão preto / azul

preto

preto / titânio

KIT ASTRA 3
• Máscara ASTRA 3 + Respirador SPIRO com válvula.

rosa
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KIT PESCA SUB

preta

preta

KIT SNIPER

KIT SEAL

• Máscara CAMO + respirador CAMO ou SE13.
• Acompanha embalagem plástica tipo maleta com fechos.
• Cores: CAMUFLADA: cinza, azul, marrom.
 preta / preta.

• Máscara SNIPER + respirador DIVE PRO ou SE13.
• Acompanha embalagem plástica tipo maleta com fechos.
• Cor: preta

• Máscara SEAL + respirador DIVE PRO ou SE13.
• Acompanha embalagem plástica tipo maleta com fechos.
• Cor: preta

KIT CAMO

azul

cinzapreta

marrom

caixa kit

caixa kit

caixa kit
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KITS INFANTIS SILICONE

rosa / azul

CÓDIGO: MF36 + SB89

KIT BUBBLE

KIT PINGUINO

KIT KOY MIDI

limão / azul claro

azul / amarelo

• KIT INFANTIL com CORPO e TIRA de SILICONE líquido  
   ANTIALÉRGICO, mais CONFORTO e DURABILIDADE.
• Fivelas pivotantes e desacoplaveis de fácil regulagem.
• Vidros temperados para maior segurança.
• Respirador com VÁLVULA de purga e QUEBRA ONDA.
• Acompanha embalagem plástica tipo maleta com fechos.
• Cores: azul / amarelo, limão / azul claro, rosa / azul.

rosa azul

limão

caixa kit

caixa kit

• Para crianças entre 3 e 7 anos.
• CORPO e TIRA de SILICONE líquido ANTIALÉRGICO,
   mais CONFORTO e DURABILIDADE.
• Fivelas de fácil regulagem.
• Vidros temperados para maior segurança.
• Respirador com VÁLVULA de purga e QUEBRA ONDA.
• Acompanha embalagem plástica tipo maleta com fechos.
• Cores: azul, limão, rosa.

azul limão

• Para crianças entre 8 e 12 anos.
• CORPO e TIRA de SILICONE líquido ANTIALÉRGICO,
   mais CONFORTO e DURABILIDADE.
• Fivelas de fácil regulagem.
• Vidros temperados para maior segurança.
• Respirador com VÁLVULA de purga e QUEBRA ONDA.
• Acompanha embalagem plástica tipo maleta com fechos.
• Cores: azul, limão, rosa.

caixa kit

rosa
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KIT INFANTIS - POLIVINÍLICO

• Para crianças entre 3 e 7 anos.
• CORPO e TIRA em POLIVINÍLICO macio.
• Fivelas de fácil regulagem.
• Vidros temperados para maior segurança.
• Respirador com VÁLVULA de purga e QUEBRA ONDA.
• Cores: azul, limão, rosa.

• Para crianças entre 8 e 12 anos.
• CORPO e TIRA em POLIVINÍLICO macio.
• Fivelas de fácil regulagem.
• Vidros temperados para maior segurança.
• Respirador com VÁLVULA de purga e QUEBRA ONDA.
• Cores: azul, limão, rosa.

• KIT PINGUINO + NADADEIRA   
   KIDS FA35 PEQUENA.
• Embalagem BLISTER.
• CORES: azul, limão, rosa.
• Tamanhos:
   27 até 29.

• KIT KOY MIDI + NADADEIRA  
   KIDS FA36 GRANDE.
• Embalagem BLISTER.
• CORES: azul, limão, rosa.
• Tamanhos:
   30 até 33.

KIT PICOLLA

KIT YRIS MIDI

rosa limão

azul limão

azul

blister

blister

rosa

CONJUNTO PINGUINO CONJUNTO KOY MIDI
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RESPIRADORES

PREMIUM

FUSION

• Quebra-onda com sistema de selagem do tubo.
• BOCAL ortodôntico e tubo corrugado de SILICONE antialérgico.
• Válvula de drenagem em SILICONE.
• Engate rápido rotatório e desacoplável.
• Cores: azul, limão, preto, titânio.

• Quebra-onda que dificulta entrada da água na superfície.
• BOCAL ortodôntico e tubo corrugado de SILICONE antialérgico.
• Válvula de drenagem em SILICONE.
• Engate rápido rotatório e desacoplável.
• Cores: azul, limão, preto, titânio, rosa.

azul

preto

preto

limão rosa

limão

azul

titânio

titânio

CÓDIGO: SA83

CÓDIGO: SC22
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RESPIRADORES

• BOCAL e TUBO CORRUGADO de SILICONE no modelo AERO PRO 
SILICONE e BORRACHA TERMOPLÁSTICA no modelo AERO PRO 
SILIPRENE.

• Quebra-onda que dificulta entrada da água na superfície.

• Válvula de drenagem em SILICONE.

• CORES: Transparente: azul, limão, preto, titânio, rosa.

   Preto: azul, titânio, preto.

• Fabricado no Brasil.

• Exclusivo respirador da SEASUB com tubo ovalado e quebra-onda  
   integrado. 
• Material flexível que acompanha o formato do rosto diminuindo a  
   resistência da água.
• Bocal ortodôntico em polivinilico macio transparente ou preto. 
• Engate rápido para tira da máscara.
• Cores: Transparente: azul, limão, preto, titânio, rosa.
  Preto: azul, titânio, preto.
• Fabricado no Brasil.

preto

preto azul titânio rosa preto / preto

azul titâniolimão

limão

rosa

AERO PRO SILICONE / AERO PRO SILIPRENE

SPIRO COM VÁLVULA

preto / preto
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RESPIRADORES

APNEIA

CAMO

• Ideal para pesca sub.
• Passador em silicone.
• Bocal silicone ortodôntico.
• Cor: preto.

• Ideal para PESCA SUB.
• Bocal de silicone ortodôntico.
• Passador em silicone.
• Cores: marrom, azul ou cinza.

preto

azulcinza

marrom

CÓDIGO: SE29

CÓDIGO: SE13
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RESPIRADORES

preto

DIVE PRO
• Respirador ideal para apneia e pesca submarina.
• Tubo com baixa curvatura que reduz esforço exalatório.
• Bocal ortodôntico macio.
• Presilha para engate rápido da tira.
• Cor: preto.
• Fabricado no Brasil.

SEASUB
• Tradicional respirador da SEASUB.
• Bocal ortodôntico produzido em polivinílico macio.
• Engate rápido para montagem da tira.
• Tubo com diâmetro maior.
• Cores: azul, limão, preta, titânio, rosa.
• Fabricado no Brasil.

limãoazul titâniopreto rosa
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NADADEIRAS

SEAC - PROPULSION S
• PALA COM 3 CANALETAS, produzida em TERMOPLÁSTICO com  
    reforço emborrachado nas laterais.
• SAPATA anatômica em BORRACHA TERMOPLÁSTICA, com solado  
    antiderrapante.
• TIRA ELÁSTICA com puxador na mesma cor da nadadeira.
• Tamanhos:
   S/M: 36/38, M/L: 39/42, L/XL: 42/45.
   Cores: azul, preta, branca.
   MADE IN ITALY

branca

Tira elástica - branca Tira elástica - preta Tira elástica - azul

preto azul

Tira elástica - amarelaTira elástica - vermelha
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NADADEIRAS

NADADEIRA TEK
• Ideal para mergulho TÉCNICO e PROFISSIONAL, injetada totalmente  
   em BORRACHA TERMOPLÁSTICA, muito resistente, pois não tem emendas.
• Cor: preta
• Tamanhos: S (37/39), M (40/42), L (42/45).

preta

FUSION
• SAPATA anatômica em BORRACHA TERMOPLÁSTICA,
   com SOLADO ANTIDERRAPANTE.
• PALA em TERMOPLÁSTICO com longarinas e parte
   frontal revestidas em borracha termoplástica.
• TIRAS de engate rápido de fácil regulagem.
• Cores: azul, preta, rosa (somente no tamanho S/M).
• Tamanhos: S/M (36/38), M/L (39/42), L/XL (42/44). 

azul

preta rosa
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NADADEIRAS

azul preta

titânio

limão

VELOX

SEASUB

• Pala mais longa que as nadadeiras tradicionais,
   proporciona maior velocidade e tração. 
• Sapata anatômica de borracha termoplástica macia com    
   aba traseira, que facilita o calçar.
• Solado emborrachado antiderrapante. 
• Indicada para mergulho livre ou autônomo.
• Cores: azul, limão, titânio, preta.
• Tamanhos:
   36/37, 38/39, 40/41, 42/43, 44/45.
• Fabricada no Brasil.

• Sapata anatômica reforçada de borracha termoplástica.
• Aba traseira, que facilita o calçar. 
• Pala de termoplástico (EVA), com ondulações na parte central
   que canalizam o fluxo da água para trás, proporcionando mais
   velocidade e tração.
• Recomendada para mergulho livre ou autônomo.
• Cores: azul, limão, titânio, preta.
• Na cor rosa: 31/33, 33/35, 35/37, 37/39.
• Tamanhos:
   31/33, 33/35, 35/37, 37/39, 39/41, 41/43.
• Fabricada no Brasil.

limão

azul preta titânio rosa
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NADADEIRAS

azul

BELUGA

KIDS

• Nadadeira aberta modelo ADULTO para snorkeling com
   TIRAS AJUSTÁVEIS, que dispensa o uso de botas de Neoprene.
• Não recomendada para mergulho autonomo.
• SAPATA anatômica em BORRACHA TERMOPLÁSTICA.
• PALA em TERMOPLÁSTICO com reforço de BORRACHA TERMOPLÁSTICA.
• Cor: azul
• Tamanhos:
   S/M - FA68 - 36/39
   ML/XL - FA69 - 39/42

limão rosa

• Modelo INFANTIL.
• Tira ajustável pivotante.
• Sapata anatômica de borracha termoplástica.
• Pala de termoplástico com laterais reforçadas e detalhes de     
   borracha termoplástica.
• Cores: azul, limão, rosa.
• Tamanhos:
   FA35 S/M - PEQUENA - 27 até 29.
   FA36 L/XL - GRANDE - 30 até 33.

azul
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NADADEIRAS

camuflada marrom

preta

SEAC MOTUS - MOTUS CAMO
• PALA extralonga INTERCÂMBIÁVEL em TECHNOPOLÍMERO.
• SAPATA feita em 2 tipos de BORRACHA TERMOPLÁSTICA, dura  
   nas solas e nas longarinas para melhor desempenho e macia na  
   parte superior para maior conforto.
• SAPATA com ângulo de 22 graus que otimiza o impulso.
• Cores: preta, camuflada marrom.
• Tamanhos:
    BRASIL         EUROPA
    37/38          39/40
    39/40          41/42
    41/42          43/44
    43/44          45/46
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NADADEIRAS

preta

preta

• Pala extralonga em TECHNOPOLÍMERO, com longarinas laterais,  
   recobertas de BORRACHA TERMOPLÁSTICA que propiciam mais  
   elasticidade e melhor desempenho.

• SAPATA anatômica em BORRACHA TERMOPLÁSTICA macia, para    
   maior conforto, possui aba traseira que facilita o calçar.

• Cor: preta

• Tamanhos:
   40/41
   42/43
   44/45
• Fabricada no Brasil.

EXTREME

PREDATOR
• Pala extralonga INTERCAMBIÁVEL de TECNOPOLÍMERO 
   de alto desempenho.
• Sapata anatômica de BORRACHA TERMOPLÁSTICA  macia, leve e  
   confortável. Possui ABA traseira que facilita o calçar.
• LONGARINAS laterais em BORRACHA TERMOPLÁSTICA que
   proporcionam maior elasticidade, aumentando a propulsão
   e a velocidade.
• Cor: preta
• Tamanhos:
           EUROPA
                        40/41
               42/43
               44/45
               46/47

    BRASIL
    38/39
    40/41
    42/43
    44/45
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SAPATILHAS

SANDS
• LEVE, FLEXÍVEL, VENTILADA, RESISTENTE À ÁGUA, SECAGEM RÁPIDA e MUITO CONFORTÁVEL,  
   que a torna ideal para caminhadas na praia, esportes aquáticos, pescaria, barcos ou ambientes molhados.
• CABEDAL em SPANDEX que proporciona máxima ventilação, não esquenta e seca rápido.
• SOLADO em BORRACHA TERMOPLÁSTICA macia, com reforço no BICO, LATERAL e CALCANHAR.
• PALMILHAS INTERNA ventilada em EVA com poliéster.
• ABA TRASEIRA que facilita calçar.
• Cores: preto com cinza, preto com azul.
• Tamanhos: 34 ao 43.

preto com azul

preto com cinza
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SAPATILHAS

AQUATICA
• TELA DRENANTE ventilada.
• SOLADO em BORRACHA macia.
• ABA traseira que facilita calçar.
• Cor: azul com preto.
• Tamanhos: 34 ao 45.

azul com preto
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LANTERNAS BIG BLUE

TL3100P SUPREME

AL2600 XWP II

• BIG BLUE TL3100P SUPREME.
• 3 LEDS fornecem 3100 Lúmens com 50.000 horas de vida útil.
• Proteção de sobreaquecimento com desligamento automático.
• NÃO RECOMENDADO USO FORA DA ÁGUA.
• Acionamento por botão, com indicador de carga da bateria.
• Possui 4 intensidades de iluminação e modo emergência (S.O.S).
• A prova d’água até 100 metros.
• Corpo em alumínio anodizado e lente de vidro temperado.
• Foco FIXO de 10 graus.
• Bateria recarregável e carregador incluídos.
• Empunhadura de alumínio e empunhadura com VELCRO incluídas.
• Autonomia de 3 até 30 horas, dependendo da intensidade.
• Pulseira ajustável incluida.

• 4 LEDS XML + 2 LEDS XPE red.
• Acionamento por botão com indicador de bateria.
• Possui 4 intensidades de iluminação + modo emergência (S.O.S) +  
   modo brilho vermelho.
• A prova d’água até 100 metros.
• Corpo em alumínio anodizado e lente de vidro temperado.
• Foco fixo de 120 graus.
• 1 filtro de iluminação.
• Bateria recarregável e carregador incluídos.
• Autonomia de 2 até 20 horas, dependendo da intensidade.

TL4500P
• 4 LEDS fornecem 4500 Lúmens com 50.000 horas de vida útil.
• Proteção de sobreaquecimento com desligamento automático.
• NÃO RECOMENDADO USO FORA DA ÁGUA.
• Acionamento por botão, com indicador de carga da bateria.
• Possui 4 intensidades de iluminação e modo emergência (S.O.S).
• A prova d’água até 100 metros.
• Corpo em alumínio anodizado e lente de vidro temperado.
• Foco FIXO de 10 graus.
• Bateria recarregável e carregador incluidos.
• Empunhadura de alumínio e empunhadura com VELCRO incluidas.
• Autonomia de 2 até 20 horas, dependendo da intensidade.
• Pulseira ajustável incluida.

preta

preta
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LANTERNAS BIG BLUE

AL 1200 NP

AL 1200 XWP

AL 1200 WP

• LED com 1200 Lúmens.
• Acionamento por botão liga-desliga, com indicador de
   carga da bateria.
• Acionamento por botão, com indicador de carga da bateria.
• A prova d’água até 100 metros.
• Corpo em alumínio anodizado e lente de vidro temperado.
• Foco FIXO de 10 graus.
• Bateria recarregável e carregador incluidos.
• Autonomia aproximada de 2 horas.
• Pulseira ajustável incluida.

• LED com 1200 Lúmens.
• Acionamento por botão, com indicador de carga da bateria.
• Possui 4 intensidades de iluminação e modo emergência (S.O.S).
• A prova d’água até 100 metros.
• Corpo em alumínio anodizado e lente de vidro temperado.
• Foco FIXO de 120 graus.
• 2 filtros de iluminação.
• Engate para o suporte de iluminação (clip mount).
• Autonomia aproximada de 2 até 20 horas, dependendo da intensidade.
• Pulseira ajustável incluida.
• Indicada para foto sub.

• LED com 1200 Lúmens.
• Acionamento por botão, com indicador de carga da bateria.
• Possui 4 intensidades de iluminação e modo emergência (S.O.S).
• A prova d’água até 100 metros.
• Corpo em alumínio anodizado e lente de vidro temperado.
• Foco FIXO de 85 graus.
• Bateria recarregável e carregador incluídos.
• 2 filtros de iluminação.
• Engate para o suporte de iluminação (clip mount).
• Autonomia aproximada de 2 até 20 horas, dependendo da intensidade.
• Pulseira ajustável incluida.

preta

preta

preta
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LANTERNAS BIG BLUE

• LED com 250 lumens.
• Acionamento giro frontal na cabeça. 
• A prova d’água até 100 metros.
• Foco FIXO de 8 graus.
• A prova d’água até 100 metros.
• Corpo em alumínio anodizado e lente de vidro temperado.
• Usa 02 pilhas AA (não incluidas).
• Autonomia aproximada de 2 horas.
• Pulseira ajustável incluida.
• Cores: prata ou preta.

AL 250

AL 450 WM TAIL
• LED com 450 lumens.
• Corpo em ALUMÍNIO ANODIZADO e lente em vidro temperado. 
• Funciona com 3 pilhas alcalinas tipo AAA.
• Autonomia aproximada de 4 horas.
• A prova d’água até 100 metros.
• Leve e compacto com peso aproximado de 204 gramas.
• Liga / desliga pressionando botão na parte traseira.
• Foco com ângulo de 40 graus.
• Pulseira ajustável incluída.
• Cor: preta

preta

preta

prata
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SINALIZADORES / ACESSÓRIOS

• Para câmera GO PRO ou similar.

• Para 1 ou 2 lanternas modelo

   AL1200 XWP ou AL1200WP.

• Para lanternas TL4500P ou 3100P  

ou modelos similares da BIGBLUE.

• Ajuste com VELCRO.

• Engate rápido da lanterna, com 

trava.

• Produzida em NEOPRENE para 

todos os modelos de lanternas 

AL1200.

• Ajuste com VELCRO.

EASY CLIPSINALIZADOR LED
• Sinalizador LED disponível em 2 modelos; FLASH ou CONSTANTE.
• À prova d’água até 100 metros.
• Autonomia até 50 horas com 3 baterias tipo LR44.
• Cores de luz disponíveis:
   VERDE
   LARANJA
   BRANCO

• SINALIZADOR EASY CLIP.
• Luz de marcação.
• Pode ser clipada em qualquer parte do equipamento.
• A prova d’água até 100 metros.
• Autonomia aproximada de 72 horas.
• Pulseira ajustável incluída.
• Cores:
   AZUL, VERMELHA, VERDE.
• Usa bateria CR2032.

SUPORTE CÂMERA MUNHEQUEIRA NEOPRENESUPORTE ERM GLOVE
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FACAS

STILLO

DF601 COM PONTA

DF602 SEM PONTA

ARGOSFACA DE COLETE - NANO

• Modelo exclusivo, desenhado e produzido sob
   especificações da SEASUB.
• Lâmina produzida em aço.
   INOX AISI 420, com 11 cm de comprimento.
   Possui um lado serrilhado com corta-cabo e outro lado com fio.
• Cabo anatômico emborrachado com empunhadura ergonômica.
• Bainha com engate rápido da faca.
• Tiras de fixação de fácil regulagem.
• Cores: azul, limão, preta, titânio ou rosa.
• Fabricada no Brasil.

• Lâmina de aço INOX 420, com 13 cm de comprimento.
• Possui um lado serrilhado e outro com fio e corta-cabo.
• Cabo com empunhadura ergonômica revestido de borracha
   termoplástica, o cabo possui martelete de INOX na ponta.
• Bainha de termoplástico com engate rápido da faca, possui
   tiras de fixação de fácil regulagem.
• Cores: azul, limão ou preta.

• Lâmina de aço INOX 420, com 13 cm de comprimento.
• Possui um lado serrilhado e outro com fio e corta-cabo.
• Cabo com empunhadura ergonômica revestido de borracha  
   termoplástica, o cabo possui martelete em INOX na ponta.
• Bainha de termoplástico com engate rápido da faca, possui  
   tiras de fixação de fácil regulagem.
• Cores: azul, limão ou preta.

• Lâmina com 7,8 cm, ideal para   

   uso em colete ou cinto de lastro.

• Fabricada de aço INOX 420.

• Bainha de ABS com engate  
   rápido.

titânio

azul

azul

limão preta

pretalimão

rosa

azul

pretalimão

preta

• Bainha em termoplástico com      
   engate rápido.
• Possui acessórios para fixação         
   diretamente no colete equilibrador   
   ou na mangueira.
• Cabo emborrachado com
   empunhadura ergônomica.
• Lâmina em inox com 7 cm de
   comprimento, ponta CHANFRADA,    
   ideal para coletes pois dificulta o   
   furo acidental.
• Possui um lado serrilhado e outro   
   lado com fio e corta cabo.
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FACAS PESCA SUB

• Lâmina de aço INOX com 9 cm de comprimento.
• Cabo plástico
• Acompanha BAINHA e TIRAS.
• Ideal para PESCA SUB.
• Fabricada na Italia.
• Cores: preta, azul ou amarela.

• Lâmina de aço INOX com 11 cm de comprimento.
• Cabo plástico
• Acompanha BAINHA e TIRAS.
• Ideal para PESCA SUB.
• Fabricada na Italia.
• Cores: preta, azul ou amarela.

• Lâmina de aço INOX com 9 cm de comprimento.
• Cabo plástico
• Acompanha BAINHA e TIRAS.
• Ideal para PESCA SUB.
• Fabricada na Italia.
• Cores: preta, azul ou limão.

• Empunhadura plástica com lâmina em INOX, para uso geral na pesca, 
náutica, SCUBA e PESCA SUB.

• Possui bainha de NYLON com passador para fixação em pulseira, cinto 
ou arreios.

• Empunhadura plástica com lâmina em INOX, para uso geral 
na pesca, náutica, SCUBA e PESCA SUB, corta com facilidade, 
cabos, redes e cintos.

• Acompanha 2 lâminas sobressalentes.

• Embalagem com 2 LÂMINAS SOBRESSALENTES.

preta

azullimão

azul
preta

pretoazul

amarela

SUB 9

SUB 11

SHARK 9

SL-02Z KNIFE

SLC-01-OR CORTA CABO LAMINA EXTRA SLC-02

amarela
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REGULADORES

HYDROS
• Segundo estágio balanceado pneumaticamente.
• Botão de regulagem que modifica o esforço respiratório.
• Tampa frontal em POLIURETANO.
• Diafragma de SILICONE.
• Bocal ortodôntico de SILICONE.
• Protetor de mangueira incluído.
• OCTOPUS disponível com mangueira amarela de 100cm.
• Cores: cinza ou octopus na cor amarela.

cinza

amarelo octopus

MYTHOS

AQUOS / AQUOS OCTOPUS

• Segundo estágio balanceado pneumaticamente.
• DIVE+PRE-DIVE, que diminui a possibildade de FREEFLOW.
• Botão de regulagem de esforço respiratório.
• Tampa frontal em POLIURETANO.
• Diafragma de SILICONE.
• Bocal ortodôntico de SILICONE.
• Protetor de mangueira incluído.
• Cor: cinza.

• Ideal para operadoras e mergulho profissional.
• Segundo estágio com tampa frontal de POLIURETANO   
  nas cores: azul, cinza, octopus na cor amarela.
• Aro de fixação da tampa de alumínio.
• Diafragma de silicone.
• Bocal ortodôntico de silicone.
• Protetor de mangueira SEASUB incluso.
• OCTOPUS disponível com mangueira PRETA de 90 cm
   ou AMARELA de 100 cm.

azul

cinza

limão
octopus

cinza
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REGULADORES SEGUNDOS ESTÁGIOS

• Segundo estágio balanceado pneumaticamente, com botão de regulagem  
   de esforço respiratório.
• Alavanca DIVE / PRE-DIVE que diminui possibilidade de FREEFLOW.
• Tampa frontal em silicone, desenho exclusivo SEASUB.
• Diafragma de silicone.
• Bocal ortodôntico de SILICONE.
• Aro frontal de ALUMÍNIO ou PLÁSTICO.
• Protetor de mangueira incluso.

• Botão de regulagem de esforço respiratório.
• Tampa frontal em silicone, desenho exclusivo SEASUB.
• Diafragma de silicone.
• Bocal ortodôntico de SILICONE.
• Aro frontal de ALUMÍNIO ou PLÁSTICO.
• Protetor de mangueira incluso.

• Ideal para operadoras de mergulho ou mergulho profissional.
• Tampa frontal em silicone na cor preta ou amarela no 

OCTOPUS, desenho exclusivo SEASUB.
• Diafragma de silicone.
• Bocal ortodôntico de SILICONE.
• Aro frontal de ALUMÍNIO ou PLÁSTICO.
• Protetor de mangueira incluso.
• Mangueira do segundo estágio principal na cor PRETA com 

76 cm e no segundo estágio OCTOPUS na cor AMARELA 
com 100 cm.

preto

DIVE / PRÉ DIVE

AS 201-ADJ ICON TEK

AS 202-ADJ ICON PRO

AS 202 ICON /
AS 202 ICON OCTOPUS

preto

preto

amarelo
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REGULADORES PRIMEIROS ESTÁGIOS

P 80
• PISTÃO simples.

• 1 saída de alta pressão - HP.

• 4 saídas de baixa pressão.

• Fabricado de latão cromado com acabamento polido.

• Conversor DIN opcional.

• Alta durabilidade e baixa manutenção, ideal para operadoras  

   ou mergulho profissional.
• Fabricado na Itália

P 120
• DIAFRAGMA balanceado.

• 2 saídas de alta pressão - HP.

• 4 saídas de baixa pressão.

• Fabricado de latão cromado com acabamento polido.

• Conversor DIN opcional.
• Fabricado na Itália

P 100
• PISTÃO balanceado.
• 2 saídas de alta pressão - HP.
• 4 saídas de baixa pressão.
• Fabricado de latão cromado com acabamento polido.
• Conversor DIN opcional.
• Torre giratória
• Frisos externos para aumentar a troca calórica.
• Fabricado na Itália
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REGULADORES PRIMEIROS ESTÁGIOS

AS 103 DIN / YOKE

SS 5
• Diafragma balanceado.
• 1 saída de alta pressão HP.
• 3 saídas de baixa pressão LP.
• Fabricado de latão cromado com acabamento cromado
   e capa plástica protetora.
• Design compacto e leve, ideal para viagens.

• Pistão balanceado.
• 5 saídas de baixa pressão, sendo a quinta saída localizada 

no topo da torre giratória, ideal para configuração de 
mergulho técnico.

• 2 saídas de alta pressão.
• Disponível nas versões DIN ou YOKE.

• Diafragma balanceado, com selo de vedação ambiente.
• Ideal para águas geladas ou contaminadas.
• 2 saídas de alta pressão.
• 4 saídas de baixa pressão.
• Acabamento acetinado fosco.

SS 40



www.seasub.com.br

40

INSTRUMENTOS

CONSOLE DUPLO
• Marcador de pressão até 300 bars e visor fosforescente
   com marcação em vermelho da zona de reserva de 50 bars.
• Caixa de latão estampado e niquelado com tampa de
   policarbonato e mangueira reforçada.
• Possui válvula de segurança na parte traseira, que evita a
   explosão da tampa em caso de vazamento.
• Profundímetro com marcação até 70 metros com visor fosforescente.
• Mecanismo interno banhado a óleo, que proporciona maior precisão.
• Possui agulha de arrasto para marcação da profundidade máxima.
• Boot exclusivo produzido pela SEASUB, injetado de borracha 
   termoplástica macia, protege melhor contra choques e facilita
   a desmontagem para manutenção.
• Ideal para escolas de mergulho, devido a confiabilidade 
   e durabilidade.

MANÔMETRO

BÚSSOLA

PROFUNDÍMETRO DE PULSO

• Marcador de pressão até 300 bars e visor fosforescente
   com marcação em vermelho da zona de reserva de 50 bars.
• Caixa de latão estampado e niquelado com tampa de
   policarbonato e mangueira reforçada, que proporciona
   maior durabilidade.
• Possui válvula de segurança na parte traseira, que evita a
   explosão da tampa em caso de vazamento.
• Ideal para escolas de mergulho, devido a confiabilidade
  e durabilidade.

• Visor fosforescente, com janela lateral que pode ser lida
   frontal ou lateralmente.
• Mecanismo banhado a óleo para maior precisão.
• Resposta rápida graças aos 2 magnetos.
• Coroa giratória com numeração de fácil leitura.
• Calibrada para o hemisfério Sul.
• Acondicionado em boot de termoplástico.
• Leitura direta.

• Marcação de 0-70 metros.
• Visor fosforescente.
• Mecanismo interno banhado a óleo, que proporciona maior  
   precisão e durabilidade.
• Agulha de arrasto para marcação da profundidade máxima.
• Tamanho compacto.
• Pulseira de TERMOPLÁSTICO.
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INSTRUMENTOS

• Manômetro até 400 BAR, com visor fosforecente e marcação em  
   vermelho da zona de reserva de 50 bar.
• Caixa niquelada com tampa em POLICARBONATO.
• Boot termoplástico compacto.

• Manômetro até 400 BAR, com visor fosforecente e marcação em  
   vermelho da zona de reserva de 50 bar.
• Caixa niquelada com tampa em POLICARBONATO.
• Profundimetro com marcação até 70 metros, com visor fosforescente.
• Mecanismo interno banhado à glicerina para maior precisão.
• Agulha de arrasto para marcação da profundidade máxima.
• Boot termoplástico compacto.

• Mesmas características do console DUPLO 2K.
• Bússula de leitura direta, com coroa giratória.
• Visor fosforescente.
• Janela que possibilita leitura frontal ou lateral.
• Calibrada para hemisfério SUL.
• Mecanismo banhado a óleo para maior precisão.
• Boot termoplástico compacto. 

MANÔMETRO 2K

CONSOLE TRIPLO 2K

CONSOLE DUPLO 2K
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COLETES

• Sistema de lastro integrado, 2 bolsos de lastro frontais com  
   capacidade de 4 kg cada.
• Presilha de desengate rápido na cor VERMELHA
   para facilitar visualização.
• 2 bolsos dorsais para lastro, com capacidade de 2 kg cada.
• Fabricado em NYLON 1000 DENIER.
• 2 bolsos frontais drenates e fechamento com zíper.
• 8 d´rings de aço INOX.
• 3 válvulas de exaustão, sendo 2 dorsais na parte superior e 1  
   traseira na parte inferior.
• Backpack rígido acolchoado para maior conforto.
• Fivelas reforçadas de fácil regulagem com desengate rápido.
• Duplo sistema de fechamento frontal, velcro e presilha
   de engate rápido.
• Tamanhos: XS, SM, MD, LG, XL e XXL.

• O colete Traveler é uma opção ideal para viagens, leve, dobravél e fácil 
de levar na mala.

• Fabricado em nylon denier 600 D e câmara interna em nylon 420 D.
• Inflagem dorsal reduz o arrasto durante o mergulho.
• 2 bolsos para lastro integrado na frente, com desengate rápido (até 

3kg em cada bolso).
• 2 bolsos para lastro integrado (até 2kg cada) na parte dorsal  

facilitam o equilíbrio hidrostático.
• 2 D´Rings em alumínio + 02 D-Rings de plástico.
• 3 Válvulas de desinflagem.
• Backpack acolchoado, muito confortável.
• Cores: Preto com azul ou todo preto.
• Tamanhos: XS/S, M/L, XL/XXL.

PREMIUM

TRAVELER
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COLETE / ASAS / ACESSÓRIOS

• Capacidade para 30lbs ou 38lbs.
• Para uso com cilindro simples.
• Parte externa em CORDURA 1680 de alta   
   resistência.
• Câmara interna em PU coberto com NYLON 420, 

que aumenta resistência da câmara e facilita a 
inflagem.

• Válvulas de baixo perfil.
• INFLADOR de alta resistência.
• Cores: Preta ou Camuflada.

ASA DONUT 30lbs / 38lbs

• Completo com arreios.
• Em aço INOX #316 ou  
  ALUMÍNIO.

• BACKPACK em TERMOPLÁSTICO, 
completo com arreios.

• Aço INOX #316 ou ALUMÍNIO

BACK PLATE
COMPLETO 

BACK PACK COMPLETOBACK PLATE BACK PLATE
EM AÇO INOX

ORION
• Fabricado em NYLON 840 DENIER.
• 2 bolsos dorsais para lastro, com capacidade de 2 kg cada.
• 4 d’rings de aço INOX e 2 de plástico.
• 2 bolsos frontais drenantes e fechamento com zíper.
• 3 válvulas de exaustão, sendo 1 dorsal, 1 na parte traseira e 1 no    
   POWER INFLATOR.
• Backpack rígido que facilita o manuseio e acolchoado para maior  
   conforto.
• Duplo sistema de fechamento frontal, velcro e presilha plástica   
   com engate rápido e de simples regulagem.
• Indicador de tamanho no ombro, para fácil visualização.
• PRÁTICO E DURÁVEL, IDEAL PARA ESCOLAS OU MERGULHO   
   PROFISSIONAL.
• Tamanhos : XXS, XS, S, M, L, e XL.
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CILINDROS

CILINDROS DE ALUMÍNIO

CILINDROS DE AÇO

• Marca LUXFER - USA.
• Pressão de trabalho 207 bar (3.000 PSI).

• Rosca 3/4” NPSM (padrão americano) (polegadas).
• Cores: limão ou sem pintura.
• Tamanhos em pés cúbicos:
   S80 / S63 / S50 / S40 / S13 / S6.
• Capacidade dos cilindros.
   S80 = 11,1 litros
   S63 = 9,0 litros
   S50 = 7,2 litros
   S40 = 5,8 litros
   S13 = 1,9 litros 
   S6   = 0,9 litro
• Bota opcional. 

• 19, 17, 15 e 12.9 litros - marca FABER - Italy.

• Liga de aço cromo molibdênio.

• Pressão de trabalho 232 bar (3.442 PSI).

• Rosca 3/4” NPSM (padrão americano) (polegadas).

• Cor: branco.

• Bota OPCIONAL.

• Produzida em termoplástico  
   macio, para cilindros de alumínio.

• Tamanhos S80 e S63.

• Com ou sem tiras.

• Em aço INOX #316 ou ALUMÍNIO.

BOTA DE CILINDRO 
ALUMÍNIO

ADAPTADOR PARA
CILINDROS SIMPLES

ABRAÇADEIRA 
PARA DUPLA

• Produzida em aço inox.

• Kit com 2 abraçadeiras e 2  
   parafusos.
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TORNEIRAS

MANIFOLD

• Torneira YOKE / DIN 200 com  

   VÁLVULA de SEGURANÇA.

• Pressão de trabalho 3.000 PSI.

• Rosca 3/4” NPSM (padrão  

   americano) (polegadas).

• Latão cromado com

   acabamento polido.

• Preparada para NITROX.

• Torneira YOKE com VÁLVULA  

   de segurança.

• Rosca 3/4” NPSM (padrão  

   americano) (polegadas).

• Pressão de trabalho 3.000 PSI.

• Manopla de borracha.

• Latão cromado com

   acabamento polido.

• Ideal para escolas e operadoras  

  de mergulho.

• Torneiras YOKE/DIN 200 com VÁLVULA de SEGURANÇA.

• Pressão de trabalho 230 bars.

• Rosca 3/4” NPSM (padrão americano) (polegadas).

• Conexão com duplo o’ring e isolador central.

• Manoplas de borracha.

• Latão cromado com acabamento jateado.

• Preparado para NITROX.

TORNEIRA THERMO

CONVERSOR DIN

TORNEIRA THERMO DIN/YOKE

ADAPTADOR YOKE
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COMPRESSORES / ACESSÓRIOS

COLTRI MCH 16
• Vazão = 265 litros/min.

• Tempo de enchimento aproximado = 8 min (cilindro S-80)

• Pressão de trabalho = 225 bar - 3.200 PSI

• Rotação = 1.550 rpm

• Número de estágios = 3

• Motorização = ELÉTRICO Trifásico ou Monofásico.

• DIESEL ou GASOLINA sob encomenda.

• Dimensões aproximadas:

   Altura 57 cm

   Largura 84 cm

   Profundidade 45 cm

• Peso aproximado = 109 kg

• Sistema de comando incluido.

• Isolamento acústico.

• Purga automática.

• Inclui 2 terminais de recarga.

COLTRI MCH 6
• Vazão = 80 a 100 litros/min., dependendo da motorização.

• Pressão de trabalho = 225 bar - 3.300 PSI

• Pressão máxima = 300 bar - 4.300 PSI

• Rotação = 2.250 rpm

• Número de estágios = 4

• Motorização: GASOLINA ou ELÉTRICO Monofásico ou Trifásico.

• Tempo de enchimento aproximado = 19 a 23 minutos, dependendo  

   do modelo (cilindro S-80).

• Dimensões:

   Altura 49,0 cm

   Largura 73,0 cm

   Profundidade 37,0 cm

• Peso = 57,1 kg

ÓLEOFILTROS

SC-000345

ENTRADA

MCH-16 MCH-6
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ROUPA SECA

ROUPA SECA AUSTRAL
• Vedação interna com TAPE.
• Válvulas SI-TECH de entrada e de exaustão automática.
• Zíper diagonal frontal, com proteção.
• Suspensório interno.
• Joelheiras de borracha.
• 2 bolsos, fechamento com VELCRO.
• Pescoço com anel externo de Neoprene para melhor vedação      
   da aba do capuz.
• Fita entre pernas (SCROTCH STRAP) para melhorar ajuste da roupa.
• Meias de Neoprene prensado que possibilitam uso de botas.
• Cor: preta com detalhes em cinza.
• Tamanhos: S, M, L ou XL.

Bolsos laterais

Válvula de exaustão SI-T
ECH
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ROUPAS NEOPRENE

SEMI SECA GLACIAR
• Ideal para mergulho em águas frias.
• Confeccionada em Neoprene FLEXSKIN de 6,5 mm, macio e 

flexível que facilita a colocação, ajusta-se melhor ao corpo e 
proporciona maior liberdade de movimentos.

• Zíper seco marca T-ZIP, nas costas entre ombros.
• Bolso na perna direita, com zíper e D’ring interno em nylon.
• Capuz separado incluido.
• Zíper nos tornozelos.
• Protetores nos joelhos.
• Proteção semi-seca nas extremidades.
• Cor preta com detalhes em azul e cinza.
• Tamanhos: 3, 4, 5, 6, 7, 8.

capuz

MACACÃO FLEXSKIN 5 mm
MASCULINO

A nova linha de roupas FLEXSKIN é produzida em neoprene 
macio e muito flexível, que facilita a colocação, proporciona 
maior liberdade de movimentos e, por ser mais elástica, ajusta-se 
melhor ao corpo, dificultando a entrada e acúmulo de água, 
conservando o calor.
• Possui zíper frontal YKK de alta durabilidade, com aba interna  
   de neoprene para melhor vedação e conforto.
• As Joelheiras são em PU reforçado para maior durabilidade.
• Versão MASCULINA de 5mm.
• Tamanhos: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
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ROUPAS NEOPRENE

MACACÃO FLEXSKIN 5 mm
MASCULINO

MACACÃO FLEXSKIN 3 mm
MASCULINO

A nova linha de roupas FLEXSKIN é produzida em neoprene 
macio e muito flexível, que facilita a colocação, proporciona 
maior liberdade de movimentos e, por ser mais elástica, ajusta-se 
melhor ao corpo, dificultando a entrada e acúmulo de água, 
conservando o calor.
• Possui zíper frontal YKK de alta durabilidade, com aba interna  
   de neoprene para melhor vedação e conforto.
• As Joelheiras são em PU reforçado para maior durabilidade.
• Versão MASCULINA de 3mm.
• Tamanhos: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

A nova linha de roupas FLEXSKIN é produzida em neoprene 
macio e muito flexível, que facilita a colocação, proporciona 
maior liberdade de movimentos e, por ser mais elástica, ajusta-se 
melhor ao corpo, dificultando a  entrada e acúmulo de água, 
conservando o calor.
• Possui zíper frontal YKK de alta durabilidade, com aba interna  
   de neoprene para melhor vedação e conforto.
• As Joelheiras são em PU reforçado para maior durabilidade.
• Versão FEMININA de 5mm.
• Tamanhos: 2, 3, 4, 5.

MACACÃO FLEXSKIN 5 mm
FEMININO
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ROUPAS NEOPRENE

• Disponível em neoprene duplo náilon de 3 ou 5 mm.
• Costuras ESTANQUES. Neoprene colado e com dupla   
   costura, exterior e interior.
• Zíper YKK nas costas.
• Trava de velcro no pescoço.
• Corte anatômico.
• Reforço de poliuretano nos joelhos.
• Ideal para escolas, operadoras de mergulho e
   empresas de trabalho subaquático.
• FABRICAÇÃO PERSONALIZADA ACIMA DE
   20 PEÇAS.
• Cor: preta.
• Tamanhos: 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.

• 2 peças: JARDINEIRA + MONOSHORT.
• Neoprene duplo náilon 3 ou 5 mm.
• Costuras ESTANQUES. Neoprene colado e com dupla
   costura, exterior e interior.
• Corte anatômico.
• Monoshort com zíper frontal YKK, cursor e dentes
   de náilon reforçados.
• Jardineira com reforço de poliuretano nos joelhos.
• Peças com poucas emendas e costuras, que torna a
   roupa mais durável.
• Ideal para escolas, operadoras de mergulho e
   empresas de trabalho subaquático.
• FABRICAÇÃO PERSONALIZADA ACIMA DE 20 PEÇAS.
• Cor: preta.
• Tamanhos: 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.

CONJUNTO MASTER

MACACÃO MASTER 2
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ROUPAS NEOPRENE

• 2 peças: JAQUETA com capuz + CALÇA, IDEAL para pesca sub.
• Neoprene duplo náilon em 3 ou 5 mm.
• Braços e pernas com corte anatômico.
• Costuras ESTANQUES. Neoprene colado e com dupla
   costura, exterior e interior.
• Jaqueta sem zíper, com capuz acoplado. Reforço de
   poliuretano nos cotovelos.
• Fechamento tipo fralda.
• Protetor de peito reforçado para apoio do arbalete.
• Calça alta com reforço de poliuretano nos joelhos.
• Cor: preta.
• Tamanhos: 3, 4, 5, 6, 7 e 8.

• Neoprene duplo náilon 3 mm SEM CAPUZ. IDEAL para
   caça sub.
• COSTURAS ESTANQUES. Neoprene colado com dupla costura.
• Protetor de peito REFORÇADO para melhor apoio do arbalete.
• ZÍPER vertical nas costas com trava que evita abertura acidental.
• Joelheira reforçada.
• Capuz OPCIONAL.
• Cor: preta.
• Tamanho: 3, 4, 5, 6, 7 e 8.

• Neoprene duplo náilon 2 mm.
• Zíper vertical nas costas.
• Costura plana.
• Corte anatômico.
• FABRICAÇÃO PERSONALIZADA ACIMA DE 20 PEÇAS.
• Cor: preta.
• Tamanhos: 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.

MACACÃO EXTREME

SHORT JOHN

CONJUNTO EXTREME



www.seasub.com.br

52

NEOPRENE

LUVA SEASUB

CAPUZ

MEIA SEASUB

• Neoprene 1,5 mm.

• Palma de AMARA (material sintético) reforçada.

• Fechamento nos punhos com VELCRO.

• Cor: preta. 

• Tamanhos:

   XS, S, M, L., XL e XXL.

• NEOPRENE 3 ou 5 mm.

• Corte anatômico.

• Aba longa para maior vedação.

• Sem válvula.

• Cor: preta.

• Tamanhos:

   P, M, G e XG.

• Neoprene 3 mm.

• Corte anatômico.

• Cor: preta.

• Solado antiderrapante.

• Tamanhos:

   35/36

   37/38

   39/40

   41/42

   43/44

   45/46
Sola antiderrapante



www.seasub.com.br

53

BOTAS DE NEOPRENE

PREMIUM

SEASUB

• Neoprene de 5mm.

• Solado antiderrapante reforçado.

• Cano longo, fechamento com Ziper YKK reforçado,

   aba interna de neoprene para melhor vedação.

• Proteção no peito do pé e no calcanhar.

• Cor: preta com detalhes cinza.

• Tamanhos:

   06 ....... 37

   07 ....... 38

   08 ....... 39/40

   09 ....... 41

   10 ....... 42

   11 ....... 43

   12 ....... 44

   13 ....... 45

• Neoprene macio de 5mm.

• Zíper YKK em NÁILON com cursor e dentes reforçados 

• Aba interna para maior vedação.

• Reforço de borracha no peito do pé e no calcanhar, para

   maior durabilidade e melhor aderência da nadadeira e da tira.

• Solado vulcanizado antiderrapante.

• Cor: preta.

• Tamanhos disponíveis:

   03 ....... 34

   04 ....... 35

   05 ....... 36

   06 ....... 37

   07 ....... 38

   08 ....... 39/40

   09 ....... 41

   10 ....... 42

   11 ....... 43

   12 ....... 44

   13 ....... 45

Sola antiderrapante

Sola antiderrapante
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BOLSAS

MOCHILA BACKPACK

BOLSA SEASUB

BOLSA EXTREME

• Mochilão tipo BACKPACK com alças dorsais ajustáveis.

• Fabricado em náilon 420 plastificado.

• Bolsos laterais com zíper para nadadeiras.

• Tampa de abertura frontal com zíper, que facilita

   a colocação dos equipamentos.

• Drenos na parte inferior.

• Cores: azul, preta.

• Dimensões:

   Largura: 45 cm

   Comprimento: 68 cm

   Altura: 24 cm

• Fabricada em náilon 420 plastificado.

• Bolso lateral com zíper para equipamentos.

• Telas laterais facilitam a drenagem e a secagem.

• Tampa de abertuta frontal com zíper, que facilita a

   colocação dos equipamentos.

• Alças longas com trava central, as quais facilitam o

   carregamento.

• Cores: azul, preta, vermelha ou camuflada.

• Dimensões: 

   Largura: 35 cm

   Comprimento: 82 cm

   Altura: 34 cm

• Ideal para nadadeiras longas.

• Fabricada em náilon 420 plastificado.

• Zíper longo: facilita colocação das nadadeiras.

• Bolso lateral com zíper para acessórios.

• Alças com regulagem de tamanho.

• Tela drenante na parte inferior.

• Cores: azul, preta ou camuflada.
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BOLSAS

MOCHILA

MOCHILA DRENANTE

BOLSA PARA REGULADOR

• Ideal para equipamento básico.

• Fabricada em náilon 420 plastificado.

• Amplo bolso frontal com zíper para acessórios.

• Alças dorsais acolchoadas com regulagem.

• Tela drenante na base.

• Cores: azul, preta, vermelha ou camuflada.

• Ideal para equipamento básico.

• Fabricada em náilon 420 plastificado.

• Amplo bolso frontal para acessórios.

• Tela nas laterais para maior ventilação.

• Fechamento superior com cadarço regulável.

• Cores: azul, preta, vermelha ou camuflada.

• Ideal para proteção e transporte do regulador completo.

• Fabricado em náilon 420 plastificado.

• Abertura com zíper longo, facilita colocação

   do regulador.

• Cor: preta.
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CINTOS E LASTROS

CINTO COM FIVELA INOX

CINTO COM BOLSO

LASTRO

SACOLA PARA LASTRO

LASTRO 1 LASTRO 2

• Fivela de aço inox com abertura rápida.

• Cinto reforçado com 50 mm de largura.

• Comprimento: 1,70m.

• Cor: preto.

fivela inox

• Confeccionado em náilon, com cinto reforçado

   e fivela de aço inox.

• Disponível com 4, 5 ou 6 bolsos, capacidade de 1,7 kg por bolso.

• Fechamento dos bolsos com velcro.

• Tela drenante na parte inferior do bolso.

• 2 D’rings plásticos.

• Cor: preto.

• Chumbo revestido com plástico injetado, acabamento  
   sempre igual em todas as peças. 
• Cantos arredondados reforçados dão maior durabilidade.
• Rebaixos na parte inferior e pinos antiderrapantes
   na parte superior evitam que o lastro escorregue
   no cadarço.
• Abertura para passagem do cinto sempre
   uniforme, que facilita a montagem.
• Disponível em 2 tamanhos: 
   LASTRO 1 com 0,900 kg 
   LASTRO 2 com 1,700 kg
• Cores: limão, preto.

• Produzida em náilon 420 reforçado.

• Alça com protetor.

• Fivela plástica de engate rápido para fechamento.

• Capacidade de até 10 kg.

• Cores: azul, preta.

pretolimão
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ACESSÓRIOS

• Ideal para guardar equipamentos eletrônicos, de foto ou de filmagem.
• Produzida em policarbonato, material de
   altíssima resistência.
• Possui válvula de alívio de pressão.
• Espuma interna moldável, para guardar os
   equipamentos com mais segurança.
• Cores: preta ou amarela.
• Dimensões (cm):
   L 46,0 • A 32,0 • P 20,0

• Para roupa de mergulho ou colete
   regulador completo.
• Material de excelente durabilidade.
• Cores:
   azul, preto

• Produzido em neoprene de 1,5 mm.
• Evita que o cabelo fique emaranhado na tira da    
   máscara.
• Cor: preta.

• Produzidas em ABS de alta resistência.
• Com o’ring de vedação.
• Trava dupla.

Dimensões (cm):
L    22,5
A  16,5
P   11,0

Dimensões (cm):
L   21,0
A  13,5
P   08,0

• Retrátil com 1 mosquetão plástico e cabo. • Retrátil com 2 mosquetões de plástico.

• Retrátil com cabo de aço e mosquetão plástico.

azul limão preto titânio rosa

MALA ESTANQUE REFORÇADA

CÓDIGO DB-3 CÓDIGO DB-1 / DB-2

CÓDIGO AR-01

CÓDIGO LY-01CÓDIGO LY-02

CAIXAS ESTANQUE

CABIDE STRAP DE NEOPRENE

ANTIEMBAÇANTE PRENDEDOR RETRÁTIL
COM CABO DE AÇO

PRENDEDOR ENGATE SIMPLES PRENDEDOR ENGATE DUPLO

CHAVEIROS BONÉS
• Produzidos em microfibra.
• Tira ajustável.
• Leves e arejados com
   secagem rápida.
• Cores:
   branco, preto
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