
Um pouco de história sobre as roupas secas para mergulho: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A roupa seca da Pirelli foi projetada na década de 1930 e usado por mergulhadores italianos durante a 

Segunda Guerra Mundial. Tornou-se disponível para mergulhadores recreativos após a guerra e foi patenteado 

(patente norte-americana nº 2.570.019) em 1951 pela Pirelli por Eugenio Wolk, listado como inventor.  

As roupas foram projetados para serem usadas sobre roupas íntimas de lã para proteção térmica. Não havia 

possibilidade de injetar ar durante um mergulho. Esses trajes estavam disponíveis em quatro tamanhos e cinco 

estilos, três dos quais eram de duas peças com botas integrais. 

No final da década de 50 os mergulhadores britânicos produziram uma roupa de peça única desenvolvido 

pelo Almirantado Britânico, consistia em uma jaqueta com capuz de borracha e punhos leves para os pulsos, e 

calças calçadas com solas de borracha moldadas.   

Em 1945, a Spearfisherman Company, de propriedade de Arthur Brown, de Huntington Beach, Califórnia, 

foi abordada pela Marinha dos EUA para produzir um traje de borracha.  

Eles foram anunciados na primeira edição da revista Skin Diver, em dezembro de 1951, como roupas de 

borracha pura sem costura, tinham uma abertura de entrada no nível do pescoço e uma válvula na nuca para 

purgar o ar preso.   

Waterwear de Newport Beach, Califórnia, produziu uma roupa de borracha para US Divers em 1953. Várias 

versões estavam disponíveis, incluindo uma peça e duas peças.   

Em meados da década de 1950, a CE Heinke & Co. Ltd. , fabricante estabelecido de equipamentos de 

mergulho Standard , havia se diversificado para equipamentos de natação subaquática de lazer, incluindo a roupa 

seca Delta , feito de borracha natural era um traje de duas peças, composto por uma jaqueta com gola e calças 

com vedações de tornozelo que podiam ser usadas sobre roupas íntimas de lã.   

Siebe-Gorman and Company em 1961, comercializa roupas secas com o selo Siebe-Heinke. O Siebe-

Heinke Dip Suit para mergulho recreativo, natação, iatismo e pesca foi anunciado no catálogo subaquático de 1964 

da Lillywhites .   

Em 1955, a Healthways vendeu roupas secas Carib , feitas de borracha translúcida de 3 camadas e 

disponível nas versões longa e curta e a A WJ Voit Rubber Corporation de Nova York, Danville e Los Angeles 

começou a fabricar roupas secas também. 

A Dunlop Rubber Company, sediada no Reino Unido, produziu roupas secas para mergulhadores militares 

e comerciais e a linha Dunlop Aquafort para uso recreativo.  

A Bel-Aqua Water Sports Company de Los Angeles (mais tarde Aquala Sports Manufacturing Company ) 

comercializava roupas secas projetadas e fabricadas por Bill Barada a partir de 1954.  

A So-Lo Marx Rubber Company produziu roupas secas Skooba e a Dolphin Manufacturing Company da 

Califórnia projetou e fabricou roupas de caça submarina de borracha na década de 1950.   

O desenvolvimento de trajes espaciais levou ao zíper à prova de pressão, fabricado pela BF Goodrich e 

usado pela primeira vez em uma roupa seca pela Bev Morgan em 1956.  

Também na Suécia, Stig Insulán e Jorn Stubdal desenvolveram uma roupa seca de borracha vulcanizada. 
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SOBRE A DUI 

Por mergulhadores, para mergulhadores. Grande parte do sucesso da DUI pode ser atribuída ao fato de 

que as pessoas que desenvolvem nossa tecnologia de roupa seca são mergulhadores experientes que entendem 

o pensamento e os requisitos físicos dos mergulhadores. Todo novo conceito que desenvolvemos é rigorosamente 

testado por nossa equipe de mergulhadores de teste e, em seguida, aperfeiçoado através de uma série de 

modificações e testado novamente até atender aos padrões de desempenho da DUI. A comunicação é uma parte 

importante de nossas operações. Estamos em constante contato com os mergulhadores para avaliar as mudanças 

nos requisitos de equipamentos. Excelente Artesanato. No mundo do mergulho, o artesanato de DUI é sem igual. 

Todo traje é feito à mão e tratado como se estivesse sendo preparado para o mergulho mais profundo nas 

condições mais adversas. Em nossa opinião, o verdadeiro artesanato só pode ser obtido com a experiência, e é aí 

que o DUI se separa do resto. A mais alta qualidade. Nenhum traje seco sai da fábrica de DUI até que tenha passado 

o que muitos consideram os mais altos padrões de qualidade do setor. "Qualidade" também se aplica ao nosso 

programa de atendimento ao cliente. Fornecemos um programa completo de pós-venda que garante que o seu 

sistema funcione com eficiência máxima. Fazendo história. As realizações de Dick Long e sua equipe 

desempenharam um papel fundamental na evolução do mergulho. Desde o início dos anos 60, Long trabalhou com 

as equipes de demolição subaquática para fornecer proteção subaquática mais duradoura. Seu sucesso inicial 

levou a uma consulta com o SeaLab II, que foi implantado na costa de La Jolla, Califórnia. A partir daí, ele foi 

chamado pela indústria de petróleo offshore para fornecer soluções que permitissem que seus mergulhadores 

permanecessem debaixo d'água por mais tempo. Seus sistemas de água quente permitiram aos mergulhadores 

aumentar significativamente o tempo de mergulho. Um varejista de equipamentos de mergulho na época, o Sr. 

Long vendeu o negócio e concentrou sua energia na melhoria do desempenho e conforto do mergulhador. O 

objetivo era criar uma roupa seca que se aproximasse do mesmo nível de proteção térmica que uma roupa de 

água quente. Juntamente com o engenheiro-chefe Bob Stinton, ele desenvolveu vários avanços tecnológicos - 

patentes de empresas - que desde então se tornaram o padrão do setor. Essas descobertas deram aos 

mergulhadores os meios para aumentar a profundidade e a duração de seus mergulhos nas condições mais 

adversas. Até hoje, o Sr. Long permanece muito ativo nos testes, aplicando seu amplo conhecimento à evolução 

contínua da tecnologia de roupas secas da DUI. 

 

SOBRE A WHITES 

Frank White Senior fundou a WHITES em 1956. Foi a primeira empresa de manufatura de roupas de 

mergulho no Canadá e a primeira manufatura de roupas de mergulho na América do Norte. Meio século depois, a 

empresa continua a estabelecer o padrão para roupas secas e acessórios para água fria. Nossos produtos são o 

resultado de técnicas de fabricação comprovadas e materiais avançados. Os padrões são desenvolvidos usando 

sofisticada tecnologia de design de computador e testes incansáveis nas condições mais extremas. Os 

proprietários da Whites, Frank White Jr. e Richard Myerscough, bem como uma equipe de mergulhadores 

conhecedores e experientes de diversas origens, oferecem uma grande experiência à empresa. Sua experiência 

e paixão em produzir os melhores produtos garantem que os brancos continuem liderando pelo exemplo. A Whites 

agora fabrica e projeta roupas secas para as Forças Armadas, Segurança Pública, equipes de guarda costeira / 

resgate, usuários de roupas de imersão e inúmeros usuários de roupas profissionais e de lazer em todo o mundo. 

 

SOBRE A VIKING 

A fabricação de produtos para proteção pessoal começou humildemente na década de 1960 com a 

produção de capas de chuva - feitas a partir de compostos de borracha. Uma capacidade única de desenvolver, 

manter e garantir a qualidade de todos os materiais desenvolvidos na década de 1980 na linha de produtos de 

proteção individual da marca TRELLCHEM®. Hoje, a Ansell Protective Solutions conta com a proteção pessoal de 

profissionais em condições perigosas de trabalho em todo o mundo. O traje Trellchem VPS Flash em uso pela 

equipe de materiais perigosos do FDNY. A gama de produtos também foi desenvolvida para fornecer proteção 

pessoal debaixo d'água. Com a mesma dedicação à pesquisa, controle de qualidade e testes exaustivos em campo, 

a marca VIKING ™ é uma fornecedora líder de produtos para mergulho em condições perigosas. 

 

 


