
Modelos, principais características e valores no mercado.



Construção robusta com costuras cegas e fita de

neoprene.

Feito de neoprene de 4 mm de alta densidade.

Equipado com botas semi-rígidas que podem ser

viradas do avesso para uma secagem completa.

O traje apresenta fechos Aquastop nos pulsos e uma

confortável e eficaz vedação no pescoço.

www.seascsub.com | $ 949

SEAC WARMDRY

http://www.seascsub.com/


Um traje de neoprene durável e confortável a um

preço atraente.

Construído usando um método que cria uma costura

interior durável e confortável, mais fácil de reparar e

reduz os custos.

O traje possui um zíper longo no peito para facilitar a

colocação e um par de bolsos de carga espaçosos.

Possui uma confortável vedação de pescoço em

neoprene e pulsos com zíper para facilitar.

www.pinnacleaquatics.com | $ 1.199,95

PINNACLE TAHOE

http://www.pinnacleaquatics.com/


Roupa seca de neoprene bem fabricada para

durabilidade e calor.

Construído com neoprene pré-comprimido de 4 mm,

este macacão oferece excelente proteção térmica e

durabilidade, com costuras de vedação líquida e

reforços em áreas de alto desgaste.

O traje é de fácil colocação e retirada, e possui um

revestimento elástico para maior flexibilidade. Ele

vem com botas de neoprene macias e um bolso no

quadril com zíper.

www.cressi.com | $ 1.150

DESERTO CRESSI 4 MM

http://www.cressi.com/


CF200X - ROUPA SECA PREMIUM

Neoprene triturado patenteado de 3 mm com nylon

resistente, triturada até aproximadamente 1 mm de

espessura.

Como pioneiros na proteção contra exposição, a DUI

descobriu as vantagens iniciais do esmagamento de

neoprene.

Embora muitos outros reivindiquem os benefícios da

"compressão", a DUI é o único fabricante que realmente

aperfeiçoou a arte do refinamento de neoprene.

A falta de bolhas em nossos trajes de neoprene triturado,

bem como a resistência à abrasão e à perfuração do

material, fazem dele a substância mais durável usada

atualmente na construção de roupas secas.

www.divedui.com | € 2.245 euros

http://www.divedui.com/




Neoprene de Alta Densidade hipercomprimido para

oferecer resistência ideal contra a compressão de alta

pressão em águas profundas, e a Camada Externa

Kanako aumenta a longevidade, durabilidade e

conforto.

Sem um único ponto de costura. Em vez disso, as

costuras são coladas e o calor é gravado por dentro e

por fora. Esse recurso exclusivo da BARE oferece

desempenho superior e maximiza a vida útil da sua

roupa seca, eliminando os furos na costura

https://www.baresports.com/ $3399

SENTRY TECH DRY

https://www.baresports.com/


É o traje seco perfeito para mergulhadores

recreativos ou técnicos que buscam calor em

água fria, sem comprometer a mobilidade.

Feito com o melhor neoprene Yamamoto

hipercompactado de 2 mm, uma espuma densa

de células fechadas, mantendo sua densidade

mesmo em grande profundidade.

Reforços de fibra de aramida são fornecidos

nos braços, peito, costas, bem como na área

dos joelhos e das pernas. O restante do traje é

feito de Supratex®, um forte tecido de nylon e

poliéster.

Utilizado em água fria da Antártica ou cavernas

da Flórida, é versátil e permite ao mergulhador

reduzir as roupas de baixo necessárias para

um mergulho.

https://www.sftech.ch/en/classic/ $3000

NEOPRENE CLASSIC

https://www.baresports.com/


É incrivelmente popular entre mergulhadores

experientes em todo o mundo e continua sendo a

escolha preferida de mergulhadores comerciais.

Este traje seco é ideal para mergulhadores

comerciais que planejam mergulhos com pouco

movimento físico, longa duração ou paradas em

deco prolongadas.

O traje seco Origin é fabricado em neoprene de 6,5

mm, com externo Armatex® resistente e nosso

refletivo térmico Ti-Ax® Thermacote®

https://www.ndiver.com/origin-drysuit | €760 euros

ORIGIN®

https://www.ndiver.com/origin-drysuit


Neoprene ELASKIN X 2.2 ultra-flexível de alta densidade de

4 mm pré-comprimido.

Maior conforto e melhor liberdade de movimento,

preservando as mesmas qualidades de isolamento que o

neoprene comprimido.

Permite que os mergulhadores reduzam o lastro enquanto

fornecem resultados hidrodinâmicos comparáveis aos de um

traje de mergulho.

Proteção interna para maior conforto ao redor das válvulas

(tórax e braços), além de uma função de defletor na válvula

torácica para eliminar o desconforto causado pelo fluxo de

ar. Vedações internas de neoprene liso no estilo gargalo

para melhor estanqueidade. Supratex nos joelhos.

https://www.beuchat-diving.com/ €839 euros

Iceberg Pro Dry

https://www.beuchat-diving.com/


Neoprene de alta densidade compactado de 7 a 4 mm,

fornecendo calor e mantendo a liberdade de movimento.

Equipado com válvulas Apollo Bio-Dry de última geração ,

zíper de plástico seco YKK AQUASEAL ® e mangueira de

baixa pressão Hydpro Smooth Pro.

Corte fino do traje facilita o gerenciamento do ar e o

desempenho.

https://fourthelement.com/hydra-drysuit/ €1,249.00 euros

Hydra 4mm Neoprene Drysuit

https://fourthelement.com/hydra-drysuit/


Este é um modelo que fabricamos há mais de 20

anos, testado e testado por muitos clientes.

Originalmente chamamos isso de Otter Pro mas

modernizamos esse traje para acompanhar os

tempos com bolsos, suspensórios maiores e ainda

prendemos manualmente as costuras internas do

traje.

Neoprene elástico de 4 / 5mm com Nylon Exterior

Toughtex para Serviços Pesados.

Todas as costuras coladas à mão, pontos de linha

dupla na costura externa

https://www.drysuits.co.uk/ €805 euros

Otter Classic 4/5mm Neoprene Drysuit

https://www.drysuits.co.uk/


ROUPA DA FÁBRICA PINO

FEITA NO BRASIL - Valor: R$: 5.982,25

O valor não inclui luvas , botas, gola Neck Dan e Capuz Full Face.


