






Da vontade de viver e trabalhar no belíssimo Brasil, nasceu o sonho da marca de 
mergulho Fun Dive.Trabalhando com interesse sincero em atender as necessidades 
de nossos clientes e identificando oportunidades de mercado, criamos uma linha de 
produtos de qualidade e melhor custo, oferecendo equipamentos de mergulho mais 
acessíveis à sociedade brasileira.

O crescimento foi muito rápido e logo nos tornamos referência nacional, com a linha de 
produtos mais completa do mercado e excelência no serviço. Para nós, tão importante 
como “o que” fazemos, é “como” fazemos e, por isso, apoiamos e investimos em:

- Projetos de preservação marinha;
- Desenvolvimento pessoal e profissional de todos os colaboradores;
- Acesso de conhecimento técnico sobre os produtos aos usuários;
- Melhor uso e manuseio de matérias primas e ferramentas de trabalho, preservando 
recursos naturais;
- Contínuo desenvolvimento de produtos conceituais que entregam alto desempenho, 
segurança e conforto.

Continuaremos a trabalhar com entusiasmo para aplicar nossos valores diariamente 
e honrar a confiança conquistada, incentivando e permitindo que mais pessoas ten-
ham a alegria de se conectar à natureza e explorar as riquezas do mundo submarino 
e, nesse caminho, descobrir e fortalecer sua própria essência humana.

Somos eternamente gratos a todos os parceiros, amigos e colaboradores que acredi-
tam e nutrem esse trabalho.

“
“

Paulo R. C. da Silva
Presidente



MISSÃO
Nossa razão de existir
Inspirar pessoas a descobrirem o seu Oceano

VALORES
São os caminhos, critérios, forças e qualidades que aplicamos diariamente 
para realizar nossa missão.
 
Interesse Genuino
Ouvir, compreender e atuar sobre as reais necessidades de nossos clientes. 
Para fornecer equipamentos e serviços que superem as expectativas.
 
Dar e Receber
Estabelecer parcerias visando relacionamentos benéficos, transparentes 
e duradouros. Com condições e preços justos.
 
Dinamismo
Oferecer clareza e organização na comunicação. E agilidade e precisão 
no processamento dos pedidos.
 
Inovação
Estamos continuamente treinando nossa equipe, aperfeiçoando nossos 
processos e desenvolvendo equipamentos. Para entregar o melhor produto 
e serviço.
 
Dedicação
Trabalhamos no que gostamos. Aplicando talentos individuais para alcançar 
bons resultados e realizar nossa missão.
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Desenvolvida pensando nas operadoras, 
escolas de mergulho e mergulhadores que 
tem foco em durabilidade e robustez, sem 
abrir mão da qualidade. A linha FORCE é 
perfeita para operação, cursos e aluguel. 
Se você pretende adquirir equipamentos de 
alta resistência e baixa manutenção, a linha 
FORCE é a escolha certa.

Concebida pensando em mergulhadores que 
valorizam os detalhes, acabamento, design e 
conforto superior, a linha EVOLUTION atende, 
por meio de seus produtos, a vontade do mer-
gulhador que quer destacar-se, seja na sua 
intenção por evoluir na atividade ou por ter 
equipamentos exclusivos.

Para aquele mergulhador que quer descobrir 
e superar seus limites com desenvolvimento 
constante de suas habilidades técnicas e sabe 
que, para tanto, precisa de equipamentos com 
alta performance, detalhes técnicos específi-
cos, segurança e confiabilidade, a linha EDGE 
é a escolha certa.
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Coletes

ASA-50ASA 30

HARNESS - BACK PLATE

ADAPTADOR - CINTAS - BOLSOS
Asa 50 libras para duplas de cilindros
Estilo Donut circular
Capacidade de lift de 50 lbs (22,7kgf)
Capa em Cordura 1680D PU
Bóia em Nylon laminado 420D TPU
Traquéia de 40,6cm (16 polegadas)
Power com sistema de eixo
1 válvua de alívio
Distancia entre ilhós 27,9cm (11 polegadas)
Inclui mangueira de baixa pressão

Harness completo
Fitas em nylon super resistentes de 5cm de largura
D´rings, passadores e fivela em AÇO INOX SS-304

Back plate em AÇO INOX SS-304

Adaptador para cilindro simples 
em AÇO INOX SS-304

Par de cintas em nylon super 
resistentes

Fivelas em AÇO INOX SS-304
Par de bolsos com zíper para até 2kg 

de lastro

Asa 30 libras para cilindro simples
Estilo Donut circular 
Capacidade de lift de 30 lbs (13.6kgf)
Capa em Cordura 1680D PU
Bóia em Nylon laminado 420D TPU
Traquéia de 40,6cm (16 polegadas)
Power com sistema de eixo 1 válvua de alívio
Distancia entre ilhós 27,9cm (11 polegadas)
Inclui mangueira de baixa pressão
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Coletes

THOR BC

Colete desenvolvido com foco em robustez e durabilidade 
para ter a máxima resistência e o mínimo de manutenção

• Denier 840/1000
• Power inflador com sistema de eixo
• 2 válvulas de exaustão dorsais
• Traqueia e mangueira acoplada
• 2 bolsos dorsais com capacidade de até 2kg cada
• Dupla trava abdominal com velcro
• Fivelas resistentes de fácil manejo
• 2 bolsos frontais drenantes
• Backpack acolchoado
• 6 D-rings em inox

Tamanho

Power

D-ring
Asa 50 libras para duplas de cilindros
Estilo Donut circular
Capacidade de lift de 50 lbs (22,7kgf)
Capa em Cordura 1680D PU
Bóia em Nylon laminado 420D TPU
Traquéia de 40,6cm (16 polegadas)
Power com sistema de eixo
1 válvua de alívio
Distancia entre ilhós 27,9cm (11 polegadas)
Inclui mangueira de baixa pressão

TAMANHO PESO/KG

2XS 48/60

XS 55/65

S 63/78

M 75/85

L 80/100

XL 110/120
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Reguladores 

Kit Rx-01 Yoke + X-7

Rx-01 Yoke
Pistão Balanceado
Latão cromado
Pressão Intermediária = 130 - 160 PSI/9.0 - 11 BAR
2 saídas de alta pressão (HP)
Torre giratória com 5 saídas de baixa pressão (LP)
Ampla janela na câmara ambiente
Mola revestida em teflon
Filtro banhado a ouro
Excelente configuração para mergulho técnico
X-7
Regulador segundo estágio balanceado
Controle de direcionamento de fluxo
Ajuste de esforço inalatório
Tampa frontal com design anti free-flow
Diafragma de silicone, mais leve e resistente
Fácil manutenção e grande durabilidade

Kit Rx-01 DIN + X-7

RX-01 DIN
Pistão Balanceado
Latão cromado
Pressão Intermediária = 130 - 160 PSI/9.0 - 11 BAR
2 saídas de alta pressão (HP)
Torre giratória com 5 saídas de baixa pressão (LP)
Ampla janela na câmara ambiente
Mola revestida em teflon
Filtro banhado a ouro
Excelente configuração para mergulho técnico

REGULADORES DE 1º ESTÁGIO RX-01 E RX-02
Certificação de qualidade União Europeia 
CE 0474 - ISO 9001/2000
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Reguladores 

RX-A

X-OCTO

O Primeiro estágio RX-A, por suas características 
e tamanho foi especificamente concebido para ser 
utilizado em sistemas complexos de redundância de 
gás e/ou sistema de inflagem de roupa seca, onde o 
RX-A apresenta uma excelente performance; mesmo 
quando usado com um gás de maior densidade 
(argônio), o que melhora o isolamento térmico do 
mergulhador.

Regulador segundo estágio Reserva - Octopus
Diafragma de silicone, mais leve e resistente
Tampa frontal com design anti free-flow
Sistema anti atrito na alavanca pivot
Bocal ortodôntico de silicone
Com mangueira amarela de 90cm

Kit RX-02 YOKE + X-3

RX-02
Pistão simples
Latão cromado
Pressão intermediária = 125 - 145 PSI/8.6 - 10 BAR
1 saída de alta pressão (HP)
4 saídas de baixa pressão (LP)
Ampla janela na câmara ambiente
Mola revestida em teflon
Filtro banhado a ouro 
Fácil manutenção e grande durabilidade
Design compacto
X-3
Regulador segundo estágio
Diafragma de silicone, mais leve e resistente
Tampa frontal com design anti free-flow
Sistema anti atrito na alavanca pivot
Bocal ortodôntico de silicone
Com mangueira de 67,50 cm
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Instrumentos

CONSOLE DUPLO

Manômetro compacto de 350 BAR
Marcação em vermelho para indicar reserva de 50 BAR
Profundímetro de 70 metros
Marcação em verde, amarelo e vermelho conforme a profundidade
Agulha que registra a profundidade máxima do mergulho
Face fosforescente
Caixa em Latão Cromado e capa em borracha para maior proteção
Acompanha mangueira de 80cm

MINI MANÔMETRO

Manômetro compacto de 350 BAR
Marcação em vermelho para indicar reserva de 
50 BAR
Face fosforescente.
Caixa em latão cromado e capa em borracha 
para maior proteção
Acompanha mangueira de 80cm

ORION

Bússola de pulso
Alto magnetismo
Face fosforescente
Janela lateral para leitura
Resposta positiva e rápida
Possui certificação CE0721 e EN250

INSTRUMENTAÇÃO ITALIANA
Certificação Europeia de qualidade CE 0474
NORM. EN 250:2000 89/686/CEE
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Roupas de Neoprene

NEOFLEX 

100% neoprene 4-way strech, 
extremamente flexível, leve e confortável. 

Peito, costas em neoprene de 7mm 
para maior proteção termica.

Braços e pernas em neoprene 5mm 
para maior flexibilidade e conforto.

Costurada e colada, impossibilitando 
a passagem de água pelas costuras.

Selante no pescoço, punhos e tornozelos, 
diminuindo a entrada de água.

Zipper YKK tamanho 10, fácil de manusear 
e resistente.

Ombros, peito e costas texturizados em 
borracha para evitar desgaste por 
uso com colete.

Joelheiras em Supratex.

Tamanhos: XS, S, M, L, XL, 2XL e 3XL

Tamanho Altura Peso Peito Cintura

XS 1,64 - 1,70 52 - 57 81 - 86 71 - 76

S 1,69 - 175 57 - 62 86 - 91 76 - 81

M 1,70 - 1,80 62 - 70 91 - 96 81 - 86

L 1,78 - 1,84 70 - 79 96 - 101 86 - 91

XL 1,81 - 1,87 79 - 91 101 - 108 91 - 96

2Xl 1,84 - 1,94 91 - 100 108 - 113 96 - 101

3XL 1,91 - 2,03 100 - 107 113 - 118 101 - 106
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Roupas de Neoprene

ROCAS

Neoprene 5mm leve e confortável

Costurada e colada, impossibilitando a pas-
sagem de água pelas costuras

Zipper frontal YKK tamanho 10, fácil de manu-
sear e resistente

Ombros texturizados em borracha para evitar 
desgaste por uso com colete

Joelheiras em Supratex

Tamanhos: S, M, L, XL, 2XL e 3XL
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Roupas de Neoprene

Neoprene 3mm leve e confortável

Braços e costelas em neoprene 3mm 
4-way strech

Peito e costas com painel emborra-
chado

Costurada e colada, impossibilitando a 
passagem de água pelas costuras

Selante no pescoço, punhos e torno-
zelos, diminuindo a entrada de água

Zipper YKK tamanho 10, fácil de 
manusear e resistente

Ombros texturizados em borracha 
para evitar desgaste por uso com 
colete

Joelheiras em Supratex

Tamanhos: S, M, L, XL, 2XL e 3XL

Leve, confortável e resistente!

Neoprene 1.5mm 

Peito emborrachado
aumentando a proteção térmica

Indicada para mergulho em águas 
quentes, vela, surf, kite, jetski e outros 
esportes de ação

Tamanhos: XS, S, M, L, XL e 2XL

WAILEA

SUMMER
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Roupas de Neoprene / Acessórios

CAPUZ-01

B-01

S-01G-03

Capuz de neoprene 3mm
Contorno interno em borracha 
selante para face.
Tamanhos: XS, S, M, L, XL e 2XL

5mm nylon/neoprene
Proteção interna para 
maior vedação
Reforço no peito do pé e 
calcanhar
Zípper YKK
Tamanhos: 3 ao 15 
34 ao 47

Linha Evolution
100% neoprene 4-way strech de 3mm

Selante externo no pescoço para vedar junto a 
roupa e diminuir a passagem de água

Costurada e colada, impossibilitando a passagem 
de água pelas costuras

Tamanhos: XS, S, M, L, XL e 2XL

3 mm nylon II/Neoprene
Corte anatômico muito confortável
Tamanhos: 
XS (34/35) - S (36/37) - M (38/39) - L (40/41)
XL (42/43)  e  2XL (44/45)

2 mm nylon II
Palma em Couro “Amara”
Reforço anti-derrapante c/ velcro
Tamanhos: XS, S, M, L, XL e 2XL

COL-NEOFLEX
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EXCEL M

Máscara NO FRAME em silicone Silsoft.
Vidros temperados. Baixo volume. Lente única.
Tiras de ajuste fácil (push-button system).

VIPER M

VISION

Máscara em silicone Silsoft. Vidros temperados.
Tira de ajuste fácil (push-button system). Baixo volume.
Indicada para apnéia e/ou faces pequenas .

Máscara NO FRAME em silicone Silsoft. 
Vidros temperados. Baixo volume. 
Lente única. Tiras de ajuste fácil (push-button system).  

OCEAN

Máscara em silicone Silsoft. Vidros temperados.
Tira de ajuste fácil (push-button system).
Lente única frontal e janelas laterais proporcionam
ótima visão lateral.

Máscaras
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Máscaras

MX-01

MX-03 MX-04

MX-02

Máscara em silicone Silsoft. Vidros temperados. Tira de ajuste fácil (push button system). 
Lentes em V proporcionam maior campo de visão na parte inferior em até 40%. 

Máscara em silicone Silsoft. Vidros temperados. Tira de ajuste fácil 
(push-button system). Visão lateral panorâmica que aumenta o campo de visão 
em 60° sem distorção. 

Máscara em silicone Silsoft. Vidros temperados. Tira de ajuste fácil 
(push-button system). Visão lateral panorâmica que aumenta o campo de visão 
em 60° sem distorção. 

Máscara em silicone Silsoft. Vidros temperados. Tira de ajuste fácil (push-button
system). Baixo volume. 
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ONIX SUNSET

PARATYFOX

Máscara em silicone e vidros temperados, com tira de ajuste fácil e baixo volume. Máscara em silicone, vidros temperados e lente única.

Máscara em silicone. Vidros temperados. Robusta e de fácil adaptação. 
Ideal para operação. 

Máscara em silicone, vidros temperados e lente única, com tira de ajuste fácil e baixo 
volume.

Máscaras
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Máscaras

RIO

FRANCA

SUMMER III

Máscara em polivinilico macio (PVC), com lente única e vidros temperados.

Máscara de lente única e corpo em borracha. Robustez e durabilidade.

Máscara em polivinilico macio (PVC) e vidros temperados.
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SK-07

Conforto, praticidade e design!
Snorkel com bocal de silicone anti alérgico e intercambiável. 
Sistema de engate simples, rápido e muito resistente que permite 
desacoplar o snorkel da máscara com muita facilidade. 
Possui quebra onda que minimiza a entrada de água em mares 
agitados. Com válvula na parte inferior que facilita a saída de água 
após submergir.

SK-VIPER PRO

Simples, prático, eficiente e muito confortável!
Pode ser enrolado para colocar no bolso do colete em mergulho 
autônomo. Muito seguro para apnéia, pois não fica preso em 
galhos ou pedras. Snorkel com tubo flexível e bocal em  silicone
Presilha em oito muito resistente.

Snorkels

SK-10 DRY

Conforto, praticidade e design!
Dupla válvula que mantem o snorkel seco.
Snorkel com bocal de silicone intercambiável. 
Sistema de engate simples que permite desacoplar o snorkel da 
máscara com muita facilidade. Com válvula na parte inferior que 
facilita a saída de água após submergir.
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Snorkels

SK-09

Simples e eficiente! Snorkel com bocal de PVC macio. Possui quebra 
onda que minimiza a entrada de água em mares agitados. Com válvula 
na parte inferior que facilita a saída de água após submergir. Sistema 
de engate simples que permite desacoplar o snorkel da máscara com 
facilidade. 

SK-05

Simples, prático e eficiente!. Snorkel com bocal em  PVC. 
Sistema de engate simples que permite desacoplar o 
snorkel da máscara com facilidade. Excelente opção para 
operação de mergulho.
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Kits

KIT MX-01

Máscara em silicone Silsoft, vidros temperados e tiras de ajuste fácil. 
Snorkel com válvula, top quebra onda, bocal intercambiável em silicone 
e presilha de engate rápido.

KIT MX-02

KIT MX-03 KIT MX-04

Máscara em silicone Silsoft, vidros temperados e tiras de ajuste fácil. 
Snorkel com válvula, top quebra onda, bocal intercambiável em silicone 
e presilha de engate rápido.

Máscara em silicone Silsoft, vidros temperados e tiras de ajuste fácil. 
Snorkel com válvula, top quebra onda, bocal intercambiável em silicone 
e presilha de engate rápido.

Máscara em silicone Silsoft, vidros temperados e tiras de ajuste fácil. 
Snorkel com válvula, top quebra onda, bocal intercambiável em silicone 
e presilha de engate rápido.

Foto ilustrativa 
da embalagem do Kit
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Kits

KIT DRY FOX
KIT DRY ONIX

KIT DRY SUNSET

Máscara em silicone, vidros temperados e lente única. Snorkel com dupla 
válvula, top quebra onda, bocal intercambiável em silicone e presilha de 
engate rápido.

Máscara em silicone, vidros temperados e lente única. Snorkel com 
dupla válvula, bocal intercambiável em silicone e presilha de engate 
rápido.

Máscara em silicone, vidros temperados e lente única. Snorkel com 
dupla válvula, bocal intercambiável em silicone e presilha de engate 
rápido.

Foto ilustrativa da embalagem do Kit
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Kits

KIT PRO ONIX

KIT PRO SUNSET

Máscara em silicone, vidros temperados e lente única. Snorkel com válvula, 
top quebra onda, bocal intercambiável em silicone e presilha de engate rápido.

Máscara em silicone, vidros temperados e lente única. Snorkel com válvula,
top quebra onda, bocal  intercambiável em silicone e presilha de engate rápido.

Máscara em silicone, vidros temperados e baixo 
volume. Snorkel com válvula, top quebra onda, 
bocal intercambiável em silicone e presilha de 
engate rapido.

KIT PRO FOX

KIT VIPER PRO

Máscara em silicone, vidros temperados, 
tiras de ajuste fácil e baixo volume. 
Snorkel flexível. Ideal para apnéia.Foto ilustrativa da embalagem do Kit
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Kits

KIT BRASIL FOX
KIT BRASIL ONIX

KIT BRASIL SUNSET

Máscara em silicone, vidros temperados 
e lente única. Snorkel com válvula, top 
quebra onda e presilha de engate rápido.

Máscara em silicone e vidros temperados, 
com tira de ajuste fácil e baixo volume. 
Snorkel com válvula, top quebra onda e 
presilha de engate rápido.

Máscara em silicone e vidros temperados, 
com tira de ajuste fácil e lente única. 
Snorkel com válvula, top quebra onda 
e presilha de engate rápido.

Foto ilustrativa da embalagem do Kit
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Kits

KIT SUMMER III

KIT RIO

Máscara em polivinílico, vidro temperado 
e lente única. Snorkel com válvula, top 
quebra onda e presilha de engate rápido.

Máscara em polivinílico e vidros temperados 
e baixo volume. Snorkel com válvula, top 
quebra onda e presilha de engate rápido.

Foto ilustrativa da embalagem do Kit
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Nadadeiras

X-FIN

Muito além de Propulsão e alta performance. As laterais 
robustas e o centro de pala com material flexivel foram 
desenvolvidos para “embolsar” a água com mais facilidade 
e, assim, permitir maior propulsão para sair de correntezas 
fortes durante o mergulho. As características únicas da X-Fin 
também propiciam a execução de todas as técnicas de 
pernadas e permitem o melhor deslocamento do mergulhador 
em espaços apertados e reduzidos.
Tamanhos: L (37,38,39), XL (40,41), 2XL (42,43) 3XL (44,45)
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XPLORER

Fabricada com os melhores elastômeros, usando a tecnologia de barras laterais 
e canais de direcionamento de água centrais. Polímeros que proporcionam 
maior flexibilidade
Tiras de mola de aço inox
TAMANHO:  S-M (36-39), L-XL (44-47)

Nadadeiras

SPINE

Robustez, Qualidade e Durabilidade
Nadadeira aberta em termoplástico e borracha
Excelente custo-benefício
Tamanhos: S-M (37-39), M-L (40-42), L-XL (43-45)
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Nadadeiras

SPRINTER

A escolha número 1 dos salva vidas e bombeiros
Nadadeira 100% borracha resistente e confortável.
Excelente propulsão
Tamanhos: XS (34,36), S (36,38), M (38,40), L (40,42), XL (42,44), XXL (44,46)
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Nadadeiras

F-2

Leveza, conforto e resistência.
Sapata em borracha maleável e resistente.
Pala em polipropileno.
Canaletas em borracha, que ajudam a canalizar o deslocamento da água e 
propiciam uma natação mais eficiente.
Acompanha bolsa drenante.
Numeração Europeia: 36-37 / 38-39 / 40-41 / 42-43 / 44-45 / 46-47
(2 números a mais que a numeração brasileira)

TROPIC II

Nadadeira tipo pé aberto
Grande Versatilidade de ajuste.
Modelo recomendado para Snorkeling.
Design moderno e grande propulsão.
Tamanho disponível:  S/M (36,40), L/XL (41,44)
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KIT BÚZIOS

Máscara em polivinílico, 
com vidros temperados. 
Snorkel com bocal em 
polivinílico, top quebra 
onda e válvula de 
exaustão.

DOLPHIN G

Nadadeira tipo pé aberto
Tiras com presilhas reguláveis
Borracha macia e termoplástico
Tamanho único: 30/32

Linha infantil
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ORION 3000

Lâmpada LED de alta intensidade 5 watts.
2000 lúmens e 2.500 LUX medido a uma distância de 2 metros
Resiste a pressão da água até 120 metros de profundidade.
Autonomia de 50 horas.
3 pilhas C (não inclusas)
Corpo em alumínio anodizado e emborrachado

THOR LED

Lâmpada LED de alta intensidade 3 watts.
Resiste a pressão da água até 50 metros de 
profundidade.
Utliza 4 pilhas AA- não inclusa.
Autonomia de 5.5 horas.
7500LUX- medida a uma distância de 1m.
150 Lúmens.

Lanternas
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BG-TRAVEL

BG-03 SECA

BG-03

Mala de viagem com rodas para transporte de equipamento de mergulho 
completo. Fabricada em Denier 600 com jacquard nylon revestido em PVC. 
Composta por compartimento principal, dois bolsos na frente, dois bolsos 
laterais para nadadeiras e etiqueta de identificação. Sua companheira ideal 
para os melhores destinos de mergulho. Dimensões: 80 x 45 x 30 cm.

Bolsa estanque para armazenar equipamento 
completo, com válvula para drenagem de água.
Dimensões: 
80cm x 29cm x 40 cm.

Bolsa transversal para 
transporte de equipamento 
de mergulho.
Alça tiracolo de nylon reforçado.
2 bolsos externos
1 bolso interno
Dimensões:
86cm x 30cm x 27 cm.

Bolsas
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Facas

K-02

K-07

Faca em aço inox 420, com lâmina 
de 12cm com ponta aguda e corta 
cabos. Lamina lisa de um lado e 
serrilhada do outro. Empunhadura 
emborrachada. Com tiras para 
prender a perna.

Faca para colete em aço inox 420, 
com lâmina de 8 cm. Ponta aguda 
e corta cabo. Lâmina lisa de uma 
lado e serrilhada do outro.

X-BLADE

Faca feita em titânio
Ótima empunhadura
Compacta e resistente
Cor única
Ponta arredondada
Corta cabo
Bainha em cordura
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Acessórios

TB-180

Deco marker e sinalizador de 
superfície. Possúi válvula de alívio 
de pressão. Inflagem por octopus, 
mangueira e oral. Possui 12 kg de 
capacidade de elevação. Tamanho 
180cm. Feito em nylon 210 Denier, 
4000 TPU e poliéster.

TB-112

Garanta um mergulho 
mais tranquilo e seguro!
Sinalizador de superfí-
cie com inflagem oral. 
Tamanho 112cm. Feito 
em nylon 210 Denier. 
4000 TPU e poliéster.

BÓIA - 01 R
BÓIA - 02 R

LIFT-L

Bóia de marcação com bandeira 
de mergulho. Revestida com 
capa de Nylon, muito resistente 
a furos. 4 O-rings para prender 
equipamentos sobressalentes 
durante o mergulho. 
Acompanha cabo de 20 metros 
de comprimento.

Bóia de marcação com bandeira de mergulho 
Estilo torpedo, proporciona menor arrasto. 
Revestida com capa de Nylon, muito resistente 
a furos. 6 o-rings para prender equipamentos 
sobressalentes durante o mergulho. 
Acompanha cabo de 20 metros. 81cm  
de comprimento por 62 de circunferência.

Saco elevatório 
para mergulho
140 libras / 63Kg 
de capacidade de 
elevação

LIFT-S

Saco elevatório para mergulho
70 libras / 31Kg de capacidade 
elevatória

LIFT-50

Saco elevatório para mergulho
50 libras / 23Kg de capacidade 
elevatória
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C-120

Carretilha primaria em 
DELRIN e empunhadura 
em aluminio. Com cabo 
em nylon de 120m. 
Acompanha mosquetão 
duplo de inox

Acessórios

SPOOL-45

SS-76 SS-88 SS-100G SS-100 SS-124

Carretilha Plástica com 
mosquetão duplo inox com cabo 
de nylon de 45m

Mosquetão 
pequeno inox 
76mm

Mosquetão médio 
inox 88mm

Mosquetão médio 
inox 100mm
Olhal 3cm  

Mosquetão duplo 
inox 100mm

Mosquetão stage 
inox 124mm

BG-REG

Bolsa para conjunto de reguladores:
Primeiro Estágio
Segundo Estágio
Segundo estágio reserva
Console
Dimensões: 15cm x 34cm x 22cm
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Acessórios

R-01

FV-06

SCUBA HORN

R-10

PRANCHETA-03

ADP-01

OH-05

PRANCHETA-L

ADP-03

SETA-01 FV-03 FV-04 VS-01

PRANCHETA

SW-01

Cinto de lastro com fivela 
em INOX - 1,50m

Apito sonoro de superfície. 
800 metros de alcance 

(aproximadamente). 
Volume: 130 decibéis

Retrator de mola em PU 
para câmeraRetrator com linha de inox 

de 65cmAdaptador DIN 300 para 
RX-01

Prancheta subaquatica 
de pulso, com 3 folhas.

Adaptador DIN para Yoke

Prendedor 2º estágio auxiliar 
- Gargantilha em silicone

 Prancheta subaquatica 
21 X 29cm

Seta direcional para 
cabo guia

Fivela de cinto para 
cilindro ou colete

Cinta de Nylon com 
fivela para coletes de 

mergulho

Válvula para Colete

Prancheta subaquatica 
13 X 15cm

 Swível 360° em latão 
cromado
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Acessórios

CPR-01 CM-01

LP-COL

DB-01

CM-03

LP-OCTO

LUB X-DRY

HP-60

HP-80

TK-01

HP-15M-01 M-02

LP-REG

Pocket Mask com válvula + 
estojo

Desembaçante 60ml

 Clip para conectar 3 
mangueiras

Clip para conectar 
2 mangueiras

Mangueira baixa pressão - 
250PSI - 90cm - Octopus

Mangueira baixa pressão - 
250PSI - 67,5cm

Lubrificante para 
ziper seco X-DRY.

Mangueira de borracha alta 
pressão 4350PSI - 60cm

Mangueira de borracha alta 
pressão 4350PSI - 80cm

Chaveiro cilindro 
porta O´ring em 

aluminio

Mangueria de borracha alta 
pressão 4350PSI - 15cm

Protetor de mangueira de 
1 metro

Protetor de mangueira em 
PVC maleável

Mangueira baixa pressão 
- 250PSI - 67,5cm

LP-REG-210

Mangueira baixa pressão 
- 250PSI - 210cm

LP-REG-90

Mangueira baixa pressão 
- 250 PSI - 90cm
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Acessórios

CB-03 RTB-01

PS SK-07

BS-01

PS-02

BS-04

BS-05

PS-03
BS SK-VIPER PS-01

Protetor para torneira 
de cilindro

Bota para cilindro de 
aluminio S-80

Prendedor de snorkel para 
SK-07. Temos para todos os 

modelos de nossa linha

Prendedor de snorkel em 
borracha preto

Bocal em silicone para snorkel 
e regulador

Prendedor de snorkel em 
PVC transparente

Bocal em borracha para 
snorkel e regulador

Bocal de snorkel para SK-05 
PVC Polivilínico macio

Bocal em silicone para 
SK-VIPER

Prendedor de Snorkel 
em silicone transparente

CB-01

Chapeu de bruxa 
em borracha
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Acessórios

MS-03

Tira de borracha para 
máscaras

MS-01

Tira de silicone 
para máscaras

MS-MX

Tira de silicone para 
máscara MX

NEO-MX

Protetor de neoprene para 
tira de máscara

PEÇAS DE REPOSIÇÃO

Peças de reposição para 
máscaras

PRES-01

Presilhas de reposição 
para nadadeiras

TC-01

Tira de borracha para 
nadadeira

TC-02

Tira de borracha com 
presilhas para nadadeira

TC-03 ITALY BK-01

Tira de mola inox 
para engate pino 

(par)

Back Pack
Nylon, plástico, fivela de inox

Dimensões: 22,0 cm x 39,0 cm

TC-03 TEC

Tira mola inox para 
nadadeira técnica (par)

TF-01

Tira de borracha para 
facas (par)
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Ferramentas

AIR - 01

MANÔMETRO

MINI TOOLDIVE TOOL

Mini pistola de ar 
/ Latão Cromado

Ferramenta multiuso 
compacta 8 funções

Manômetro Seco

Ferramentas multiuso 
para mergulho

BOX - 16

Caixa com 16 tamanhos de 
O’ring e 2 removedores.

LIV-01

Lampada flexivel 
para inspeção visual 

de cilindros

GS-01

Graxa de silicone - 
100 gramas
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Ferramentas
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Sapatilhas

ACQUA SHOE

Sapatilha de neoprene, solado vulcanizado em borracha
Tamanhos: 27 ao 46

SAPATILHA

 Sapatilha de neoprene com solado reforçado vulcanizado em borracha.  
Tira de spandex no peito do pé e calcanhar.

Tamanhos: 3 (33), 4 (34/35), 5 (36), 6 (37/38), 7 (39), 8 (40), 9 (41), 10 (42), 
11 (43), 12 (44) e 13 (45)
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Neoprene

COL-05

COL-05 Longo

SHORT-01

Camiseta 100% neoprene 
1,5mm

Camiseta 100% neoprene 
1,5mm

Bermuda neoprene 2mm

G-01

Luva sem dedos, jet Sky, 
2mm nylon II
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Bombas de porão

GPH 550 GPH 1100AUTOMÁTICO

Capacidade de 550 GPH (galões por hora)
Certificação CE e RoHS

Submergível, com ignição protegida.
Alta eficiência com motor de baixa amperagem.

Saída de 19mm
12 volts
2 AMPS

Capacidade de 1100 GPH (galões por hora)
Certificação CE e RoHS

Submergível, com ignição protegida.
Alta eficiência com motor de baixa amperagem.

Saída de 29mm
12 volts

2,5 AMPS

Automático para bombas de porão.
Certificação CE e RoHS

Ignição protegida
20 Amperes

12-24-32 Volts
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Bombas de porão

GPH 1500

Capacidade de 1500 GPH (galões por hora)
Certificação CE e RoHS

Submergível, com ignição protegida.
Alta eficiência com motor de baixa amperagem. 

Compacta e eficiente
Eixo em aço inoxidável

Funcionamento silencioso e sem vibração
Proteção contra ferrugem e corrosão

Saída de 29mm
12 volts
8 AMPS

GPH 2000

Capacidade de 2000 GPH (galões por hora)
Certificação CE e RoHS

Submergível, com ignição protegida.
Alta eficiência com motor de baixa amperagem. 

Compacta e eficiente
Eixo em aço inoxidável

Funcionamento silencioso e sem vibração
Proteção contra ferrugem e corrosão

Saída de 29mm
12 Volts
11 AMPS
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MAUI

Óculos de sol flutuante 
com lentes polarizadas e 
proteção UV400

VEST-01

Colete auxiliar para 
flutuação, Inflagem oral

Óculos

Máscara em silicone 
transparente com grande 
versatilidade para esportes 
aquáticos em geral. Duas 
lentes e ótima vedação.

ACQUA

FLUTUANTE
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REBEL

• Fabricada em borracha natural de alta qualidade
• Flutuante
• Para body Boarding, body surf, natação, salvamento e resgate.
• Desenho exclusivo e simétrico para máximo desempenho
• Longarinas laterais reforçadas, proporcionando controle e estabilidade
• Pala semi rígida para maior eficiência hidrodinâmica
• Sapata e tira em borracha macia e elástica para maior conforto
• Saída de água e areia

Natação

Testada e Aprovada por equipes de Resgate no Mar, em testes 
comparativos, teve o Melhor Desempenho em:
Conforto - Deslocamento - Reboque - Resistência.
As matérias-primas utilizadas, incluindo pigmentos, são seguras, não 
tóxicas e em conformidade com as normas europeias REACH SVHC, 
RoHS e PAH.
Borracha da Sapata: Dureza 45 ± 3 Shore A
Borracha da pala: Dureza 80 ± 5 Shore A
Densidade: <1,00
Tamanhos: XS (36-37) - S (38-39) - M (40-41) - L (42-43) - XL (44-45)
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LUNA

TOUCA
NUMEN

MS-04

SK-Central

SUECO SOFT

Óculos de natação 100% 
silicone com película 

antiembaçante, armação 
interiça e ótima vedação.

Óculos de natação 100% 
silicone com película 

antiembaçante, armação 
interiça e ótima vedação.

Tira de silicone para 
óculos de natação

Touca de silicone

Respirador central para 
treinamento de natação 
com bocal e testeira em 
silicone.

Óculos natação com estojo, 
silicone/pc/plástico

Natação
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Assistência técnica e logística:
(48) 3266-7002

Comercial, financeiro e marketing: 
(48) 3234-3304  



55

w
w

w
.fu

nd
iv

e.
co

m
.b

r



www.fundive.com.br


