24
modelos
170
classes
5
1 missão:
anos

de história

homologados pela
Marinha do Brasil

de homologação

única

Valorizamos o respeito e a
diversidade, que nos dão
confiança para trabalhar com
honestidade, transparência e
ética, além de comprometimento
com a qualidade de nossos
produtos e serviços.
Reunindo tradição e inovação,
desenvolvemos tecnologias na
área de segurança náutica.
Nossa jornada exige coragem,
força e responsabilidade
para cumprir com excelência e
credibilidade uma única missão:
salvar vidas!

1998

nossa história

Fundada em 1998, por Marta
Lara e Roberto Sampaio, a
JT Ativa surgiu no “quintal
da casa”: 250m2 e muita
dedicação. Produzia-se em
média 250 unidades por mês,
com apenas 3 colaboradores.

2005

Em 2005, a produção foi
transferida para um novo
espaço. Ao longo dos anos, a
JT Ativa ficou conhecida como
Ativa Náutica, fabricante de
boias e coletes salva-vidas,
especialista em produtos
homologados pela
Marinha do Brasil.

10
20
Em 2010 a Família Ativa

Náutica cresceu novamente
e mudou-se para a cidade
de Paulínia-SP. Há 24 anos
investimos intensamente
em pessoas, pesquisas
e tecnologias através de
centenas de colaboradores
e milhares de parceiros por
todo país. Em 2018 tornou-se
a primeira fabricante de
coletes salva-vidas brasileira
obter a nova certificação
iso 9001:2015

20No2ano0de 2020 enfrentamos a chegada da Covid-19 e, assim como o resto do

mundo, tivemos que nos reinventar: houve contração no tamanho da equipe e
implantação dos protocolos de segurança e higiene. Além disso, novos caminhos
foram traçados e criamos dois projetos incríveis!
Saúde Ativa - Produção e comercialização, a preço de
custo, de máscaras faciais. Com o objetivo de aumentar
nosso escopo de produtos, diante da redução da demanda
comercial e incentivar o comércio e mão de obra locais que
foram prejudicados com a pandemia.
Máscaras Para Todos - Ações contínuas de doação de
máscaras que atendeu milhares de pessoas em situação de
vulnerabilidade social.
Ao final de 2020, nossa família voltou a crescer e fomos retomando, aos poucos,
nossos projetos. Inauguramos uma planta fabril exclusiva para produção
de coletes Canga e o Ativa Lab, espaço dedicado para projetos de pesquisa
e inovação.

hoje
Em 2021 atingimos o marco de 200 colaboradores e hoje temos o maior
time da história da Ativa! Operamos, atualmente, em 2 turnos, garantindo o
distanciamento social e segurança da equipe, durante toda jornada de trabalho.
Visto que a crise sanitária mundial segue assolando nosso país, o ano de 2021
esteve voltado a ações de endomarketing para fortalecimento da equipe. Acesse
nosso LinkedIn para conferir algumas delas!
O aumento do negócio viabilizou que o desenvolvimento de projetos
de pesquisa e inovação sejam uma atividade contínua, possibilitando o
aprimoramento dos nossos processos internos, assim como a elaboração de
novos produtos. Aguardem novidades!

ÁREA

classe III
USO

classe V

Classe I - Área de Navegação - Mar aberto, navegação oceânica, águas internacionais;
Classe II - Área de Navegação - Mar aberto, navegação costeira, águas brasileiras;
Classe III - Área de Navegação - Águas abrigadas, rios, lagos e represas;
Classe IV - Situação de Uso - Contexto de trabalho com risco de queda na água;
Classe V - Situação de Uso -Atividades esportivas e de velocidade.

Bem-vindos à bordo!

Para escolher o seu colete salva-vidas, é necessário entender
as orientações e requisitos estabelecidos pela Marinha do
Brasil. São cinco Classes de emprego conforme situação de
uso ou área de navegação.

ÁREA

classe II

ÁREA

classe I
USO

classe IV

Para escolher os equipamentos de
segurança para sua embarcação ou
atividade, consulte a Capitania dos
Portos da sua região.
www.dpc.mar.mil.br/cda/localize Assista nossos vídeos!

Produtos Homologados
pela Marinha do Brasil
Os testes necessários para homologação de materiais
são determinados pela Diretoria de Portos e Costas
(dpc) da Marinha do Brasil.
Todos os coletes salva-vidas Ativa, classes i, ii, iii, iv e
v; bem como as boias salva-vidas Ativa classes i, ii, e
iii; foram testados, aprovados e certificados pela
Marinha do Brasil. Os certificados de homologação
tem validade de até 5 anos para empresas certificadas
iso 9001:2015. Sem esta certificação de qualidade
atualizada, os certificados são válidos por apenas 1 ano.

Carimbo da primeira
homologação de um coelte
salva-vidas da ativa náutica,
em 1997.

Testes realizados:
Desempenho dos coletes:
Os coletes salva-vidas são testados em condições reais de uso. Pessoas com
diferentes pesos e alturas são convidadas a participar. São realizados testes
como: natação, tempo de saída da água, distância da boca em relação à linha
d’água, tempo de desviramento de uma pessoa desacordada, dentre outros.
De acordo com cada classe, são realizados saltos de plataformas de 1, 5 ou 10
metros para testar impacto e resistência.

Flutuabilidade:
O teste garante que os equipamentos mantenham a flutuabilidade
necessária mesmo após longos períodos de imersão. São perfurados e
amarrados com pesos no fundo da água. Devem manter o mínimo de 95%
de flutuabilidade, após 24 horas submersos.

Tração dos componentes dos coletes:
Amostras de fechos, tecidos, cordas e tirantes, passam por envelhecimento
acelerado em laboratório e depois são submersos em água e tracionados.

Desenho técnico, feito a mão e enviado
para a Marinha do Brasil, do primeiro colete
salva-vidas da ativa náutica, em 1997.

Desempenho no fogo:
Simulação de situação real de incêndio. O produto deve atravessar um
quadro em chamas por 2 segundos, sem modificar sua funcionalidade e
resistência mecânica.

Resistência mecânica:
Os coletes são tracionados de acordo com as especificações técnicas de cada
classe. O produto, depois de pronto, é submetido a rigorosos testes de tração
que podem variar entre 25 e 3500n de força.

Resistência mecânica das boias:
As boias são tracionadas e testadas em laboratório interno. São lançadas de
plataformas de 5 e 10 metros e devem manter a flutuabilidade e estrutura
física intactas.

Linha
profissional

classe I

150 SOLAS
Desenvolvido e fabricado de
acordo com o LSA Code

Gola
Auxilia no desviramento e mantém a boca
da pessoa fora da água.

gola com fecho e velcro
lâmpada
sinalizadora

fechos resistentes
fitas refletivas solas

cabo liga-náufrago
fecho de trava dupla
Certificado em iso 12402-7

“lifting loop”
Alça de segurança para resgate

Sistema de desviramento
Diferença de flutuabilidade de cada
lado do peito para que desvire, de forma
eficiente, uma pessoa desacordada em até
5 segundos.

TAMANHO
acima de 43kg
FLUTUABILIDADE
150N
TÓRAX
até 190cm

O Colete ativa 150n solas é o único salva-vidas Classe I 150n
solas de fabricação brasileira. Indicado para embarcações de
mar aberto e plataformas. É eficiente em qualquer tipo de água,
principalmente em mares agitados e locais remotos, onde o resgate
pode ser demorado. Fabricado conforme requisitos solas: Convenção
Internacional para Salvaguarda da Vida Humana no Mar. Possui itens
de segurança obrigatórios: gola, refletivos, luz sinalizadora, alça para
resgate (lifting - loop), cabo liga-náufrago e apito.

Assista
ao vídeo!

navegação oceânica - águas internacionais

apito solas

CLAsse II

canga
Desenvolvido e fabricado de
acordo com a normam 05/dpc

Gola
Auxilia no desviramento e mantém a boca
da pessoa fora da água.

dobra nos ombros
ajuste de fita no pescoço

fitas refletivas solas

navegação costeira - mar aberto

fita passante

apito solas
advertências e cuidados

TAMANHO

FLUTUABILIDADE

TÓRAX

P

até 35kg

50N

90cm

M

35 - 55kg

70N

120cm

G

55 - 110kg

136N

160cm

GG

acima de 110kg

156N

180cm

Para embarcações de mar aberto
que operem exclusivamente em
águas brasileiras. Mantém a boca
do usuário para fora da água.
Itens de segurança obrigatórios:
Gola, refletivos e apito.

Assista
ao vídeo!

classe II

JALECO
Desenvolvido e fabricado de
acordo com a normam 05/dpc

Gola
fitas refletivas solas

Auxilia no desviramento e mantém a boca
da pessoa fora da água.

apito solas

fechos resistentes
Diferença de flutuabilidade de cada
lado do peito para que desvire, de forma
eficiente, uma pessoa desacordada em até
5 segundos.

fitas
entrepernas

P

até 35kg

50N

90cm

M

35 - 55kg

70N

120cm

G

55 - 110kg

136N

160cm

Para embarcações de mar aberto
que operem exclusivamente em
águas brasileiras. Desvira uma
pessoa desacordada em até 5
segundos. Mantém a boca do
usuário para fora da água.

GG

acima de 110kg

156N

180cm

Itens de segurança obrigatórios:
Gola, refletivos e apito.

TAMANHO

FLUTUABILIDADE

TÓRAX

Assista
ao vídeo!

navegação costeira - mar aberto

Sistema de desviramento

classe III

canga
Desenvolvido e fabricado de
acordo com a normam 05/dpc

Gola
Auxilia no desviramento e mantém a boca
da pessoa fora da água.

dobra nos ombros
ajuste de fita no pescoço

navegação interior - rios e lagos

fita passante

apito solas
advertências e cuidados

TAMANHO

FLUTUABILIDADE

TÓRAX

PP

até 25kg

25N

80cm

P

25 - 35kg

35N

90cm

M

35 - 55kg

55N

140cm

G

55 - 110kg

75N

145cm

GG

acima de 110kg

100N

185cm

Para embarcações de navegação
interior, águas abrigadas como
rios, lagos, beira mar, etc. Mantém
a boca do usuário para fora d’água.
Itens de segurança obrigatórios:
gola e apito.

Assista
ao vídeo!

classe III

jaleco
Desenvolvido e fabricado de
acordo com a normam 05/dpc

Gola
Auxilia no desviramento e mantém a boca
da pessoa fora da água.

apito solas

fechos resistentes
Diferença de flutuabilidade de cada
lado do peito para que desvire, de forma
eficiente, uma pessoa desacordada em até
5 segundos.

fitas
entrepernas

PP

até 25kg

25N

80cm

P

25 - 35kg

35N

90cm

M

35 - 55kg

55N

140cm

Para embarcações de navegação
interior, águas abrigadas como
rios, lagos, beira mar, etc. Desvira
uma pessoa desacordada em até
5 segundos. Mantém a boca do
usuário para fora d’água.

G

55 - 110kg

75N

145cm

Itens de segurança obrigatórios:
gola e apito.

GG

acima de 110kg

100N

185cm

TAMANHO

FLUTUABILIDADE

TÓRAX

Assista
ao vídeo!

navegação interior - rios e lagos

Sistema de desviramento

classe iV

soldador
Desenvolvido e fabricado de
acordo com a normam 05/dpc

fechos resistentes

fita refletiva
resistente à chamas

cobertura de proteção para os fechos

tecido resistente
à chamas
modelado
em gomos

abertura para
uso simultâneo
do cinto
trava-quedas

Para maior mobilidade em
espaços confinados, além de
fácil armazenamento.

tecido com
proteção uv 50+

duplo passante
de fitas

fitas
entrepernas

colete de trabalho

bolso para apito solas com
fechamento em velcro

TAMANHO
único
TÓRAX

FLUTUABILIDADE

Desenvolvido para trabalhos com solda ou risco de fogo, realizados
próximos à borda de embarcações, cais ou construções que
apresentem risco de queda na água. Abertura nas costas para uso
simultâneo de cinto trava-quedas.

90N

Protege o soldador contra chamas, arcos elétricos e metais ferrosos
em fusão (“splash”).

até 150cm

Assista
ao vídeo!

classe IV

jaleco
Desenvolvido e fabricado de
acordo com a normam 05/dpc

fechos resistentes

ombreiras
reforçadas

fitas refletivas solas

TAMANHO
único
TÓRAX
até 150cm
FLUTUABILIDADE
90N

Desenvolvido para trabalhos de longa duração, supervisionados,
realizados próximos à borda de embarcações cais ou construções que
apresentem risco de queda em águas calmas. A fita refletiva SOLAS
permite maior visibilidade do usuário durante trabalhos norturnos.
Disponível também em poliéster fino e sem fitas refletivas.

Assista
ao vídeo!

colete de trabalho

Disponível
também em
poliéster fino
e sem fitas
refletivas.

classe iV

vertical
Desenvolvido e fabricado de
acordo com a normam 05/dpc

Gola

lâmpada
sinalizadora
de led

Auxilia no desviramento e mantém a boca
da pessoa fora da água.

apito solas

porta rádio

fita reflativa solas

básico - sem lâmpada e
com refletivos
fitas
entrepernas

colete de trabalho

abertura para uso
simultâneo do cinto
trava quedas

TAMANHO
único
TÓRAX
até 150cm
FLUTUABILIDADE
90N

Desenvolvido para uso em trabalhos verticais realizados próximos à
borda de embarcações, cais ou construções que apresentem risco de
queda na água. Disponível nas opções: vertical básico sem lâmpada;
e vertical completo, com lâmpada. Todas as opções possuem
refletivos, porta rádio e apito SOLAS.

Assista
ao vídeo!

classe IV

resgate
meia argola
Desenvolvido e fabricado de
acordo com a normam 05/dpc

bolso com tela e zíper

porta rádio
fita para ajuste
no abdômen

fita refletiva solas

fecho de alta resistência

apito solas

fecho de
soltura rápida
“quick release”

zíper de fechamento
fitas para ajuste
da cintura

triplo ajuste:
ombros costas
e cintura.

cava larga

argola de inox

DISPONÍVEL NAS CORES:

elástico lateral

disponível
também sem
isca viva

TAMANHO ÚNICO
40 - 140kg
FLUTUABILIDADE
90N
TÓRAX
Até 120cm

O colete salva-vidas ativa resgate foi desenvolvido e projetado para
trabalhos de resgate e monitoramento aquático.
A isca viva, item opcional, é composta por um fecho de soltura
rápida e uma argola inox que permite que o usuário se solte com
rapidez do fiel, caso esteja em uma situação de risco.
O preenchimento interno é de espuma de polietileno (célula fechada)
com performance de 90n. Possui fitas refletivas solas, bolsos com
zíper, suporte para rádio, fechamento frontal com zíper e fecho de
duplo ajuste. Fitas para ajuste da cintura, ombros e costas, deixam o
equipamento firme no corpo.

Assista
ao vídeo!

colete de trabalho

sob consulta

Linha
esportiva

classe V

tático
gola
escamoteável

Auxilia no
desviramento e
mantém a boca da
pessoa fora da água.

Desenvolvido e fabricado de
acordo com a normam 05/dpc

alça de segurança para resgate

fitas refletivas

cabo liga náufrago

bolso com
apito solas

fechos resistentes
O colete salva-vidas tático foi desenvolvido especialmente
para uso em treinamentos na selva: com gola escamoteável
que permite a camuflagem.
FLUTUABILIDADE

TÓRAX

M

35 - 55kg

55N

100cm

G

55 - 110kg

75N

120cm

GG

acima de 110kg

100N

150cm

gola simples

tático ligh

alça de segurança para resgate

O colete salva-vidas tático ligh foi desenvolvido para
navegação em águas abrigadas, como rios, lagos, represas,
etc. Pode ser utilizado em atividades esportivas, lazer e
também em treinamentos táticos.
TAMANHO

Assista
ao vídeo!

FLUTUABILIDADE

TÓRAX

PP

até 25kg

25N

80cm

P

25 - 35kg

35N

90cm

M

35 - 55kg

55N

100cm

G

55 - 110kg

75N

120cm

GG

acima de 110kg

100N

150cm

apito solas
fechos
resistentes

cabo liga
náufrago

fitas
entrepernas

treinamento tático

TAMANHO

costura dupla

classe V

neoativa
Desenvolvido e fabricado de
acordo com a normam 05/dpc

espuma de célula
fechada

zíper de
fechamento

recorte anatômico

fechos de alta
resistência
fitas de ajuste

meia argola
para prender as
chaves do jet ski

tela para
escoamento
de água

linha esportiva

DISPONÍVEL NAS CORES:

TAMANHO

FLUTUABILIDADE

TÓRAX

P

25 - 35kg

35N

90cm

M

35 - 55kg

55N

100cm

G

55 - 110kg

75N

120cm

GG

acima de 110kg

100N

150cm

O colete neoativa é indicado
para atividades esportivas de
velocidade e impacto. Permite
homologar embarcações de até
5m em mar aberto e de até 24m
para navegação interior.

Assista
ao vídeo!

classe V

55
ombreiras reforçadas

Desenvolvido e fabricado de
acordo com a normam 05/dpc

espuma de célula
fechada

fechos de alta
resistência

meia argola para
prender as chaves
do jet ski

TAMANHO

FLUTUABILIDADE

TÓRAX

PP

até 25kg

25N

80cm

P

25 - 35kg

35N

90cm

M

35 - 55kg

55N

100cm

G

55 - 110kg

75N

120cm

GG

acima de 110kg

100N

150cm

Os coletes salva-vidas ativa 55,
são indicados para atividades
esportivas de alta velocidade
como: jet ski, banana-boat, esqui
aquático, windsurf, parasail, pesca
e pequenos veleiros.

Assista
ao vídeo!

linha esportiva

fita entrepernas
somente nos
tamanhos P e PP

DISPONÍVEL NAS CORES:

classe V

55 pro
ombreiras
reforçadas

Desenvolvido e fabricado de
acordo com a normam 05/dpc

espuma de célula
fechada
fechos de alta
resistência

meia argola para
prender as chaves
do jet ski

fita entrepernas
somente nos
tamanhos P e PP

linha esportiva

DISPONÍVEL NAS CORES:

TAMANHO

FLUTUABILIDADE

TÓRAX

PP

até 25kg

25N

80cm

P

25 - 35kg

35N

90cm

M

35 - 55kg

55N

100cm

G

55 - 110kg

75N

120cm

GG

acima de 110kg

100N

150cm

Os coletes salva-vidas
ativa 55 pro, são indicados para
atividades esportivas de alta
velocidade como: jet ski, bananaboat, esqui aquático, windsurf,
parasail, pesca e pequenos
veleiros. Em águas brasileiras,
permite homologar embarcações
de até 5m para mar aberto e de
até 24m para embarcações em
águas abrigadas.

Assista
ao vídeo!

classe V

caiaque
fita refletiva

Desenvolvido e fabricado de
acordo com a normam 05/dpc

zíper de
fechamento

triplo ajuste :
ombros, costas e
cintura

apito solas

bolso com
tela e zíper

fecho de alta
resistência
meia argola para
prender as chaves
do jet-ski

cava larga
elástico lateral

DISPONÍVEL NAS CORES (SOB CONSULTA):

TAMANHO

FLUTUABILIDADE

TÓRAX

M

35 - 55kg

55N

100cm

G1

55 - 80kg

75N

115cm

G2

80 - 110kg

75N

125cm

GG

acima de 110kg

100N

155cm

O colete salva-vidas ativa caiaque, foi desenvolvido
e projetado para atividades esportivas. As cavas largas
nos braços permitem a livre movimentação, perfeito
para esportes de remo como caiaque e stand up paddle
(sup). O triplo ajuste da cintura, ombros e costas,
garante que o equipamento fique justo ao corpo.
Confeccionado em tecido de poliéster, tramado em
losangos para maior resistência. Preenchimento interno
de espuma de polietileno (célula fechada). Possui fitas
refletivas, apito, bolso com zíper, meia argola para
acessórios e fechamento frontal com fecho de duplo
ajuste e zíper.

linha esportiva

Assista
ao vídeo!

Linha
infantil

classe V

baby
Desenvolvido e fabricado de
acordo com a normam 05/dpc

gola ergonômica
Auxilia no desviramento e mantém a boca da
pessoa fora da água.

A disparidade de espuma
no peito auxilia no
desviramento da criança

fechos resistentes

espuma nas costas e
estabilidade da criança
durante a atividade na água

TAMANHO
Único
FLUTUABILIDADE

Coleção Galinha Pintadinha Mini
O colete ATIVA BABY é certificado e aprovado pela Marinha do Brasil.
Desenvolvido para manter uma criança de até 25kg flutuando na linha da água.
É fundamental manter a calma no processo de adaptação e aprendizado. Estar
próximo, dentro da água, até que a criança ganhe confiança. Aprender a nadar
pode levar alguns dias de treino e requer atenção e paciência.

35N
Indicado para crianças
de 1 a 5 anos, com peso
até 25kg.

IMPORTANTE: TODOS OS EQUIPAMENTOS INFANTIS EXIGEM A
SUPERVISÃO DE UM ADULTO. NUNCA DEIXE A CRIANÇA SOZINHA PERTO
OU DENTRO DA ÁGUA.

linha infantil

DISPONÍVEL NAS CORES:

classe V

kids
Desenvolvido e fabricado de
acordo com a normam 05/dpc

auxilia no equilíbrio

permite livre
movimentação
dos braços

GALINHA PINTADINHA

PINTINHO AMARELINHO

DISPONÍVEL NAS CORES:

TAMANHO

linha infantil

Único
FLUTUABILIDADE
25N
Indicado para crianças
de 1 a 5 anos, com peso
até 25kg.

BORBOLETINHA

fecho de
ajuste fácil

SAPO CURURU

Coleção Galinha Pintadinha
A boia salva-vidas ativa kids é certificada e aprovada pela
marinha do brasil. Projetada para manter uma criança de até
25kg flutuando na linha da água.
É fundamental manter a calma no processo de adaptação e
aprendizado. Estar próximo, dentro da água até que a criança
ganhe confiança. Aprender a nadar pode levar alguns dias de
treino e requer atenção e paciência.

Assista
ao vídeo!

IMPORTANTE: TODOS OS EQUIPAMENTOS INFANTIS EXIGEM A
SUPERVISÃO DE UM ADULTO. NUNCA DEIXE A CRIANÇA SOZINHA PERTO
OU DENTRO DA ÁGUA.

classe V

kids
Desenvolvido e fabricado de
acordo com a normam 05/dpc

auxilia no equilíbrio

permite livre
movimentação
dos braços

pescador

DISPONÍVEL NAS CORES:

TAMANHO

linha infantil

Único
FLUTUABILIDADE

navegantes

fecho de
ajuste fácil

arraia

caranguejo

Coleção Pequenos Navegantes
A boia salva-vidas ativa kids é certificada e aprovada pela marinha do brasil.
Projetada para manter uma criança de até 25kg flutuando na linha da água.
É fundamental manter a calma no processo de adaptação e aprendizado. Estar
próximo, dentro da água até que a criança ganhe confiança. Aprender a nadar pode
levar alguns dias de treino e requer atenção e paciência.

25N
Indicado para crianças
de 1 a 5 anos, com peso
até 25kg.

IMPORTANTE: TODOS OS EQUIPAMENTOS INFANTIS EXIGEM A
SUPERVISÃO DE UM ADULTO. NUNCA DEIXE A CRIANÇA SOZINHA PERTO
OU DENTRO DA ÁGUA.

Auxiliares
de flutuação

fitas refletivas

auxiliares de flutuação

canoa 2.0

fechos resistentes
cordão para ajuste
na cintura

DISPONÍVEIS NAS CORES:

TAMANHOS INFANTIS
com alça de resgate e fita
entrepernas

com fita entrepernas

PESO

TÓRAX

PESO

TÓRAX

10kg

80cm

30kg

90cm

20kg

85cm

40kg

95cm

PESO

TÓRAX

PESO

TÓRAX

50kg

100cm

110kg

130cm

60kg

105cm

120kg

135cm

70kg

110cm

130kg

140cm

80kg

115cm

140kg

145cm

90kg

120cm

150kg

150cm

100kg

125cm

--

--

Assista
ao vídeo!
O colete canoa 2.0 é um auxiliar de flutuação. O novo
design tem fitas refletivas, cordão para amarrar na cintura,
e corte anatômico nas costas, facilita a mobilidade e
torna seu equiipamento mais facil de guardar. não é um
colete salva-vidas. Indicado para atividades aquáticas
supervisionadas, piscina e beira mar. Caso não saiba nadar,
o usuário deverá estar acompanhado, o tempo todo, por
um responsável. Crianças brincando perto ou dentro da
água, devem estar sempre sob supervisão de um adulto.

atividades de lazer

TAMANHOS ADULTOS

auxiliares de flutuação

pet vest
meia argola
para conectar
a guia

alça de resgate

fita refletiva

fechos resistentes

pescoço
tórax
Assista
ao vídeo!

DISPONÍVEL NAS CORES:

linha pet

TAMANHO

PESCOÇO

TÓRAX

mínimo-máximo

mínimo-máximo

P

5 - 9kg

25 - 40cm

30 - 65cm

M

9 - 18kg

30 - 50cm

40 - 85cm

G

18 - 36kg

40 - 60cm

45 - 95cm

GG

acima de 36kg

60 - 65cm

55 - 115cm

O colete pet vest é um auxiliar de fluação
desenvolvido especialmente para uso em animais.
Suas fitas refletivas permitem maior visibilidade
na água.
Em quaisquer atividades na água, piscina, lagos
ou mar os animais podem atingir um estado de
exaustão após longos períodos nadando, colocando
sua vida em risco. É necessário que o seu pet esteja
vestindo o equipamento se segunrança durante
essas atividades, assim como você.

auxiliares de flutuação

PET AVENTURA

2

3

4
5

1

6

pescoço
1. VELCRO DE PROTEÇÃO

tórax

2. VELCRO PARA AJUSTE NO PESCOÇO
3. FITA REFLETIVA
4 MEIA ARGOLA PARA CONECTAR A GUIA
5. FECHOS DE ALTA RESISTÊNCIA

TAMANHO

PESCOÇO

TÓRAX

mínimo-máximo

mínimo-máximo

PP

3 - 6kg

25 - 40cm

30 - 65cm

P

6 - 9kg

30 - 45cm

40 - 70cm

M

9 - 18kg

40 - 50cm

50 - 80cm

G

18 - 36kg

45 - 60cm

60 - 100cm

GG

acima de 36kg

60 - 75cm

65 - 115cm

O pet aventura é um auxiliar de fluação
desenvolvido especialmente para uso em animais.
Suas fitas refletivas permitem maior visibilidade
na água.
Em quaisquer atividades na água, piscina, lagos
ou mar os animais podem atingir um estado de
exaustão após longos períodos nadando, colocando
sua vida em risco. É necessário que o seu pet esteja
vestindo o equipamento se segunrança durante
essas atividades, assim como você.

atividades de lazer

6. TELA PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA

DISPONÍVEL NAS CORES:

Boias
salva-vidas

classe I

boias
Assista
ao vídeo!

diâmetro externo: 70cm
diâmetro interno: 42cm
peso: 2,5kg

Desenvolvido e fabricado de
acordo com o LSA Code

diâmetro externo: 70cm
diâmetro interno: 42cm
peso: 4kg

• Para embarcações de mar aberto e plataformas.
• Desenvolvido e fabricado de acordo com os
requisitos solas.
• Carga de ruptura mínima da corda: 500kg.
• Confeccionada em polietileno fundido com
proteção UV e preenchimento interno de
poliuretano expandido.
• Material imputrescível, resistente a fungos, água
do mar, água doce, petróleo e seus derivados.
• Fita refletiva solas.
• Cabo de polietileno de 10mm.

navegação oceânica - águas internacionais

• Para embarcações de mar aberto e plataformas.
• Desenvolvido e fabricado de acordo com os
requisitos solas.
• Carga de ruptura mínima da corda: 500kg.
• Confeccionada em polietileno fundido com
proteção UV e preenchimento interno de
poliuretano expandido.
• Material imputrescível, resistente a fungos, água
do mar, água doce, petróleo e seus derivados.
• Fita refletiva solas.
• Cabo de polietileno de 10mm.

boias classe II

boias
Assista
ao vídeo!

diâmetro externo: 50cm
diâmetro interno: 20cm
peso: 1,7kg

navegação costeira - mar aberto

• Carga de ruptura mínima da corda: 500kg.
• Confeccionada em polietileno fundido com
proteção UV e preenchimento interno de
poliuretano expandido.
• Material imputrescível, resistente a fungos, água
do mar, água doce, petróleo e seus derivados.
• Fita refletiva solas.

diâmetro externo: 60cm
diâmetro interno: 32cm
peso: 1,7kg

• Carga de ruptura mínima da corda: 500kg.
• Confeccionada em polietileno fundido com
proteção UV e preenchimento interno de
poliuretano expandido.
• Material imputrescível, resistente a fungos, água
do mar, água doce, petróleo e seus derivados.
• Fita refletiva solas.

Desenvolvido e fabricado de
acordo com a normam 05/dpc

boias classe III

boias
Assista
ao vídeo!

diâmetro externo: 50cm
diâmetro interno: 20cm
peso: 1,7kg

Desenvolvido e fabricado de
acordo com a normam 05/dpc

diâmetro externo: 60cm
diâmetro interno: 32cm
peso: 1,7kg

• Carga de ruptura mínima da corda: 500kg.
• Confeccionada em polietileno fundido com
proteção UV e preenchimento interno de
poliuretano expandido.
• Material imputrescível, resistente a fungos, água
do mar, água doce, petróleo e seus derivados.
• Fita refletiva solas.

navegação interior - rios e lagos

• Carga de ruptura mínima da corda: 500kg.
• Confeccionada em polietileno fundido com
proteção UV e preenchimento interno de
poliuretano expandido.
• Material imputrescível, resistente a fungos, água
do mar, água doce, petróleo e seus derivados.
• Fita refletiva solas.

boia de arinque

Assista
ao vídeo!

boia de arinque
altura sem ferragem: 42cm
diâmetro interno: 4,3cm
flutuabilidade: 273N
flupeso: 2,96kg
As boias de arinque são utilizadas para sinalizar
a localização de uma poita de concreto ou âncora
de ferro quando o navio está ancorado. Podem
ser usadas também para demarcação de áreas em
competições náuticas e/ou áreas restritas.
- Com ou sem ferragem galvanizada.
- Confeccionada em Polietileno.
Fundido com proteção UV e preenchimento interno
de Poliuretano expandido.

altura com ferragem: 57cm
diâmetro interno: 1,6cm
flutuabilidade: 273N
flupeso: 3,22kg

altura sem ferragem: 42cm
diâmetro interno: 4,3cm
flutuabilidade: 273N
flupeso: 2,96kg

cabo de retinida

cabo de retinda

Utilizado para lançar uma boia salva-vidas ao mar.
Uma de suas extremidades é amarrada à boia
circular e a outra fica livre. Ambas as extremidades
não possuem falçada.
• Cabo flutuante trançado, sem alma.
• Fabricado em Polietileno Monofilado.
• 10mm de diâmetro.
• Carga de ruptura: 500kg.
• A cor do cabo depende da disponibilidade
em estoque.

TAMANHOS
20 metros
30 metros

Acessórios

acessórios

acessórios

Assista
ao vídeo!

Lâmpada sinalizadora de tecnologia LED, modelo ALX
automática e manual. Item de segurança obrigatório
no colete Salva-Vidas Classe I, para navegação
oceânica, e opcional para qualquer outro modelo.
• Aprovação Solas, USCG e MED
• Intensidade da luz: 0.75 velas
• Tipo de bateria: Dióxido de manganês de lítio.
• Luz clara e brilhante.
• Flashes entre 50 e 70 vezes por minuto.
• Não perde a intensidade do brilho mesmo depois
de 8 horas ligada.

Peso: 50 g
Comprimento: 60mm
Largura: 35,5mm
Espessura: 21,8mm

apitos e lâmpadas para coletes

SOB CONSULTA

Apito plástico na
cor laranja.

Apito certificado
iso 12402-8 e solas.

pacote: 20 peças.

pacote: 10 peças
SOB CONSULTA

Conheça nossos serviços de personalização de boias e coletes salva-vidas. Personalizamos
etiquetas de termo transferência, sublimação ou silk, com o logo da sua loja, escola ou evento.
É possível acrescentar itens e acessórios em alguns modelos. Utilizamos as melhores matérias
primas e seguimos os padrões de qualidade exigidos ativa náutica pela certificação iso 9001.
entre em contato e solicite um orçamento!

modelo - Kids
personalização - estampa em
tecido sublimático Momis Petit.

modelo - Freedom
personalização - estampa,
modelagem e certificação
exclusivas sob licença das
marcas registradas da
empresa brp bombardier
recreational products
motores da mazônia ltda.

produtos personalizados

produtos PERSONALIZADOS

www.ativanautica.com.br
jt ativa equipamentos de segurança ltda
Rua 3, no 234 - Parque das Indústrias cep: 13148-378
Paulínia, São Paulo-SP - Brasil - +55 19 3114-9500

