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CAPUZ CRESSI SUB 5MM

Tamanhos: 04 e 05

R$ 50,00
Somente 02 peças

Ideal para quem sente muito frio, pois a 
cabeça é onde mais perdermos calor.

CAMISA MORMAII XL

Tamanhos: XL

R$ 75,00
Somente 01 peças

Ideal para quem sente muito frio, pois a axilas é 
o 2° ponto de perda de calor.

LUVA CRESSI SUB NEOPRENE
Tamanhos: L

R$ 49,00
Somente 01 peças



PRODUTOS

Data cria.: 09/10/2012                                                  .                      
Data atua.: 09/10/2012                        produtos_201210.doc - V.1.0

HTTP://WWW.NARCOSE.CC                                   BRASÍLIA-DF                                  +55  61  9129-6224

ROUPA SEASUB EURO FEMININA

- Jaqueta com capuz integrado + Jardineira.
- Neoprene 5 mm com PLUSH.
- Jardineira com zíper (YKK) no peito para 
facilitar a colocação e proteção em PU reforçado 
nos joelhos.
- Punhos e tornozelos com acabamento interno 
em neoprene liso de 3mm para melhor vedação.
- Produzida pela SHEICO com neoprene de alta 
qualidade e acabamento impecável.

R$ 395,00
Tamanho..............................Peso.
3.........................................62 a 68.
4.........................................69 a 75.

ROUPA MORMAII DIVA FEMININA

Design anatômico
Super Stretch X3 nas mangas, ombros e axilas
Costura Flatlockc
Titanium Reflex Technology na parte superior
Mesh Skin no peito e nas costas
Zipper® com puxador de nylon
Power Protection Urethane nos joelhos

R$ 355,00
Tamanho..............................Peso.
4.........................................69 a 75
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BOTA PARA MERGULHO

Bota para uso com nadadeiras abertas. Excelente 
qualidade e resistência. Cabedal em Neoprene de 
5mm, com zíper lateral para facilitar a 
colocação. Solado, tornozelo e bico em borracha. 
Solado anti-derrapante. Maleável e confortável.

R$ 90,00
Tamanho..............................(33/34) (37/38)

GARGANTILHA PARA REGULADOR

Para encaixar em torno do pescoço do 
mergulhador.

R$ 25,00

GARGANTILHA PARA REGULADOR

Tira de mola em inox para nadadeira Turbo / 
Técnica

R$ 80,00
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NADADEIRA US DIVE

Ideal para iniciantes no mergulho.

R$ 60,00
Tamanho..............................(40/41) (43/44)

NADADEIRA CRESSI PLUMA

A Nadadeira Cressi Pluma traz moldagem 
sofisticada, alta tecnologia, além de ser projetada 
especificamente para o mergulho livre e 
mergulho autônomo. O seu sistema de 
construção patenteado de moldagem, em três 
materiais diferentes, garante maior desempenho, 
máxima leveza, fácil deslocamento e conforto 
ímpar.
Modelo unissex.
Dois sulcos laterais de suporte.
Nervuras na parte inferior para uma curvatura 
progressiva e controlada.
Sapata feita de Borracha térmica macia.
Solado duro e antiderrapante..

R$ 120,00
Tamanho..............................(35/36)
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SLATE TRIDENT

Prancheta para anotações. Ideal para 
comunicações sub, desenho de croquis, etc.

10,16 cm X 15,24 cm ................... R$ 30,00
11,43 cm X 19,05 cm ................... R$ 35,00
20,32 cm X 25,04 cm ................... R$  40,00

KIT LINCE CRESSI

A Lince pode ser considerada a "sorella minore" (irmã 
mais pequena) da Matrix, quanto a volume e 
dimensões. Foi lançada poucos meses depois da 
apresentação no mercado da Matrix, uma máscara que 
rapidamente conquistou o coração dos apaixonados 
pelas suas extraordinárias características. A Lince 
copia os revolucionários conceitos técnicos 
desenvolvidos nos últimos anos pela Cressi no sector 
das máscaras e introduzido pela primeira vez com a 
Big Eyes, conceitos que assinalam um novo ponto de 
referência no sector.
Estes conceitos dizem respeito sobretudo à introdução 
(patenteada) dos vidros inclinados em relação ao 
plano facial, aumentando de um modo notável o 
campo visual para baixo. Naturalmente que este 
revolucionário conceito não basta para garantir a 
máxima visibilidade, se não for conjugado com a 
geometria dos próprios vidros, que devem ter uma 
forma alongada para baixo, ter particular correlação 
dimensional e possuir uma sutil armação de forma a 
parecer invisível quando colocada.

R$ 220,00
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SINALIZADOR SONORO SUB

Ideal  para chamar a atenção do dupla ou equipe.

R$ 65,00

FACA Z-KNIF DIVERITE

Ultra compacta, esta ferramenta de corte, é 
muito melhor que qualquer faca quando utilizada 
para corte de linhas, cabos ou cordas de pequeno 

diâmetro. É a ferramenta preferida de 
mergulhadores de caverna e de águas quentes. 

R$ 79,00


