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Pirotecnia Oleirense Apresentação

As imagens podem não corresponder ao produto descrito.
Os preços apresentados incluem IVA a taxa legal em vigor de 23%.

Preços em vigor para Portugal Continental.
Está salvaguardado a qualquer erro. Os preços poderão ser alterados . Limitado  ao stock existente.

A equipa Pirotecnia Oleirense 
conta com 68 anos de experiência, sendo umas das empresas 

de pirotecnia mais prestigiadas a laborar em Portugal, realizando 
espetáculos únicos , momentos memoráveis para quem assiste. 

Para uma maior segurança nas suas embarcações, e para que partilhe 
também momentos memoráveis

disponibilizamos alguns produtos de sinalização naútica destinados 
a proporcionar soluções de sinais de socorro maritimos 

mantendo o nível exigido em todas as embarcações.

ATENÇÃO
Para sua proteção cumpra sempre as regras de segurança indicadas no produto.

Os artigos só poderá ser adquirido mediante declaração da PSP, 
autorizando a compra dos mesmos.
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3Pirotecnia Oleirense Sinalizadores

25€P
V

P

Cor 
chama

Duração

Dimensões

Peso

Iniciação

Vermelho Vivo

Mais de 60 seg.

37 * 122 mm

125 gr.

Espoleta por fricção

Facho
de Mão (L-21)

Ref: 299000001

Descrição

Sinal de socorro de uso geral, utilizado em todo o tipo de embarcações. 
Capaz de suportar condições atmosféricas extremas assim como a imer-

são em água. 

Tamanho muito reduzido apoiando-se na mão, onde dispõe de um 
tubo de plástico se serve de suporte.

Produz uma luz intensa, de cor vermelha, podendo ser usada 
de dia e de noite. Ideal para indicação aos meios de resgate.

Nota: O artigo só poderá ser adquirido mediante 
declaração da PSP, autorizando a compra do mesmo.
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Pirotecnia Oleirense Sinalizadores

Pote de 
Fumo (L-46)

Ref: 299000003

Cor 
chama

Duração

Dimensões

Peso

Iniciação

Laranja

Mais de 3 min.

74 * 150 mm

700 gr.

Espoleta por pressão 

Descrição

Sinal de socorro de uso geral, utilizado em botes salva-vidas e pequenas 
embarcações de pesca e de recreio. Capaz de suportar condições atmos-
féricas extremas assim como imersão em água.

Pote cilíndrico, lançado para a água, onde flutua e emite uma densa 
nuvem de fumo de cor laranja.

Usado em embarcações indicadas como sinal de socorro. 
Para uso diurno.

Nota: O artigo só poderá ser adquirido mediante 
declaração da PSP, autorizando a compra do mesmo.
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5Pirotecnia Oleirense Sinalizadores

Cor 
chama

Duração

Dimensões

Peso

Iniciação

Vermelho Vivo

Mais de 60 seg.

45 * 280 mm

450 gr.

Espoleta por pressão

Sinal
Pára-quedas (L-35)

Ref: 299000002

Descrição

Sinal de socorro de uso geral, utilizado em todo o tipo de embarcações. 
Capaz de suportar condições atmosféricas extremas assim como a imersão 

em água. 

Foguete com estabilização, ejectado a uma altura de 300 metros, 
suspenso por um pára-quedas.

Produz uma luz intensa, de cor vermelha, podendo ser usada 
de dia e de noite. Ideal para indicação aos meios de resgate.

Nota: O artigo só poderá ser adquirido mediante 
declaração da PSP, autorizando a compra do mesmo.


