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Fotos meramente ilustrativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Perfil de borracha em todo o contorno do bote; 

 10 Anéis D’rings externos para fixação de cordas laterais;  

 07 Válvulas de enchimento;  

 04 Alças de transporte laterais;  

 02 Alças de transporte com anel D’rings na popa e na proa;  

 02 Anéis D’rings internos para fixação de objetos; 

 02 Boias internas de 11’’; 

 06 Finca pés; 

 01 Kit reparos; 

 Termo de garantia e manual de instruções. 
 
Opcionais inclusos: Reforço no piso e Corda lateral  
  

BOTE 12,5 pés 

Valor do bote com itens de série + Reforço no piso + Corda Lateral – 

Condição especial para 10 botes – Pagamento á vista 50% no pedido, 

saldo no embarque R$ 14.907,00 cada bote – Frete CIF p/10 botes para 

Foz do Iguaçu – Cores: 2 amarelo / 2 Cinza / 6 vermelho 

O Bote 12,5 pés saí de fábrica com: 



 

 

 

 

(11) 5527-9178| www.inflaveisremar.com.br | vendas@inflaveisremar.com.br 

Travessa Jose Olio, 140 - Chac. Santo  Humbertus - São Paulo - SP - CEP: 04870-440 

CNPJ: 07.334.962/0001-26 | IE: 117.096.178.113 

 

 

 

 

 Reforço duplo no piso em contato com a água:     R$ 510,00; 

 Finca pés para o guia:          R$ 78,21; 

 Corda lateral:           R$ 71,15; 

 Bomba para inflar:          R$ 172,90; 

 Remos simples com cabo de alumínio e pá preta cm 1,53m:    R$ 61,49; 

 Saco para transporte com ilhós e corda:       R$ 230,00; 

 Nomes e escritas:           R$ 9,10(cada letra). 

(Fonte Arial Black – em PVC para colocar nome na embarcação 

 

 

Condições de pagamento:  

Parcelamento em até 6 vezes sem juros com cartão de crédito, realizada por telefone ou link de pagamento; 
Á vista com deposito em conta ou boleto bancário. Sendo, 50 % no pedido e o saldo um dia antes do envio. 
 

Prazo de fabricação: 

50 dias para fabricação, caso não tenha em estoque, mais o prazo da transportadora. 
 

Frete:  

Incluso para: Foz do Iguaçu 
 

Cores disponiveis para os tubos: 

2 botes Cinza / 2 botes Amarelo / 4 botes Vermelho . 
 

Validade do orçamento: 

10 dias do envio. 
 

Sujeito a diferencial de aliquota de imposto de acordo com a região de envio, sendo este valor de responsabilidade do cliente. 

 

Especificações Gerais: 

  Nossos botes são confeccionados com PCV náutico de alta resistência, fabricados pela Sansuy do 
Brasil e com sistema de solda eletrônica nas emendas em toda sua parte estrutural. Este sistema 
dispensa o uso de cola, pois funde uma peça a outra tornando as partes inseparáveis. 

 

  

Itens opcionais para o Bote 12,5 pés: 
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Especificações Técnicas: 

 
 Comprimento total: 3,85 m. 
 Largura total: 1,90 m. 
 Largura interna: 0,85 m. 
 Diâmetro dos flutuadores: 0,52 m. 
 Quantidade de câmaras: 07 (independentes). 
 Peso: 55 kg. 
 Motorização recomendada: Remos. 

 Capacidade de pessoas: 06 a 07 passageiros. 
 Capacidade total de carga: 1000 kg. 
 Tamanho do bote embalado:  

0,85 x 0,70 x 0,80. 
 Garantia 1 ano para uso recreativo, militar 

ou comercial. 

 

De acordo com a política de melhoria continua de nossos produtos, reservamo-nos o direito de deixar de fabricar, 

substituir, modificar e melhorar o design de qualquer produto em qualquer momento, sem assumir qualquer 

obrigação de modificar os modelos fornecidos anteriormente. 

 

 

 

Obrigada e ficamos à disposição. 

Priscila Pereira 
Departamento Comercial. 

Tel.: (11) 5527-9178 / Cel.: (11)99554-3587 

www.inflaveisremar.com.br 

 


