
CATÁLOGO DE PRODUTOS 
CATALOGUE OF PRODUCTS



Pyrotechnics & Explosives
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A NAVAL SHOP é uma empresa brasileira atuante 
no ramo de impor tação, distr ibuição e comércio 
de produtos, equipamentos e seus sobressalentes 
destinado ao segmento naval, petroquímico, off-
shore e on-shore.

Trabalhamos com produtos de alta qualidade de 
acordo com todas as normas e regulamentos de 
segurança internacional.

Somos autorizados pelas principais marcas 
reconhecidas e estabelecidas no segmento de 
eletrônica naval a atuar com a venda de equipamentos 
e serviço de programação, manutenção e 
sobressalentes.

Nosso por tfólio inclui uma ampla gama de produtos 
para salvatagem e segurança, vestimentas especiais 
de trabalho e acessórios, eletrônicos, escadas 
marítimas, cordas e cabos navais, eletrônicos, 
instrumentos para navegação e diversos outros 
produtos e equipamentos destinado ao setor. 

Mantemos os ar tigos de maior demanda a pronta 
entrega em estoque. 

Também impor tamos sob encomenda e por conta e 
ordem de terceiros de acordo com as necessidades 
do cliente.

NAVAL SHOP is a Brazilian company that imports and 
distributes naval products, oilfield equipment and their 
spare parts in the Brazilian territory. We work as suppliers 
for a variety of products for the marine, off-shore and on-
shore industry.

Always working with high quality, modern products, in 
accordance with all the international safety standards 
and regulations.

We are authorized by some of the most recognized, 
respected and established brands in the naval electronics 
segment to provide programming services, maintenance 
and replacement of spare parts.

Our portfolio includes a wide range of products from 
safety and survival equipment, working garments, 
electronics, ladders, ropes and spares to high tech oilfield 
equipment. We keep the most sought after items in stock 
at our warehouse. We also purchase under special order 
according to our client´s needs.

Helideck & Acessórios
Helideck & Accessories

Material de Incêndio
Fire Material

Publicações Náuticas
Nautical Publications
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Para maiores informações entre em contato através:
For more information please visit our website at:

Web Site: www.navalshop.com.br
E-Mail: info@navalshop.com.br

Barômetro

Cabos de Amarração

Vestimentas Especiais

Redes Válvulas

Bússolas Baterias

Rádios GMDSS
SART e Acessórios

E Muito Mais! Consulte!

Escadas

Balsa Salva-Vidas

Sobressalentes Obsoletos

Pirotécnicos Epirb
Colete Salva-Vidas & Acessórios


