
 

 
                             

 
 

                       Coletes de Salvação SOLAS 
 

Os coletes de salvação SOLAS são fabricados com base na Directiva 96/98/EC da União Europeia, que diz respeito 

ao equipamento marítimo a bordo de embarcações da UE. Além dos coletes de salvação, este regulamento também 

inclui todos os tipos de dispositivos de salvação pessoal que devem existir a bordo de barcos da UE. 

Devido ao aumento da estatura e peso médio da população, a IMO determinou através do seu Comité de Segurança 

Marítima novos requisitos (MSC200 e MSC226) para os coletes de salvação por forma a serem eficazes num leque 

mais alargado e variado de pessoas. Os coletes devem poder ser ajustados a qualquer tipo de corpo a cima de 

43kg, de forma a serem seguros e eficazes, independentemente de a pessoa ser magra ou gorda, baixa ou alta, 

mulher ou homem.  

 

Os coletes de salvação SOLAS são sempre de uma cor de alta visibilidade, normalmente cor-de-

laranja, independentemente das condições atmosféricos. Em navios de passageiros pode haver 

coletes amarelos destinados à tripulação para distinguir esta dos passageiros. 

 

 

Colete de Salvação Advanced SOLAS (Código LSA) 2010 

 

O Colete de Salvação Advanced SOLAS (Código LSA) 2010 foi 

fabricado especialmente para utilização em embarcações 

profissionais e de passageiros, já que cumpre com todos os 

requisitos dos novos regulamentos (Regulamentos OMI), 

obrigatórios para todos os coletes de salvação usados a bordo de 

navios europeus ou que façam viagens internacionais. 

Recomenda-se a utilização deste colete com as luzes para coletes 

de salvação “Safelite” e “Safelite II” da Lalizas ou outras 

compatíveis. 

 

 

 
 

Colete de Salvação Dobrável Advanced SOLAS (Código LSA) 2010 

 

O Colete de Salvação Dobrável Advanced SOLAS (Código LSA) 

2010 foi fabricado com o intuito de ser facilmente armazenado e cumpre 

na totalidade com os requisitos dos novos regulamentos (Regulamentos 

OMI), obrigatórios para todos os coletes de salvação usados a bordo de 

navios europeus ou que façam viagens internacionais. 

Este colete é ideal para armazenagem debaixo de bancos, uma vez que 

pode ser dobrado.  

Recomenda-se a utilização deste colete com as luzes para coletes de 

salvação “Safelite” e “Safelite II” da Lalizas ou outras luzes compatíveis. 

 

 

 
 



 

Colete de Salvação Advanced SOLAS (Código LSA) 2010 

 

Especificações:  

• Disponível em tamanho para adulto e criança.  

• O colete para adultos é adequado para todo o tipo de passageiros, 

incluindo pessoas obesas ou com excesso de peso e com medida de peito 

até 175cm, sendo o colete provido de argola de elevação e cabo-guia 

amarelo para um salvamento mais simples.  

 

 

 

Colete de Salvação Dobrável Advanced SOLAS (Código LSA) 2010 

 

Especificações:  

•  Este colete é adequado para todo o tipo de passageiros, incluindo 

pessoas obesas ou com excesso de peso e com medida de peito até 

175cm, sendo o colete provido de argola de elevação e cabo-guia amarelo 

para um salvamento mais simples. 
 

 

 

Características 

 

 

 

Como Envergar o Colete de Salvação Advanced SOLAS (Código LSA) 2010 

 

1. Desaperte a fivela e 

ponha a cinta à volta da 

cintura. 

 

2. Coloque o colete à volta do 

pescoço. 

 

3. Feche as fivelas que se 

encontram no colete, 

encaixando as duas partes. 

 

4. Aperte a cinta e ajuste-a 

com a sua mão direita. 

A maior parte dos coletes SOLAS são fabricados com a forma de um cinto de salvação. Aperte sempre as fitas de modo que o 

colete fique justo mas não demasiado apertado nem demasiado largo. Atenção que o lado com as fitas reflectoras tem que ficar 

voltado para cima. 

Nota: As instruções para envergar o Colete de Salvação Dobrável Advanced SOLAS (Código LSA) 2010 são semelhantes 

às referidas. 

 

Representante em Portugal: Revendedor Autorizado: 
 

Orey Técnica – Serviços Navais, Lda. 
Pol. Ind. Lezíria Park, Armz. 2, EN10  

2625-445 Forte da Casa 
Tel: 213 610 890 - Fax: 213 640 144 

orey-tecnica@orey.com           www.oreytecnica.com 

 

Tira Ajustável 
(70178-70179) 

Ajuste confortável 
ao pescoço 

Apito Argola de elevação Cabo-guia  
cor-de-laranja 


