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MEMORIAL DESCRITIVO DE FORNECIMENTO DO FLEX-1100 Op en CR 
 
• Comprimento total da embarcação (com plataforma de popa): 11,58m (38 Pés) 

• Comprimento dos flutuadores (tubo): 10,94m 

• Comprimento da linha d`água: 9,38 m  

• Largura interna máxima, (Boca Interna): 2,52m  

• Largura total externa (Boca máxima): 3,80m  

• Diâmetro dos flutuadores (tipo cônico): na proa, 0,42 m e na popa 0,62 m. 

• Quantidade de câmaras de ar independentes: 10  

• Peso total estimado, com parelha de motores Centro Rabeta 370Hp Diesel, abastecido de 
água e combustível: 7.200 kg. 

• Motorização mínima: Parelha de motores Centro Rabeta, com 260 HP cada.  

• Motorização máxima: Parelha de motores Centro Rabeta com 430HP cada. 

• Gerador náutico 5 KVA (Opcional)  

• Capacidade do tanque de combustível: 900 L  

• Capacidade do tanque de água doce: 150 L  

• Tanque de águas negras (KIT Ecológico opcional 38 L).  

• Ângulo de inclinação do espelho de popa: 14°  

• Ângulo do "V" do casco na popa: 18°  

• Quantidade de pessoas diurno (recomendado): 14 sendo (1+13)  

• Capacidade total de carga: 3800 kg  

• Anilhos para ser rebocado e rebocar: 1 na proa e 2 no espelho de popa.  

• Anilhos especiais para içamento: 4 sendo 2 nas laterais da proa e 2 embutidos na 
plataforma de popa.   

• Cor dos flutuadores: Branco, prata, cinza, amarelo, vermelho e laranja. 

• Cor de decoração: azul marinho, verde caribe, ou outras a escolher 

• Cor do casco em fibra de vidro: branca (Taxa adicional para outra cor da fibra) 

• Cor do Convés: Branca (Taxa adicional para outra cor da fibra) 

• Revestimento em TECA no convés (Opcional)  

• Revestimento em EVA no convés (Opcional)  

• Cor das peças em aço inox: natural polido (Taxa adicional para pintura especial do inox) 

• Cores disponíveis para o estofamento: Branco, cinza, cinza claro, bege. 

• Garantia para utilização como lazer: 2 anos 
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IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS 

 
Cockpit ergonômico com bancos Anti-Shock  
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Mini Plataforma com escada rebatível na popa 

    
TV de 40” embutida no Hard-Top   
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FLEX-1100 OPEN  CR  -  CARACTERISTICAS DO FLUTUADOR  

 

• O FLUTUADOR do FLEX-1100 Open  é CÔNICO, possui 10 (Dez) câmaras de Ar 
independentes e é confeccionado com Tecido francês marca ORCA, emborrachado com 4 
camadas e massa de superfície entre 1850 a 1950 gramas por m², suporte interno de 
poliéster com resistência à ruptura = 300 daN / 5cm, com 1670 DECITEX, com duas 
camadas na face interna de polychloropren (Neoprene) e na face externa outras duas 
camadas sendo uma de Neoprene e outra de Hypalon, resistente a temperaturas entre -
30° até +70°C (Graus célsius), em conformidade com a Norma (SOLAS 74 convention e 
Norma ISO (international standard 6185-3), resistente a abrasão, raios solares, agentes 
químicos e ação do tempo, na cor escolhida pelo cliente. 

• O flutuador possui dois perfis de borracha instalados paralelamente, na cor cinza, 
vulcanizados na frente e laterais dos tubos para melhor proteção nas abordagens e 
atracação da embarcação. Os perfis utilizados como defensa possuem um relevo em sua 
face externa com um desenho que permite rebater o SPRAY de água gerado na 
navegação sempre para o lado externo da mesma. As válvulas de AR, utilizadas no 
flutuador são italianas, construídas com Nylon injetado, com carga de fibra de vidro, com o-
rings e arruelas em borracha nitrílica, tampa com rosca e mola em aço inox. Tais válvulas 
admitem utilização de ADAPTADOR o que possibilita inflar a embarcação por uma única 
pessoa. 

• Os cones de popa do flutuador, possuem acabamento em fibra de vidro com peça em 
Delrin iluminada por LEDs, proporcionando excelente acabamento e design inovador. 

 
 

FLEX-1100 OPEN  CR -  CARACTERISTICAS DE CONSTRUÇÃO  E CONFORTO 

 
• O CONVÉS do FLEX-1100 Open . É fabricado em fibra de vidro, possui flanges formando 

berços com o formato do flutuador, proporcionando ótimo acoplamento e fixação dos tubos 
infláveis. 

• As laterais do convés em fibra de vidro (obras mortas), têm altura efetiva para garantir que 
o barco navegue mesmo com todos os flutuadores desinflados. 

• O deck  possui antiderrapante e tem acabamento em gel coat isofitálico com NPG e anti 
UV na cor branca. Admitindo, como opcional,  a instalação de TECA, ou EVA. 

• CARENAGEM DE PROA . Abriga um paiol de ancora com 250 L de volume cúbico. O Kit 
de âncora elétrico é item opcional ele proporciona segurança e comodidade durante a 
atracação de seu FLEX-1100 Open. O sistema é composto por: Maquina do guincho com 
900W de potência e acionamento na proa e na console. Suporte em aço inox para o 
guincho. Suporte em aço inox articulável para a ancora (fixado na proa do casco sob o 
flutuador). Ancora em aço inox de 7,5 Kg. 50m de corrente calibrada em aço carbono 
galvanizado a fogo. Distorcedor entre a âncora e a corrente. Roldanas internas em nylon 
com mancais no paiol da âncora para o funcionamento do sistema. Iluminação a prova 
d'água no paiol da âncora. Chuveirinho de água doce para adoçar o guincho. Suporte para 
ferramenta do guincho. Anilho argola para fim da corrente e manual de procedimentos para 
lançar e recolher a âncora, adesivado na tampa do paiol da ancora. 
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• A carenagem de proa  abriga os bocais de abastecimento de combustível e água, ambos 
com respiro e dreno para o transbordamento acidental no ato do abastecimento. A 
carenagem de proa possui também, 2 cunhos de amarração para atracação, com 8 
polegadas cada.  

•  KIT de água doce é composto por : Tanque em Polietileno roto-moldado, parede com 
espessura de 10 mm, capacidade de 150 Litros instalado na proa, 2 bombas de 
pressurização, sendo uma de 1.9 GPH para atender chuveirinho na plataforma de popa 
mais a pia do espaço gourmet, também na popa e outra de 1.9 GPH para atender a pia do 
banheiro. O KIT possui também, medidor de nível de água com sensor eletromagnético, 
mangueiras, abraçadeiras, conexões, etc. 

• Válvula de drenagem rápida do tanque de água doce , instalada no compartimento de 
popa, impede que a água fique velha no tanque, quando o barco for ficar sem uso por 
longos períodos. 

• Banco de proa para duas pessoas  dotado de: apoio de braços acolchoado, porta copos, 
alça de segurança, assento e encosto estofado pelo sistema hinterschaum, (almofadas 
injetadas, resistentes a água, não encharcam), compartimento para guarda de pertences 
sob o assento com 174 L de capacidade. 

• Console de comando . A moderníssima console do FLEX-1100 Open, localiza-se a meia-
nau, isto possibilita um confortável pé direito de 1,84m, no banheiro existente sob a 
mesma. O Cockpit de comando possui excelente ergonomia acomodando no painel telas 
digitais e instrumentos dos mais variados para uma navegação segura e total controle da 
propulsão do barco e demais acessórios. Um para-brisas de vidro com 8 mm de 
espessura, protege piloto e copiloto em dias de tempo ruim e é dotado de limpadores de 
para-brisas equipado com jato de água para a limpeza do mesmo.  

• Banco especial de pilotagem:  Fabricados em fibra de carbono com resina EPOXI, os 
bancos de pilotagem Flexboat são um tema à parte. Eles são estofados com almofadas 
injetadas a prova d’água e possuem um sistema anti Shok que absorvem o impacto nas 
ondas evitando assim, danos à coluna do piloto. O banco permite pilotar sentado ou em pé 
e o sistema Anti-Shock do mesmo, possibilita ajuste especifico para o peso da pessoa que 
irá pilotar o barco.  

    

Bancos Anti-Shock com Hinterschaunn e fibra de carbono 
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• Uma console central, entre os bancos do piloto e copiloto, coloca à mão o manete de 
comando dos motores, o controle do Joystick, o porta luvas, as tomadas USB e outros 
mimos típico de uma embarcação para pessoas de fino trato. 

• Parte frontal do console:  Possui bancos estofados com almofadas injetadas com a 
tecnologia alemã Hinterschaum, (não encharcam quando molhadas), com assento e 
encosto estofados para acomodar 3 pessoas. No centro do encosto estofado, uma parte 
abre formando um apoio de braços com porta copos, no caso, do assento estar sendo 
utilizado apenas por duas pessoas. Luzes de LEDs na base do banco e alças em aço inox 
nas extremidades, complementam a sofisticação da proa do barco. 

    
Assento na frente da console com apoio de braço 

• Banheiro sob o console. Possui vaso sanitário fabricado em louça, descarga elétrica com 
agua doce e macerador. Opcionalmente , o cliente poderá solicitar a instalação do KIT 
ECOLÓGICO, que deixa o barco com baixo nível de poluição e o enquadra no padrão 
mundial, Tal KIT é composto por: Tanque de águas negras (Holding Tank) que armazena 
até 10 descargas para posterior descarte em local apropriado, sensor eletromagnético e 
nível no painel, Válvulas, sifão, mangueiras anti odor e demais itens para a instalação do 
sistema.  

• Porta do banheiro:  A porta de acesso ao banheiro é pantográfica. Ela abre e fecha 
automaticamente, comandada por um sistema eletropneumático. Ao toque de um botão 
externo, próximo a porta, ela abre. Internamente existe um outro botão que fecha a porta, 
possibilitando trancar a mesma enquanto o banheiro está sendo utilizado. Em caso de 
emergência dentro do banheiro, um terceiro botão, próximo ao piloto do barco, possibilitará 
a abertura da porta. Em caso de pane elétrica, um acionamento pneumático na casa de 
maquinas, alivia a pressão do AR, possibilitando a abertura da porta manualmente. Alem 
disso, o sistema possui: Sensor de porta fechada, sensor de porta aberta e sensor ante 
esmagamento. Assim, caso exista algum obstáculo no caminho da porta, (pé, braço de 
alguém e etc.), a porta abrirá automaticamente. 

    
Porta do banheiro automática com sistema eletropneumático 
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• O banheiro é dotado de:  Tomada USB no gabinete da pia, próxima ao vaso sanitário. 
Bancada da pia em corian, torneira de luxo, porta toalha na parede próxima a bancada da 
pia, exaustor no ambiente do banheiro, sincronizado com a iluminação, espelho amplo, 
gaiuta para ventilação, no teto, suporte para papel higiênico embutido no gabinete da pia, 
lixeira para papel higiênico, ducha higiênica no gabinete da pia, próxima ao vaso sanitário, 
compartimento para papel higiênico reserva (4 rolos), armário em acrílico para pequenos 
objetos (Cotonetes, escova de dentes, creme dental e etc...), embutido na parede frontal 
do banheiro. O piso standard do banheiro do FLEX-1100 Open é em gel coat com 
antiderrapante. Opcionalmente , o piso do banheiro poderá receber outro tipo de 
revestimento escolhido pelo cliente. Uma faixa de pastilhas, instalada sobre o gabinete da 
pia é a decoração standard do banheiro do FLEX-1100 Open, entretanto o cliente poderá 
escolher outros materiais para o acabamento desta decoração. O banheiro possui ainda, 
um deposito de lixo, com 40 L de capacidade com acesso pelo corredor lateral da console. 
Desta forma, os usuários poderão jogar o lixo (latas de bebida, copos descartáveis e etc, 
pelo acesso existente no corredor do barco e ao final do dia, retirar o saco com todo o lixo 
do laser, pelo interior do banheiro. 

• HARD TOP do FLEX-1100 Open,  é um item opcional . A estrutura é construída em fibra de 
vidro, extremamente reforçada, proporciona sombra aos ocupantes, com um design moderno, 
possui faróis de milha embutido com 1200 Lumes cada, 10 luminárias embutidas no teto, dão 
um toque de elegância ao cockpit. Possui console de teto dotada de porta óculos de sol, 
relógio e termômetro digital, permite a instalação de rádio VHF, sistema de som e outros 
instrumentos de navegação. Adicionalmente, poderá ser instalado no Hard Top, também 
como opcional,  o Sure-Shade ; um sistema automático, onde uma LONA se desenrola 
aumentando em 2,1 m a área de sombra para a popa do barco. O Hard-Top permite ainda, 
como opcional , a instalação de uma TV de 40 polegadas embutida no teto com antena 
marítima. O aproveitamento de espaço é total no ambiente de comando, contendo gavetas, 
lixeira e armários em todos os espaços disponíveis. 

• Espaço Gourmet Opcional. Movel em fibra de vidro instalado atrás da base da coluna do 
Hard-Top contendo: Tampa, pia, torneira, tabua de corte Semi embutida, lixeira, Cooler de 
grande capacidade, 2 Gavetas porta objetos, Forno de micro-ondas, inversor para 110 Volts, 
tomada 110 V, um barzinho em acrílico para copos e garrafas.  

• ILHA GOURMET  Opcional . Alternativamente, o cliente poderá escolher não instalar o 
ESPAÇO GOURMET e equipar seu barco com uma ILHA GOURMET. Desta forma, para 
os amantes da culinária, poderá ser instalada na praça de popa da embarcação, uma 
sofisticada estrutura com um sistema automático de LIFT, que uma vez abaixada forma 
uma mesa de centro (COFFE TABLE), e ao apertar de um botão, automaticamente a mesa 
se eleva transformando-se em uma completa ilha gourmet . Tal aparato é dotado de: 
Tampas removíveis para formar a mesa de centro, quando o sistema estiver abaixado. 
Quando o sistema estiver levantado para o preparo de refeições, ficara a vista uma pia em 
inox com torneira embutida, lixeira embutida, gaveta para temperos, tomadas USB e de 
110 Volts embutidas, cooler embutido, gaveta para copos, gaveta para talheres, gaveta 
para itens diversos, gaveta para pratos, gaveta para panos de prato e armário para guardar 
as panelas de indução. A ilha Gourmet é dotada de um forno de Micro-Ondas, um GRIL e 
um fogão por indução. (ATENÇÃO, verificar a necessidade de gerador para es tes 
opcionais ). A ilha gourmet, possui também 2 mesas retráteis embutidas, que uma vez 
armadas, permitem fazer as refeições confortavelmente. 
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Completa Ilha Gourmet com LIFT automático 

   

OBS. Junto com a ILHA GOURMET, será fornecido o enx oval da ilha, ou seja: Copos 
em acrílico, Pratos em acrílico, KIT de talheres em  aço inox, panelas de indução, 
porta temperos diversos, facão de 6 polegadas, conc ha para molhos e etc... 

• Banco adicional de 3 lugares Opcional.  A praça de popa poderá receber também, um 
sofá de 3 lugares estofado com almofadas injetadas, além do sofá padrão na popa do 
barco com 4 lugares. 

• KIT Churrasqueira Opcional. Destinado a ser montado na plataforma de popa do barco, 
o KIT removível é composto por: Base dupla reforçada em aço inox, Churrasqueira em aço 
inox FISS KOSS Grill, Tábua de corte com bandeja embutida, suporte para sal e temperos, 
suporte para facão de 12 polegadas e chaira além do ombrelone para proteger o 
churrasqueiro do sol.  

         
KIT churrasqueira com tabua de corte, porta temperos, guarda faca e ombrelone 
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• A casa de maquinas, possibilita a instalação de qualquer motor Centro Rabeta disponível 
em nosso mercado. A gasolina ou à Diesel, com cilindros em V ou em Linha, tem 
iluminação a prova de água e espaço suficiente para além dos motores, baterias, gerador, 
carregador de baterias além de armazenar a mesa de proa removível e outros objetos 
necessários a bordo. A tampa da casa de maquinas é levantada por atuadores elétricos, 
tornando fácil o acesso a mesma. 

 

• ESPREGUIÇADEIRAS : Sobre a casa de maquinas, existe o solário de popa, formado por 
duas espreguiçadeiras reguláveis, ideal para tomar sol. As espreguiçadeiras são estofadas 
com almofadas injetadas pelo sistema de injeção de espuma Hinterschaum, que não 
encharcam na chuva, elas possibilitam o ajuste da posição para tomar sol. Sob as 
espreguiçadeiras, existe compartimentos para: protetor solar, escova de cabelo, toalhas de 
praia e outros itens muito apreciados pelas mulheres no ato de tomar sol. 

      

Solário de popa com espreguiçadeiras reguláveis 

• Luzes de cortesia tipo LED, embutidas no rodapé, embelezam toda a praça de popa à 
noite. 

• Luzes subaquáticas opcional. Um KIT de 5 luzes multicolor subaquáticas deixam a popa 
da embarcação maravilhosa, à noite. 

• Scanstrut (Opcional), instalado no teto da cabine (parte de trás), possibilita a instalação 
de radar, luz estrobo, antena de radar, antena de TV, luz de top, bandeira e um par de 
faróis em LED para iluminar a praça de popa. 

• KIT de tomada de Cais opcional. Composta por tomada fêmea em aço inox e cabo de 
10m de comprimento este KIT permite utilizar a energia de terra, quando aportado em uma 
marina. Desta forma é possível a recarga das baterias, a TV, DVD, Gril, Fogão e outros 
acessórios à bordo, sem a utilização do gerador.  

• Na plataforma de popa, sob o solário, existe um compartimento para acomodar acessórios 
para mergulho, (Roupas de neoprene, mascaras, nadadeiras etc.). 

• Uma parte dobrável da plataforma de popa do barco , cria um segundo nível da mesma 
e abriga a escada telescópica, tornando muito mais fácil ir para a água e voltar à 
embarcação. Alças para melhorar o acesso e o chuveirinho de água doce, completam a 
área de lazer do barco. 
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Outros itens importantes do FLEX-1100 Open 

 

• Tanque de combustível fabricado com chapas de aço inox com 2mm de espessura, com 3 
quebra-ondas, capacidade de 900 Litros , pescador, tampa de inspeção de 130 mm, boia 
de nível com sensor eletromagnético e 2 respiros. O tanque está localizado a meia nau, 
sob o piso da cabine proporcionando ótimo centro de gravidade ao conjunto. 

• CONEXÕES DOS SISTEMAS. Nos barcos da Flexboat, todas as conexões dos sistemas 
de: Abastecimento do tanque de combustível, do respiro do tanque e da alimentação de 
combustível aos motores, são feitas utilizando-se 2 abraçadeiras em aço inox  para maior 
segurança. 

•   Par de remos tipo canadense com palheta e cabo em nylon injetado e haste em alumínio 
anodizado instalados dentro do bagageiro de popa, atendem as exigências da autoridade 
marítima brasileira. 

•   1 Válvula de deságue em ABS fixada no espelho de popa, com sistema que impede a   
perda do bujão.  

• Venezianas para ventilação em todos os compartimentos, reduzindo a umidade, mofo e     
zinabre em contatos elétricos 

 
 

FLEX-1100 OPEN -  KIT DE ITENS INDISPENSÁVEIS PARA MONTAGEM (2 MOTORES DIESEL).                
COMERCIALIZADO SEPARADAMENTE DO CASCO E DE ACORDO COM A MARCA E MODELO DO MOTOR 

  
• Volante em aço inox 38 cm diâmetro. 
• Bussola de embutir com iluminação. 
• Luz de alcançado. 
• Par de luzes de navegação grandes. 
• Buzina a AR 3 cornetas. 
• Compressor de AR 12 V com reservatório. (Visa atender a buzina e o sistema 

pneumático da porta da console . 
• Mastro de bandeira com luz de TOP. 
• Defletor de radar. 
• 1 Painel Eletrônico micro processado com 12 botões  identificados por ícones 

universais, resistente a água, com LEDs, fusíveis, relés, alarmes diversos e modulo de 
potência ligado através de cabo de rede. 

• 3 Baterias de 200 Amperes cada, sendo: 2 para partida dos motores e 1 para serviço com 
bornes, suporte de fixação e cabos. 

• 3 Chaves gerais independentes uma para cada bateria. 
• Carregador de baterias (opcional)  com 30 Amperes/hora. 
• 2 isoladores de baterias. 
• 2 Filtros de combustível com separador de água. 
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• Medidor do nível de combustível. 
• Medidor do nível de água. 
• Medidor de nível no tanque de esgoto. (Opcional)  
• Bomba de porão de 2.000 GPH com automático e KIT de instalação. 
• Bomba de porão de 1.500 GPH com automático e KIT de instalação. 
• 2 Bombas de pressurização de agua doce com 1,9 GPH cada. 
• Chuveirinho de agua doce de embutir. 
• Tomada de cais, (opcional) , composta por: Chicote com 10m com 2 plugues machos, 

sendo um em cada extremidade, mais um plugue fêmea instalado no barco. 
• 2 Extintores de incêndio com 2 Kg cada. 
• 1 Boia circular classe II com cabo de retinida. 
• KIT de reparos. 
• Bomba de inflar tipo fole italiana 5+1,5 Litros, com 2 estágios e manômetro embutido. 

 
 
 
 

OUTROS ITENS OPCIONAIS DISPONÍVEIS PARA O FLEX-1100  OPEN 

 

• Lona de cobertura. Lona que veste o barco, com cadarço na parte de baixo para amarrar 
e permitir cobertura esticada sem acúmulo de água sobre a mesma. Confeccionada com 
lona acrílica. 

• Kit de rádio VHF (Icon ou Raymarine) (com antena e suporte). 

• Kit de som, rádio AM/FM, CD com entrada USB e bluetooth, modulo amplificador com 500 
Watts de potência, Antena, mais 8 alto falantes, sendo: 2 no interior do Cockpit 2 na proa e 
4 na praça de popa do barco.  

• Radar/GPS/Sonda/Plotter (com 12 polegadas.) 

• Gerador 110 Volts com 5.0 KVA. 

• KIT TV. Composto por Smart TV de 40 polegadas, suporte escamoteavel de embutir no 
teto e antena de TV própria para embarcações. 

• Inversor de corrente (opciona 12V / 110V com 3.000 Watts. 

• Carregador de baterias 30 Amperes. 

• KIT espaço Gourmet, ou; 

• KIT de ILHA GOURMET completa com enxoval. 

• KIT ecológico para 10 descargas do vaso sanitário (Posterior descarte em área própria). 

• KIT de luz subaquática. 5 peças multicolor. 

• Carreta rodo encalhe. Fabricada com estrutura em madeira de lei, reforçada o suficiente 
para suportar uma embarcação de 7 toneladas, com três berços em “V”, próprios para o 
casco da embarcação. Possui eixos fabricados com perfil H, quatro rodas agrícolas, pneus 
de 17” e buchas de bronze com engraxadoras nos cubos de roda. Equipada com engate 
frontal para ser puxado por trator na marina. 
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• KIT Scanstrut.  Peça especial em aço inox destinada a fixar no teto da cabine, antenas 
dos equipamentos eletrônicos existentes a bordo, de modo organizado. 

• KIT de mesa de proa, Mesa removível com ombrelone para instalar na proa da 
embarcação. 

• Mesa de popa para refeições. Removível, pode ser instalada entre o espaço gourmet e o 
sofá de popa. (OBS. Quando o barco não tem Ilha gourmet, pois a i lha já contempla a 
mesa). 

• Sofá triplo na popa.  Opcionalmente o cliente poderá solicitar a instalação de um sofá para 
3 pessoas, entre o sofá de popa (padrão) e o espaço gourmet, em substituição a mesa de 
popa. 


