
 



 

Afinal o que é que a OKO PUNCTURE CONTROL PORTUGAL 

pode fazer por si, pela sua paixão e pelo autocaravanismo ? 

OKO Puncture Control´s tyre sealants desenvolveu em 1978 o melhor selante de 

pneus para equipar as viaturas das forças armadas Inglesas. Desde esta data a 

OKO tyre sealants tem vindo a desenvolver a fórmula, sendo hoje a melhor marca e 

a única reconhecida e homologada pela NCC (National Caravaning Council) e selo 

de aprovação por parte da The Caravan Club. 

A Puncture Control é responsável  pela  introdução e distribuição dos selantes para 

pneus OKO ,na indústria do caravanismo e autocaravanismo. 



 

A Puncture Control Portugal através da Nomadsattv

é uma sucursal da OKO Puncture 

Estamos em  condições de  aplicar o selante anti

pneus da sua caravana ou autocaravana,através de um investimento residual !

 

Podemos deslocar-nos  ao seu domicilio, ou onde preferir e oferecer  o serviço no 

local. Faremos uma verificação aos seus pneus, no que diz respeito ás pressões, 

profundidade do piso e quaisquer danos ou perfurações existentes. Uma vez que 

tenhamos determinado a condição dos pneus e presumindo que estejam 

satisfatórios, aplicamos o selante

características. 

  

Após a aplicação do selante 

de raiz a inconveniência o stress  e os  custos

elevados do que se possa  imaginar.

Após a aplicação, o selante  

existam quaisquer perfurações antes d

imediatamente  e de forma permanentemente. O selante permanece ativo

pneus durante toda a sua vida útil.

 

Veja o vídeo: https://okopuncturecontrol.co.uk/videos/

 

 

Acima de tudo, 

 

 

Contacte

http://www.nomadsattv.com/

 

A Puncture Control Portugal através da Nomadsattv

é uma sucursal da OKO Puncture Control UK

Estamos em  condições de  aplicar o selante anti-furo mais eficaz do mercado, nos 

pneus da sua caravana ou autocaravana,através de um investimento residual !

nos  ao seu domicilio, ou onde preferir e oferecer  o serviço no 

al. Faremos uma verificação aos seus pneus, no que diz respeito ás pressões, 

profundidade do piso e quaisquer danos ou perfurações existentes. Uma vez que 

tenhamos determinado a condição dos pneus e presumindo que estejam 

satisfatórios, aplicamos o selante na quantidade   adequada  ás suas dimensões  e 

os pneus ficarão livres de furos e desta forma el

o stress  e os  custos  inerentes, que poderão 

imaginar. 

selante  inicia a sua função de proteção do pneu 

uaisquer perfurações antes da aplicação, elas serão 

imediatamente  e de forma permanentemente. O selante permanece ativo

vida útil. 

https://okopuncturecontrol.co.uk/videos/

tudo, pense na SUA SEGURANÇA

Contacte-nos: www.nomadsattv.com

 

http://www.nomadsattv.com/
   

A Puncture Control Portugal através da Nomadsattv 

Control UK 

furo mais eficaz do mercado, nos 

pneus da sua caravana ou autocaravana,através de um investimento residual !  

nos  ao seu domicilio, ou onde preferir e oferecer  o serviço no 

al. Faremos uma verificação aos seus pneus, no que diz respeito ás pressões, 

profundidade do piso e quaisquer danos ou perfurações existentes. Uma vez que 

tenhamos determinado a condição dos pneus e presumindo que estejam 

na quantidade   adequada  ás suas dimensões  e 

desta forma elimina 

que poderão ser mais 

inicia a sua função de proteção do pneu , mesmo que 

las serão   reparadas 

imediatamente  e de forma permanentemente. O selante permanece ativo nos 

https://okopuncturecontrol.co.uk/videos/ 

pense na SUA SEGURANÇA ! 

www.nomadsattv.com  

 

http://www.nomadsattv.com/  


