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A empresa Maxifardas, Indústria de Vestuário para Trabalho Lda. 
iniciou a sua actividade em Março de 2002 com esta mesma 
designação. Contudo a sua  história começa em 1995 com a 
designação de Nova Era. Com 14 anos de existência esta empresa 
conheceu várias fases produtivas e evolutivas passando de uma 
empresa de cariz regional para um cariz nacional.

Este novo posicionamento no mercado foi em termos estratégicos 
imperativo de forma a fazer face a globalização. Desta forma 
passamos de uma matriz meramente produtiva para uma matriz 
mais moderna, mantendo uma trajectória que evolui consoante as 
necessidades do mercado.

A ideia fundamental é produzir  as  melhores  soluções  de vestuário 
para trabalho com um  design  actual e funcional, garantindo a 
satisfação do cliente.

Confeccionamos todo o tipo de uniformes e vestuário técnico, 
comercializamos produtos de protecção individual e calçado, no 
fundo, criamos a imagem de uma empresa & trabalhador, 
procurando  manter relações a longo prazo com os nossos clientes.

Desde sempre temos vindo a manter um posicionamento 
responsável,  flexível e de  qualidade.  Para isso contamos com 
boas  instalações,  bom  ambiente de trabalho e funcionários 
competentes  com largos anos de experiência que  nos  permitem 
uma  boa  capacidade produtiva num curto intervalo de tempo.

No campo das tecnologias de informação estamos dotados de todos 
os meios necessários a uma boa organização, gestão de 
encomendas, divulgação e publicitação.

Muito mais que um

                                       
                                              uma identidade!

vestuário
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O presente Plano de Uniformes foi elaborado de acordo  com o Decreto-Lei n.º845/2008 de 12 de Agosto. Os diversos artigos do
fardamento dos bombeiros, as suas condições de utilização e as normas referentes à confecção em qualidade, dimensões, cores e feitios 
foram confeccionadas de acordo com o regulamento.

O objectivo foi apresentar um produto por cada item e ainda apresentar algumas peças complementares que se foram consolidando através 
da nossa experiência de vários anos a trabalhar com inúmeras corporações de Bombeiros de Portugal.

 

                                       

                                                                 “O Plano de Uniformes é aplicável aos corpos de bombeiros mistos e voluntários, bem como 
                                                                   aos corpos privativos de bombeiros.”                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                        Decreto-lei n.º845/2008
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descrição

Produto fabricado pela Maxifardas ou por parceiros Portugueses

IMPORTADO
Produto fabricado fora de Portugal

PLANO DE UNIFORMES

STOCK PERMANENTE

Este produto corresponde ás regulamentadas características 

Produto com prazo de entrega médio de 3 dias úteis 
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CASACO DO GRANDE UNIFORME E 

UNIFORME n.º1

CARCELA

cod.PBB/CC00XCJ0002

cod.AB/CCPA761

A f r ezul- er et70 % poliester 30% viscose

T3
*tabela de medidas homem

 S  M  L XL XXLXS

O casaco do grande uniforme e uniforme n.º1 é ligeiramente 
cintado; tem comprimento definido pela linha de inserção do dedo 
polegar; Possui forro de tecido liso azul-escuro; na frente tem dois 
bolsos de macho sobrepostos na altura do peito  e outros dois 
bolsos metidos nas abas que abotoam com botões bombeiro 
metálicos; As mangas são fechadas e tem dois botões bombeiro 
metálicos; Nos ombros possui platinas de 4cm de largura que 
abotoam com um botão de bombeiro metálico;
O casaco do grande uniforme nº1 do pessoal feminino é idêntico ao
casaco do grande uniforme nº2 do pessoal masculino com a 
excepção das costas  que levam um cinto do mesmo tecido do 
casaco.

BLUSÃO DE CABEDAL

cod.PBB/CC00QCA0001

A E uzul- sc ro

T3

T3

*tabela de medidas homem

 S  M  L XL XXLXS

Blusão em  pele,  forrado em cetim acolchoado ; fecho  de  correr 
vertical; dois bolsos laterais  que fecham com botão; dois bolsos em 
rasgos  inclinados que  fecham com  fecho de  correr e bolso 
interior; nos  ombros  possui  platinas que abotoam junto da gola 
com botão; nas costuras laterais tem presilhas de ajustamento e 
fivela de correr; na manga esquerda possui um bolso porta-canetas 
rectangular; 
Os botões são em massa azul-escura, pequenos.

PE

PE

T4

T4

6

BLUSÃO DO  UNIFORME n.º1

cod. PBB/CC00XCJ0001

A l f rr ezu - e et70 % poliester 30% viscose

T3
*tabela de medidas homem

 S  M  L XL XXLXS

Comprimento definido pela linha da cintura e forros de tecido azul-
escuro; Na frente tem dois bolsos de macho sobrepostos na altura 
do peito que abotoam com botão bombeiro metálico; As mangas 
são fechadas e tem dois botões bombeiro metálicos; Nos ombros 
possui platinas de 4cm de largura que abotoam com um botão de 
bombeiro metálico.

CALÇAS DO GRANDE UNIFORME 

E UNIFORME n.º1 E N.º2

cod. PBB/CL00XCJ0003 (criança)

A l f rr ezu - e et70 % poliester 30% viscose

*tabela de medidas homem

*tabela de medidas criança

 38

 26c

 40

 28c

 44

 30c

48

32c

50

34c

52

36c

36

24c

As calças no uniforme n.º 2 podem ser usadas com elásticos nas 
baínhas;

As calças podem ser usadas opcionalmente pelos elementos 
femininos no uniforme n.º2 e são semelhantes ás dos elementos 
masculinos, sem bolsos atrás, levando apenas portinholas.

T4

SAIA DO GRANDE UNIFORME 

E UNIFORME n.º1 E N.º2

cod. PBB/SA00XCC0001

A l f rr ezu - e et

*tabela de medidas senhora

 38  40  42 48 503634

A saia é de tecido dos uniformes n.º 1 e 2, é direita; comprimento 
até meio do joelho; à frente e atrás tem um par de pinças a partir do 
cós; cintura justa com cós de 4 cm de largura e sete passadores, 
fecha com fecho de correr do lado esquerdo de 15 cm a 20 cm de 
comprimento e dois colchetes; Atrás tem prega cosida até três 
quartos da altura da saia.

PE

PE

PE 70 % poliester 30% viscose

cod. PBB/CL00XCJ0001 (adulto)
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CASACO DO GRANDE UNIFORME E 

UNIFORME n.º1

CARCELA

cod.PBB/CC00XCJ0002

cod.AB/CCPA761

Azul-ferrete70 % poliester 30% viscose

T3
*tabela de medidas homem

 S  M  L XL XXLXS

O casaco do grande uniforme e uniforme n.º1 é ligeiramente 
cintado; tem comprimento definido pela linha de inserção do dedo 
polegar; Possui forro de tecido liso azul-escuro; na frente tem dois 
bolsos de macho sobrepostos na altura do peito  e outros dois 
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O casaco do grande uniforme nº1 do pessoal feminino é idêntico ao
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excepção das costas  que levam um cinto do mesmo tecido do 
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cod.PBB/CC00QCA0001

A ul-Escuroz

T3

T3

*tabela de medidas homem
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vertical; dois bolsos laterais  que fecham com botão; dois bolsos em 
rasgos  inclinados que  fecham com  fecho de  correr e bolso 
interior; nos  ombros  possui  platinas que abotoam junto da gola 
com botão; nas costuras laterais tem presilhas de ajustamento e 
fivela de correr; na manga esquerda possui um bolso porta-canetas 
rectangular; 
Os botões são em massa azul-escura, pequenos.
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PE

T4

T4

6

BLUSÃO DO  UNIFORME n.º1

cod. PBB/CC00XCJ0001

A f r ezul- er et70 % poliester 30% viscose

T3
*tabela de medidas homem

 S  M  L XL XXLXS

Comprimento definido pela linha da cintura e forros de tecido azul-
escuro; Na frente tem dois bolsos de macho sobrepostos na altura 
do peito que abotoam com botão bombeiro metálico; As mangas 
são fechadas e tem dois botões bombeiro metálicos; Nos ombros 
possui platinas de 4cm de largura que abotoam com um botão de 
bombeiro metálico.

CALÇAS DO GRANDE UNIFORME 

E UNIFORME n.º1 E N.º2

cod. PBB/CL00XCJ0003 (criança)

A f r ezul- er et70 % poliester 30% viscose

*tabela de medidas homem
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 38

 26c

 40

 28c

 44

 30c

48

32c

50

34c

52

36c
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24c

As calças no uniforme n.º 2 podem ser usadas com elásticos nas 
baínhas;

As calças podem ser usadas opcionalmente pelos elementos 
femininos no uniforme n.º2 e são semelhantes ás dos elementos 
masculinos, sem bolsos atrás, levando apenas portinholas.

T4

SAIA DO GRANDE UNIFORME 

E UNIFORME n.º1 E N.º2

cod. PBB/SA00XCC0001

A f r ezul- er et

*tabela de medidas senhora

 38  40  42 48 503634

A saia é de tecido dos uniformes n.º 1 e 2, é direita; comprimento 
até meio do joelho; à frente e atrás tem um par de pinças a partir do 
cós; cintura justa com cós de 4 cm de largura e sete passadores, 
fecha com fecho de correr do lado esquerdo de 15 cm a 20 cm de 
comprimento e dois colchetes; Atrás tem prega cosida até três 
quartos da altura da saia.

PE

PE

PE 70 % poliester 30% viscose

cod. PBB/CL00XCJ0001 (adulto)



7

BONÉ DE BIVAQUE

cod. PBB/BI00XCF0002

A E uzul- sc ro

*tabela de medidas senhora

*tabela de medidas criança

*tabela de medidas homem

 56

 48c

 58

 58

 50c

 60

 60

 52c

 62

62

54c

64

64

66

54

46c

56

52

44c

54

A cetache vermelha para bombeiros de categoria inferior ou igual a 
bombeiro de 1.ª classe;

A cetache dourado para bombeiros de categoria superior a 
bombeiro de 1.ª classe;

A cetache vermelho e dourado para oficiais bombeiros.

T1

T1

T1

cod. PBB/BI00XCF0001a

a

b

b

PE 70 % poliester 30% viscose

c

cod. PBB/BI00XCF0005c

S

8

BONÉ DO GRANDE UNIFORME - MASCULINO

a

a

b

b

c

c

d

d

cod. AB/BNECA253

Pala do boné do quadro de comando e dos oficiais bombeiros

Pala do boné do chefe e sub-chefe

Pala do boné das restantes categorias da carreira de bombeiro

Cinta do boné das restantes categorias da carreira de bombeiro

Cinta do boné do quadro de comando e dos oficiais bombeiros

Cinta do boné do chefe e sub-chefe

cod. AB/BNECA255

cod. AB/BNECA252

cod. AB/BNECA251

BONÉ DO GRANDE UNIFORME - FEMININO

 56  57  58 59 605554

 56  57  58 59 605554

A l E uzu - sc ro

A l E uzu - sc ro

cod. AB/CIPA25 cod. AB/GRVTO301

CINTURÃO 

DE DESFILE

LUVAS EM PELE LUVAS

GRAVATA GRAVATA

cod. AB/GRVTO302

cod. AG/LVPT1234 cod. AG/LVCH281

 S  M L XL  S  M L XL  S XS  M L XL

(Imitação em pele)

cod. AG/LVPT281

   Elementos do comando
   e oficiais bombeiros

Preto P etr o Preto

LUVAS DE GALA
Bombeiros

S S

S

S S

S



7

BONÉ DE BIVAQUE

cod. PBB/BI00XCF0002

A ul-Escuroz

*tabela de medidas senhora

*tabela de medidas criança

*tabela de medidas homem

 56

 48c

 58

 58

 50c

 60

 60

 52c

 62

62

54c

64

64

66

54

46c

56

52

44c

54

A cetache vermelha para bombeiros de categoria inferior ou igual a 
bombeiro de 1.ª classe;

A cetache dourado para bombeiros de categoria superior a 
bombeiro de 1.ª classe;

A cetache vermelho e dourado para oficiais bombeiros.

T1

T1

T1

cod. PBB/BI00XCF0001a

a

b

b

PE 70 % poliester 30% viscose

c

cod. PBB/BI00XCF0005c

S

8

BONÉ DO GRANDE UNIFORME - MASCULINO

a

a

b

b

c

c

d

d

cod. AB/BNECA253

Pala do boné do quadro de comando e dos oficiais bombeiros

Pala do boné do chefe e sub-chefe

Pala do boné das restantes categorias da carreira de bombeiro

Cinta do boné das restantes categorias da carreira de bombeiro

Cinta do boné do quadro de comando e dos oficiais bombeiros

Cinta do boné do chefe e sub-chefe

cod. AB/BNECA255

cod. AB/BNECA252

cod. AB/BNECA251

BONÉ DO GRANDE UNIFORME - FEMININO

 56  57  58 59 605554

 56  57  58 59 605554

A E uzul- sc ro

A E uzul- sc ro

cod. AB/CIPA25 cod. AB/GRVTO301

CINTURÃO 

DE DESFILE

LUVAS EM PELE LUVAS

GRAVATA GRAVATA

cod. AB/GRVTO302

cod. AG/LVPT1234 cod. AG/LVCH281

 S  M L XL  S  M L XL  S XS  M L XL

(Imitação em pele)

cod. AG/LVPT281

   Elementos do comando
   e oficiais bombeiros

Preto P tre o P etr o

LUVAS DE GALA
Bombeiros

S S

S

S S

S
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CAMISA DE MANGA COMPRIDA

CAMISA DE MEIA MANGA 

CAMISOLA DE AGASALHO 

CAMISOLA DE AGASALHO GOLA ALTA 

CAMISOLA DE AGASALHO 

DECOTE EM “V” 

cod. PBB/CA04ACF0001

cod. PBB/CA01ACF0001

cod. PBB/CM00VCH0001

cod. PBB/CM22VCH0001

cod. PBB/CM16VCH0001

A Czul- laro

A l E uzu - sc ro50 % acrílico 50% lã

*tabela de medidas homem

*tabela de medidas criança

*tabela de medidas homem

*tabela de medidas homem

 36

 28c

 S

 S

 37

 29c

 M

 M

 38

 30c

 L

 L

39

31c

XL

XL

40

32c

XXL

XXL

4241

33c

35

27c

XS

XS

Na frente tem dois bolsos sobrepostos, cujas portinholas direitas 
abotoam com botões de camisa, colarinho convencional rígido, abotoa à 
frente com seis botões de camisa; 
Nos ombros tem platinas de 4 cm de largura fixadas nas costuras das 
mangas, abotoando junto da gola com botões de camisa, de forma a 
manter um intervalo de 1 cm entre a extremidade da platina e a gola.

A camisola de agasalho é de malha de lã, em canelado duplo, de cor 
azul -escura, tem gola redonda, reforçada da mesma malha, punhos e 
cós da cintura com maior aperto, platinas em algodão/poliéster de cor 
azul -escura com 4 cm de largura, fixadas nas costuras das mangas com 
os ombros e abotoando junto da gola com botões pequenos de cor azul -
escura, ombros e cotovelos reforçados do mesmo tecido das platinas; 
Na manga esquerda dois porta -canetas em tecido igual ao das platinas; 
Faixa de cor vermelho -fogo ao nível do peito e costas acompanhando 
em redor da manga.

A camisola de agasalho de gola alta é de malha de lã, em canelado 
duplo de cor azul -escura, tem gola de virar, na mesma malha, punhos e 
cós da cintura com maior aperto, platinas em algodão/poliéster de cor 
azul -escura com 4 cm de largura, fixadas nas costuras das mangas com 
os ombros e abotoando junto da gola com botões pequenos de cor azul -
escura, ombros e cotovelos reforçados do mesmo tecido das platinas. 
Na manga esquerda dois porta -canetas em tecido igual ao das platinas. 
Faixa de cor vermelho -fogo ao nível do peito e costas acompanhando 
em redor da manga.

T2

T2

43 44 45 46

PE

PG

A E uzul- sc ro50 % acrílico 50% lãPE

50 % poliester 50% algodão

S

S
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T3

9

CAMISA DE MANGA COMPRIDA

CAMISA DE MEIA MANGA 

CAMISOLA DE AGASALHO 

CAMISOLA DE AGASALHO GOLA ALTA 

CAMISOLA DE AGASALHO 

DECOTE EM “V” 

cod. PBB/CA04ACF0001

cod. PBB/CA01ACF0001

cod. PBB/CM00VCH0001

cod. PBB/CM22VCH0001

cod. PBB/CM16VCH0001

A ul-Claroz

A E uzul- sc ro50 % acrílico 50% lã

*tabela de medidas homem

*tabela de medidas criança

*tabela de medidas homem

*tabela de medidas homem

 36

 28c

 S

 S

 37

 29c

 M

 M

 38

 30c

 L

 L

39

31c

XL

XL

40

32c

XXL

XXL

4241

33c

35

27c

XS

XS

Na frente tem dois bolsos sobrepostos, cujas portinholas direitas 
abotoam com botões de camisa, colarinho convencional rígido, abotoa à 
frente com seis botões de camisa; 
Nos ombros tem platinas de 4 cm de largura fixadas nas costuras das 
mangas, abotoando junto da gola com botões de camisa, de forma a 
manter um intervalo de 1 cm entre a extremidade da platina e a gola.

A camisola de agasalho é de malha de lã, em canelado duplo, de cor 
azul -escura, tem gola redonda, reforçada da mesma malha, punhos e 
cós da cintura com maior aperto, platinas em algodão/poliéster de cor 
azul -escura com 4 cm de largura, fixadas nas costuras das mangas com 
os ombros e abotoando junto da gola com botões pequenos de cor azul -
escura, ombros e cotovelos reforçados do mesmo tecido das platinas; 
Na manga esquerda dois porta -canetas em tecido igual ao das platinas; 
Faixa de cor vermelho -fogo ao nível do peito e costas acompanhando 
em redor da manga.

A camisola de agasalho de gola alta é de malha de lã, em canelado 
duplo de cor azul -escura, tem gola de virar, na mesma malha, punhos e 
cós da cintura com maior aperto, platinas em algodão/poliéster de cor 
azul -escura com 4 cm de largura, fixadas nas costuras das mangas com 
os ombros e abotoando junto da gola com botões pequenos de cor azul -
escura, ombros e cotovelos reforçados do mesmo tecido das platinas. 
Na manga esquerda dois porta -canetas em tecido igual ao das platinas. 
Faixa de cor vermelho -fogo ao nível do peito e costas acompanhando 
em redor da manga.

T2

T2

43 44 45 46

PE

PG

Azul-Escuro50 % acrílico 50% lãPE

50 % poliester 50% algodão

S

S
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CAMISOLA DE AGASALHO GOLA ALTA 

cod. PDE/SW04CCB0002

A camisola de gola alta é de malha felpa; lisa; de cor azul -escura; 
gola alta, de ida e volta; punhos e cós da cintura em malha 
canelada.

T3

T3

*tabela de medidas homem

XS  S

A l E uzu - sc ro

 M  L XL XXL

50 % algodão 50% poliester 

100% algodão

cod. PBB/PS00GCB1402

cod. PBB/SW04GCB0001

CAMISOLA INTERIOR (   MALHA JERSEY)

CAMISOLA INTERIOR 

SWEAT T-SHIRT  (MALHA JERSEY) 

cod. PBB/PS00GCB1401

Tem decote redondo pequeno, reforçado;  Inscrição 
«BOMBEIROS» gravada a cor branca, à frente do lado esquerdo e 
nas costas.

Tem decote redondo pequeno, reforçado; Inscrição 
«BOMBEIROS» gravada a cor branca, à frente do lado esquerdo e 
nas costas.

A l E uzu - sc ro

BOMBEIROS

malha felpa

T3

A l E uzu - sc ro

*tabela de medidas homem

 S  M  L XL XXLXSi

T3T3
*tabela de medidas homem

 S  M  L XL XXLXS

50 % algodão 50% poliester A l E uzu - sc ro

T3T3
*tabela de medidas homem

 S  M  L XL XXLXS

G

L

G

G

S

S
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CAMISOLA DE AGASALHO GOLA ALTA 

cod. PDE/SW04CCB0002

A camisola de gola alta é de malha felpa; lisa; de cor azul -escura; 
gola alta, de ida e volta; punhos e cós da cintura em malha 
canelada.

T3

T3

*tabela de medidas homem

XS  S

A E uzul- sc ro

 M  L XL XXL

50 % algodão 50% poliester 

100% algodão

cod. PBB/PS00GCB1402

cod. PBB/SW04GCB0001

CAMISOLA INTERIOR (   MALHA JERSEY)

CAMISOLA INTERIOR 

SWEAT T-SHIRT  (MALHA JERSEY) 

cod. PBB/PS00GCB1401

Tem decote redondo pequeno, reforçado;  Inscrição 
«BOMBEIROS» gravada a cor branca, à frente do lado esquerdo e 
nas costas.

Tem decote redondo pequeno, reforçado; Inscrição 
«BOMBEIROS» gravada a cor branca, à frente do lado esquerdo e 
nas costas.

A E uzul- sc ro

BOMBEIROS

malha felpa

T3

A E uzul- sc ro

*tabela de medidas homem

 S  M  L XL XXLXSi

T3T3
*tabela de medidas homem

 S  M  L XL XXLXS

50 % algodão 50% poliester A E uzul- sc ro

T3T3
*tabela de medidas homem

 S  M  L XL XXLXS

G

L

G

G

S

S
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PÓLO

cod. PBB/P001OCB0001

50% poliester 50% algodão

T3
*tabela de medidas homem

 S  M  L XL XXLXS

O pólo é de manga curta; em malha piquet, de algodão;  cor 
vermelha; gola e carcela; 3 botões de massa de cor vermelha ; 
Inscrição «BOMBEIROS» gravada a cor branca, à frente do lado 
esquerdo e nas costas; 
Platina para colocação da passadeira, à altura do peito, no lado 
esquerdo por baixo da inscrição;  Tem uma tira de velcro da cor do 
tecido no lado direito, para fixação da placa de identificação.

PÓLO

cod. PBB/SW00JCQ0001

A E uzul- sc ro

V l oerme h

O pólo é de manga comprida, em malha polar, gola subida com 
fecho;
Inscrição «BOMBEIROS» gravada a cor cinza reflector, à frente do 
lado esquerdo e nas costas; 
Platina para colocação da passadeira, à altura do peito no lado 
esquerdo, por baixo da inscrição; Tem uma tira de velcro da cor do 
tecido no lado direito, para fixação da placa de identificação.

*tabela de medidas homem

S M L XL XXLXST3

PÓLO

cod. PBB/PO04CCB0001

A E uzul- sc ro

V l oerme h

50% poliester 50% algodão 

O pólo é de manga comprida, em malha felpa cardada; gola e 
carcela;3 botões de massa;
Inscrição «BOMBEIROS» gravada a cor branca, à frente do lado 
esquerdo e nas costas; 
Platina para colocação da passadeira, à altura do peito, no lado 
esquerdo, por baixo da inscrição; Tem uma tira de velcro da cor do 
tecido no lado direito, para fixação da placa de identificação.

*tabela de medidas homem

S M L XL XXLXST3

PÓLO

cod. PBB/P004OCB0001

Pólo é em manga comprida.

L

G

N  100 % poliester      MALHA POLAR

A E uzul- sc ro

V l oerme h

S S

S

S

14

8c 9c 10c 12c 14c4c 5c 6c 7c3c

CASACO POLAR

Placa 

cod. PBB/CS00JCQ0001

cod. AB/PLAMX361

 100 % poliester     MALHA POLAR

 100 % poliester    MALHA POLAR

T3
*tabela de medidas homem

 S  M  L XL XXLXS

O casaco é de manga comprida, em malha polar; gola subida com 
fecho do comprimento do casaco; 
Placa «BOMBEIROS» , à frente do lado esquerdo e nas costas;
Platina para colocação da passadeira, à altura do peito, no lado 
esquerdo, por baixo da inscrição; Tem uma tira de velcro da cor do 
tecido no lado direito, para fixação da placa de identificação; 
Elástico no fundo para ajustamento.

CASACO POLAR

cod. PBB/CS00JCQ0003

Azul-Escuro

A l E uzu - sc ro

lVerme ho

V melhoer

O casaco é de manga comprida, em malha polar; gola subida com 
fecho do comprimento do casaco; 
Inscrição «BOMBEIROS»em cor cinza reflector, à frente do lado 
esquerdo e nas costas; 
Platina para colocação da passadeira, à altura do peito, no lado 
esquerdo, por baixo da inscrição; 
Tem uma tira de velcro da cor do tecido no lado direito, para 
fixação da placa de identificação; Platinas em algodão/poliéster 
fixadas nas costuras das mangas com os ombros, reforçados em 
algodão/poliéster nos ombros e cotovelos.

*tabela de medidas homem

S M L XL XXLXST3

MALHA POLAR

Extremamente confortável; 
Proporciona o máximo de calor 
e respirabilidade para o mínimo 
peso.

CASACO DO UNIFORME n.º3

cod. PBB/DO00SCB2401

A l E uzu - sc ro

V melhoer

 100%algodão     SARJA 

O casaco do uniforme n.º 3 é de tecido de cor vermelha; as frentes 
abotoam com um botão de massa junto da gola de virado e os 
outros botões do mesmo tipo invisíveis sob carcela; Tem dois 
bolsos rectangulares, sobrepostos na altura do peito, fechando com 
velcro; 
Abaixo da linha da cintura tem dois bolsos rectangulares 
sobrepostos com foles; tem platina sobreposta no bolso esquerdo 
para colocação da passadeira;
Os ombros e cotovelos tem reforços do mesmo tecido; Tem uma 
tira de velcro sobre o bolso superior direito, para fixação da placa 
de identificação.

*tabela de medidas homem

*tabela de medidas criança

S M L XL XXLXST3

T3

N

N

M

S

S

S
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PÓLO

cod. PBB/P001OCB0001

50% poliester 50% algodão

T3
*tabela de medidas homem

 S  M  L XL XXLXS

O pólo é de manga curta; em malha piquet, de algodão;  cor 
vermelha; gola e carcela; 3 botões de massa de cor vermelha ; 
Inscrição «BOMBEIROS» gravada a cor branca, à frente do lado 
esquerdo e nas costas; 
Platina para colocação da passadeira, à altura do peito, no lado 
esquerdo por baixo da inscrição;  Tem uma tira de velcro da cor do 
tecido no lado direito, para fixação da placa de identificação.

PÓLO

cod. PBB/SW00JCQ0001

A ul-Escuroz

Vermelho

O pólo é de manga comprida, em malha polar, gola subida com 
fecho;
Inscrição «BOMBEIROS» gravada a cor cinza reflector, à frente do 
lado esquerdo e nas costas; 
Platina para colocação da passadeira, à altura do peito no lado 
esquerdo, por baixo da inscrição; Tem uma tira de velcro da cor do 
tecido no lado direito, para fixação da placa de identificação.

*tabela de medidas homem

S M L XL XXLXST3

PÓLO

cod. PBB/PO04CCB0001

A ul-Escuroz

Vermelho

50% poliester 50% algodão 

O pólo é de manga comprida, em malha felpa cardada; gola e 
carcela;3 botões de massa;
Inscrição «BOMBEIROS» gravada a cor branca, à frente do lado 
esquerdo e nas costas; 
Platina para colocação da passadeira, à altura do peito, no lado 
esquerdo, por baixo da inscrição; Tem uma tira de velcro da cor do 
tecido no lado direito, para fixação da placa de identificação.

*tabela de medidas homem

S M L XL XXLXST3

PÓLO

cod. PBB/P004OCB0001

Pólo é em manga comprida.

L

G

N  100 % poliester      MALHA POLAR

A ul-Escuroz

Vermelho

S S

S

S

14

8c 9c 10c 12c 14c4c 5c 6c 7c3c

CASACO POLAR

Placa 

cod. PBB/CS00JCQ0001

cod. AB/PLAMX361

 100 % poliester     MALHA POLAR

 100 % poliester    MALHA POLAR

T3
*tabela de medidas homem

 S  M  L XL XXLXS

O casaco é de manga comprida, em malha polar; gola subida com 
fecho do comprimento do casaco; 
Placa «BOMBEIROS» , à frente do lado esquerdo e nas costas;
Platina para colocação da passadeira, à altura do peito, no lado 
esquerdo, por baixo da inscrição; Tem uma tira de velcro da cor do 
tecido no lado direito, para fixação da placa de identificação; 
Elástico no fundo para ajustamento.

CASACO POLAR

cod. PBB/CS00JCQ0003

A ul-Escuroz

A E uzul- sc ro

V rmelhoe

V l oerme h

O casaco é de manga comprida, em malha polar; gola subida com 
fecho do comprimento do casaco; 
Inscrição «BOMBEIROS»em cor cinza reflector, à frente do lado 
esquerdo e nas costas; 
Platina para colocação da passadeira, à altura do peito, no lado 
esquerdo, por baixo da inscrição; 
Tem uma tira de velcro da cor do tecido no lado direito, para 
fixação da placa de identificação; Platinas em algodão/poliéster 
fixadas nas costuras das mangas com os ombros, reforçados em 
algodão/poliéster nos ombros e cotovelos.

*tabela de medidas homem

S M L XL XXLXST3

MALHA POLAR

Extremamente confortável; 
Proporciona o máximo de calor 
e respirabilidade para o mínimo 
peso.

CASACO DO UNIFORME n.º3

cod. PBB/DO00SCB2401

A E uzul- sc ro

V l oerme h

 100%algodão     SARJA 

O casaco do uniforme n.º 3 é de tecido de cor vermelha; as frentes 
abotoam com um botão de massa junto da gola de virado e os 
outros botões do mesmo tipo invisíveis sob carcela; Tem dois 
bolsos rectangulares, sobrepostos na altura do peito, fechando com 
velcro; 
Abaixo da linha da cintura tem dois bolsos rectangulares 
sobrepostos com foles; tem platina sobreposta no bolso esquerdo 
para colocação da passadeira;
Os ombros e cotovelos tem reforços do mesmo tecido; Tem uma 
tira de velcro sobre o bolso superior direito, para fixação da placa 
de identificação.

*tabela de medidas homem

*tabela de medidas criança

S M L XL XXLXST3

T3

N

N

M

S

S

S



T3
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T4

T4

T4

CALÇAS  DO  UNIFORME n.º3

cod. PBB/CL00SCB2601

A  szul- E curo100 % algodão

Calça do tipo INEM em algodão acetinado; bolsos laterais 
inclinados; um bolso na frente com portinhola fechando com velcro; 
dois bolsos traseiros com rasgos horizontais e portinholas direitas 
fechando com velcro; dois bolsos sobrepostos a meia altura das 
coxas, do lado de fora, de fole e portinholas direitas, fechando com 
velcro;
Elástico no fundo; Reflectores nos bolsos laterais e no fundo; 
Inscrição «BOMBEIROS» nos bolsos laterais.

CALÇAS DO UNIFORME n.º3

cod. PBB/CLOOCSB2401

A E uzul- sc ro100% algodão

*tabela de medidas homem

*tabela de medidas homem

*tabela de medidas criança

 38

 38

 26c

 40

 40

 28c

 44

 44

 30c

48

48

32c

50

50

34c

52

52

36c

36

36

24c

Calça em algodão acetinado; O cós leva sete passadores 
pregados, e a carcela abotoa com botões de massa de cor do 
tecido; bolsos laterais inclinados ; dois bolsos traseiros com rasgos 
horizontais e portinholas direitas com cantos cortados fechando 
com velcro; dois bolsos sobrepostos a meia altura das coxas, do 
lado de fora, de fole e 
portinholas direitas com cantos cortados, fechando com velcro;
Reforços rectangulares na zona dos joelhos e reforço bipartido 
entre pernas.

FATO-MACACO

cod. PBB/FM07SCB2406

A E uzul- sc ro100% algodão       SARJA

*tabela de medidas homem

 L  XL  XXLM S

O fato-macaco é de sarja de algodão de cor azul -escura e gola 
redonda; Na frente, tem dois bolsos inclinados à altura do peito e 
apertam com fecho de correr de nylon; A nível da cintura é ajustado 
por cinto do próprio tecido; tem reforços nos ombros e platinas que 
apertam com botão de mola; a manga do lado esquerdo tem a nível 
do antebraço um bolso que aperta na vertical com fecho de correr 
de nylon, sobre este é sobreposto um bolso duplo, porta -canetas;
As pernas têm ao nível das ancas bolsos com abertura vertical; á 
altura do meio da perna esquerda tem um bolso de chapa metido 
na costura lateral exterior, fecha na vertical com fecho de
correr de nylon; As bocas das pernas têm  fecho de correr de nylon, 
aplicado em vértice, para ajuste.

M

M

M

S

S

S
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T3

FATO-MACACO

FATO-MACACO

cod. PBB/FM07SCB2401

cod. PBB/FM08SCB2401

A l E uzu - sc ro100% algodão        SARJA

*tabela de medidas homem

 L  XL  XXLM S

O fato-macaco é de sarja de algodão de cor azul -escura; gola 
redonda  e fecho de correr de nylon;
 Na frente, tem dois bolsos rectangulares, sobrepostos na altura do  
peito com portinholas direitas, fechando com velcro;
Nos ombros tem platinas que apertam com botão de massa;  
Inscrição «BOMBEIROS» na frente e costas.

O fato-macaco é de sarja de algodão de cor azul -escura; gola 
subida que fecha com velcro; fecho de correr de nylon coberto por 
portinhola; 
Tem um bolso para rádio, velcro para colocação do nome; 
Joelheiras e cotoveleiras reforçadas; faixas reflectoras nos braços , 
pernas e tronco; 
Inscrição «BOMBEIROS» nas costas.

FATO DE TREINO

cod. PBB/FT00QCQ0001

A l E uzu - sc ro

V melhoer

TECIDO NYLON

O fato de treino compõe-se de blusão e calças;
O blusão é de tecido exterior em nylon, com forro de algodão, talhe 
reglan; tem gola e cós duplos, a frente é fechada com fecho de 
correr de nylon; possui dois bolsos à frente;
Inscrição «BOMBEIROS» gravada a cor branca no peito, do lado 
esquerdo e nas costas;

As calças são de tecido de nylon com forro de algodão, de cor azul 
-escura, possui dois bolsos laterais, cós com elástico e cordão.

M

T3

A l E uzu - sc ro100% algodão         SARJA

*tabela de medidas homem

 L  XL  XXLM S

M

T3
*tabela de medidas homem

 L  XL  XXLM S

G



T3

15

T4

T4

T4

CALÇAS  DO  UNIFORME n.º3

cod. PBB/CL00SCB2601

A ul- Escuroz100 % algodão

Calça do tipo INEM em algodão acetinado; bolsos laterais 
inclinados; um bolso na frente com portinhola fechando com velcro; 
dois bolsos traseiros com rasgos horizontais e portinholas direitas 
fechando com velcro; dois bolsos sobrepostos a meia altura das 
coxas, do lado de fora, de fole e portinholas direitas, fechando com 
velcro;
Elástico no fundo; Reflectores nos bolsos laterais e no fundo; 
Inscrição «BOMBEIROS» nos bolsos laterais.

CALÇAS DO UNIFORME n.º3

cod. PBB/CLOOCSB2401

A ul-Escuroz100% algodão

*tabela de medidas homem

*tabela de medidas homem

*tabela de medidas criança

 38

 38

 26c

 40

 40

 28c

 44

 44

 30c

48

48

32c

50

50

34c

52

52

36c

36

36

24c

Calça em algodão acetinado; O cós leva sete passadores 
pregados, e a carcela abotoa com botões de massa de cor do 
tecido; bolsos laterais inclinados ; dois bolsos traseiros com rasgos 
horizontais e portinholas direitas com cantos cortados fechando 
com velcro; dois bolsos sobrepostos a meia altura das coxas, do 
lado de fora, de fole e 
portinholas direitas com cantos cortados, fechando com velcro;
Reforços rectangulares na zona dos joelhos e reforço bipartido 
entre pernas.

FATO-MACACO

cod. PBB/FM07SCB2406

A ul-Escuroz100% algodão       SARJA

*tabela de medidas homem

 L  XL  XXLM S

O fato-macaco é de sarja de algodão de cor azul -escura e gola 
redonda; Na frente, tem dois bolsos inclinados à altura do peito e 
apertam com fecho de correr de nylon; A nível da cintura é ajustado 
por cinto do próprio tecido; tem reforços nos ombros e platinas que 
apertam com botão de mola; a manga do lado esquerdo tem a nível 
do antebraço um bolso que aperta na vertical com fecho de correr 
de nylon, sobre este é sobreposto um bolso duplo, porta -canetas;
As pernas têm ao nível das ancas bolsos com abertura vertical; á 
altura do meio da perna esquerda tem um bolso de chapa metido 
na costura lateral exterior, fecha na vertical com fecho de
correr de nylon; As bocas das pernas têm  fecho de correr de nylon, 
aplicado em vértice, para ajuste.

M

M

M

S

S

S
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T3

FATO-MACACO

FATO-MACACO

cod. PBB/FM07SCB2401

cod. PBB/FM08SCB2401

A E uzul- sc ro100% algodão        SARJA

*tabela de medidas homem

 L  XL  XXLM S

O fato-macaco é de sarja de algodão de cor azul -escura; gola 
redonda  e fecho de correr de nylon;
 Na frente, tem dois bolsos rectangulares, sobrepostos na altura do  
peito com portinholas direitas, fechando com velcro;
Nos ombros tem platinas que apertam com botão de massa;  
Inscrição «BOMBEIROS» na frente e costas.

O fato-macaco é de sarja de algodão de cor azul -escura; gola 
subida que fecha com velcro; fecho de correr de nylon coberto por 
portinhola; 
Tem um bolso para rádio, velcro para colocação do nome; 
Joelheiras e cotoveleiras reforçadas; faixas reflectoras nos braços , 
pernas e tronco; 
Inscrição «BOMBEIROS» nas costas.

FATO DE TREINO

cod. PBB/FT00QCQ0001

A E uzul- sc ro

V l oerme h

TECIDO NYLON

O fato de treino compõe-se de blusão e calças;
O blusão é de tecido exterior em nylon, com forro de algodão, talhe 
reglan; tem gola e cós duplos, a frente é fechada com fecho de 
correr de nylon; possui dois bolsos à frente;
Inscrição «BOMBEIROS» gravada a cor branca no peito, do lado 
esquerdo e nas costas;

As calças são de tecido de nylon com forro de algodão, de cor azul 
-escura, possui dois bolsos laterais, cós com elástico e cordão.

M

T3

A E uzul- sc ro100% algodão         SARJA

*tabela de medidas homem

 L  XL  XXLM S

M

T3
*tabela de medidas homem

 L  XL  XXLM S

G



CASACO DE ABAFO

MEMBRANA PTFE

TECIDO EXTERIOR

FORRO INTERIOR

Impermeável | Transpirável

17

CASACO DE ABAFO

cod. PBB/PK00YCQ0001

100% poliester

O casaco de abafo  é composto por frentes, costas, mangas de 
reglan, gola e capuz. 
As frentes fecham por meio de fecho de correr recolhido e cinco 
botões de mola que apertam sob carcela, tem dois bolsos metidos 
verticais na parte superior que fecham sob pestana e tira de velcro, 
tem ainda dois bolsos de chapa na parte inferior que fecham com 
portinhola direita com velcro;
Possui características iguais ao casaco de abafo, no entanto
não contém a menbrana PTFE que lhe confere a particularidade de 
ser transpirável. 

*tabela de medidas homem

S M L XL XXLXST3

Impermeável 

O casaco de abafo  é composto por frentes, costas, mangas de 
reglan, gola e capuz; 
As frentes fecham por meio de fecho de correr recolhido e cinco 
botões de mola que apertam sob carcela, tem dois bolsos metidos 
verticais na parte superior que fecham sob pestana e tira de velcro, 
tem ainda dois bolsos de chapa na parte inferior que fecham com 
portinhola direita com velcro; 
A altura do peito do lado esquerdo tem bolsa de plástico 
transparente para colocação da passadeira;
As costas são lisas, com a inscrição «BOMBEIROS» gravada a cor 
preta na parte superior da costura do reglan das mangas;
As mangas são lisas, ajustando interiormente com punho de malha;
A gola é rectangular contendo no seu interior o capuz e fechando 
com fecho de correr;
O capuz é composto e ligado por meio de costura, estando cosido 
na costura das costas com a gola, sendo ajustado por meio de 
cordão;
Interiormente é revestido com forro de enchimento térmico, no lado 
esquerdo tem bolso de chapa, à altura da cintura possui elástico 
nas costas para ajustamento;
Em toda a volta do casaco faixa reflectora de cor cinza assim como 
na altura do peito, costas e mangas.

Vermelho100% poliester

*tabela de medidas homem

S M L XL XXLXST3

E

E A E uzul- sc ro

V l oerme h

cod. PBB/PK00MCQ001S

18

CASACO BOMBEIRO

cod. PBB/CS00MCQ0001

O casaco bombeiro é composto por frentes que fecham com um 
fecho de correr, coberto por uma carcela que aperta ao fundo com 
um botão em massas da cor do tecido;
 Contém um bolso no lado esquerdo e dois bolsos no lado direito á 
altura do peito e mais dois bolsos inclinados na parte inferior que 
fecham com portinhola direita; As mangas são lisas, ajustando 
interiormente com um elástico nos punhos;
 As costas possuem uma placa com a inscrição «BOMBEIROS»; 
Interiormente é composto por um forro amovível e botões de massa 
da cor do tecido do forro;
A toda a volta contém faixas reflectoras de cor cinza;
Tecido repelente á água.

CASACO BOMBEIRO

cod. PBB/CS00MCQ0003

O casaco bombeiro é composto por frentes que fecham com um 
fecho de correr, coberto por uma carcela que aperta com botões 
de mola;
Contém um bolso no lado esquerdo e dois bolsos no lado direito á 
altura do peito e mais dois bolsos inclinados na parte inferior que 
fecham com portinholadireita; As mangas são lisas, ajustando 
interiormente com punhos de malha e apertam no exterior com 
presilhas e velcro; Interiormente é composto por um forro amovível 
e botões de massa da cor do tecido do forro;
A gola é amovível, podendo optar por uma gola simples ou gola de 
pêlo;
A toda a volta contém faixas reflectoras de cor cinza;
Tecido repelente á água.

Vermelho100% poliester

*tabela de medidas homem

S M L XL XXLXST3

E

Vermelho100% poliester

*tabela de medidas homem

S M L XL XXLXST3

E

FATO IMPERMEÁVEL

cod. PBB/FM04ZCK2301

poliuretano ( PVC)

O fato impermeável, em tecido 70 % poliester e 30 %poliamida, é 
constituído por casaco de cor vermelha e calças de cor azul -
escura;
As calças, fecham à frente com tira de velcro; têm cós ajustado à 
cintura por meio de elástico que trabalha em baínha; cordão de 
aperto e botão de mola; 
O casaco, tem o talho folgado; capuz ajustado por cordão; na frente 
fecha com botões de mola; tem bolsos com rasgos horizontais, 
cobertos com portinhola direita; 
Inscrição «BOMBEIROS», gravada a cor branca e faixas 
reflectoras;
Atrás tem zona de respiradores na parte superior das costas.

A l E cuzu - s ro

V melhoer

*tabela de medidas homem

S M L XL XXLXST3

R

S



CASACO DE ABAFO

MEMBRANA PTFE

TECIDO EXTERIOR

FORRO INTERIOR

Impermeável | Transpirável
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CASACO DE ABAFO

cod. PBB/PK00YCQ0001

100% poliester

O casaco de abafo  é composto por frentes, costas, mangas de 
reglan, gola e capuz. 
As frentes fecham por meio de fecho de correr recolhido e cinco 
botões de mola que apertam sob carcela, tem dois bolsos metidos 
verticais na parte superior que fecham sob pestana e tira de velcro, 
tem ainda dois bolsos de chapa na parte inferior que fecham com 
portinhola direita com velcro;
Possui características iguais ao casaco de abafo, no entanto
não contém a menbrana PTFE que lhe confere a particularidade de 
ser transpirável. 

*tabela de medidas homem

S M L XL XXLXST3

Impermeável 

O casaco de abafo  é composto por frentes, costas, mangas de 
reglan, gola e capuz; 
As frentes fecham por meio de fecho de correr recolhido e cinco 
botões de mola que apertam sob carcela, tem dois bolsos metidos 
verticais na parte superior que fecham sob pestana e tira de velcro, 
tem ainda dois bolsos de chapa na parte inferior que fecham com 
portinhola direita com velcro; 
A altura do peito do lado esquerdo tem bolsa de plástico 
transparente para colocação da passadeira;
As costas são lisas, com a inscrição «BOMBEIROS» gravada a cor 
preta na parte superior da costura do reglan das mangas;
As mangas são lisas, ajustando interiormente com punho de malha;
A gola é rectangular contendo no seu interior o capuz e fechando 
com fecho de correr;
O capuz é composto e ligado por meio de costura, estando cosido 
na costura das costas com a gola, sendo ajustado por meio de 
cordão;
Interiormente é revestido com forro de enchimento térmico, no lado 
esquerdo tem bolso de chapa, à altura da cintura possui elástico 
nas costas para ajustamento;
Em toda a volta do casaco faixa reflectora de cor cinza assim como 
na altura do peito, costas e mangas.

mVer elho100% poliester

*tabela de medidas homem

S M L XL XXLXST3

E

E A ul-Escuroz

Vermelho

cod. PBB/PK00MCQ001S
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CASACO BOMBEIRO

cod. PBB/CS00MCQ0001

O casaco bombeiro é composto por frentes que fecham com um 
fecho de correr, coberto por uma carcela que aperta ao fundo com 
um botão em massas da cor do tecido;
 Contém um bolso no lado esquerdo e dois bolsos no lado direito á 
altura do peito e mais dois bolsos inclinados na parte inferior que 
fecham com portinhola direita; As mangas são lisas, ajustando 
interiormente com um elástico nos punhos;
 As costas possuem uma placa com a inscrição «BOMBEIROS»; 
Interiormente é composto por um forro amovível e botões de massa 
da cor do tecido do forro;
A toda a volta contém faixas reflectoras de cor cinza;
Tecido repelente á água.

CASACO BOMBEIRO

cod. PBB/CS00MCQ0003

O casaco bombeiro é composto por frentes que fecham com um 
fecho de correr, coberto por uma carcela que aperta com botões 
de mola;
Contém um bolso no lado esquerdo e dois bolsos no lado direito á 
altura do peito e mais dois bolsos inclinados na parte inferior que 
fecham com portinholadireita; As mangas são lisas, ajustando 
interiormente com punhos de malha e apertam no exterior com 
presilhas e velcro; Interiormente é composto por um forro amovível 
e botões de massa da cor do tecido do forro;
A gola é amovível, podendo optar por uma gola simples ou gola de 
pêlo;
A toda a volta contém faixas reflectoras de cor cinza;
Tecido repelente á água.

Vermelho100% poliester

*tabela de medidas homem

S M L XL XXLXST3

E

Vermelho100% poliester

*tabela de medidas homem

S M L XL XXLXST3

E

FATO IMPERMEÁVEL

cod. PBB/FM04ZCK2301

poliuretano ( PVC)

O fato impermeável, em tecido 70 % poliester e 30 %poliamida, é 
constituído por casaco de cor vermelha e calças de cor azul -
escura;
As calças, fecham à frente com tira de velcro; têm cós ajustado à 
cintura por meio de elástico que trabalha em baínha; cordão de 
aperto e botão de mola; 
O casaco, tem o talho folgado; capuz ajustado por cordão; na frente 
fecha com botões de mola; tem bolsos com rasgos horizontais, 
cobertos com portinhola direita; 
Inscrição «BOMBEIROS», gravada a cor branca e faixas 
reflectoras;
Atrás tem zona de respiradores na parte superior das costas.

A E uzul- sc ro

V l oerme h

*tabela de medidas homem

S M L XL XXLXST3

R

S
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COLETE

FATO DE PROTECÇÃO 

INDIVIDUAL

cod. PBB/CE00MCQ0001

cod. PBB/CS04XCG0001

O colete de identificação e trabalho é de tecido de nylon 100 % 
poliester, repelente à água em cor vermelha;
Tem decote em bico; é unido nos ombros e aberto nas laterais 
fechando de cada um dos lados com três precintas de 2 cm de 
largura, em cor preta, com fivelas de aperto em plástico;
Nas frentes possui um bolso para rádio na parte superior lado 
direito e ainda uma bolsa de plástico transparente para colocação 
da passadeira no lado esquerdo; 4 bolsos na parte inferior  nos 
quais dois deles de tamanho maior e equipados interiormente para 
colocação de acessórios médicos;
Contém faixas refletores de cor cinza nas frentes e nas costas; 
Inscrição «BOMBEIROS» a cor preta nas costas.

O fato de protecção individual é de tecido ignífugo feito em Nomex; 
é de cor azul-escura e é constituído por calças e casaco, botas, 
cógula e luvas de protecção;
O casaco é de talhe folgado, acima do joelho; na frente fecha com 
fecho de correr de nylon em toda a altura e tem pestana a cobrir o 
fecho ; tem um bolso no lado direito à altura do peito e um bolso 
para rádio portátil com fole, lado esquerdo.;A gola após ser 
levantada terá sistema de aperto com velcro;
Mangas com punho interior em malha; faixas reflectoras de cor 
cinza e faixa de alta visibilidade verde a toda a volta;
Atrás tem na parte superior das costas inscrição «BOMBEIROS».

Vermelho100% poliester

*tabela de medidas homem

S M L XL XXLXST3

E

T3

A E uzul- sc ro

*tabela de medidas homem

 L  XL  XXLM S

E

COLETE

cod. PBB/CE00MCQ0002

O colete de identificação e trabalho é de tecido de nylon 100 % 
poliester, repelente à água em cor vermelha; 
Tem decote em bico; é unido nos ombros e aberto nas laterais 
fechando de cada um dos lados com três precintas de 2 cm de 
largura, em cor preta, com fivelas de aperto em plástico;. 
Contém faixas refletores de cor cinza nas frentes e nas costas; 
inscrição «BOMBEIROS» a cor preta nas costas.

Vermelho100% poliester

*tabela de medidas homem

S M L XL XXLXST3

E

cod. PBB/JA00XCG0001

S
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COLETE

FATO DE PROTECÇÃO 

INDIVIDUAL

cod. PBB/CE00MCQ0001

cod. PBB/CS04XCG0001

O colete de identificação e trabalho é de tecido de nylon 100 % 
poliester, repelente à água em cor vermelha;
Tem decote em bico; é unido nos ombros e aberto nas laterais 
fechando de cada um dos lados com três precintas de 2 cm de 
largura, em cor preta, com fivelas de aperto em plástico;
Nas frentes possui um bolso para rádio na parte superior lado 
direito e ainda uma bolsa de plástico transparente para colocação 
da passadeira no lado esquerdo; 4 bolsos na parte inferior  nos 
quais dois deles de tamanho maior e equipados interiormente para 
colocação de acessórios médicos;
Contém faixas refletores de cor cinza nas frentes e nas costas; 
Inscrição «BOMBEIROS» a cor preta nas costas.

O fato de protecção individual é de tecido ignífugo feito em Nomex; 
é de cor azul-escura e é constituído por calças e casaco, botas, 
cógula e luvas de protecção;
O casaco é de talhe folgado, acima do joelho; na frente fecha com 
fecho de correr de nylon em toda a altura e tem pestana a cobrir o 
fecho ; tem um bolso no lado direito à altura do peito e um bolso 
para rádio portátil com fole, lado esquerdo.;A gola após ser 
levantada terá sistema de aperto com velcro;
Mangas com punho interior em malha; faixas reflectoras de cor 
cinza e faixa de alta visibilidade verde a toda a volta;
Atrás tem na parte superior das costas inscrição «BOMBEIROS».

m lVer e ho100% poliester

*tabela de medidas homem

S M L XL XXLXST3

E

T3

A ul-Escuroz

*tabela de medidas homem

 L  XL  XXLM S

E

COLETE

cod. PBB/CE00MCQ0002

O colete de identificação e trabalho é de tecido de nylon 100 % 
poliester, repelente à água em cor vermelha; 
Tem decote em bico; é unido nos ombros e aberto nas laterais 
fechando de cada um dos lados com três precintas de 2 cm de 
largura, em cor preta, com fivelas de aperto em plástico;. 
Contém faixas refletores de cor cinza nas frentes e nas costas; 
inscrição «BOMBEIROS» a cor preta nas costas.

mVer elho100% poliester

*tabela de medidas homem

S M L XL XXLXST3

E

cod. PBB/JA00XCG0001

S



ÓCULOS DE PROTECÇÃO

CAPACETE DE PROTECÇÃO (tipo 1)CAPACETE DE PROTECÇÃO (tipo 2)

cod. AB/OCEX451

cod. AB/CAOT262cod. AB/CAOT261

Placa de identificação frontal;

Casco altamente resistente com crista longitudinal para 
absorção de choque;

Acionamento dos óculos de segurança interna;

Protector facial banhado a ouro, que protege a face do 
utilizador ( principalmente a retina) contra o calor;

Possui camadas de revestimento anti-risco e 
antiembaciante;

Apresenta tira jugular regulável, produzida em material 
resistente ao fogo e calor com tecido que irrita a pele. 
Possui fivela de engate rápido;

A suspensão apresenta um poderoso sistema de 
absorção de choque com acolchoamento interno, tela de 
tecido que fica em contacto com a cabeça e 
componentes resistentes nas laterais. 

• Compatível com todos os Capacetes 
MSA-Gallet;
• Lanterna de fácil localização no escuro;
• Lâmpada "Xenon Laser": melhor 
penetração em fumaça, neblina e água;
• Facilidade para colocação de baterias;
• Aprovada pela ATEX;
• Temperatura T4 para uso com EPI;
• Construção robusta, inquebrável e à 
prova de corrosão;
• Certificado IP 67: à prova d'água;
• Válvula de Segurança alívio de pressão 
(H2&P);
• Para uso com Equipamentos Autónomos
• Fácil colocação em Capacetes, Cintos e 
Carros 

21

V melhoer Vermelho

Bran oc

*elementos do comando e oficiais bombeiros

 *chefe e sub-chefe

LANTERNA MSA - GALLET

cod. AB/LTEX1001

Óculos de protecção para uso com 
capacete aberto; Excelente qualidade no 
acabamento com espumas confortáveis e 
elástico anatómico. 
Possui entrada de ar para não suar o rosto.

Os capacetes MSA-Gallet são utilizados por bombeiros de todo o mundo, principalmente na Europa. Apresentam um 
verdadeiro sistema de protecção á cabeça, ao rosto e á nuca. Além do design moderno e extremamente agradável, os 
capacetes MSA-Gallet apresentam um exclusivo projecto ergonómico para garantir o conforto e facilitar o trabalho do 
utilizador. São capacetes com excelente absorção de choque, sendo altamente resistentes.

i

i i SS

BONÉ DE PALA

BONÉ C/ DIVISAS

BONÉ C/ GALÕES

BONÉ REFLECTOR BONÉ CLÁSSICO

cod. AB/BNEMX106

cod. AB/BNEMS581

cod. AB/BNEMX2310 cod. AB/BNEMX232

cod. AB/BNEMS586

22

O boné de pala é de tecido climatizado de cor vermelha, 
compreende pala e coroa;
A pala é redonda, entretelada e reforçada por meio de pespontos 
paralelos e concêntricos; A coroa é unida por seis costuras, 
confinando em botão forrado do mesmo tecido, possui quatro 
respiradores; Tira horizontal na frente unindo as costuras de lado e 
as duas de frente; Tira de ajustamento atrás acabando em 
triângulo e fechando com velcro;
Na frente tem inscrição «BOMBEIROS», gravada a cor branca e 
por baixo, quando aplicável, a inscrição «COMANDO».

*tabela de medidas homem

 58  60  62 64 665654

*tabela de medidas criança

 48c  50c  52c 54c46c44cT1

T1

V rmelhoe
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ÓCULOS DE PROTECÇÃO

CAPACETE DE PROTECÇÃO (tipo 1)CAPACETE DE PROTECÇÃO (tipo 2)

cod. AB/OCEX451

cod. AB/CAOT262cod. AB/CAOT261

Placa de identificação frontal;

Casco altamente resistente com crista longitudinal para 
absorção de choque;

Acionamento dos óculos de segurança interna;

Protector facial banhado a ouro, que protege a face do 
utilizador ( principalmente a retina) contra o calor;

Possui camadas de revestimento anti-risco e 
antiembaciante;

Apresenta tira jugular regulável, produzida em material 
resistente ao fogo e calor com tecido que irrita a pele. 
Possui fivela de engate rápido;

A suspensão apresenta um poderoso sistema de 
absorção de choque com acolchoamento interno, tela de 
tecido que fica em contacto com a cabeça e 
componentes resistentes nas laterais. 

• Compatível com todos os Capacetes 
MSA-Gallet;
• Lanterna de fácil localização no escuro;
• Lâmpada "Xenon Laser": melhor 
penetração em fumaça, neblina e água;
• Facilidade para colocação de baterias;
• Aprovada pela ATEX;
• Temperatura T4 para uso com EPI;
• Construção robusta, inquebrável e à 
prova de corrosão;
• Certificado IP 67: à prova d'água;
• Válvula de Segurança alívio de pressão 
(H2&P);
• Para uso com Equipamentos Autónomos
• Fácil colocação em Capacetes, Cintos e 
Carros 

21

V l oerme h V rmelhoe

B an or c

*elementos do comando e oficiais bombeiros

 *chefe e sub-chefe

LANTERNA MSA - GALLET

cod. AB/LTEX1001

Óculos de protecção para uso com 
capacete aberto; Excelente qualidade no 
acabamento com espumas confortáveis e 
elástico anatómico. 
Possui entrada de ar para não suar o rosto.

Os capacetes MSA-Gallet são utilizados por bombeiros de todo o mundo, principalmente na Europa. Apresentam um 
verdadeiro sistema de protecção á cabeça, ao rosto e á nuca. Além do design moderno e extremamente agradável, os 
capacetes MSA-Gallet apresentam um exclusivo projecto ergonómico para garantir o conforto e facilitar o trabalho do 
utilizador. São capacetes com excelente absorção de choque, sendo altamente resistentes.
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BONÉ DE PALA

BONÉ C/ DIVISAS

BONÉ C/ GALÕES

BONÉ REFLECTOR BONÉ CLÁSSICO

cod. AB/BNEMX106

cod. AB/BNEMS581

cod. AB/BNEMX2310 cod. AB/BNEMX232

cod. AB/BNEMS586

22

O boné de pala é de tecido climatizado de cor vermelha, 
compreende pala e coroa;
A pala é redonda, entretelada e reforçada por meio de pespontos 
paralelos e concêntricos; A coroa é unida por seis costuras, 
confinando em botão forrado do mesmo tecido, possui quatro 
respiradores; Tira horizontal na frente unindo as costuras de lado e 
as duas de frente; Tira de ajustamento atrás acabando em 
triângulo e fechando com velcro;
Na frente tem inscrição «BOMBEIROS», gravada a cor branca e 
por baixo, quando aplicável, a inscrição «COMANDO».

*tabela de medidas homem

 58  60  62 64 665654

*tabela de medidas criança

 48c  50c  52c 54c46c44cT1

T1

V melhoer
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CACHECOL
(malha polar)

CACHECOL
(malha de feltro)

cod. AB/CHCH31

cod. AB/CHCH31

23

PANAMÁ BOMBEIRO

cod. AB/PNMMX241

PANAMÁ BOMBEIRO

cod. AB/PNMMX241

GORRO

cod. AB/COCH591

CÓGULA

cod. AB/CGLEX293

A E uzul- sc roA l E cu ozu - s r

V melhoer

CÓGULA

cod. AB/CGLMX293

CACHECOL

cod. AB/CHCH32

CACHECOL BOMBEIRO

cod. AB/CHRE31

a

a

b

b
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LUVAS DE PROTECÇÃO 

BOMBEIRO 

cod. AIND/LVLN282

Luva comprida em Nomex, com tira de 
ajuste;
São usadas em situações de combate 
a incêndios.

24

C n en oi z t

A arelom

LUVAS DE PROTECÇÃO  

cod. IIP/LVLN7206

P etr o

LUVAS DE PROTECÇÃO 

cod. IIP/LVLN0321

A AM RELO

LUVAS DE PROTECÇÃO  

cod. AIND/LVLN288

A arelom

LUVAS DE AGASALHO  

cod. ADES/LVCH1231

A ul-E cu oz s r

LUVAS DE AGASALHO 

cod. ADES/LVCH282

A E uzul- sc ro
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CACHECOL
(malha polar)

CACHECOL
(malha de feltro)

cod. AB/CHCH31

cod. AB/CHCH31

23

PANAMÁ BOMBEIRO

cod. AB/PNMMX241

PANAMÁ BOMBEIRO

cod. AB/PNMMX241

GORRO

cod. AB/COCH591

CÓGULA

cod. AB/CGLEX293

Azul-EscuroA E uzul- sc ro

V m l oer e h

CÓGULA

cod. AB/CGLMX293

CACHECOL

cod. AB/CHCH32

CACHECOL BOMBEIRO

cod. AB/CHRE31

a

a

b

b

i

i

i

i

i

i

S

S

S S

S

S

S

S

LUVAS DE PROTECÇÃO 

BOMBEIRO 

cod. AIND/LVLN282

Luva comprida em Nomex, com tira de 
ajuste;
São usadas em situações de combate 
a incêndios.

24

C n n oi ze t

A a elom r

LUVAS DE PROTECÇÃO  

cod. IIP/LVLN7206

P tre o

LUVAS DE PROTECÇÃO 

cod. IIP/LVLN0321

AMARELO

LUVAS DE PROTECÇÃO  

cod. AIND/LVLN288

A a elom r

LUVAS DE AGASALHO  

cod. ADES/LVCH1231

A l E cu ozu - s r

LUVAS DE AGASALHO 

cod. ADES/LVCH282

Azul-Escuro
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CINTURÃO

cod. AB/CIAG23

V melhoer

CINTURÃO

cod. AB/CIAG21

V l oerme h

CINTURÃO 
(TIPO MILITAR)

cod. AB/CIPA21

CINTO DE PRECINTA

cod. AB/CTSPA311

V l oerme hA l E cuzu - s ro

V melhoer

S

S S

S
Na base dos galões são colocadas turbinas douradas, 
que identificam a tipologia do respectivo corpo de bombeiros:
a) Tipo 1 — 4 turbinas;
b) Tipo 2 — 3 turbinas;
c) Tipo 3 — 2 turbinas;
d) Tipo 4 — 1 turbinas.

GALÕES DO COMANDO DO CORPO DOS BOMBEIROS DO TIPO 1

GALÕES DO COMANDO DO CORPO 

DOS BOMBEIROS

GALÕES DOS OFICIAIS BOMBEIROS

DIVISA ENFANTE DIVISA CADETE

DIVISAS DOS BOMBEIROS

GALÕES DO COMANDO DO CORPO DOS BOMBEIROS DO TIPO 2

GALÕES DO COMANDO DO CORPO DOS BOMBEIROS DO TIPO 3

GALÕES DO COMANDO DO CORPO DOS BOMBEIROS DO TIPO 4

COMANDANTE

COMANDANTE

COMANDANTE

ESTAGIÁRIO ESTAGIÁRIOOFICIAL BOMBEIRO DE 2ª BOMBEIRO DE 3ª

OFICIAL BOMBEIRO PRINCIPAL OFICIAL BOMBEIRO SUPERIOR

OFICIAL BOMBEIRO DE 1ª BOMBEIRO DE 2ª

BOMBEIRO DE 1ª SUBCHEFE CHEFE

COMANDANTE

2º COMANDANTE

2º COMANDANTE

2º COMANDANTE

2º COMANDANTE

AJUNTO

AJUNTO

AJUNTO

GALÕES | DIVISAS

Os galões e as divisas identificam os cargos de comando e as categorias das carreiras de oficial bombeiro e bombeiro e são usados nos canhões  das mangas do grande uniforme e 
uniforme nº 1 e em passadeira de tecido de fazenda de cor azul-escura nos outros uniformes.

Turbina

cod. AB/PNPT551

26
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CINTURÃO

cod. AB/CIAG23

V m l oer e h

CINTURÃO

cod. AB/CIAG21

Vermelho

CINTURÃO 
(TIPO MILITAR)

cod. AB/CIPA21

CINTO DE PRECINTA

cod. AB/CTSPA311

VermelhoA E uzul- sc ro

V l oerme h

S

S S

S
Na base dos galões são colocadas turbinas douradas, 
que identificam a tipologia do respectivo corpo de bombeiros:
a) Tipo 1 — 4 turbinas;
b) Tipo 2 — 3 turbinas;
c) Tipo 3 — 2 turbinas;
d) Tipo 4 — 1 turbinas.

GALÕES DO COMANDO DO CORPO DOS BOMBEIROS DO TIPO 1

GALÕES DO COMANDO DO CORPO 

DOS BOMBEIROS

GALÕES DOS OFICIAIS BOMBEIROS

DIVISA ENFANTE DIVISA CADETE

DIVISAS DOS BOMBEIROS

GALÕES DO COMANDO DO CORPO DOS BOMBEIROS DO TIPO 2

GALÕES DO COMANDO DO CORPO DOS BOMBEIROS DO TIPO 3

GALÕES DO COMANDO DO CORPO DOS BOMBEIROS DO TIPO 4

COMANDANTE

COMANDANTE

COMANDANTE

ESTAGIÁRIO ESTAGIÁRIOOFICIAL BOMBEIRO DE 2ª BOMBEIRO DE 3ª

OFICIAL BOMBEIRO PRINCIPAL OFICIAL BOMBEIRO SUPERIOR

OFICIAL BOMBEIRO DE 1ª BOMBEIRO DE 2ª

BOMBEIRO DE 1ª SUBCHEFE CHEFE

COMANDANTE

2º COMANDANTE

2º COMANDANTE

2º COMANDANTE

2º COMANDANTE

AJUNTO

AJUNTO

AJUNTO

GALÕES | DIVISAS

Os galões e as divisas identificam os cargos de comando e as categorias das carreiras de oficial bombeiro e bombeiro e são usados nos canhões  das mangas do grande uniforme e 
uniforme nº 1 e em passadeira de tecido de fazenda de cor azul-escura nos outros uniformes.

Turbina

cod. AB/PNPT551
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QUADRO DE HONRA

DISTINTIVO BIVAQUE  |  GOLA

ALFINETE

DISTINTIVO PORTUGAL

BANDEIRA NACIONAL

BOTÕES BOMBEIRO

EMBLEMAS BORDADOS

PINS

cod. AB/ALPA812

cod. AB/BTPA211

cod. AB/BOOS178

cod. AB/BTPA212

Os elementos dos quadros de honra,
independentemente da categoria ou patente, usam 
no canhão da manga do uniforme nº1 e nas platinas 
dos outros uniformes a letra (H). 

O distintivo de bivaque é colocado no lado esquerdo 
e a um terço da frente;

O distintivo de gola é usado sob as aplicações de 
gola do grande uniforme e uniforme nº1 e na gola do 
blusão do uniforme nº2.

Os botões de bombeiro são circulares,
têm gravado em relevo dois machados
cruzados, rebordo em cordão e são em 
metal dourado.
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a

a

b

b

c

c

d

d

e

e

f

f

g

g

h

h

i

i

j

j

k

k

L

L

a

a

b

b

c

c

d

d

e

e

f

f

g

g

h

h

i

i

j

j

k

k

L

L

m n o
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P

m

n

o

p

q

r

cod. AB/BOOS173

cod. AB/BOOS176

cod. AB/BOOS175

cod. AB/BOOS187

cod. AB/BOOS176

cod. AB/BOOS465

cod. AB/BOOS174

cod. AB/PNOS561

cod. AB/PNOS562

cod. AB/PNOS554

cod. AB/PNOS510

cod. AB/PNOS559

cod. AB/PNOS555

cod. AB/PNOS555

cod. AB/PNOS552

cod. AB/PNOS551

cod. AB/PNOS558

cod. AB/BOOS172

cod. AB/BOOS185

cod. AB/BOOS173

cod. AB/BOOS179

cod. AB/BOOS171

cod. AB/BOOS183

cod. AB/BOOS186

cod. AB/BOOS182

cod. AB/BOOS81

cod. AB/EMPA622

cod. AB/EMPA211 (BIVAQUE)

cod. AB/EMPA212 (GOLA)

cod. AB/MLMX791

cod. AB/BDMX444

cod. AB/BDMX445

Bombeiros - Desencarceramento

Bombeiros - Formador

Bombeiros - Chefe Equipa

Bombeiros - Resgate

Bombeiros - Combate Incêndios
                    Florestais

Bombeiros - Chefe Equipa

Bombeiros - Instrutor

Bombeiros - Todo Terreno

Bombeiros - Combate Incêndios
                      Florestais

Bombeiros - Todo Terreno

Bombeiros - T.A.T

DFCI 2008

Bombeiros - Desencarceramento

Bombeiros - TAS
Bombeiros- Socorrista

Bombeiros - Chefe de Equipa

Bombeiros - Chefe de Equipa

Bombeiros - Formador 

Bombeiros - Embarcação de 
                      Socorro

Bombeiros - Salvamento

Bombeiros - Instrutor

Bombeiros - Emergência Pré-
                    - Hospitalar

Bombeiros - Grande Ângulo

Bombeiros - Médico

Bombeiros - Formador

Bombeiros - T.A.T

Bombeiros - Socorrista

Bombeiros - Matérias Perigosas

Bombeiros - TAS
Bombeiros - T.S.

Bombeiros - E.I.R

Bombeiros - Mergulhador

S

S

S

S

S

S

S

S

S

EMBLEMAS

PORTA-CHAVES 

BOLSA 

TELEMÓVEL 

PORTA-CHAVES 

CARTEIRA 

BOMBEIRO

cod. AB/CHAPT352cod. AB/CHAPT351 cod. AB/CHAPT353

cod. AB/EMBMX621

cod. AB/EMMX624

cod. AB/EMBMX622

cod. AB/EMMX625

cod. AB/BLPT85 cod. AB/BLAG87

cod. AB/CHAAG351
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a

b

c

d

a b c d

A l E uzu - sc ro

A l E uzu - sc ro

A ulz

V melhoer

V melhoer

V rmelhoe

PORTA-CHAVES PORTA-CHAVES 

Tamanho grande

cod. AB/BLAG88

Tamanho pequeno

BOLSA 

TELEMÓVEL 

cod. AB/BLAG81
Tamanho grande

cod. AB/BLAG82

Tamanho pequeno

BOLSA 

TELEMÓVEL 

cod. AB/CARPA392
S

S

S S

S

S

SS

S



QUADRO DE HONRA

DISTINTIVO BIVAQUE  |  GOLA

ALFINETE

DISTINTIVO PORTUGAL

BANDEIRA NACIONAL

BOTÕES BOMBEIRO

EMBLEMAS BORDADOS

PINS

cod. AB/ALPA812

cod. AB/BTPA211

cod. AB/BOOS178

cod. AB/BTPA212

Os elementos dos quadros de honra,
independentemente da categoria ou patente, usam 
no canhão da manga do uniforme nº1 e nas platinas 
dos outros uniformes a letra (H). 

O distintivo de bivaque é colocado no lado esquerdo 
e a um terço da frente;

O distintivo de gola é usado sob as aplicações de 
gola do grande uniforme e uniforme nº1 e na gola do 
blusão do uniforme nº2.

Os botões de bombeiro são circulares,
têm gravado em relevo dois machados
cruzados, rebordo em cordão e são em 
metal dourado.
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b

b
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d

d

e

e
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f

g

g

h

h
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i

j

j
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L

L
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cod. AB/BOOS173

cod. AB/BOOS176

cod. AB/BOOS175

cod. AB/BOOS187

cod. AB/BOOS176

cod. AB/BOOS465

cod. AB/BOOS174

cod. AB/PNOS561

cod. AB/PNOS562

cod. AB/PNOS554

cod. AB/PNOS510

cod. AB/PNOS559

cod. AB/PNOS555

cod. AB/PNOS555

cod. AB/PNOS552

cod. AB/PNOS551

cod. AB/PNOS558

cod. AB/BOOS172

cod. AB/BOOS185

cod. AB/BOOS173

cod. AB/BOOS179

cod. AB/BOOS171

cod. AB/BOOS183

cod. AB/BOOS186

cod. AB/BOOS182

cod. AB/BOOS81

cod. AB/EMPA622

cod. AB/EMPA211 (BIVAQUE)

cod. AB/EMPA212 (GOLA)

cod. AB/MLMX791

cod. AB/BDMX444

cod. AB/BDMX445

Bombeiros - Desencarceramento

Bombeiros - Formador

Bombeiros - Chefe Equipa

Bombeiros - Resgate

Bombeiros - Combate Incêndios
                    Florestais

Bombeiros - Chefe Equipa

Bombeiros - Instrutor

Bombeiros - Todo Terreno

Bombeiros - Combate Incêndios
                      Florestais

Bombeiros - Todo Terreno

Bombeiros - T.A.T

DFCI 2008

Bombeiros - Desencarceramento

Bombeiros - TAS
Bombeiros- Socorrista

Bombeiros - Chefe de Equipa

Bombeiros - Chefe de Equipa

Bombeiros - Formador 

Bombeiros - Embarcação de 
                      Socorro

Bombeiros - Salvamento

Bombeiros - Instrutor

Bombeiros - Emergência Pré-
                    - Hospitalar

Bombeiros - Grande Ângulo

Bombeiros - Médico

Bombeiros - Formador

Bombeiros - T.A.T

Bombeiros - Socorrista

Bombeiros - Matérias Perigosas

Bombeiros - TAS
Bombeiros - T.S.

Bombeiros - E.I.R

Bombeiros - Mergulhador

S

S

S

S

S

S

S

S

S

EMBLEMAS

PORTA-CHAVES 

BOLSA 

TELEMÓVEL 

PORTA-CHAVES 

CARTEIRA 

BOMBEIRO

cod. AB/CHAPT352cod. AB/CHAPT351 cod. AB/CHAPT353

cod. AB/EMBMX621

cod. AB/EMMX624

cod. AB/EMBMX622

cod. AB/EMMX625

cod. AB/BLPT85 cod. AB/BLAG87

cod. AB/CHAAG351
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a

b

c

d

a b c d

A E uzul- sc ro

A E uzul- sc ro

A lzu

V l oerme h

V l oerme h

V melhoer

PORTA-CHAVES PORTA-CHAVES 

Tamanho grande

cod. AB/BLAG88

Tamanho pequeno

BOLSA 

TELEMÓVEL 

cod. AB/BLAG81
Tamanho grande

cod. AB/BLAG82

Tamanho pequeno

BOLSA 

TELEMÓVEL 

cod. AB/CARPA392
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BOLSA DE CINTURA 

PRIMEIROS SOCORROS

FARMÁCIA 

PRIMEIROS SOCORROS

FARMÁCIA 

PRIMEIROS SOCORROS

SACO BOMBEIROS (pequeno)

SACO BOMBEIROS (médio)SACO BOMBEIROS (grande)

cod. AS/SCAG16

cod. AS/SCAG14cod. AS/SCAG13

Saco em cordura com várias divisões para
material médico.

Saco em cordura com várias divisões para
material médico.

Saco em cordura com várias divisões para
material médico; 4 bolsas laterais; 
9 divisórios internos.

25x13x2,5cm
-Bolsa em Nylon

13x8,5x5cm
-Bolsa em Nylon

cod. AB/BLPT82

cod. AS/SCAG11 cod. AS/SCAG12

cod. AB/BLPT82

29

A ul-Escuroz

V rmelhoe

A ul-Escuroz

A Ezul- scuro

V rmelhoe

V l oerme h

ESTOJO 

PRIMEIROS SOCORROS

S

S S

S



BOLSA DE CINTURA 

PRIMEIROS SOCORROS

FARMÁCIA 

PRIMEIROS SOCORROS

FARMÁCIA 

PRIMEIROS SOCORROS

SACO BOMBEIROS (pequeno)

SACO BOMBEIROS (médio)SACO BOMBEIROS (grande)

cod. AS/SCAG16

cod. AS/SCAG14cod. AS/SCAG13

Saco em cordura com várias divisões para
material médico.

Saco em cordura com várias divisões para
material médico.

Saco em cordura com várias divisões para
material médico; 4 bolsas laterais; 
9 divisórios internos.

25x13x2,5cm
-Bolsa em Nylon

13x8,5x5cm
-Bolsa em Nylon

cod. AB/BLPT82

cod. AS/SCAG11 cod. AS/SCAG12

cod. AB/BLPT82

29

A l E cu ozu - s r

V rmelhoe

A l E cu ozu - s r

A ul-Escuroz

V rmelhoe

Vermelho

ESTOJO 

PRIMEIROS SOCORROS

S

S S

S



MAGNUM CLASSIC

BOTAS BOMBEIRO

cod. CB/BOSE2cod. CB/BOHI1

T6 T6
37 37

37

38 38

38

39 39

39

40 40

40

41 41

41

42 42

42

43 43

43

44 44

44

45 45

45

36 36

36
T6

As botas de bombeiro são de vaca anilina, impermeável, de cor preta, com biqueiras e 
cano alto, reforços no calcanhar e biqueira, fecham com atacadores de cordão de cor 
preta em 12 pares de ilhós metálicos de cor preta.

MAGNUM STEALTH FORGE

8.0 DOUBLE SIDE ZIP

cod. CB/BOHI105

31

T6
37 38 39 40 41 42 43 44 4536

MAGNUM ELITE 

SPIDER 8.0

cod. CB/BOHI20

ii

i i

-Corte de flor de pele em nylon, ultra 
resistente e transpirável 

-Duplo Fecho lateral 

-Forro anti-humidade Cambrelle© 

-Costuras com linhas anti-desgaste Barbour 

-Protecção na Sola em Composite 

-Palmilha 3D com efeito de memória 

-Entressola EVA moldada Sola X-Traction EN                           
47

-Tratamento ant-bactiriano Agion™

 -Certificado EN ISO 20347

ISO 203

-Corte de flor de pele e nylon, ultra resistente 
e transpirável

-Forro anti-humidade

-Cordões de passagem rápida

-Palmilha 3D com almofada de cauchu que 
absorve impactos e anti batérias

-Entresola de EVA moldada

 de cauchu Vibram(R) anti-deslizante-Sola

-Corte de pele de flor em nylon 1150, ultra 
resistente e transpirável 

-Objectos matálicos anti oxidantes 

-Palmilha 3D

-Entresola de EVA moldada 

-Piso anti-deslizante

S

S S

S

T6

T6T6

T6
37

3737

3738

3838

3839

3939

3940

4040

4041

4141

4142

4242

42

4343

43

4444

44

4545

453634 35

3636

36

BOTAS

cod. CB/BOFN97

cod. CB/BOFN35 cod. CIND/BOFN58

32

BOTAS

cod. CB/BOSE4

BOTAS BOTAS

cod. CB/BOSE3

37 38 39 40 41 42 43 44 4536
T6

BOTAS BOTAS

cod. CB/BOFN13

T6
37 38 39 40 41 42 43 44 4536

-Pele de vaca anilina

-Fecho lateral

-Atacadores pretos e nove pares de ilhós

-Sola em nitrilo injectado

- Aperto rápido

-Biqueira de aço

-Pele de vaca anilina

-Biqueira em aço

-Atacadores pretos e oito pares de ilhós

-Tira de reforço sobre a costura do calcanhar

-Pele de vaca anilina

-Biqueira em aço

-Atacadores pretos e nove pares de ilhós

-Tira de reforço sobre a costura do calcanhar 
e na biqueira

-Pele de vaca anilina

-Biqueira em aço

-Atacadores pretos e oito pares de ilhós

-Pele de vaca anilina

-Atacadores em cordão preto e nove pares de 
ilhós

-Tira de reforço sobre a costura do calcanhar

-Sola em borracha reforçada

S

S

S S

S

S



MAGNUM CLASSIC

BOTAS BOMBEIRO

cod. CB/BOSE2cod. CB/BOHI1

T6 T6
37 37

37

38 38

38

39 39

39

40 40

40

41 41

41

42 42

42

43 43

43

44 44

44

45 45

45

36 36

36
T6

As botas de bombeiro são de vaca anilina, impermeável, de cor preta, com biqueiras e 
cano alto, reforços no calcanhar e biqueira, fecham com atacadores de cordão de cor 
preta em 12 pares de ilhós metálicos de cor preta.

MAGNUM STEALTH FORGE

8.0 DOUBLE SIDE ZIP

cod. CB/BOHI105

31

T6
37 38 39 40 41 42 43 44 4536

MAGNUM ELITE 

SPIDER 8.0

cod. CB/BOHI20

ii

i i

-Corte de flor de pele em nylon, ultra 
resistente e transpirável 

-Duplo Fecho lateral 

-Forro anti-humidade Cambrelle© 

-Costuras com linhas anti-desgaste Barbour 

-Protecção na Sola em Composite 

-Palmilha 3D com efeito de memória 

-Entressola EVA moldada Sola X-Traction EN                           
47

-Tratamento ant-bactiriano Agion™

 -Certificado EN ISO 20347

ISO 203

-Corte de flor de pele e nylon, ultra resistente 
e transpirável

-Forro anti-humidade

-Cordões de passagem rápida

-Palmilha 3D com almofada de cauchu que 
absorve impactos e anti batérias

-Entresola de EVA moldada

 de cauchu Vibram(R) anti-deslizante-Sola

-Corte de pele de flor em nylon 1150, ultra 
resistente e transpirável 

-Objectos matálicos anti oxidantes 

-Palmilha 3D

-Entresola de EVA moldada 

-Piso anti-deslizante

S

S S
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T6

T6T6

T6
37

3737

3738

3838

3839

3939

3940

4040

4041

4141

4142

4242

42

4343

43

4444

44

4545

453634 35

3636

36

BOTAS

cod. CB/BOFN97

cod. CB/BOFN35 cod. CIND/BOFN58

32

BOTAS

cod. CB/BOSE4

BOTAS BOTAS

cod. CB/BOSE3

37 38 39 40 41 42 43 44 4536
T6

BOTAS BOTAS

cod. CB/BOFN13

T6
37 38 39 40 41 42 43 44 4536

-Pele de vaca anilina

-Fecho lateral

-Atacadores pretos e nove pares de ilhós

-Sola em nitrilo injectado

- Aperto rápido

-Biqueira de aço

-Pele de vaca anilina

-Biqueira em aço

-Atacadores pretos e oito pares de ilhós

-Tira de reforço sobre a costura do calcanhar

-Pele de vaca anilina

-Biqueira em aço

-Atacadores pretos e nove pares de ilhós

-Tira de reforço sobre a costura do calcanhar 
e na biqueira

-Pele de vaca anilina

-Biqueira em aço

-Atacadores pretos e oito pares de ilhós

-Pele de vaca anilina

-Atacadores em cordão preto e nove pares de 
ilhós

-Tira de reforço sobre a costura do calcanhar

-Sola em borracha reforçada

S

S

S S

S
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SAPATO CLÁSSICO

cod. CG/SASE79

SAPATO SENHORA

cod. CRES/SAFN80

T6

T6

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43 44 45

SAPATO CLÁSSICO

cod. CG/SAFN19

T6
37 38 39 40 41 42 43 44 4536

36

3634 35

33

.

SAPATOS DO

         GRANDE UNIFORME

      E UNIFORMES N.º1 E 2 

Os sapatos do pessoal masculino, de acordo com o regulamento são de calfe liso de cor 
preta, com biqueira e tira de reforço sobre a costura do calcanhar e fecha com atacadores 
pretos em cinco pares de furos.

São usados com peúgas de malha de cor preta, lisas e de feitio corrente.

Os sapatos do pessoal feminino, de acordo com o regulamento são de calfe, de cor preta, 
com gáspea fechada á frente e no calcanhar, decotados até três quartos do comprimento 
total e possuem salto de 4,5 cm de altura.

São usados com o grande uniforme e uniformes n.º 1 e 2,juntamente com meias de tecido 
transparente de cor cinza, lisas, de feitio corrente e sem costura.

S

S

S

T6T6

T6T6

37

3737

3838

38

3838

3939

39

3939

4040

40

4040

4141

41

4141

4242

42

42

4242

4343

43

4343

44

4444

45

4545

36

3636

T6T6

MAGNUM ELITE SPIDER 8.0 BOTAS
cod. CB/BOHI20 cod. CB/BOFN97

T6
39 40 41 42 43

BOTA ANTI-FOGO  NE 345

cod. CB/BOOT100

BOTA DE PROTECÇÃO

BOMBEIRO 

cod. CB/BOSE22 cod. CB/BOFN8

Bota de protecção para bombeiros; 
Constituída em pele de vaca anilina
hidrofugada; sola em borracha 
neoprene anti-fogo; possuí faixas
reflectoras.

Bota de protecção para bombeiros; 
Constituída em pele de vaca anilina
hidrofugada; sola em borracha 
neoprene anti-fogo; possuí faixas
reflectoras.

34

BOTA DE PROTECÇÃO

BOMBEIRO 

Bota profissional de segurança para bombeiros, construída pelo sistema BUILT-UP com 
posterior vulcanização em autoclave, forro interno 100% acrílico com tratamento de 
retardamento anti-chama; biqueira e palmilha  em aço; sola resistente a óleos, anti-
estática e absorvente  a choques; Possui tela de nylon anti-corte que protege o peito e as 
laterais dos pés;
Reforço de protecção para a canela e faixas reflectoras de alta luminosidade nas faixas 
interna e externa do cano.

S S



SAPATO CLÁSSICO

cod. CG/SASE79

SAPATO SENHORA

cod. CRES/SAFN80

T6

T6

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43 44 45

SAPATO CLÁSSICO

cod. CG/SAFN19

T6
37 38 39 40 41 42 43 44 4536

36

3634 35

33

.

SAPATOS DO

         GRANDE UNIFORME

      E UNIFORMES N.º1 E 2 

Os sapatos do pessoal masculino, de acordo com o regulamento são de calfe liso de cor 
preta, com biqueira e tira de reforço sobre a costura do calcanhar e fecha com atacadores 
pretos em cinco pares de furos.

São usados com peúgas de malha de cor preta, lisas e de feitio corrente.

Os sapatos do pessoal feminino, de acordo com o regulamento são de calfe, de cor preta, 
com gáspea fechada á frente e no calcanhar, decotados até três quartos do comprimento 
total e possuem salto de 4,5 cm de altura.

São usados com o grande uniforme e uniformes n.º 1 e 2,juntamente com meias de tecido 
transparente de cor cinza, lisas, de feitio corrente e sem costura.
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T6T6

T6T6

37

3737

3838
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3838

3939
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3939

4040
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4040

4141

41

4141

4242

42

42

4242

4343

43

4343

44

4444

45

4545

36

3636

T6T6

MAGNUM ELITE SPIDER 8.0 BOTAS
cod. CB/BOHI20 cod. CB/BOFN97

T6
39 40 41 42 43

BOTA ANTI-FOGO  NE 345

cod. CB/BOOT100

BOTA DE PROTECÇÃO

BOMBEIRO 

cod. CB/BOSE22 cod. CB/BOFN8

Bota de protecção para bombeiros; 
Constituída em pele de vaca anilina
hidrofugada; sola em borracha 
neoprene anti-fogo; possuí faixas
reflectoras.

Bota de protecção para bombeiros; 
Constituída em pele de vaca anilina
hidrofugada; sola em borracha 
neoprene anti-fogo; possuí faixas
reflectoras.

34

BOTA DE PROTECÇÃO

BOMBEIRO 

Bota profissional de segurança para bombeiros, construída pelo sistema BUILT-UP com 
posterior vulcanização em autoclave, forro interno 100% acrílico com tratamento de 
retardamento anti-chama; biqueira e palmilha  em aço; sola resistente a óleos, anti-
estática e absorvente  a choques; Possui tela de nylon anti-corte que protege o peito e as 
laterais dos pés;
Reforço de protecção para a canela e faixas reflectoras de alta luminosidade nas faixas 
interna e externa do cano.

S S



                                    

Lavagem no máximo a 95°C, com enxaguamento, torção e acção da máquina normal

Lavagem no máximo a 95°C. Acção mecânica reduzida, com o enxaguamento devido, estando a temperatura a decrescer. A torção 
deve ser suave.

  
Lavagem no máximo a 60°C. Enxaguamento, acção mecânica e torção normal.

Lavagem no máximo a 60°C. A acção mecânica deve ser reduzida, com a temperatura a decrescer. Torção
suave.

Lavagem no máximo a 50°C. Acção mecânica reduzida, com o enxaguamento da temperatura a decrescer. Torção suave.

Lavagem no máximo a 40°C. Acção e torção normal. Enxaguamento com temperatura a decrescer.

Lavagem no máximo a 40°C. Enxaguamento e torção normal. Acção mecânica reduzida.

Lavagem no máximo a 30°C, com uma acção mecânica muito reduzida. Enxaguamento normal, comtorção suave.

Não levar à máquina. Curto tempo de lavagem no máximo a 40°C. Não esfregar, nem torcer.

Não lavar.

Tratamento com lixívia de cloro.

Não tratar com lixívia de cloro.

Temperatura máxima de 200°C.

Temperatura máxima de 150°C.

Temperatura máxima de 110°C.

A passagem a ferro é proibida.
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símbolos / significados

ETIQUETAGEM

LAVAGEM

LIXÍVIA

U

PASSAR A FERRO ( TEMPERATURA DA BASE DO FERRO):

36

Permitido o uso de qualquer produto utilizado na limpeza a seco.

Permitido apenas utilizar percloroetileno, de solventes fluorados e de hidrocarbonetos de ponto de ebulição entre 150°C e 210°C e 
ponto de inflamação entre 38°C e 60°C.

Permitido a utilização dos solventes anteriores, mas com proibições posteriores do uso de água, de agitação mecânica e 
temperatura de lavagem muito cuidada.

Permitido apenas o uso de trifluoro tricloretano e de hidrocarbonetos de ponto de ebulição entre 150°C e 210°C, sem quaisquer 
outras restrições.

Utilização dos solventes do símbolo anterior, mas com interdição de adições posteriores de água e uso de agitação mecânica, 
sendo a temperatura altamente controlada.

A Limpeza a Seco não é possível.

Secagem em tambor, sem problemas de temperatura.

Secagem em tambor, com temperatura moderada.

A secagem em tambor não é permitida.

LIMPEZA A SECO:

SECAGEM À MÁQUINA:

V

P

P

F

F



                                    

Lavagem no máximo a 95°C, com enxaguamento, torção e acção da máquina normal

Lavagem no máximo a 95°C. Acção mecânica reduzida, com o enxaguamento devido, estando a temperatura a decrescer. A torção 
deve ser suave.

  
Lavagem no máximo a 60°C. Enxaguamento, acção mecânica e torção normal.

Lavagem no máximo a 60°C. A acção mecânica deve ser reduzida, com a temperatura a decrescer. Torção
suave.

Lavagem no máximo a 50°C. Acção mecânica reduzida, com o enxaguamento da temperatura a decrescer. Torção suave.

Lavagem no máximo a 40°C. Acção e torção normal. Enxaguamento com temperatura a decrescer.

Lavagem no máximo a 40°C. Enxaguamento e torção normal. Acção mecânica reduzida.

Lavagem no máximo a 30°C, com uma acção mecânica muito reduzida. Enxaguamento normal, comtorção suave.

Não levar à máquina. Curto tempo de lavagem no máximo a 40°C. Não esfregar, nem torcer.

Não lavar.

Tratamento com lixívia de cloro.

Não tratar com lixívia de cloro.

Temperatura máxima de 200°C.

Temperatura máxima de 150°C.

Temperatura máxima de 110°C.

A passagem a ferro é proibida.
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ETIQUETAGEM

LAVAGEM

LIXÍVIA

U

PASSAR A FERRO ( TEMPERATURA DA BASE DO FERRO):

36

Permitido o uso de qualquer produto utilizado na limpeza a seco.

Permitido apenas utilizar percloroetileno, de solventes fluorados e de hidrocarbonetos de ponto de ebulição entre 150°C e 210°C e 
ponto de inflamação entre 38°C e 60°C.

Permitido a utilização dos solventes anteriores, mas com proibições posteriores do uso de água, de agitação mecânica e 
temperatura de lavagem muito cuidada.

Permitido apenas o uso de trifluoro tricloretano e de hidrocarbonetos de ponto de ebulição entre 150°C e 210°C, sem quaisquer 
outras restrições.

Utilização dos solventes do símbolo anterior, mas com interdição de adições posteriores de água e uso de agitação mecânica, 
sendo a temperatura altamente controlada.

A Limpeza a Seco não é possível.

Secagem em tambor, sem problemas de temperatura.

Secagem em tambor, com temperatura moderada.

A secagem em tambor não é permitida.

LIMPEZA A SECO:

SECAGEM À MÁQUINA:

V

P

P

F

F



ENVIO | TRANSPORTE

expresso

Trabalhamos com  parceiros de  referência na área das entregas para que as suas encomendas  cheguem até  si nos  
prazos combinados  e nas melhores condições.

Fazemos com o seu trabalho chegue até si de forma rápida e a um custo reduzido sem ter de se deslocar.

ENCOMENDAS FEITAS NAS LOJAS:

A encomenda é encaminhada para  a loja, o cliente é informado, procede a liquidação dos restantes 50% do valor, 
validando a encomenda.

ENCOMENDAS POR TRANSPORTADORA:

Os encargos de envio são cobrados ao cliente, salvo se a encomenda exceder os €500.
Se o pagamento for efectuado antes do envio por transferência bancária, aplica-se um desconto de 3% sobre o valor 
total da encomenda.

De 2ª a 6ª das 9h00 até às 18h00. Caso não esteja em casa, os CTT Expresso deixam um
 aviso postal  para o levantamento no prazo de 6 dias, numa estação de correios. 

Deverá apresentar o Bilhete de Identidade ou cartão de cidadão para levantar a encomenda
NIB: 003300004521086977805

TABELA DE PREÇOS:

PESO | REMESSA PREÇO

Até 5kg 4,35 €   21,37 €   

4,90 €   26,33 €   

5,45 €   36,20 €   

7,30 €   56,86 €   

1,20 €   

2,90 €  6,20 €  

2,99 €  6,55 €  

84,65 €   

4,73 €   

De 5kg a 10kg

De 10kg a 20kg

De 20kg a 30kg

Acima dos 30kg (€ por kg)

Até 2kg

De 2kg a 5kg

De 5kg a 10kg

De 10kg a 20kg

De 20kg a 30kg

Acima dos 30kg (€ por kg)

C
O

IN
N

T
N

T
E

E

  
L

IL
 

 F
U

X
O

 
H

A
S

C
T

EN
C

T
EN

LH
S

O
N

IN
TE

 / 
O

N
IN

TE
 - 

I
A PESO | REMESSA PREÇO

* valores estimativos * valores estimativos

Aos preços indicados acresce o IVA á taxa em vigor

Obj. á cobrança

EMS Sábado S
E

V
IÇ

O
R

S
 E

S
P

E
C

IA
IS Recolha pontual não efectuada

Material Frágil

PREÇO

PREÇO

PREÇO

PREÇO

Nome

(fotocopiável)

FORMULÁRIO ENCOMENDAS

Maxifardas Ind.Vestuário p/ Trabalho, Lda
Travessa do Cruzeiro
4580-281 Beire
Paredes

Telf.: 00351 255 776 527         Fax.: 255 776 528
www.maxifardas.com             email: escritamax@sapo.pt     

Morada Código Postal Cidade

N.º Contribuinte Data

e-mail Telefone Telemóvel

Refª Comercial Qtd. Tamanho Descrição Preço Unidade Subtotal

Total da encomendaObservações

Despesas de Envio

Iva

TotalAssinatura

Meio de Pagamento

Contra-Pagamento

Transferência Bancária (-3%)

€

€

€

€

€

€

€

€
€

€

€

€

€

€
€

€

€

€

€

€

€



ENVIO | TRANSPORTE

expresso

Trabalhamos com  parceiros de  referência na área das entregas para que as suas encomendas  cheguem até  si nos  
prazos combinados  e nas melhores condições.

Fazemos com o seu trabalho chegue até si de forma rápida e a um custo reduzido sem ter de se deslocar.

ENCOMENDAS FEITAS NAS LOJAS:

A encomenda é encaminhada para  a loja, o cliente é informado, procede a liquidação dos restantes 50% do valor, 
validando a encomenda.

ENCOMENDAS POR TRANSPORTADORA:

Os encargos de envio são cobrados ao cliente, salvo se a encomenda exceder os €500.
Se o pagamento for efectuado antes do envio por transferência bancária, aplica-se um desconto de 3% sobre o valor 
total da encomenda.

De 2ª a 6ª das 9h00 até às 18h00. Caso não esteja em casa, os CTT Expresso deixam um
 aviso postal  para o levantamento no prazo de 6 dias, numa estação de correios. 

Deverá apresentar o Bilhete de Identidade ou cartão de cidadão para levantar a encomenda
NIB: 003300004521086977805

TABELA DE PREÇOS:

PESO | REMESSA PREÇO

Até 5kg 4,35 €   21,37 €   

4,90 €   26,33 €   

5,45 €   36,20 €   

7,30 €   56,86 €   

1,20 €   

2,90 €  6,20 €  

2,99 €  6,55 €  

84,65 €   

4,73 €   

De 5kg a 10kg

De 10kg a 20kg

De 20kg a 30kg

Acima dos 30kg (€ por kg)

Até 2kg

De 2kg a 5kg

De 5kg a 10kg

De 10kg a 20kg

De 20kg a 30kg

Acima dos 30kg (€ por kg)
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* valores estimativos * valores estimativos

Aos preços indicados acresce o IVA á taxa em vigor
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PREÇO
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(fotocopiável)

FORMULÁRIO ENCOMENDAS

Maxifardas Ind.Vestuário p/ Trabalho, Lda
Travessa do Cruzeiro
4580-281 Beire
Paredes

Telf.: 00351 255 776 527         Fax.: 255 776 528
www.maxifardas.com             email: escritamax@sapo.pt     

Morada Código Postal Cidade

N.º Contribuinte Data

e-mail Telefone Telemóvel

Refª Comercial Qtd. Tamanho Descrição Preço Unidade Subtotal

Total da encomendaObservações

Despesas de Envio

Iva
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MÉTODO PARA RECOLHA DE MEDIDAS

TAMANHO

MEDIDA (cm) 50,0a55

3c

55,1a60

4c

60,1a65

5c

65,1a70

6 7c

70,1a75

8 9c

75,1a80

10 12c

80,1a85

14c

TAMANHO

MEDIDA (cm) 42,1a44

44c

44,1a46

46c

46,1a48

48c

48,1a50

50c

50,1a52

52c

52,1a54

54c

TAMANHO

MEDIDA (cm) 26,1a27

27c

27,1a28

28c

28,1a29

29c

29,1a30

30c

30,1a31

31c

31,1a32

32c

32,1a33

33c

TAMANHO

MEDIDA (cm) 44,1a48

24c

48,1a52

26c

52,1a56

28c

56,1a60

30c

60,1a64

32c

64,1a68

34c

68,1a72

36c

MEDIDA (cm) 56,1a60 60,1a64 64,1a68 68,1a72 75,1a79 79,1a83

TAMANHO 24c 26c 28c 30c 32c 34c

83,1a87

36c

MEDIDA (cm) 15,7a16,3 16,4a16,9 17,0a17,6 17,7a18,3 18,4a18,9 19,0a19,6 19,7a20,3 20,4a20,9 21,0a21,6

TAMANHO 26c 27c 28c 29c 30c 31c 32c 33c 34c

15,0a15,6

25c

21,7a22,3

35c

TAMANHOS | MEDIDAS

T1

T2

T3

T4

T5

T6

PERÍMETRO DA CABEÇA

PERÍMETRO DO PESCOÇO

PERÍMETRO DO PEITO
  

PERÍMETRO DA CINTURA

PERÍMETRO DA ANCA

COMPRIMENTO DO PÉ
  

PERÍMETRO DA CABEÇA
   - Medida retirada com a fita métrica 1 a 2 cm acima da linha das orelhas.

PERÍMETRO DO PESCOÇO
   - Medida retirada com a fita métrica na base do pescoço.

PERÍMETRO DO PEITO
   - Medida retirada com a fita métrica no alinhamento das axilas com o tórax.

PERÍMETRO DA CINTURA
   - Medida retirada com a fita métrica acima do osso da bacia.

PERÍMETRO DA ANCA
   - Medida retirada com a fita métrica no alinhamento da zona mais larga da 
coxa.

COMPRIMENTO DO PÉ
   - Medida retirada da base do pé completamente apoiada, desde o 
calcanhar até à ponta do dedo.Deve medir ambos os pés e apontar o
comprimento maior.

T4

T1

T2

T3

T5

T6

5c
A sigla c associa a palavra criança a cada tamanho. Assim a título de exemplo, quando a etiqueta de tamanho  marcar 5c, devemos entender por tamanho cinco 
criança.
O vestuário de criança foi projectado para alturas entre os 90cm e os 155cm, pelo que crianças com alturas superiores a 155cm devem ser fardadas segundo as 
tabelas de adulto.
Mencionar a altura da criança ou adulto aquando da recolha de medidas é vital para assegurar a qualidade dimensional.  

T4

T2

T3

T5

T6

T1

T4

T2

T3

T5

T6

T1

CRIANÇA

TABELA DE MEDIDAS

* AS  MEDIDAS  DEVEM  SER  TIRADAS O MAIS JUNTO AO CORPO POSSÍVEL, EVITANDO 
QUE O  VESTUÁRIO  INTERFIRA  NO CORRECTO APURAMENTO DOS PERÍMETROS.

m160
 O código m160, significa que a altura da pessoa do sexo feminino é menor que 160 cm de altura.

 O código M175, significa que a alturda pessoa do sexo feminino é maior que 175 cm de altura. 

T1

T2

T3

T4

T5

T6

TAMANHO

MEDIDA (cm) 34,1a35

33

35,1a36

34

36,1a37

35

37,1a38

36

38,1a39

37

39,1a40

38

40,1a41

39

41,1a42 42,1a43

40 41

33,1a34

42

43,1a4432,1a33

43 44

TAMANHO

MEDIDA (cm) 83,1a89

XXS

89,1a95

XS

95,1a101

S

101,1a107

M

107,1a113

L

77,1a83

XL

113,1a119 119,1a125

XXL XXXL

TAMANHO

MEDIDA (cm) 54,1a56

54

56,1a58

56

58,1a60

58

60,1a62

60

62,1a64

62

52,1a54

6452

50,1a52 64,1a66

66

TAMANHO

MEDIDA (cm) 72,1a76

38

76,1a80

40

80,1a84

42

84,1a88

44

88,1a92

46

92,1a96

48

96,1a100

50

100,1a104 104,1a108

52 5436

68,1a72 108,1a112

5634

64,1a68

MEDIDA (cm) 92,1a96 96,1a100 100,1a104 104,1a108 108,1a112 112,1a116 116,1a120 120,1a124 124,1a12888,1a92

TAMANHO 38 40 42 44 46 48 50 52 5436

128,1a132

56

84,1a88

34

MEDIDA (cm) 23,0a23,6 23,7a24,3 24,3a24,9 25,0a25,6 25,7a26,3 26,4a26,9 27,0a27,6 27,7a28,321,7a22,3 22,4a22,9

TAMANHO 37 38 39 40 41 42 43 4435 36

21,0a21,6

34

28,4a28,9

45

PERÍMETRO DA CABEÇA

PERÍMETRO DO PESCOÇO

PERÍMETRO DO PEITO
  

PERÍMETRO DA CINTURA

PERÍMETRO DA ANCA

COMPRIMENTO DO PÉ
  

T4

T2

T3

T5

T6

T1

M175

TAMANHOS | MEDIDAS

SENHORA

TABELA DE MEDIDAS

MÉTODO PARA RECOLHA DE MEDIDAS

PERÍMETRO DA CABEÇA
   - Medida retirada com a fita métrica 1 a 2 cm acima da linha das orelhas.

PERÍMETRO DO PESCOÇO
   - Medida retirada com a fita métrica na base do pescoço.

PERÍMETRO DO PEITO
   - Medida retirada com a fita métrica no alinhamento das axilas com o tórax.

PERÍMETRO DA CINTURA
   - Medida retirada com a fita métrica acima do osso da bacia.

PERÍMETRO DA ANCA
   - Medida retirada com a fita métrica no alinhamento da zona mais larga da 
coxa.

COMPRIMENTO DO PÉ
   - Medida retirada da base do pé completamente apoiada, desde o 
calcanhar até à ponta do dedo.Deve medir ambos os pés e apontar o
comprimento maior.

T4

T1

T2

T3

T5

T6
* AS  MEDIDAS  DEVEM  SER  TIRADAS O MAIS JUNTO AO CORPO POSSÍVEL, EVITANDO 
QUE O  VESTUÁRIO  INTERFIRA  NO CORRECTO APURAMENTO DOS PERÍMETROS.



MÉTODO PARA RECOLHA DE MEDIDAS

TAMANHO

MEDIDA (cm) 50,0a55

3c

55,1a60

4c

60,1a65

5c

65,1a70

6 7c

70,1a75

8 9c

75,1a80

10 12c

80,1a85

14c

TAMANHO

MEDIDA (cm) 42,1a44

44c

44,1a46

46c

46,1a48

48c

48,1a50

50c

50,1a52

52c

52,1a54

54c

TAMANHO

MEDIDA (cm) 26,1a27

27c

27,1a28

28c

28,1a29

29c

29,1a30

30c

30,1a31

31c

31,1a32

32c

32,1a33

33c

TAMANHO

MEDIDA (cm) 44,1a48

24c

48,1a52

26c

52,1a56

28c

56,1a60

30c

60,1a64

32c

64,1a68

34c

68,1a72

36c

MEDIDA (cm) 56,1a60 60,1a64 64,1a68 68,1a72 75,1a79 79,1a83

TAMANHO 24c 26c 28c 30c 32c 34c

83,1a87

36c

MEDIDA (cm) 15,7a16,3 16,4a16,9 17,0a17,6 17,7a18,3 18,4a18,9 19,0a19,6 19,7a20,3 20,4a20,9 21,0a21,6

TAMANHO 26c 27c 28c 29c 30c 31c 32c 33c 34c

15,0a15,6

25c

21,7a22,3

35c

TAMANHOS | MEDIDAS

T1

T2

T3

T4

T5

T6

PERÍMETRO DA CABEÇA

PERÍMETRO DO PESCOÇO

PERÍMETRO DO PEITO
  

PERÍMETRO DA CINTURA

PERÍMETRO DA ANCA

COMPRIMENTO DO PÉ
  

PERÍMETRO DA CABEÇA
   - Medida retirada com a fita métrica 1 a 2 cm acima da linha das orelhas.

PERÍMETRO DO PESCOÇO
   - Medida retirada com a fita métrica na base do pescoço.

PERÍMETRO DO PEITO
   - Medida retirada com a fita métrica no alinhamento das axilas com o tórax.

PERÍMETRO DA CINTURA
   - Medida retirada com a fita métrica acima do osso da bacia.

PERÍMETRO DA ANCA
   - Medida retirada com a fita métrica no alinhamento da zona mais larga da 
coxa.

COMPRIMENTO DO PÉ
   - Medida retirada da base do pé completamente apoiada, desde o 
calcanhar até à ponta do dedo.Deve medir ambos os pés e apontar o
comprimento maior.

T4

T1

T2

T3

T5

T6

5c
A sigla c associa a palavra criança a cada tamanho. Assim a título de exemplo, quando a etiqueta de tamanho  marcar 5c, devemos entender por tamanho cinco 
criança.
O vestuário de criança foi projectado para alturas entre os 90cm e os 155cm, pelo que crianças com alturas superiores a 155cm devem ser fardadas segundo as 
tabelas de adulto.
Mencionar a altura da criança ou adulto aquando da recolha de medidas é vital para assegurar a qualidade dimensional.  

T4

T2

T3

T5

T6

T1

T4

T2

T3

T5

T6

T1

CRIANÇA

TABELA DE MEDIDAS

* AS  MEDIDAS  DEVEM  SER  TIRADAS O MAIS JUNTO AO CORPO POSSÍVEL, EVITANDO 
QUE O  VESTUÁRIO  INTERFIRA  NO CORRECTO APURAMENTO DOS PERÍMETROS.

m160
 O código m160, significa que a altura da pessoa do sexo feminino é menor que 160 cm de altura.

 O código M175, significa que a alturda pessoa do sexo feminino é maior que 175 cm de altura. 

T1

T2

T3

T4

T5

T6

TAMANHO

MEDIDA (cm) 34,1a35

33

35,1a36

34

36,1a37

35

37,1a38

36

38,1a39

37

39,1a40

38

40,1a41

39

41,1a42 42,1a43

40 41

33,1a34

42

43,1a4432,1a33

43 44

TAMANHO

MEDIDA (cm) 83,1a89

XXS

89,1a95

XS

95,1a101

S

101,1a107

M

107,1a113

L

77,1a83

XL

113,1a119 119,1a125

XXL XXXL

TAMANHO

MEDIDA (cm) 54,1a56

54

56,1a58

56

58,1a60

58

60,1a62

60

62,1a64

62

52,1a54

6452

50,1a52 64,1a66

66

TAMANHO

MEDIDA (cm) 72,1a76

38

76,1a80

40

80,1a84

42

84,1a88

44

88,1a92

46

92,1a96

48

96,1a100

50

100,1a104 104,1a108

52 5436

68,1a72 108,1a112

5634

64,1a68

MEDIDA (cm) 92,1a96 96,1a100 100,1a104 104,1a108 108,1a112 112,1a116 116,1a120 120,1a124 124,1a12888,1a92

TAMANHO 38 40 42 44 46 48 50 52 5436

128,1a132

56

84,1a88

34

MEDIDA (cm) 23,0a23,6 23,7a24,3 24,3a24,9 25,0a25,6 25,7a26,3 26,4a26,9 27,0a27,6 27,7a28,321,7a22,3 22,4a22,9

TAMANHO 37 38 39 40 41 42 43 4435 36

21,0a21,6

34

28,4a28,9

45

PERÍMETRO DA CABEÇA

PERÍMETRO DO PESCOÇO

PERÍMETRO DO PEITO
  

PERÍMETRO DA CINTURA

PERÍMETRO DA ANCA

COMPRIMENTO DO PÉ
  

T4

T2

T3

T5

T6

T1

M175

TAMANHOS | MEDIDAS

SENHORA

TABELA DE MEDIDAS

MÉTODO PARA RECOLHA DE MEDIDAS

PERÍMETRO DA CABEÇA
   - Medida retirada com a fita métrica 1 a 2 cm acima da linha das orelhas.

PERÍMETRO DO PESCOÇO
   - Medida retirada com a fita métrica na base do pescoço.

PERÍMETRO DO PEITO
   - Medida retirada com a fita métrica no alinhamento das axilas com o tórax.

PERÍMETRO DA CINTURA
   - Medida retirada com a fita métrica acima do osso da bacia.

PERÍMETRO DA ANCA
   - Medida retirada com a fita métrica no alinhamento da zona mais larga da 
coxa.

COMPRIMENTO DO PÉ
   - Medida retirada da base do pé completamente apoiada, desde o 
calcanhar até à ponta do dedo.Deve medir ambos os pés e apontar o
comprimento maior.

T4

T1

T2

T3

T5

T6
* AS  MEDIDAS  DEVEM  SER  TIRADAS O MAIS JUNTO AO CORPO POSSÍVEL, EVITANDO 
QUE O  VESTUÁRIO  INTERFIRA  NO CORRECTO APURAMENTO DOS PERÍMETROS.



 O código m170, significa que a altura da pessoa do sexo masculino é menor que 170 cm de altura.

 O código M185, significa que a altura da pessoa do sexo masculino é maior que 185 cm de altura.

PERÍMETRO DA CINTURA

PERÍMETRO DA CABEÇA

PERÍMETRO DO PESCOÇO

TAMANHO

MEDIDA (cm) 34,1a35

35

35,1a36

36

36,1a37

37

37,1a38

38

38,1a39

39

39,1a40

40

40,1a41

41

41,1a42 42,1a43

42 43

45,1a46

44

43,1a44 44,1a45

45 46
PERÍMETRO DO PEITO
  

PERÍMETRO DA ANCA

COMPRIMENTO DO PÉ
  

TAMANHO

MEDIDA (cm) 84,1a91

S

91,1a98

M

98,1a105

L

105,1a112

XL

112,1a119

XXL

119,1a126

XXXL

126,1a133

XXXXL

77,1a84

XS

TAMANHO

MEDIDA (cm) 72,1a76

38

76,1a80

40

80,1a84

42

84,1a88

44

88,1a92

46

92,1a96

48

96,1a100

50

100,1a104 104,1a108

52 54 56

108,1a112

58

112,1a11668,1a72

36

MEDIDA (cm) 89,1a93 93,1a97 97,1a101 101,1a105 105,1a109 109,1a113 113,1a117 117,1a121121,1a125 125,1a129

TAMANHO 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56

129,1a133

58

85,1a89

36

MEDIDA (cm) 23,0a23,6 23,7a24,3 24,3a24,9 25,0a25,6 25,7a26,3 26,4a26,9 27,0a27,6 27,7a28,3 28,4a28,9 29,0a29,6

TAMANHO 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

22,4a22,9

36

29,7a30,3

47

TAMANHO

MEDIDA (cm) 54,1a56

56

56,1a58

58

58,1a60

60

60,1a62

62

62,1a64

64

64,1a66

66

52,1a54

54

66,1a68

68

T1

T2

T3

T4

T5

T6

TAMANHOS | MEDIDAS

m170

M185

HOMEM

TABELA DE MEDIDAS

T4

T2

T3

T5

T6

T1
MÉTODO PARA RECOLHA DE MEDIDAS

PERÍMETRO DA CABEÇA
   - Medida retirada com a fita métrica 1 a 2 cm acima da linha das orelhas.

PERÍMETRO DO PESCOÇO
   - Medida retirada com a fita métrica na base do pescoço.

PERÍMETRO DO PEITO
   - Medida retirada com a fita métrica no alinhamento das axilas com o tórax.

PERÍMETRO DA CINTURA
   - Medida retirada com a fita métrica acima do osso da bacia.

PERÍMETRO DA ANCA
   - Medida retirada com a fita métrica no alinhamento da zona mais larga da 
coxa.

COMPRIMENTO DO PÉ
   - Medida retirada da base do pé completamente apoiada, desde o 
calcanhar até à ponta do dedo.Deve medir ambos os pés e apontar o
comprimento maior.

T4

T1

T2

T3

T5

T6
* AS  MEDIDAS  DEVEM  SER  TIRADAS O MAIS JUNTO AO CORPO POSSÍVEL, EVITANDO 
QUE O  VESTUÁRIO  INTERFIRA  NO CORRECTO APURAMENTO DOS PERÍMETROS.



 O código m170, significa que a altura da pessoa do sexo masculino é menor que 170 cm de altura.

 O código M185, significa que a altura da pessoa do sexo masculino é maior que 185 cm de altura.

PERÍMETRO DA CINTURA

PERÍMETRO DA CABEÇA

PERÍMETRO DO PESCOÇO

TAMANHO

MEDIDA (cm) 34,1a35

35

35,1a36

36

36,1a37

37

37,1a38

38

38,1a39

39

39,1a40

40

40,1a41

41

41,1a42 42,1a43

42 43

45,1a46

44

43,1a44 44,1a45

45 46
PERÍMETRO DO PEITO
  

PERÍMETRO DA ANCA

COMPRIMENTO DO PÉ
  

TAMANHO

MEDIDA (cm) 84,1a91

S

91,1a98

M

98,1a105

L

105,1a112

XL

112,1a119

XXL

119,1a126

XXXL

126,1a133

XXXXL

77,1a84

XS

TAMANHO

MEDIDA (cm) 72,1a76

38

76,1a80

40

80,1a84

42

84,1a88

44

88,1a92

46

92,1a96

48

96,1a100

50

100,1a104 104,1a108

52 54 56

108,1a112

58

112,1a11668,1a72

36

MEDIDA (cm) 89,1a93 93,1a97 97,1a101 101,1a105 105,1a109 109,1a113 113,1a117 117,1a121121,1a125 125,1a129

TAMANHO 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56

129,1a133

58

85,1a89

36

MEDIDA (cm) 23,0a23,6 23,7a24,3 24,3a24,9 25,0a25,6 25,7a26,3 26,4a26,9 27,0a27,6 27,7a28,3 28,4a28,9 29,0a29,6

TAMANHO 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

22,4a22,9

36

29,7a30,3

47

TAMANHO

MEDIDA (cm) 54,1a56

56

56,1a58

58

58,1a60

60

60,1a62

62

62,1a64

64

64,1a66

66

52,1a54

54

66,1a68

68

T1

T2

T3

T4

T5

T6

TAMANHOS | MEDIDAS

m170

M185

HOMEM

TABELA DE MEDIDAS

T4

T2

T3

T5

T6

T1
MÉTODO PARA RECOLHA DE MEDIDAS

PERÍMETRO DA CABEÇA
   - Medida retirada com a fita métrica 1 a 2 cm acima da linha das orelhas.

PERÍMETRO DO PESCOÇO
   - Medida retirada com a fita métrica na base do pescoço.

PERÍMETRO DO PEITO
   - Medida retirada com a fita métrica no alinhamento das axilas com o tórax.

PERÍMETRO DA CINTURA
   - Medida retirada com a fita métrica acima do osso da bacia.

PERÍMETRO DA ANCA
   - Medida retirada com a fita métrica no alinhamento da zona mais larga da 
coxa.

COMPRIMENTO DO PÉ
   - Medida retirada da base do pé completamente apoiada, desde o 
calcanhar até à ponta do dedo.Deve medir ambos os pés e apontar o
comprimento maior.

T4

T1

T2

T3

T5

T6
* AS  MEDIDAS  DEVEM  SER  TIRADAS O MAIS JUNTO AO CORPO POSSÍVEL, EVITANDO 
QUE O  VESTUÁRIO  INTERFIRA  NO CORRECTO APURAMENTO DOS PERÍMETROS.



Travessa do Cruzeiro
4580-281 Beire
Paredes

telf.: 00351  255 776 527     Fax.: 255 776 528     e-mail: geral@maxifardas.com       

 www.maxifardas.com

Rua dos Desportos Ent. 19 Lojas L e M
4580 Paredes

telf.: 255 783 527      

Largo da Igreja de Paranhos nº20 
4200-325 Porto

telf.: 225 098 908     

Urb. Colina do Sol Lt 14 - Hilarião
2560-374 Torres Vedras

telf.: 261 104 777     

Loja Paredes

Loja Porto

Loja Torres Vedras

e-mail: maxifardaslojaprd@sapo.pt

e-mail: maxifardasbcl@sapo.pt

e-mail: maxifardas.tvedras@sapo.pt

Sede | Armazém | Fábrica
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