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protecção ocular

Os olhos são órgãos muito sensíveis do corpo  humano e como tal propícios a acidentes cujas causas podem ser das 
mais variadas, nomeadamente:

• Projecções de poeiras, provocadas por acção de correntes de ar, vento violento, operações de polimento; 
• De partículas metálicas ou não, provenientes de ferramentas ou de peças trabalhadas ou ainda devido à natureza das 

superfícies das peças;
• Partículas de tinta, líquidos corrosivos, reboco projectado, argamassa e ainda metal em fusão durante as operações 

de soldadura.

Quando a protecção dos olhos não puder ser assegurada por dispositivos de protecção colectiva, as protecções 
oculares individuais devem ser objecto de selecção criteriosa em função dos riscos associados à execução de cada tipo de 
trabalho.

 As suas principais características e utilizações são função das armações ou das oculares, podendo-se encontrar:
• Óculos com armações clássicas e com escudos: os clássicos protegem apenas choques moderados e só se aplicam 

quando não for necessária a protecção lateral, por exemplo em trabalhadores de torneamento, furação, trabalhos sobre pedra 
pouca dura, circulação das oficinas. 

• Óculos com armações e protecções laterais, protegem quaisquer projecções sólidas ou radiações que possam atingir 
o olho lateralmente, nomeadamente durante operações de esmerilagem e de soldadura a gás, nos trabalhos com madeira ou 
materiais plásticos e pelos ajudantes de soldadores a arco.

• Óculos lobo e de máscara: podem ser munidos com uma ou duas oculares que envolvem a região orbital, sendo as 
armações geralmente em materiais plásticos flexíveis e equipados com uma correia regulável.
 

Os óculos são utilizados na protecção contra poeiras, gases e vapores e contra projecções de partículas ou líquidos. 
Saliente-se que os óculos estanques às poeiras ou às projecções de partículas e de líquidos, são geralmente ventilados para evitar 
a condensação, mas deve ter-se em atenção que o dispositivo de ventilação é concebido em função do agente que se pretende 
proteger.

Para a escolha de protecção ocular adequada deve ter-se em atenção um conjunto de características que podem ser 
comuns a todas as utilizações, nomeadamente: as de boa transparência e campo de visão, neutralidade óptica, indeformabilidade; 
infamabilidade; resistência aos choques; resistência à abrasão; ausência de estilhaços cortantes por ocasião de uma rotura; e 
insensibilidade ao vapor de água.
 

Devem também considerar-se outras características específicas conforme os riscos na sua utilização, a própria forma e 
ainda os materiais que as constituem.

A importância da Protecção Ocular



• Lentes incolores em policarbonato.
• Resistente ao impacto.Protecção UV.
• Armação ajustável.
• Proporciona óptimo conforto. Lente curva.

• Norma EN 166; ANSI Z87.1

•
contra salpicos, pó, impactos, etc; 
• Características - Leve: desenhado para a máxima resistência, com mínimo de matéria para oferecer 
comodidade; Duração: Policarbonato com cobertura especial para resistência e durabilidade; Grau de 
impacto: protege contra partículas de alta velocidade;
• Acessórios Complementar: Fio de nylon para óculos;     

• Norma ANSI Z87.1 

 Óculo em policarbonato, com protecção UV, resistente ao impacto, armação ajustável, ideal protecção 

• Óculo com lentes de policarbonato, ventilação indirecta, leve, anti-embaciamento, armação em vinil 
flexível, protege contra partículas, salpicos químicos e protecção lateral, ideal protecção contra partículas e 
salpicos químicos;
• Características - Leve: desenhado para a máxima resistência, com mínimo de matéria para oferecer 
comodidade; Duração: Policarbonato com cobertura especial para resistência e durabilidade.

Ref. 40423

Ref. 40420

Ref. 40404
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Óculo de Protecção
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• Óculo com lentes de policarbonato, com armação em vinil flexível, ventilação directa; 
• Protege contra partículas de pó e impactos e com protecção lateral, ideal protecção contra pó e impactos;
• Características - Leve: desenhado para a máxima resistência, com mínimo de matéria para oferecer 
comodidade; Duração: Policarbonato com cobertura especial para resistência e durabilidade; Protecção 
Lateral: cumpre com a norma EN 166; Grau de impacto: protege contra partículas de alta velocidade;

• Norma EN 166, ANSI Z87.1

Ref. 40405

• Lentes incolores em policarbonato.
• Resistente ao impacto. Protecção UV.
• Armação ajustável.
• Proporciona óptimo conforto. Lente curva.

• Norma EN 166; ANSI Z87.1

Ref. 40425

Óculo Panorâmico

• Fio nylon, evita que os óculos escorreguem e caiam da face.

Ref. 40430
Fio nylon para óculos protecção



• Óculo com lentes de policarbonato ajustáveis, com protecção lateral e UV, protecção contra partículas a 
alta velocidade, ideal protecção contra salpicos, pó, impactos, etc;
• Características - Leve: desenhado para a máxima resistência, com mínimo de matéria para oferecer 
comodidade; Duração: Policarbonato com cobertura especial para resistência e durabilidade; Grau de 
impacto: protege contra partículas de alta velocidade; Protecção lateral: cumpre com a norma EN 166;
• Acessórios Complementar: Fio de nylon para óculos;
Disponível na versão anti-embaciante Refª 40427

• Norma EN 166, ANSI Z87.1  

Ref. 40424/7
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Ref. 40426

Ref. 40428

• Óculo com lentes de policarbonato anti-risco, resistente ao impacto, com armação ajustável, 
protecção UV, e protecção lateral e superior, ideal protecção contra salpicos, pó, impactos, etc;
• Características - Leve: desenhado para a máxima resistência, com mínimo de matéria para 
oferecer comodidade; Duração: Policarbonato com cobertura especial para resistência e 
durabilidade; Grau de impacto: protege contra partículas de alta velocidade; Protecção lateral: 
cumpre com a norma EN 166;
• Acessórios Complementar: Fio de nylon para óculos;

• Norma EN 166, ANSI Z87.1

• Óculo com lentes de policarbonato anti-risco,leve e resistente ao impacto, armação ajustável e protecção 
lateral, protecção UV, ideal protecção contra salpicos, pó e impactos;
• Características - Leve: desenhado para a máxima resistência, com mínimo de matéria para oferecer 
comodidade; Duração: Policarbonato com cobertura especial para resistência e durabilidade; Grau de 
impacto: protege contra partículas de alta velocidade;
• Acessórios Complementar: Fio de nylon para óculos; 

• Norma EN 166, ANSI Z87.1  

• Óculo com lentes em policarbonato, com protecção UV; resistente ao impacto, protecção lateral e 
superior, ideal protecção contra salpicos, pó, impactos, etc;
• Características - Leve: desenhado para a máxima resistência, com mínimo de matéria para 
oferecer comodidade; Duração: Policarbonato com cobertura especial para resistência e 
durabilidade; Grau de impacto: protege contra partículas de alta velocidade; Protecção lateral: 
cumpre com a norma EN 166;
• Acessórios Complementar: Fio de nylon para óculos;

• Norma EN 166, ANSI Z87.1 

• Óculo de protecção com armação azul e lente incolor em policarbonato, permite 3 posições de 
ângulo de lentes, patilha regulável, comodidade e rendimento, com canais de ventilação para evi-
tar embaciamento e calor. O ar húmido sai e o fresco entra, ajusta-se a qualquer perfil nasal, em caso 
de impacto absorve energia, lente dupla permite melhor visão e menor esforço ocular;
• Cobertura DX anti-embaciamento, protecção UV, anti-risco, resistente à abrasão, energia estática 
e salpicaduras químicas, cobertura orbital completa, protege todas as partes do olho de partículas, 
boa qualidade óptica (classe 1) lentes com apenas 29 gr;
• Ideal para trabalhos mecânicos;
• Norma EN 166, EN 170 

Ref. 40422

Ref. 40210

Óculo Protecção

Óculo Maxim Incolor
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• Peltor é uma marca registada 3M
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Óculo Maxim Bronze

•  Óculo de protecção com armação preta e lente em policarbonato espelhada de exterior e interior (para 
condições de muita e pouca luz), tanto para condições de muito sol e de baixa luz, a cobertura de espelho 
no interior da lente permite uma lente clara enquanto reflecte a luz em vez de absorvê-la, permite 3 posições 
de ângulo de lentes;
• Lentes patenteadas, não esféricas, para um campo de visão de 180º, uma cobertura excelente dos olhos, 
protegendo-os de partículas, protecção UV, brilho, anti-risco, TLV 55%, uma qualidade óptica perfeita 
(classe 1), patilha regulável, permite melhor ajuste, comodidade e rendimento, canal de ventilação através 
da lente para evitar embaciamento e calor, em caso de impacto absorve energia;
• Cobertura DX (anti-embaciamento, resistente à abrasão, energia estática e salpicaduras quimicas);
• Ideal para trabalhos mecânicos (interior/exterior);
• Peso: 29gr;

• Norma EN 166, EN 172

Óculo Maxim I/O
Ref. 40211

• Óculo de protecção com armação preta e lente em policarbonato bronze, permite 3 posições de ângulo de 
lentes;
• Lentes patenteadas, não esféricas, para um campo de visão de 180º, uma cobertura excelente dos olhos, 
protegendo-os de partículas, protecção UV, luz visível e luz azul, anti-risco, TLV 20%, uma qualidade óptica 
perfeita (classe 1), patilha regulável, permite melhor ajuste, comodidade e rendimento, canal de ventilação 
através da lente para evitar embaciamento e calor, em caso de impacto absorve energia;
• Cobertura DX (anti-embaciamento, resistente à abrasão, energia estática e salpicaduras químicas);
• Ideal para trabalhos mecânicos (interior/exterior);
• Peso:  29gr;

• Norma EN 166, EN 172

Ref. 40212

• Óculo de protecção com armação preta e lente em policarbonato amarela, permite 3 posições de ângulo 
de lentes;
• Lentes patenteadas, não esféricas, para um campo de visão de 180º, uma cobertura excelente dos olhos, 
protegendo-os de partículas, protecção UV, luz azul, anti-risco, aumenta o contras-te em condições de 
pouca luz, TLV 94%, uma qualidade óptica perfeita (classe 1), patilha regulável, permite melhor ajuste, 
comodidade e rendimento, canal de ventilação através da lente para evitar embaciamento e calor, em caso 
de impacto absorve energia;
• Cobertura DX (anti-embaciamento, resistente à abrasão, energia estática e salpicaduras químicas);
• Ideal para trabalhos mecânicos com brilho, trabalhos no exterior, inspecção de superfícies, tiro;
• Peso 29gr;

• Norma EN 166, EN 172   

Óculo Maxim Amarelo
Ref. 40213
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• Peltor é uma marca registada 3M

• Óculo de protecção
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• Norma EN 166, EN 170  

com armação cinza e azul com lente incolor em policarbonato.
Canais de ventilação para evitar embaciamento e calor. O ar húmido sai e o fresco entra.
Ajusta-se a qualquer perfil nasal.
Em caso de impacto absorve energia.
A lente dupla permite melhor visão e menor esforço ocular.
Cobertura DX, resistente à abrasão e a salpicaduras químicas.
Cobertura orbital completa, protege todas as partes do olho de partículas.
Boa qualidade óptica.
Cobertura anti-risco

Óculo Protecção Sport DX
Ref. 40094



• Óculo de protecção com armação preta e lente em policarbonato verde DIN5, permite 3 posições de 
ângulo de lentes;
• Lentes patenteadas, esféricas, para um campo de visão de 180º, uma cobertura excelente dos olhos, 
protegendo-os de partículas, protecção UV, protecção IV (infravermelhos), anti-risco, anti-embaciante, 
TLV 2%, uma qualidade óptica perfeita (classe 1), patilha regulável, permite melhor ajuste, comodidade e 
rendimento, canal de ventilação através da lente para evitar embaciamento e calor, resistente ao impacto;
• Cobertura DX (anti-embaciamento, anti-risco, anti-estático e resistência química);  
• Recomendado para trabalhos de soldadura  (de gás) e trabalhos mecânicos;
• Peso:  29gr; 

• Norma EN 166, EN 169

• Óculo de protecção com armação preta e lente em policarbonato incolor , permite 3 posições de ângulo 
de lentes;
• Lentes patenteadas, esféricas, para um campo de visão de 180º, uma cobertura excelente dos olhos, 
protegendo-os de partículas, protecção UV filtração a 100%, anti-risco, anti-embaciante, possibilidade de 
combinar com outros equipamentos de protecção (auriculares e capacetes), TLV 92%, uma qualidade 
óptica perfeita (classe 1), patilha regulável, permite melhor ajuste, comodidade e rendimento, canal de 
ventilação através da lente para evitar embaciamento e calor, resistente ao impacto e ao calor;
• Cobertura DX (anti-embaciamento, anti-risco, anti-estático e resistência química);  
• Recomendado para trabalhos mecânicos, situações de nevoeiro, trabalhos com arco eléctrico, trabalhos 
onde haja o risco de projecção de partículas sólidas metálicas ou de madeira e para as forças policiais;
• Peso:  29gr;

• Norma EN 166, EN 172 

Óculo Maxim Welding
Ref. 40261
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• Óculo de protecção com armação preta e lente verde em policarbonato DIN3, permite 3 posições de 
ângulo de lentes;
• Lentes patenteadas, esféricas, para um campo de visão de 180º, uma cobertura excelente dos olhos, 
protegendo-os de partículas, protecção UV, protecção IV (infravermelhos), anti-risco, anti-embaciante, 
TLV 15%, uma qualidade óptica perfeita (classe 1), patilha regulável, permite melhor ajuste, comodidade e 
rendimento, canal de ventilação através da lente para evitar embaciamento e calor, resistente ao impacto;
• Cobertura DX (anti-embaciamento, anti-risco, anti-estático e resistência química);  
• Recomendado para trabalhos de soldadura  (de gás) e trabalhos mecânicos;
• Peso: 29gr;

• Norma EN 166, EN 169

Ref. 40262
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Óculo Maxim Balistic Incolor
Ref. 40264

• Peltor é uma marca registada 3M

• Óculo de protecção com armação preta e lente em policarbonato incolor, permite 3 posições de ângulo de 
lentes;
• Lentes patenteadas, não esféricas, para um campo de visão de 180º, uma cobertura excelente dos olhos, 
protegendo-os de partículas, protecção UV, anti-risco,TLV 92%, uma qualidade óptica perfeita (classe 1), 
patilha regulável, permite melhor ajuste, comodidade e rendimento, canal de ventilação através da lente 
para evitar embaciamento e calor, em caso de impacto absorve energia;
• Cobertura DX (anti-embaciamento, resistente à abrasão, energia estática e salpicaduras químicas);
• Ideal para trabalhos mecânicos;
• Peso:  29gr;

• Norma EN 166, EN 170   

Óculo Maxim Incolor
Ref. 40214
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Óculo Maxim Balistic Amarelo

Pack Maxim Balistic DX

Óculo BX Incolor

Ref. 40273

Ref. 40131

• Óculo de protecção com armação preta e lente em policarbonato amarela, permite 3 posições de ângulo 
de lentes;
• Lentes patenteadas, esféricas, para um campo de visão de 180º, uma cobertura excelente dos olhos, 
protegendo-os de partículas, protecção UV filtração a 100%, anti-risco, anti-embaciante, protecção luz 
azul, possibilidade de combinar com outros equipamentos de protecção (auriculares e capacetes), TLV 
94%, uma qualidade óptica perfeita (classe 1), patilha regulável, permite melhor ajuste, comodidade e 
rendimento, canal de ventilação através da lente para evitar embaciamento e calor, resistente ao impacto e 
ao calor; Cobertura DX (anti-embaciamento, anti-risco, anti-estático e resistência química);  
• Recomendado para trabalhos mecânicos, situações de nevoeiro, trabalhos com arco eléctrico, trabalhos 
onde haja o risco de projecção de partículas sólidas metálicas ou de madeira, locais com pouca 
luminosidade, trabalhos de inspecção, tiro entre outros e para as forças policiais;
• Peso: 29gr;

• Norma EN 166, EN 170
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Ref. 40272

• Óculo de protecção em policarbonato com armação preta, permite 3 posições de ângulo de lentes;
• Lentes patenteadas, esféricas, para um campo de visão de 180º, uma cobertura excelente dos olhos, 
protegendo-os de partículas. Possibilidade de combinar com outros equipamentos de protecção 
(auriculares e capacetes), uma qualidade óptica perfeita (classe 1), patilha regulável, permite melhor 
ajuste, comodidade e rendimento, canal de ventilação através da lente para evitar embaciamento e calor, 
resistente ao impacto e ao calor;
• Cobertura DX (anti-embaciamento, anti-risco, anti-estático e resistência química);
• Acessórios: Caixa para óculos (12-0700-00PE), fio para óculos (16610-00000P);

• Norma EN 166, EN 170 (lente incolor)
• Norma EN 166, EN 172 (lente bronze, amarela e I/O)  

• Óculo de protecção com armação preta e lente em policarbonato incolor. Óptima qualidade óptica classe 1, 
com protecção sobre o olho para proteger melhor a face, patilhas suaves de extremo conforto, encaixe nasal 
universal, adapta-se a qualquer perfil nasal, permite 3 posições de ângulo de lentes, hastes ajustáveis que 
permitem 4 posições; Lentes com cobertura Hardium + (anti-embaciante e anti-risco), com filtro UV, 
resistente ao calor e impacto, TLV 92%; 
• Recomendado para trabalhos mecânicos, situações de nevoeiro, trabalhos com arco eléctrico, trabalhos 
onde haja o risco de projecção de partículas sólidas metálicas ou de madeira, radiação UV;
• Peso: 28gr;

• Norma EN 166, EN 170

• Peltor é uma marca registada 3M

• Óculo de protecção com armação preta e lente em policarbonato incolor I/O, permite 3 posições de ângulo de 
lentes;
• Lentes patenteadas (com revestimento espelhado), esféricas, para um campo de visão de 180º, uma 
cobertura excelente dos olhos, protegendo-os de partículas, protecção UV filtração a 100%, anti-risco, anti-
embaciante, I/O (quando está muito sol o seu revestimento espelhado, reflecte a luz, em vez de absorvê-la) , 
possibilidade de combinar com outros equipamentos de protecção (auriculares e capacetes), TLV 55%, uma 
qualidade óptica perfeita (classe 1), patilha regulável, permite melhor ajuste, comodidade e rendimento, canal 
de ventilação através da lente para evitar embaciamento e calor, resistente ao impacto e ao calor;
• Cobertura DX (anti-embaciamento, anti-risco, anti-estático e resistência química);  
• Pode utilizar-se tanto em condições de luz solar como para a luminosidade pouca intensa. Recomendado 
para trabalhos mecânicos, situações de nevoeiro, trabalhos com arco eléctrico, trabalhos onde haja o risco de 
projecção de partículas sólidas metálicas ou de madeira e para as forças policiais;
• Peso: 29gr;

• Norma EN 166, EN 172

Óculo Maxim Balistic I/O
Ref. 40266



•  Óculo de protecção com armação preta e lente em policarbonato cinza com protecção sobre o olho para 
proteger melhor a face, patilhas suaves de extremo conforto, encaixe nasal universal, adapta-se a qualquer 
perfil nasal, permite 3 posições de ângulo de lentes, hastes ajustáveis que permitem 4 posições;
• Lentes com cobertura Hardium + (anti-embaciante e anti-risco), com filtro solar, resistente ao calor e 
impacto, TLV 16%; 
• Recomendado para trabalhos mecânicos, situações de nevoeiro, trabalhos com arco eléctrico, trabalhos 
onde haja o risco de projecção de partículas sólidas metálicas ou de madeira, radiação UV e luz solar;
• Peso: 28gr;

• Norma EN 166, EN 172

• Óculo de protecção com armação metálica hipoalergética e lente em policarbonato incolor. Ponta nasal 
de altura variável para um ajuste perfeito, patilhas de borracha moldada para um conforto
e um ajuste extra. Lentes com curva pronunciada para uma cobertura óptica superior e um óptimo campo 
de visão, óptima qualidade óptica, classe 1;
• Lentes com cobertura Hardium + (anti-embaciante e anti-risco), com filtro UV, resistente ao calor e 
impacto, TLV 92%; 
• Recomendado para trabalhos mecânicos, situações de nevoeiro, trabalhos com arco eléctrico, trabalhos 
onde haja o risco de projecção de partículas sólidas metálicas ou de madeira;
• Peso:  36gr;

• Norma EN 166, EN 172, EN 169

Óculo BX Cinza
Ref. 40132
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• Óculo de protecção com armação em preto e lente em policarbonato bifocal incolor em 3 graduações +1,50, 
+2,00 e +2,50 dioptrias com protecção sobre o olho para proteger melhor a face, patilhas suaves de extremo 
conforto, encaixe nasal universal, adapta-se a qualquer perfil nasal, permite 3 posições de ângulo de lentes, 
hastes ajustáveis que permitem 4 posições;
• Lentes com cobertura Hardium + (anti-embaciante e anti-risco), com filtro UV resistente ao calor e impacto, 
TLV 92%; 
• Recomendado para trabalhos mecânicos, situações de nevoeiro, trabalhos com arco eléctrico, trabalhos 
onde haja o risco de projecção de partículas sólidas metálicas ou de madeira, radiação UV;
• Peso: 28gr;

• Norma EN 166, EN 170

• Óculo de protecção com armação metálica hipoalergética e lente em policarbonato ambar. Ponta nasal de 
altura variável para um ajuste perfeito, patilhas de borracha moldada para um conforto e um ajuste extra. Lentes 
com curva pronunciada para uma cobertura óptica superior e um óptimo campo de visão, óptima qualidade 
óptica, classe 1;
• Lentes com cobertura Hardium + (anti-embaciante e anti-risco), com filtro UV, resistente ao calor e impacto, 
TLV 87%; 
• Recomendado para trabalhos mecânicos, com pouca luminosidade, situações de nevoeiro, radiação UV e 
trabalhos com luz azul; 
• Peso: 36gr;

• Norma EN 166, EN 172, EN 169
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Óculo BX Incolor

Óculo Metaliks Sport Incolor

Óculo Metaliks Sport Amarelo

Ref. 40133

Ref. 40087

Ref. 40088

• Graduações
ref.

40133
40134
40135

+1,50
+2,00
+2,50

dioptrias

• Peltor é uma marca registada 3M
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Óculo Metaliks Sport Azul Espelhado

Óculo Solus Vermelho Espelhado

Óculo Solus Azul Espelhado

Óculo Solus Incolor

Ref. 40118

Ref. 40119

Ref. 40123

• Óculo de protecção com armação metálica hipoalergética e lente em policarbonato azul espelhado que 
reflecte a luz e protege o brilho. Ponta nasal de altura variável para um ajuste perfeito, patilhas de borracha 
moldada para um conforto e um ajuste extra, lentes com curva pronunciada para uma cobertura óptica 
superior e um óptimo campo de visão, óptima qualidade óptica, classe 1;
• Lentes com revestimento anti-risco no exterior, anti-embaciamento, filtro UV, resistente ao calor e 
impacto, TLV 13%;
• Recomendado para trabalhos mecânicos no exterior, construção, trabalhos com brilho solar e radiação 
UV;
• Peso: 36gr;

• Norma EN 166, EN 172, EN 169

• Óculo de protecção de lente em policarbonato azul espelhada. Excelente conforto e comodidade, 
ajustando-se a qualquer perfil nasal, a curvatura da lente optimiza o ajuste, o campo de visão e a cobertura 
ocular, óptima qualidade óptica, classe 1;
• Lentes com filtro 100%  UV, resistente ao calor e impacto, TLV 15%; 
• Recomendado para trabalhos no exterior onde existe brilho solar, condutores de veículos pesados e 
máquinas, condutores fabris, indústrias onde existe médios e altos níveis de luz incandescente, lâmpadas 
fluorescentes ou para laboratórios químicos, trabalhos onde existem raios UV e com arco eléctrico;
• Peso: 23gr;

• Norma EN 166, EN 172
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Ref. 40089

• Óculo de protecção de lente em policarbonato vermelha espelhada, excelente conforto e comodidade, 
ajustando-se a qualquer perfil nasal, a curvatura da lente optimiza o ajuste, o campo de visão e a cobertura 
ocular, óptima qualidade óptica, classe 1;
• Lentes com revestimento espelhado permite reflectir a luz quando está muito sol, filtro 100%  UV, 
resistente ao calor e impacto, TLV 15%; 
• Recomendado para trabalhos no exterior onde existe brilho solar, trabalhos onde existem raios UV e com 
arco eléctrico;
• Peso: 23gr;

• Norma EN 166, EN 172

•  Óculo de protecção de lente em policarbonato incolor, excelente conforto e comodidade, ajustando-se a 
qualquer perfil nasal, a curvatura da lente optimiza o ajuste, o campo de visão e a cobertura ocular, óptima 
qualidade óptica, classe 1;
• Lentes com cobertura (DX anti-embaciamento, anti-risco, anti-estático, resistência química), filtro 
100%  UV, resistente ao calor e impacto, TLV 92%; 
• Recomendado para trabalhos mecânicos, situações de nevoeiro, trabalhos onde exista radiação UV, 
trabalhos onde haja o risco de projecção de partículas sólidas metálicas ou de madeira;
• Disponível com hastes em azul/cinza Refª 40123 e preta/laranja Refª 40122;
•Peso: 23gr;

• Norma EN 166, EN 170

• Peltor é uma marca registada 3M



•  Óculo de protecção de lente em policarbonato bronze. Excelente conforto e comodidade, ajustando-se a 
qualquer perfil nasal, a curvatura da lente optimiza o ajuste, o campo de visão e a cobertura ocular, óptima 
qualidade óptica, classe 1;
• Lentes com cobertura DX (anti-embaciamento, anti-risco, anti-estático, resistência química), filtro 
100%  UV, protecção luz azul, resistente ao calor e impacto, TLV 16%; 
• Recomendado para trabalhos mecânicos, trabalhos ao ar livre, trabalhos onde haja o risco de projecção 
de partículas sólidas metálicas ou de madeira;
• Peso: 23gr;

• Norma EN 166, EN 172

• Óculo de protecção de lente em policarbonato amarela. Excelente conforto e comodidade, ajustando-se a 
qualquer perfil nasal, a curvatura da lente optimiza o ajuste, o campo de visão e a cobertura ocular, óptima 
qualidade óptica, classe 1;
• Lentes com cobertura DX (anti-embaciamento, anti-risco, anti-estático, resistência química), filtro 
100%  UV, protecção de luz azul, resistente ao calor e impacto, TLV 94%;
• Recomendado para trabalhos mecânicos, situações de nevoeiro, trabalhos que haja o risco de projecção 
de partículas sólidas metálicas ou de madeira, trabalhos onde existem raios UV, com arco eléctrico, locais 
com pouca luminosidade, trabalhos de inspecção, tiro, entre outros;
• Peso: 23gr;

• Norma EN 166, EN 170

• Design unissexo e moderno que oferece excelente cobertura e campo de visão.
• Protecção contra partículas de alta velocidade a baixa energia (F) em condições extremas de temperatura 
-5ºC e + 55ºC (T).
• Protecção contra a radiação UV (En170).
• Protecção contra a luz solar (EN172 – apenas lente cinza).
• Lentes de Classe Óptica 1 para óptima claridade e utilização prolongada.
• Extremamente leves (26gr), para um óptimo conforto.
• Design arredondado para excelente cobertura e campo de visão.
• Lentes robustas de policarbonato com revestimento anti-risco para prolongar a vida útil da lente e 
melhorar a visão.

• Norma EN 166, EN 170, EN 172

Óculo Solus Bronze
Ref. 40115
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• Óculo de protecção de lente em policarbonato I/O. Excelente conforto e comodidade, ajustando-se a 
qualquer perfil nasal, a curvatura da lente optimiza o ajuste, o campo de visão e a cobertura ocular, óptima 
qualidade óptica, classe 1;
• Lentes com filtro 100%  UV, resistente ao calor e impacto, TLV 55%, I/O (quando está muito sol o seu 
revestimento espelhado, reflecte a luz, em vez de absorvê-la);
• Recomendado para trabalhos mecânicos, trabalhos que haja o risco de projecção de partículas sólidas 
metálicas ou de madeira, trabalhos onde existem raios UV, com arco eléctrico, pode utilizar-se tanto em 
condições de luz solar como para luminosidade pouco intensa;
• Peso:  23gr;

• Norma EN 166, EN 172
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Óculo Solus I/O

Óculo Solus Amarelo

Óculo Virtua AP HD Lente incolor

Ref. 40116

Ref. 40117

Ref. 40096

• Peltor é uma marca registada 3M
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Óculo Tora Incolor

Óculo Tora Bronze

Ref. 40215

Ref. 40216

• Óculo de protecção em policarbonato bronze;
• Lente curva de base 9D oferece uma excelente visão periférica e uma perfeita protecção lateral, 
extremamente ligeira, boa qualidade óptica (classe 1), TLV: 20%;
• Inclui cordão em nylon de ajuste (retirável facilmente);
• Protege contra impactos, a temperaturas extremas (45m/s  entre -5º e 55ºC, resistente a temperaturas a 
cima dos 90º, protecção UV, luz visível e luz azul (480 nm), anti-risco e anti-embaciante;
• Ideal para trabalhos mecânicos onde exista um nível elevado de luz (solar), trabalhos no exterior e de 
construção;
• Peso: 22gr;

• Norma EN 166, EN 170, EN 172
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•  Óculo de protecção em policarbonato incolor;
• Lente curva de base 9D oferece uma excelente visão periférica e uma perfeita protecção lateral, 
extremamente ligeiras, boa qualidade óptica (classe 1), TLV: 92%;
• Inclui cordão em nylon de ajuste (retirável facilmente);
• Protege contra impactos, UV, anti-risco e anti-embaciante;
• Ideal para trabalhos mecânicos, no exterior e condução;
• Peso: 22gr;

• Norma EN 166, EN 170, EN 172

• Peltor é uma marca registada 3M

• Design unissexo e moderno que oferece excelente cobertura e campo de visão.
• Protecção contra partículas de alta velocidade a baixa energia (F) em condições extremas de temperatura 
-5ºC e + 55ºC (T).
• Protecção contra a radiação UV (En170).
• Protecção contra a luz solar (EN172 – apenas lente cinza).
• Lentes de Classe Óptica 1 para óptima claridade e utilização prolongada.
• Extremamente leves (26gr), para um óptimo conforto.
• Design arredondado para excelente cobertura e campo de visão.
• Lentes robustas de policarbonato com revestimento anti-risco para prolongar a vida útil da lente e 
melhorar a visão.

• Norma EN 166, EN 170, EN 172

Óculo Virtua AP HD Lente cinza
Ref. 40096

•  Óculo de protecção em policarbonato amarelo;
• Lente curva de base 9D oferece uma excelente visão periférica e uma perfeita protecção lateral, 
extremamente ligeira, boa qualidade óptica (classe 1), TLV: 94%;
• Inclui cordão em nylon de ajuste (retirável facilmente);
• Protege contra impactos, protecção UV, luz visível e luz azul (480 nm) aumenta o contraste em condições 
de luz reduzida, anti-risco e anti-embaciante;
• Ideal para trabalhos mecânicos, trabalhos no exterior, inspecção de superfícies e tiro; 
• Peso: 22gr;

• Norma EN 166, EN 170, EN 172

Óculo Tora Amarelo
Ref. 40217



• Óculo de protecção com lente azul espelhada em policarbonato e armação em nylon de alta qualidade, 
com excelente conforto, comodidade, ajusta-se a qualquer perfil nasal, sistema de ventilação na ponta 
nasal e nas patilhas, hastes curvadas para melhor ajuste à cabeça, optima qualidade óptica classe1;
• Cobertura Hardium (Anti-risco), filtro 100% UV, lente espelhada de alta qualidade, resistência ao calor e 
impacto, TLV 13%; 
• Possibilidade de usar outros equipamentos de protecção (capacetes);
• Recomendado para trabalhos no exterior onde existe brilho solar, trabalhos onde existem raios UV, com 
arco eléctrico, trabalhos que haja o risco de projecção de partículas sólidas metálicas ou de madeira;
• Peso:  27gr;

• Norma EN 166, EN 172
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• Óculo de protecção com lente I/O em policarbonato e armação em nylon de alta qualidade, com excelente 
conforto, comodidade, ajusta-se a qualquer perfil nasal, sistema de ventilação na ponta nasal e nas patilhas, 
hastes curvadas para melhor ajuste à cabeça, optima qualidade óptica classe1;
• Cobertura Hardium (Anti-risco), filtro 100% UV, I/O (quando está muito sol o seu revestimento espelhado, 
reflecte a luz em vez de absorvê-la), resistência ao calor e impacto, TLV 45%; 
• Possibilidade de usar outros equipamentos de protecção (capacetes);
• Recomendado para trabalhos no exterior onde existe brilho solar, trabalhos onde existem raios UV, com arco 
eléctrico, trabalhos que haja o risco de projecção de partículas sólidas metálicas ou de madeira, pode-se 
utilizar tanto em condições de luz solar como uma luminosidade pouco intensa;
• Peso: 27gr;

• Norma EN166, EN172;

• Óculo de protecção com  lente vermelha espelhada em policarbonato e armação em nylon de alta qualidade, 
com excelente conforto, comodidade, ajusta-se a qualquer perfil nasal, sistema de ventilação na ponta nasal e 
nas patilhas, astes curvadas para melhor ajuste à cabeça, optima qualidade óptica classe1;
• Cobertura Hardium (Anti-risco), filtro 100% UV, lente espelhada de alta qualidade, resistência ao calor e 
impacto, TLV 17%; 
• Possibilidade de usar outros equipamentos de protecção (capacetes);
• Recomendado para trabalhos no exterior onde existe brilho solar, trabalhos onde existem raios UV, com arco 
eléctrico, trabalhos que haja o risco de projecção de partículas sólidas metálicas ou de madeira;
• Peso: 27gr;

• Norma EN 166, EN 172
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Óculo Fuel Azul Espelhado

Óculo Fuel Vermelho Espelhado

Ref. 40126

Ref. 40127

Ref. 40128

• Peltor é uma marca registada 3M

Óculo Fuel Bronze 
• Óculo de protecção com lente bronze em policarbonato e armação em nylon de alta qualidade, com 
excelente conforto, comodidade, ajusta-se a qualquer perfil nasal, sistema de ventilação na ponta nasal e 
nas patilhas, hastes curvadas para melhor ajuste à cabeça, óptima qualidade óptica classe1;
• Cobertura Hardium + (Anti-risco e anti-embaciante), filtro 100% UV, resistência ao calor e impacto, TLV 
16%; 
• Possibilidade de usar outros equipamentos de protecção (capacetes);
• Recomendado para trabalhos no exterior onde existe brilho solar e situações de nevoeiro, trabalhos onde 
existem raios UV, com arco eléctrico, trabalhos que haja o risco de projecção de partículas sólidas 
metálicas ou de madeira;
• Peso: 27gr;

• Norma EN 166, EN 172

Ref. 40129
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Óculo Marcus Gronholm Incolor

Óculo Led Light Vision

Óculo OX2000

Ref. 40275

Ref. 40130

Ref. 40137

• Óculo de protecção com lente incolor em policarbonato e armação preta, lente em policarbonato 
profundamente curvada para um campo de visão mais alargado, patilha regulável, permite melhor ajuste, 
comodidade e rendimento, ajusta-se a qualquer perfil nasal, óptima qualidade óptica classe1, hastes de 
metal hipoalérgicas,  com as pontas em borracha no interior o que permite melhor ajuste, aderência e 
proporciona óptimo conforto; 
• Resistência ao impacto, 100% filtração UV, radiação UV (arco eléctrico), TLV 92%; 
• Possibilidade de usar com outros equipamentos de protecção;
• Recomendado para trabalhos mecânicos, partículas sólidas e construção;
• Disponível também em lente bronze Refª40276 e  lente azul Refª 40277; 
• Peso: 36gr;

• Norma EN 166, EN 170  

• Óculo de protecção em policarbonato com hastes azuis e lente incolor, protecção lateral e superior, 
proporciona óptimo ajuste, comodidade e rendimento, ajustável em 5 posições, ponta das hastes em 
borracha no interior o que permite melhor ajuste e aderência, sem componentes metálicos, apropriados 
para usar sobre qualquer óculo graduado, óptima qualidade óptica classe1;
• Cobertura DX (Anti-embaciamento, anti-risco, anti-estática, resistência química), 100% filtração UV, 
resistência ao impacto, TLV 92%; 
• Recomendado para trabalhos mecânicos, com arco eléctrico, trabalhos onde haja o risco de projecção 
partículas sólidas metálicas e nevoeiro;
• Peso: 35gr;

• Norma EN 166, EN 170
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• Óculo de protecção em policarbonato armação preta e cinza e lente incolor, ponta nasal de altura variável 
para um ajuste perfeito, patilhas de borracha moldada para um conforto e um ajuste extra, lentes com curva 
pronunciada para uma cobertura óptica superior e um óptimo campo de visão, óptima classe 1;
• Cobertura Hardium + (anti-embaciamento e anti-risco), filtro 100% UV. Permite iluminar zonas escuras, 
ao mesmo tempo protege os seus olhos e tem as mãos livres para trabalhar, resistência ao impacto em 
temperaturas extremas, TLV 13%; 
• Óculo equipado com um LED (Light Emiting Diode), ultra brilhante e ajustável com uma pilha de longa 
duração (+ de 50 hrs);
• Possibilidade de usar outros equipamentos de protecção (capacetes);
• Recomendado para trabalhos com electricidade, reparação de automóveis, canalização, mecânicos em 
ambientes escuros;
• Acessórios: Bolsa de microfibra que protege e serve para limpar o óculo (incluído);
• Peso: 27gr;

• Norma EN 166, EN 172

• Peltor é uma marca registada 3M

• Óculo de protecção em policarbonato com hastes azuis e lente incolor, protecção lateral e superior, 
proporciona óptimo ajuste, comodidade e rendimento, hastes ajustáveis, ponta das hastes em borracha no 
interior o que permite melhor ajuste, sem componentes metálicos, apropriados para usar sobre qualquer 
óculo graduado, possibilidade de combinar com outros equipamentos de protecção, óptima qualidade 
óptica classe1;
• Cobertura DX (anti-embaciamento, anti-risco, anti-estática, resistência química), 100% filtração UV, 
resistência ao impacto, TLV 92%; 
• Recomendado para trabalhos mecânicos, com arco eléctrico, trabalhos onde haja o risco de projecção 
partículas sólidas metálicas, nevoeiro e para electricistas e para trabalhos de inspecção;
• Peso:  35gr; 

• Norma EN 166, EN 170  

Óculo OX3000
Ref. 40138



• Visor em policarbonato, com sistema de ventilação ajustável, extremamente leve, excelente conforto 
ajusta-se a qualquer perfil nasal, possibilidade de combinar com outros equipamentos de protecção, 
óptima qualidade óptica classe1;
• Recomendado para trabalhos gerais, aplicações químicas,  indústria automóvel, trabalhos mecânicos 
em condições extremas;
• Acessórios Óculo Refª 40142.
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• Óculo de protecção em TPE que é um material característico pela sua leveza, suavidade mesmo em 
temperaturas extremas e pela sua resistência a produtos químicos (termoplástico elastómero). Leves, 
excelente conforto, canal de ventilação, banda de nylon ajustável, ajusta-se a qualquer perfil nasal, 
possibilidade de combinar com outros equipamentos de protecção, óptima qualidade óptica classe1;
• Cobertura DX (anti-embaciamento, anti-risco, anti-estática, resistência química), 100% filtração UV, 
resistência ao impacto, TLV 92%; 
• Recomendado para trabalhos gerais, aplicações químicas, partículas sólidas, indústria automóvel, trabalhos 
mecânicos, trabalhos em condições extremas;
• Acessórios: Visor de policarbonato Refª 40144, lentes de substituição Refª 40143; 

• Norma EN 166, EN 170

• Óculo panorâmico com armação em PVC, lente em policarbonato incolor com cobertura DX, filtro UV, com 
boa qualidade óptica classe 1, sistema de ventilação indirecta para evitar pó e líquidos. TLV 92%; 
• Armação em PVC com área de apoio ampla em redor da cara para aumentar o conforto, bandas de cabeça em 
nylon, ampla correia elástica de nylon (25 mm) facilmente ajustável, pode-se utilizar juntamente com óculos 
graduados e máscaras de protecção;
• Inclui 2 películas de poliéster que se podem substituir facilmente;
• Características: As características de ventilação e cobertura  oferece protecção do utilizador em caso de 
salpicos ou spray de líquidos nocivos acidentais. O desenho oferece resistência á penetração e adesão de 
metal fundido. O desenho das características de ventilação resiste á penetração de partículas grandes de pó 
para oferecer protecção ao utilizador;
• Acessórios: película transparente em poliéster descartável para óculos Fahrenheit T-N-WEAR (caixa de 10 
unidades) Refª 40221;
• Recomendado para pinturas;

• Norma EN 166, EN 170
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rÓculo Modum-R

Visor Modum-R

Óculo Fahrenheit T-N-WEAR

Ref. 40142

Ref. 40144

Ref. 40220

• Peltor é uma marca registada 3M

Óculo Fahrenheit
• Óculo panorâmico com armação em PVC, lente em policarbonato incolor com cobertura DX, filtro UV, 
com boa qualidade óptica classe 1,  sistema de ventilação indirecta para evitar pó e líquidos, TLV 92%; 
• Armação em PVC incolor com área de apoio ampla em redor da cara para aumentar o conforto, bandas de 
cabeça em nylon, ampla correia elástica de nylon (25 mm) facilmente ajustável, pode-se utilizar juntamente 
com óculos graduados e máscaras de protecção;
• Características: As características de ventilação e cobertura  oferece protecção do utilizador em caso de 
salpicos ou spray de líquidos nocivos acidentais. O desenho oferece resistência á penetração e adesão de 
metal fundido. O desenho das características de ventilação resiste á penetração de partículas grandes de pó 
para oferecer protecção ao utilizador;
• Recomendado para trabalhos mecânicos;

• Norma EN 166, EN 170

Ref. 40222
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Óculo Fahrenheit T-N-WEAR

Óculo Fahrenheit para Capacete G3000

Óculo para Capacete Peltor

Ref. 40223

Ref. 40224

Ref. 40140

• Óculo panorâmico com armação em PVC com área de apoio ampla em redor da cara para aumentar o 
conforto, lente em acetato incolor com  filtro UV, anti-embaciamento e anti-risco, com óptima protecção 
contra riscos e químicos, com boa qualidade óptica classe 1, sem ventilação, bandas de cabeça em 
neopreno, TLV  92%;
• Pode-se utilizar juntamente com óculos graduados e máscaras de protecção. Características: O desenho 
oferece resistência á penetração e adesão de metal fundido;
• Recomendado para trabalhos mecânicos e aplicações químicas;

• Norma EN 166

• Óculo integrado, com lente à prova de golpes, resistentes à electricidade estática e produtos químicos permitindo assim excelente 
protecção contra partículas, pó entre outros, patilhas articuladas em vários pontos para facilitar o seu ajuste, conforme a necessidade 
de cada utilizador, fácil colocação no arnês do capacete, especialmente desenhado par usar com os capacetes Peltor;
• Disponível em várias cores de lentes, ? incolor Refª 40139, ? amarelo Refª 40140 e ? cinza Refª 40141. Protege o usuário em caso de 
salpicaduras e líquidos perigosos. Recomendado para trabalhos mecânicos e aplicações químicas;

• Norma EN 166
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Ref. 40222

• Óculo panorâmico com lente em acetato incolor, com cobertura Hardium + (anti-risco e anti-
embaciamento) e filtro UV, sem ventilação; 
• Bandas de cabeça em nylon, quando estes não estão a ser utilizados, podem ser colocados sobre o 
capacete, especialmente desenhado e adequado para usar com o capacete G3000 (Refª 60350 a 60357);
• Características: Resistente à penetração e adesão de metal fundido. Protege o usuário em caso de 
salpicaduras e líquidos perigosos. Resistente à penetração de grandes partículas de pó;
• Recomendado para trabalhos mecânicos e aplicações químicas;

• Norma EN 166

• Peltor é uma marca registada 3M

Óculo Nassau Rave Incolor
Ref. 40001

• Óculo de protecção em policarbonato com armação azul e lente incolor, protecção frontal e lateral, 
ajustável longitudinalmente em 4 posições, permite 3 posições de ângulo de lentes, boa qualidade óptica 
classe 1, TLV 92%, com sistema de ventila-ção integrado na protecção frontal, resistente ao calor e ao 
impacto;
• Cobertura DX (anti-embaciamento, anti-risco, energia estática e salpicaduras químicas), filtro 100% UV 
resistente à abrasão;
• Ideal para uso geral e trabalhos mecânicos;
• Peso: 33gr; 

• Norma EN 166, EN 172



• Óculo de protecção em policarbonato com armação preta e lente incolor, protecção frontal e lateral, 
ajustável longitudinalmente em 4 posições, boa qualidade óptica classe 1, TLV 92%, com sistema de 
ventilação integrado na protecção frontal, resistente ao calor e ao impacto;
•  Cobertura DX (anti-embaciamento, anti-risco, energia estática e salpicaduras químicas), protecção 
100% UV, resistente à abrasão;
• Ideal para uso geral e trabalhos mecânicos;
• Peso: 33 gr; 

• Norma EN 166, EN 172

• Óculo de protecção em policarbonato lente incolor, hastes ajustáveis e patenteadas, ajuste da lente 
pantoscópica em 3 posições, boa qualidade óptica classe 1 ajusta-se a qualquer perfil nasal, TLV 92%, 
resistente ao calor e ao impacto;
•  Cobertura DX (anti-embaciamento, anti-risco, anula a energia estática e protege as lentes de produtos 
químicos), protecção 100% UV, ;
• Ideal para uso geral, trabalhos mecânicos e com metal e madeira;
• Peso: 27gr; 

• Norma EN 166;

35

• Óculo de protecção em policarbonato com armação preta e lente amarela, protecção frontal e lateral, 
ajustável longitudinalmente em 4 posições, boa qualidade óptica classe 1, TLV 94%, sistema de ventilação 
integrado na protecção frontal, resistente ao calor e ao impacto;
• Cobertura DX (anti-embaciamento, anti-risco, energia estática e salpicaduras químicas), protecção UV 
100%, resistente à abrasão;
• Ideal para uso geral e trabalhos mecânicos;
• Peso: 33 gr; 

• Norma EN 166, EN 172
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rÓculo Nassau Plus Incolor

Óculo Nassau Plus Amarelo

Óculo Lexa Incolor

Ref. 40020

Ref. 40022

Ref. 40004

Óculo Lexa Amarelo

• Óculo de protecção em policarbonato lente amarela, hastes ajustáveis e patenteadas, ajuste da lente pan-
toscópia em 3 posições, boa qualidade óptica classe 1, ajusta-se a qualquer perfil nasal, TLV 94%, 
resistente ao calor e ao impacto;
• Cobertura DX (anti-embaciamento, anti-risco, anula a energia estática e protege as lentes de produtos 
químicos), protecção 100% UV e luz azul, aumenta o contraste em condições de pouca luz;
• Ideal para trabalhos mecânicos com muita luz , no exterior e inspecção de superfícies;
• Peso: 27gr;

• Norma EN 166

Ref. 40006

• Peltor é uma marca registada 3M
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Óculo Lexa Vermelho
Ref. 40007

• Óculo de protecção em policarbonato com lente vermelha, astes ajustáveis e patenteadas, ajuste da lente 
pantoscópica em 3 posições, boa qualidade óptica classe1,ajusta-se a qualquer perfil nasal, TLV 50%, 
resistente ao calor e ao impacto;
• Cobertura DX (anti-embaciamento, anti risco, anula a energia está-tica e protege as lentes de produtos 
químicos), protecção 100% UV e luz visível, redução de infra-vermelhos;
• Ideal para auxiliar de soldador;
• Peso: 27gr;

• Norma EN 166
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Óculo Duralite Incolor
Ref. 40025

• Óculo de protecção em policarbonato com armação preta em nylon e lente incolor em policarbonato, 
desenho tradicional, boa qualidade óptica classe 1 sem distorção. TLV: 92%, resistência a impactos, ao 
calor e anti-risco; 
• Ideal para trabalhos mecânicos, trabalhos com risco de projecção de partículas sólidas, serração e corte 
de pedra;
• Peso: 36 gr;  

• Norma EN 166

• Óculo de protecção em policarbonato com armação e lente incolor, anti-risco, protecção UV,  podem 
usar-se com óculos graduados, protecção lateral e frontal, excelente cobertura e protecção panorâmica, 
protecção de partículas de alta velocidade;
• Ideal para trabalhos mecânicos, trabalhos com risco de projecção de partículas, trabalhos com pedra, 
trabalhos com madeira, e trabalhos com água a alta pressão;

• Norma EN 166, EN 170

• Óculo de protecção em policarbonato com armação preta e lente incolor, lentes biomórficas com cobertura 
DX anti-embaciante , ponta nasal anti-deslizante, hastes de comprimento ajustável em dois tamanhos, TLV: 
92%;  
• Anti-risco, protecção lateral, resistente a partículas de alta velocidade; 
• Ideal para trabalhos mecânicos, trabalhos com riscos térmicos, riscos químicos, serração, perfuração, 
radiações ultravioletas;
• Peso: 22gr;

•  Norma EN 166

Óculo Visitor

Óculo SX

Ref. 40032

Ref. 40033

• Óculo de protecção em policarbonato com armação azul e lente incolor, lentes biomórficas, com 
cobertura DX (anti-embaciante, energia estática, abrasão e salpicos químicos), campo de visão mais 
extenso, excelente qualidade óptica, hastes ajustáveis, desenho desportivo de maior conforto, TLV: 92%;  
• Anti-risco, protecção UV, protecção lateral, protecção a impactos; 
• Ideal para trabalhos mecânicos, com riscos térmicos e químicos; 
• Peso: 26gr;

• Norma EN 166

Óculo QX 1000 Incolor
Ref. 40041

• Peltor é uma marca registada 3M



• Óculo de protecção em policarbonato com armação azul e lente incolor, lentes biomórficas, com 
cobertura DX (anti-embaciamento, anti-risco, anula a energia estática, abrasão e salpicos químicos), 
excelente qualidade óptica, ponta nasal reversível, hastes giratórias, desenho desportivo, TLV: 92%; 
Protecção UV, protecção lateral, protecção a impactos  e contra partículas de alta velocidade. Ideal para 
trabalhos mecânicos, com radiações UV, trabalhos com riscos térmicos e químicos; 
• Peso: 27gr;

• Norma EN 166

• Óculo de protecção em policarbonato com armação preta e lente cinza, lentes biomórficas, com 
cobertura DX (anti embaciante,anti-risco anula a energia estática, abrasão e salpicos químicos), excelente 
qualidade óptica, ponta nasal reversível e hastes giratórias, desenho desportivo, TLV: 22%. Protecção UV e 
luz visível, protecção lateral, protecção a impactos E partículas de alta velocidade. Ideal para trabalhos 
mecânicos, trabalhos com radiações UV, infravermelhos, locais com muita luminosidade, trabalhos com 
riscos térmicos químicos; 
• Peso: 27gr;

• Norma EN 166 

• Óculo de protecção em policarbonato com armação preta e lente cinza,  lentes biomórficas, com 
cobertura DX (anti-embaciante, energia estática, abrasão e salpicos químicos), campo de visão mais 
extenso, excelente qualidade óptica, hastes ajustáveis, desenho desportivo de maior conforto, TLV 22%;  
• Anti-risco, protecção UV, protecção lateral, protecção a impactos e em locais com muita luminosidade;
• Ideal para trabalhos mecânicos, riscos térmicos e químicos;
• Peso: 26gr;

• Norma EN 166

• Óculo de protecção em policarbonato com armação azul e lente amarela, lentes biomórficas, com 
cobertura DX (anti-embaciante, anti-risco, energia estática, abrasão e salpicos químicos), campo de visão 
mais extenso, excelente qualidade óptica, hastes ajustáveis, desenho desportivo, TLV 94%; 
• Protecção UV e luz azul, protecção lateral, protecção a impactos aumenta o contraste em condições de 
pouca luz; 
• Ideal para trabalhos mecânicos, trabalhos no exterior, inspecção de superfícies, trabalhos com riscos 
térmicos e químicos; 
• Peso: 26gr;

• Norma EN 166
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Óculo QX 2000 Incolor

Óculo QX 2000 Cinza

Óculo QX 1000 Cinza

Óculo QX 1000 Amarelo

Ref. 40059

Ref. 40060

Ref. 40042

Ref. 40043

Óculo QX 2000 Amarelo
Ref. 40061

• Óculo de protecção em policarbonato com armação azul e lente amarela, lentes biomórficas, com 
cobertura DX (anti-embaciante,anti-risco anula a energia estática, abrasão e salpicos químicos), excelente 
qualidade óptica, ponta nasal reversível e hastes giratórias, desenho desportivo, TLV: 94%. Protecção UV 
,luz azul, protecção lateral, protecção a impactos, contra partículas de alta velocidade, aumenta o contraste 
em condições de pouca luz. Ideal para trabalhos mecânicos, com radiações UV,  infravermelhos, locais 
com muita luminosidade, trabalhos com riscos térmicos e químicos; 
• Peso: 27gr;

• Norma EN 166 

• Peltor é uma marca registada 3M



Óculo QX 3000 Incolor
Ref. 40062 • Óculo de protecção em policarbonato com armação preta e lente incolor, lentes biomórficas, com 

cobertura DX (anti-embaciante, energia estática, abrasão e salpicos químicos), sistema de banda elástica, 
excelente qualidade óptica, hastes ajustáveis rectas em borracha anti-deslizante, com extremos giratórios, 
adapta-se a qualquer perfil nasal e rosto, TLV: 92%;  
• Anti-risco, protecção UV, protecção lateral;
• Ideal para trabalhos mecânicos, com riscos térmicos, riscos químicos, trabalhos com radiações UV 
infravermelhos e locais com muita luminosidade;   
• Peso:  36gr;

• Norma EN 166
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Óculo QX 3000 Cinza

• Óculo de protecção em policarbonato com armação preta e lente cinza, lentes biomórficas, com 
cobertura DX (anti-embaciamento, energia estática, abrasão e salpicos químicos), sistema de banda 
elástica, excelente qualidade óptica, hastes ajustáveis rectas em borracha anti deslizante, com extremos 
giratórios, adapta-se a qualquer perfil nasal e rosto, TLV: 22%;  
• Anti-risco, protecção UV, protecção lateral;
• Ideal para trabalhos mecânicos, trabalhos com riscos térmicos e trabalhos de riscos químicos, trabalhos 
com radiações, ultra-violetas, locais com muita luminosidade;
• Peso: 36gr;

• Norma EN 166 

Ref. 40063

Óculo QX 3000 Amarelo
Ref. 40064 • Óculo de protecção em policarbonato com armação preta e lente amarela, lentes biomórficas, com 

cobertura DX (anti-embaciamento, energia estática, abrasão e salpicos químicos), sistema de banda 
elástica, excelente qualidade óptica, hastes ajustáveis rectas em borracha anti deslizante, com extremos 
giratórios, adapta-se a qualquer perfil nasal e rosto, TLV: 94%;  
• Anti-risco, protecção UV, protecção lateral, aumenta o contraste em condições de pouca luz; 
• Ideal para trabalhos mecânicos, com riscos térmicos e químicos, com radiações ultra-violetas, trabalhos 
com pouca  luminosidade;
• Peso: 36gr;  

• Norma EN 166 

Óculo Panorâmico
Ref. 40048

• Óculo panorâmico com lente em policarbonato incolor, com sistema de ventilação indirecta, excelente 
qualidade óptica classe 1. Possibilidade de uso com outros óculos, cobertura DX (anti-embaciante, 
energia estática, abrasão, produtos químicos);   
• Protecção lateral, protecção contra partículas de alta velocidade (6 mm a 432km/h), ideal para protecção 
contra salpicos, pó, impactos e metal fundido;

• Norma EN 166

Ref. 40051

• Óculo panorâmico em policarbonato e PVC ajustável com sistema de ventilação indirecta, excelente 
qualidade óptica classe 1. Possibilidade de uso com outros óculos, cobertura DX (anti-embaciante, 
energia estática, abrasão, produtos químicos);   
• Protecção UV, protecção lateral, protecção contra partículas de alta velocidade (bola de aço 6 mm a 
432km/h);
• Ideal para protecção contra salpicos, pó, impactos e metal fundido;

• Norma EN 166

• Peltor é uma marca registada 3M



Ref. 40052

• Óculo panorâmico com lentes em policarbonato com sistema de ventilação directa, excelente qualidade 
óptica (classe 1) possibilidade de uso com outros óculos, cobertura DX (anti-embaciante, energia estática, 
abrasão, produtos químicos), protecção UV, protecção lateral, protecção contra partículas de alta 
velocidade (bola de aço 6 mm a 432km/h);
• Ideal para protecção contra salpicos, pó, impactos ;

• Norma EN 166 
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• Óculo de protecção com design moderno e desportivo; lentes de policarbonato cinza; óptima qualidade 
óptica, classe I (sem distorções); excelente resistência a impactos; protecção a raios ultra violetas e 
solares; protecção anti riscos; anti-embaciante; ponte nasal estreita, de forma a utilizar juntamente com 
máscaras descartáveis; extremamente leves e confortáveis;
• Ideal para trabalhos na Agricultura, linhas de automóvel, construção, laboratórios, engenharia, trabalhos 
em madeira; 

• Norma EN166

• Óculo de protecção com design moderno e desportivo; lentes de policabornato incolor; óptima qualidade 
óptica, Classe I (sem distorções); excelente resistência a impactos; protecção a raios ultra violetas; protecção 
anti riscos; anti-embaciante; ponte nasal estreita, de forma a utilizar juntamente com mascaras descartáveis; 
extremamente leves e confortáveis;
• Ideal para trabalhos na Agricultura, linhas de automóvel, construção, laboratórios, engenharia, trabalhos em 
madeira;

• Norma EN 166

Óculo Policarbonato Incolor

Óculo Policarbonato Cinza

Ref. 40008

Ref. 40013
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• Óculo de protecção com design moderno e desportivo; lentes de policarbonato amarela; óptima qualidade 
óptica, classe I (sem distorções); excelente resistência a impactos; protecção a raios ultra violetas e solares; 
protecção anti riscos; anti-embaciante; ponte nasal estreita, de forma a utilizar juntamente com máscaras 
descartáveis; extremamente leves e confortáveis;
• Ideal para trabalhos na Agricultura, linhas de automóvel, construção, laboratórios, engenharia, trabalhos em 
madeira; 

• Norma EN166

Óculo Policarbonato Amarelo
Ref. 40014

• Óculo de protecção com design moderno e desportivo; lentes de policarbonato amarelas; óptima 
qualidade óptica, classe I (sem distorções); excelente resistência a impactos de baixa energia e 
temperaturas extremas (FT); protecção contra raios ultra violetas e luz solar: 2-1,2; protecção anti riscos 
para uma maior durabilidade e visão melhorada; Resistência anti-embaciamento para ajudar a reduzir o 
embaciamento, especialmente durante o trabalho físico ou na utilização de meias-máscaras; hastes 
ajustáveis para uma maior comodidade e giratórias para uma redução de movimentos; ponte nasal suave, 
confortável e ventilado; extremo das hastes flexível; leves;
• Ideal para trabalhos na Agricultura, linhas de montagem, automóveis oficinas, construção, laboratórios, 
engenharia, tornearia e trabalhos em madeira; 

• Norma EN166, EN170

Óculo Policarbonato Amarelo
Ref. 40282

• Peltor é uma marca registada 3M



•  Óculo de protecção com design moderno e desportivo; lentes de policarbonato transparentes; óptima 
qualidade óptica, classe I (sem distorções); excelente resistência a impactos (FT); protecção contra raios ultra 
violetas; protecção anti riscos para uma maior durabilidade e visão melhorada; Resistência anti-embaciamento 
para ajudar a reduzir o embaciamento, especialmente durante o trabalho físico ou na utilização de meias-
máscaras; hastes ajustáveis para uma maior comodidade e giratórias para uma redução de movimentos; ponte 
nasal suave, confortável e ventilado; extremo das hastes flexível; leves;
• Ideal para trabalhos na Agricultura, linhas de montagem, automóveis oficinas, construção, laboratórios, 
engenharia, tornearia e trabalhos em madeira; 
• Norma EN166, EN170

Óculo Policarbonato Incolor
Ref. 40279
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Óculo Policarbonato Cinza

• Óculo de protecção com design moderno e desportivo; lentes de policarbonato transparentes; óptima 
qualidade óptica, classe I (sem distorções); excelente resistência a impactos de baixa energia e temperaturas 
extremas (FT); protecção contra raios ultra violetas e luz solar: 3-1,2; protecção anti riscos para uma maior 
durabilidade e visão melhorada; Resistência anti-embaciamento para ajudar a reduzir o embaciamento, 
especialmente durante o trabalho físico ou na utilização de meias-máscaras; hastes ajustáveis para uma maior 
comodidade e giratórias para uma redução de movimentos; ponte nasal suave, confortável e ventilado; extremo 
das hastes flexível; leves;
• Ideal para trabalhos na Agricultura, linhas de montagem, automóveis oficinas, construção, laboratórios, 
engenharia, tornearia e trabalhos em madeira; 
• Norma EN166, EN170

• Óculo de protecção com design moderno e desportivo; lentes de policarbonato cinzentas; óptima qualidade 
óptica, classe I (sem distorções); excelente resistência a impactos de baixa energia e temperaturas extremas (FT); 
protecção contra raios ultra violetas e luz solar: 5-2; protecção anti riscos para uma maior durabilidade e visão 
melhorada; Resistência anti-embaciamento para ajudar a reduzir o embaciamento, especialmente durante o 
trabalho físico ou na utilização de meias-máscaras; hastes ajustáveis para uma maior comodidade e giratórias 
para uma redução de movimentos; ponte nasal suave, confortável e ventilado; extremo das hastes flexível; leves;
• Ideal para trabalhos na Agricultura, linhas de montagem, automóveis oficinas, construção, laboratórios, 
engenharia, tornearia e trabalhos em madeira; 
• Norma EN166,  EN172

Ref. 40280

Ref. 40281

• Óculo de protecção com design moderno e desportivo; lentes de policarbonato transparentes; óptima 
qualidade óptica, classe I (sem distorções); excelente resistência a impactos de baixa energia e temperaturas 
extremas (FT); protecção contra raios ultra violetas e luz solar: 3-1,2; protecção anti riscos para uma maior 
durabilidade e visão melhorada; Resistência anti-embaciamento para ajudar a reduzir o embaciamento, 
especialmente durante o trabalho físico ou na utilização de meias-máscaras; hastes ajustáveis para uma maior 
comodidade e giratórias para uma redução de movimentos; ponte nasal suave, confortável e ventilado; extremo 
das hastes flexível;
• Ideal para trabalhos na Agricultura, linhas de montagem, automóveis oficinas, construção, laboratórios, 
engenharia, tornearia e trabalhos em madeira;
• Norma EN166, EN170

Óculo Policarbonato Incolor
Ref. 40283

Ref. 40284 • Óculo de protecção com design moderno e desportivo; lentes de policarbonato cinza; óptima qualidade óptica, 
classe I (sem distorções); excelente resistência a impactos de baixa energia e temperaturas extremas (FT); 
protecção contra raios ultra violetas e luz solar: 3-1,2; protecção anti riscos para uma maior durabilidade e visão 
melhorada; Resistência anti-embaciamento para ajudar a reduzir o embaciamento, especialmente durante o 
trabalho físico ou na utilização de meias-máscaras; hastes ajustáveis para uma maior comodidade e giratórias 
para uma redução de movimentos; ponte nasal suave, confortável e ventilado; extremo das hastes flexível; 
• Ideal para trabalhos na Agricultura, linhas de montagem, automóveis oficinas, construção, laboratórios, 
engenharia, tornearia e trabalhos em madeira; 
• Norma EN166, EN172

Óculo Policarbonato Incolor

Óculo Policarbonato Cinza
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Ref. 40286

•  Óculo de protecção com design moderno e super ligeiro;
•  Lentes de policarbonato transparente;
•  Óptima qualidade óptica, classe I (sem distorções);
•  Excelente resistência a impactos (FT);
•  Protecção superior e lateral integrada;
• Ideal para trabalhos na Agricultura, linhas de montagem, automóveis oficinas, engenharias, trabalhos em madeira; 
• Norma EN166, EN170

• Óculo de protecção Confort com design moderno; lentes de policarbonato transparente; óptima 
qualidade óptica, classe I (sem distorções); excelente resistência a impactos de baixa energia e 
temperaturas extremas (FT); protecção contra raios ultra violetas; protecção anti riscos para uma maior 
durabilidade e visão melhorada; Resistência anti-embaciamento para ajudar a reduzir o embaciamento, 
especialmente durante o trabalho físico ou na utilização de meias-máscaras; tamanho das hastes ajustáveis 
para uma maior comodidade e giratórias para uma redução de movimentos; ponte nasal suave, confortável 
e ventilado; extremo das hastes ajustável; protecção superior e lateral integrada;
• Ideal para trabalhos na Agricultura, linhas de montagem, automóveis oficinas, construção, laboratórios, 
engenharia, tornearia e trabalhos em madeira; 
• Norma EN166, EN170

Ref. 40287

• Óculo de protecção confortáveis e versáteis; lentes de policarbonato transparente; compatível com a 
maioria dos óculos graduados; protecção superior e lateral integrada; óptima qualidade óptica, classe I 
(sem distorções); excelente resistência a impactos de baixa energia e temperaturas extremas (FT); 
protecção contra raios ultra violetas; protecção anti riscos para uma maior durabilidade e visão melhorada, 
especialmente durante o trabalho físico ou na utilização de meias-máscaras; tamanho das hastes ajustáveis 
para uma maior comodidade e giratórias para uma redução de movimentos; extremo das hastes flexível;
• Ideal para trabalhos na Agricultura, linhas de montagem, automóveis oficinas, construção, laboratórios, 
engenharia, tornearia e trabalhos em madeira; 
• Norma EN166, EN170

Óculo Policarbonato Incolor
Ref. 40285

Ref. 40284

• Óculo de protecção com design moderno e desportivo; lentes de policarbonato cinza; óptima qualidade óptica, 
classe I (sem distorções); excelente resistência a impactos de baixa energia e temperaturas extremas (FT); 
protecção contra raios ultra violetas e luz solar: 3-1,2; protecção anti riscos para uma maior durabilidade e visão 
melhorada; Resistência anti-embaciamento para ajudar a reduzir o embaciamento, especialmente durante o 
trabalho físico ou na utilização de meias-máscaras; hastes ajustáveis para uma maior comodidade e giratórias 
para uma redução de movimentos; ponte nasal suave, confortável e ventilado; extremo das hastes flexível; 
• Ideal para trabalhos na Agricultura, linhas de montagem, automóveis oficinas, construção, laboratórios, 
engenharia, tornearia e trabalhos em madeira; 
• Norma EN166, EN172

Óculo Policarbonato Cinza
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• Óculo de protecção com desenho fechado para ajudar na protecção contra líquidos, poeiras, gases e 
vapores; forma e design que permite ajuste seguro e confortável e uma boa compatibilidade com algumas 
meias-máscaras; lentes transparentes em policarbonato para resistência a impactos; óptima qualidade 
óptica, classe I (sem distorções); excelente resistência a impactos de baixa energia e temperaturas 
extremas  (FT); protecção contra raios ultra violetas; protecção anti riscos para uma maior durabilidade e 
visão melhorada; Resistência anti-embaciamento para ajudar a reduzir o embaciamento, especialmente 
durante o trabalho físico ou na utilização de meias-máscaras; banda de sujeição ampla e ajustável 
reduzindo a pressão sobre a cabeça; ventilação indirecta; possibilidade de substituição de lentes;
• Adequados para serem utilizados numa variedade de aplicações industriais incluindo trabalho com 
metal, construção e demolição;

• Norma EN166, EN170
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Ref. 40290

• Óculo de protecção com desenho fechado para ajudar na protecção contra líquidos, poeiras, gases e 
vapores; forma e design que permite ajuste seguro e confortável e uma boa compatibilidade com algumas 
meias-máscaras; lentes transparentes em Acetato para resistência a impactos; óptima qualidade óptica, 
classe I (sem distorções); protecção contra raios ultra violetas; protecção anti riscos para uma maior 
durabilidade e visão melhorada; Resistência anti-embaciamento para ajudar a reduzir o embaciamento, 
especialmente durante o trabalho físico ou na utilização de meias-máscaras; banda de sujeição ampla e 
ajustável reduzindo a pressão sobre a cabeça; ventilação indirecta; possibilidade de substituição de lentes;
• Adequados para serem utilizados numa variedade de aplicações industriais incluindo trabalho com 
metal, construção e demolição, assim como manuseamento de químicos, trabalhos em laboratório; 

• Norma EN166, EN170

Óculo Panorâmico Acetato
Ref. 40291

• Óculo de protecção com desenho fechado para ajudar na protecção contra líquidos, poeiras, gases e 
vapores; forma e design que permite ajuste seguro e confortável e uma boa compatibilidade com algumas 
meias-máscaras; lentes transparentes em acetato para resistência a impactos; óptima qualidade óptica, 
classe I (sem distorções); protecção contra raios ultra violetas; protecção anti riscos para uma maior 
durabilidade e visão melhorada; Resistência anti-embaciamento para ajudar a reduzir o embaciamento, 
especialmente durante o trabalho físico ou na utilização de meias-máscaras; banda de sujeição ampla e 
ajustável reduzindo a pressão sobre a cabeça; selados, não ventilados; possibilidade de substituição de 
lentes;
• Adequados para serem utilizados numa variedade de aplicações industriais incluindo trabalho com 
metal, construção e demolição, assim como manuseamento de químicos, trabalhos em laboratório; 

• Norma EN166, EN170

Óculo Panorâmico Policarbonato (Selado)

Óculo Panorâmico Acetato (Selado)

Ref. 40292

Ref. 40293

• Óculo de protecção com desenho fechado para ajudar na protecção contra líquidos, poeiras, gases e 
vapores; forma e design que permite ajuste seguro e confortável e uma boa compatibilidade com algumas 
meias-máscaras; lentes transparentes em policarbonato para resistência a impactos; óptima qualidade 
óptica, classe I (sem distorções); protecção contra raios ultra violetas; protecção anti riscos para uma 
maior durabilidade e visão melhorada; Resistência anti-embaciamento para ajudar a reduzir o 
embaciamento, especialmente durante o trabalho físico ou na utilização de meias-máscaras; banda de 
sujeição ampla e ajustável reduzindo a pressão sobre a cabeça; selados, não ventilados; possibilidade de 
substituição de lentes;
• Adequados para serem utilizados numa variedade de aplicações industriais incluindo trabalho com 
metal, construção e demolição, assim como manuseamento de químicos, trabalhos em laboratório; 

• Norma EN166, EN170


