Vestuário Trabalho

• Normas do vestuário laboral:
- EN 340 – Requisitos gerais para o Vestuário de trabalho e roupa técnica.
- EN 341 – Esta norma define os requisitos gerais para o vestuário técnico. O vestuário tem que ter uma etiqueta com
informação, incluindo o nome do fabricante e do artigo, tamanho, instruções de uso e conservação.
- EN 342 – Estabelece os requisitos para o vestuário de protecção contra temperaturas inferiores a – 5ºC. Nos testes é
medida a impermeabilidade ao ar frio e a capacidade térmica.
- EN 343 – Norma que define os requisitos a que o vestuário de protecção contra o mau tempo tem que obedece. Define
a impermeabilidade do vestuário à água e ao vapor de água.

Vestuário Proteccção chuva/frio/alta visibilidade

vestuário protecção
chuva/frio/alta visibilidade

• Vestuário de Alta Visibilidade
- EN 471 – Esta norma é um complemento da Norma EN 340, e é aplicada ao vestuário de alta visibilidade, cobrindo 2
pontos: O tipo e a superfície do material reflector usado.
• Os materiais (retrorreflectores, fluorescentes ou ambos combinados)devem ser claramente visíveis em ambientes perigosos e
sob qualquer tipo de luz. O vestuário de alta visibilidade está dividido em 3 categorias, de acordo com o nível de protecção que
oferece ao utilizador:
- Classe I – Categoria menos exigente, baixa visibilidade. 14 cm2 de material fluorescente, 10 cm2 de material
retrorreflector, 20 cm2 de material combinado.
- Classe II – Nível médio de exigência, em termos de visibilidade. Uma boa porção do corpo deve estar coberta. 50 cm2
de material fluorescente ou 13 cm2 de material retrorreflector.
- Classe III – Nível de exigência elevada. A maior parte, ou mesmo todo o corpo, deve estar coberto com vestuário de alta
visibilidade.
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Impermeáveis

Fatos de Chuva
Ref. 94600/1/2

• Fato de chuva em Nylon / PVC, composto por casaco e calça;
• Casaco: Capuz no interior da gola ajustável por cordão. Ventilação dorsal e nas axilas. Aperto por
fecho. 2 bolsos inferiores com pala anti-chuva. Cordão ajustável no capuz e na cintura. Calça: Elástico
na cintura. 2 bolsos laterais;
ref.
Côr
• Tamanhos: S ao 3XL;
94600
Azul
• Embalado em saco individual, com folheto informativo.
94601
94602

Amarelo
Verde

Ref. 94605/6

• Fato de chuva em 100% PVC, composto por casaco e calça;
• Casaco: Capuz fixo ajustável por cordão. Ventilação dorsal e nas axilas. Aperto por fecho e molas de
pressão. 2 bolsos inferiores com pala anti - chuva. Calça: Elástico na cintura e ajuste nos tornozelos
mediante botões de pressão;
ref.
Côr
• Tamanhos: M ao 3XL.
94605
94606

Amarelo
Verde

Capas de Chuva
Ref. 94607/8
• Capa de chuva em Nylon / PVC;
• Capuz fixo ajustável por cordão. Ventilação dorsal e nas axilas. Aperto por fecho e molas de pressão;
2 bolsos inferiores com pala anti-chuva;
• Tamanhos: M ao 3XL;
ref.
Côr
• Embalado em saco individual, com folheto informativo.
94607
94608

Azul
Verde

Ref. 94617/18

• Capa de chuva em PVC;
• Capuz fixo ajustável por cordão. Arejamento nas axilas e nas costas. Aperto por fecho e molas de
pressão. 2 bolsos inferiores com pala anti-chuva;
• Tamanhos: S ao 3XL;
ref.
Côr
• Composição: 100% PVC.
94617
94618

Jardineira Impermeável
Ref. 94658
• Jardineira Impermeável em PVC/Poliester;
• Abertura frontal com fecho;
• Alças ajustáveis, molas de pressão na cintura e no tornozelo;
• 2 bolsos;
• Tamanhos: M ao XXL;
• Cor: Verde;
• Recomendado para trabalhos gerais.

268

Amarelo
Verde

Fato de Chuva em PU
Ref. 94653

• Fato de chuva (calça e casaco) em 100% Poliuretano;
• Casaco: Leve e flexível, capuz incorporado na gola com ajuste de cordão, ventilação nas costas e axilas,
punhos interiores elásticos, 2 bolsos inferiores com pala. Calça: Elástico na cintura, bolsos falsos para
aceder aos bolsos das calças que se utilizam por baixo, ajuste nos tornozelos mediante botões de pressão;
• Tamanhos: M ao XXL;
• Recomendado para trabalhos gerais;
• Norma EN 340.

Parka Impermeável Acolchoada
Ref. 94572

• Parka alcochoada e impermeável com capuz;
• Duplo fecho frontal: fecho de correr e tapa cortavento com molas de pressão. Ventilação nas axilas.
Elástico na parte posterior da cintura. Punhos ajustáveis com molas de pressão. Bolso c/ fecho no peito
esquerdo. Bolso c/ pala e molas de pressão no peito direito;
Dois bolsos inferiores c/ pala e molas de pressão. Bolso interior. Forro e acolchoado 100% poliester.
Tecido exterior: Poliester 170T de 0,18mm / PVC;
• Tamanhos: S ao 3XL;
• Cor: Azul;
• Disponível em verde Ref. 94573;
• Acessório: calça impermeável acolchoada Ref. 94574;
• Recomendado para trabalhos gerais, protecção ao frio.

Calça Impermeável Acolchoada
Ref. 94574

Vestuário Proteccção chuva/frio/alta visibilidade

Impermeáveis Acolchoados

• Calça impermeável acolchoada;
• Forro 100% poliéster 190T. Acolchoado 100% poliéster 160gr, tecido exterior Poliéster 170T de
0,18mm/PVC. Acolchoado muito quente. Com fechos nas pernas para ser compativel com todo o tipo de
botas. Dois bolsos laterais;
• Tamanhos: M ao XXL;
• Acessório: Parka impermeável acolchoada Ref. 94572;
• Recomendado para trabalhos gerais, protecção ao frio;
• Norma EN 340.

Parka Triplo Uso
Ref. 94576
• Parka triplo uso Azul, composta por peças unidas mediante botões;
• Parte exterior: Impermeável, costuras termoseladas,capuz ajustável. Duplo fecho frontal (fecho e molas
de pressão), ventilação nas axilas, cintura ajustável mediante cordão, bolsos c/ pala e molas de pressão
(dois no peito e dois inferiores). Tecido exterior: Poliester 170T de 0,18mm/PVC. Parte interior:
Convertivel em colete, as mangas retiram-se através fecho, punhos elásticos, dois bolsos inferiores e um
bolso interior. Tecido: 100% poliester 190T. Acolchoado: 100% poliester 180gr. Forro: 100% algodão;
• Disponível também em Verde Ref. 94577;
• Tamanhos: S ao 3XXL;
• Protecção ao frio e chuva;
• Norma EN 340
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Impermeáveis Acolchoados

Parka Náutica Azul Forrada
Ref. 94580

• Parka impermeável azul com forro polar e acolchoada;
• Gola alta para melhor abrigo. Punhos ajustáveis por velcro. Duplo fecho frontal. Ajuste na cintura com
cordão. Bolso interior e 4 bolsos exteriores.Tecido exterior: Poliester Oxford 210D/PVC. Acolchoado:
100% poliester. Forro: Forro polar de 260g 100% poliester no corpo e poliester 190T nas mangas;
• Tamanhos: S ao XXL;
• Recomendado para trabalhos gerais em temperaturas de frio e chuva;
• Norma EN 340

Casaco Reversivel c/ Forro Polar
Ref. 94581

• Casaco com forro polar Azul/Cinza, leve, confortável e quente;
• Azul marinho de um lado e cinza do outro. Ajustável na cintura com um cordão. Dois bolsos inferiores;
• Tamanhos: M ao XXL;
• Recomendado para trabalhos gerais com temperaturas frias;
• Norma EN 340

Blusão Impermeável c/ Mangas Destacáveis
Ref. 94582
• Blusão impermeável com forro polar de 100% poliester de cor cinza;
• Acolchoado 100% poliéster, tecido exterior 100%poliester. Leve, confortável e quente. Gola alta para
melhor abrigo. Capuz inserido na gola, ajustável com elástico. Dois bolsos superiores com fecho;
Dois bolsos inferiores e um bolso interior. Bolso grande (A4)nas costas para transporte de documentos,
abertura de velcro, com fita reflectora para facilitar a visibilidade do usuário. Tecido Exterior: 100%
Poliester / Poliuretano impermeável e transpirável. Acolchoado: 100% poliester (160gr). Forro Polar:
100% poliester;
• Tamanhos: M ao XXL;
• Protecção frio e chuva;
• Norma EN 340

Blusão Acolchoado Azul
Ref. 94583
• Blusão em algodão, excepto a gola, que por esse motivo é amovivel através um sistema de botões para que
o artigo se torne 100% algodão;
• Carcela que cobre o fecho metálico. Punhos elásticos de algodão;
Capuz na gola e ajustável com cordão. Fole nas costas. Quatro bolsos inferiores. Bolso c/ fecho no braço
esquerdo. Platinas em ambos os ombros. Bolso interior. Acolchoado: 100% poliester 180gr. Forro: 100%
Poliester 190T;
• Cor: Azul;
• Tamanhos: M ao XXL;
• Protecção ao frio;
• Norma EN 340
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Ref. 94584

• Blusão impermeável com forro polar de 260gr, 100% poliéster;
• Acolchoado 100% poliéster, tecido exterior Nylon Taslon/AC 228T;
Leve, confortável e quente. Gola alta para melhor abrigo. Capuz inserido na gola. Dois bolsos inferiores e um
bolso interior. Tecido Exterior: Nylon Taslon/AC 228T. Acolchoado: 100% poliester;
• Cor: Azul Escuro (disponivel também em vermelho e beje);
• Tamanhos: S ao XXL;
• Protecção chuva e frio;
• Norma EN 340

Parka Impermeável Bicolor
Ref. 94593
• Parka Impermeável Bicolor Azul;
• Compatível com o casaco de forro polar Refª 94581 graças ao seu sistema de duplo fecho. Ligeiro e
flexível. Punhos elásticos e ajustáveis com velcro. Cintura ajustável com cordão. Capuz na gola com
cordão de ajuste. Aperta com fecho e molas de pressão. Dois bolsos inferiores com fecho e pala.
Acolchoado: 100% poliester. Tecido exterior: 100% Poliuretano. Forro: 100% nylon;
• Cor: Azul e Cinza;
• Recomendado para trabalhos gerais com condições atmosféricas adversas;
• Tamanhos: M ao XXL;
• Norma EN 340

Calça Impermeável
Ref. 94574G

• Calça Impermeável e acolchoada;
• 2 Bolsos frontais; 1 bolso traseiro; 1 bolso interior com pala e velcro. Cintura elástica. Costuras termoseladas;
Forro: 100% nylon;
• Recomendado para trabalhos gerais com condições atmosféricas adversas;
• Tamanhos: S ao XXL;
• Cor: Azul;
• Norma EN 340
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Blusão Impermeável c/ forro polar

Calça triplo uso
Ref. 94728
• Exterior: Calça impermeável tripo uso; 2 bolsos exteriores com abertura por fecho; 1 bolso exterior na
zona do joelho com abertura por fecho; 1 bolso traseiro com abertura por fecho; 1 fecho lateral em ambos
os lados com abertura por fecho e velcro; Mola no final da calça, para transmitir melhor ajuste.
• Interior: Calça interior destacável em malha polar;
• Cor: Preto
• Material (calça exterior): Poliéster/PVC
• Material (calça interior): Malha polar
• Tamanhos: S ao XXL;
• Norma EN 340

Blusão Impermeável c/ Mangas Destacáveis
Ref. 94585
• Blusão impermeável em Nylon/PVC;
• Forro em polyester acolchoado;
• 2 Bolsos inferiores e 2 bolsos de peito com pala e fecho em velcro;
• Mangas destacáveis; Abertura de fecho e molas de pressão; Punhos e cintura elástica;
• Tamanhos: S ao XXL;
• Recomendado para trabalhos gerais;
• Norma EN 340
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Blusão Impermeável
Ref. 94586
• Blusão impermeável em Nylon/PVC;
• Forro em polyester acolchoado;
• 2 Bolsos inferiores e 2 bolsos de peito com pala e velcro;
• Abertura de fecho e molas de pressão;
• Punhos e cintura elástica;
• Tamanhos: S ao XXL;
• Recomendado para trabalhos gerais.

Blusão Vancouver
Ref. 94673

• Blusão acolchoado em nylon;
• 2 bolsos inferiores com molas de pressão e pala;
• 1 bolso de peito com pala e molas de pressão;
• 2 bolsos de peito com fecho;
• 1 bolso no braço de fecho;
• 1 bolso no braço de pala;
• 2 bolsos interiores, um deles para telemóvel;
• Abertura frontal com fecho e molas de pressão;
• Capuz destacável;
• Tamanhos: M ao XXL;
• Cor: Preto;
• Composição do acolchoado: Polyester;
• Recomendado para trabalhos gerais.

Blusão Impermeável Bristol
Ref. 94674/75
• Blusão com forro polar;
• 2 bolsos exteriores laterais;
• 1 bolso no peito com fecho;
• 1 bolso na manga esquerda com fecho;
• 2 bolsos interiores um deles para telemóvel;
• 1 bolso no braço de pala;
• Abertura frontal através de fecho;
• Disponível em duas cores: Ref. 94674 - Verde; Ref. 94675 - Azul;
• Composição: Nylon/Poliuretano;
• Tamanhos: M ao XXL;
• Recomendado para trabalhos gerais.

Blusão Acolchoado c/ Mangas Destacáveis
Ref. 94592

• Blusão acolchoado;
• Mangas destacáveis. Abertura de fecho, carcela e molas de pressão;
Parte traseira mais comprida. Gola subida. 2 bolsos inferiores com fecho. 2 bolsos inferiores com
velcro. 2 bolsos superiores para telemóvel;
• Composição: 65% poliester / 35% algodão;
• Tamanhos: S ao XXL;
• Recomendado para trabalhos gerais.
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Ref. 94671
• Acolchoado em polyester;
• 2 bolsos interiores; 2 bolsos de peito com pala e fecho;
• 2 bolsos interiores, um deles de telemóvel. Mangas destacáveis por fecho;
• 1 bolso no braço de pala; Fina banda reflectora no peito, nas costas e nos cotovelos; abertura
frontal com fecho e molas de pressão. Capuz destacável; Elástico na cintura;
• Tamanhos: S ao XXL;
• Cor: Verde-preto;
• Composição: Polyester/PVC;
• Recomendado para trabalhos gerais.

Casaco Softshell preto
Ref. 94732
• Casaco Softshell preto;
• 2 bolsos exteriores na cintura com fecho; 2 bolsos no peito com fecho. Bolso direito com argola de
fixação;1 bolso na manga direita com fecho;
• Reforço adicional nos cotovelos; Banda reflectora no peito e nas costas; Abertura frontal de fecho;
• Punho ajustável através de velcro;
• Elástico de ajuste na cintura e na gola;
• Tamanhos: XS ao 3XL;
• Composição: 93% Poliéster/7% Spandex;
• Cor: Preto;
• Recomendado para trabalhos gerais.

Blusão c/ Mangas Destacáveis
Ref. 94595
• Blusão com mangas descartáveis;
• 2 Bolsos laterais duplos (um lateral e um superior com pala). Abertura frontal através de fecho e molas
de pressão. Cintura e punhos elásticos. Forro polar interior na parte superior. Acolchoado em poliéster
com forro 100% nylon. Interior da carcela cor de laranja;
• Tamanhos: XS ao 3XL;
• Recomendado para trabalhos gerais.
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Blusão New Iceberg

Colete c/ Forro Polar
Ref. 94552
• Colete com forro polar interior;
• Parte traseira com aba para proteger os rins. Abertura frontal e carcela com molas de pressão. Bolso
para telemóvel no peito direito e bolso para canetas. 1Bolso no peito esquerdo, 2 bolsos inferiores com
fecho. Bolso interior. Tecido exterior: 65% Poliéster/ 35 % Algodão. Acolchoado: 100% Polyester (120g
no corpo/ 180g no pescoço). Forro: Forro polar 260 g 100% Poliéster;
• Tamanhos: M ao 3XL;
• Recomendado para trabalhos gerais;
• Norma EN 340

Colete Acolchoado
Ref. 94554
• Colete acolchoado;
• Costuras em forma de losangos.Boca da manga com elástico. Abertura frontal de fecho. 2 Bolsos inferiores.
Bolso interior. Tecido exterior: 65% Poliéster/ 35 % Algodão. Acolchoado: 100% Polyester (200g no corpo/
260g no pescoço). Forro: 100% Poliéster 190 T;
• Tamanhos: M ao 3XL;
ref.
Côr
• Recomendado para trabalhos gerais;
• Norma EN 340

94554
94705
94555

Azul
Branco
Verde
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Colete Multiusos Acolchoado
Ref. 94550

• Colete multibolsos acolchoado;
• Parte traseira com aba para proteger os rins. Boca da manga com elástico. Abertura frontal com fecho e
carcela com molas de pressão. Bolso para telemóvel no peito direito e bolso para canetas. 6 Bolsos inferiores,
3 em cada lado. Estes 3 bolsos estão sobrepostos, um aperta com fecho, outro com velcro e outro de abertura
livre. Bolso interior. Tecido exterior: 65% Poliéster/ 35 % Algodão. Acolchoado: 100% Polyester (240g no
corpo/ 400g no pescoço);
• Disponível também em Verde Ref. 94551 e cinza Ref. 94670;
• Tamanhos: S ao 3XL;
• Composição: Nylon/Poliuretano;
• Recomendado para trabalhos gerais;
• Norma EN 340

Coletes Multiusos
Ref. 94556
• Colete multibolsos decorado;
•Abertura frontal de fecho e com mola de pressão a meio. 2 Bolsos tipo fole no peito com argola para
pendurar algum utensílio;
2 Bolsos médios metidos tipo fole. 2 Bolsos inferiores esquerdo sobre-postos tipo fole, um com fecho e outro
com botões de pressão. 2 Bolsos inferiores direitos, dois sobrepostos tipo móvel sobre um tipo fole com
fecho. Um bolso nas costas para documentos. Platina no ombro direito. Tecido exterior: 100 % Algodão
• Disponível em : Azul/ Cinza Ref. 94556 e Bege/ Laranja Ref. 94557;
•Tamanhos: M ao XXL;
• Recomendado para trabalhos gerais.

Colete Clifden
Ref. 94539
• Colete reversível;
• Abertura através de fecho. 2 Bolsos inferiores e 2 bolsos de pei-to com pala e fecho em velcro.1 Bolso
para telemóvel. 1 Bolso interior. Interior em tecido de alta visibilidade. Material: 100 % Nylon;
• Disponível em : Preto / Amarelo Ref. 94539 e Bege/Preto Ref. 94540;
• Tamanhos: M ao XXL;
• Recomendado para trabalhos gerais.

Colete Tobruk
Ref. 94541
• Colete multibolsos em poliéster/algodão;
• Abertura com fecho. Vários bolsos. 1 Bolso para telemóvel;
• Possibilidade de colocação de logotipo no peito esquerdo;
• Tamanhos: M ao XXL;
• Recomendado para trabalhos gerais.

ref.

Côr

94541
94542
94543

Beje
Azul
Camuflado

Colete Nilo
Ref. 94546
• Colete multibolsos em poliéster/algodão;
• Abertura com de fecho. Vários bolsos. 1 Bolso para telemóvel;
• Possibilidade de colocação de logotipo no peito esquerdo;
• Disponível em : Bege Refª 94546; Azul Refª 94547;
• Tamanhos: S ao XXL;
• Recomendado para trabalhos gerais.
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Ref. 94730
• Colete impermeável;
• 2 bolsos exteriores na cintura com fecho; 2 bolsos no peito com pala de velcro; 2 bolsos
interiores, um deles para telemóvel;
• Tira reflectora no peito e costas; Abertura frontal através de fecho e com molas de pressão;
gola interior em malha;
• Cor: Preto
• Composição: Poliéster/PVC;
• Tamanhos: M ao XXL;
• Recomendado para trabalhos gerais.

Vestuário Alta Visibilidade
3
2

1
2

Categoria da Superfície da Matéria (1a3)
- Indica a categoria da matéria visível do tecido reflector e fluorescente.
Categoria da Matéria Reflectora (1a2)
- Indica a categoria da matéria visível do tecido reflector e fluorescente.
Resistência à Penetração da Água (1a3)
- Indica o nível da impermeabilidade da roupa
Resistência Evaporativa (1a3)
- Indica o nível da respirabilidade da roupa

Parka Alta Visibilidade
Ref. 94621

3

1

2

2

• Parka de alta visibilidade transpirável;
• 2 fitas reflectoras (3M) horizontais no tronco e membros;
• Capuz na gola ajustável por cordão; Aperta com fecho e carcela com molas de pressão;
• Punhos elásticos interiores; Dois bolsos inferiores com pala; Bolso interior;
• Acolchoado: 100% poliéster (200gr no corpo/ 60gr nas mangas);
• Forro: 100% poliéster 170T;
• Tecido exterior: Poliéster Oxford 300D/ Poliuretano;
• Disponível em Amarelo Fluorescente Ref. 94621 e Laranja Fluorescente Ref. 94622;
• Tamanhos: S ao XXL;
• Recomendado para trabalhos onde seja necessário visualizar a presença do usuário, com fim
deste ser detectado em situações de risco;
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Colete impermeável preto

• Norma EN 340, EN 471 e EN 343

Calça Alta Visibilidade
Ref. 94623
• Calça alta visibilidade transpirável; 2 Fitas reflectoras 3M em cada perna;
Cintura elástica. Bolsos falsos para aceder aos das calças que se utilizam por baixo. Ajuste dos
tornozelos através de molas de pressão;
Tecido exterior: Poliéster Oxford 150D/ Poliuretano;
• Disponível em Amarelo Ref. 94623 e Laranja Ref. 94623L;
• Tamanhos: S ao XXL;
• Recomendado para trabalhos onde seja necessário visualizar a presença do usuário, com fim
deste ser detectado em situações de risco;
• Norma EN 340, EN 471 e EN 343
1
2

3
2
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Parka Alta Visibilidade Triplo Uso
Ref. 94624
• Parka alta visibilidade triplo uso transpirável;
• Blusão interior de alta visibilidade com mangas retiráveis. 2 fitas reflectoras (3M) horizontais no tronco e
membros;
• Capuz na gola ajustável por cordão;
• Aperta com fecho e carcela com molas de pressão;
• Punhos elásticos interiores;
• 2 Bolsos inferiores com pala. Bolso interior;
• Acolchoado: 100% poliéster (180gr);
• Forro: 65% poliéster/ 35% Algodão;
• Tecido exterior: Poliéster Oxford 300D/ Poliuretano;
• Tamanhos: S ao XXL;
• Recomendado para trabalhos onde seja necessário visualizar a presença do usuário, com fim deste ser
detectado em situações de risco;
• Norma EN 340, EN 471 e EN 343 (Exterior)
2
• Norma EN 340 e EN 471 (Colete Interior).
2

3

3

2

2

Parka Alta Visibilidade
Ref. 94625

3

3

2

2

• Parka alta visibilidade transpirável;
• 2 fitas reflectoras (3M) horizontais no tronco e membros;
• Capuz na gola ajustável por cordão;
• Aperta por fecho e carcela com molas de pressão;
• Punhos ajustáveis através de molas de pressão;
• Dois bolsos inferiores com pala;
• Tecido exterior: Poliéster Oxford 150D/ Poliuretano;
• Disponível em Amarelo Ref. 94625 e Laranja Ref. 94625L;
• Tamanhos: S ao XXL;
• Recomendado para trabalhos onde seja necessário visualizar a presença do usuário;
• Ideal para fazer conjunto com a calça Ref. 94623;
• Norma EN 340, EN 471 e EN 343

Parka Impermeável Bicolor
Ref. 94629
• Parka alta visibilidade bicolor (Amarelo/Azul), transpirável. 2 Fitas reflectoras (3M), horizontais nos
braços e peito e duas verticais no peito. Capuz na gola e ajustável por cordão. Aperta por fecho e carcela
com molas de pressão. Punhos elásticos interiores. Dois bolsos inferiores com pala. Bolso interior.
Acolchoado: 100% poliéster (200gr no corpo e 160gr nas mangas).Forro: 100% poliéster. Tecido exterior:
Poliéster Oxford 300D/ Poliuretano;
• Tamanhos: S ao XXL;
• Disponível também em laranja/azul (Ref. 94645);
• Recomendado para trabalhos onde seja necessário visualizar a presença do usuário, a fim deste ser
detectado em situações de risco;
• Norma EN 340, EN 471 e EN 343

3

3

2

2

Fato Macaco Isotérmico
Ref. 94638

• Fato de macaco isotérmico. Capuz que se une através fecho.Gola extra alta para maior abrigo, de acrílico
e elástico. Cintura ajus-tável através cinturão elástico. Punhos elásticos interiores. Fechos nas pernas
para ser compatível com todo o tipo de calçado. Argola para prender as luvas. Bolso no peito e dois bolsos
inferiores com fecho. Acolchoado: 100% poliéster. Forro: 100% poliéster 170T;
• Tamanhos: M ao XXL;
• Recomendado para trabalhos onde seja necessário visualizar a presença do usuário;
• Norma EN 340, EN 471 e EN 343
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Ref. 94640
• Parka triplo uso bicolor transpirável. Blusão interior alta visibilidade com mangas retiráveis. 2 fitas reflectoras
(3M) horizontais nos braços e peito. Capuz na gola ajustável por cordão. Aperta por fecho e carcela com molas de
pressão. Punhos elásticos interiores. Dois bolsos inferiores com pala. Bolso interior. Acolchoado: 100% poliéster
(180gr). Forro: 65% poliéster / 35% Algodão. Tecido exterior: Poliéster Oxford 300D/ Poliuretano;
• Cor: Amarelo/verde;
• Tamanhos: S ao XXL;
• Recomendado para trabalhos onde seja necessário visualizar a presença do usuário a fim deste ser detectado em
situações de risco;
• Norma EN 340, EN 471 e EN 343 (Exterior)
• Norma EN 340 e EN 471 (Colete Interior)
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Ref. 94641
• Parka triplo uso bicolor transpirável. Colete interior alta visibilidade com mangas retiráveis. Fitas
reflectoras 3M, duas em cada braço e duas no peito horizontal. Capuz na gola e ajustável por cordão.
Aperta por fecho e carcela com botões de pressão. Punhos elásticos interiores;
Dois bolsos inferiores com pala. Bolso interior. Acolchoado: 100% poliéster (180gr). Forro: 65% poliéster
• 35% Algodão. Tecido exterior: Poliéster Oxford 300D/ Poliuretano;
• Disponível em Amarelo Ref. 94641 e Laranja Ref. 94642;
• Tamanhos: S ao XXL;
• Recomendado para trabalhos onde seja necessário visualizar a presença do usuário a fim deste ser
detectado em situações de risco;
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• Norma EN 340, EN 471 e EN 343 (Exterior)
• Norma: EN 340 e EN 471 (Colete Interior)

Ref. 94642
• Parka triplo uso bicolor transpirável. Colete interior alta visibilidade com mangas retiráveis. Fitas reflectoras 3M,
duas em cada braço e duas no peito horizontal. Capuz na gola e ajustável por cordão. Aperta por fecho e carcela
com botões de pressão. Punhos elásticos interiores;
Dois bolsos inferiores com pala. Bolso interior. Acolchoado: 100% poliéster (180gr). Forro: 65% poliéster • 35%
Algodão. Tecido exterior: Poliéster Oxford 300D/ Poliuretano;
• Disponível em Amarelo Ref. 94641 e Laranja Ref. 94642;
• Tamanhos: S ao XXL;
• Recomendado para trabalhos onde seja necessário visualizar a presença do usuário a fim deste ser detectado em
situações de risco;
• Norma EN 340, EN 471 e EN 343 (Exterior)
• Norma: EN 340 e EN 471 (Colete Interior)
• Norma EN 340, EN 471 e EN 343 (Exterior)
• Norma: EN 340 e EN 471 (Colete Interior)
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Vestuário Proteccção chuva/frio/alta visibilidade

Parka Triplo Uso Bicolor

Pólo Alta Visibilidade
Ref. 94655/6
• Pólo Alta Visibilidade de manga curta. 3 Fitas Reflectoras (1 horizontal e duas verticais).
Tecido em dupla capa. Gola e ribe das mangas em cinza. Transpirável e confortável.
Composição: Dupla capa, tecido exterior em poliéster e interior em algodão;
• Disponível em Amarelo Ref. 94655 e Laranja Ref. 94656;
• Tamanhos: M ao XXL;
• Recomendado para trabalhos onde seja necessário visualizar a presença do usuário a fim de
ser detectado em situações de risco;
1

• Norma EN 340 e EN 471

2
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Vestuário Proteccção chuva/frio/alta visibilidade

Parka Impermeável Alta Visibilidade
Ref. 94626

• Parka impermeável laranja de alta visibilidade. 2 Bolsos inferiores e 2 bolsos de peito com pala e fecho
em velcro. 1 Bolso de telemóvel. Abertura frontal com fecho e molas de pressão. Fitas reflectoras de 5cm
de largura. Capuz removível através de fecho. Material: Nylon / PVC. Forro: Poliéster;
• Tamanhos: S ao XXL;
• Recomendado para trabalhos onde seja necessário visualizar a presença do usuário a fim deste ser
detectado em situações de risco.

Colete Alta Visibilidade
Ref. 94818A

• Colete Alta visibilidade Classe 2;
• 2 Fitas reflectoras horizontais. Abertura frontal de velcro.
• Composição: Polyester;
• Resistente a pelo menos 10 ciclos de lavagem (40º);
• Disponível em Amarelo Ref. 94818A Laranja Ref. 94818L;
• Tamanho: Único;
• Recomendado para trabalhos onde seja necessário visualizar a presença do usuário;
• Norma EN 340 e EN 471

Colete Impermeável Alta Visibilidade
Ref. 94537/8
• Colete multibolsos alta visibilidade;
• Parte traseira com aba para proteger os rins;
• Boca da manga com elástico;
• Abertura frontal com fecho e carcela com molas de pressão;
• Bolso para telemóvel no peito direito e bolso chapa no peito esquerdo;
• 6 Bolsos inferiores, 3 em cada lado fecham 2 com fecho, 2 com velcro e 2 com abertura livre para resguardar as mãos;
• Bolso interior;
• Tecido exterior: Poliéster Oxford 250D/ PVC;
• Tecido Interior: 100% Poliéster;
• Acolchoado: 100% Polyester;
• Disponível em Laranja Ref. 94537 e Amarelo Ref. 94538;
• Tamanhos: S ao XXL;
• Recomendado para trabalhos onde seja necessário visualizar a presença do usuário a fim deste ser detectado em
situações de risco;
• Norma EN 340 e EN 471
1
2
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