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PROTECÇÃO PÉS

Sapatos

Botas

Sapatos em compósito e Biqueira de Aço,
máxima segurança e conforto,

Modelos de botas, com biqueira em compósito
Kevlar ou Aço, proporcionando a máxima
segurança e respeitando as normas de segurança,

Sapatos Brancos

Galochas PVC

Sapatos em pele Lorica branca ou preta com
biqueira de aço S2, ideal para talhos, cozinha
de restaurantes, etc.

Bota PVC Verde/Preto, Cano Alto, com biqueira e
palmilha Aço S5, Sola:, Resistente a óleos e
Hidrocarbonetos,

PROTECÇÃO MÃOS

Luvas
Vasta gama de luvas, em pele, croute ou mistas, em polietileno, nitrilo, Kevlar, com protecção
química, protecção ao corte, descartáveis, etc ideal para os mais variados trabalhos,
garantido a máxima segurança do seu utilizador,

PROTECÇÃO OCULAR

OCULOS DE PROTECÇÃO
Óculos com haste, panorâmicos, lentes em policarbonato, protecção anti riscos e com
protecção UV, mascaras de cabeça para soldador em poliamida com ajuste,

PROTECÇÃO FACIAL

Mascaras Faciais
Viseiras em policarbonato incolor com protecção metálica ou em rede, com ou sem
protecção auditiva,

PROTECÇÃO DA CABEÇA

Protecção da Cabeça
Capacete de protecção, ventilado, ajuste com roquete, 4 pontos de fixação, e banda de suor,
garante uma protecção à força de impacto directo três vezes superior à da norma EN397.
Garante protecção lateral ao mesmo nível da protecção do topo.
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PROTECÇÃO RESPIRATÓRIA

Protecção Respiratória
Máscaras Faciais completas em Silicone de 2 filtros laterais, visor panorâmico em
policarbonato e semi-máscara interior em borracha termoplástica com 2 válvulas de circulação
de ar para evitar o embaciamento. Arnês com 5 pontos de regulação, Meia Máscara
descartável FFP2 com válvula de respiração, Fibra Sintética não tecido, Ajuste nasal regulável.

PROTECÇÃO AUDITIVA

Protecção Auditiva
Protector auricular tipo abafador com conchas ABS e banda de cabeça flexível e ajustável,
tampão auricular Max da Howard Leight descartável com cordão em poliuretano (espuma),
tem uma pelicula lisa que evita a sujidade, nível de atenuação de 37dB.

PROTECÇÃO DO CORPO

Parkas /Blusões

Vestuário para Chuva

Parkas e blusões de alta visibilidade, bicolor, 2
bolsos inferiores incorporados com fecho
velcro ajustável nos punhos, Capuz separável,

Fatos de Macaco / Calças

Fatos de Chuva (casaco e calça) com suporte
PVC revestido a Poliuretano, em Nylon impermeável,
Capux fixo, Fecho por Zip, 2 bolsos, cintura elástica.

Vestuário de Soldador

Fato Macaco, calças, coletes, ideal para
mecânicos, lenhadores, serviços técnicos
diversos,

Aventais, casacos, manguitos e polainitos em Crute
para soldador.

PROTECÇÃO ANTIQUEDAS

Arneses, lingas, linhas de vida, mosquetões
Arneses, lingas, linhas de vida, mosquetões e acessórios diversos, equipamentos para
proporcionar ao cliente máxima segurança em trabalhos em altura e outros.

SINALIZAÇÃO

Cones, Barreiras, Redes, Sinais de Alerta
Equipamentos muito uteis que ajudam aos seus utilizadores a delimitar e alertar perigos em
vias publicas e outros, tais como fitas, redes, sinalização vertical, postes e barreiras.
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