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NORMA DESCRIÇÃO

REGULAMENTO (UE) 
N.º 2016/425  

Este regulamento substitui a diretiva 89/686/CEE destinada a equipamentos de proteção 
individual (EPI).

EN ISO 20344: 2011

Esta norma define os métodos de provação do calçado de segurança e do calçado de 
trabalho para uso profissional. Esta norma só pode ser utilizada junto com as normas EN ISO 
20345 e EN ISO 20347, que definem as exigências do calçado em função dos níveis de riscos 
específicos.

EN ISO 20345: 2011

Esta norma europeia especifica, com relação à EN ISO20344, as exigências fundamentais 
adicionais (facultativas) para os calçados de segurança para uso profissional marcados 
com « S ». Dotado de uma biqueira de segurança, este calçado foi previsto para proteger 
o utilizador contra os choques com um nível de energia máximo correspondendo a 200 
Joules e contra os riscos de esmagamento de 15 kN.

EN ISO 20346: 2014

Esta norma europeia especifica, com relação à EN ISO20344, as exigências fundamentais 
adicionais (facultativas) para os calçados de proteção para uso profissional marcados 
com « P ». Dotado de uma biqueira de segurança, este calçado foi previsto para proteger 
o utilizador contra os choques com um nível de energia máximo correspondendo a 100 
Joules e contra os riscos de esmagamento de 10 kN.

EN ISO 20347: 2012

Esta norma europeia especifica, com relação à EN ISO20344, as exigências fundamentais 
adicionais (facultativas) para os calçados de trabalho para uso profissional marcados com 
« O ». Diferem do restante calçado de segurança pelo facto de não possuírem biqueira de 
proteção contra os choques e o esmagamento.

EN 61340-4-3: 2002
Esta norma europeia descreve um método de teste para determinar a resistência eléctrica 
do calçado utilizado no controlo do potencial eletroestático sobre as pessoas. Calçado ESD.

EN ISO 17249: 2013 Esta norma europeia descreve um método de teste para determinar a resistência anticorte 
por motoserra.

EN ISO 15090: 2012
Esta norma europeia especifica os requisitos exigidos para calçado de bombeiros.

INFORMAÇÃO TÉCNICA
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SÍMBOLO REQUISITOS/CARACTERÍSTICAS DESEMPENHO NECESSÁRIO

P Resistência à perfuração da sola ≥1100 N

E Absorção de energia pelo calcanhar ≥ 20 J

A Calçado antiestático entre 0,1 e 1000 MΩ

C Calçado condutor < 0,1 MΩ

EN 50321 Calçado electricamente isolante Classe 0 ou 00

WRU Penetração e absorção de água pela gáspea ≥ 60 min.

CI Isolamento do frio Ensaio a -17ºC

HI Isolamento do calor Ensaio a 150ºC

HRO Resistência ao calor por contacto da sola Ensaio a 300ºC

FO Resistência da sola aos hidrocarbonetos ≤ 12%

WR Calçado resistente à água ≤ 3 cm²

M Protecção do metatarso (apenas para EN ISO 20345) ≤ 40 mm (tam. 41/42)

AN Protecção do tornozelo ≤ 10 kN

CR Resistência ao corte da gáspea ≥ 2,5 (índice)

CATEGORIA CLASSE REQUISITOS SÍMBOLOS

SB
Segurança básica - calçado
com biqueira resistente ao choque
de energia equivalente a 200J

S1 I

Zona do calcanhar fechada
Propriedades anti estáticas
Absorção de energia na zona do calcanhar
Resistência da sola aos hidrocarbonetos
Resistência aos óleos

A / E / FO

S1P I
Como S1 mais
resistência à perfuração

A / E / FO / P

S2 I
Como S1 mais
penetração e absorção de água

A / E / FO / WRU

S3 I
Como S2 mais
resistência à perfuração
sola com relevos

A / E / FO / WRU / P

O1 I

Zona do calcanhar fechada
Propriedades anti estáticas
Absorção de energia na zona
do calcanhar

A / E

O2 I
Como O1 mais
penetração e absorção de água

A / E / WRU

SÍMBOLO RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO DESEMPENHO NECESSÁRIO

SRA Cerâmica + detergente salto ≥ 0.28 / sola ≥ 0.32

SRB Aço + glicerina salto ≥ 0.13 / sola ≥ 0.18

SRC SRA + SRB

ESD Descarga Electrostática (EN 61340-2-1) entre 0,1 e 35 MΩ
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35-47

Sola em poliuretano de dupla densidade. O 
desenho permite a auto limpeza através das 
amplas estrias na sola. Perfeitamente estável 
proporcionando ao mesmo tempo conforto 
e aderência graças ao seu piso com elevada 
resistência ao deslizamento. Capacidade de 
absorção de energia no calcanhar

Material: Camurça 
Forro: Malha tridimensional que proporciona 
uma excelente fluidez do calor no interior do 
calçado; costuras posicionadas simetricamente 
para garantir uma estrutura fixa e resistente
Palmilha Interior: Amovível sobre EVA com 
absorção de choque no calcanhar
Sola: Poliuretano de dupla densidade 
resistente a hidrocarbonetos e antideslizante
Biqueira: Compósito resistente a impactos até 
200J
Palmilha: Kevlar resistente a 1100N

EN ISO 20345
S1P A E FO SRC ESD

0122031

POLIURETANO
DUPLA DENSIDADE

> ANTIDERRAPANTE

> ABSORÇÃO AO CHOQUE

> ANTIESTÁTICA

> RESISTENTE A ÓLEOS

> ESD

CARACTERÍSTICAS

GUADIANA
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35-47

EN ISO 20345
EN 61340

S3 A E FO WR SRC ESD

Material: Pele nubuck hidrófuga
Forro: Malha tridimensional que proporciona 
uma excelente fluidez do calor no interior do 
calçado; costuras posicionadas simetricamente 
para garantir uma estrutura fixa e resistente
Palmilha Interior: Amovível sobre EVA com 
absorção de choque no calcanhar
Sola: Poliuretano de dupla densidade 
resistente a hidrocarbonetos e antideslizante
Biqueira: Compósito resistente a impactos 
até 200J
Palmilha: Kevlar resistente a 1100N

0124022

35-47

Material: Pele nubuck hidrófuga
Forro: Malha tridimensional que proporciona 
uma excelente fluidez do calor no interior do 
calçado; costuras posicionadas simetricamente 
para garantir uma estrutura fixa e resistente
Palmilha Interior: Amovível sobre EVA com 
absorção de choque no calcanhar
Sola: Poliuretano de dupla densidade 
resistente a hidrocarbonetos e antideslizante
Biqueira: Compósito resistente a impactos 
até 200J
Palmilha: Kevlar resistente a 1100N

EN ISO 20345
EN 61340

S3 A E FO WR SRC ESD

0114045

DOURO

TUA
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IDEALIZADA > CONSTRUÍDA > TESTADA 
Com foco na segurança e no conforto

FABRICO NACIONAL

A ForWalk elevou a fasquia no que concede a 
calçado de proteção lançando de uma assentada 
três modelos fabricados em Portugal. O Côa o 
Sado e o Cávado prometem responder ao apelo 
que temos recebido por parte dos nossos clientes 
até mesmo aqueles mais exigentes. Durável 
será o adjetivo que melhor os caracteriza. Sola 
fabricada em PU de dupla densidade resistente 
a hidrocarbonetos e uma excelente aderência 
graças ao seu piso com elevada resistência ao 
deslizamento. Proporciona dinamismo e liberdade 
em todos os seus movimentos.

35-47

Material: Camurça perfurada
Forro: Forro Mesh Space 3D em tecido de  
malha para uma excelente respirabilidade
Palmilha Interior: Amovível em poliuretano 
forrado a tecido
Sola: Poliuretano de dupla densidade 
resistente a hidrocarbonetos e antideslizante
Biqueira:  Aço resistente a impactos até 200J
Palmilha: Aço resistente a 1100N

EN ISO 20345
S1P A E FO SRC

0122043 CÁVADO

POLIURETANO
DUPLA DENSIDADE

> ANTIDERRAPANTE

> ABSORÇÃO AO CHOQUE

> ANTIESTÁTICA

> RESISTENTE A ÓLEOS

CARACTERÍSTICAS
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35-47

EN ISO 20345
S3 A E FO WR SRC

Material: Pele pigmentada e hidrófuga, ilhoses
metálicos
Forro: Forro Mesh Space 3D em tecido de  
malha para uma excelente respirabilidade
Palmilha Interior: Amovível em poliuretano 
forrado a tecido
Sola: Poliuretano de dupla densidade 
resistente a hidrocarbonetos e antideslizante
Biqueira: Aço resistente a impactos até 200J
Palmilha: Aço resistente a 1100N

0114061

35-47

Material: Pele pigmentada e hidrófuga, ilhoses
metálicos
Forro: Forro Mesh Space 3D em tecido de  
malha para uma excelente respirabilidade
Palmilha Interior: Amovível em poliuretano 
forrado a tecido
Sola: Poliuretano de dupla densidade 
resistente a hidrocarbonetos e antideslizante
Biqueira: Aço resistente a impactos até 200J
Palmilha: Aço resistente a 1100N

EN ISO 20345
S3 A E FO WR SRC

0124033

CÔA

SADO
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35-47

Material: Pele nubuck hidrófuga
Forro: Malha tridimensional que proporciona 
uma melhor fluidez do calor no interior do 
calçado; costuras posicionadas simetricamente 
para garantir uma estrutura fixa e resistente
Palmilha Interior: Amovível sobre EVA com 
absorção de choque no calcanhar
Sola: Poliuretano de dupla densidade 
resistente a hidrocarbonetos e antideslizante
Biqueira: Compósito resistente a impactos 
até 200J
Palmilha: Kevlar resistente a 1100N

EN ISO 20345
S3 A E FO WR SRC

0114029 NEW TRIPOLI

Sola em PU de dupla densidade. O desenho 
do piso nasce através de um estudo cuidadoso 
biomecânico em que se procurou seguir todos os 
movimentos naturais do pé durante o caminhar 
permitindo reduzir a fadiga. Rasto com forma 
quadrangular proporcionam resistência ao 
deslizamento. Robusta e versátil adaptando-se aos 
diversos tipos de piso.

POLIURETANO
DUPLA DENSIDADE

> ANTIDERRAPANTE

> ABSORÇÃO AO CHOQUE

> ANTIESTÁTICA

> RESISTENTE A ÓLEOS

> ESD

CARACTERÍSTICAS

PREMIUM
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35-47

35-47

Material: Pele nubuck hidrófuga
Forro: Malha tridimensional que proporciona 
uma melhor fluidez do calor no interior do 
calçado; costuras posicionadas simetricamente 
para garantir uma estrutura fixa e resistente
Palmilha Interior: Amovível sobre EVA com 
absorção de choque no calcanhar
Sola: Poliuretano de dupla densidade 
resistente a hidrocarbonetos e antideslizante
Biqueira: Compósito resistente a impactos 
até 200J
Palmilha: Kevlar resistente a 1100N

EN ISO 20345
S3 A E FO WR SRC

0114021 NEW BISSAU

Material: Pele nubuck hidrófuga
Forro: Malha tridimensional que proporciona 
uma melhor fluidez do calor no interior do 
calçado; costuras posicionadas simetricamente 
para garantir uma estrutura fixa e resistente
Palmilha Interior: Amovível sobre EVA com 
absorção de choque no calcanhar
Sola: Poliuretano de dupla densidade 
resistente a hidrocarbonetos e antideslizante
Biqueira: Compósito resistente a impactos 
até 200J
Palmilha: Kevlar resistente a 1100N

EN ISO 20345
S3 A E FO WR SRC

NEW BANJUL0124007
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CALÇADO PARA TRABALHOS INTENSOS?
Precisa destes reforços! Serão os seus melhores aliados!

INTENSE

35-48

Material: Pele hidrófuga
Forro: Malha tridimensional que proporciona 
uma melhor fluidez do calor no interior do 
calçado; costuras posicionadas simetricamente 
para garantir uma estrutura fixa e resistente
Palmilha Interior: Amovível sobre EVA com 
absorção de choque no calcanhar
Sola: Borracha de nitrilo e poliuretano 
resistente a hidrocarbonetos e antideslizante. 
Biqueira: Fibra de vidro resistente a impactos 
até 200J que oferece excelentes propriedades 
mecánicas de resistência contra cargas 
estáticas e impulsivas
Palmilha: Kevlar resistente a 1100N

EN ISO 20345
ASTM F2412-11

SB E P FO SRC WR HRO

0115001 CASABLANCA

> ANTIDERRAPANTE

> ABSORÇÃO AO CHOQUE

> ANTIESTÁTICA

> RESISTENTE A ÓLEOS

> DIELÉTRICA

> HRO

> ANTIDERRAPANTE

> ABSORÇÃO AO CHOQUE

> ANTIESTÁTICA

> RESISTENTE A ÓLEOS

> HRO

CARACTERÍSTICAS CARACTERÍSTICAS

POLIURETANO

BORRACHA DE NITRILO

TPU

BORRACHA DE NITRILO
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35-47

Material: Pele hidrófuga
Forro: Poliamida absorvente que proporciona 
uma excelente fluidez do calor. Resistente à 
abrasão
Palmilha Interior: Amovível sobre EVA com 
absorção de choque no calcanhar
Sola: Borracha de nitrilo e poliuretano 
termoplástico (TPU) resistente a 
hidrocarbonetos e antideslizante.
Resistente até 300º C
Biqueira: Compósito resistente a impactos 
até 200J
Palmilha: Kevlar resistente a 1100N 

EN ISO 20345
S3 A E FO WR SRC HRO

BAMAKO0114048

35-47

Material: Pele hidrófuga
Forro: Poliamida absorvente que proporciona 
uma excelente fluidez do calor. Resistente à 
abrasão
Palmilha Interior: Amovível sobre EVA com 
absorção de choque no calcanhar
Sola: Borracha de nitrilo e poliuretano 
termoplástico (TPU) resistente a 
hidrocarbonetos e antideslizante. 
Resistente até 300º C
Biqueira: Compósito resistente a impactos 
até 200J
Palmilha: Kevlar resistente a 1100N 

S3 A E FO WR SRC HRO
EN ISO 20345

MALABO0114049

EN ISO 20345

35-47

Material: Camurça hidrófuga
Forro: Malha tridimensional que proporciona 
uma excelende fluidez do calor no interior do 
calçado; costuras posicionadas simetricamente 
para garantir uma estrutura fixa e resistente
Palmilha Interior: Amovível sobre EVA com 
absorção de choque no calcanhar
Sola: Borracha de nitrilo e poliuretano 
termoplástico (TPU) resistente a 
hidrocarbonetos e antideslizante.
Resistente até 300º C
Biqueira: Compósito resistente a impactos 
até 200J
Palmilha: Kevlar resistente a 1100N

S3 A E FO WR SRC HRO

CARTUM0122005
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35-47

Material: Camurça perfurada
Forro: Poliamida absorvente que proporciona 
uma excelente fluidez do calor que se cria no 
interior do calçado; resistente à abrasão
Palmilha Interior: Amovível sobre EVA com 
absorção de choque no calcanhar
Sola: Poliuretano de dupla densidade resist-
ente a hidrocarbonetos e antideslizante
Biqueira: Compósito resistente a impactos 
até 200J
Palmilha: Kevlar resistente a 1100N

EN ISO 20345
S1P A E FO SRC

0122004 ACRA

Sola em PU de dupla densidade. Oferece um 
excelente nível de anti derrapagem e uma 
excelente capacidade de drenagem graças ao 
seu desenho moderno. Perfeita relação peso/
volume, oferece conforto e leveza não esquecendo 
a segurança do usuário. Superfície de apoio mais 
ampla garantindo total apoio do pé durante todas 
as fases da marcha.

POLIURETANO
DUPLA DENSIDADE

> ANTIDERRAPANTE

> ABSORÇÃO AO CHOQUE

> ANTIESTÁTICA

> RESISTENTE A ÓLEOS

CARACTERÍSTICAS

INDUSTRY



18

35-47

EN ISO 20345

Material: Pele hidrófuga
Forro: Poliamida absorvente que proporciona 
uma excelente fluidez do calor no interior do 
calçado; resistente à abrasão
Palmilha Interior: Amovível sobre EVA com 
absorção de choque no calcanhar
Sola: Poliuretano de dupla densidade resist-
ente a hidrocarbonetos e antideslizante
Biqueira: Compósito resistente a impactos 
até 200J
Palmilha: Kevlar resistente a 1100N

0114003 ASMARA

S3 A E FO WR SRC

35-47

Material: Pele hidrófuga
Forro: Poliamida absorvente que proporciona 
uma excelente fluidez do calor no interior do 
calçado; resistente à abrasão
Palmilha Interior: Amovível sobre EVA com 
absorção de choque no calcanhar
Sola: Poliuretano de dupla densidade resist-
ente a hidrocarbonetos e antideslizante
Biqueira: Compósito resistente a impactos 
até 200J
Palmilha: Kevlar resistente a 1100N

EN ISO 20345
S3 A E FO WR SRC

0124001 CAIRO

35-47

Material: Camurça
Forro: Poliamida absorvente que proporciona 
uma excelente fluidez do calor no interior do 
calçado; resistente à abrasão
Palmilha Interior: Amovível sobre EVA com 
absorção de choque no calcanhar
Sola: Poliuretano de dupla densidade 
resistente a hidrocarbonetos e antideslizante
Biqueira: Compósito resistente a impactos 
até 200J
Palmilha: Kevlar resistente a 1100N

EN ISO 20345
S3 A E FO WR SRC

CONACRI0112008
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SPORT

> ANTIDERRAPANTE

> ABSORÇÃO AO CHOQUE

> ANTIESTÁTICA

> RESISTENTE A ÓLEOS

> ESD

CARACTERÍSTICAS

POLIURETANO
DUPLA DENSIDADE

35-47

EN ISO 20345
S1P A E FO SRA ESD

Material: Camurça e malha ventilada
Forro: Malha tridimensional que proporciona 
uma melhor fluidez do calor no interior do 
calçado
Palmilha Interior: Amovível em poliuretano e 
GEL, forrada a tecido, com absorção de choque 
na zona do calcanhar
Sola: Poliuretano de dupla densidade resist-
ente a hidrocarbonetos e antideslizante
Biqueira: Compósito resistente a impactos 
até 200J
Palmilha: Kevlar resistente a 1100N 

0122055 KAMPALA

Quando se pensava que para se ter um sapato com 
estabilidade, tinha de ser forçosamente pesado, 
com este novo modelo da ForWalk estamos a 
contrariar isso. Oferecemos amortecimento, 
estabilidade e leveza. Os novos modelos ForWalk 
não foram pensados para corredores profissionais, 
mas bem que poderiam ser, o desenho da 
sola acompanha o movimento de flexão, 
proporcionando uma excelente adaptação a todo 
o tipo de pisos. Sola fabricada em PU de dupla 
densidade oferecendo ainda proteção contra 
descargas eletroestáticas (ESD).
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35-47

EN ISO 20345
S1P A E FO SRA ESD

Material: Camurça e malha tridimensional
Forro: Malha tridimensional que proporciona 
uma melhor fluidez do calor no interior do 
calçado
Palmilha Interior: Amovível em poliuretano e 
GEL, forrada a tecido, com absorção de choque 
na zona do calcanhar
Sola: Poliuretano de dupla densidade resist-
ente a hidrocarbonetos e antideslizante
Biqueira: Compósito resistente a impactos até 
200J
Palmilha: Kevlar resistente a 1100N 

0122054 VICTORIA

35-47

EN ISO 20345

Material: Camurça perfurada
Forro: Malha tridimensional que proporciona 
uma melhor fluidez do calor no interior do 
calçado; costuras posicionadas simetricamente 
para garantir uma estrutura fixa e resistente
Palmilha Interior: Amovível em poliuretano e 
GEL, forrada a tecido, com absorção de choque 
na zona do calcanhar
Sola: Poliuretano de dupla densidade resist-
ente a hidrocarbonetos e antideslizante
Biqueira: Compósito resistente a impactos 
até 200J
Palmilha: Kevlar resistente a 1100N 

0122028 NEW NAIROBI

S1P A E FO SRA ESD
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35-47

Material: Camurça perfurada
Forro: Poliamida absorvente que proporciona 
uma excelente fluidez do calor no interior do 
calçado; resistente à abrasão
Palmilha Interior: Amovível sobre EVA com 
costura em toda a extremidade
Sola: Poliuretano de dupla densidade 
resistente a hidrocarbonetos e antideslizante 
Biqueira: Aço resistente a impactos até 200J
Palmilha: Aço restistente até 1100N

EN ISO 20345
S1P A E FO SRC

ARGEL0122002

CONSTRUCTION

> ANTIDERRAPANTE

> ABSORÇÃO AO CHOQUE

> ANTIESTÁTICA

> RESISTENTE A ÓLEOS

CARACTERÍSTICAS

POLIURETANO
DUPLA DENSIDADE

Sola em PU de dupla densidade. 
Oferece elevadas prestações em am-
bientes exigentes no exterior. O de-
senho da sola permite a auto limpeza 
através das amplas estrias. Excelente 
resistência ao deslizamento. Absorve 
os choques na zona do calcanhar.
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35-47

Material: Camurça perfurada
Forro: Poliamida absorvente que proporciona 
uma excelente fluidez do calor que se cria no 
interior do calçado; resistente à abrasão
Palmilha Interior: Amovível sobre EVA com 
costura em toda a extremidade
Sola: Poliuretano de dupla densidade 
resistente a hidrocarbonetos e antideslizante 
Biqueira: Aço resistente a impactos até 200J

EN ISO 20345
S1 A E FO SRC

NAMPULA0121003

35-47

Material: Pele pigmentada hidrófuga
Forro: Poliamida absorvente que proporciona 
uma excelente fluidez do calor que se cria no 
interior do calçado; resistente à abrasão
Palmilha Interior: Amovível sobre EVA com 
costura em toda a extremidade
Sola: Poliuretano de dupla densidade 
resistente a hidrocarbonetos e antideslizante 
Biqueira: Aço resistente a impactos até 200J
Palmilha: Aço resistente a 1100N

S3 A E FO WR SRC
EN ISO 20345

GABORONE0122001

EN ISO 20345

35-48

Material: Pele pigmentada e hidrófuga, ilhoses 
metálicos
Forro: Poliamida absorvente que proporciona 
uma excelente fluidez do calor que se cria no 
interior do calçado; resistente à abrasão
Palmilha Interior: Amovível sobre EVA com 
costura em toda a extremidade
Sola: Poliuretano de dupla densidade 
resistente a hidrocarbonetos e antideslizante 
Biqueira: Aço resistente a impactos até 200J
Palmilha: Aço resistente a 1100N

S3 A E FO WR SRC

MAPUTO0114002
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35-47

37-47

MORONI0112003

S3 A E FO WR SRC

Material: Pele pigmentada e hidrófuga
Forro: Poliamida absorvente que proporciona 
uma excelente fluidez do calor que se cria no 
interior do calçado; resistente à abrasão
Palmilha Interior: Amovível sobre EVA com 
costura em toda a extremidade
Sola: Poliuretano de dupla densidade 
resistente a hidrocarbonetos e antideslizante
Biqueira: Aço resistente a impactos até 200J
Palmilha: Aço resistente a 1100N

EN ISO 20345

S3 A E FO WR SRC

0112010 NEW KANO

EN ISO 20345

Material: Pele pigmentada e hidrófuga, ilhoses 
metálicos
Forro: Poliamida absorvente que proporciona 
uma excelente fluidez do calor que se cria no 
interior do calçado; resistente à abrasão
Palmilha Interior: Amovível sobre EVA com 
costura em toda a extremidade
Sola: Poliuretano de dupla densidade 
resistente a hidrocarbonetos e antideslizante
Biqueira: Aço resistente a impactos até 200J
Palmilha: Aço resistente até 1100N
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O desenho da sola nasce através de um estudo cui-
dadoso biomecânico que procura seguir todos os 
movimentos naturais do pé durante o caminhar, 
permitindo assim reduzir a fadiga

PROFESSIONAL

EXCELENTE
ABSORVEDOR DE ENERGIA

SOLA
ANTIDERRAPANTE

Sola em PU de dupla densidade. Ótima resistência 
a hidrocarbonetos. Antiderrapante mesmo em 
pavimentos planos com abundância de produtos 
líquidos, graças ao desenho do rasto. Leve e suave 
nos impactos violentos. Alivia o cansaço provocado 
pelo esforço de estar inumeras horas de pé.

POLIURETANO
DUPLA DENSIDADE

> ANTIDERRAPANTE

> ABSORÇÃO AO CHOQUE

> ANTIESTÁTICA

> RESISTENTE A ÓLEOS

CARACTERÍSTICAS
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34-48

EN ISO 20345

Material: Microfibra hidrófuga
Forro: Poliamida absorvente que proporciona 
uma excelente fluidez do calor no interior do 
calçado; resistente à abrasão
Palmilha Interior: Amovível sobre EVA com 
absorção de choque no calcanhar
Sola: Poliuretano de dupla densidade 
resistente a hidrocarbonetos e antideslizante
Biqueira: Compósito resistente a impactos 
até 200J

SB A E FO SRC

BANGUI0142001

34-48

Material: Microfibra hidrófuga
Forro: Poliamida absorvente que proporciona 
uma excelente fluidez do calor no interior do 
calçado; resistente à abrasão
Palmilha Interior: Amovível sobre EVA com 
absorção de choque no calcanhar
Sola: Poliuretano de dupla densidade 
resistente a hidrocarbonetos e antideslizante
Biqueira: Compósito resistente a impactos 
até 200J

EN ISO 20345
S2 A E FO WR SRC

FREETOWN0113004

34-48

EN ISO 20345

Material: Microfibra hidrófuga
Forro: Poliamida absorvente que proporciona 
uma excelente fluidez do calor no interior do 
calçado; resistente à abrasão
Palmilha Interior: Amovível sobre EVA com 
absorção de choque no calcanhar
Sola: Poliuretano de dupla densidade 
resistente a hidrocarbonetos e antideslizante
Biqueira: Compósito resistente a impactos 
até 200J

S2 A E FO WR SRC

0123004 PRAIA
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40-47

40-47

EN ISO 20345

EN ISO 20345

S3 SRA

S1P SRA

Material: Pele
Forro: Malha tridimensional que proporciona 
uma melhor fluidez do calor no interior do 
calçado
Palmilha Interior: Amovível em poliuretano
que oferece um amortecimento extra e maior 
conforto 
Sola: Moldada em EVA X-light com superficie
em borracha de alta resistência
Biqueira: Compósito resistente a impactos 
até 200J
Palmilha: Kevlar resistente a 1100N

Material: Malha têxtil
Forro: Malha tridimensional que proporciona 
uma melhor fluidez do calor no interior do 
calçado
Palmilha Interior: Amovível em poliuretano
que oferece um amortecimento extra e maior 
conforto 
Sola: Moldada em EVA X-light com superficie
em borracha de alta resistência
Biqueira: Compósito resistente a impactos 
até 200J
Palmilha: Kevlar resistente a 1100N

0114066

0122048 ITARIS

SENEXIS M1
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35-47

35-47

EN ISO 20345

EN ISO 20345

S1P ESD SRA

S1P ESD SRA

Material: Pele e malha ventilada
Forro: Malha tridimensional que proporciona 
uma melhor fluidez do calor no interior do 
calçado
Palmilha Interior: Amovível em poliuretano
que oferece um amortecimento extra e maior 
conforto 
Sola: Borracha sublite com entresola em EVA
Biqueira: Alumínio resistente a impactos até 
200J
Palmilha: Kevlar resistente a 1100N

Material: Pele e malha ventilada
Forro: Malha tridimensional que proporciona 
uma melhor fluidez do calor no interior do 
calçado
Palmilha Interior: Amovível em poliuretano
que oferece um amortecimento extra e maior 
conforto 
Sola: Borracha sublite com entresola em EVA
Biqueira: Alumínio resistente a impactos até 
200J
Palmilha: Kevlar resistente a 1100N

0122049

0122050

SUBLITE L1

SUBLITE L1
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EN ISO 20345

35-48

Material: Tecido transpirável com tecido 3D e 
microtech
Forro: Malha tridimensional 100% 
poliéster, transpirável resistente à abrasão e 
antibacteriana
Palmilha Interior: Anatómica em poliuretano 
suave e confortável. O desenho inferior 
garante absorção de energia ao impacto e o 
superior facilita a absorção do suor deixando 
o pé seco
Sola: PU/TPU
Biqueira: Alumínio resistente a impactos até 
200J
Palmilha: Kevlar resistente a 1100N

S1 P SRC

0122029 PETRI

35-48

Material: Pele/Nylon
Forro: Tecido transpirável, antibacteriano e 
resistente à abrasão
Palmilha Interior: Anatómica em poliuretano 
suave e confortável com baixa resistência 
elétrica. O desenho inferior garante absorção 
de energia ao impacto e o superior facilita a 
absorção do suor deixando o pé seco
Sola: PU/TPU com baixa resistência elétrica
Biqueira: Alumínio resistente a impactos 
até 200J
Palmilha: Kevlar resistente a 1100N

EN ISO 20345
EN 61340

S1 P ESD SRC

0122015 KRESS
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35-48

Material: Camurça perfurada
Forro: Malha tridimensional 100% 
poliéster, transpirável resistente à abrasão e 
antibacteriana
Palmilha Interior: Em EVA e tecido. 
antiestática, anatómica e perfurada. 
Proporciona um elevado apoio graças a um 
repartimento correto da espessura ao longo 
da superfície 
Sola: Poliuretano de dupla densidade
Biqueira: Alumínio resistente a impactos até 
200J
Palmilha: Kevlar resistente a 1100N

EN ISO 20345
S1 P SRC

GUERIN0122022

EN ISO 20345

35-48

Material: Pele flor hidrófuga
Forro: Malha tridimensional 100% 
poliéster, transpirável resistente à abrasão e 
antibacteriana
Palmilha Interior: Anatómica em poliuretano 
suave e confortável. O desenho inferior 
garante absorção de energia ao impacto e o 
superior facilita a absorção do suor deixando 
o pé seco
Sola: PU/TPU
Biqueira: Alumínio resistente a impactos até 
200J
Palmilha: Kevlar resistente a 1100N

S3 SRC

ZATOPEK0124019

EN ISO 20345

36-48

Material: Pele flor hidrófuga
Forro: Malha tridimensional 100% 
poliéster, transpirável resistente à abrasão e 
antibacteriana
Palmilha Interior: Anatómica em poliuretano 
suave e confortável. O desenho inferior 
garante absorção de energia ao impacto e o 
superior facilita a absorção do suor deixando 
o pé seco
Sola: PU/TPU
Biqueira: Alumínio resistente a impactos até 
200J
Palmilha: Kevlar resistente a 1100N

S3 SRC

PUSKAS0114041
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36-48

EN ISO 20345
S1 P SRC

Material: Camurça perfurada
Forro: Tecido 100% poliamida, transpirável e 
resistente à abrasão
Palmilha Interior: Em EVA e tecido. 
antiestática, anatómica e perfurada. 
Proporciona um elevado apoio graças a um 
repartimento correto da espessura ao longo 
da superfície 
Sola: Poliuretano de dupla densidade
Biqueira: Aço resistente a impactos até 200J
Palmilha: Aço resistente a 1100N

0122035 NEW BRENTA

35-42

Material: Nubuck perfurado
Forro: Pele transpirável, resistente à abrasão
Palmilha Interior: Anatómica em poliuretano 
suave e confortável. O desenho inferior 
garante absorção de energia ao impacto e o 
superior facilita a absorção do suor deixando 
o pé seco
Sola: Poliuretano de monodensidade 
antideslizante
Biqueira: Aço resistente a impactos até 200J

EN ISO 20345
S1 SRC

0121009 LIZ BLUE

EN ISO 20345

36-47

Material: Pele e tecido tridimensional
Forro: Tecido 100% poliamida, transpirável e 
resistente à abrasão
Palmilha Interior: Anatómica em poliure-
tano suave e confortável. O desenho inferior 
garante absorção de energia ao impacto e o 
superior facilita a absorção do suor deixando 
o pé seco
Sola: PU/TPU
Biqueira: Alumínio resistente a impactos até 
200J
Palmilha: Kevlar resistente a 1100N

S1 P SRC

ACE0122046
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36-47

Material: Camurça perfurada
Forro: Malha tridimensional 100% 
poliéster, transpirável resistente à abrasão e 
antibacteriana
Palmilha Interior: Em EVA e tecido. 
antiestática, anatómica e perfurada. 
Proporciona um elevado apoio graças a um 
repartimento correto da espessura ao longo 
da superfície 
Sola: Poliuretano de dupla densidade
Biqueira: Compósito resistente a impactos 
até 200J
Palmilha: Kevlar resistente a 1100N

EN ISO 20345
S1 P SRC

CUBA0122021

EN ISO 20345

36-47

Material: Pele hidrófuga
Forro: Malha tridimensional 100% 
poliéster, transpirável resistente à abrasão e 
antibacteriana
Palmilha Interior: Em EVA e tecido. 
antiestática, anatómica e perfurada. 
Proporciona um elevado apoio graças a um 
repartimento correto da espessura ao longo da 
superfície
Sola: Poliuretano de dupla densidade
Biqueira: Aço resistente a impactos até 200J
Palmilha: Kevlar resistente a 1100N

S3 SRC

RIFT0124025

EN ISO 20345

39-47

Material: Tecido transpirável com tecido 3D e 
microtech
Forro: Malha tridimensional 100% 
poliéster, transpirável resistente à abrasão e 
antibacteriana
Palmilha Interior: Em EVA e tecido, dielétrica, 
anatómica e perfurada. Proporciona um 
elevado apoio graças a um repartimento 
correto da espessura ao longo da superfície 
Sola: Poliuretano de dupla densidade com 
grande resistência elétrica
Biqueira: Compósito resistente a impactos 
até 200J
Palmilha: Kevlar resistente a 1100N

SB E P FO SRC

ELECTRON0125001
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36-48

EN ISO 20345
S3 SRC

0114024 LAND BIS

36-47

Material: Nubuck Pull-up hidrófugo
Forro: Tecido 100% poliamida, transpirável e 
resistente à abrasão
Palmilha Interior: Em EVA e tecido. 
antiestática, anatómica e perfurada. 
Proporciona um elevado apoio graças a um 
repartimento correto da espessura ao longo da 
superfície 
Sola: Poliuretano de dupla densidade
Biqueira: Aço resistente a impactos até 200J
Palmilha: Kevlar resistente a 1100N

EN ISO 20345
S3 SRC

0124011 TEX BIS

EN ISO 20345

39-47

Material: Nubuck Pull-up hidrófugo
Forro: Tecido 100% poliamida, transpirável e 
resistente à abrasão
Palmilha Interior: Em EVA e tecido. antiestáti-
ca, anatómica e perfurada. Proporciona um el-
evado apoio graças a um repartimento correto 
da espessura ao longo da superfície 
Sola: Poliuretano/nitrilo resistente até 300ºC
Biqueira: Compósito resistente a impactos 
até 200J
Palmilha: Kevlar resistente a 1100N

S3 HRO SRC

ORCHILLA UK0124037

Material: Nubuck Pull-up hidrófugo
Forro: Tecido 100% poliamida, transpirável e 
resistente à abrasão
Palmilha Interior: Em EVA e tecido. 
antiestática, anatómica e perfurada. 
Proporciona um elevado apoio graças a um 
repartimento correto da espessura ao longo da 
superfície 
Sola: Poliuretano de dupla densidade
Biqueira: Aço resistente a impactos até 200J
Palmilha: Kevlar resistente a 1100N
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39-47

Material: Pele pigmentada hidrófuga
Forro: Tecido 100% poliamida, transpirável e 
resistente à abrasão
Palmilha Interior: Em EVA e tecido. 
antiestática, anatómica e perfurada. 
Proporciona um elevado apoio graças a um 
repartimento correto da espessura ao longo 
da superfície 
Sola: Poliuretano de dupla densidade
Biqueira: Compósito resistente a impactos 
até 200J
Palmilha: Kevlar resistente a 1100N

EN ISO 20345
S3 M SRC

BRUNT0114059

EN ISO 20345

39-47

Material: Pele pigmentada hidrófuga
Forro: Tecido transpirável resistente à abrasão
Palmilha Interior: Em poliuretano forrada a 
tecido, amovível, perfumada, anatómica e 
antiestática. Isolante quer do frio quer do calor
Sola: Poliuretano/nitrilo resistente até 300ºC
Biqueira: Compósito resistente a impactos 
até 200J
Palmilha: Kevlar resistente a 1100N

S3 HRO SRC

POLLINO0114023

EN ISO 20345

36-48

Material: Pele hidrófuga
Forro: Tecido 100% poliamida, transpirável e 
resistente à abrasão
Palmilha Interior: Em poliuretano forrada a 
tecido, amovível, perfumada, anatómica e 
antiestática. Isolante quer do frio quer do calor
Sola: Poliuretano/nitrilo resistente até 300ºC
Biqueira: Compósito resistente a impactos 
até 200J
Palmilha: Kevlar resistente a 1100N

S3 HRO SRC

KAROLUS0124026



34

EN ISO 20345

36-48

Material: Pele pigmentada hidrófuga
Forro: Tecido transpirável, antibacteriano e 
resistente à abrasão
Palmilha Interior: Em EVA e tecido, anatómica, 
perfurada e antiestática. Proporciona um ele-
vado apoio graças a um repartimento correto 
da espessura ao longo da superfície
Sola: Poliuretano de dupla densidade
Biqueira: Compósito resistente a impactos 
até 200J
Palmilha: Kevlar resistente a 1100N

S3 SRC

0124006 NEW CELTIC

39-47

Material: Pele pigmentada hidrófuga com 
aperto por velcro (sem cordão)
Forro: Tecido transpirável e resistente à 
abrasão
Palmilha Interior: Em EVA e tecido, anatómica, 
perfurada e antiestática. Proporciona um 
elevado apoio graças a um repartimento 
correto da espessura ao longo da superfície
Sola: Poliuretano de dupla densidade
Biqueira: Compósito resistente a impactos 
até 200J
Palmilha: Kevlar resistente a 1100N

EN ISO 20345
S3 SRC

NEW VIGO0114019

EN ISO 20345

36-48

Material: Pele pigmentada hidrófuga
Forro: Tecido transpirável antibacteriano e 
resistente à abrasão
Palmilha Interior: Em EVA e tecido, anatómica, 
perfurada e antiestática. Proporciona um ele-
vado apoio graças a um repartimento correto 
da espessura ao longo da superfície
Sola: Poliuretano de dupla densidade
Biqueira: Compósito resistente a impactos 
até 200J
Palmilha: Kevlar resistente a 1100N

S3 SRC

NEW TIRRENIAN0114028
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EN ISO 20345

36-47

Material: Camurça e tecido respirável
Forro: Malha tridimensional transpirável 100% 
poliéster resistente à abrasão
Palmilha Interior: Em EVA e tecido, anatómica, 
perfurada e antiestática. Proporciona um 
elevado apoio graças a um repartimento 
correto da espessura ao longo da superfície
Sola: Poliuretano de dupla densidade
Biqueira: Compósito resistente a impactos 
até 200J
Palmilha: Kevlar resistente a 1100N

S1P SRC

NEW SUEZ0122016

EN ISO 20345

36-47

Material: Pele nubuck hidrófuga
Forro: Tecido transpirável, antibacteriano e 
resistente à abrasão
Palmilha Interior: Em EVA e tecido, anatómica, 
perfurada e antiestática. Proporciona um ele-
vado apoio graças a um repartimento correto 
da espessura ao longo da superfície
Sola: Poliuretano de dupla densidade
Biqueira: Compósito resistente a impactos 
até 200J
Palmilha: Kevlar resistente a 1100N

S3 SRC

MONTPELLIER0114026

39-48

EN ISO 20345
SB E P WRU HRO FO SRC

Material: Pele flor hidrófuga
Forro: Tecido transpirável resistente à abrasão
Palmilha Interior: Poliuretano forrado a 
tecido, anatómica e amovível. Preenchimento 
com gel proporcionando conforto em 
qualquer tipo de superfície. Isolamento 
térmico
Sola: Poliuretano/Nitrilo resistente até 300º C 
(até 1min). Alta resistência elétrica
Biqueira: Compósito resistente a impactos 
até 200J
Palmilha: Kevlar com alta resistêna elétrica

0114032 NEW ELECTRICAL
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EN ISO 20345

35-41

Material: Nubuck hidrófugo
Forro: Malha tridimensional 100% poliéster, 
transpirável resistente à abrasão e antibacte-
riana
Palmilha Interior: Anatómica em poliure-
tano suave e confortável. O desenho inferior 
garante absorção de energia ao impacto e o 
superior facilita a absorção do suor deixando 
o pé seco
Sola: PU/TPU
Biqueira: Alumínio resistente a impactos até 
200J
Palmilha: Kevlar resistente a 1100N

S3 SRC

ALICE0124012

EN ISO 20345

35-48

Material: Microfibra hidrófuga, transpirável
Forro:  Tecido 100% poliamida, transpirável e 
resistente à abrasão
Palmilha Interior: Dupla camada de espuma 
de látex forrada a tecido
Sola: Poliuretano de monodensidade 
antideslizante
Biqueira: Aço resistente a impactos até 200J

S2 SRC

ITACA BLACK0123007

EN ISO 20345

35-42

Material: Pele e tecido transpirável
Forro: Malha tridimensional 100% 
poliéster, transpirável resistente à abrasão e 
antibacteriana
Palmilha Interior: Em pele com reforço no 
calcanhar
Sola: Poliuretano de monodensidade
Biqueira: Aço resistente a impactos até 200J

S1 SRC

MELANIE0121011
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38-48

Material: Poliuretano resistente a -25ºC
Forro: Poliéster antiabrasão
Palmilha Interior: Anatómica em poliuretano 
suave e confortável. O gel inserido na zona 
do metatarso proporciona uma estabilidade e 
um conforto em todas as superficies
Sola: Poliuretano resistente a -25ºC
Biqueira: Compósito resistente a impactos 
até 200J
Palmilha: Kevlar resistente a 1100N

EN ISO 20345
S5 CI SRC

SAFEST BLACK0132007

36-48

EN ISO 20345

Material: Microfibra hidrófuga
Forro: Tecido transpirável, antibacteriano e 
resistente à abrasão
Palmilha Interior: Em EVA e tecido, anatómica, 
perfurada e antiestática. Proporciona um 
elevado apoio graças a um repartimento 
correto da espessura ao longo da superfície
Sola: Poliuretano de dupla densidade 
resistente ao deslizamento
Biqueira: Compósito resistente a impactos 
até  200J

S2 SRC

TULLUS0123006

39-48

Material: Pele flor hidrófuga
Forro: Sem forro
Palmilha Interior: Anatómica em poliuretano 
suave e confortável. O gel inserido na zona do 
metatarso proporciona uma estabilidade e um 
conforto em todas as superficies
Sola: Poliuretano/nitrilo resistente até 300ºC
Biqueira: Compósito resistente a impactos 
até 200J
Palmilha: Kevlar resistente a 1100N

EN ISO 20345
EN 61340

S3 HRO SRC

0114069 CALIFORNIA
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Socas em PVC esterilizáveis (até 140ºC) higiénicas e confortáveis. Ideais para utilização em hospitais, blocos 
operatórios, clínicas, farmácias, etc.

Material: PVC esterilizado com fivela amovível
Palmilha Interior: Absorvente e anti bacteriana 
impedindo o aparecimento de micro 
organismos e reduzindo o mau odor
Sola: Absorção de energia na zona do calcanhar, 
antideslizante e antiestática
Cor: Branco / Azul / verde
(mais cores disponíveis sob consulta)

EN ISO 20347
OB E A SRA

0133001

34/35 - 46/4760
0
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34-44

EN ISO 20347
O1 FO SRA

Material: Couro perfurado, aperto por velcro
Forro: Malha respirável com grande 
capacidade de absorção de humidade e 
secagem rápida
Palmilha Interior: Amovível em tecido sobre 
espuma de poliuretano com tratamento 
antibacteriano e carvão ativo
Sola: Poliuretano e nitrilo anti derrapante de 
dupla densidade

0120001

Calçado extremamente leve e confortável. Ideal para um uso prolongado em que o usuário tenha de estar várias horas de pé 
(hotelaria, saúde, salões de beleza, etc). Material perfurado para uma melhor circulação do ar evitando assim a concentração 
do calor e dos maus odores. Forro com propriedades de absorção de humidade.

35-46

Material: EVA ultraleve
Palmilha Interior: Tecido sobre espuma de 
poliuretano com tratamento antibacteriano e 
carvão ativo
Sola: EVA com superfície antiderrapante

E OB SRC

0133003

1900

EVA PLUS

EN ISO 20347
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EN ISO 20347

Material: PVC (contém cordão para um melhor 
ajuste à perna)
Forro: Polar transpirável, antibacteriano e 
resistente à abrasão
Sola: PVC. Antiderrapante e com absorção de 
choque na zona do calcanhar

Material: PVC
Forro: Jersey antibacteriano resistente à 
abrasão
Sola: PVC. Antiderrapante e com absorção de 
choque na zona do calcanhar

EN ISO 20347
OB E SRA

0130014

36-47

36-47

0130002

OB E CI SRC
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35-47

36-47

Material: PVC
Forro: Jersey antibacteriano resistente à 
abrasão
Sola: PVC

0130011

35-41

EN ISO 20345

Material: PVC
Forro: Jersey antibacteriano resistente à 
abrasão
Sola: PVC com borracha de nitrilo resistente a 
hidrocarbonetos e antiderrapante. Antiestática, 
com absorção de choque na zona do calcanhar
Biqueira: Aço resistente a impactos até 200J
Palmilha: Aço resistente a 1100N

S5 A E FO SRC

0132005

Material: PVC
Forro: Jersey antibacteriano resistente à 
abrasão
Sola: PVC

0134001
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EN ISO 20347

Material: PVC com correia em nylon de ajuste 
à coxa
Forro: Jersey antibacteriano resistente à 
abrasão
Sola: PVC. Antiderrapante e com absorção de 
choque na zona do calcanhar

0130008

EN ISO 20347

OB E SRC

OB E SRC

Material: PVC, suspensórios elásticos com 
aperto por fivela, bolso interior em PVC na 
zona do peito
Forro: Jersey antibacteriano resistente à 
abrasão
Sola: PVC. Antiderrapante e com absorção de 
choque na zona do calcanhar

0130009

Material: PVC
Forro: Jersey antibacteriano resistente à 
abrasão
Sola: PVC 

0133002

35-47

35-47

35/36 - 45/46
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Material: PVC/Nitrilo
Forro: Jersey antibacteriano, resistente à 
abrasão
Sola: Nitrilo. Antiderrapante e com absorção 
de choque na zona do calcanhar

EN ISO 20347
OB E SRA

0130005

36-47

Material: PVC / Nitrilo
Forro: Jersey antibacteriano resistente à 
abrasão
Sola: PVC com borracha de nitrilo. Resistente a 
hidrocarbonetos, antiestática e antiderrapante. 
Com absorção de choque na zona do calcanhar
Biqueira: Aço resistente a impactos até 200J

EN ISO 20345
S4 A E FO SRC

0131002

36-47

EN ISO 20347
OB SRA

Material: PVC / Nitrilo
Forro: Jersey antibacteriano resistente à 
abrasão
Sola: PVC com borracha de nitrilo. Antiestática 
e antiderrapante. Com absorção de choque na 
zona do calcanhar

0134002

35-47
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EN ISO 20345S4 A E FO SRC

Material: PVC com grande percentagem de 
nitrilo
Forro: Jersey antibacteriano resistente à 
abrasão
Palmilha interior: Antiestática amovível
Sola: PVC com grande percentagem de nitrilo 
resistente a hidrocarbonetos, antiestática e 
antiderrapante. Com absorção de choque na 
zona do calcanhar
Biqueira: Aço resistente a impactos até 200J

0131005

Material: PVC com grande percentagem de 
nitrilo
Forro: Jersey antibacteriano, resistente à 
abrasão
Palmilha interior: Antiestática amovível
Sola: PVC com grande percentagem de nitrilo 
resistente a hidrocarbonetos, antiestática e 
antiderrapante. Com absorção de choque na 
zona do calcanhar

EN ISO 2034704 FO SRC

0130016

36-47

36-47
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Material: Poliéster/PVC sem cordões
Forro: Poliéster transpirável, antibacteriano e 
resistente à abrasão
Palmilha Interior: Amovível, absorvente e 
antibacteriana, impede o aparecimento de 
micro organismos, reduzindo o mau odor
Sola: PVC com borracha de nitrilo, resistente a 
hidrocarbonetos, antiestática e antiderrapante. 
Com absorção de choque na zona do calcanhar
Biqueira: Aço resistente a impactos até 200J

EN ISO 20345S4 SBH A E P FO SRA

0131001

37-47

EN ISO 20345S5 SBH A E P FO SRA

Material: Poliéster/PVC, ilhoses metalicos
Forro: Poliéster transpirável, antibacteriano e 
resistente à abrasão
Palmilha Interior: Amovível, absorvente e 
antibacteriana, impede o aparecimento de 
micro organismos, reduzindo o mau odor
Sola: PVC com borracha de nitrilo, resistente a 
hidrocarbonetos, antiestática e antiderrapante. 
Com absorção de choque na zona do calcanhar
Biqueira: Aço resistente a impactos até 200J
Palmilha: Aço resistente a 1100N

0132001

37-47

Material: Borracha
Forro: Algodão
Sola: Borracha, resistente a hidrocarbonetos, 
antiestática e antiderrapante. Com absorção de 
choque na zona do calcanhar
Biqueira: Aço resistente a impactos até 200J
Palmilha: Aço resistente a 1100N

EN ISO 20345
EN ISO 17249

S5 A E FO SRA

0132006

40-46
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36-47

EN ISO 20345

S4 A E FO CI SRC Material: Poliuretano
Forro: Nylon antibacteriano resistente à 
abrasão. Isolamento térmico -20ºC
Palmilha interior: Amovível, lavável, 
absorvente, anti derrapante e anti bacteriana 
impedem o aparecimento de micro 
organismos, reduzindo o mau odor
Sola: Poliuretano resistente a hidrocarbonetos, 
antiestática e antiderrapante. Com absorção de 
choque na zonha do calcanhar

Biqueira: Compósito 

Biqueira: Aço

0131009 // metal free

0131008

> ANTIDERRAPANTE

> ABSORVEDOR DE ENERGIA

> ANTIESTÁTICA

> RESISTENTE A ÓLEOS

> ISOLAMENTO TÉRMICO

CARACTERÍSTICAS

POLIURETANO As solas em poliuretano concedem mais 
resistência a óleos e produtos químicos 
comparado com as de PVC ou Borracha. 
Ótimos resultados em superfícies escorregadias 
graças ao seu desenho que permite uma fácil 
eliminação dos resíduos líquidos. Excelente 
isolamento térmico mesmo em baixas 
temperaturas e extremamente leves graças ás suas 
células de poliuretano.

LEVEZA & DURABILIDADE
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36-47

Material: Poliuretano
Forro: Nylon antibacteriano resistente à 
abrasão. Isolamento térmico até -30ºC
Palmilha Interior: Amovível, lavável, 
absorvente, anti derrapante e anti bacteriana 
impedem o aparecimento de micro 
organismos, reduzindo o mau odor
Sola: Poliuretano resistente a hidrocarbonetos, 
antiestática e antiderrapante. Com absorção de 
choque na zonha do calcanhar

Biqueira: Compósito 
Palmilha: Kevlar

Biqueira: Aço
Palmilha: Aço

EN ISO 20345

0132016 // metal free

0132013

S5 A E FO CI SRC

EN ISO 20347

36-47

Material: Poliuretano
Forro: Nylon antibacteriano resistente à 
abrasão. Isolamento térmico -30ºC
Palmilha interior: Amovível, lavável, 
absorvente, anti derrapante e anti bacteriana 
impedem o aparecimento de micro 
organismos, reduzindo o mau odor
Sola: Poliuretano resistente a hidrocarbonetos, 
antiestática e antiderrapante. Com absorção de 
choque na zonha do calcanhar

O4 A E FO CI SRC

0130018
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Material: PVC 
Forro: Jersey antibacteriano resistente à 
abrasão
Sola: PVC resistente a hidrocarbonetos, anti-
estática e antiderrapante.
Biqueira: Aço resistente a impactos até 200J
Palmilha: Aço resistente a 1100N

EN ISO 20345
S5 FO SRA

0132002

36-48

35-47

EN ISO 20347

Material: PVC
Forro: Jersey antibacteriano resistente à 
abrasão
Sola: PVC 

0130003

14
2 

VP
38

0 
PP



49

Material: PVC
Forro: Polar transpirável, antibacteriano e 
resistente à abrasão. Isolamento térmico até -15ºC
Sola: PVCEN ISO 20347

CI

0130017

36-48

Material: PVC com borracha de nitrilo
Forro: Jersey antibacteriano resistente à 
abrasão
Sola: PVC com borracha de nitrilo resistente a 
hidrocarbonetos, antiestática e antiderrapante. 
Com absorção de choque na zona do calcanhar
Biqueira: Aço resistente a impactos até 200J
Obs: Resistente a sangue, óleos animais e 
vegetais, desinfetantes e produtos químicos

EN ISO 20345
S4 A E FO SRC

0131006

35-49

EN ISO 20345
EN 61340

S5 A E FO SRA ESD

Material: PVC com borracha de nitrilo
Forro: Jersey antibacteriano resistente à 
abrasão
Sola: PVC com borracha de nitrilo resistente a 
hidrocarbonetos, antiestática e antiderrapante. 
Com absorção de choque na zona do calcanhar
Biqueira: Aço resistente a impactos até 200J
Palmilha: Aço resistente a 1100N
Obs: Galocha condutora com composto 
especial

0132012

39-48

K4
86

06
1

A
44

22
31

.E
SD

A
18

13
31
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ACESSÓRIOS

Atacadores 
- 100% Poliéster com 100 cm
- 2 pares de cordões por blister

0150004

Biqueira para visitante
- Biqueira em alumínio/titanium resistente a 
impactos até 200J
- Anti-perfuração resistente até 15kN
- Resistente a óleos
- Resistente à abrasão
- Disponível em três tamanhos:
    - S (34 - 35)
    - M (39 - 43)
    - XL (44 - 48+)
- Ajustável através de fivela
- Sola antiderrapante com tecnologia   
Tiger-grip® 

EN ISO 20345
S1P A E FO SRC

0150013 VISITOR
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Palmilha em EVA
- Forrada a tecido com costura em toda a extremidade
- Anatómica
- Anti estática

0150002

Palmilha em EVA
- Forrada a tecido
- Absorção de choque no calcanhar
- Perfurada
- Anatómica
- Antiestática

0150003

35-47

35-47

Palmilha em látex FOAM ESD
- Anatómica
- Perfurada
- Anti-estática

0150005

35-47



52

Palmilha em poliuretano e gel
- Forrada a tecido 
- O gel na zona do metatarso garante estabilidade e conforto 
sobre todas as superfícies
- Isola quer do frio quer do calor
- Perfurada
- Anatómica
- Anti estática

Palmilha em poliuretano e gel
- Forrada a tecido 
- O gel na zona do metatarso garante estabilidade e conforto 
sobre todas as superfícies
- Isola quer do frio quer do calor
- Perfurada
- Anatómica
- Anti estática

0150008

NOVA GEL

39-48

39-48

Palmilha em poliuretano
- Perfurada
- Garante absorção de energia ao impacto e elevada 
aderência
- Absorve a transpiração 
- Perfurada
- Anatómica
- Anti estática 

0150007

36-48

SO
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ET
-0

0
SO

-C
SO
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0
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Meia longa profissional CLS
- Confortáveis e ergonómicas
- Resistência à abrasão
- Reforço no calcanhar, biqueira e planta do pé
- Materiais: 
   - 70% Algodão
   - 20% Poliamida
   - 8% Poliéster
   - 2% Elastano

0150001

Meia curta profissional COFRA
- Algodão com reforço em Nylon para garantir máxima 
resistência e conforto
- Planta totalmente acolchoada
- Anti estática com dissipação de cargas eletrostáticas
- Composição: 
   - 78% algodão mercerizado 
   - 17% nylon 
   - 3% lycra 
   - 2% algodão

0150010

Meia média profissional COFRA 
- Estrutura esponjosa para garantir um elevado isolamento 
térmico reforçado a Nylon para uma melhor resistência
- Anti estática com dissipação das cargas eletrostáticas
- Antibacteriano e anti odores
- Composição: 
   - 60% algodão 
   - 27% poliéster  
   - 8% nylon 
   - 5% elastano

0150011

S (35-38) / M (39-42) / L (43-46) 

XS (36-38) / S (39-41) / M (42-44) / L (45-47) 

S (39-41) / M (42-44) / L (45-47) 

CA
-M

ES
CA

-M
ED


