
Nesta secção vai encontrar peças de alta 

visibilidade apresentadas num amplio leque de 

cores e tecidos. Estética e seguridade. Visibilidade 

e protecção. Conforto e confiança em umas peças 

que são a melhor garantia em seu trabalho.

Peças com um alto grau de reflexividade e 

visibilidade graças aos materiais de qualidade com 

os que foram fabricados.

Todo isso com todas as certificações nacionais e 

internacionais que garantem a qualidade e a 

funcionalidade das roupas. A qualidade 

WORKTEAM é avalada por as principais normativas 

internacionais em seguridade no trabalho e as 

principais agências certificadoras. 
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• Cordão elástico com peça ajustável na parte inferior.

• Lapela protetora interior na parte superior 
cobrindo o puxador.

• Duas fitas refletoras segmentadas termo-
adesivas no peito e mangas. Duas fitas cosidas 
nos lateriais e nas costas. Fita decorativa 
personalizada no ombro.
• Punho ajustável com velcro.

Tecido: 100% Poliéster (350 g/m2)

• Casaco Workshell com fitas refletoras.

• Dois bolsos laterais inseridos com cremalheiras 
de nailon.

• Gola alta e fecho de cremalheira de nailon de 
fecho inverso.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL

• Tecido corta ventos, repelente de água e 
resistente ao rasgo com membrana interior 
transpirável, isolante e de alta capacidade térmica. 
Tecido interior suave, com forro de rede adiante.

S9203

• Duas fitas refletoras segmentadas termo-adesivas nas perneiras. 
Fita decorativa personaliza no bolso traseiro.

• Presilhas de diferente cor.

• Dois bolsos inclinados nos laterais, dois bolsos inseridos com pala 
de mola oculta. Dois bolsos traseiros com pala de mola oculta.

• Fecho de botão metálico e braguilha com cremalheira.

• Elástico nos laterais da cintura.

• Calça com fitas refletoras segmentadas.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (240 g/m2)

C2717

preto

preto

Fitas reflexivas
descontínuas

Fitas reflexivas
descontínuas
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• Cordão elástico com peça ajustável na parte inferior.

• Lapela protetora interior na parte superior 
cobrindo o puxador.

• Duas fitas refletoras segmentadas termo-
adesivas no peito e mangas. Duas fitas cosidas 
nos lateriais e nas costas. Fita decorativa 
personalizada no ombro.
• Punho ajustável com velcro.

Tecido: 100% Poliéster (350 g/m2)

• Casaco Workshell com fitas refletoras.

• Dois bolsos laterais inseridos com cremalheiras 
de nailon.

• Gola alta e fecho de cremalheira de nailon de 
fecho inverso.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL

• Tecido corta ventos, repelente de água e 
resistente ao rasgo com membrana interior 
transpirável, isolante e de alta capacidade térmica. 
Tecido interior suave, com forro de rede adiante.

S9203

• Duas fitas refletoras segmentadas termo-adesivas nas perneiras. 
Fita decorativa personaliza no bolso traseiro.

• Presilhas de diferente cor.

• Dois bolsos inclinados nos laterais, dois bolsos inseridos com pala 
de mola oculta. Dois bolsos traseiros com pala de mola oculta.

• Fecho de botão metálico e braguilha com cremalheira.

• Elástico nos laterais da cintura.

• Calça com fitas refletoras segmentadas.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (240 g/m2)

C2717

preto

preto

Fitas reflexivas
descontínuas

Fitas reflexivas
descontínuas
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• Duas fitas refletoras segmentadas termo-adesivas 
nos ombros, peito e costas. Duas fitas cosidas nas 
mangas e nos laterais. Fita decorativa personalizada 
na manga.

• Gola alta forrada com polar e capuz enrolável com 
cordão ajustável. 
• Fecho de náilon oculto por aba postiça com velcro.
• Dois bolsos laterais inseridos com cremalheiras de 
náilon. Dois bolsos no peito inseridos com 
cremalheiras de náilon. Dois bolsos no interior com 
fecho de correr, um deles com saída para os 
auscultadores.

• Punho ajustável com velcro e elástico.
• Cordão elástico com peça ajustável.

• Tecido técnico com propriedades térmicas no 
interior das costas.

• Parka acolchoada e impermeável em tecido Oxford 
com fitas refletoras. 

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL
Tecido Exterior: 100% Poliéster (130 g/m2)
Tecido Interior (Acolchoado + Forro): 100% Poliéster 
(200 g/m2)

• Acesso interior para serigrafia.

S9263

preto

• Dois bolsos laterais inseridos com cremalheiras de nailon. 
Um bolso no peito e outra na manga com cremalheira.

Tecido: 100% Poliéster (350 g/m2)

• Cremalheira de nailon de fecho inverso.
• Lapela protetora interior na parte superior cobrindo   
o puxador.

• Duas fitas refletoras segmentadas termo-adesivas no 
peito, ombros, costas e mangas. Fitas cosidas nas costas 
e laterais. Fita decorativa personalizada na manga.
• Punho ajustável com velcro.

• Tecido corta ventos, repelente de água e resistente 
ao rasgo com membrana interior transpirável, isolante e 
interior de alta capacidade térmica. Tecido interior 
suave, com forro de rede adiante.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL

• Cordão elástico com peça ajustável na parte inferior.

• Casaco Workshell com fitas refletoras.
• Gola alta forrada com polar e capuz enrolável com 
cordão ajustável.

S9213

preto

• Dois bolsos laterais inseridos com cremalheiras de nailon e 
debrun em contraste.

• Colete Workshell com fitas refletoras.

• Duas fitas refletoras segmentadas termo-adesivas no peito. 
Duas fitas cosidas no lateral e nas costas. Fita decorativa 
personalizada no ombro.  

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL
Tecido: 100% Poliéster (350 g/m2)

• Gola alta e cremalheira de nailon de fecho inverso.
• Lapela protetora interior na parte superior cobrindo o puxador.

• Tecido corta ventos, repelente de água e resistente ao rasgo com 
membrana interior transpirável, isolante e interior de alta capacidade 
térmica. Tecido interior suave, com forro de rede adiante.

S9233 preto

Tecido: 100% Poliéster (145 g/m2)

• Tecido fino e ligeiro de alta permeabilidade ao ar. 
Transpirável, de secagem rápida e resistente ao encolhimento.

• Gola redonda e faixa em contraste nos ombros e laterais.

• Uma fita refletora segmentada termo-adesiva nas mangas e 
duas de diferente tamanho no peito e nas costas. Fita 
decorativa personalizada no ombro.

• T-shirt combinada de manga curta em micropique de 
poliéster e fitas refletoras segmentadas.

• Um bolso no peito.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL

C9243 preto

• Bermuda com fitas refletoras segmentadas.
• Dois bolsos inclinados nos laterais, dois bolsos inseridos com pala 
de mola oculta. Dois bolsos traseiros com pala de mola oculta.

• Presilhas de diferente cor.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL

• Elástico nos laterais da cintura.

Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (240 g/m2)

• Duas fitas refletoras segmentadas termo-adesivas nas perneiras. 
Fita decorativa personaliza no bolso traseiro.

• Fecho de botão metálico e braguilha com cremalheira.

C2707 preto

Fitas reflexivas
descontínuas

Fitas reflexivas
descontínuas

Fitas reflexivas
descontínuas

Fitas reflexivas
descontínuas

Fitas reflexivas
descontínuas
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• Duas fitas refletoras segmentadas termo-adesivas 
nos ombros, peito e costas. Duas fitas cosidas nas 
mangas e nos laterais. Fita decorativa personalizada 
na manga.

• Gola alta forrada com polar e capuz enrolável com 
cordão ajustável. 
• Fecho de náilon oculto por aba postiça com velcro.
• Dois bolsos laterais inseridos com cremalheiras de 
náilon. Dois bolsos no peito inseridos com 
cremalheiras de náilon. Dois bolsos no interior com 
fecho de correr, um deles com saída para os 
auscultadores.

• Punho ajustável com velcro e elástico.
• Cordão elástico com peça ajustável.

• Tecido técnico com propriedades térmicas no 
interior das costas.

• Parka acolchoada e impermeável em tecido Oxford 
com fitas refletoras. 

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL
Tecido Exterior: 100% Poliéster (130 g/m2)
Tecido Interior (Acolchoado + Forro): 100% Poliéster 
(200 g/m2)

• Acesso interior para serigrafia.

S9263

preto

• Dois bolsos laterais inseridos com cremalheiras de nailon. 
Um bolso no peito e outra na manga com cremalheira.

Tecido: 100% Poliéster (350 g/m2)

• Cremalheira de nailon de fecho inverso.
• Lapela protetora interior na parte superior cobrindo   
o puxador.

• Duas fitas refletoras segmentadas termo-adesivas no 
peito, ombros, costas e mangas. Fitas cosidas nas costas 
e laterais. Fita decorativa personalizada na manga.
• Punho ajustável com velcro.

• Tecido corta ventos, repelente de água e resistente 
ao rasgo com membrana interior transpirável, isolante e 
interior de alta capacidade térmica. Tecido interior 
suave, com forro de rede adiante.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL

• Cordão elástico com peça ajustável na parte inferior.

• Casaco Workshell com fitas refletoras.
• Gola alta forrada com polar e capuz enrolável com 
cordão ajustável.

S9213

preto

• Dois bolsos laterais inseridos com cremalheiras de nailon e 
debrun em contraste.

• Colete Workshell com fitas refletoras.

• Duas fitas refletoras segmentadas termo-adesivas no peito. 
Duas fitas cosidas no lateral e nas costas. Fita decorativa 
personalizada no ombro.  

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL
Tecido: 100% Poliéster (350 g/m2)

• Gola alta e cremalheira de nailon de fecho inverso.
• Lapela protetora interior na parte superior cobrindo o puxador.

• Tecido corta ventos, repelente de água e resistente ao rasgo com 
membrana interior transpirável, isolante e interior de alta capacidade 
térmica. Tecido interior suave, com forro de rede adiante.

S9233 preto

Tecido: 100% Poliéster (145 g/m2)

• Tecido fino e ligeiro de alta permeabilidade ao ar. 
Transpirável, de secagem rápida e resistente ao encolhimento.

• Gola redonda e faixa em contraste nos ombros e laterais.

• Uma fita refletora segmentada termo-adesiva nas mangas e 
duas de diferente tamanho no peito e nas costas. Fita 
decorativa personalizada no ombro.

• T-shirt combinada de manga curta em micropique de 
poliéster e fitas refletoras segmentadas.

• Um bolso no peito.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL

C9243 preto

• Bermuda com fitas refletoras segmentadas.
• Dois bolsos inclinados nos laterais, dois bolsos inseridos com pala 
de mola oculta. Dois bolsos traseiros com pala de mola oculta.

• Presilhas de diferente cor.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL

• Elástico nos laterais da cintura.

Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (240 g/m2)

• Duas fitas refletoras segmentadas termo-adesivas nas perneiras. 
Fita decorativa personaliza no bolso traseiro.

• Fecho de botão metálico e braguilha com cremalheira.

C2707 preto

Fitas reflexivas
descontínuas

Fitas reflexivas
descontínuas

Fitas reflexivas
descontínuas

Fitas reflexivas
descontínuas

Fitas reflexivas
descontínuas
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• Casaco Workshell combinado com fitas refletoras.
• Gola alta com interior combinado e fecho de correr de 
nailon com fecho inverso.
• Lapela protetora interior na parte superior cobrindo       
o puxador.

• Tecido corta ventos, repelente de água e resistente ao 
rasgo com membrana interior transpirável, isolante  e 
interior de alta capacidade térmica. Tecido interior suave, 
com forro de rede adiante.

• Dois bolsos laterais com cremalheiras de nailon.
• Duas fitas refletoras segmentadas termo-adesivas no peito 
e mangas. Duas fitas cosidas nos lateriais e nas costas.
• Fita decorativa personalizada no ombro.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL

• Punho ajustável com velcro.
• Cordão elástico com peça ajustável na parte inferior.

Tecido: 100% Poliéster (350 g/m2)

S9202

vermelho/cinza escuro

• Casaco Workshell combinado com fitas refletoras.

• Duas fitas refletoras segmentadas termo-adesivas no 
peito, ombros, costas e mangas. 

• Tecido corta ventos, repelente de água e resistente ao 
rasgo com membrana interior transpirável, isolante e 
interior de alta capacidade térmica. Tecido interior 
suave, com forro de rede adiante.

• Gola alta com interior combinado e capuz enrolável 
com cordão ajustável.
• Cremalheira de nailon de fecho inverso.

• Dois bolsos laterais inseridos com cremalheiras de 
nailon. Um bolso no peito e outra na manga              
com cremalheira.

Tecido: 100% Poliéster (350 g/m2)

• Lapela protetora interior na parte superior cobrindo    
o puxador.

• Cordão elástico com peça ajustável na parte inferior.

• Fitas cosidas nas costas e laterais. Fita decorativa 
personalizada na manga. Punho ajustável com velcro.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL

S9212

vermelho/cinza escuro

Fitas reflexivas
descontínuas

Fitas reflexivas
descontínuas

Parka S9262

Calça C2716

Sapato P3013

WORKTEAM
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• Casaco Workshell combinado com fitas refletoras.
• Gola alta com interior combinado e fecho de correr de 
nailon com fecho inverso.
• Lapela protetora interior na parte superior cobrindo       
o puxador.

• Tecido corta ventos, repelente de água e resistente ao 
rasgo com membrana interior transpirável, isolante  e 
interior de alta capacidade térmica. Tecido interior suave, 
com forro de rede adiante.

• Dois bolsos laterais com cremalheiras de nailon.
• Duas fitas refletoras segmentadas termo-adesivas no peito 
e mangas. Duas fitas cosidas nos lateriais e nas costas.
• Fita decorativa personalizada no ombro.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL

• Punho ajustável com velcro.
• Cordão elástico com peça ajustável na parte inferior.

Tecido: 100% Poliéster (350 g/m2)

S9202

vermelho/cinza escuro

• Casaco Workshell combinado com fitas refletoras.

• Duas fitas refletoras segmentadas termo-adesivas no 
peito, ombros, costas e mangas. 

• Tecido corta ventos, repelente de água e resistente ao 
rasgo com membrana interior transpirável, isolante e 
interior de alta capacidade térmica. Tecido interior 
suave, com forro de rede adiante.

• Gola alta com interior combinado e capuz enrolável 
com cordão ajustável.
• Cremalheira de nailon de fecho inverso.

• Dois bolsos laterais inseridos com cremalheiras de 
nailon. Um bolso no peito e outra na manga              
com cremalheira.

Tecido: 100% Poliéster (350 g/m2)

• Lapela protetora interior na parte superior cobrindo    
o puxador.

• Cordão elástico com peça ajustável na parte inferior.

• Fitas cosidas nas costas e laterais. Fita decorativa 
personalizada na manga. Punho ajustável com velcro.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL

S9212

vermelho/cinza escuro

Fitas reflexivas
descontínuas

Fitas reflexivas
descontínuas

Parka S9262

Calça C2716

Sapato P3013

WORKTEAM

81
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• Colete Workshell combinado nos ombros e laterais 
com fitas refletoras. 

• Debrun em contraste.

• Dois bolsos laterais inseridos com cremalheiras  
de nailon.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL

• Duas fitas refletoras segmentadas termo-adesivas 
no peito. Duas fitas cosidas no lateral e nas costas. 
Fita decorativa personalizada no ombro. 
• Tecido corta ventos, repelente de água e resistente 
ao rasgo com membrana interior transpirável, 
isolante e interior de alta capacidade térmica. Tecido 
interior suave, com forro de rede adiante.

• Lapela protetora interior na parte superior 
cobrindo o puxador.

• Gola alta e cremalheira de nailon de fecho inverso.

Tecido: 100% Poliéster (350 g/m2)

S9232

vermelho/cinza escuro

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL

• Parka acolchoada e impermeável em tecido 
Oxford, combinada e com fitas refletoras.

• Acesso interior para serigrafia.

• Gola alta forrada com polar e capuz enrolável com 
cordão ajustável. 

• Tecido técnico com propriedades térmicas no 
interior das costas.

Tecido Interior (Acolchoado + Forro): 100% Poliéster 
(200 g/m2)

• Punho ajustável com velcro e elástico.

• Dois bolsos laterais inseridos com cremalheiras de 
náilon. Dois bolsos no peito inseridos com cremalheiras 
de náilon. Dois bolsos no interior com fecho de correr, 
um deles com saída para os auscultadores.
• Duas fitas refletoras segmentadas termo-adesivas 
nos ombros, peito e costas. Duas fitas cosidas nas 
mangas e nos laterais. Fita decorativa personalizada 
na manga.

• Fecho de náilon oculto por aba postiça com velcro.

• Cordão elástico com peça ajustável.

Tecido Exterior: 100% Poliéster (130 g/m2)

S9262

vermelho/cinza escuro

• T-shirt combinada de manga curta em micropique de poliéster 
e fitas refletoras segmentadas.
• Gola redonda e faixa em contraste nos ombros e laterais.
• Um bolso no peito.

• Fita decorativa personalizada no ombro.
• Tecido fino e ligeiro de alta permeabilidade ao ar. Transpirável, 
de secagem rápida e resistente ao encolhimento.

• Uma fita refletora segmentada termo-adesiva nas mangas e 
duas de diferente tamanho no peito e nas costas.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL
Tecido: 100% Poliéster (145 g/m2)

C9242 vermelho/cinza escuro

• Bermuda combinada com fitas refletoras segmentadas.
• Dois bolsos inclinados nos laterais, dois bolsos inseridos com pala 
de mola oculta. Dois bolsos traseiros com pala de mola oculta.
• Duas fitas refletoras segmentadas termo-adesivas nas perneiras.
• Fita decorativa personaliza no bolso traseiro.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL

• Presilhas de diferente cor.

Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (240 g/m2)

• Elástico nos laterais da cintura.

• Fecho de botão metálico e braguilha com cremalheira.

C2706 vermelho/cinza escuro

• Dois bolsos inclinados nos laterais, dois bolsos inseridos com pala 
de mola oculta. Dois bolsos traseiros com pala de mola oculta.

Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (240 g/m2)

• Calça combinada e fitas refletoras segmentadas.

• Duas fitas refletoras segmentadas termo-adesivas nas perneiras. 
Fita decorativa personaliza no bolso traseiro.
• Elástico nos laterais da cintura.
• Presilhas de diferente cor.
• Fecho de botão metálico e braguilha com cremalheira.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL

C2716 vermelho/cinza escuro

Fitas reflexivas
descontínuas

Fitas reflexivas
descontínuas

Fitas reflexivas
descontínuas

Fitas reflexivas
descontínuas

Fitas reflexivas
descontínuas
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• Colete Workshell combinado nos ombros e laterais 
com fitas refletoras. 

• Debrun em contraste.

• Dois bolsos laterais inseridos com cremalheiras  
de nailon.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL

• Duas fitas refletoras segmentadas termo-adesivas 
no peito. Duas fitas cosidas no lateral e nas costas. 
Fita decorativa personalizada no ombro. 
• Tecido corta ventos, repelente de água e resistente 
ao rasgo com membrana interior transpirável, 
isolante e interior de alta capacidade térmica. Tecido 
interior suave, com forro de rede adiante.

• Lapela protetora interior na parte superior 
cobrindo o puxador.

• Gola alta e cremalheira de nailon de fecho inverso.

Tecido: 100% Poliéster (350 g/m2)

S9232

vermelho/cinza escuro

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL

• Parka acolchoada e impermeável em tecido 
Oxford, combinada e com fitas refletoras.

• Acesso interior para serigrafia.

• Gola alta forrada com polar e capuz enrolável com 
cordão ajustável. 

• Tecido técnico com propriedades térmicas no 
interior das costas.

Tecido Interior (Acolchoado + Forro): 100% Poliéster 
(200 g/m2)

• Punho ajustável com velcro e elástico.

• Dois bolsos laterais inseridos com cremalheiras de 
náilon. Dois bolsos no peito inseridos com cremalheiras 
de náilon. Dois bolsos no interior com fecho de correr, 
um deles com saída para os auscultadores.
• Duas fitas refletoras segmentadas termo-adesivas 
nos ombros, peito e costas. Duas fitas cosidas nas 
mangas e nos laterais. Fita decorativa personalizada 
na manga.

• Fecho de náilon oculto por aba postiça com velcro.

• Cordão elástico com peça ajustável.

Tecido Exterior: 100% Poliéster (130 g/m2)

S9262

vermelho/cinza escuro

• T-shirt combinada de manga curta em micropique de poliéster 
e fitas refletoras segmentadas.
• Gola redonda e faixa em contraste nos ombros e laterais.
• Um bolso no peito.

• Fita decorativa personalizada no ombro.
• Tecido fino e ligeiro de alta permeabilidade ao ar. Transpirável, 
de secagem rápida e resistente ao encolhimento.

• Uma fita refletora segmentada termo-adesiva nas mangas e 
duas de diferente tamanho no peito e nas costas.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL
Tecido: 100% Poliéster (145 g/m2)

C9242 vermelho/cinza escuro

• Bermuda combinada com fitas refletoras segmentadas.
• Dois bolsos inclinados nos laterais, dois bolsos inseridos com pala 
de mola oculta. Dois bolsos traseiros com pala de mola oculta.
• Duas fitas refletoras segmentadas termo-adesivas nas perneiras.
• Fita decorativa personaliza no bolso traseiro.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL

• Presilhas de diferente cor.

Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (240 g/m2)

• Elástico nos laterais da cintura.

• Fecho de botão metálico e braguilha com cremalheira.

C2706 vermelho/cinza escuro

• Dois bolsos inclinados nos laterais, dois bolsos inseridos com pala 
de mola oculta. Dois bolsos traseiros com pala de mola oculta.

Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (240 g/m2)

• Calça combinada e fitas refletoras segmentadas.

• Duas fitas refletoras segmentadas termo-adesivas nas perneiras. 
Fita decorativa personaliza no bolso traseiro.
• Elástico nos laterais da cintura.
• Presilhas de diferente cor.
• Fecho de botão metálico e braguilha com cremalheira.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL

C2716 vermelho/cinza escuro

Fitas reflexivas
descontínuas

Fitas reflexivas
descontínuas

Fitas reflexivas
descontínuas

Fitas reflexivas
descontínuas

Fitas reflexivas
descontínuas
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EN ISO 20471

2

EN 14058

PROTECÇÃO FRIO

1
x
x
x

• Cordão elástico com peça ajustável.

IMPERMEABILIDADE EN343. Classe 3/1
Protecção contra AMBENTES FRIOS EN 14058. Classe 3

• Gola alta forrada com polar e capuz de enrolamento com 
cordão ajustável.

• Duas fitas refletoras segmentadas termo-adesivas nos ombros, 
peito e costas. Duas fitas cosidas nas mangas e nos laterais. Fita 
decorativa personalizada na manga.

• Dois bolsos laterais inseridos com cremalheiras de náilon. Dois 
bolsos no peito inseridos com cremalheiras de náilon. Dois 
bolsos no interior com fecho de correr, um deles com saída para 
os auscultadores.

• Parka acolchoada e impermeável em tecido Oxford, combinada 
em alta visibilidade e com fitas refletoras.

• Punho ajustável com velcro e elástico.

• Tecido técnico com propriedades térmicas no interior das 
costas. 

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 2

• Acesso interior para serigrafia.

• Fecho de náilon oculto por aba postiça com velcro.

Tecido Exterior: 100% Poliéster (130 g/m2)
Tecido Interior (Acolchoado + Forro): 100% Poliéster (200 g/m2)

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL

S9261

• Cordão elástico com peça ajustável na parte inferior.

Tecido: 100% Poliéster (350 g/m2)

• Casaco Workshell de alta visibilidade combinada com 
fitas refletoras. 
• Gola alta com interior combinado, capuz de 
enrolamento com cordão ajustável e cremalheira de 
nailon de fecho inverso.

Protecção contra AMBENTES FRIOS EN 14058. Classe 1

• Lapela protetora interior na parte superior cobrindo o puxador.

• Fitas refletoras segmentadas termo-adesivas no peito, 
ombros, costas e mangas. Duas fitas cosidas nas costas e 
laterais. Fita decorativa personalizada na manga. Punho 
ajustável com velcro.

• Dois bolsos laterais inseridos com cremalheiras de nailon.

• Tecido corta ventos, repelente de água e resistente ao 
rasgo com membrana interior transpirável, isolante e interior 
de alta capacidade térmica. Tecido interior suave, com 
forro de rede adiante.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 2

• Um bolso no peito e outra na manga com cremalheira.

S9211

laranja a.v./cinza escuro

 amarelo a.v./cinza escuro

KR    O S
HW ELL shell

by W O R K T E A M

 amarelo a.v./cinza escuro

laranja a.v./cinza escuro
Fitas reflexivas
descontínuas

EN 343

1

3

IMPERMEABILIDADE

EN 14058

PROTECÇÃO FRIO

3
x
x
x

EN ISO 20471

2

Fitas reflexivas
descontínuas
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Workshell S9211

Calça C2717

Sapato P1201

Parka S9261

Calça C2717

Botas P1101



EN ISO 20471

2

EN 14058

PROTECÇÃO FRIO

1
x
x
x

• Cordão elástico com peça ajustável.

IMPERMEABILIDADE EN343. Classe 3/1
Protecção contra AMBENTES FRIOS EN 14058. Classe 3

• Gola alta forrada com polar e capuz de enrolamento com 
cordão ajustável.

• Duas fitas refletoras segmentadas termo-adesivas nos ombros, 
peito e costas. Duas fitas cosidas nas mangas e nos laterais. Fita 
decorativa personalizada na manga.

• Dois bolsos laterais inseridos com cremalheiras de náilon. Dois 
bolsos no peito inseridos com cremalheiras de náilon. Dois 
bolsos no interior com fecho de correr, um deles com saída para 
os auscultadores.

• Parka acolchoada e impermeável em tecido Oxford, combinada 
em alta visibilidade e com fitas refletoras.

• Punho ajustável com velcro e elástico.

• Tecido técnico com propriedades térmicas no interior das 
costas. 

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 2

• Acesso interior para serigrafia.

• Fecho de náilon oculto por aba postiça com velcro.

Tecido Exterior: 100% Poliéster (130 g/m2)
Tecido Interior (Acolchoado + Forro): 100% Poliéster (200 g/m2)

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL

S9261

• Cordão elástico com peça ajustável na parte inferior.

Tecido: 100% Poliéster (350 g/m2)

• Casaco Workshell de alta visibilidade combinada com 
fitas refletoras. 
• Gola alta com interior combinado, capuz de 
enrolamento com cordão ajustável e cremalheira de 
nailon de fecho inverso.

Protecção contra AMBENTES FRIOS EN 14058. Classe 1

• Lapela protetora interior na parte superior cobrindo o puxador.

• Fitas refletoras segmentadas termo-adesivas no peito, 
ombros, costas e mangas. Duas fitas cosidas nas costas e 
laterais. Fita decorativa personalizada na manga. Punho 
ajustável com velcro.

• Dois bolsos laterais inseridos com cremalheiras de nailon.

• Tecido corta ventos, repelente de água e resistente ao 
rasgo com membrana interior transpirável, isolante e interior 
de alta capacidade térmica. Tecido interior suave, com 
forro de rede adiante.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 2

• Um bolso no peito e outra na manga com cremalheira.

S9211

laranja a.v./cinza escuro

 amarelo a.v./cinza escuro

KR    O S
HW ELL shell

by W O R K T E A M

 amarelo a.v./cinza escuro

laranja a.v./cinza escuro
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EN 14058
1
x
x
x

• Gola alta com interior combinado e fecho de correr de nailon 
com fecho inverso.

• Cordão elástico com peça ajustável na parte inferior.

• Lapela protetora interior na parte superior cobrindo o puxador.

• Punho ajustável com velcro.

• Casaco Workshell de alta visibilidade combinado nos 
ombros, laterias e mangas, com fitas refletoras.

Protecção contra AMBENTES FRIOS EN 14058

• Dois bolsos laterais com cremalheiras de nailon. Duas fitas 
refletoras segmentadas termo-adesivas no peito e mangas. 
Duas fitas cosidas nos lateriais e nas costas. Fita decorativa 
personalizada no ombro.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL
Tecido: 100% Poliéster (350 g/m2)

• Tecido corta ventos, repelente de água e resistente ao rasgo 
com membrana interior transpirável, isolante  e interior de alta 
capacidade térmica. Tecido interior suave, com forro de rede 
adiante.

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 2

S9201

Fitas reflexivas
descontínuas

KR    O S
HW ELL shell

by W O R K T E A M

Fitas reflexivas
descontínuas

PROTECÇÃO FRIO

EN ISO 20471

2

EN ISO 20471

1

• Duas fitas refletoras segmentadas termo-adesivas nas 
perneiras. Fita decorativa personaliza no bolso traseiro.

Tecido A.V.: 50% Poliéster 50% Algodão (250 g/m2)

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 1

• Calça combinada com alta visibilidade e fitas refletoras 
segmentadas. 

• Presilhas de diferente cor.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL

• Dois bolsos inclinados nos laterais, dois bolsos inseridos 
com pala de mola oculta. Dois bolsos traseiros com pala de 
mola oculta.

• Elástico nos laterais da cintura.

• Fecho de botão metálico e braguilha com cremalheira.

Tecido contraste: 65% Poliéster 35% Algodão (240g /m2)

C2715

amarelo a.v./cinza escuro laranja a.v./cinza escuro

amarelo a.v./cinza escuro laranja a.v./cinza escuro
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Fitas reflexivas
descontínuas

KR    O S
HW ELL shell

by W O R K T E A M

Fitas reflexivas
descontínuas

Fitas reflexivas
descontínuas

EN ISO 20471

1

EN ISO 20471

1

EN ISO 20471

1

• Colete Workshell de alta visibilidade combinado nos ombros e laterais com 
fitas refletoras.
• Gola alta e cremalheira de nailon de fecho inverso.

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 1

• Dois bolsos laterais inseridos com cremalheiras de nailon e debrun em contraste.

• Tecido corta ventos, repelente de água e resistente ao rasgo com 
membrana interior transpirável, isolante e interior de alta capacidade térmica. 
Tecido interior suave, com forro de rede adiante.

Tecido: 100% Poliéster (350 g/m2)

• Lapela protetora interior na parte superior cobrindo o puxador.

• Duas fitas refletoras segmentadas termo-adesivas no peito. Duas fitas 
cosidas no lateral e nas costas. Fita decorativa personalizada no ombro.  

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL

S9231

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 1

Tecido: 100% Poliéster (145 g/m2)

• T-shirt de alta visibilidade combinada.
• Manga curta em micropique de poliéster e fitas refletoras segmentadas. 
• Gola redonda e faixa em contraste nos ombros e laterais.
• Um bolso no peito.
• Uma fita refletora segmentada termo-adesiva nas mangas e duas de 
diferente tamanho no peito e nas costas. Fita decorativa personalizada no 
ombro.
• Tecido fino e ligeiro de alta permeabilidade ao ar. Transpirável, de 
secagem rápida e resistente ao encolhimento.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL

C9241

• Fecho de botão metálico e braguilha com cremalheira.

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 1

• Dois bolsos inclinados nos laterais, dois bolsos inseridos com pala de mola 
oculta. Dois bolsos traseiros com pala de mola oculta.

• Bermuda combinada com alta visibilidade e fitas refletoras segmentadas.

• Presilhas de diferente cor.

• Duas fitas refletoras segmentadas termo-adesivas nas perneiras. Fita 
decorativa personaliza no bolso traseiro.
• Elástico nos laterais da cintura.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL
Tecido A.V.: 50% Poliéster 50% Algodão (250g/m2)
Tecido contraste: 65% Poliéster 35% Algodão (240g/m2)

C2705

amarelo a.v./cinza escuro laranja a.v./cinza escuro

amarelo a.v./cinza escuro laranja a.v./cinza escuro

amarelo a.v./cinza escuro laranja a.v./cinza escuro



EN 14058
1
x
x
x

• Gola alta com interior combinado e fecho de correr de nailon 
com fecho inverso.

• Cordão elástico com peça ajustável na parte inferior.

• Lapela protetora interior na parte superior cobrindo o puxador.

• Punho ajustável com velcro.

• Casaco Workshell de alta visibilidade combinado nos 
ombros, laterias e mangas, com fitas refletoras.

Protecção contra AMBENTES FRIOS EN 14058

• Dois bolsos laterais com cremalheiras de nailon. Duas fitas 
refletoras segmentadas termo-adesivas no peito e mangas. 
Duas fitas cosidas nos lateriais e nas costas. Fita decorativa 
personalizada no ombro.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL
Tecido: 100% Poliéster (350 g/m2)

• Tecido corta ventos, repelente de água e resistente ao rasgo 
com membrana interior transpirável, isolante  e interior de alta 
capacidade térmica. Tecido interior suave, com forro de rede 
adiante.

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 2

S9201

Fitas reflexivas
descontínuas

KR    O S
HW ELL shell

by W O R K T E A M

Fitas reflexivas
descontínuas

PROTECÇÃO FRIO

EN ISO 20471

2

EN ISO 20471

1

• Duas fitas refletoras segmentadas termo-adesivas nas 
perneiras. Fita decorativa personaliza no bolso traseiro.

Tecido A.V.: 50% Poliéster 50% Algodão (250 g/m2)

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 1

• Calça combinada com alta visibilidade e fitas refletoras 
segmentadas. 

• Presilhas de diferente cor.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL

• Dois bolsos inclinados nos laterais, dois bolsos inseridos 
com pala de mola oculta. Dois bolsos traseiros com pala de 
mola oculta.

• Elástico nos laterais da cintura.

• Fecho de botão metálico e braguilha com cremalheira.

Tecido contraste: 65% Poliéster 35% Algodão (240g /m2)

C2715

amarelo a.v./cinza escuro laranja a.v./cinza escuro

amarelo a.v./cinza escuro laranja a.v./cinza escuro
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Fitas reflexivas
descontínuas

KR    O S
HW ELL shell

by W O R K T E A M

Fitas reflexivas
descontínuas

Fitas reflexivas
descontínuas

EN ISO 20471

1

EN ISO 20471

1

EN ISO 20471

1

• Colete Workshell de alta visibilidade combinado nos ombros e laterais com 
fitas refletoras.
• Gola alta e cremalheira de nailon de fecho inverso.

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 1

• Dois bolsos laterais inseridos com cremalheiras de nailon e debrun em contraste.

• Tecido corta ventos, repelente de água e resistente ao rasgo com 
membrana interior transpirável, isolante e interior de alta capacidade térmica. 
Tecido interior suave, com forro de rede adiante.

Tecido: 100% Poliéster (350 g/m2)

• Lapela protetora interior na parte superior cobrindo o puxador.

• Duas fitas refletoras segmentadas termo-adesivas no peito. Duas fitas 
cosidas no lateral e nas costas. Fita decorativa personalizada no ombro.  

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL

S9231

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 1

Tecido: 100% Poliéster (145 g/m2)

• T-shirt de alta visibilidade combinada.
• Manga curta em micropique de poliéster e fitas refletoras segmentadas. 
• Gola redonda e faixa em contraste nos ombros e laterais.
• Um bolso no peito.
• Uma fita refletora segmentada termo-adesiva nas mangas e duas de 
diferente tamanho no peito e nas costas. Fita decorativa personalizada no 
ombro.
• Tecido fino e ligeiro de alta permeabilidade ao ar. Transpirável, de 
secagem rápida e resistente ao encolhimento.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL

C9241

• Fecho de botão metálico e braguilha com cremalheira.

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 1

• Dois bolsos inclinados nos laterais, dois bolsos inseridos com pala de mola 
oculta. Dois bolsos traseiros com pala de mola oculta.

• Bermuda combinada com alta visibilidade e fitas refletoras segmentadas.

• Presilhas de diferente cor.

• Duas fitas refletoras segmentadas termo-adesivas nas perneiras. Fita 
decorativa personaliza no bolso traseiro.
• Elástico nos laterais da cintura.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL
Tecido A.V.: 50% Poliéster 50% Algodão (250g/m2)
Tecido contraste: 65% Poliéster 35% Algodão (240g/m2)

C2705

amarelo a.v./cinza escuro laranja a.v./cinza escuro

amarelo a.v./cinza escuro laranja a.v./cinza escuro

amarelo a.v./cinza escuro laranja a.v./cinza escuro
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KR    O S
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by W O R K T E A M
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HW ELL shell

by W O R K T E A M

EN ISO 20471

2

T-shirt C2941

Colete C2901

Calça C2918

Botas P1101

Workshell C2930

Calça C2912

Botas P1101

• Casaco Workshell com tecido Ripstop combinado com 
fitas refletoras e corpetes.

• Aba protetora interior com volta na parte superior 
protegendo o fecho de correr.

• Gola alta e fecho de correr de náilon.

• Dois bolsos laterais interiores com fecho de correr. Um 
bolso de chapa com fecho de correr na manga.

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 2

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL
Tecido: 96% Poliéster 4% Elastano (330 g/m2)

• Tecido corta-ventos, repelente à água e resistente ao 
rasgo com membrana interior transpirável e isolante no 
interior de alta capacidade térmica.

• Duas fitas refletoras de diferentes tamanhos no peito, nas 
costas e mangas.

• Cordão elástico com peça ajustável na cintura.
• Punho ajustável com velcro.

C2930

amarelo a.v./preto

laranja a.v./preto

C2931

• Gola alta e fecho de correr de náilon.

• Punho ajustável com velcro.
• Cordão elástico com peça ajustável na cintura.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL
Tecido: 96% Poliéster 4% Elastano (330 g/m2)

• Casaco Workshell com tecido Ripstop combinado com 
fitas refletoras e corpetes.

• Aba protetora interior com volta na parte superior 
protegendo o fecho de correr.
• Dois bolsos laterais interiores com fecho de correr. Um 
bolso de chapa com fecho de correr na manga.
• Duas fitas refletoras de diferentes tamanhos no peito, nas 
costas e mangas.

• Tecido corta-ventos, repelente à água e resistente ao 
rasgo com membrana interior transpirável e isolante no 
interior de alta capacidade térmica. 

Tecido
RIPSTOP

Tecido
RIPSTOP

vermelho/preto
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by W O R K T E A M

EN ISO 20471

2

T-shirt C2941

Colete C2901

Calça C2918

Botas P1101

Workshell C2930

Calça C2912

Botas P1101

• Casaco Workshell com tecido Ripstop combinado com 
fitas refletoras e corpetes.

• Aba protetora interior com volta na parte superior 
protegendo o fecho de correr.

• Gola alta e fecho de correr de náilon.

• Dois bolsos laterais interiores com fecho de correr. Um 
bolso de chapa com fecho de correr na manga.

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 2

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL
Tecido: 96% Poliéster 4% Elastano (330 g/m2)

• Tecido corta-ventos, repelente à água e resistente ao 
rasgo com membrana interior transpirável e isolante no 
interior de alta capacidade térmica.

• Duas fitas refletoras de diferentes tamanhos no peito, nas 
costas e mangas.

• Cordão elástico com peça ajustável na cintura.
• Punho ajustável com velcro.

C2930

amarelo a.v./preto

laranja a.v./preto

C2931

• Gola alta e fecho de correr de náilon.

• Punho ajustável com velcro.
• Cordão elástico com peça ajustável na cintura.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL
Tecido: 96% Poliéster 4% Elastano (330 g/m2)

• Casaco Workshell com tecido Ripstop combinado com 
fitas refletoras e corpetes.

• Aba protetora interior com volta na parte superior 
protegendo o fecho de correr.
• Dois bolsos laterais interiores com fecho de correr. Um 
bolso de chapa com fecho de correr na manga.
• Duas fitas refletoras de diferentes tamanhos no peito, nas 
costas e mangas.

• Tecido corta-ventos, repelente à água e resistente ao 
rasgo com membrana interior transpirável e isolante no 
interior de alta capacidade térmica. 

Tecido
RIPSTOP

Tecido
RIPSTOP

vermelho/preto
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by W O R K T E A M

KR    O S
HW ELL shell

by W O R K T E A M

EN ISO 20471

2

EN ISO 20471

1

amarelo a.v./pretolaranja a.v./preto

Tecido
RIPSTOP

amarelo a.v. laranja a.v.

vermelho/preto

vermelho

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 2

• T-shirt combinada de manga raglã curta em poliéster bird's 
eye com fitas refletoras.
• Gola redonda com abrange nas costuras interiores e faixas 
em contraste na parte de frente e nas costas.

• Tecido fresco e ligeiro de alta permeabilidade do ar.

• Uma fita refletoras nas mangas e duas de diferentes 
tamanhos no peito e nas costas.

• Transpirável, de fácil secagem e resistente a encolher.

Tecido: 100% Poliéster (160 g/m2)
Tamanhos: S, M, L, XL, XXL

C2941

• Transpirável, de fácil secagem e resistente a encolher.

Tecido: 100% Poliéster(160 g/m2)
Tamanhos: S, M, L, XL, XXL

• Uma fita refletora nas mangas e duas de diferente tamanho 
no peito e nas costas.

• Gola redonda com abrange nas costuras interiores e faixas 
em contraste na parte de frente e nas costas.

• Tecido fresco e ligeiro de alta permeabilidade ao ar. 

• T-shirt combinada de manga raglã curta em poliéster bird's 
eye com fitas refletoras.

C2940

• Bainha em contraste.
• Tecido corta-ventos, repelente à água e resistente ao rasgo com 
membrana interior transpirável e isolante no interior de alta 
capacidade térmica.

• Colete Workshell com tecido Ripstop de alta visibilidade, com 
corpetes e fitas refletoras.

• Um bolso no peito e dois laterais interiores com fechos de correr 
de náilon. Um bolso de chapa com fecho de correr no interior.

• Gola alta e fecho de correr de náilon.

(Amarelo disponível no XS e 5XL)

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 1

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL

• Duas fitas refletoras de diferente tamanho no peito e nas costas.
• Debruns refletores.

Tecido: 96% Poliéster 4% Elastano (330 g/m2)

C2920
• Colete Workshell com tecido Ripstop com corpetes e fitas refletoras.
• Gola alta e fecho de correr de náilon.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL

• Debruns refletores. Bainha em contraste.

• Um bolso no peito e dois laterais interiores com fechos de correr 
de náilon. Um bolso de chapa com fecho de correr no interior.

Tecido: 96% Poliéster 4% Elastano (330 g/m2)

• Duas fitas refletoras de diferente tamanho no peito e nas costas.

• Tecido corta-ventos, repelente à água e resistente ao rasgo com 
membrana interior transpirável e isolante no interior de alta 
capacidade térmica.

C2922

Tecido
RIPSTOP

WO
RK
TEA
M

90

WORKTEAM

91

Colete C2921

T-shirt C3941

KR    O S
HW ELL shell

by W O R K T E A M

EN ISO 20471

2

• Gola alta e fecho de correr de náilon.
• Um bolso no peito e dois laterais interiores com fechos de correr 
de náilon. Um bolso de chapa com fecho de correr no interior.
• Duas fitas refletoras de diferente tamanho no peito e nas costas.
• Debruns refletores. Bainha.
• Tecido corta-ventos, repelente à água e resistente ao rasgo 
com membrana interior transpirável e isolante no interior de alta 
capacidade térmica.

• Colete Workshell com tecido Ripstop combinado, com corpetes 
e fitas refletoras.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL
Tecido: 96% Poliéster 4% Elastano (330 g/m2)

C2921

preto/amarelo a.v.
preto/laranja a.v.

Tecido
RIPSTOP

Tecido Exterior: 100% Poliéster (190 g/m2)

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 2

• Decote em bico e fecho de correr de náilon.
• Dois bolsos no peito interiores, um bolso de chapa com 
bolso transparente para identificador e um bolso de fole, 
todos com fecho de correr.

• Adaptável com tecido elástico nos laterais.

• Revestido de rede no interior.
• Debruns refletores. Bainhas em contraste.

Tamanhos: M, L, XL

• Uma fita refletora nos ombros e duas no peito e nas costas 
de diferentes tamanhos.

Tecido Rede: 100% Poliéster (110 g/m2)

• Colete de alta visibilidade em tecido Oxford com corpetes e 
fitas refletoras.

C2901

laranja a.v.
amarelo a.v.

Tecido exterior
OXFORD



KR    O S
HW ELL shell

by W O R K T E A M

KR    O S
HW ELL shell

by W O R K T E A M
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EN ISO 20471

1

amarelo a.v./pretolaranja a.v./preto

Tecido
RIPSTOP

amarelo a.v. laranja a.v.

vermelho/preto

vermelho

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 2

• T-shirt combinada de manga raglã curta em poliéster bird's 
eye com fitas refletoras.
• Gola redonda com abrange nas costuras interiores e faixas 
em contraste na parte de frente e nas costas.

• Tecido fresco e ligeiro de alta permeabilidade do ar.

• Uma fita refletoras nas mangas e duas de diferentes 
tamanhos no peito e nas costas.

• Transpirável, de fácil secagem e resistente a encolher.

Tecido: 100% Poliéster (160 g/m2)
Tamanhos: S, M, L, XL, XXL

C2941

• Transpirável, de fácil secagem e resistente a encolher.

Tecido: 100% Poliéster(160 g/m2)
Tamanhos: S, M, L, XL, XXL

• Uma fita refletora nas mangas e duas de diferente tamanho 
no peito e nas costas.

• Gola redonda com abrange nas costuras interiores e faixas 
em contraste na parte de frente e nas costas.

• Tecido fresco e ligeiro de alta permeabilidade ao ar. 

• T-shirt combinada de manga raglã curta em poliéster bird's 
eye com fitas refletoras.

C2940

• Bainha em contraste.
• Tecido corta-ventos, repelente à água e resistente ao rasgo com 
membrana interior transpirável e isolante no interior de alta 
capacidade térmica.

• Colete Workshell com tecido Ripstop de alta visibilidade, com 
corpetes e fitas refletoras.

• Um bolso no peito e dois laterais interiores com fechos de correr 
de náilon. Um bolso de chapa com fecho de correr no interior.

• Gola alta e fecho de correr de náilon.

(Amarelo disponível no XS e 5XL)

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 1

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL

• Duas fitas refletoras de diferente tamanho no peito e nas costas.
• Debruns refletores.

Tecido: 96% Poliéster 4% Elastano (330 g/m2)

C2920
• Colete Workshell com tecido Ripstop com corpetes e fitas refletoras.
• Gola alta e fecho de correr de náilon.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL

• Debruns refletores. Bainha em contraste.

• Um bolso no peito e dois laterais interiores com fechos de correr 
de náilon. Um bolso de chapa com fecho de correr no interior.

Tecido: 96% Poliéster 4% Elastano (330 g/m2)

• Duas fitas refletoras de diferente tamanho no peito e nas costas.

• Tecido corta-ventos, repelente à água e resistente ao rasgo com 
membrana interior transpirável e isolante no interior de alta 
capacidade térmica.

C2922

Tecido
RIPSTOP

WO
RK
TEA
M

90

WORKTEAM

91

Colete C2921

T-shirt C3941

KR    O S
HW ELL shell

by W O R K T E A M

EN ISO 20471

2

• Gola alta e fecho de correr de náilon.
• Um bolso no peito e dois laterais interiores com fechos de correr 
de náilon. Um bolso de chapa com fecho de correr no interior.
• Duas fitas refletoras de diferente tamanho no peito e nas costas.
• Debruns refletores. Bainha.
• Tecido corta-ventos, repelente à água e resistente ao rasgo 
com membrana interior transpirável e isolante no interior de alta 
capacidade térmica.

• Colete Workshell com tecido Ripstop combinado, com corpetes 
e fitas refletoras.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL
Tecido: 96% Poliéster 4% Elastano (330 g/m2)

C2921

preto/amarelo a.v.
preto/laranja a.v.

Tecido
RIPSTOP

Tecido Exterior: 100% Poliéster (190 g/m2)

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 2

• Decote em bico e fecho de correr de náilon.
• Dois bolsos no peito interiores, um bolso de chapa com 
bolso transparente para identificador e um bolso de fole, 
todos com fecho de correr.

• Adaptável com tecido elástico nos laterais.

• Revestido de rede no interior.
• Debruns refletores. Bainhas em contraste.

Tamanhos: M, L, XL

• Uma fita refletora nos ombros e duas no peito e nas costas 
de diferentes tamanhos.

Tecido Rede: 100% Poliéster (110 g/m2)

• Colete de alta visibilidade em tecido Oxford com corpetes e 
fitas refletoras.

C2901

laranja a.v.
amarelo a.v.

Tecido exterior
OXFORD



C2913

C2912

EN ISO 20471

1

amarelo a.v./preto laranja a.v./preto

vermelho/preto
Costura

tripla

Sistema de
protecção
do joelho

Combine
com

joelheiras

Costura
tripla

Sistema de
protecção
do joelho

Combine
com

joelheiras

• Calça combinada de tripla costura e fitas refletoras.

• Cintura com ajustes laterais de velcro.

• Reforços com fecho de velcro para joelheiras de protecção.

• Passadores. Argola metálica.
• Fecho de botão metálico e braguilha de fecho de correr.

Tamanhos: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (300 g/m2)

• Duas fitas refletoras de diferente tamanho nas perneiras.

• Dois bolsos de fole com abertura inclinada nos costados, um 
bolso relojoeiro, dois bolsos cargo laterais com lapela de velcro. 
Dois bolsos traseiros com fole inferior e lapela de velcro.

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 1

• Dois bolsos de fole com abertura inclinada nos costados, um bolso relojoeiro, 
dois bolsos cargo laterais com lapela de velcro. Dois bolsos traseiros com fole 
inferior e lapela de velcro.

• Calça combinada de tripla costura e alta visibilidade com fitas refletoras.

• Reforços com fecho de velcro para joelheiras de protecção.

• Cintura com ajustes laterais de velcro.

• Fecho de botão metálico e braguilha de fecho de correr.

Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (300 g/m2)

• Passadores. Argola metálica.

• Duas fitas refletoras de diferente tamanho nas perneiras.

Tamanhos: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56
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1

amarelo a.v./preto laranja a.v./preto

vermelho/preto
Costura

tripla

Sistema de
protecção
do joelho

Combine
com

joelheiras

Costura
tripla

Sistema de
protecção
do joelho

Combine
com

joelheiras

• Calça combinada de tripla costura e fitas refletoras.

• Cintura com ajustes laterais de velcro.

• Reforços com fecho de velcro para joelheiras de protecção.

• Passadores. Argola metálica.
• Fecho de botão metálico e braguilha de fecho de correr.

Tamanhos: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (300 g/m2)

• Duas fitas refletoras de diferente tamanho nas perneiras.

• Dois bolsos de fole com abertura inclinada nos costados, um 
bolso relojoeiro, dois bolsos cargo laterais com lapela de velcro. 
Dois bolsos traseiros com fole inferior e lapela de velcro.

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 1

• Dois bolsos de fole com abertura inclinada nos costados, um bolso relojoeiro, 
dois bolsos cargo laterais com lapela de velcro. Dois bolsos traseiros com fole 
inferior e lapela de velcro.

• Calça combinada de tripla costura e alta visibilidade com fitas refletoras.

• Reforços com fecho de velcro para joelheiras de protecção.

• Cintura com ajustes laterais de velcro.

• Fecho de botão metálico e braguilha de fecho de correr.

Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (300 g/m2)

• Passadores. Argola metálica.

• Duas fitas refletoras de diferente tamanho nas perneiras.

Tamanhos: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56
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T-shirt C3939
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Colete C2921

T-shirt C2941

Calça C2914

Botas P1101

WORKTEAM
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Costura
tripla

Sistema de
protecção
do joelho

Combine
com

joelheiras

• Dois bolsos de fole com abertura inclinada nos costados, um bolso 
relojoeiro, dois bolsos cargo laterais com lapela de velcro. Dois bolsos 
traseiros com fole inferior e lapela de velcro.

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 1

• Calça combinada de costura tripla com fitas refletoras.

• Reforço com fecho de velcro para joelheiras de protecção.

• Cintura com ajustes laterais de velcro.

• Fecho de botão metálico e braguilha de fecho de correr.

Tamanhos: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56
Tecido Principal: 65% Poliéster 35% Algodão (300 g/m2)

• Passadores. Argola metálica.

Tecido  Secundário A.V.: 50% Poliéster 50% Algodão (250 g/m2)

• Duas fitas refletoras de diferente tamanho nas perneiras.

C2918

Costura
tripla

Sistema de
protecção
do joelho

Combine
com

joelheiras

vermelho/preto

• Calça combinada de costura tripla com fitas refletoras.
• Dois bolsos de fole com abertura inclinada nos costados, um bolso 
relojoeiro, dois bolsos cargo laterais com lapela de velcro. Dois bolsos 
traseiros com fole inferior e lapela de velcro.

• Fecho de botão metálico e braguilha de fecho de correr.

Tamanhos: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

• Reforço com fecho de velcro para joelheiras de protecção.
• Duas fitas refletoras de diferente tamanho nas perneiras.
• Cintura com ajustes laterais de velcro. 
• Passadores. Argola metálica.

Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (300 g/m2)

C2919

• Passadores. Argola metálica.

• Dois bolsos de fole com abertura inclinada nos costados, um bolso 
relojoeiro, dois bolsos cargo laterais com lapela de velcro. Dois bolsos 
traseiros com fole inferior e lapela de velcro.

Tamanhos: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

Tecido Secundário: 65% Poliéster 35% Algodão (300 g/m2)

• Duas fitas refletoras de diferente tamanho nas perneiras.

• Calça combinada de costura tripla com fitas refletoras.

• Reforço com fecho de velcro para joelheiras de protecção.

• Cintura com ajustes laterais de velcro. 

• Fecho de botão metálico e braguilha de fecho de correr.

Tecido Principal: 65% Poliéster 35% Algodão (300 g/m2)

C2914

preto/amarelo a.v. preto/laranja a.v. Costura
tripla

Sistema de
protecção
do joelho

Combine
com

joelheiras

EN ISO 20471

1

vermelho/preto preto/amarelo a.v.preto/laranja a.v.
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Costura
tripla

Sistema de
protecção
do joelho

Combine
com

joelheiras

• Dois bolsos de fole com abertura inclinada nos costados, um bolso 
relojoeiro, dois bolsos cargo laterais com lapela de velcro. Dois bolsos 
traseiros com fole inferior e lapela de velcro.

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 1

• Calça combinada de costura tripla com fitas refletoras.

• Reforço com fecho de velcro para joelheiras de protecção.

• Cintura com ajustes laterais de velcro.

• Fecho de botão metálico e braguilha de fecho de correr.

Tamanhos: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56
Tecido Principal: 65% Poliéster 35% Algodão (300 g/m2)

• Passadores. Argola metálica.

Tecido  Secundário A.V.: 50% Poliéster 50% Algodão (250 g/m2)

• Duas fitas refletoras de diferente tamanho nas perneiras.

C2918

Costura
tripla

Sistema de
protecção
do joelho

Combine
com

joelheiras

vermelho/preto

• Calça combinada de costura tripla com fitas refletoras.
• Dois bolsos de fole com abertura inclinada nos costados, um bolso 
relojoeiro, dois bolsos cargo laterais com lapela de velcro. Dois bolsos 
traseiros com fole inferior e lapela de velcro.

• Fecho de botão metálico e braguilha de fecho de correr.

Tamanhos: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

• Reforço com fecho de velcro para joelheiras de protecção.
• Duas fitas refletoras de diferente tamanho nas perneiras.
• Cintura com ajustes laterais de velcro. 
• Passadores. Argola metálica.

Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (300 g/m2)

C2919

• Passadores. Argola metálica.

• Dois bolsos de fole com abertura inclinada nos costados, um bolso 
relojoeiro, dois bolsos cargo laterais com lapela de velcro. Dois bolsos 
traseiros com fole inferior e lapela de velcro.

Tamanhos: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

Tecido Secundário: 65% Poliéster 35% Algodão (300 g/m2)

• Duas fitas refletoras de diferente tamanho nas perneiras.

• Calça combinada de costura tripla com fitas refletoras.

• Reforço com fecho de velcro para joelheiras de protecção.

• Cintura com ajustes laterais de velcro. 

• Fecho de botão metálico e braguilha de fecho de correr.

Tecido Principal: 65% Poliéster 35% Algodão (300 g/m2)

C2914

preto/amarelo a.v. preto/laranja a.v. Costura
tripla

Sistema de
protecção
do joelho

Combine
com

joelheiras

EN ISO 20471

1

vermelho/preto preto/amarelo a.v.preto/laranja a.v.



Sistema de
protecção
do joelho

Combine
com

joelheiras
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EN ISO 20471

2

ANSI 107

CLASSE 2

TIPO R

EN ISO 20471

2

ANSI 107

CLASSE 2

TIPO R

ALTA VISIBILIDADE ANSI/ISEA 107-2015. Tipo R. Classe 2

• Uma faixa fluorescente com uma fita refletora no peito, nas costas e ombros.
• Tecido fresco e ligeiro de alta permeabilidade do ar.

Tecido: 100% Poliéster (130 g/m2)
Tamanhos:  S, M, L, XL, XXL, 3XL

• T-shirt refletora-fluorescente de manga curta em poliéster bird's eye. 
• Gola redonda em ponto de canelado com abrange nas costuras interiores.
• Passadores de cinta tecida cinzenta e um bolso de chapa no peito.

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 2

• Transpirável, de fácil secagem e resistente a encolher.

amarelo a.v./laranja a.v. laranja a.v./amaretlo a.v.

• Gola e punhos em ponto de canelado.

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 2
ALTA VISIBILIDADE ANSI/ISEA 107. Tipo R. Classe 2

• T-shirt refletora-fluorescente de manga comprida em poliéster bird's eye.
• Gola redonda com abrange nas costuras interiores.
• Passadores de cinta tecida cinzenta e um bolso de chapa aberto no peito.
• Uma faixa fluorescente com uma fita refletora no peito, nas costas, nos 
ombros e duas nas mangas.
• Punho elástico.

• Transpirável, de fácil secagem e resistente a encolher. 

Tecido: 100% Poliéster (130 g/m2)

• Tecido fresco e ligeiro de alta permeabilidade do ar.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL

amarelo a.v./laranja a.v. laranja a.v./amaretlo a.v.

Tamanhos: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

• Reforço com lapela de velcro para joelheiras de protecção. Reforço no assento.
• Duas faixas fluorescentes com uma fita refletora nas peneiras.

• Dois bolsos de abertura inclinada nos costados. Dois bolsos cargo, um 
com bolsos auxiliares sobrepostos e outro rectangular, ambos com fole em 
contraste e lapela de velcro. Dois bolsos traseiros de chapa com lapela de 
velcro e um bolso de espátula.

• Sem elástico na cintura. Passadores.
• Fecho de botão metálico e braguilha de fecho de correr.

Tecido Principal: 65% Poliéster 35% Algodão (300 g/m2)

• Calça combinada com fitas refletoras-fluorescentes.

Tecido A.V.: 50% Poliéster 50% Algodão (250 g/m2)

preto/laranja a.v.preto/amarelo a.v.

T-shirt C3633

Colete C3623

Calça C2618

Botas P3008

T-shirt C3645

Colete C3622

Calça C2618

Botas P3008
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ANSI 107

CLASSE 2

TIPO R

EN ISO 20471

2

ANSI 107

CLASSE 2

TIPO R

ALTA VISIBILIDADE ANSI/ISEA 107-2015. Tipo R. Classe 2

• Uma faixa fluorescente com uma fita refletora no peito, nas costas e ombros.
• Tecido fresco e ligeiro de alta permeabilidade do ar.

Tecido: 100% Poliéster (130 g/m2)
Tamanhos:  S, M, L, XL, XXL, 3XL

• T-shirt refletora-fluorescente de manga curta em poliéster bird's eye. 
• Gola redonda em ponto de canelado com abrange nas costuras interiores.
• Passadores de cinta tecida cinzenta e um bolso de chapa no peito.

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 2

• Transpirável, de fácil secagem e resistente a encolher.

amarelo a.v./laranja a.v. laranja a.v./amaretlo a.v.

• Gola e punhos em ponto de canelado.

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 2
ALTA VISIBILIDADE ANSI/ISEA 107. Tipo R. Classe 2

• T-shirt refletora-fluorescente de manga comprida em poliéster bird's eye.
• Gola redonda com abrange nas costuras interiores.
• Passadores de cinta tecida cinzenta e um bolso de chapa aberto no peito.
• Uma faixa fluorescente com uma fita refletora no peito, nas costas, nos 
ombros e duas nas mangas.
• Punho elástico.

• Transpirável, de fácil secagem e resistente a encolher. 

Tecido: 100% Poliéster (130 g/m2)

• Tecido fresco e ligeiro de alta permeabilidade do ar.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL

amarelo a.v./laranja a.v. laranja a.v./amaretlo a.v.

Tamanhos: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

• Reforço com lapela de velcro para joelheiras de protecção. Reforço no assento.
• Duas faixas fluorescentes com uma fita refletora nas peneiras.

• Dois bolsos de abertura inclinada nos costados. Dois bolsos cargo, um 
com bolsos auxiliares sobrepostos e outro rectangular, ambos com fole em 
contraste e lapela de velcro. Dois bolsos traseiros de chapa com lapela de 
velcro e um bolso de espátula.

• Sem elástico na cintura. Passadores.
• Fecho de botão metálico e braguilha de fecho de correr.

Tecido Principal: 65% Poliéster 35% Algodão (300 g/m2)

• Calça combinada com fitas refletoras-fluorescentes.

Tecido A.V.: 50% Poliéster 50% Algodão (250 g/m2)

preto/laranja a.v.preto/amarelo a.v.

T-shirt C3633

Colete C3623

Calça C2618

Botas P3008

T-shirt C3645

Colete C3622

Calça C2618

Botas P3008



EN ISO 20471

2

ANSI 107

CLASSE 2

TIPO R

EN ISO 20471

2

ANSI 107

CLASSE 2

TIPO R

ANSI 107

CLASSE 2

TIPO R

ANSI 107

CLASSE 2

TIPO R

• Colete refletor-fluorescente com decote em bico e fecho de correr de náilon.

• Uma faixa fluorescente com uma fita refletora no peito, nos ombros e 
atravessadas nas costas.

• Passadores de cinta tecida cinzenta e dois bolsos de chapa no peito, 
um de eles com lapela de velcro.

• Bainhas em contraste.

Tamanhos: L, XL, XXL

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 2
ALTA VISIBILIDADE ANSI/ISEA 107. Tipo R. Classe 2

• Dois bolsos laterais de chapa com lapela de velcro.

Tecido: 100% Poliéster (120 g/m2)

C3621

amarelo a.v./laranja a.v.laranja a.v./amarelo a.v.

ALTA VISIBILIDADE ANSI/ISEA 107. Tipo R. Classe 2

• Colete de rede refletor-fluorescente com decote em bico e 
fecho de correr em náilon.
• Passadores de cinta tecida cinzenta, dois bolsos de chapa 
com lapela de velcro e um bolso transparente para identificador 
pessoal no peito.
• Uma faixa fluorescente com uma fita refletora no peito, nas 
costas e nos ombros. 

• Bainhas em contraste.

Tamanhos: L, XL, XXL
Tecido: 100% Poliéster (120 g/m2)

• Abertura traseira para cintos.

C3623

amarelo a.v./laranja a.v. laranja a.v./amarelo a.v.

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 2
ALTA VISIBILIDADE ANSI/ISEA 107. Tipo R. Classe 2

• Colete refletor-fluorescente com decote em bico e fecho de 
correr de náilon.

• Bainha em contraste.

Tamanhos: L, XL, XXL
Tecido: 100% Poliéster (120 g/m2)

• Uma faixa fluorescente com uma fita refletora no peito, nas 
costas e ombros.

C3620

amarelo a.v./laranja a.v.laranja a.v./amarelo a.v.

• Decote em bico e fecho de correr de náilon.

• Dois bolsos laterais com fole e fecho de correr. Bolsos auxiliares 
sobrepostos com lapela de velcro. Bolso traseiro interior com fecho de correr.

ALTA VISIBILIDADE ANSI/ISEA 107. Tipo R. Classe 2

• Colete em tecido Oxford refletor-fluorescente com ajustes laterais. 

• Passadores de cinta tecida cinzenta, um bolso de chapa com lapela de 
velcro e outro com sistema de sujecção para emissoras no peito.

• Bainhas em contraste.
• Revestido no interior de rede.

Tamanho: único

• Uma faixa fluorescente com uma fita refletora no peito, nas costas e ombros.

Tecido: 100% Poliéster (195 g/m2)

• Ajustes laterais com fivelas  automáticas.

C3622

amarelo a.v./laranja a.v. laranja a.v./amarelo a.v.

Tecido de redeTecido exterior
OXFORD

T-shirt C3645

Colete C3622

Calça C2618

Botas P3008

WO
RK
TEA
M

98

WORKTEAM

99



EN ISO 20471

2

ANSI 107

CLASSE 2

TIPO R

EN ISO 20471

2

ANSI 107

CLASSE 2

TIPO R

ANSI 107

CLASSE 2

TIPO R

ANSI 107

CLASSE 2

TIPO R

• Colete refletor-fluorescente com decote em bico e fecho de correr de náilon.

• Uma faixa fluorescente com uma fita refletora no peito, nos ombros e 
atravessadas nas costas.

• Passadores de cinta tecida cinzenta e dois bolsos de chapa no peito, 
um de eles com lapela de velcro.

• Bainhas em contraste.

Tamanhos: L, XL, XXL

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 2
ALTA VISIBILIDADE ANSI/ISEA 107. Tipo R. Classe 2

• Dois bolsos laterais de chapa com lapela de velcro.

Tecido: 100% Poliéster (120 g/m2)

C3621

amarelo a.v./laranja a.v.laranja a.v./amarelo a.v.

ALTA VISIBILIDADE ANSI/ISEA 107. Tipo R. Classe 2

• Colete de rede refletor-fluorescente com decote em bico e 
fecho de correr em náilon.
• Passadores de cinta tecida cinzenta, dois bolsos de chapa 
com lapela de velcro e um bolso transparente para identificador 
pessoal no peito.
• Uma faixa fluorescente com uma fita refletora no peito, nas 
costas e nos ombros. 

• Bainhas em contraste.

Tamanhos: L, XL, XXL
Tecido: 100% Poliéster (120 g/m2)

• Abertura traseira para cintos.

C3623

amarelo a.v./laranja a.v. laranja a.v./amarelo a.v.

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 2
ALTA VISIBILIDADE ANSI/ISEA 107. Tipo R. Classe 2

• Colete refletor-fluorescente com decote em bico e fecho de 
correr de náilon.

• Bainha em contraste.

Tamanhos: L, XL, XXL
Tecido: 100% Poliéster (120 g/m2)

• Uma faixa fluorescente com uma fita refletora no peito, nas 
costas e ombros.

C3620

amarelo a.v./laranja a.v.laranja a.v./amarelo a.v.

• Decote em bico e fecho de correr de náilon.

• Dois bolsos laterais com fole e fecho de correr. Bolsos auxiliares 
sobrepostos com lapela de velcro. Bolso traseiro interior com fecho de correr.

ALTA VISIBILIDADE ANSI/ISEA 107. Tipo R. Classe 2

• Colete em tecido Oxford refletor-fluorescente com ajustes laterais. 

• Passadores de cinta tecida cinzenta, um bolso de chapa com lapela de 
velcro e outro com sistema de sujecção para emissoras no peito.

• Bainhas em contraste.
• Revestido no interior de rede.

Tamanho: único

• Uma faixa fluorescente com uma fita refletora no peito, nas costas e ombros.

Tecido: 100% Poliéster (195 g/m2)

• Ajustes laterais com fivelas  automáticas.

C3622

amarelo a.v./laranja a.v. laranja a.v./amarelo a.v.

Tecido de redeTecido exterior
OXFORD

T-shirt C3645

Colete C3622

Calça C2618

Botas P3008
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C3855 C3856

C3850 C3852

Interior de
pelúcia

marinho/amarelo a.v.

marinho/laranja a.v.

marinho/celeste

marinho/amarelo a.v.

WO
RK
TEA
M

100

Nova cor:
marinho/laranja a.v.

marinho/celeste

marinho/laranja a.v.

Nova cor:
marinho/laranja a.v.

100%
Algodão

marinho/vermelho

marinho/laranja

• Gola clássica com carcela de três botões em contraste e abrange nas 
costuras interiores.

• Corpete acabado com debrum em contraste nas costas. 

• Pólo combinado de manga curta em micro pique de poliéster com 
refletor de xadrez.

• Refletor de xadrez cinzento termo adesiva no peito, nas costas e na gola. 
• Dragonas com botões nos ombros e passadores no peito.

Tecido: 100% Poliéster (145 g/m2)
Tamanhos: XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL

• Refletor de xadrez cinzento termo adesivo no peito, nas costas e na gola. 

• Punho elástico. Interior de pelúcia.

• Pólo combinado de manga comprida em micro pique de poliéster 
com refletor de xadrez.
• Gola clássica com carcela de três botões em contraste e abrange  
nas costuras interiores.
• Dragonas com botões nos ombros e passadores no peito.

• Corpete acabado com debrum em contraste nas costas.

Tamanhos: XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL
Tecido: 100% Poliéster (190 g/m2)

• Gola clássica com carcela de três botões e abrange nas costuras interiores.
• Faixa combinada no peito e nas costas.
• Tecido fresco e poroso que permite uma ventilação adequada.
• Gola e acabado da manga em ponto de canelado com faixa em contraste. 

• Pólo combinado de manga curta em pique de algodão.

Tecido: 100% Algodão (220 g/m2)
Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL

• Gola e punhos em ponto de canelado com faixa em contraste.
• Tecido fresco e poroso que permite uma ventilação adequada.

• Pólo combinado de manga comprida em tecido pique de algodão.

• Faixa combinada no peito e nas costas.
• Gola clássica com carcela de três botões e abrange nas costuras interiores.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL
Tecido: 100% Algodão (220 g/m2)

100%
Algodão

marinho/laranja

marinho/vermelho

WORKTEAM

101

Pólo C3852

Calça B1416

Botas P3007

Pólo C3855

Calça B1416

Botas P3007



C3855 C3856

C3850 C3852

Interior de
pelúcia

marinho/amarelo a.v.

marinho/laranja a.v.

marinho/celeste

marinho/amarelo a.v.

WO
RK
TEA
M

100

Nova cor:
marinho/laranja a.v.

marinho/celeste

marinho/laranja a.v.

Nova cor:
marinho/laranja a.v.

100%
Algodão

marinho/vermelho

marinho/laranja

• Gola clássica com carcela de três botões em contraste e abrange nas 
costuras interiores.

• Corpete acabado com debrum em contraste nas costas. 

• Pólo combinado de manga curta em micro pique de poliéster com 
refletor de xadrez.

• Refletor de xadrez cinzento termo adesiva no peito, nas costas e na gola. 
• Dragonas com botões nos ombros e passadores no peito.

Tecido: 100% Poliéster (145 g/m2)
Tamanhos: XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL

• Refletor de xadrez cinzento termo adesivo no peito, nas costas e na gola. 

• Punho elástico. Interior de pelúcia.

• Pólo combinado de manga comprida em micro pique de poliéster 
com refletor de xadrez.
• Gola clássica com carcela de três botões em contraste e abrange  
nas costuras interiores.
• Dragonas com botões nos ombros e passadores no peito.

• Corpete acabado com debrum em contraste nas costas.

Tamanhos: XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL
Tecido: 100% Poliéster (190 g/m2)

• Gola clássica com carcela de três botões e abrange nas costuras interiores.
• Faixa combinada no peito e nas costas.
• Tecido fresco e poroso que permite uma ventilação adequada.
• Gola e acabado da manga em ponto de canelado com faixa em contraste. 

• Pólo combinado de manga curta em pique de algodão.

Tecido: 100% Algodão (220 g/m2)
Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL

• Gola e punhos em ponto de canelado com faixa em contraste.
• Tecido fresco e poroso que permite uma ventilação adequada.

• Pólo combinado de manga comprida em tecido pique de algodão.

• Faixa combinada no peito e nas costas.
• Gola clássica com carcela de três botões e abrange nas costuras interiores.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL
Tecido: 100% Algodão (220 g/m2)

100%
Algodão

marinho/laranja

marinho/vermelho

WORKTEAM

101

Pólo C3852

Calça B1416

Botas P3007

Pólo C3855

Calça B1416

Botas P3007



• Bolso semi-embutido no peito.

• Parte superior de alta visibilidade.

• Tecido fresco e poroso que permite uma ventilação adequada.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL

• Pólo combinado de manga curta em pique de algodão.

• Gola clássica com carcela de três botões e abrange nas            
costuras interiores.

• Gola em ponto de canelado.
• Aberturas laterais.

Tecido: 100% Algodão (220 g/m2)

C3840

marinho/amarelo a.v.

marinho/laranja a.v.

• Pólo combinado de manga curta em pique de algodão com fita refletora.

Tecido: 100% Algodão (220 g/m2)

• Um bolso semi-embutido no peito.

• Gola em ponto de canelado.

• Refletor no peito e nas costas.

• Aberturas laterais.

• Gola clássica com carcela de três botões e abrange nas costuras interiores.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL

• Parte superior de alta visibilidade.

• Tecido fresco e poroso que permite uma ventilação adequada.

C3841 100%
Algodão

100%
Algodão

marinho/amarelo a.v.

marinho/laranja a.v.

Tamanhos
grandes

Pólo C3840

WO
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M
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C3842 C3843

Pólo C3843

• Pólo combinado de manga comprida em tecido pique de algodão.
• Parte superior de alta visibilidade.
• Gola clássica com carcela de três botões e abranges nas   
costuras interiores.
• Um bolso semi-embutido no peito.
• Tecido fresco e poroso que permite uma ventilação adequada.
• Gola e punhos em ponto de canelado.
• Aberturas laterais.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL
Tecido: 100% Algodão (220 g/m2)

100%
Algodão

100%
Algodão

• Pólo combinado de manga comprida em tecido pique de     
algodão com fita refletora.

• Gola clássica com carcela de três botões e abrange nas     
costuras interiores.

• Parte superior de alta visibilidade.

• Um bolso semi-embutido no peito.

• Gola em ponto de canelado.
• Aberturas laterais.

Tecido: 100% Algodão (220 g/m2)
Tamanhos: S, M, L, XL, XXL

• Refletor no peito e nas costas. Punho elástico.

marinho/amarelo a.v.

marinho/laranja a.v. marinho/amarelo a.v.

marinho/laranja a.v.

Tamanhos
grandes



• Bolso semi-embutido no peito.

• Parte superior de alta visibilidade.

• Tecido fresco e poroso que permite uma ventilação adequada.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL, 5XL

• Pólo combinado de manga curta em pique de algodão.

• Gola clássica com carcela de três botões e abrange nas            
costuras interiores.

• Gola em ponto de canelado.
• Aberturas laterais.

Tecido: 100% Algodão (220 g/m2)

C3840

marinho/amarelo a.v.

marinho/laranja a.v.

• Pólo combinado de manga curta em pique de algodão com fita refletora.

Tecido: 100% Algodão (220 g/m2)

• Um bolso semi-embutido no peito.

• Gola em ponto de canelado.

• Refletor no peito e nas costas.

• Aberturas laterais.

• Gola clássica com carcela de três botões e abrange nas costuras interiores.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL

• Parte superior de alta visibilidade.

• Tecido fresco e poroso que permite uma ventilação adequada.

C3841 100%
Algodão

100%
Algodão

marinho/amarelo a.v.

marinho/laranja a.v.

Tamanhos
grandes

Pólo C3840

WO
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TEA
M
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WORKTEAM

103

C3842 C3843

Pólo C3843

• Pólo combinado de manga comprida em tecido pique de algodão.
• Parte superior de alta visibilidade.
• Gola clássica com carcela de três botões e abranges nas   
costuras interiores.
• Um bolso semi-embutido no peito.
• Tecido fresco e poroso que permite uma ventilação adequada.
• Gola e punhos em ponto de canelado.
• Aberturas laterais.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL
Tecido: 100% Algodão (220 g/m2)

100%
Algodão

100%
Algodão

• Pólo combinado de manga comprida em tecido pique de     
algodão com fita refletora.

• Gola clássica com carcela de três botões e abrange nas     
costuras interiores.

• Parte superior de alta visibilidade.

• Um bolso semi-embutido no peito.

• Gola em ponto de canelado.
• Aberturas laterais.

Tecido: 100% Algodão (220 g/m2)
Tamanhos: S, M, L, XL, XXL

• Refletor no peito e nas costas. Punho elástico.

marinho/amarelo a.v.

marinho/laranja a.v. marinho/amarelo a.v.

marinho/laranja a.v.

Tamanhos
grandes
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Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL 

• Pólo combinado de manga comprida em poliéster      
bird's eye com fitas refletoras.
• Parte superior de alta visibilidade.

• Gola e punho em ponto de canelado.
• Tecido fresco e ligeiro de alta permeabilidade do ar.

• Gola clássica com carcela de três botões e abrange     
nas costuras interiores. 

• Duas fitas refletoras no peito, nas costas e mangas.

• Transpirável, de fácil secagem e resistente a encolher. 

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 1

• Aberturas laterais.

• Punho elástico.

Tecido: 100% Poliéster (160 g/m2)

C3870

amarelo a.v./marinholaranja a.v./marinho

• Pólo de alta visibilidade de manga comprida em poliéster bird's       
eye com fitas refletoras.

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 2

• Gola clássica com carcela de três botões e abrange nas costuras interiores.
• Duas fitas refletoras no peito, nas costas e nas mangas.
• Punho elástico.
• Tecido fresco e ligeiro de alta permeabilidade do ar.
• Transpirável, de fácil secagem e resistente a encolher.
• Gola e punhos em ponto de canelado.
• Aberturas laterais.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL
Tecido: 100% Poliéster (160 g/m2)

C3833

amarelo a.v. laranja a.v.

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 1

• Aberturas laterais.

• Gola e punho em ponto de canelado.

• Gola clássica com carcela de três botões e abrange     
nas costuras interiores. 

Tecido: 100% Poliéster (160 g/m2)

• Punho elástico.

• Tecido fresco e ligeiro de alta permeabilidade do ar.

• Duas fitas refletoras no peito, nas costas e mangas.

• Pólo combinado de manga comprida em poliéster      
bird's eye com fitas refletoras.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL 

• Transpirável, de fácil secagem e resistente a encolher. 

• Parte superior de alta visibilidade.

C3877

vermelho a.v./marinhoamarelo a.v./cinzento amarelo a.v./verde escuro

EN ISO 20471

2

EN ISO 20471

1

EN ISO 20471

1

Pólo C3860

Calça C2911

Bota P1101

Pólo C3870

Calça B1407

Bota P1101
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Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL 

• Pólo combinado de manga comprida em poliéster      
bird's eye com fitas refletoras.
• Parte superior de alta visibilidade.

• Gola e punho em ponto de canelado.
• Tecido fresco e ligeiro de alta permeabilidade do ar.

• Gola clássica com carcela de três botões e abrange     
nas costuras interiores. 

• Duas fitas refletoras no peito, nas costas e mangas.

• Transpirável, de fácil secagem e resistente a encolher. 

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 1

• Aberturas laterais.

• Punho elástico.

Tecido: 100% Poliéster (160 g/m2)

C3870

amarelo a.v./marinholaranja a.v./marinho

• Pólo de alta visibilidade de manga comprida em poliéster bird's       
eye com fitas refletoras.

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 2

• Gola clássica com carcela de três botões e abrange nas costuras interiores.
• Duas fitas refletoras no peito, nas costas e nas mangas.
• Punho elástico.
• Tecido fresco e ligeiro de alta permeabilidade do ar.
• Transpirável, de fácil secagem e resistente a encolher.
• Gola e punhos em ponto de canelado.
• Aberturas laterais.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL
Tecido: 100% Poliéster (160 g/m2)

C3833

amarelo a.v. laranja a.v.

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 1

• Aberturas laterais.

• Gola e punho em ponto de canelado.

• Gola clássica com carcela de três botões e abrange     
nas costuras interiores. 

Tecido: 100% Poliéster (160 g/m2)

• Punho elástico.

• Tecido fresco e ligeiro de alta permeabilidade do ar.

• Duas fitas refletoras no peito, nas costas e mangas.

• Pólo combinado de manga comprida em poliéster      
bird's eye com fitas refletoras.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL 

• Transpirável, de fácil secagem e resistente a encolher. 

• Parte superior de alta visibilidade.

C3877

vermelho a.v./marinhoamarelo a.v./cinzento amarelo a.v./verde escuro

EN ISO 20471

2

EN ISO 20471

1

EN ISO 20471

1

Pólo C3860

Calça C2911

Bota P1101

Pólo C3870

Calça B1407

Bota P1101



EN ISO 20471

1

EN ISO 20471

2

EN ISO 20471

1

• Gola clássica com carcela de três botões e abrange nas 
costuras interiores.

• Parte superior de alta visibilidade.

• Aberturas laterais.
• Uma fita refletoras nas mangas e duas no peito e nas costas.

• Transpirável, de fácil secagem e resistente a encolher.

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 1

• Gola em ponto de canelado.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL
Tecido: 100% Poliéster (160 g/m2)

• Pólo combinado de manga curta em poliéster bird's eye com 
fitas refletoras.

• Tecido fresco e ligeiro de alta permeabilidade do ar.

C3860

amarelo a.v./marinho

laranja a.v./marinho

laranja a.v./cinzento

amarelo a.v./cinzento amarelo a.v./vermelholaranja a.v./verde escuro

amarelo a.v./verde escuro

• Gola clássica com carcela de três botões e abrange nas costuras interiores.

• Transpirável, de fácil secagem e resistente a encolher.
• Gola em ponto de canelado.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL

• Pólo combinado de manga curta em poliéster bird's eye com fitas refletoras.

Tecido: 100% Poliéster (160 g/m2)

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 2

• Tecido fresco e ligeiro de alta permeabilidade do ar.

• Aberturas laterais.

• Uma fita refletora nas mangas e duas no peito e nas costas.

C3866

• Gola clássica em ponto de canelado com carcela de três botoes 
e abrange nas costuras interiores.

• Parte superior de alta visibilidade.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 1

• Refletor nas mangas e dois no peito e nas costas.

• Aberturas laterais.
• Transpirável, de fácil secagem e resistente a encolher.

• Pólo combinado de manga curta em poliéster bird'e eye com 
fitas refletoras.

• Tecido fresco e ligeiro de alta permeabilidade do ar.

Tecido: 100% Poliéster (160 g/m2)

C3867

amarelo a.v./laranja a.v./preto vermelho a.v./marinho

• Bolso semi-embutido no peito.

Tecido: 100% Poliéster (140 g/m2)

• Pólo combinado de manga curta em poliéster bird's eye.
• Gola clássica com carcela de três botões e abrange nas costuras interiores.

• Tecido fresco e ligeiro de alta permeabilidade do ar.
• Gola, carcela, ombros, detalhes do bolso e peça nas mangas em contraste.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL

• Transpirável, de fácil secagem e resistente a encolher.
• Gola em ponto de canelado.

C2805

laranja a.v./verde amarelo a.v./cinzento
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amarelo a.v./marinho laranja a.v./marinho

• Tecido fresco e ligeiro de alta 
permeabilidade do ar.

• Parte superior de alta visibilidade.
• Gola redonda com abranges nas costuras 
interiores.

• T-shirt combinada de manga curta em 
poliéster bird's eye com fitas refletoras.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 1

• Transpirável, de fácil secagem e resistente a 
encolher.

Tecido: 100% Poliéster (160 g/m2)

• Uma fita refletora nas mangas e duas no 
peito e nas costas.

C3941

EN ISO 20471

1

T-shirt C3941
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• Gola clássica com carcela de três botões e abrange nas 
costuras interiores.

• Parte superior de alta visibilidade.

• Aberturas laterais.
• Uma fita refletoras nas mangas e duas no peito e nas costas.

• Transpirável, de fácil secagem e resistente a encolher.

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 1

• Gola em ponto de canelado.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL
Tecido: 100% Poliéster (160 g/m2)

• Pólo combinado de manga curta em poliéster bird's eye com 
fitas refletoras.

• Tecido fresco e ligeiro de alta permeabilidade do ar.

C3860

amarelo a.v./marinho

laranja a.v./marinho

laranja a.v./cinzento

amarelo a.v./cinzento amarelo a.v./vermelholaranja a.v./verde escuro

amarelo a.v./verde escuro

• Gola clássica com carcela de três botões e abrange nas costuras interiores.

• Transpirável, de fácil secagem e resistente a encolher.
• Gola em ponto de canelado.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL

• Pólo combinado de manga curta em poliéster bird's eye com fitas refletoras.

Tecido: 100% Poliéster (160 g/m2)

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 2

• Tecido fresco e ligeiro de alta permeabilidade do ar.

• Aberturas laterais.

• Uma fita refletora nas mangas e duas no peito e nas costas.

C3866

• Gola clássica em ponto de canelado com carcela de três botoes 
e abrange nas costuras interiores.

• Parte superior de alta visibilidade.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 1

• Refletor nas mangas e dois no peito e nas costas.

• Aberturas laterais.
• Transpirável, de fácil secagem e resistente a encolher.

• Pólo combinado de manga curta em poliéster bird'e eye com 
fitas refletoras.

• Tecido fresco e ligeiro de alta permeabilidade do ar.

Tecido: 100% Poliéster (160 g/m2)

C3867

amarelo a.v./laranja a.v./preto vermelho a.v./marinho

• Bolso semi-embutido no peito.

Tecido: 100% Poliéster (140 g/m2)

• Pólo combinado de manga curta em poliéster bird's eye.
• Gola clássica com carcela de três botões e abrange nas costuras interiores.

• Tecido fresco e ligeiro de alta permeabilidade do ar.
• Gola, carcela, ombros, detalhes do bolso e peça nas mangas em contraste.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL

• Transpirável, de fácil secagem e resistente a encolher.
• Gola em ponto de canelado.

C2805

laranja a.v./verde amarelo a.v./cinzento
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amarelo a.v./marinho laranja a.v./marinho

• Tecido fresco e ligeiro de alta 
permeabilidade do ar.

• Parte superior de alta visibilidade.
• Gola redonda com abranges nas costuras 
interiores.

• T-shirt combinada de manga curta em 
poliéster bird's eye com fitas refletoras.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 1

• Transpirável, de fácil secagem e resistente a 
encolher.

Tecido: 100% Poliéster (160 g/m2)

• Uma fita refletora nas mangas e duas no 
peito e nas costas.

C3941

EN ISO 20471

1

T-shirt C3941
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ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 1

• Pólo combinado de manga curta em micro pique de poliéster.

• Refletores e manga de rede para regular a transpiração nas axilas.
• Gola clássica com carcela de três botões e abrange nas costuras interiores.
• Um bolso semi-embutido no peito.
• Refletor descontínuado termo-adesivo nas mangas e dois no peito e 
nas costas.
• Gola em ponto de canelado.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL
Tecido: 100% Poliéster (145 g/m2)

• Parte superior de alta visibilidade.

C3890

amarelo a.v./marinholaranja a.v./marinho

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 1

• Duas fitas refletoras descontínuadas termo-adesivas no peito, nas 
costas e mangas.

Tecido: 100% Poliéster (200 g/m2)

• Pólo combinado de manga comprida em micro pique de poliéster.
• Parte superior de alta visibilidade, refletores.

• Punho elástico.

• Gola clássica com carcela de três botões e abrange nas costuras interiores.
• Um bolso semi-embutido no peito.

• Gola em ponto de canelado. Interior de pelúcia.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL

C3891

amarelo a.v./marinho laranja a.v./marinho

Tecido de rede
baixo o braço

Fitas reflexivas
descontínuas

Interior de
pelúcia

Fitas reflexivas
descontínuas

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 1

• Manga raglã. Um bolso no peito.

• Parte superior de alta visibilidade.
• Refletoras segmentadas para regular a transpirabilidade.

• Gola em ponto canelado.

Tecido: 55% Algodão 45% Poliéster (160 g/m2)

• Gola clássica com carcela de três botões.

• Pólo combinado de manga curta em micropiqué de poliéster com 
interior de algodão.

• Uma fita segmentada termo-adesiva nas mangas e duas no peito e costas.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL

C3895

• Manga raglã. Um bolso no peito.

• Punho elástico. Gola em ponto canelado.

• Gola clássica com carcela de três botões.

Tecido: 55% Algodão 45% Poliéster (200 g/m2)

• Pólo combinado de manga comprida em micropiqué de poliéster com 
interior de algodão.

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 2

• Refletoras segmentadas para regular a transpirabilidade.

• Duas fitas refletoras segmentadas termo-adesivas nas mangas, peito e costas.

• Parte superior de alta visibilidade.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL

C3896

amarelo a.v./marinho laranja a.v./marinho laranja a.v./marinho amarelo a.v./marinho

Fitas reflexivas
descontínuas

Interior de
Algodão

Fitas reflexivas
descontínuas

Interior de
Algodão
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ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 1

• Pólo combinado de manga curta em micro pique de poliéster.

• Refletores e manga de rede para regular a transpiração nas axilas.
• Gola clássica com carcela de três botões e abrange nas costuras interiores.
• Um bolso semi-embutido no peito.
• Refletor descontínuado termo-adesivo nas mangas e dois no peito e 
nas costas.
• Gola em ponto de canelado.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL
Tecido: 100% Poliéster (145 g/m2)

• Parte superior de alta visibilidade.

C3890

amarelo a.v./marinholaranja a.v./marinho

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 1

• Duas fitas refletoras descontínuadas termo-adesivas no peito, nas 
costas e mangas.

Tecido: 100% Poliéster (200 g/m2)

• Pólo combinado de manga comprida em micro pique de poliéster.
• Parte superior de alta visibilidade, refletores.

• Punho elástico.

• Gola clássica com carcela de três botões e abrange nas costuras interiores.
• Um bolso semi-embutido no peito.

• Gola em ponto de canelado. Interior de pelúcia.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL

C3891

amarelo a.v./marinho laranja a.v./marinho

Tecido de rede
baixo o braço

Fitas reflexivas
descontínuas

Interior de
pelúcia

Fitas reflexivas
descontínuas

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 1

• Manga raglã. Um bolso no peito.

• Parte superior de alta visibilidade.
• Refletoras segmentadas para regular a transpirabilidade.

• Gola em ponto canelado.

Tecido: 55% Algodão 45% Poliéster (160 g/m2)

• Gola clássica com carcela de três botões.

• Pólo combinado de manga curta em micropiqué de poliéster com 
interior de algodão.

• Uma fita segmentada termo-adesiva nas mangas e duas no peito e costas.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL

C3895

• Manga raglã. Um bolso no peito.

• Punho elástico. Gola em ponto canelado.

• Gola clássica com carcela de três botões.

Tecido: 55% Algodão 45% Poliéster (200 g/m2)

• Pólo combinado de manga comprida em micropiqué de poliéster com 
interior de algodão.

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 2

• Refletoras segmentadas para regular a transpirabilidade.

• Duas fitas refletoras segmentadas termo-adesivas nas mangas, peito e costas.

• Parte superior de alta visibilidade.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL

C3896

amarelo a.v./marinho laranja a.v./marinho laranja a.v./marinho amarelo a.v./marinho

Fitas reflexivas
descontínuas

Interior de
Algodão

Fitas reflexivas
descontínuas

Interior de
Algodão
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• Tato suave.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL

• Gola redonda em ponto de canelado com abrange nas costuras interiores.

• T-shirt de alta visibilidade de manga curta em poliéster.

Tecido: 100% Poliéster (130 g/m2)

• Corte clássico.

C6010

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL

• Parte superior de alta visibilidade.
• T-shirt combinada de manga curta em poliéster.

• Gola redonda em ponto de canelado com abrange nas costuras interiores.
• Tato suave.

Tecido: 100% Poliéster (130 g/m2)

C6020

• Gola redonda em ponto de canelado com abranges nas costuras interiores.
• Refletor descontínuado termo-adesivo no peito, nas costas e nas mangas. 

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL

• T-shirt combinada de manga curta em poliéster.

• Tato suave.

Tecido: 100% Poliéster (130 g/m2)

• Refletores e parte superior de alta visibilidade.

C6030

• Uma fita  descontínuada termo-adesiva nas mangas e dois no 
peito e nas costas. Tato suave.

• Gola redonda em ponto de canelado com abranges nas 
costuras interiores.

• Refletores e parte superior de alta visibilidade.

Tecido: 100% Poliéster (130 g/m2)
Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL

• T-shirt combinada de manga curta em poliéster.

C6040

amarelo a.v./marinho laranja a.v./marinho

amarelo a.v.laranja a.v. amarelo a.v./marinho laranja a.v./marinho

amarelo a.v./marinholaranja a.v./marinho

Fitas reflexivas
descontínuas

Tato
algodão

Tato
algodão

Tato
algodão

Fitas reflexivas
descontínuas

Tato
algodão
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• Tato suave.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL

• Gola redonda em ponto de canelado com abrange nas costuras interiores.

• T-shirt de alta visibilidade de manga curta em poliéster.

Tecido: 100% Poliéster (130 g/m2)

• Corte clássico.

C6010

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL

• Parte superior de alta visibilidade.
• T-shirt combinada de manga curta em poliéster.

• Gola redonda em ponto de canelado com abrange nas costuras interiores.
• Tato suave.

Tecido: 100% Poliéster (130 g/m2)

C6020

• Gola redonda em ponto de canelado com abranges nas costuras interiores.
• Refletor descontínuado termo-adesivo no peito, nas costas e nas mangas. 

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL

• T-shirt combinada de manga curta em poliéster.

• Tato suave.

Tecido: 100% Poliéster (130 g/m2)

• Refletores e parte superior de alta visibilidade.

C6030

• Uma fita  descontínuada termo-adesiva nas mangas e dois no 
peito e nas costas. Tato suave.

• Gola redonda em ponto de canelado com abranges nas 
costuras interiores.

• Refletores e parte superior de alta visibilidade.

Tecido: 100% Poliéster (130 g/m2)
Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL

• T-shirt combinada de manga curta em poliéster.

C6040

amarelo a.v./marinho laranja a.v./marinho

amarelo a.v.laranja a.v. amarelo a.v./marinho laranja a.v./marinho

amarelo a.v./marinholaranja a.v./marinho

Fitas reflexivas
descontínuas

Tato
algodão

Tato
algodão

Tato
algodão

Fitas reflexivas
descontínuas

Tato
algodão
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• Blusão de tecido elástico bidirecional por construção 
combinada com fitas refletoras segmentadas.

Tecido contraste: 65% Poliéster 35% Algodão (250 g/m2)

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 1

• Reforço combinado nos ombros.
• Dois bolsos de peito inseridos e inclinados com pala de 
molas ocultas. 

• Punho com elástico.

• Gola tipo camisa e cremalheira de nailon oculta por lapela 
com velcro. 

• Duas fitas refletoras segmentadas termo-adesivas no peito, 
costas e mangas.

• Fecho de velcro na cintura.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tecido A.V.: 50% Poliéster 50% Algodão (250 g/m2)

C2710

• Calça de tecido elástico bidirecional por construção combinada 
com fitas refletoras segmentadas.

• Elástico nos laterais da cintura.
• Presilhas de diferente tamanho e cor.

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 1

• Dois bolsos inclinados nos laterais e um bolso lateral com pala de 
velcro. Dois bolsos traseiros inferiores, um com pala de velcro.
• Presilha porta martelo e em contraste.
• Duas fitas refletoras segmentadas termo-adesivas nas perneiras 
com a parte central inclinada em alta visibilidade.

• Fecho de botão metálico e braguilha com cremalheira.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL
Tecido contraste: 65% Poliéster 35% Algodão (250 g/m2)
Tecido A.V.: 50% Poliéster 50% Algodão (250 g/m2)

C2718

marinho/amarelo a.v.

marinho/amarelo a.v. preto/amarelo a.v.cinza escuro/amarelo a.v.

preto/amarelo a.v.cinza escuro/amarelo a.v.

Blusão C2710

Calça C2718

Bota P1101

Fitas reflexivas
descontínuas

Tecido elástico

Fitas reflexivas
descontínuas

Tecido elástico

WO
RK
TEA
M

112

WORKTEAM

113



EN ISO 20471

1

EN ISO 20471

1

• Blusão de tecido elástico bidirecional por construção 
combinada com fitas refletoras segmentadas.

Tecido contraste: 65% Poliéster 35% Algodão (250 g/m2)

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 1

• Reforço combinado nos ombros.
• Dois bolsos de peito inseridos e inclinados com pala de 
molas ocultas. 

• Punho com elástico.

• Gola tipo camisa e cremalheira de nailon oculta por lapela 
com velcro. 

• Duas fitas refletoras segmentadas termo-adesivas no peito, 
costas e mangas.

• Fecho de velcro na cintura.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tecido A.V.: 50% Poliéster 50% Algodão (250 g/m2)

C2710

• Calça de tecido elástico bidirecional por construção combinada 
com fitas refletoras segmentadas.

• Elástico nos laterais da cintura.
• Presilhas de diferente tamanho e cor.

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 1

• Dois bolsos inclinados nos laterais e um bolso lateral com pala de 
velcro. Dois bolsos traseiros inferiores, um com pala de velcro.
• Presilha porta martelo e em contraste.
• Duas fitas refletoras segmentadas termo-adesivas nas perneiras 
com a parte central inclinada em alta visibilidade.

• Fecho de botão metálico e braguilha com cremalheira.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL
Tecido contraste: 65% Poliéster 35% Algodão (250 g/m2)
Tecido A.V.: 50% Poliéster 50% Algodão (250 g/m2)

C2718

marinho/amarelo a.v.

marinho/amarelo a.v. preto/amarelo a.v.cinza escuro/amarelo a.v.

preto/amarelo a.v.cinza escuro/amarelo a.v.

Blusão C2710

Calça C2718

Bota P1101

Fitas reflexivas
descontínuas

Tecido elástico

Fitas reflexivas
descontínuas

Tecido elástico
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C4110

C4018

marinho/amarelo a.v.

marinho/laranja a.v.

cinzento/amarelo a.v.

cinzento/laranja a.v.

verde escuro/
amarelo a.v.

verde escuro/
laranja a.v.

celeste/amarelo a.v.

verde pistácio/
amarelo a.v.

marinho/amarelo a.v.cinzento/amarelo a.v. verde escuro/amarelo a.v.

marinho/
laranja a.v.

cinzento/laranja a.v. verde escuro/laranja a.v.

preto/amarelo a.v.

preto/laranja a.v.

preto/amarelo a.v.

preto/laranja a.v.

EN ISO 20471
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EN ISO 20471

2

Tecido Principal: 65% Poliéster 35% Algodão (200 g/m2)
Tamanhos: M, L, XL, XXL

• Punho com elástico.
• Fecho de velcro na cintura e elástico nos laterais.

Tecido A.V.: 50% Poliéster 50% Algodão (250 g/m2)

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 1

• Casaco combinado de alta visibilidade e fitas refletoras.
• Gola tipo camiseiro e fecho de correr de náilon oculto por     
aba com velcro.
• Dois bolsos no peito interiores com fecho de correr de náilon.
• Duas fitas refletoras no peito, nas costas e nas mangas com 
faixa de alta visibilidade.

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 1

• Calça combinada de alta visibilidade e fitas refletoras.
• Dois bolsos de abertura inclinada nos costados, dois bolsos cargo laterais com 
lapela de velcro. Um bolso traseiro interior com fecho de presilha e botão.
• Duas fitas refletoras nas perneiras com peça central de alta visibilidade.
• Elástico na cintura. Passadores.

Tecido A.V.: 50% Poliéster 50% Algodão (250 g/m2)

(Marinho/Amarelo A.V., Marinho/Laranja A.V., Cinzento/Amarelo A.V. desde o tamanho 36)

Tamanhos: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60 

Tecido Principal: 65% Poliéster 35% Algodão (200 g/m2)

• Fecho de botão e braguilha de fecho de correr.
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• Dois bolsos interiores com fecho de correr de náilon.

• Casaco de algodão combinado de alta visibilidade       
e fitas refletoras. 

Tamanhos: M, L, XL, XXL

• Gola tipo camiseiro e fecho de correr de náilon      
oculto por aba com velcro.

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 1

• Duas fitas refletoras no peito, nas costas e nas   
mangas com faixa de alta visibilidade.
• Punho com elástico.
• Fecho de velcro na cintura e elástico nos laterais.

Tecido Principal: 100% Algodão (230 g/m2)
Tecido A.V.: 50% Poliéster 50% Algodão (250 g/m2)

C4119

marinho/amarelo a.v. marinho/laranja a.v.

• Calça de algodão combinada de alta visibilidade e fitas refletoras. 

Tamanhos: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

Tecido A.V.: 50% Poliéster 50% Algodão (250 g/m2)

• Fecho de botão e braguilha de fecho de correr.

• Dois bolsos de abertura inclinada nos costados, dois bolsos cargo laterais com 
lapela de velcro. Um bolso traseiro interior com fecho de presilha e botão.

• Elástico na cintura. Passadores.

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 1

• Duas fitas refletoras nas perneiras com peça central de alta visibilidade. 

Tecido Principal: 100% Algodão (230 g/m2)

C4019 100%
Algodão

marinho/amarelo a.v. marinho/laranja a.v.

100%
Algodão

• Duas fitas refletoras nas pernas com parte de alta visibilidade.

• Dois bolsos com abertura inclinada nos laterais, dois bolsos laterais com 
lapela de velcro. Um bolso traseiro inserido com fecho de botão.

Tecido principal: 65% Poliéster 35% Algodão

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 1

Tecido A.V.: 50% Poliéster 50% Algodão

• Calça para o frio combinada com alta visibilidade e fitas refletoras.

• Elástico na cintura. Presilhas.
• Fecho de mola e braguilha de cremalheira.

• Tecido de dupla camada com interior polar.

Tamanhos: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60

Protecção contra AMBENTES FRIOS EN 14058

Tecido interior: 100% Poliéster (Ext.+Int. 330 g/m2)

C4028

Forrado com
tecido polar

marinho/amarelo a.v. marinho/laranja a.v.

EN ISO 20471

1

EN ISO 20471

1

EN 14058

PROTECÇÃO FRIO

EN ISO 20471

1

C4019C4119

EN ISO 20471

2



C4110

C4018

marinho/amarelo a.v.

marinho/laranja a.v.

cinzento/amarelo a.v.

cinzento/laranja a.v.

verde escuro/
amarelo a.v.

verde escuro/
laranja a.v.

celeste/amarelo a.v.

verde pistácio/
amarelo a.v.

marinho/amarelo a.v.cinzento/amarelo a.v. verde escuro/amarelo a.v.

marinho/
laranja a.v.

cinzento/laranja a.v. verde escuro/laranja a.v.

preto/amarelo a.v.

preto/laranja a.v.

preto/amarelo a.v.

preto/laranja a.v.

EN ISO 20471

1

EN ISO 20471

1

C4018C4110

EN ISO 20471

2

Tecido Principal: 65% Poliéster 35% Algodão (200 g/m2)
Tamanhos: M, L, XL, XXL

• Punho com elástico.
• Fecho de velcro na cintura e elástico nos laterais.

Tecido A.V.: 50% Poliéster 50% Algodão (250 g/m2)

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 1

• Casaco combinado de alta visibilidade e fitas refletoras.
• Gola tipo camiseiro e fecho de correr de náilon oculto por     
aba com velcro.
• Dois bolsos no peito interiores com fecho de correr de náilon.
• Duas fitas refletoras no peito, nas costas e nas mangas com 
faixa de alta visibilidade.

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 1

• Calça combinada de alta visibilidade e fitas refletoras.
• Dois bolsos de abertura inclinada nos costados, dois bolsos cargo laterais com 
lapela de velcro. Um bolso traseiro interior com fecho de presilha e botão.
• Duas fitas refletoras nas perneiras com peça central de alta visibilidade.
• Elástico na cintura. Passadores.

Tecido A.V.: 50% Poliéster 50% Algodão (250 g/m2)

(Marinho/Amarelo A.V., Marinho/Laranja A.V., Cinzento/Amarelo A.V. desde o tamanho 36)

Tamanhos: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60 

Tecido Principal: 65% Poliéster 35% Algodão (200 g/m2)

• Fecho de botão e braguilha de fecho de correr.
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• Dois bolsos interiores com fecho de correr de náilon.

• Casaco de algodão combinado de alta visibilidade       
e fitas refletoras. 

Tamanhos: M, L, XL, XXL

• Gola tipo camiseiro e fecho de correr de náilon      
oculto por aba com velcro.

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 1

• Duas fitas refletoras no peito, nas costas e nas   
mangas com faixa de alta visibilidade.
• Punho com elástico.
• Fecho de velcro na cintura e elástico nos laterais.

Tecido Principal: 100% Algodão (230 g/m2)
Tecido A.V.: 50% Poliéster 50% Algodão (250 g/m2)

C4119

marinho/amarelo a.v. marinho/laranja a.v.

• Calça de algodão combinada de alta visibilidade e fitas refletoras. 

Tamanhos: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

Tecido A.V.: 50% Poliéster 50% Algodão (250 g/m2)

• Fecho de botão e braguilha de fecho de correr.

• Dois bolsos de abertura inclinada nos costados, dois bolsos cargo laterais com 
lapela de velcro. Um bolso traseiro interior com fecho de presilha e botão.

• Elástico na cintura. Passadores.

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 1

• Duas fitas refletoras nas perneiras com peça central de alta visibilidade. 

Tecido Principal: 100% Algodão (230 g/m2)

C4019 100%
Algodão

marinho/amarelo a.v. marinho/laranja a.v.

100%
Algodão

• Duas fitas refletoras nas pernas com parte de alta visibilidade.

• Dois bolsos com abertura inclinada nos laterais, dois bolsos laterais com 
lapela de velcro. Um bolso traseiro inserido com fecho de botão.

Tecido principal: 65% Poliéster 35% Algodão

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 1

Tecido A.V.: 50% Poliéster 50% Algodão

• Calça para o frio combinada com alta visibilidade e fitas refletoras.

• Elástico na cintura. Presilhas.
• Fecho de mola e braguilha de cremalheira.

• Tecido de dupla camada com interior polar.

Tamanhos: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60

Protecção contra AMBENTES FRIOS EN 14058

Tecido interior: 100% Poliéster (Ext.+Int. 330 g/m2)

C4028

Forrado com
tecido polar

marinho/amarelo a.v. marinho/laranja a.v.

EN ISO 20471

1

EN ISO 20471

1

EN 14058

PROTECÇÃO FRIO

EN ISO 20471

1

C4019C4119

EN ISO 20471

2



EN ISO 20471

1

Blusão C4110

Calça C4018

Bota P1101

Pólo C3833

Colete S4032

Calça C4018

Bota P1101

• Um bolso no peito e dois laterais interiores com fecho de correr. Dois 
bolsos com fole e lapela de presilhas nos costados. Um bolso de chapa no 
peito com fecho de velcro no interior.

• Gola alta e fecho de correr de náilon oculto por aba com presilhas.

• Colete acolchoado combinado em tecido Oxford com fitas refletoras. 

• Cavas ajustáveis.

Tecido Interior (Acolchoado+Forro):100% Poliéster (250 g/m2)
Tecido Exterior: 100% Poliéster (180 g/m2)
Tamanhos: S, M, L, XL, XXL

• Parte superior de alta visibilidade.

• Elástico nos laterais da cintura.

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 1

• Duas fitas refletoras no peito e nas costas.

S4035

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL

• Colete acolchoado combinado em tecido Oxford com fitas refletoras. 
• Gola alta e fecho de correr de náilon oculto por aba de presilhas.
Um bolso no peito e dois laterais interiores com fecho de correr.

• Duas fitas refletoras no peito e nas costas com peça central de            
alta visibilidade.
• Cavas ajustáveis.

Dois bolsos com fole e lapela de presilhas nos costados. Um bolso de 
chapa no peito com fecho de velcro no interior.

• Elástico nos laterais da cintura.

Tecido Interior (Acolchoado+Forro): 100% Poliéster (250 g/m2)
Tecido Exterior: 100% Poliéster (180 g/m2)

S4032

marinho/laranja a.v.marinho/amarelo a.v.

marinho/amarelo a.v.marinho/laranja a.v.

Tecido exterior
OXFORD

Tecido exterior
OXFORD
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EN ISO 20471

1

Blusão C4110

Calça C4018

Bota P1101

Pólo C3833

Colete S4032

Calça C4018

Bota P1101

• Um bolso no peito e dois laterais interiores com fecho de correr. Dois 
bolsos com fole e lapela de presilhas nos costados. Um bolso de chapa no 
peito com fecho de velcro no interior.

• Gola alta e fecho de correr de náilon oculto por aba com presilhas.

• Colete acolchoado combinado em tecido Oxford com fitas refletoras. 

• Cavas ajustáveis.

Tecido Interior (Acolchoado+Forro):100% Poliéster (250 g/m2)
Tecido Exterior: 100% Poliéster (180 g/m2)
Tamanhos: S, M, L, XL, XXL

• Parte superior de alta visibilidade.

• Elástico nos laterais da cintura.

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 1

• Duas fitas refletoras no peito e nas costas.

S4035

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL

• Colete acolchoado combinado em tecido Oxford com fitas refletoras. 
• Gola alta e fecho de correr de náilon oculto por aba de presilhas.
Um bolso no peito e dois laterais interiores com fecho de correr.

• Duas fitas refletoras no peito e nas costas com peça central de            
alta visibilidade.
• Cavas ajustáveis.

Dois bolsos com fole e lapela de presilhas nos costados. Um bolso de 
chapa no peito com fecho de velcro no interior.

• Elástico nos laterais da cintura.

Tecido Interior (Acolchoado+Forro): 100% Poliéster (250 g/m2)
Tecido Exterior: 100% Poliéster (180 g/m2)

S4032

marinho/laranja a.v.marinho/amarelo a.v.

marinho/amarelo a.v.marinho/laranja a.v.

Tecido exterior
OXFORD

Tecido exterior
OXFORD
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117



Workshell S9520

Calça S9820

Sapato P1201

Workshell S9505

Calça S9820

Sapato P1201
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KR    O S
HW ELL shell

by W O R K T E A M

KR    O S
HW ELL shell

by W O R K T E A M

EN ISO 20471

1

EN ISO 20471

1

• Punhos ajustáveis com velcro.

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 1

• Gola alta e fecho de correr de náilon.

• Duas fitas refletoras no peito, nas costas e nas mangas com 
peça central de alta visibilidade.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL (Disponível em 5XL)

• Aba protetora interior com volta na parte superior protegendo o 
fecho de correr.

• Cordão elástico com peça ajustável na gola e no baixo.

• Casaco Workshell combinado fitas refletoras.

• Um bolso no peito e dois laterais interiores de fecho de correr 
de náilón.

Tecido: 96% Poliéster 4% Elastano (330 g/m2)

• Tecido corta-ventos, repelente à água e resistente ao rasgo 
com membrana interior transpirável e isolante no interior de alta 
capacidade térmica.

S9520

marinho/amarelo a.v.marinho/laranja a.v.

• Fecho de botão e braguilha de fecho de correr.
• Tecido corta-ventos, repelente à água e resistente ao 
rasgo com membrana interior respirável e isolante no 
interior de alta capacidade térmica.

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 1

• Duas fitas refletoras nas perneiras com faixa de       
alta visibilidade.
• Elástico na cintura. Passadores.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL
Tecido: 96% Poliéster 4% Elastano (330 g/m2)

• Calça Workshell combinada de alta visibilidade e    
fitas refletoras.
• Dois bolsos de abertura vertical nos costados e dois 
bolsos laterais, todos interiores com fecho de correr. 
Dois bolsos traseiros interiores com fecho de correr.

S9820

marinho/amarelo a.v.marinho/laranja a.v.

Tamanhos grandes



Workshell S9520

Calça S9820

Sapato P1201

Workshell S9505

Calça S9820

Sapato P1201
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KR    O S
HW ELL shell

by W O R K T E A M

KR    O S
HW ELL shell

by W O R K T E A M

EN ISO 20471

1

EN ISO 20471

1

• Punhos ajustáveis com velcro.

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 1

• Gola alta e fecho de correr de náilon.

• Duas fitas refletoras no peito, nas costas e nas mangas com 
peça central de alta visibilidade.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL (Disponível em 5XL)

• Aba protetora interior com volta na parte superior protegendo o 
fecho de correr.

• Cordão elástico com peça ajustável na gola e no baixo.

• Casaco Workshell combinado fitas refletoras.

• Um bolso no peito e dois laterais interiores de fecho de correr 
de náilón.

Tecido: 96% Poliéster 4% Elastano (330 g/m2)

• Tecido corta-ventos, repelente à água e resistente ao rasgo 
com membrana interior transpirável e isolante no interior de alta 
capacidade térmica.

S9520

marinho/amarelo a.v.marinho/laranja a.v.

• Fecho de botão e braguilha de fecho de correr.
• Tecido corta-ventos, repelente à água e resistente ao 
rasgo com membrana interior respirável e isolante no 
interior de alta capacidade térmica.

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 1

• Duas fitas refletoras nas perneiras com faixa de       
alta visibilidade.
• Elástico na cintura. Passadores.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL
Tecido: 96% Poliéster 4% Elastano (330 g/m2)

• Calça Workshell combinada de alta visibilidade e    
fitas refletoras.
• Dois bolsos de abertura vertical nos costados e dois 
bolsos laterais, todos interiores com fecho de correr. 
Dois bolsos traseiros interiores com fecho de correr.

S9820

marinho/amarelo a.v.marinho/laranja a.v.

Tamanhos grandes
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• Casaco Workshell combinado com fitas refletoras.
• Parte superior de alta visibilidade.
• Gola alta e capuz enrolável na gola com cordão para ajustar.
• Fecho de correr de náilon.

• Dois bolsos no peito e dois laterais interiores com fecho de correr de náilon.

• Manga raglã e punhos ajustáveis com velcro.
• Cortes decorativos. Cordão elástico com peça ajustável no baixo.

• Aba protetora interior com volta na parte superior protegendo o fecho de correr.

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 1

• Tecido corta-ventos, repelente à água e resistente ao rasgo com membrana 
interior respirável e isolante no interior de alta capacidade térmica.

• Duas fitas refletoras no peito, nas costas e nas mangas.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL (Disponível em 5XL)
Tecido: 96% Poliéster 4% Elastano (330 g/m2)

S9525

marinho/amarelo a.v. marinho/laranja a.v.

• Casaco Workshell combinado com corpetes de alta visibilidade que seguem 
nos ombros. Gola alta e fecho de correr de náilon.
• Aba protetora interior com volta na parte superior protegendo o fecho de correr.
• Um bolso no peito e dois laterais interiores com fecho de correr de náilon.

• Cortes decorativos.
• Tecido corta-ventos, repelente à água e resistente ao rasgo com membrana 
interior respirável e isolante no interior de alta capacidade térmica.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL (Disponível em 5XL)
Tecido: 96% Poliéster 4% Elastano (330 g/m2)

• Manga raglã e punho ajustável com velcro.

S9510

marinho/amarelo a.v. marinho/laranja a.v.

KR    O S
HW ELL shell

by W O R K T E A M

KR    O S
HW ELL shell

by W O R K T E A M

Tamanhos
grandes

Tamanhos grandes

EN ISO 20471

1

WORKTEAM

121

marinho/amarelo a.v.marinho/laranja a.v.

• Cordão elástico com peça ajustável no baixo.

Tecido: 96% Poliéster 4% Elastano (330 g/m2)

• Dois bolsos no peito e dois laterais interiores com 
fecho de correr de náilon.

• Tecido corta-ventos, repelente à água e resistente 
ao rasgo com membrana interior respirável e isolante 
no interior de alta capacidade térmica.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL 

(Disponível em 5XL)

• Uma fita refletora no peito e nas costas.
• Punho ajustável com velcro.

• Parte superior de alta visibilidade. Gola alta e 
fecho de correr de náilon.

• Cortes decorativos.

• Casaco Workshell combinado com fitas 
refletoras e corpetes.

• Aba protetora interior com volta na parte superior 
protegendo o fecho de correr.

S9505

KR    O S
HW ELL shell

by W O R K T E A M

Tamanhos grandes

Workshell S9505
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• Casaco Workshell combinado com fitas refletoras.
• Parte superior de alta visibilidade.
• Gola alta e capuz enrolável na gola com cordão para ajustar.
• Fecho de correr de náilon.

• Dois bolsos no peito e dois laterais interiores com fecho de correr de náilon.

• Manga raglã e punhos ajustáveis com velcro.
• Cortes decorativos. Cordão elástico com peça ajustável no baixo.

• Aba protetora interior com volta na parte superior protegendo o fecho de correr.

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 1

• Tecido corta-ventos, repelente à água e resistente ao rasgo com membrana 
interior respirável e isolante no interior de alta capacidade térmica.

• Duas fitas refletoras no peito, nas costas e nas mangas.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL (Disponível em 5XL)
Tecido: 96% Poliéster 4% Elastano (330 g/m2)

S9525

marinho/amarelo a.v. marinho/laranja a.v.

• Casaco Workshell combinado com corpetes de alta visibilidade que seguem 
nos ombros. Gola alta e fecho de correr de náilon.
• Aba protetora interior com volta na parte superior protegendo o fecho de correr.
• Um bolso no peito e dois laterais interiores com fecho de correr de náilon.

• Cortes decorativos.
• Tecido corta-ventos, repelente à água e resistente ao rasgo com membrana 
interior respirável e isolante no interior de alta capacidade térmica.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL (Disponível em 5XL)
Tecido: 96% Poliéster 4% Elastano (330 g/m2)

• Manga raglã e punho ajustável com velcro.

S9510

marinho/amarelo a.v. marinho/laranja a.v.

KR    O S
HW ELL shell

by W O R K T E A M

KR    O S
HW ELL shell

by W O R K T E A M

Tamanhos
grandes

Tamanhos grandes

EN ISO 20471

1

WORKTEAM

121

marinho/amarelo a.v.marinho/laranja a.v.

• Cordão elástico com peça ajustável no baixo.

Tecido: 96% Poliéster 4% Elastano (330 g/m2)

• Dois bolsos no peito e dois laterais interiores com 
fecho de correr de náilon.

• Tecido corta-ventos, repelente à água e resistente 
ao rasgo com membrana interior respirável e isolante 
no interior de alta capacidade térmica.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL 

(Disponível em 5XL)

• Uma fita refletora no peito e nas costas.
• Punho ajustável com velcro.

• Parte superior de alta visibilidade. Gola alta e 
fecho de correr de náilon.

• Cortes decorativos.

• Casaco Workshell combinado com fitas 
refletoras e corpetes.

• Aba protetora interior com volta na parte superior 
protegendo o fecho de correr.

S9505

KR    O S
HW ELL shell

by W O R K T E A M

Tamanhos grandes

Workshell S9505
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marinho/amarelo a.v.

marinho/laranja a.v.

marinho/laranja a.v.

marinho/amarelo a.v.

• Punhos e cintura elásticos em ponto de canelado.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL
Tecido A.V.: 100% Poliéster (280 g/m2)

• Sweatshirt combinada com fitas refletoras.

• Duas fitas refletoras no peito, nas costas e nas mangas.

• Parte superior de alta visibilidade.

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 2

Tecido Secundário: 65% Poliéster 35% Algodão (280 g/m2)

Protecção contra AMBENTES FRIOS EN 14058. Classe 1

• Gola alta com fecho de velcro.

C3839

marinho/laranja a.v.

marinho/amarelo a.v.

• Punhos e cintura elásticos em ponto de canelado.

• Duas fitas refletoras no peito, nas costas e mangas.

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 2

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL

• Parte superior de alta visibilidade.
• Dois bolsos laterais interiores.

Protecção contra AMBENTES FRIOS EN 14058. Classe 1

• Gola alta com meio fecho de correr de náilon e costuras reforçadas.

Tecido Secundário: 80% Poliéster 20% Algodão (280 g/m2)

• Sweatshirt combinada com fitas refletoras.

• Suave e cálido acabado no interior.

Tecido A.V.: 100% Poliéster (280 g/m2)

C9035

• Sweatshirt combinada com fitas refletoras.
• Capuz com cordão elástico e peça ajustável. Fecho de correr de náilon.
• Abrange nas costuras no interior da gola e costuras reforçadas.
• Parte superior de alta visibilidade. Dois bolsos laterais interiores.
• Duas fitas refletoras no peito, nas costas e mangas.

• Gola, punhos e cintura elásticos em ponto de canelado. 
• Suave e cálido acabado no interior.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL
Tecido A.V.: 100% Poliéster (280 g/m2)
Tecido Secundário: 80% Poliéster 20% Algodão (280 g/m2)

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 2
Protecção contra AMBENTES FRIOS EN 14058. Classe 1

C9036

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 2
Protecção contra AMBENTES FRIOS EN 14058. Classe 1

• Sweatshirt combinada com fitas refletoras.

• Parte superior de alta visibilidade.
• Dois bolsos laterais interiores.
• Duas fitas refletoras no peito, nas costas e mangas.
• Suave e cálido acabado no interior.

Tecido A.V.: 100% Poliéster (280 g/m2)
Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL

• Punhos e cintura elásticos em ponto de canelado. 

• Gola alta com fecho de correr de náilon e costuras reforçadas.

Tecido Secundário: 80% Poliéster 20% Algodão(280 g/m2)

C9037

Tamanhos grandes Fechamento
de velcro

marinho/amarelo a.v.

marinho/laranja a.v.

T-shirt C2941

Jaqueta C9036

Calça C4014

Bota P1101

Workshell S9525

Calça C4014

Bota P1101
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EN 14058

PROTECÇÃO FRIO

1
x
x
x

EN ISO 20471

2

EN 14058

PROTECÇÃO FRIO
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x
x
x

EN ISO 20471

2

EN 14058

PROTECÇÃO FRIO

1
x
x
x

EN ISO 20471

2 EN 14058

PROTECÇÃO FRIO

1
x
x
x

EN ISO 20471

2

marinho/amarelo a.v.

marinho/laranja a.v.

marinho/laranja a.v.

marinho/amarelo a.v.

• Punhos e cintura elásticos em ponto de canelado.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL
Tecido A.V.: 100% Poliéster (280 g/m2)

• Sweatshirt combinada com fitas refletoras.

• Duas fitas refletoras no peito, nas costas e nas mangas.

• Parte superior de alta visibilidade.

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 2

Tecido Secundário: 65% Poliéster 35% Algodão (280 g/m2)

Protecção contra AMBENTES FRIOS EN 14058. Classe 1

• Gola alta com fecho de velcro.

C3839

marinho/laranja a.v.

marinho/amarelo a.v.

• Punhos e cintura elásticos em ponto de canelado.

• Duas fitas refletoras no peito, nas costas e mangas.

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 2

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL

• Parte superior de alta visibilidade.
• Dois bolsos laterais interiores.

Protecção contra AMBENTES FRIOS EN 14058. Classe 1

• Gola alta com meio fecho de correr de náilon e costuras reforçadas.

Tecido Secundário: 80% Poliéster 20% Algodão (280 g/m2)

• Sweatshirt combinada com fitas refletoras.

• Suave e cálido acabado no interior.

Tecido A.V.: 100% Poliéster (280 g/m2)

C9035

• Sweatshirt combinada com fitas refletoras.
• Capuz com cordão elástico e peça ajustável. Fecho de correr de náilon.
• Abrange nas costuras no interior da gola e costuras reforçadas.
• Parte superior de alta visibilidade. Dois bolsos laterais interiores.
• Duas fitas refletoras no peito, nas costas e mangas.

• Gola, punhos e cintura elásticos em ponto de canelado. 
• Suave e cálido acabado no interior.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL
Tecido A.V.: 100% Poliéster (280 g/m2)
Tecido Secundário: 80% Poliéster 20% Algodão (280 g/m2)

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 2
Protecção contra AMBENTES FRIOS EN 14058. Classe 1

C9036

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 2
Protecção contra AMBENTES FRIOS EN 14058. Classe 1

• Sweatshirt combinada com fitas refletoras.

• Parte superior de alta visibilidade.
• Dois bolsos laterais interiores.
• Duas fitas refletoras no peito, nas costas e mangas.
• Suave e cálido acabado no interior.

Tecido A.V.: 100% Poliéster (280 g/m2)
Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL

• Punhos e cintura elásticos em ponto de canelado. 

• Gola alta com fecho de correr de náilon e costuras reforçadas.

Tecido Secundário: 80% Poliéster 20% Algodão(280 g/m2)

C9037

Tamanhos grandes Fechamento
de velcro

marinho/amarelo a.v.

marinho/laranja a.v.

T-shirt C2941

Jaqueta C9036

Calça C4014

Bota P1101

Workshell S9525

Calça C4014

Bota P1101
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T-shirt C3941

Bermuda C4005

Sapato P3013
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Até o fim do estoque
cor amarelo a.v./verde escuro

EN ISO 20471

1

EN ISO 20471

1

C4014

C4005

Tecido Principal: 65% Poliéster 35% Algodão (200 g/m2)

• Parte superior de alta visibilidade.

• Acabado com bainhas.

• Decote em bico e fecho de correr de náilon.
• Dois bolsos no peito de diferentes tamanhos com fole e lapela de velcro.
• Argola metálica no bolso superior.

• Duas fitas refletoras no peito e nas costas.

• Colete tipo safari combinado com fitas refletoras.

• Bolsos auxiliares sobrepostos com lapela de velcro.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tecido A.V.: 50% Poliéster 50% Algodão (250 g/m2)

• Dois bolsos laterais com fole e fecho de correr.

C4010 marinho/amarelo a.v.

marinho/laranja a.v.

Tecido: 100% Acrílico (550 g/m2)

• Camisola combinada de ponto grosso com fitas refletoras.
• Parte superior de alta visibilidade.

• Gola, punhos e cintura em ponto de canelado.

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 1

• Duas fitas refletoras no peito, nas costas e nas mangas. 

• Gola alta com fecho de correr de meio peito de náilon.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL

C5511

amarelo a.v./marinho

Ponto grosso

cinza/amarelo a.v.

verde escuro/amarelo a.v.

• Bermuda combinada de alta visibilidade e fitas refletoras.

Tecido Principal: 65% Poliéster 35% Algodão (200 g/m2)

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 1

• Dois bolsos de abertura inclinada nos costados. Dois bolsos 
laterais com fita refletora, fole e lapela de velcro. Um bolso 
traseiro semi-embutido com fecho de presilha e botão.

• Elástico na cintura. Passadores.

Tamanhos: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54

• Fecho de botão e braguilha de fecho de correr.

• Duas fitas refletoras nas perneiras.
• Parte inferior de alta visibilidade.

Tecido A.V.: 50% Poliéster 50% Algodão (250 g/m2)

marinho/amarelo a.v. marinho/laranja a.v.

• Calça combinada com reforços com alta visibilidade e 
fitas refletoras.
• Dois bolsos de abertura inclinada nos costados e dois 
bolsos cargo laterais com lapela de velcro. Um bolso 
traseiro semi-embutido com fecho de presilha e botão.
• Reforço no assento.
• Duas fitas refletoras nas perneiras.
• Parte inferior de alta visibilidade.

• Fecho de botão e braguilha de fecho de correr.

Tamanhos: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54
Tecido Principal: 65% Poliéster 35% Algodão (200 g/m2)
Tecido A.V.: 50% Poliéster 50% Algodão (250 g/m2)

• Elástico na cintura. Passadores.

marinho/amarelo a.v.marinho/laranja a.v.

Reforço
no assento



T-shirt C3941

Bermuda C4005

Sapato P3013
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Até o fim do estoque
cor amarelo a.v./verde escuro

EN ISO 20471

1

EN ISO 20471

1

C4014

C4005

Tecido Principal: 65% Poliéster 35% Algodão (200 g/m2)

• Parte superior de alta visibilidade.

• Acabado com bainhas.

• Decote em bico e fecho de correr de náilon.
• Dois bolsos no peito de diferentes tamanhos com fole e lapela de velcro.
• Argola metálica no bolso superior.

• Duas fitas refletoras no peito e nas costas.

• Colete tipo safari combinado com fitas refletoras.

• Bolsos auxiliares sobrepostos com lapela de velcro.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tecido A.V.: 50% Poliéster 50% Algodão (250 g/m2)

• Dois bolsos laterais com fole e fecho de correr.

C4010 marinho/amarelo a.v.

marinho/laranja a.v.

Tecido: 100% Acrílico (550 g/m2)

• Camisola combinada de ponto grosso com fitas refletoras.
• Parte superior de alta visibilidade.

• Gola, punhos e cintura em ponto de canelado.

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 1

• Duas fitas refletoras no peito, nas costas e nas mangas. 

• Gola alta com fecho de correr de meio peito de náilon.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL

C5511

amarelo a.v./marinho

Ponto grosso

cinza/amarelo a.v.

verde escuro/amarelo a.v.

• Bermuda combinada de alta visibilidade e fitas refletoras.

Tecido Principal: 65% Poliéster 35% Algodão (200 g/m2)

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 1

• Dois bolsos de abertura inclinada nos costados. Dois bolsos 
laterais com fita refletora, fole e lapela de velcro. Um bolso 
traseiro semi-embutido com fecho de presilha e botão.

• Elástico na cintura. Passadores.

Tamanhos: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54

• Fecho de botão e braguilha de fecho de correr.

• Duas fitas refletoras nas perneiras.
• Parte inferior de alta visibilidade.

Tecido A.V.: 50% Poliéster 50% Algodão (250 g/m2)

marinho/amarelo a.v. marinho/laranja a.v.

• Calça combinada com reforços com alta visibilidade e 
fitas refletoras.
• Dois bolsos de abertura inclinada nos costados e dois 
bolsos cargo laterais com lapela de velcro. Um bolso 
traseiro semi-embutido com fecho de presilha e botão.
• Reforço no assento.
• Duas fitas refletoras nas perneiras.
• Parte inferior de alta visibilidade.

• Fecho de botão e braguilha de fecho de correr.

Tamanhos: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54
Tecido Principal: 65% Poliéster 35% Algodão (200 g/m2)
Tecido A.V.: 50% Poliéster 50% Algodão (250 g/m2)

• Elástico na cintura. Passadores.

marinho/amarelo a.v.marinho/laranja a.v.

Reforço
no assento



EN ISO 20471

1

EN ISO 20471

1

EN ISO 20471

3

C3214C3211

EN ISO 20471

3

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 3

• Fato macaco combinado de alta visibilidade e fitas refletoras.

• Parte superior, inferior e detalhes dos bolsos de alta visibilidade. 

Tamanhos: M, L, XL, XXL

• Punho elástico.

• Um bolso no peito interior com fecho de correr, dois bolsos 
laterais de abertura inclinada, dois bolsos cargo laterais com fole 
e lapela de velcro. Um bolso traseiro  de chapa.

• Gola tipo camiseiro e fecho de correr de puxador duplo oculto 
por aba de velcro.

• Fitas refletoras no peito, nas costas, nas mangas e nas perneiras. 

• Elástico nas costas.

Tecido Principal: 65% Poliéster 35% Algodão (240 g/m2)
Tecido A.V.: 50% Poliéster 50% Algodão (250 g/m2)

C3000

marinho/amarelo a.v. marinho/laranja a.v.

• Punho com elástico.

Tamanhos: M, L, XL, XXL
Tecido Principal: 65% Poliéster 35% Algodão (240 g/m2)

• Uma fita refletora nos ombros e duas no peito, nas costas e nas mangas.

• Fecho de velcro na cintura e elástico nos laterais.

Um bolso na manga com lapela e velcro.

Tecido A.V.: 50% Poliéster 50% Algodão (250 g/m2)

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 1

• Casaco combinado com fitas refletoras.
• Parte superior de alta visibilidade.
• Gola tipo camiseiro e fecho de correr de náilon oculto por aba com velcro.
• Dois bolsos no peito interiores com fecho de correr de náilon e dois bolsos 
laterais semi-embutidos com fecho de presilha.

C3211 marinho/amarelo a.v. marinho/laranja a.v.

marinho/amarelo a.v. marinho/laranja a.v.

• Reforço no assento.

• Elástico na cintura. Passadores.

Tamanhos: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54

Tecido A.V.: 50% Poliéster 50% Algodão (250 g/m2)

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 1

• Calça com reforço combinada de alta visibilidade e fitas refletoras.
• Dois bolsos de abertura inclinada nos costados, dois bolsos laterais de fole com 
lapela em bico e velcro. Dois bolsos traseiros interiores com lapela em bico e velcro.

• Três fitas refletoras nas perneiras.

• Fecho de botão e braguilha de fecho de correr.

Tecido Principal: 65% Poliéster 35% Algodão (240 g/m2)

C3214

Piloto C3730

Calça C3214

Bota P1101

Blusão C3211

Calça C3214

Bota P1101

Reforço
traseiro
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EN ISO 20471

1

EN ISO 20471

1

EN ISO 20471

3

C3214C3211

EN ISO 20471

3

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 3

• Fato macaco combinado de alta visibilidade e fitas refletoras.

• Parte superior, inferior e detalhes dos bolsos de alta visibilidade. 

Tamanhos: M, L, XL, XXL

• Punho elástico.

• Um bolso no peito interior com fecho de correr, dois bolsos 
laterais de abertura inclinada, dois bolsos cargo laterais com fole 
e lapela de velcro. Um bolso traseiro  de chapa.

• Gola tipo camiseiro e fecho de correr de puxador duplo oculto 
por aba de velcro.

• Fitas refletoras no peito, nas costas, nas mangas e nas perneiras. 

• Elástico nas costas.

Tecido Principal: 65% Poliéster 35% Algodão (240 g/m2)
Tecido A.V.: 50% Poliéster 50% Algodão (250 g/m2)

C3000

marinho/amarelo a.v. marinho/laranja a.v.

• Punho com elástico.

Tamanhos: M, L, XL, XXL
Tecido Principal: 65% Poliéster 35% Algodão (240 g/m2)

• Uma fita refletora nos ombros e duas no peito, nas costas e nas mangas.

• Fecho de velcro na cintura e elástico nos laterais.

Um bolso na manga com lapela e velcro.

Tecido A.V.: 50% Poliéster 50% Algodão (250 g/m2)

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 1

• Casaco combinado com fitas refletoras.
• Parte superior de alta visibilidade.
• Gola tipo camiseiro e fecho de correr de náilon oculto por aba com velcro.
• Dois bolsos no peito interiores com fecho de correr de náilon e dois bolsos 
laterais semi-embutidos com fecho de presilha.

C3211 marinho/amarelo a.v. marinho/laranja a.v.

marinho/amarelo a.v. marinho/laranja a.v.

• Reforço no assento.

• Elástico na cintura. Passadores.

Tamanhos: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54

Tecido A.V.: 50% Poliéster 50% Algodão (250 g/m2)

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 1

• Calça com reforço combinada de alta visibilidade e fitas refletoras.
• Dois bolsos de abertura inclinada nos costados, dois bolsos laterais de fole com 
lapela em bico e velcro. Dois bolsos traseiros interiores com lapela em bico e velcro.

• Três fitas refletoras nas perneiras.

• Fecho de botão e braguilha de fecho de correr.

Tecido Principal: 65% Poliéster 35% Algodão (240 g/m2)

C3214

Piloto C3730

Calça C3214

Bota P1101

Blusão C3211

Calça C3214

Bota P1101

Reforço
traseiro
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• Casaco polar combinado com fitas refletoras.
• Parte superior de alta visibilidade.

• Um bolso no peito e dois bolsos laterais interiores com 
fecho de correr de náilon.

• Punho com elástico.

• Gola alta e fecho de correr de náilon.

• Cordão elástico com peça ajustável no baixo.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL

• Uma fita refletora no peito e nas costas.

Tecido: 100% Poliéster (260 g/m2)

C4020

marinho/amarelo a.v. marinho/laranja a.v.

Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (105 g/m2)
Tamanhos: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54

• Parte superior de alta visibilidade.
• Gola clássica e fecho central de botões.

• Corpete nas costas.

• Camisa combinada de manga curta com fitas refletoras.

• Dois bolsos de chapa no peito com lapela de botão.
• Uma fita refletoras nas mangas e duas no peito e nas costas.

C3811

amarelo a.v./marinho laranja a.v./marinho

• Gola clássica e fecho central de botões.
• Dois bolsos de chapa no peito com lapela de botão.

• Punho de botão.
• Corpete nas costas.

• Duas fitas refletoras no peito, nas costas e nas mangas.

Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (105 g/m2)

• Camisa combinada de manga comprida com fitas refletoras.
• Parte superior de alta visibilidade.

Tamanhos: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

C3813

amarelo a.v./marinho laranja a.v./marinho

Tamanhos grandes
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EN 343

1

3

IMPERMEABILIDADE

EN 14058

PROTECÇÃO FRIO
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x
x
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3
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PROTECÇÃO FRIO
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x
x
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PROTEC. CHUVA

1
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EN ISO 20471

2

• Gola tipo camiseiro e capuz interior ajustável com cordão.

IMPERMEABILIDADE EN343. Classe 3/1

• Uma fita refletora nos ombros e duas no peito, nas          
costas e nas mangas. 
• Punho elástico no interior da manga.

• Parka acolchoada e impermeável em tecido Oxford, 
combinada e com fitas refletoras.

• Dois bolsos laterais semi-embutido com lapela.

• Parte superior de alta visibilidade.

Tecido Exterior: 100% Poliéster (180 g/m2)
Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL

Tecido Interior (Acolchoado+Forro): 100% Poliéster (250 g/m2)

• Um bolso no peito de chapa no interior.

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 3
Protecção contra AMBENTES FRIOS EN 14058. Classe 3

• Fecho de correr de náilon de puxador duplo oculto              
por aba com presilhas. 

C3710

amarelo a.v./marinho

laranja a.v./marinho

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 2
Protecção contra AMBENTES FRIOS EN 14058. Classe 3

• Piloto acolchoado e impermeável em tecido Oxford, 
combinado, com mangas desmontáveis e fitas refletoras.

• Uma fita refletora nos ombros e duas no peito, nas         
costas mangas. 

Tecido Exterior: 100% Poliéster (180 g/m2)
Tecido Interior (Acolchoado+Forro): 100% Poliéster (250 g/m2)

• Gola alta e fecho de correr de náilon.
• Dois bolsos interiores com fecho de correr e um bolso   
auxiliar de fole com lapela de velcro no peito. Dois bolsos 
laterais semi-embutidos. Um bolso de chapa com fecho          
de correr e bolso compartimentado na manga. Um bolso        
no peito de chapa no interior.

• Punhos e cintura elásticos em ponto de canelado.  

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL

• Parte superior de alta visibilidade.

C3730

Mangas
desmontáveis

• Duas fitas refletoras no peito, nas costas e nas mangas.
• Punho com elástico.

• Casaco polar combinado com fitas refletoras.
• Parte superior de alta visibilidade.
• Gola alta e fecho de correr de náilon.
• Um bolso no peito e dois bolsos laterais interiores com fecho 
de correr de náilon.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL

• Cordão elástico com peça ajustável no baixo.

Tecido: 100% Poliéster (260 g/m2)

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 2
Protecção contra AMBENTES FRIOS EN 14058. Classe 1

C4025

laranja a.v./marinho

amarelo a.v./marinho

laranja a.v./marinho

amarelo a.v./marinho

Tamanhos
grandes

Tamanhos
grandes

Tamanhos
grandes



• Casaco polar combinado com fitas refletoras.
• Parte superior de alta visibilidade.

• Um bolso no peito e dois bolsos laterais interiores com 
fecho de correr de náilon.

• Punho com elástico.

• Gola alta e fecho de correr de náilon.

• Cordão elástico com peça ajustável no baixo.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL

• Uma fita refletora no peito e nas costas.

Tecido: 100% Poliéster (260 g/m2)

C4020

marinho/amarelo a.v. marinho/laranja a.v.

Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (105 g/m2)
Tamanhos: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54

• Parte superior de alta visibilidade.
• Gola clássica e fecho central de botões.

• Corpete nas costas.

• Camisa combinada de manga curta com fitas refletoras.

• Dois bolsos de chapa no peito com lapela de botão.
• Uma fita refletoras nas mangas e duas no peito e nas costas.

C3811

amarelo a.v./marinho laranja a.v./marinho

• Gola clássica e fecho central de botões.
• Dois bolsos de chapa no peito com lapela de botão.

• Punho de botão.
• Corpete nas costas.

• Duas fitas refletoras no peito, nas costas e nas mangas.

Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (105 g/m2)

• Camisa combinada de manga comprida com fitas refletoras.
• Parte superior de alta visibilidade.

Tamanhos: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

C3813

amarelo a.v./marinho laranja a.v./marinho

Tamanhos grandes
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PROTECÇÃO FRIO

3
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x
x
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PROTEC. CHUVA

1
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• Gola tipo camiseiro e capuz interior ajustável com cordão.

IMPERMEABILIDADE EN343. Classe 3/1

• Uma fita refletora nos ombros e duas no peito, nas          
costas e nas mangas. 
• Punho elástico no interior da manga.

• Parka acolchoada e impermeável em tecido Oxford, 
combinada e com fitas refletoras.

• Dois bolsos laterais semi-embutido com lapela.

• Parte superior de alta visibilidade.

Tecido Exterior: 100% Poliéster (180 g/m2)
Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL

Tecido Interior (Acolchoado+Forro): 100% Poliéster (250 g/m2)

• Um bolso no peito de chapa no interior.

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 3
Protecção contra AMBENTES FRIOS EN 14058. Classe 3

• Fecho de correr de náilon de puxador duplo oculto              
por aba com presilhas. 

C3710

amarelo a.v./marinho

laranja a.v./marinho

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 2
Protecção contra AMBENTES FRIOS EN 14058. Classe 3

• Piloto acolchoado e impermeável em tecido Oxford, 
combinado, com mangas desmontáveis e fitas refletoras.

• Uma fita refletora nos ombros e duas no peito, nas         
costas mangas. 

Tecido Exterior: 100% Poliéster (180 g/m2)
Tecido Interior (Acolchoado+Forro): 100% Poliéster (250 g/m2)

• Gola alta e fecho de correr de náilon.
• Dois bolsos interiores com fecho de correr e um bolso   
auxiliar de fole com lapela de velcro no peito. Dois bolsos 
laterais semi-embutidos. Um bolso de chapa com fecho          
de correr e bolso compartimentado na manga. Um bolso        
no peito de chapa no interior.

• Punhos e cintura elásticos em ponto de canelado.  

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL

• Parte superior de alta visibilidade.

C3730

Mangas
desmontáveis

• Duas fitas refletoras no peito, nas costas e nas mangas.
• Punho com elástico.

• Casaco polar combinado com fitas refletoras.
• Parte superior de alta visibilidade.
• Gola alta e fecho de correr de náilon.
• Um bolso no peito e dois bolsos laterais interiores com fecho 
de correr de náilon.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL

• Cordão elástico com peça ajustável no baixo.

Tecido: 100% Poliéster (260 g/m2)

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 2
Protecção contra AMBENTES FRIOS EN 14058. Classe 1

C4025

laranja a.v./marinho

amarelo a.v./marinho

laranja a.v./marinho

amarelo a.v./marinho

Tamanhos
grandes

Tamanhos
grandes

Tamanhos
grandes



Parka B3795

Calça B1403
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amarelo a.v./marinho

laranja a.v./marinho

PROTECÇÃO QUÍMICA EN 13034. Tipo PB[6]

Acolchoado: 100% Modacrílico (190 g/m2)

• Gola alta e capuz interior. 

• Parka ignífuga, impermeável, alta visibilidade, antiestática com 
protecção para soldadura, arco elétrico, químicos e frente ao frio. 

ARCO ELÉTRICO IEC 61482-2 APC=1

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL

• Punho elástico no interior da manga. 

• Dois bolsos laterais com lapelas de seguridade e fecho de  
mola oculta. 

ANTIESTÁTICO EN 1149-5

IMPERMEABILIDADE EN 343. Clase 4/1
Protecção contra AMBENTES FRIOS EN 14058

IGNÍFUGO EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, F1)
SOLDADURA EN ISO 11611 Classe 1  (A1 + A2)

• Fecho de correr metálico e molas ocultas por lapela. 

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 1

Tecido Exterior: 98% Poliéster 2% Fibra Antiestática (360 g/m2)

• Uma fita refletora termo-adesiva ignífuga nos ombros e duas 
fitas no peito, costas e mangas. 

Forro: 100% Algodão Ignífugo (170 g/m2)

B3795

Novo modelo

SOLDADURA

EN ISO 11611

IGNÍFUGO

EN ISO 11612

ANTIESTÁTICO

EN 1149

PROD. QUÍMICOS

EN 13034

ARCO ELÉTRICO

IEC 61482 EN ISO 20471EN 14058

PROTECÇÃO FRIO

EN 343

IMPERMEABILIDADE



Parka B3795

Calça B1403
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amarelo a.v./marinho

laranja a.v./marinho

PROTECÇÃO QUÍMICA EN 13034. Tipo PB[6]

Acolchoado: 100% Modacrílico (190 g/m2)

• Gola alta e capuz interior. 

• Parka ignífuga, impermeável, alta visibilidade, antiestática com 
protecção para soldadura, arco elétrico, químicos e frente ao frio. 

ARCO ELÉTRICO IEC 61482-2 APC=1

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL

• Punho elástico no interior da manga. 

• Dois bolsos laterais com lapelas de seguridade e fecho de  
mola oculta. 

ANTIESTÁTICO EN 1149-5

IMPERMEABILIDADE EN 343. Clase 4/1
Protecção contra AMBENTES FRIOS EN 14058

IGNÍFUGO EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, F1)
SOLDADURA EN ISO 11611 Classe 1  (A1 + A2)

• Fecho de correr metálico e molas ocultas por lapela. 

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 1

Tecido Exterior: 98% Poliéster 2% Fibra Antiestática (360 g/m2)

• Uma fita refletora termo-adesiva ignífuga nos ombros e duas 
fitas no peito, costas e mangas. 

Forro: 100% Algodão Ignífugo (170 g/m2)

B3795

Novo modelo

SOLDADURA

EN ISO 11611

IGNÍFUGO

EN ISO 11612

ANTIESTÁTICO

EN 1149

PROD. QUÍMICOS

EN 13034

ARCO ELÉTRICO

IEC 61482 EN ISO 20471EN 14058

PROTECÇÃO FRIO

EN 343

IMPERMEABILIDADE
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Parka transformável 4 em 1. Combinada, desmontável, com fitas 
refletoras e parte superior de alta visibilidade.

 -Um bolso no peito e dois laterais interiores com fecho de correr.

Tecido Impermável: 100% Poliéster (180 g/m2)

• Exterior: Impermeável em tecido Oxford de gola alta com capuz 
interior ajustável com cordão.

 -Uma fita refletora nos ombros, e duas no peito, nas costas            
e nas mangas. 
 -Punho ajustável com velcro. 

 -Fecho de correr de puxador duplo oculto por aba dupla e fecho       
de presilhas.
 -Dois bolsos laterais sobrepostos com fecho de correr de náilon.

 -Punho interior com bainhas elásticas. Revestido de rede interior.

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 2
Protecção contra AMBENTES FRIOS EN 14058. Classe 1
IMPERMEABILIDADE EN343. Classe 3/1

 -Uma fita refletora nos ombros e duas no peito, nas costas e            
nas mangas.

• Interior: Casaco WORKSHELL com manga desmontáveis ligada 
ao vestuário exterior com fechos de correr.
 -Gola alta e fecho de correr de náilon.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL

Tecido Softshell: 96% Poliéster 4% Elastano (310 g/m2)

C3745

Quatro peças
em uma

EN

41

parka impermeável

colete a.v.softshell

amarelo a.v./marinholaranja a.v./marinho

C3735

Cinco peças
em uma

EN

51 amarelo a.v./marinho

laranja a.v./marinho

 -Dois bolsos com fole de acesso superior e lateral com lapela de 
velcro nos laterais. Um bolso de chapa com fecho de velcro no interior.

Tecido Impermável:  100% Poliéster (180 g/m2)

IMPERMEABILIDADE EN343. Classe 3/1
Protecção contra AMBENTES FRIOS EN 14058. Classe 2

 Parka transformável 5 em 1. Combinada, desmontável, com fitas 
refletoras e parte superior de alta visibilidade.

 -Fecho de correr de náilon de puxador duplo oculto por aba de presilhas. 

• Exterior: Impermeável em tecido Oxford de gola alta com capuz 
interior ajustável com cordão.

 -Punho elástico no interior da manga. Revestido com rede interior.
 -Uma fita refletora nos ombros e duas no peito, nas costas e nas mangas.

 -Um bolso no peito com fole e lapela de velcro.

• Interior: Parka com acolchoado ligeiro, reversível, com mangas 
desmontáveis ligadas ao vestuário exterior com fechos de correr.
 -Gola mao em ponto de canelado e fecho de correr de náilon.

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 2

 -Um bolso no peito com fole e lapela de velcro. Dois bolsos laterais 
de chapa de abertura inclinada com fecho de velcro no exterior e 
abertos no interior.
 -Uma fita refletora nos ombros e duas no peito e nas costas.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL

Tecido Parka: 100% Poliéster (250 g/m2)

parka impermeável

parka leve colete a.v. colete marinho
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Parka transformável 4 em 1. Combinada, desmontável, com fitas 
refletoras e parte superior de alta visibilidade.

 -Um bolso no peito e dois laterais interiores com fecho de correr.

Tecido Impermável: 100% Poliéster (180 g/m2)

• Exterior: Impermeável em tecido Oxford de gola alta com capuz 
interior ajustável com cordão.

 -Uma fita refletora nos ombros, e duas no peito, nas costas            
e nas mangas. 
 -Punho ajustável com velcro. 

 -Fecho de correr de puxador duplo oculto por aba dupla e fecho       
de presilhas.
 -Dois bolsos laterais sobrepostos com fecho de correr de náilon.

 -Punho interior com bainhas elásticas. Revestido de rede interior.

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 2
Protecção contra AMBENTES FRIOS EN 14058. Classe 1
IMPERMEABILIDADE EN343. Classe 3/1

 -Uma fita refletora nos ombros e duas no peito, nas costas e            
nas mangas.

• Interior: Casaco WORKSHELL com manga desmontáveis ligada 
ao vestuário exterior com fechos de correr.
 -Gola alta e fecho de correr de náilon.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL

Tecido Softshell: 96% Poliéster 4% Elastano (310 g/m2)

C3745

Quatro peças
em uma

EN

41

parka impermeável

colete a.v.softshell

amarelo a.v./marinholaranja a.v./marinho

C3735

Cinco peças
em uma

EN

51 amarelo a.v./marinho

laranja a.v./marinho

 -Dois bolsos com fole de acesso superior e lateral com lapela de 
velcro nos laterais. Um bolso de chapa com fecho de velcro no interior.

Tecido Impermável:  100% Poliéster (180 g/m2)

IMPERMEABILIDADE EN343. Classe 3/1
Protecção contra AMBENTES FRIOS EN 14058. Classe 2

 Parka transformável 5 em 1. Combinada, desmontável, com fitas 
refletoras e parte superior de alta visibilidade.

 -Fecho de correr de náilon de puxador duplo oculto por aba de presilhas. 

• Exterior: Impermeável em tecido Oxford de gola alta com capuz 
interior ajustável com cordão.

 -Punho elástico no interior da manga. Revestido com rede interior.
 -Uma fita refletora nos ombros e duas no peito, nas costas e nas mangas.

 -Um bolso no peito com fole e lapela de velcro.

• Interior: Parka com acolchoado ligeiro, reversível, com mangas 
desmontáveis ligadas ao vestuário exterior com fechos de correr.
 -Gola mao em ponto de canelado e fecho de correr de náilon.

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 2

 -Um bolso no peito com fole e lapela de velcro. Dois bolsos laterais 
de chapa de abertura inclinada com fecho de velcro no exterior e 
abertos no interior.
 -Uma fita refletora nos ombros e duas no peito e nas costas.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL

Tecido Parka: 100% Poliéster (250 g/m2)

parka impermeável

parka leve colete a.v. colete marinho



Até o fim
do estoque

Piloto C3750

Calça C2911

Bota P1101

Parka C3745

Calça C4019

Bota P1101

amarelo a.v./preto laranja a.v./preto

• Parka acolchoada combinada em tecido Oxford com fitas refletoras. 

• Dois bolsos no peito de chapa com lapela de presilhas e bolso para 
canetas. Dois bolsos interiores com fecho de correr nos costados. Bolso 
duplo de chapa de acesso superior e lateral com lapela de presilhas nos 
laterais. Um bolso traseiro com fecho de correr. Um bolso no peito com 
fecho de velcro e dois com fecho de correr no interior.
• Uma fita refletora no peito, nas costas, nas mangas e parte inferior.
• Punho elástico no interior da manga.
• Revestimento ajustável no interior da cintura com fecho de presilhas.

• Debruns em contraste. Interior com tecido polar e revestimento acolchoado.
• Baixo com cordão elástico ajustável.

• Fecho de correr oculta por aba com presilhas.

Tamanhos: M, L, XL, XXL
Tecido Exterior: 100% Poliéster (180 g/m2)

• Corpete e gola alta com capuz interior ajustável com cordão.

Tecido Interior (Acolchoado+Forro): 100% Poliéster (250 g/m2)

C3790

Uma fita reflotra nos ombros e duas no peito, nas costas e nas mangas. 

• Piloto acolchoada e impermeável em tecido Oxford, combinado, com 
mangas desmontáveis e fitas refletoras.

Tecido Interior (Acolchoado+Forro): 100% Poliéster (250 g/m2)

• Dois bolsos no peito interiores com fecho de correr. Dois bolsos 
laterais semi-embutidos. Dois bolsos com fecho de velcro no interior.

Tecido Exterior: 100% Poliéster (180 g/m2)

• Fecho de correr de náilon de puxador duplo oculto por aba             
com presilhas. 

• Punhos e cintura elásticos em ponto de canelado.

• Corpetes e gola alta com capuz interior ajustável com cordão.

Tamanhos: XS, S, M, L, XL, XXL

C3750

Mangas
desmontáveis

amarelo a.v./preto laranja a.v./pretovermelho/preto
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Até o fim
do estoque

Piloto C3750

Calça C2911

Bota P1101

Parka C3745

Calça C4019

Bota P1101

amarelo a.v./preto laranja a.v./preto

• Parka acolchoada combinada em tecido Oxford com fitas refletoras. 

• Dois bolsos no peito de chapa com lapela de presilhas e bolso para 
canetas. Dois bolsos interiores com fecho de correr nos costados. Bolso 
duplo de chapa de acesso superior e lateral com lapela de presilhas nos 
laterais. Um bolso traseiro com fecho de correr. Um bolso no peito com 
fecho de velcro e dois com fecho de correr no interior.
• Uma fita refletora no peito, nas costas, nas mangas e parte inferior.
• Punho elástico no interior da manga.
• Revestimento ajustável no interior da cintura com fecho de presilhas.

• Debruns em contraste. Interior com tecido polar e revestimento acolchoado.
• Baixo com cordão elástico ajustável.

• Fecho de correr oculta por aba com presilhas.

Tamanhos: M, L, XL, XXL
Tecido Exterior: 100% Poliéster (180 g/m2)

• Corpete e gola alta com capuz interior ajustável com cordão.

Tecido Interior (Acolchoado+Forro): 100% Poliéster (250 g/m2)

C3790

Uma fita reflotra nos ombros e duas no peito, nas costas e nas mangas. 

• Piloto acolchoada e impermeável em tecido Oxford, combinado, com 
mangas desmontáveis e fitas refletoras.

Tecido Interior (Acolchoado+Forro): 100% Poliéster (250 g/m2)

• Dois bolsos no peito interiores com fecho de correr. Dois bolsos 
laterais semi-embutidos. Dois bolsos com fecho de velcro no interior.

Tecido Exterior: 100% Poliéster (180 g/m2)

• Fecho de correr de náilon de puxador duplo oculto por aba             
com presilhas. 

• Punhos e cintura elásticos em ponto de canelado.

• Corpetes e gola alta com capuz interior ajustável com cordão.

Tamanhos: XS, S, M, L, XL, XXL

C3750

Mangas
desmontáveis

amarelo a.v./preto laranja a.v./pretovermelho/preto
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IMPERMEABILIDADE EN343. Classe 3/1

 -Uma fita refletora nos ombros e duas no peito, nas costas e nas mangas 
com peça central de alta visibilidade.

 -Duas fitas nas perneiras com peça central de alta visibilidade. 
 -Aberturas laterais de acesso no interior.

Rede Interior: 100% Poliéster (60 g/m2)

 -Dois bolsos laterais sobrepostos. Um bolso no peito de chapa com 
velcro no interior.

 -Baixo ajustável com cordão.

Tecido Exterior: 100% Poliéster (135 g/m2)

Fato de água impermeável, de alta visibilidade com fitas refletoras.

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 2

 -Punho elástico no interior da manga.

Parte inferior: Calça impermeável com cintura elástica.

 -Gola alta com capuz interior ajustável com cordão.

 -Baixo ajustável com presilhas.

 -Revestido no interior.

Parte superior: Impermeável com fecho de correr de náilon.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL

S2018

marinho/amarelo a.v.

amarelo a.v./marinho

• Sem bolsos exteriores.

• Faixa de alta visibilidade.
• Parka acolchoada combinada em tecido Oxford com fitas refletoras.

• Punho com elástico e ajuste de velcro.

Protecção contra AMBENTES FRIOS EN 14058. Classe 3

• Gola alta revestida em polar e capuz interior com cordão ajustável.

Tecido Exterior: 100% Poliéster (180 g/m2)

• Duas fitas refletoras no peito, nas costas e nas mangas.

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 2

Tecido Interior (Acolchoado+Forro): 100% Poliéster (250 g/m2)

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL

• Corpetes e fecho de correr de náilon oculto por aba com velcro.

• Dois bolsos no peito, um bolso de chapa lateral com fecho de velcro 
e um bolso auxiliar no interior.

C3765

Tecido
impermeável

Tecido exterior
OXFORD

Tecido exterior
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Fato de àgua S2018



IMPERMEABILIDADE EN343. Classe 3/1

 -Uma fita refletora nos ombros e duas no peito, nas costas e nas mangas 
com peça central de alta visibilidade.

 -Duas fitas nas perneiras com peça central de alta visibilidade. 
 -Aberturas laterais de acesso no interior.

Rede Interior: 100% Poliéster (60 g/m2)

 -Dois bolsos laterais sobrepostos. Um bolso no peito de chapa com 
velcro no interior.

 -Baixo ajustável com cordão.

Tecido Exterior: 100% Poliéster (135 g/m2)

Fato de água impermeável, de alta visibilidade com fitas refletoras.

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 2

 -Punho elástico no interior da manga.

Parte inferior: Calça impermeável com cintura elástica.

 -Gola alta com capuz interior ajustável com cordão.

 -Baixo ajustável com presilhas.

 -Revestido no interior.

Parte superior: Impermeável com fecho de correr de náilon.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL

S2018

marinho/amarelo a.v.

amarelo a.v./marinho

• Sem bolsos exteriores.

• Faixa de alta visibilidade.
• Parka acolchoada combinada em tecido Oxford com fitas refletoras.

• Punho com elástico e ajuste de velcro.

Protecção contra AMBENTES FRIOS EN 14058. Classe 3

• Gola alta revestida em polar e capuz interior com cordão ajustável.

Tecido Exterior: 100% Poliéster (180 g/m2)

• Duas fitas refletoras no peito, nas costas e nas mangas.

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 2

Tecido Interior (Acolchoado+Forro): 100% Poliéster (250 g/m2)

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL

• Corpetes e fecho de correr de náilon oculto por aba com velcro.

• Dois bolsos no peito, um bolso de chapa lateral com fecho de velcro 
e um bolso auxiliar no interior.

C3765

Tecido
impermeável

Tecido exterior
OXFORD

Tecido exterior
OXFORD

EN 14058

PROTECÇÃO FRIO
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Workshell S9525

Calça C3314
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• Cortes decorativos. Cordão elástico com peça ajustável no baixo.

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 1

• Fecho de correr de náilon.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL (Disponível em 5XL)

• Casaco Workshell combinado com fitas refletoras.
• Parte superior de alta visibilidade.

• Manga raglã e punhos ajustáveis com velcro.

• Gola alta e capuz enrolável na gola com cordão para ajustar.

• Dois bolsos no peito e dois laterais interiores com fecho de correr de náilon.
• Duas fitas refletoras no peito, nas costas e nas mangas.

• Tecido corta-ventos, repelente à água e resistente ao rasgo com membrana 
interior respirável e isolante no interior de alta capacidade térmica.

Tecido: 96% Poliéster 4% Elastano (330 g/m2)

• Aba protetora interior com volta na parte superior protegendo o fecho de correr.

S9525

marinho/amarelo a.v. marinho/laranja a.v.

KR    O S
HW ELL shell

by W O R K T E A M

Tamanhos
grandes

azul royal/amarelo a.v.

cinzento/amarelo a.v.

vermelho/amarelo a.v. verde escuro/amarelo a.v.
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• Cortes decorativos. Cordão elástico com peça ajustável no baixo.

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 1

• Fecho de correr de náilon.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL (Disponível em 5XL)

• Casaco Workshell combinado com fitas refletoras.
• Parte superior de alta visibilidade.

• Manga raglã e punhos ajustáveis com velcro.

• Gola alta e capuz enrolável na gola com cordão para ajustar.

• Dois bolsos no peito e dois laterais interiores com fecho de correr de náilon.
• Duas fitas refletoras no peito, nas costas e nas mangas.

• Tecido corta-ventos, repelente à água e resistente ao rasgo com membrana 
interior respirável e isolante no interior de alta capacidade térmica.

Tecido: 96% Poliéster 4% Elastano (330 g/m2)

• Aba protetora interior com volta na parte superior protegendo o fecho de correr.

S9525

marinho/amarelo a.v. marinho/laranja a.v.

KR    O S
HW ELL shell

by W O R K T E A M

Tamanhos
grandes

azul royal/amarelo a.v.

cinzento/amarelo a.v.

vermelho/amarelo a.v. verde escuro/amarelo a.v.
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1
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• Camisa combinada de manga curta com fitas refletoras.
• Parte superior de alta visibilidade.
• Gola clássica e fecho central de botões.

• Corpete nas costas.

Tamanhos: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52

• Dois bolsos de chapa no peito com lapela de botão.

Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão  (105 g/m2)

• Uma fita refletora nas mangas e duas no peito e nas costas.

C3812

amarillo a.v./verde.amarillo a.v./azulinaamarillo a.v./rojo.

• Parte superior de alta visibilidade.

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 1

• Casaco combinado com fitas refletoras.

• Gola tipo camiseiro e fecho de correr de náilon oculto por aba com velcro.
• Dois bolsos no peito interiores com fecho de correr de náilon e dois 
bolsos laterais semi-embutidos com fecho de presilha. Um bolso na 
manga com lapela e velcro.
• Uma fita refletora nos ombros e duas no peito, nas costas e nas mangas.
• Punho com elástico.
• Fecho de velcro na cintura e elástico nos laterais.

Tamanhos: M, L, XL, XXL (Verde/Amarelo A.V.  desde o tamanho S)

Tecido Principal: 65% Poliéster 35% Algodão (240 g/m2)
Tecido A.V.: 50% Poliéster 50% Algodão (250 g/m2)

C3311

verde/amarelo a.v.azulina/amarelo a.v.vermelho/amarelo a.v.

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 1

• Reforço no assento.

• Dois bolsos de abertura inclinada nos costados, dois bolsos laterais com 
fole com lapela em bico e velcro. Dois bolsos traseiros interiores com lapela 
em bico e velcro.

• Elástico na cintura. Passadores.
• Fecho de botão e braguilha de fecho de correr.

Tamanhos: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54
Tecido Principal: 65% Poliéster 35% Algodão (240 g/m2)

• Três fitas refletoras nas perneiras.

• Calça com reforços combinada de alta visibilidade e fitas refletoras. 

Tecido A.V.: 50% Poliéster 50% Algodão (250 g/m2)

C3314

verde/amarelo a.v.azulina/amarelo a.v.vermelho/amarelo a.v.
Reforço

no assento

• Casaco polar combinado com fitas refletoras.

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 2
Protecção contra AMBENTES FRIOS EN 14058. Classe 1

• Parte superior de alta visibilidade.

• Um bolso no peito e dois bolsos laterais interiores com fecho 
de correr de náilon.

• Punho com elástico.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL

• Duas fitas refletoras no peito, nas costas e nas mangas.

Tecido: 100% Poliéster (260 g/m2)

• Gola alta e fecho de correr de náilon.

• Cordão elástico com peça ajustável no baixo.

C4025

azulina/amarelo a.v.vermelho/amarelo a.v.verde/amarelo a.v.

• Casaco polar combinada com fitas refletoras.
• Parte superior de alta visibilidade.
• Gola alta e fecho de correr de náilon.

• Punho com elástico.
• Uma fita refletora no peito e nas costas.

• Um bolso no peito e dois bolsos laterais interiores com 
fecho de correr de náilon.

• Cordão elástico com peça ajustável no baixo.

Tecido: 100% Poliéster (260 g/m2)
Tamanhos: S, M, L, XL, XXL

C4030

vermelho/amarelo a.v. verde/amarelo a.v.



WO
RK
TEA
M

140

WORKTEAM

141EN ISO 20471

1

EN ISO 20471

1

EN 14058

PROTECÇÃO FRIO

1
x
x
x

EN ISO 20471

2

C3314C3311

EN ISO 20471

3

• Camisa combinada de manga curta com fitas refletoras.
• Parte superior de alta visibilidade.
• Gola clássica e fecho central de botões.

• Corpete nas costas.

Tamanhos: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52

• Dois bolsos de chapa no peito com lapela de botão.

Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão  (105 g/m2)

• Uma fita refletora nas mangas e duas no peito e nas costas.

C3812

amarillo a.v./verde.amarillo a.v./azulinaamarillo a.v./rojo.

• Parte superior de alta visibilidade.

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 1

• Casaco combinado com fitas refletoras.

• Gola tipo camiseiro e fecho de correr de náilon oculto por aba com velcro.
• Dois bolsos no peito interiores com fecho de correr de náilon e dois 
bolsos laterais semi-embutidos com fecho de presilha. Um bolso na 
manga com lapela e velcro.
• Uma fita refletora nos ombros e duas no peito, nas costas e nas mangas.
• Punho com elástico.
• Fecho de velcro na cintura e elástico nos laterais.

Tamanhos: M, L, XL, XXL (Verde/Amarelo A.V.  desde o tamanho S)

Tecido Principal: 65% Poliéster 35% Algodão (240 g/m2)
Tecido A.V.: 50% Poliéster 50% Algodão (250 g/m2)

C3311

verde/amarelo a.v.azulina/amarelo a.v.vermelho/amarelo a.v.

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 1

• Reforço no assento.

• Dois bolsos de abertura inclinada nos costados, dois bolsos laterais com 
fole com lapela em bico e velcro. Dois bolsos traseiros interiores com lapela 
em bico e velcro.

• Elástico na cintura. Passadores.
• Fecho de botão e braguilha de fecho de correr.

Tamanhos: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54
Tecido Principal: 65% Poliéster 35% Algodão (240 g/m2)

• Três fitas refletoras nas perneiras.

• Calça com reforços combinada de alta visibilidade e fitas refletoras. 

Tecido A.V.: 50% Poliéster 50% Algodão (250 g/m2)

C3314

verde/amarelo a.v.azulina/amarelo a.v.vermelho/amarelo a.v.
Reforço

no assento

• Casaco polar combinado com fitas refletoras.

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 2
Protecção contra AMBENTES FRIOS EN 14058. Classe 1

• Parte superior de alta visibilidade.

• Um bolso no peito e dois bolsos laterais interiores com fecho 
de correr de náilon.

• Punho com elástico.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL

• Duas fitas refletoras no peito, nas costas e nas mangas.

Tecido: 100% Poliéster (260 g/m2)

• Gola alta e fecho de correr de náilon.

• Cordão elástico com peça ajustável no baixo.

C4025

azulina/amarelo a.v.vermelho/amarelo a.v.verde/amarelo a.v.

• Casaco polar combinada com fitas refletoras.
• Parte superior de alta visibilidade.
• Gola alta e fecho de correr de náilon.

• Punho com elástico.
• Uma fita refletora no peito e nas costas.

• Um bolso no peito e dois bolsos laterais interiores com 
fecho de correr de náilon.

• Cordão elástico com peça ajustável no baixo.

Tecido: 100% Poliéster (260 g/m2)
Tamanhos: S, M, L, XL, XXL

C4030

vermelho/amarelo a.v. verde/amarelo a.v.



Parka C3711

Calça C3314

Bota P1101

Jaqueta polar C4025

Calça C3314

Bota P1101

WO
RK
TEA
M

142

WORKTEAM

143

EN 343

1

3

IMPERMEABILIDADE

EN 14058

PROTECÇÃO FRIO

3
x
x
x

EN ISO 20471

3

EN 14058

PROTECÇÃO FRIO

3
x
x
x

EN ISO 20471

2

C3740

C3711

Mangas
desmontáveis

• Piloto acolchoado e impermeável em tecido Oxford, combinado, 
com mangas desmontáveis e fitas refletoras.

• Gola alta e fecho de correr de náilon.

• Uma fita refletora nos ombros e duas no peito, nas costas e      
nas mangas. 

Tecido Exterior: 100% Poliéster (180 g/m2)

• Punhos e cintura elásticos em ponto de canelado.  

Tecido Interior (Acolchoado+Forro): 100% Poliéster (250 g/m2)

• Parte superior de alta visibilidade.

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 2
Protecção contra AMBENTES FRIOS EN 14058. Classe 3

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL (Amarelo A.V./Verde, desde o 

tamanho XS até o tamanho 3XL)

• Dois bolsos interiores com fecho de correr e um bolso auxiliar de fole 
com lapela de velcro no peito. Dois bolsos laterais semi-embutidos. 
Um bolso de chapa com fecho de correr e bolso compartimentado na 
manga. Um bolso no peito de chapa no interior.

• Gola tipo camiseiro e capuz interior ajustável com cordão.

• Dois bolsos laterais semi-embutidos com lapela. Um bolso no peito de 
chapa no interior.

Tecido Interior (Acolchoado+Forro): 100% Poliéster (250 g/m2)

• Punho elástico no interior da manga.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL

IMPERMEABILIDADE EN343. Classe 3/1

• Parka acolchoada e impermeável em tecido Oxford, combinado e com 
fitas refletoras.

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 3
Protecção contra AMBENTES FRIOS EN 14058. Classe 3

• Parte superior de alta visibilidade.

• Fecho de correr de náilon de puxador duplo oculto por aba com presilhas. 

• Uma fita refletora nos ombros e duas no peito, nas costas e nas mangas. 

Tecido Exterior: 100% Poliéster (180 g/m2)

amarelo a.v./verdeamarelo a.v./vermelhoamarelo a.v./azulina

amarelo a.v./verdeamarelo a.v./vermelho amarelo a.v./azulina
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C3740

C3711

Mangas
desmontáveis

• Piloto acolchoado e impermeável em tecido Oxford, combinado, 
com mangas desmontáveis e fitas refletoras.

• Gola alta e fecho de correr de náilon.

• Uma fita refletora nos ombros e duas no peito, nas costas e      
nas mangas. 

Tecido Exterior: 100% Poliéster (180 g/m2)

• Punhos e cintura elásticos em ponto de canelado.  

Tecido Interior (Acolchoado+Forro): 100% Poliéster (250 g/m2)

• Parte superior de alta visibilidade.

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 2
Protecção contra AMBENTES FRIOS EN 14058. Classe 3

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL (Amarelo A.V./Verde, desde o 

tamanho XS até o tamanho 3XL)

• Dois bolsos interiores com fecho de correr e um bolso auxiliar de fole 
com lapela de velcro no peito. Dois bolsos laterais semi-embutidos. 
Um bolso de chapa com fecho de correr e bolso compartimentado na 
manga. Um bolso no peito de chapa no interior.

• Gola tipo camiseiro e capuz interior ajustável com cordão.

• Dois bolsos laterais semi-embutidos com lapela. Um bolso no peito de 
chapa no interior.

Tecido Interior (Acolchoado+Forro): 100% Poliéster (250 g/m2)

• Punho elástico no interior da manga.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL

IMPERMEABILIDADE EN343. Classe 3/1

• Parka acolchoada e impermeável em tecido Oxford, combinado e com 
fitas refletoras.

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 3
Protecção contra AMBENTES FRIOS EN 14058. Classe 3

• Parte superior de alta visibilidade.

• Fecho de correr de náilon de puxador duplo oculto por aba com presilhas. 

• Uma fita refletora nos ombros e duas no peito, nas costas e nas mangas. 

Tecido Exterior: 100% Poliéster (180 g/m2)

amarelo a.v./verdeamarelo a.v./vermelhoamarelo a.v./azulina

amarelo a.v./verdeamarelo a.v./vermelho amarelo a.v./azulina
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ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 1

• Pólo combinado de manga curta em poliéster bird'e eye com 
fitas refletoras.
• Parte superior de alta visibilidade.
• Gola clássica em ponto de canelado com carcela de três botões 
e abrange nas costuras interiores.
• Refletor nas mangas e dois no peito e nas costas.
• Tecido fresco e ligeiro de alta permeabilidade do ar.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL
Tecido: 100% Poliéster (160 g/m2)

• Transpirável, de fácil secagem e resistente a encolher.

C3867

vermelho a.v./marinho

C4057

• Gola clássica com carcela de três botões e abrange nas costuras 
interiores.

Tecido: 100% Poliéster (160 g/m2)

• Duas fitas refletoras no peito, nas costas e mangas.

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 1

• Aberturas laterais.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL

• Punho elástico. Gola e punho em ponto de canelado.

• Parte superior de alta visibilidade.

• Pólo combinado de manga comprida em poliéster bird's eye com 
fitas refletoras.

• Transpirável, de fácil secagem e resistente a encolher.
• Tecido fresco e ligeiro de alta permeabilidade do ar.

C3877

vermelho a.v./marinho

EN ISO 20471
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Pólo C3867

Colete C4047

Calça C4057

Botas P1101

Piloto C3737

Calça C4057

Bota P1101

Tecido A.V.: 50% Poliéster 50% Algodão (250 g/m2)

• Dois bolsos de abertura inclinada nos costados, dois bolsos cargo laterais 
com lapela de velcro. Um bolso traseiro com fecho de presilha e botão.

• Fecho de botão e braguilha de fecho de correr.

Tamanhos: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56
Tecido Principal: 65% Poliéster 35% Algodão (200 g/m2)

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 1

• Duas fitas refletoras nas perneiras com peça central de alta visibilidade. 

• Calça combinada de alta visibilidade e fitas refletoras.

• Elástico na cintura. Passadores. 

marinho/vermelho a.v.
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ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 1

• Pólo combinado de manga curta em poliéster bird'e eye com 
fitas refletoras.
• Parte superior de alta visibilidade.
• Gola clássica em ponto de canelado com carcela de três botões 
e abrange nas costuras interiores.
• Refletor nas mangas e dois no peito e nas costas.
• Tecido fresco e ligeiro de alta permeabilidade do ar.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL
Tecido: 100% Poliéster (160 g/m2)

• Transpirável, de fácil secagem e resistente a encolher.

C3867

vermelho a.v./marinho

C4057

• Gola clássica com carcela de três botões e abrange nas costuras 
interiores.

Tecido: 100% Poliéster (160 g/m2)

• Duas fitas refletoras no peito, nas costas e mangas.

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 1

• Aberturas laterais.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL

• Punho elástico. Gola e punho em ponto de canelado.

• Parte superior de alta visibilidade.

• Pólo combinado de manga comprida em poliéster bird's eye com 
fitas refletoras.

• Transpirável, de fácil secagem e resistente a encolher.
• Tecido fresco e ligeiro de alta permeabilidade do ar.

C3877

vermelho a.v./marinho

EN ISO 20471
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Pólo C3867

Colete C4047

Calça C4057

Botas P1101

Piloto C3737

Calça C4057

Bota P1101

Tecido A.V.: 50% Poliéster 50% Algodão (250 g/m2)

• Dois bolsos de abertura inclinada nos costados, dois bolsos cargo laterais 
com lapela de velcro. Um bolso traseiro com fecho de presilha e botão.

• Fecho de botão e braguilha de fecho de correr.

Tamanhos: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56
Tecido Principal: 65% Poliéster 35% Algodão (200 g/m2)

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 1

• Duas fitas refletoras nas perneiras com peça central de alta visibilidade. 

• Calça combinada de alta visibilidade e fitas refletoras.

• Elástico na cintura. Passadores. 

marinho/vermelho a.v.
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C4047

C3617

S4037

• Parte superior de alta visibilidade.

Tecido Principal: 65% Poliéster 35% Algodão (200 g/m2)

• Colete tipo safari combinado com fitas refletoras.

• Decote em bico e fecho de correr de náilon.

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 1

• Duas fitas refletoras no peito e nas costas. Bainhas.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tecido A.V.: 50% Poliéster 50% Algodão (250 g/m2)

• Dois bolsos laterais com fole e fecho de correr. Bolsos auxiliares 
sobrepostos com lapela de velcro.

• Dois bolsos no peito de diferentes tamanhos com fole e lapela de 
velcro. Argola metálica no bolso superior.

vermelho a.v./marinho

• Decote em bico e fecho de correr de náilon.
• Bolso no peito transparente para identificador pessoal.
• Uma fita refletora nos ombros e duas no peito e nas costas.
• Bainhas.

• Colete combinado com fitas refletoras.

Tamanhos: M, L, XL

• Parte superior de alta visibilidade.

Tecido: 100% Poliéster (130 g/m2)

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 1

vermelho a.v./marinho

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 1

• Parte superior de alta visibilidade.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL
Tecido Externo: 100% Poliéster (180 g/m2)

• Colete combinado acolchoado em tecido Oxford de gola alta com 
fitas refletoras.

• Um bolso no peito e dois laterais interiores com fecho de correr.
Dois bolsos com fole e lapela de presilhas nos costados. Um bolso no 
peito de chapa com fecho de velcro no interior.

• Elástico nos laterais da cintura.

• Fecho de correr de náilon oculto por aba com presilhas.

Tecido Interno (Acolchoado+Forro): 100% Poliéster (250 g/m2)

• Duas fitas refletoras no peito e nas costas.
• Cavas ajustáveis.

vermelho a.v./marinho
Tecido exterior
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C4027

C3717

C3737

Protecção contra AMBENTES FRIOS EN 14058. Classe 1

• Gola alta e fecho de correr de náilon.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 2

• Jaqueta polar combinada com fitas refletoras.
• Parte superior de alta visibilidade.

• Um bolso no peito e dois laterais interiores com fecho de correr 
de náilon. Duas fitas refletoras no peito, nas costas e mangas.
• Punho com elástico. 

Tecido: 100% Poliéster (260 g/m2)

• Cordão elástico com peça ajustável na cintura.

• Parka combinada acolchoada e impermeável em tecido Oxford  
com fitas refletoras.

• Gola tipo camiseiro e capuz interior ajustável com cordão.

• Dois bolsos semi-embutidos laterais com lapela.
• Um bolso no peito de chapa no interior.
• Uma fita refletora nos ombros e duas no peito, nas costas e mangas. 

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 2

IMPERMEABILIDADE EN343. Classe 3/1

• Punho com elástico no interior da manga.

• Fecho de correr de náilon de puxador duplo por aba com presilhas.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL

Tecido Interno (Acolchoado+Forro): 100% Poliéster (250 g/m2)

• Parte superior de alta visibilidade.

Protecção contra AMBENTES FRIOS EN 14058. Classe 3

Tecido Externo: 100% Poliéster (180 g/m2)

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL

Tecido Interno (Acolchoado+Forro): 100% Poliéster (250 g/m2)

• Dois bolsos interiores com fecho de correr e um bolso auxiliar de fole 
com lapela de velcro no peito. Dois bolsos semi-embutidos laterais. 
Um bolso de chapa com fecho de correr e bolso compartimentado na 
manga. Um bolso de no peito de chapa no interior.

• Parte superior de alta visibilidade.
• Gola alta e fecho de correr de náilon.

• Uma fita refletora nos ombros e dois no peito, nas costas e mangas. 

Tecido Externo: 100% Poliéster (180 g/m2)

Protecção contra AMBENTES FRIOS EN 14058. Classe 3

• Piloto combinado acolchoado e impermeável em tecido Oxford 
com mangas desmontáveis e fitas refletoras.

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 2

• Punhos e cintura elásticas em ponto de canelado. 

vermelho a.v./marinho

vermelho a.v./marinho

Mangas
desmontáveis

vermelho a.v./marinho
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C4047

C3617

S4037

• Parte superior de alta visibilidade.

Tecido Principal: 65% Poliéster 35% Algodão (200 g/m2)

• Colete tipo safari combinado com fitas refletoras.

• Decote em bico e fecho de correr de náilon.

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 1

• Duas fitas refletoras no peito e nas costas. Bainhas.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Tecido A.V.: 50% Poliéster 50% Algodão (250 g/m2)

• Dois bolsos laterais com fole e fecho de correr. Bolsos auxiliares 
sobrepostos com lapela de velcro.

• Dois bolsos no peito de diferentes tamanhos com fole e lapela de 
velcro. Argola metálica no bolso superior.

vermelho a.v./marinho

• Decote em bico e fecho de correr de náilon.
• Bolso no peito transparente para identificador pessoal.
• Uma fita refletora nos ombros e duas no peito e nas costas.
• Bainhas.

• Colete combinado com fitas refletoras.

Tamanhos: M, L, XL

• Parte superior de alta visibilidade.

Tecido: 100% Poliéster (130 g/m2)

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 1

vermelho a.v./marinho

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 1

• Parte superior de alta visibilidade.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL
Tecido Externo: 100% Poliéster (180 g/m2)

• Colete combinado acolchoado em tecido Oxford de gola alta com 
fitas refletoras.

• Um bolso no peito e dois laterais interiores com fecho de correr.
Dois bolsos com fole e lapela de presilhas nos costados. Um bolso no 
peito de chapa com fecho de velcro no interior.

• Elástico nos laterais da cintura.

• Fecho de correr de náilon oculto por aba com presilhas.

Tecido Interno (Acolchoado+Forro): 100% Poliéster (250 g/m2)

• Duas fitas refletoras no peito e nas costas.
• Cavas ajustáveis.

vermelho a.v./marinho
Tecido exterior
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Protecção contra AMBENTES FRIOS EN 14058. Classe 1

• Gola alta e fecho de correr de náilon.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 2

• Jaqueta polar combinada com fitas refletoras.
• Parte superior de alta visibilidade.

• Um bolso no peito e dois laterais interiores com fecho de correr 
de náilon. Duas fitas refletoras no peito, nas costas e mangas.
• Punho com elástico. 

Tecido: 100% Poliéster (260 g/m2)

• Cordão elástico com peça ajustável na cintura.

• Parka combinada acolchoada e impermeável em tecido Oxford  
com fitas refletoras.

• Gola tipo camiseiro e capuz interior ajustável com cordão.

• Dois bolsos semi-embutidos laterais com lapela.
• Um bolso no peito de chapa no interior.
• Uma fita refletora nos ombros e duas no peito, nas costas e mangas. 

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 2

IMPERMEABILIDADE EN343. Classe 3/1

• Punho com elástico no interior da manga.

• Fecho de correr de náilon de puxador duplo por aba com presilhas.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL

Tecido Interno (Acolchoado+Forro): 100% Poliéster (250 g/m2)

• Parte superior de alta visibilidade.

Protecção contra AMBENTES FRIOS EN 14058. Classe 3

Tecido Externo: 100% Poliéster (180 g/m2)

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL

Tecido Interno (Acolchoado+Forro): 100% Poliéster (250 g/m2)

• Dois bolsos interiores com fecho de correr e um bolso auxiliar de fole 
com lapela de velcro no peito. Dois bolsos semi-embutidos laterais. 
Um bolso de chapa com fecho de correr e bolso compartimentado na 
manga. Um bolso de no peito de chapa no interior.

• Parte superior de alta visibilidade.
• Gola alta e fecho de correr de náilon.

• Uma fita refletora nos ombros e dois no peito, nas costas e mangas. 

Tecido Externo: 100% Poliéster (180 g/m2)

Protecção contra AMBENTES FRIOS EN 14058. Classe 3

• Piloto combinado acolchoado e impermeável em tecido Oxford 
com mangas desmontáveis e fitas refletoras.

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 2

• Punhos e cintura elásticas em ponto de canelado. 

vermelho a.v./marinho

vermelho a.v./marinho

Mangas
desmontáveis

vermelho a.v./marinho
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• Uma fita refletora nas mangas e duas no peito e nas costas.
• Tecido fresco e ligeiro de alta permeabilidade do ar.

• Gola em ponto de canelado.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL

• Pólo combinado de manga curta em poliéster bird's eye com fitas refletoras.
• Gola clássica com carcela de três botões e abrange nas costuras interiores.

• Transpirável, de fácil secagem e resistente a encolher.

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 2

Tecido: 100% Poliéster (160 g/m2)

C3866

• Calça combinada com reforços e alta visibilidade e fitas refletoras.

• Tricolor e com três fitas refletoras nas perneiras.

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 1

• Fecho de botão e braguilha de fecho de correr.

Tamanhos: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56
Tecido Principal: 65% Poliéster 35% Algodão (200 g/m2)

• Elástico na cintura. Passadores.

Tecido A.V.: 50% Poliéster 50% Algodão (250 g/m2)

• Dois bolsos de abertura inclinada nos costados, dois bolsos cargo 
laterais com lapela em bico e velcro. Dois bolsos traseiros interiores com 
lapela de velcro.
• Reforço no assento.

C3216

amarelo a.v./laranja a.v./preto

amarelo a.v./laranja a.v./preto

Reforço
no assento

• Duas fitas refletoras no peito e nas costas.

Tecido: 50% Poliéster 50% Algodão (200 g/m2)

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 2

• Colete tipo safari combinado com fitas refletoras.
• Decote em bico e fecho de correr de náilon.
• Dois bolsos no peito de diferentes tamanhos com fole e lapela de velcro. 
Argola metálica no bolso superior. Dois bolsos laterais com fole e fecho de 
correr. Bolsos auxiliares sobrepostos com lapela de velcro.

• Bainhas em contraste.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL

C4046

• Colete combinado acolchoado em tecido Oxford de gola alta com fitas refletoras.

• Dois bolsos com fole e lapela de presilhas nos costados.
• Um bolso no peito de chapa com fecho de velcro no interior.
• Duas fitas refletoras no peito e nas costas.

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 2

• Fecho de correr de náilon oculto por aba de presilhas.

• Cavas ajustável. Elástico nos laterais da cintura. 

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL
Tecido Externo: 100% Poliéster (180 g/m2)
Tecido Interno (Acolchoado+Forro): 100% Poliéster (250 g/m2)

• Um bolso no peito e dois laterais interiores com fecho de correr.

S4036

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 2

• Colete combinado com fitas refletoras.
• Decote em bico e fecho de correr de náilon.

• Uma fita refletora nos ombros e duas no peito e nas costas.
• Bainhas em contraste.

Tamanhos: M, L, XL
Tecido: 100% Poliéster (130 g/m2)

• Bolso no peito transparente para identificador pessoal.

C3616

amarelo a.v./laranja a.v.

amarelo a.v./laranja a.v.

amarelo a.v./laranja a.v.
Tejido exterior

OXFORD
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• Uma fita refletora nas mangas e duas no peito e nas costas.
• Tecido fresco e ligeiro de alta permeabilidade do ar.

• Gola em ponto de canelado.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL

• Pólo combinado de manga curta em poliéster bird's eye com fitas refletoras.
• Gola clássica com carcela de três botões e abrange nas costuras interiores.

• Transpirável, de fácil secagem e resistente a encolher.

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 2

Tecido: 100% Poliéster (160 g/m2)

C3866

• Calça combinada com reforços e alta visibilidade e fitas refletoras.

• Tricolor e com três fitas refletoras nas perneiras.

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 1

• Fecho de botão e braguilha de fecho de correr.

Tamanhos: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56
Tecido Principal: 65% Poliéster 35% Algodão (200 g/m2)

• Elástico na cintura. Passadores.

Tecido A.V.: 50% Poliéster 50% Algodão (250 g/m2)

• Dois bolsos de abertura inclinada nos costados, dois bolsos cargo 
laterais com lapela em bico e velcro. Dois bolsos traseiros interiores com 
lapela de velcro.
• Reforço no assento.

C3216

amarelo a.v./laranja a.v./preto

amarelo a.v./laranja a.v./preto

Reforço
no assento

• Duas fitas refletoras no peito e nas costas.

Tecido: 50% Poliéster 50% Algodão (200 g/m2)

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 2

• Colete tipo safari combinado com fitas refletoras.
• Decote em bico e fecho de correr de náilon.
• Dois bolsos no peito de diferentes tamanhos com fole e lapela de velcro. 
Argola metálica no bolso superior. Dois bolsos laterais com fole e fecho de 
correr. Bolsos auxiliares sobrepostos com lapela de velcro.

• Bainhas em contraste.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL

C4046

• Colete combinado acolchoado em tecido Oxford de gola alta com fitas refletoras.

• Dois bolsos com fole e lapela de presilhas nos costados.
• Um bolso no peito de chapa com fecho de velcro no interior.
• Duas fitas refletoras no peito e nas costas.

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 2

• Fecho de correr de náilon oculto por aba de presilhas.

• Cavas ajustável. Elástico nos laterais da cintura. 

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL
Tecido Externo: 100% Poliéster (180 g/m2)
Tecido Interno (Acolchoado+Forro): 100% Poliéster (250 g/m2)

• Um bolso no peito e dois laterais interiores com fecho de correr.

S4036

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 2

• Colete combinado com fitas refletoras.
• Decote em bico e fecho de correr de náilon.

• Uma fita refletora nos ombros e duas no peito e nas costas.
• Bainhas em contraste.

Tamanhos: M, L, XL
Tecido: 100% Poliéster (130 g/m2)

• Bolso no peito transparente para identificador pessoal.

C3616

amarelo a.v./laranja a.v.

amarelo a.v./laranja a.v.

amarelo a.v./laranja a.v.
Tejido exterior

OXFORD
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Mangas
desmontáveis

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 3

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL

• Jaqueta polar combinada com fitas refletoras.
• Gola alta e fecho de correr de náilon.
• Um bolso no peito e dois bolsos laterais interiores com fechos 
de correr de náilon.
• Duas fitas refletoras no peito, nas costas e nas mangas.

Protecção contra AMBENTES FRIOS EN 14058. Classe 1

• Cordão elástico com peça ajustável na cintura.
• Punho com elástico.

Tecido: 100% Poliéster (260 g/m2)

amarelo a.v./laranja a.v.

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 3

• Gola tipo camiseiro e capuz interior ajustável com cordão.

• Parka combinada acolchoada e impermeável em tecido Oxford, 
de alta visibilidade, e com fitas refletoras.

• Fecho de correr de náilon de puxador duplo oculto por aba 
com presilhas.
• Dois bolsos semi-embutidos laterais com lapela.

• Uma fita refletora nos ombros e duas no peito, nas costas e mangas. 
• Punho elástico no interior da manga.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL
Tecido Externo: 100% Poliéster (180 g/m2)
Tecido Interno (Acolchoado+Forro): 100% Poliéster (250 g/m2)

IMPERMEABILIDADE EN343. Classe 3/1
Protecção contra AMBENTES FRIOS EN 14058. Classe 3

• Um bolso no peito de chapa no interior.

amarelo a.v./laranja a.v.

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 3
Protecção contra AMBENTES FRIOS EN 14058. Classe 3

• Piloto combinado acolchoado e impermeável em tecido Oxford, 
de alta visibilidade, com mangas desmontáveis e fitas refletoras.

• Uma fita refletora nos ombros e duas no peito, nas costas e mangas. 

• Gola alta e fecho de correr de náilon.

• Punho e cintura elásticos em ponto de canelado.  

Tecido Interno (Acolchoado+Forro): 100% Poliéster (250 g/m2)

• Dois bolsos interiores com fecho de correr e um bolso auxiliar de 
fole com lapela de velcro no peito. Dois bolsos semi-embutidos 
laterais. Um bolso de chapa com fecho de correr e bolso 
compartimentado na manga. Um bolso no peito de chapa no interior.

Tecido Externo: 100% Poliéster (180 g/m2)
Tamanhos: S, M, L, XL, XXL

• Dois bolsos no peito e dois bolsos laterais interiores com fecho 
de correr de náilon.

amarelo a.v./laranja a.v.
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ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 3

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL

• Jaqueta polar combinada com fitas refletoras.
• Gola alta e fecho de correr de náilon.
• Um bolso no peito e dois bolsos laterais interiores com fechos 
de correr de náilon.
• Duas fitas refletoras no peito, nas costas e nas mangas.

Protecção contra AMBENTES FRIOS EN 14058. Classe 1

• Cordão elástico com peça ajustável na cintura.
• Punho com elástico.

Tecido: 100% Poliéster (260 g/m2)

amarelo a.v./laranja a.v.

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 3

• Gola tipo camiseiro e capuz interior ajustável com cordão.

• Parka combinada acolchoada e impermeável em tecido Oxford, 
de alta visibilidade, e com fitas refletoras.

• Fecho de correr de náilon de puxador duplo oculto por aba 
com presilhas.
• Dois bolsos semi-embutidos laterais com lapela.

• Uma fita refletora nos ombros e duas no peito, nas costas e mangas. 
• Punho elástico no interior da manga.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL
Tecido Externo: 100% Poliéster (180 g/m2)
Tecido Interno (Acolchoado+Forro): 100% Poliéster (250 g/m2)

IMPERMEABILIDADE EN343. Classe 3/1
Protecção contra AMBENTES FRIOS EN 14058. Classe 3

• Um bolso no peito de chapa no interior.

amarelo a.v./laranja a.v.

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 3
Protecção contra AMBENTES FRIOS EN 14058. Classe 3

• Piloto combinado acolchoado e impermeável em tecido Oxford, 
de alta visibilidade, com mangas desmontáveis e fitas refletoras.

• Uma fita refletora nos ombros e duas no peito, nas costas e mangas. 

• Gola alta e fecho de correr de náilon.

• Punho e cintura elásticos em ponto de canelado.  

Tecido Interno (Acolchoado+Forro): 100% Poliéster (250 g/m2)

• Dois bolsos interiores com fecho de correr e um bolso auxiliar de 
fole com lapela de velcro no peito. Dois bolsos semi-embutidos 
laterais. Um bolso de chapa com fecho de correr e bolso 
compartimentado na manga. Um bolso no peito de chapa no interior.

Tecido Externo: 100% Poliéster (180 g/m2)
Tamanhos: S, M, L, XL, XXL

• Dois bolsos no peito e dois bolsos laterais interiores com fecho 
de correr de náilon.

amarelo a.v./laranja a.v.
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Tamanhos: M, L, XL, XXL

• Punho elástico. Elástico nas costas.

• Duas fitas refletoras no peito, nas costas, nas 
mangas e nas perneiras. 

Tecido: 50% Poliéster 50% Algodão (250 g/m2)

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 3

• Um bolso no peito com fecho de correr, dois 
bolsos de abertura inclinada nos costados. Um 
bolso traseiro de chapa.

• Fecho de correr de puxador duplo oculto por 
aba com velcro.

• Fato macaco de alta visibilidade com          
fitas refletoras.

• Jardineira de alta visibilidade com fitas 
refletoras e meia costas cobertas.

Tamanhos: 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

• Elástico nas costas.

• Um bolso no peito de chapa com lapela de 
botões, dois bolsos de abertura inclinada nos 
costados. Um bolso traseiro de chapa e um 
bolso de espátula. 

Tecido: 50% Poliéster 50% Algodão (250 g/m2)

• Suspensórios com elástico e fivelas automáticas.
• Fecho de botões nos laterais e braguilha de 
fecho de correr de náilon.

amarelo a.v. laranja a.v.

amarelo a.v. laranja a.v.

Pólo C3880

Jardineira C3927

Bota P1101

Blusão C3910

Calça C3915

Bota P1101

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 3

• Duas fitas refletoras no peito, nas costas e nas mangas.

Tamanhos: M, L, XL, XXL

• Casaco de alta visibilidade com fitas refletoras.
• Gola tipo camiseiro e fecho correr de náilon oculto 
por aba com velcro.
• Dois bolsos no peito interiores com fecho de correr de 
náilon e dois bolsos semi-embutidos laterais com fecho 
de presilha. Um bolso na manga com lapela e velcro.

• Punho com elástico.
• Fecho de velcro na cintura e elástico nos laterais.

Tecido: 50% Poliéster 50% Algodão (250 g/m2)

Tecido: 50% Poliéster 50% Algodão (250 g/m2)

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 2

Tamanhos: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54

• Duas fitas refletoras nas perneiras.

• Calça de alta visibilidade com fitas refletoras.
• Dois bolsos de abertura inclinada nos costados. 
Um bolso traseiro semi-embutido com fecho de 
presilha e botão.

• Elástico na cintura. Passadores.
• Fecho de botão e braguilha de fecho correr.

amarelo a.v.laranja a.v.

amarelo a.v.laranja a.v.
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Tamanhos: M, L, XL, XXL

• Punho elástico. Elástico nas costas.

• Duas fitas refletoras no peito, nas costas, nas 
mangas e nas perneiras. 

Tecido: 50% Poliéster 50% Algodão (250 g/m2)

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 3

• Um bolso no peito com fecho de correr, dois 
bolsos de abertura inclinada nos costados. Um 
bolso traseiro de chapa.

• Fecho de correr de puxador duplo oculto por 
aba com velcro.

• Fato macaco de alta visibilidade com          
fitas refletoras.

• Jardineira de alta visibilidade com fitas 
refletoras e meia costas cobertas.

Tamanhos: 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

• Elástico nas costas.

• Um bolso no peito de chapa com lapela de 
botões, dois bolsos de abertura inclinada nos 
costados. Um bolso traseiro de chapa e um 
bolso de espátula. 

Tecido: 50% Poliéster 50% Algodão (250 g/m2)

• Suspensórios com elástico e fivelas automáticas.
• Fecho de botões nos laterais e braguilha de 
fecho de correr de náilon.

amarelo a.v. laranja a.v.

amarelo a.v. laranja a.v.

Pólo C3880

Jardineira C3927

Bota P1101

Blusão C3910

Calça C3915

Bota P1101

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 3

• Duas fitas refletoras no peito, nas costas e nas mangas.

Tamanhos: M, L, XL, XXL

• Casaco de alta visibilidade com fitas refletoras.
• Gola tipo camiseiro e fecho correr de náilon oculto 
por aba com velcro.
• Dois bolsos no peito interiores com fecho de correr de 
náilon e dois bolsos semi-embutidos laterais com fecho 
de presilha. Um bolso na manga com lapela e velcro.

• Punho com elástico.
• Fecho de velcro na cintura e elástico nos laterais.

Tecido: 50% Poliéster 50% Algodão (250 g/m2)

Tecido: 50% Poliéster 50% Algodão (250 g/m2)

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 2

Tamanhos: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54

• Duas fitas refletoras nas perneiras.

• Calça de alta visibilidade com fitas refletoras.
• Dois bolsos de abertura inclinada nos costados. 
Um bolso traseiro semi-embutido com fecho de 
presilha e botão.

• Elástico na cintura. Passadores.
• Fecho de botão e braguilha de fecho correr.

amarelo a.v.laranja a.v.

amarelo a.v.laranja a.v.
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2

EN ISO 20471

2
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amarelo a.v. laranja a.v.

• Uma fita refletora nas mangas e duas no peito e nas costas.

• Transpirável, de fácil secagem e resistente a encolher.

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 2

• T-shirt de alta visibilidade de manga curta em poliéster bird's      
eye com fitas refletoras.
• Gola redonda com abrange nas costuras interiores.

• Tecido fresco e ligeiro de alta permeabilidade do ar.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL
Tecido: 100% Poliéster (160 g/m2)

C3945

• T-shirt de alta visibilidade de manga comprida em 
poliéster bird's eye com fitas refltoras.
• Gola redonda com abrange nas costuras interiores.
• Duas fitas refletoras no peito, nas costas e mangas.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL
Tecido: 100% Poliéster (160 g/m2)

• Tecido fresco e ligeiro de alta permeabilidade do ar. 
• Punho elástico.

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 2

• Transpirável, de fácil secagem e resistente a encolher.

C3933

laranja a.v. amarelo a.v.

• Aberturas laterais.

Tecido: 100% Poliéster (160 g/m2)

• Gola em ponto de canelado.

• Pólo de alta visibilidade de manga curta em poliéster bird's eye       
com fitas refletoras.

• Transpirável, de fácil secagem e resistente a encolher.
• Tecido fresco e ligeiro de alta permeabilidade do ar.

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 2

• Uma fita refletora nas mangas e duas no peito e nas costas.
• Gola clássica com carcela de três botões e abrange nas costuras interiores.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL

C3880

• Duas fitas refletoras no peito, nas costas e nas mangas.

• Gola clássica com carcela de três botões e abrange nas 
costuras interiores.

• Tecido fresco e ligeiro de alta permeabilidade do ar.
• Transpirável, de fácil secagem e resistente a encolher.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL
Tecido: 100% Poliéster (160 g/m2)

• Pólo de alta visibilidade de manga comprida em poliéster 
bird's eye com fitas refletoras.

• Gola e punhos em ponto de canelado.
• Aberturas laterais.

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 2

• Punho elástico.

C3833

amarelo a.v. laranja a.v.

amarelo a.v. laranja a.v.
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amarelo a.v. laranja a.v.

• Uma fita refletora nas mangas e duas no peito e nas costas.

• Transpirável, de fácil secagem e resistente a encolher.

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 2

• T-shirt de alta visibilidade de manga curta em poliéster bird's      
eye com fitas refletoras.
• Gola redonda com abrange nas costuras interiores.

• Tecido fresco e ligeiro de alta permeabilidade do ar.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL
Tecido: 100% Poliéster (160 g/m2)

C3945

• T-shirt de alta visibilidade de manga comprida em 
poliéster bird's eye com fitas refltoras.
• Gola redonda com abrange nas costuras interiores.
• Duas fitas refletoras no peito, nas costas e mangas.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL
Tecido: 100% Poliéster (160 g/m2)

• Tecido fresco e ligeiro de alta permeabilidade do ar. 
• Punho elástico.

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 2

• Transpirável, de fácil secagem e resistente a encolher.

C3933

laranja a.v. amarelo a.v.

• Aberturas laterais.

Tecido: 100% Poliéster (160 g/m2)

• Gola em ponto de canelado.

• Pólo de alta visibilidade de manga curta em poliéster bird's eye       
com fitas refletoras.

• Transpirável, de fácil secagem e resistente a encolher.
• Tecido fresco e ligeiro de alta permeabilidade do ar.

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 2

• Uma fita refletora nas mangas e duas no peito e nas costas.
• Gola clássica com carcela de três botões e abrange nas costuras interiores.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL

C3880

• Duas fitas refletoras no peito, nas costas e nas mangas.

• Gola clássica com carcela de três botões e abrange nas 
costuras interiores.

• Tecido fresco e ligeiro de alta permeabilidade do ar.
• Transpirável, de fácil secagem e resistente a encolher.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL
Tecido: 100% Poliéster (160 g/m2)

• Pólo de alta visibilidade de manga comprida em poliéster 
bird's eye com fitas refletoras.

• Gola e punhos em ponto de canelado.
• Aberturas laterais.

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 2

• Punho elástico.

C3833

amarelo a.v. laranja a.v.

amarelo a.v. laranja a.v.
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Sweatshirt C9030

Calça C3915

WORKTEAM

157

WO
RK
TEA
M

156

• Gola clássica e fecho central de botões.
• Camisa de alta visibilidade de manga curta com fitas refletoras.

• Dois bolsos de chapa no peito com lapela de botão.
• Uma fita refletora nas mangas e duas no peito e nas costas. 
• Corpete nas costas.
• Botões na mesma tonalidade.

Tamanhos: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (105 g/m2)

C3810

amarelo a.v.laranja a.v.

amarelo a.v. laranja a.v.
Tecido A.V.: 100% Poliéster (280 g/m2)

• Punhos e cintura elásticos em ponto de canelado.

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 2
Protecção contra AMBENTES FRIOS EN 14058. Classe 1

• Abrange nas costuras interiores da gola e costuras reforçadas.
• Duas fitas refletoras no peito, nas costas e nas mangas.
• Suave e cálido acabado no interior.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL

• Sweatshirt clássica de alta visibilidade, de gola redonda com 
fitas refletoras.

C9030

Até o fim
do estoque

EN 14058

PROTECÇÃO FRIO

1
x
x
x

EN ISO 20471

2



Sweatshirt C9030

Calça C3915
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• Gola clássica e fecho central de botões.
• Camisa de alta visibilidade de manga curta com fitas refletoras.

• Dois bolsos de chapa no peito com lapela de botão.
• Uma fita refletora nas mangas e duas no peito e nas costas. 
• Corpete nas costas.
• Botões na mesma tonalidade.

Tamanhos: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (105 g/m2)

C3810

amarelo a.v.laranja a.v.

amarelo a.v. laranja a.v.
Tecido A.V.: 100% Poliéster (280 g/m2)

• Punhos e cintura elásticos em ponto de canelado.

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 2
Protecção contra AMBENTES FRIOS EN 14058. Classe 1

• Abrange nas costuras interiores da gola e costuras reforçadas.
• Duas fitas refletoras no peito, nas costas e nas mangas.
• Suave e cálido acabado no interior.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL

• Sweatshirt clássica de alta visibilidade, de gola redonda com 
fitas refletoras.

C9030

Até o fim
do estoque

EN 14058

PROTECÇÃO FRIO

1
x
x
x

EN ISO 20471
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• Duas fitas refletoras no peito e nas costas.

Tamanhos: M, L, XL, XXL

Tecido Interior (Acolchoado+Forro): 100% Poliéster (250 g/m2)
Tecido Exterior: 100% Poliéster (180 g/m2)

• Cavas ajustáveis.

• Um bolso no peito e dois laterais interiores com fecho de 
correr.Dois bolsos com fole e lapela de presilhas nos costados. 
Um bolso de chapa no peito com fecho de velcro no interior.

• Elástico nos laterais da cintura.

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 2

• Colete acolchoado de alta visibilidade em tecido Oxford com 
fitas refletoras.
• Gola alta e fecho de correr de náilon oculto por aba de 
presilhas.

C3209

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 2 (APENAS AMARELO AV)

• Duas fitas refletonas no peito, nas costas e nas mangas.

• Gola alta com fecho de correr de náilon de meio peito.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL

• Gola, punhos e cintura em ponto de canelado.

• Camisola de alta visibilidade em ponto grosso com fitas refletoras.

Tecido: 100% Acrílico (550 g/m2)

C5508

amarelo a.v. laranja a.v.

amarelo a.v. laranja a.v.

Ponto grosso

Tecido exterior
OXFORD

EN ISO 20471
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C4040

C4035

amarelo a.v. laranja a.v.

• Uma fita refletora no peito e nas costas.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL

• Um bolso no peito e dois laterais interiores    
com fecho de correr de náilon. 

• Casaco polar de alta visibilidade com            
fitas refletoras.

• Cordão elástico com peça ajustável no baixo.
• Punhos com elástico.

• Gola alta e fecho de correr de náilon.

Tecido: 100% Poliéster (260 g/m2)

amarelo a.v.

laranja a.v.

• Casaco polar de alta visibilidade com fitas refletoras. 

• Punho com elástico.

Protecção contra AMBENTES FRIOS EN 14058. Classe 1

Tecido: 100% Poliéster (260 g/m2)

• Cordão elástico com peça ajustável no baixo.

• Um bolso no peito e dois bolsos laterais interiores com fechos 
de correr de náilon.
• Duas fitas refletoras no peito, nas costas e nas mangas. 

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 3

• Gola alta e fecho de correr de náilon.



• Duas fitas refletoras no peito e nas costas.

Tamanhos: M, L, XL, XXL

Tecido Interior (Acolchoado+Forro): 100% Poliéster (250 g/m2)
Tecido Exterior: 100% Poliéster (180 g/m2)

• Cavas ajustáveis.

• Um bolso no peito e dois laterais interiores com fecho de 
correr.Dois bolsos com fole e lapela de presilhas nos costados. 
Um bolso de chapa no peito com fecho de velcro no interior.

• Elástico nos laterais da cintura.

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 2

• Colete acolchoado de alta visibilidade em tecido Oxford com 
fitas refletoras.
• Gola alta e fecho de correr de náilon oculto por aba de 
presilhas.

C3209

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 2 (APENAS AMARELO AV)

• Duas fitas refletonas no peito, nas costas e nas mangas.

• Gola alta com fecho de correr de náilon de meio peito.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL

• Gola, punhos e cintura em ponto de canelado.

• Camisola de alta visibilidade em ponto grosso com fitas refletoras.

Tecido: 100% Acrílico (550 g/m2)

C5508

amarelo a.v. laranja a.v.

amarelo a.v. laranja a.v.

Ponto grosso

Tecido exterior
OXFORD
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C4040

C4035

amarelo a.v. laranja a.v.

• Uma fita refletora no peito e nas costas.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL

• Um bolso no peito e dois laterais interiores    
com fecho de correr de náilon. 

• Casaco polar de alta visibilidade com            
fitas refletoras.

• Cordão elástico com peça ajustável no baixo.
• Punhos com elástico.

• Gola alta e fecho de correr de náilon.

Tecido: 100% Poliéster (260 g/m2)

amarelo a.v.

laranja a.v.

• Casaco polar de alta visibilidade com fitas refletoras. 

• Punho com elástico.

Protecção contra AMBENTES FRIOS EN 14058. Classe 1

Tecido: 100% Poliéster (260 g/m2)

• Cordão elástico com peça ajustável no baixo.

• Um bolso no peito e dois bolsos laterais interiores com fechos 
de correr de náilon.
• Duas fitas refletoras no peito, nas costas e nas mangas. 

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 3

• Gola alta e fecho de correr de náilon.
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S9535

S9530

S9320

• Colete Workshell de alta visibilidade com fitas refletoras.
ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 2

• Manga raglã e punhos ajustáveis com velcro.
• Cortes decorativos.
• Cordão elástico com peça ajustável no baixo.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL

• Gola alta e fecho de correr de náilon.
• Aba protetora interior com volta na parte superior 
protegendo o fecho de correr. 

Tecido: 96% Poliéster 4% Elastano (330 g/m2)

• Duas fitas refletoras no peito, nas costas e nas mangas.

• Tecido corta-ventos, repelente à água e resistente ao 
rasgo com membrana interior respirável e isolante no 
interior de alta capacidade térmica.

• Um bolso no peito e dois laterais interiores com fecho de 
correr de náilon.

• Uma fita refletora vertical nas mangas.
• Manga raglã e punhos ajustáveis com velcro.

• Um bolso no peito e dois laterais interiores com fecho   
de correr de náilon.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL
Tecido: 96% Poliéster 4% Elastano (330 g/m2)

• Cortes decorativos.

• Tecido corta-ventos, repelente à água e resistente ao 
rasgo com membrana interior respirável e isolante no 
interior de alta capacidade térmica.

• Casaco Workshell de alta visibilidade com fitas refletoras.
• Gola alta e fecho de correr de náilón.
• Aba protetora interior com volta na parte superior 
protegendo o fecho de correr. 

• Cordão elástico com peça ajustável no baixo.

amarelo a.v.laranja a.v.

• Gola alta e fecho de correr de náilon.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL

• Tecido corta-ventos, repelente à água e resistente ao 
rasgo com membrana interior respirável e isolante no interior 
de alta capacidade térmica.

• Colete Workshell de alta visibilidade com corpetes.

• Um bolso no peito e dois laterais interiores com fecho de 
correr de náilon. Um bolso de chapa com fecho de correr  
no interior. 
• Debruns refletores.
• Bainhas elásticas em contraste.

Tecido: 96% Poliéster 4% Elastano (330 g/m2)

amarelo a.v. laranja a.v.

amarelo a.v.laranja a.v.
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S9535

S9530

S9320

• Colete Workshell de alta visibilidade com fitas refletoras.
ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 2

• Manga raglã e punhos ajustáveis com velcro.
• Cortes decorativos.
• Cordão elástico com peça ajustável no baixo.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL

• Gola alta e fecho de correr de náilon.
• Aba protetora interior com volta na parte superior 
protegendo o fecho de correr. 

Tecido: 96% Poliéster 4% Elastano (330 g/m2)

• Duas fitas refletoras no peito, nas costas e nas mangas.

• Tecido corta-ventos, repelente à água e resistente ao 
rasgo com membrana interior respirável e isolante no 
interior de alta capacidade térmica.

• Um bolso no peito e dois laterais interiores com fecho de 
correr de náilon.

• Uma fita refletora vertical nas mangas.
• Manga raglã e punhos ajustáveis com velcro.

• Um bolso no peito e dois laterais interiores com fecho   
de correr de náilon.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL
Tecido: 96% Poliéster 4% Elastano (330 g/m2)

• Cortes decorativos.

• Tecido corta-ventos, repelente à água e resistente ao 
rasgo com membrana interior respirável e isolante no 
interior de alta capacidade térmica.

• Casaco Workshell de alta visibilidade com fitas refletoras.
• Gola alta e fecho de correr de náilón.
• Aba protetora interior com volta na parte superior 
protegendo o fecho de correr. 

• Cordão elástico com peça ajustável no baixo.

amarelo a.v.laranja a.v.

• Gola alta e fecho de correr de náilon.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL

• Tecido corta-ventos, repelente à água e resistente ao 
rasgo com membrana interior respirável e isolante no interior 
de alta capacidade térmica.

• Colete Workshell de alta visibilidade com corpetes.

• Um bolso no peito e dois laterais interiores com fecho de 
correr de náilon. Um bolso de chapa com fecho de correr  
no interior. 
• Debruns refletores.
• Bainhas elásticas em contraste.

Tecido: 96% Poliéster 4% Elastano (330 g/m2)

amarelo a.v. laranja a.v.

amarelo a.v.laranja a.v.
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C3700

C3200

Protecção contra AMBENTES FRIOS EN 14058. Classe 3

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL
Tecido Exterior: 100% Poliéster (180 g/m2)

IMPERMEABILIDADE EN343. Classe 3/1

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 3

• Parka acolchoada e impermeável em tecido Oxford, de alta 
visibilidade e com fitas refletoras.

• Fecho de correr de náilon de puxador duplo oculto por aba 
com presilhas. 
• Dois bolsos laterais semi-embutidos com lapela. Um bolso no 
peito de chapa no interior.

Tecido Interior (Acolchoado+Forro): 100% Poliéster (250 g/m2)

• Punho elástico no interior da manga.

• Uma fita refletora nos ombros e duas no peito, nas costas e 
nas mangas. 

• Gola tipo camiseiro com capuz interior ajustável com cordão.

amarelo a.v. laranja a.v.

• Parka acolchoada e impermeável em tecido Oxford, de alta 
visibilidade e com fitas refletoras.

• Fecho de correr de náilon oculto por aba por com presilha na 
cintura e passadores na gola.

• Gola alta com capuz desmontável ajustável com cordão.

• Dois bolsos laterais sobrepostos. Um bolso no peito de chapa 
no interior. 

• Punho elástico no interior da manga.

Tamanhos: XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL

• Duas fitas refletoras no peito, nas costas e nas mangas.

TTecido Exterior: 100% Poliéster (180 g/m2)
Tecido Interior (Acolchoado+Forro): 100% Poliéster (250 g/m2)

amarelo a.v. laranja a.v.
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EN 14058

PROTECÇÃO FRIO

3
x
x
x

EN ISO 20471

3

EN 343

1

3

IMPERMEABILIDADE

EN ISO 20471

3

C3720

S2010

Protecção contra AMBENTES FRIOS EN 14058. Classe 3

• Dois bolsos interiores com fecho de correr e um bolso auxiliar de    
fole com lapela de velcro no peito. Dois bolsos laterais semi-embutidos. 
Um bolso de chapa com fecho de correr e bolso compartimentado na 
manga. Um bolso no peito de chapa no interior.
• Uma fita refletora nos ombros e duas no peito, nas costas e nas mangas. 

• Piloto acolchoada e impermeável em tecido Oxford, de alta 
visibilidade, com mangas desmontável e fitas refletoras.

• Punhos e cintura elásticos em ponto de canelado.  

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL
Tecido Exterior: 100% Poliéster (180 g/m2)

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 3

• Gola alta e fecho de correr de náilon, sem capuz.

Tecido Interior (Acolchoado+Forro): 100% Poliéster (250 g/m2)

amarelo a.v. laranja a.v.

 -Revestido no interior.

 -Duas fitas refletoras nas perneiras.

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 3

Parte superior: Impermeável com fecho de correr           
de náilon.

Tecido de Rede: 100% Poliéster (60 g/m2)

IMPERMEABILIDADE EN343. Classe 3/1

 -Uma fita refletora nos ombros e duas no peito, nas 
costas e nas mangas.

 -Dois bolsos laterais sobrepostos. Um bolso de chapa  
no peito com velcro no interior.

Parte inferior: Calça impermeável com cintura elástica.

 -Baixo ajustável com presilhas.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Fato de água impermeável, de alta visibilidade com     
fitas refletoras.

 -Baixo ajustável com cordão.

 -Gola alta com capuz interior ajustável com cordão.

 -Punho elástico no interior da manga.

Tecido Exterior: 100% Poliéster (135 g/m2)

 -Aberturas laterais de acesso no interior.

amarelo a.v. laranja a.v.

Mangas
desmontáveis

Tecido
impermeável

Tecido exterior
OXFORD



EN 343

1

3

IMPERMEABILIDADE

EN 14058

PROTECÇÃO FRIO

3
x
x
x

EN ISO 20471

3

C3700

C3200

Protecção contra AMBENTES FRIOS EN 14058. Classe 3

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL
Tecido Exterior: 100% Poliéster (180 g/m2)

IMPERMEABILIDADE EN343. Classe 3/1

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 3

• Parka acolchoada e impermeável em tecido Oxford, de alta 
visibilidade e com fitas refletoras.

• Fecho de correr de náilon de puxador duplo oculto por aba 
com presilhas. 
• Dois bolsos laterais semi-embutidos com lapela. Um bolso no 
peito de chapa no interior.

Tecido Interior (Acolchoado+Forro): 100% Poliéster (250 g/m2)

• Punho elástico no interior da manga.

• Uma fita refletora nos ombros e duas no peito, nas costas e 
nas mangas. 

• Gola tipo camiseiro com capuz interior ajustável com cordão.

amarelo a.v. laranja a.v.

• Parka acolchoada e impermeável em tecido Oxford, de alta 
visibilidade e com fitas refletoras.

• Fecho de correr de náilon oculto por aba por com presilha na 
cintura e passadores na gola.

• Gola alta com capuz desmontável ajustável com cordão.

• Dois bolsos laterais sobrepostos. Um bolso no peito de chapa 
no interior. 

• Punho elástico no interior da manga.

Tamanhos: XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL

• Duas fitas refletoras no peito, nas costas e nas mangas.

TTecido Exterior: 100% Poliéster (180 g/m2)
Tecido Interior (Acolchoado+Forro): 100% Poliéster (250 g/m2)

amarelo a.v. laranja a.v.
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EN 14058

PROTECÇÃO FRIO

3
x
x
x

EN ISO 20471

3

EN 343

1

3

IMPERMEABILIDADE

EN ISO 20471

3

C3720

S2010

Protecção contra AMBENTES FRIOS EN 14058. Classe 3

• Dois bolsos interiores com fecho de correr e um bolso auxiliar de    
fole com lapela de velcro no peito. Dois bolsos laterais semi-embutidos. 
Um bolso de chapa com fecho de correr e bolso compartimentado na 
manga. Um bolso no peito de chapa no interior.
• Uma fita refletora nos ombros e duas no peito, nas costas e nas mangas. 

• Piloto acolchoada e impermeável em tecido Oxford, de alta 
visibilidade, com mangas desmontável e fitas refletoras.

• Punhos e cintura elásticos em ponto de canelado.  

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL
Tecido Exterior: 100% Poliéster (180 g/m2)

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 3

• Gola alta e fecho de correr de náilon, sem capuz.

Tecido Interior (Acolchoado+Forro): 100% Poliéster (250 g/m2)

amarelo a.v. laranja a.v.

 -Revestido no interior.

 -Duas fitas refletoras nas perneiras.

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 3

Parte superior: Impermeável com fecho de correr           
de náilon.

Tecido de Rede: 100% Poliéster (60 g/m2)

IMPERMEABILIDADE EN343. Classe 3/1

 -Uma fita refletora nos ombros e duas no peito, nas 
costas e nas mangas.

 -Dois bolsos laterais sobrepostos. Um bolso de chapa  
no peito com velcro no interior.

Parte inferior: Calça impermeável com cintura elástica.

 -Baixo ajustável com presilhas.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL

Fato de água impermeável, de alta visibilidade com     
fitas refletoras.

 -Baixo ajustável com cordão.

 -Gola alta com capuz interior ajustável com cordão.

 -Punho elástico no interior da manga.

Tecido Exterior: 100% Poliéster (135 g/m2)

 -Aberturas laterais de acesso no interior.

amarelo a.v. laranja a.v.

Mangas
desmontáveis

Tecido
impermeável

Tecido exterior
OXFORD



• Colete tipo safari alta visibilidade com fitas refletoras.
• Decote a bico e fecho de correr de náilon.
• Dois bolsos no peito de diferente tamanho com fole e pala de 
velcro. Dois bolsos laterais com fole e fecho de correr. Bolsos 
auxiliares sobrepostos com pala de velcro. Um bolso traseiro 
com fole e fecho de correr.
• Duas fitas refletoras no peito e nas costas.
• Bainha.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL
Tecido: 50% Poliéster 50% Algodão (250 g/m2)

C3647

• Dois bolsos com fole no peito de diferente tamanho e pala de 
velcro. Dois bolsos laterais com fole e fecho de correr. Bolsos 
auxiliares sobreposto com pala de velcro. Um bolso traseiro 
com fole e fecho de correr.

Tecido: 50% Poliéster 50% Algodão (250 g/m2)
Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL

• Decote a bico e fecho de correr de náilon.
• Colete tipo safari alta visibilidade.

• Bainha.

C3640

amarelo a.v.

laranja a.v. amarelo a.v.

laranja a.v.

PROTEC. CHAMA

EN ISO 14116

ANTIESTÁTICO

EN 1149 EN ISO 20471

2

EN ISO 20471

ANTIESTÁTICO

EN 1149

ANTIESTÁTICO EN 1149-5

• Colete antiestático de alta visibilidade con fitas refletoras. 
• Decote a bico e fecho de velcro amoldável.

• A separação entre os fios condutores do tecido ajuda a 
dissipar a carga electrostática acumulada, evitando assim a 
formação de faíscas que puderem provocar um incêndio.

Tamanhos: L, XL, XXL
Tecido: 98% Poliéster 2% Fibra antiestática (140 g/m2)

• Uma fita refletoras nos ombros e dois no peito e costas. 

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471

HVTT90

amarelo a.v.

PROTECÇAO CONTRA A CHAMA EN ISO 14116

• Decote em bico e fecho de velcro.

• Debruns a contraste.

ANTIESTÁTICO EN 1149-5
ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 2

Tamanhos: M, L, XL
Tecido: 98% Poliéster 2% Fibra antiestática (160 g/m2)

• Colete antiestático de alta visibilidade com fitas refletoras.

• Duas fitas refletoras nos ombros, peito e costas.

HVTT20

amarelo a.v.

laranja a.v.

Colete C3647

Calça C3915

Sapato P1201

Colete HVTT20

Calça C3915

Botas P1101

WO
RK
TEA
M

164

WORKTEAM

165



• Colete tipo safari alta visibilidade com fitas refletoras.
• Decote a bico e fecho de correr de náilon.
• Dois bolsos no peito de diferente tamanho com fole e pala de 
velcro. Dois bolsos laterais com fole e fecho de correr. Bolsos 
auxiliares sobrepostos com pala de velcro. Um bolso traseiro 
com fole e fecho de correr.
• Duas fitas refletoras no peito e nas costas.
• Bainha.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL
Tecido: 50% Poliéster 50% Algodão (250 g/m2)

C3647

• Dois bolsos com fole no peito de diferente tamanho e pala de 
velcro. Dois bolsos laterais com fole e fecho de correr. Bolsos 
auxiliares sobreposto com pala de velcro. Um bolso traseiro 
com fole e fecho de correr.

Tecido: 50% Poliéster 50% Algodão (250 g/m2)
Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL

• Decote a bico e fecho de correr de náilon.
• Colete tipo safari alta visibilidade.

• Bainha.

C3640

amarelo a.v.

laranja a.v. amarelo a.v.

laranja a.v.

PROTEC. CHAMA

EN ISO 14116

ANTIESTÁTICO

EN 1149 EN ISO 20471

2

EN ISO 20471

ANTIESTÁTICO

EN 1149

ANTIESTÁTICO EN 1149-5

• Colete antiestático de alta visibilidade con fitas refletoras. 
• Decote a bico e fecho de velcro amoldável.

• A separação entre os fios condutores do tecido ajuda a 
dissipar a carga electrostática acumulada, evitando assim a 
formação de faíscas que puderem provocar um incêndio.

Tamanhos: L, XL, XXL
Tecido: 98% Poliéster 2% Fibra antiestática (140 g/m2)

• Uma fita refletoras nos ombros e dois no peito e costas. 

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471

HVTT90

amarelo a.v.

PROTECÇAO CONTRA A CHAMA EN ISO 14116

• Decote em bico e fecho de velcro.

• Debruns a contraste.

ANTIESTÁTICO EN 1149-5
ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 2

Tamanhos: M, L, XL
Tecido: 98% Poliéster 2% Fibra antiestática (160 g/m2)

• Colete antiestático de alta visibilidade com fitas refletoras.

• Duas fitas refletoras nos ombros, peito e costas.

HVTT20

amarelo a.v.

laranja a.v.

Colete C3647

Calça C3915

Sapato P1201

Colete HVTT20

Calça C3915

Botas P1101
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• Colete de alta visibilidade com fitas refletoras.
• Decote em bico e fecho de velcro adaptável.
• Duas fitas refletoras no peito e nas costas.
• Acabado com bainhas em contraste.

Tamanhos: único
Tecido: 100% Poliéster (120 g/m2)

HVTT03

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 2

• Colete de alta visibilidade com fitas refletoras.

• Duas fitas refletoras no peito e nas costas.
• Acabado com bainhas em contraste.

Tamanhos: M, L, XL, XXL

• Decote em bico e fecho de correr de náilon.

Tecido: 100% Poliéster (120 g/m2)

C3610

amarelo a.v. laranja a.v.

verde

rosapreto

azul

EN ISO 20471

2

EN ISO 20471

2

EN ISO 20471

2

EN ISO 20471

1

EN ISO 20471

2

EN ISO 20471

1

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 2

• Acabado com bainhas em contraste.

• Colete de alta visibilidade com fitas refletoras.
• Decote em bico e fecho de velcro adaptável.
• Duas fitas refletoras no peito e nas costas.

Tecido: 100% Poliéster (120 g/m2)
Tamanhos: único

HVTT02

• Acabado com bainhas em contraste.

Tecido: 100% Poliéster (120 g/m2)

• Colete de alta visibilidade com fitas refletoras.
• Decote em bico e fecho de velcro adaptável.
• Duas fitas refletoras no peito e nas costas.

Tamanhos: único

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 2

HVTT01

amarelo a.v.laranja a.v. vermelho a.v.

Tecido: 100% Poliéster (120 g/m2)
Tamanhos: M, L, XL

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 1

• Colete combinado com fitas refletoras.
• Parte superior de alta visibilidade.
• Decote em bico e fecho de correr de náilon.
• Um bolso no peito transparente para identificador pessoal.
• Uma fita refletora nos ombros e duas no peito e nas costas.
• Acabado com bainhas.

C3615

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 1

• Colete de alta visibilidade com fitas refletoras.
• Parte superior de rede.

• Acabado com bainhas.

Tamanhos: L, XL
Tecido Superior da Rede: 100% Poliéster (60 g/m2)
Tecido Inferior: 100% Poliéster (120 g/m2)

• Decote em bico e fecho de correr de náilon.

• Uma fita refletora nos ombros, no peito e nas costas.
• Um bolso no peito transparente para identificador pessoal.

C3612

amarelo a.v.laranja a.v.

• Decote em bico e fecho de velcro adaptável.

• Acabado com bainhas.

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 2

• Colete em rede de alta visibilidade com fitas refletoras. 

• Uma fita refletora nos ombros e duas no peito e nas costas. 

Tamanhos: L, XL
Tecido: 100% Poliéster (110 g/m2)

C3613

amarelo a.v./pretoamarelo a.v./marinho

amarelo a.v. laranja a.v.

Tecido de rede

Tecido de rede
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• Colete de alta visibilidade com fitas refletoras.
• Decote em bico e fecho de velcro adaptável.
• Duas fitas refletoras no peito e nas costas.
• Acabado com bainhas em contraste.

Tamanhos: único
Tecido: 100% Poliéster (120 g/m2)

HVTT03

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 2

• Colete de alta visibilidade com fitas refletoras.

• Duas fitas refletoras no peito e nas costas.
• Acabado com bainhas em contraste.

Tamanhos: M, L, XL, XXL

• Decote em bico e fecho de correr de náilon.

Tecido: 100% Poliéster (120 g/m2)

C3610

amarelo a.v. laranja a.v.

verde

rosapreto

azul

EN ISO 20471

2

EN ISO 20471

2

EN ISO 20471

2

EN ISO 20471

1

EN ISO 20471

2

EN ISO 20471

1

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 2

• Acabado com bainhas em contraste.

• Colete de alta visibilidade com fitas refletoras.
• Decote em bico e fecho de velcro adaptável.
• Duas fitas refletoras no peito e nas costas.

Tecido: 100% Poliéster (120 g/m2)
Tamanhos: único

HVTT02

• Acabado com bainhas em contraste.

Tecido: 100% Poliéster (120 g/m2)

• Colete de alta visibilidade com fitas refletoras.
• Decote em bico e fecho de velcro adaptável.
• Duas fitas refletoras no peito e nas costas.

Tamanhos: único

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 2

HVTT01

amarelo a.v.laranja a.v. vermelho a.v.

Tecido: 100% Poliéster (120 g/m2)
Tamanhos: M, L, XL

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 1

• Colete combinado com fitas refletoras.
• Parte superior de alta visibilidade.
• Decote em bico e fecho de correr de náilon.
• Um bolso no peito transparente para identificador pessoal.
• Uma fita refletora nos ombros e duas no peito e nas costas.
• Acabado com bainhas.

C3615

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 1

• Colete de alta visibilidade com fitas refletoras.
• Parte superior de rede.

• Acabado com bainhas.

Tamanhos: L, XL
Tecido Superior da Rede: 100% Poliéster (60 g/m2)
Tecido Inferior: 100% Poliéster (120 g/m2)

• Decote em bico e fecho de correr de náilon.

• Uma fita refletora nos ombros, no peito e nas costas.
• Um bolso no peito transparente para identificador pessoal.

C3612

amarelo a.v.laranja a.v.

• Decote em bico e fecho de velcro adaptável.

• Acabado com bainhas.

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 2

• Colete em rede de alta visibilidade com fitas refletoras. 

• Uma fita refletora nos ombros e duas no peito e nas costas. 

Tamanhos: L, XL
Tecido: 100% Poliéster (110 g/m2)

C3613

amarelo a.v./pretoamarelo a.v./marinho

amarelo a.v. laranja a.v.

Tecido de rede

Tecido de rede



Sweatshirt S5505

Colete C3602

Calça C2911

Bota P1101

Polar S4001

Colete C3601

Calça C2911

Bota P1101

Jaqueta polar S4002

Colete C3601

Calça C2911

Bota P1101

• Bolso traseiro com fecho de correr.

• Duas fitas refletoras no peito e nas costas com faixa de         
alta visibilidade. 

• Sistema de retenção para emissoras.
• Dois bolsos de fole laterais com fita refletora e fecho de correr.

• Decote em bico e fecho de correr de náilon.

• Acabado com bainhas em contraste.
• Revestido de rede no interior.

Tamanho: único

• Colete em tecido Oxford com ajustes laterais, combinado    
com fitas refletoras.

Tecido: 100% Poliéster (180 g/m2)

• Um bolso com fecho de correr vertical e um bolso de chapa 
com lapela de velcro no peito.

• Fivelas reguláveis laterais.

C3602

• Bolso traseiro com fecho de correr.

• Sistema de retenção para emissoras.

Tecido: 100% Poliéster (180 g/m2)
Tamanho: único

• Decote em bico e fecho de correr de náilon.

• Revestido de rede no interior.

• Fita tecida em contraste, um bolso de chapa e um bolso de fole 
com lapela de velcro no peito.

• Dois bolsos laterais de fole com fitas refletoras e fecho de correr.

• Colete em tecido Oxford com ajustes laterais e fitas refletoras.

• Acabado com bainhas em contraste.

• Fivelas reguláveis laterais.
• Uma fita refletora no peito e nas costas.

C3601

marinho/amarelo a.v. marinho/laranja a.v. preto/vermelho

amarelo a.v. laranja a.v. vermelho

azul verde

Tecido
OXFORD

Tecido
OXFORD

preto
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Sweatshirt S5505

Colete C3602

Calça C2911

Bota P1101

Polar S4001

Colete C3601

Calça C2911

Bota P1101

Jaqueta polar S4002

Colete C3601

Calça C2911

Bota P1101

• Bolso traseiro com fecho de correr.

• Duas fitas refletoras no peito e nas costas com faixa de         
alta visibilidade. 

• Sistema de retenção para emissoras.
• Dois bolsos de fole laterais com fita refletora e fecho de correr.

• Decote em bico e fecho de correr de náilon.

• Acabado com bainhas em contraste.
• Revestido de rede no interior.

Tamanho: único

• Colete em tecido Oxford com ajustes laterais, combinado    
com fitas refletoras.

Tecido: 100% Poliéster (180 g/m2)

• Um bolso com fecho de correr vertical e um bolso de chapa 
com lapela de velcro no peito.

• Fivelas reguláveis laterais.

C3602

• Bolso traseiro com fecho de correr.

• Sistema de retenção para emissoras.

Tecido: 100% Poliéster (180 g/m2)
Tamanho: único

• Decote em bico e fecho de correr de náilon.

• Revestido de rede no interior.

• Fita tecida em contraste, um bolso de chapa e um bolso de fole 
com lapela de velcro no peito.

• Dois bolsos laterais de fole com fitas refletoras e fecho de correr.

• Colete em tecido Oxford com ajustes laterais e fitas refletoras.

• Acabado com bainhas em contraste.

• Fivelas reguláveis laterais.
• Uma fita refletora no peito e nas costas.

C3601

marinho/amarelo a.v. marinho/laranja a.v. preto/vermelho

amarelo a.v. laranja a.v. vermelho

azul verde

Tecido
OXFORD

Tecido
OXFORD

preto
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C2911

• Passadores. Argola.

• Reforço com lapela de velcro para joelheiras de protecção.

Tamanhos: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

• Calça de costura tripla com fitas refletoras.
• Dois bolsos de fole com abertura inclinada nos costados, um 
bolso relojoeiro, dois bolsos cargo laterais com fole inferior e 
lapela de velcro. Dois bolsos traseiros com fole inferior e 
lapela de velcro.

• Duas fitas refletoras de diferentes tamanhos nas perneiras.
• Cintura com ajustes laterais de velcro.

• Fecho de botão metálico e braguilha de fecho de correr.

Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (300 g/m2)

Costura
tripla

Sistema de
protecção
do joelho

Combine
com

joelheiras

cinzento marinho preto vermelho

Botas P1101

Calça C2911

T-shirt C3939

Cinto WFA501
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C2911

• Passadores. Argola.

• Reforço com lapela de velcro para joelheiras de protecção.

Tamanhos: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

• Calça de costura tripla com fitas refletoras.
• Dois bolsos de fole com abertura inclinada nos costados, um 
bolso relojoeiro, dois bolsos cargo laterais com fole inferior e 
lapela de velcro. Dois bolsos traseiros com fole inferior e 
lapela de velcro.

• Duas fitas refletoras de diferentes tamanhos nas perneiras.
• Cintura com ajustes laterais de velcro.

• Fecho de botão metálico e braguilha de fecho de correr.

Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (300 g/m2)

Costura
tripla

Sistema de
protecção
do joelho

Combine
com

joelheiras

cinzento marinho preto vermelho

Botas P1101

Calça C2911

T-shirt C3939

Cinto WFA501
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Tecido
camada dupla

Contra o frio

• Duas fitas refletoras nas perneiras.
• Elástico na cintura. Passadores.
• Fecho de botão e braguilha de fecho de correr.

Tamanhos: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 
52, 54, 56

• Calça direita de algodão com fitas refletoras.
• Dois bolsos de abertura inclinada nos 
costados, dois bolsos cargo laterais com lapela 
de velcro. Um bolso semi-embutido traseiro com 
fecho de presilha e botão.

Tecido: 100% Algodão (230 g/m2)

B1447

cinzento marinho

• Blusão com fitas refletoras.
• Gola tipo camiseiro e fecho de correr de náilon oculto.
• Dois bolsos de chapa no peito com fecho de correr de náilon.
• Duas fitas refletoras no peito, nas costas e mangas.
• Punho elástico.
• Fecho de velcro na cintura e elástico nos laterais.

Tamanhos: M (50/52), L (54/56), XL (58/60), XXL (62/64)
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (200 g/m2)

B1107

• Calça direita com fitas refletoras.

• Fecho de botão e braguilha de fecho de correr.

Tamanhos: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 
52, 54, 56, 58, 60
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (200 g/m2)

• Dois bolsos de abertura inclinada nos 
costados, dois bolsos cargo laterais com lapela 
de velcro. Um bolso semi-embutido traseiro com 
fecho de presilha e botão.

• Elástico na cintura. Passadores.
• Duas fitas refletoras nas perneiras.

B1407

• Interior em polar.

• Fecho e presilha e braguilha de fecho de correr. 

Tecido Exterior: 80% Poliéster 20% Algodão

• Duas fitas refletoras nas perneiras.

• Calça contra o frio com tecido de camada  
dupla e fitas refletoras.

• Acabamento resistente aos líquidos.
• Dois bolsos de abertura inclinada nos costados. 
Um bolso cargo lateral com lapela de velcro. Dois 
bolsos traseiros de chapa com lapela de velcro e 
um bolso de espátula duplo.

• Elástico na cintura. Passadores grossos.

Tamanhos: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 
52, 54, 56, 58/60

Tecido Interior: 100% Poliéster (Ext.+Int. 330 g/m2)

B1417

100%
Algodão

Blusão B1107

Calça B1407

Bota P1101

Colete S3207

Sweatshirt C9031

Calça B1417

Bota P1101

cinzentomarinhocinzento cinzento marinhomarinhopreto
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Tecido
camada dupla

Contra o frio

• Duas fitas refletoras nas perneiras.
• Elástico na cintura. Passadores.
• Fecho de botão e braguilha de fecho de correr.

Tamanhos: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 
52, 54, 56

• Calça direita de algodão com fitas refletoras.
• Dois bolsos de abertura inclinada nos 
costados, dois bolsos cargo laterais com lapela 
de velcro. Um bolso semi-embutido traseiro com 
fecho de presilha e botão.

Tecido: 100% Algodão (230 g/m2)

B1447

cinzento marinho

• Blusão com fitas refletoras.
• Gola tipo camiseiro e fecho de correr de náilon oculto.
• Dois bolsos de chapa no peito com fecho de correr de náilon.
• Duas fitas refletoras no peito, nas costas e mangas.
• Punho elástico.
• Fecho de velcro na cintura e elástico nos laterais.

Tamanhos: M (50/52), L (54/56), XL (58/60), XXL (62/64)
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (200 g/m2)

B1107

• Calça direita com fitas refletoras.

• Fecho de botão e braguilha de fecho de correr.

Tamanhos: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 
52, 54, 56, 58, 60
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (200 g/m2)

• Dois bolsos de abertura inclinada nos 
costados, dois bolsos cargo laterais com lapela 
de velcro. Um bolso semi-embutido traseiro com 
fecho de presilha e botão.

• Elástico na cintura. Passadores.
• Duas fitas refletoras nas perneiras.

B1407

• Interior em polar.

• Fecho e presilha e braguilha de fecho de correr. 

Tecido Exterior: 80% Poliéster 20% Algodão

• Duas fitas refletoras nas perneiras.

• Calça contra o frio com tecido de camada  
dupla e fitas refletoras.

• Acabamento resistente aos líquidos.
• Dois bolsos de abertura inclinada nos costados. 
Um bolso cargo lateral com lapela de velcro. Dois 
bolsos traseiros de chapa com lapela de velcro e 
um bolso de espátula duplo.

• Elástico na cintura. Passadores grossos.

Tamanhos: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 
52, 54, 56, 58/60

Tecido Interior: 100% Poliéster (Ext.+Int. 330 g/m2)

B1417

100%
Algodão

Blusão B1107

Calça B1407

Bota P1101

Colete S3207

Sweatshirt C9031

Calça B1417

Bota P1101

cinzentomarinhocinzento cinzento marinhomarinhopreto
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cinzento

marinho

• Reforços nos ombros e um bolso no peito com lapela de velcro.

Tecido: 100% Acrílico (520 g/m2)

• Duas fitas refletoras no peito, nas costas e mangas. Gola, punhos e 
cintura elásticos em ponto de canelado.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL

• Camisola de gola redonda em ponto grosso com fitas refletoras e 
combinado com sarja de igual tonalidade.

S5507

marinho brancoverde escuro

• Corpetes e fecho de correr de náilon oculto por aba com presilhas.

• Duas fitas refletoras no peito, nas costas e mangas.

• Parka acolchoada em tecido Oxford com fitas refletoras.
• Gola alta e capuz interior ajustável com cordão.

• Um bolso interior no peito com fecho de correr oculto e outro de fole com lapela de 
presilhas. Dois bolsos laterais de chapa com lapela de presilhas. Um bolso de chapa 
no peito com fecho de velcro no interior. Um bolso compartimentado na manga.

Tecido Exterior: 100% Poliéster (135 g/m2)
Tecido Interior (Acolchoado+Forro): 100% Poliéster (250 g/m2)

• Punho elástico no interior da manga. Cintura elástica nas costas.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL

S1008

Tamanhos: M, L, XL, XXL

• Camisa de manga comprida com fitas refletoras.

• Duas fitas refletoras no peito, nas costas e mangas.
• Punho de botão.

• Gola clássica e fecho central de botões.
• Dois bolsos de chapa no peito com lapela de botão.

• Costas com corpete. 

Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (105 g/m2)

B8007

marinhocinzento

• Colete tipo safari com fitas refletoras.

• Duas fitas refletoras no peito e nas costas.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL

• Bainhas.

Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (200 g/m2)

• Decote em bico e fecho de correr de náilon.
• Três bolsos no peito de diferente tamanho com 
fole e lapela de velcro. Argola metálica no bolso 
superior. Dois bolsos laterais com fole e fecho de 
correr nos costados. Bolsos auxiliares 
sobrepostos com lapela de velcro. Bolso traseiro 
com fole e fecho de correr.

S3107

marinho cinzento

• Colete acolchoado de gola alta com fitas refletoras.

• Duas fitas refletoras no peito e costas.

• Fecho de correr de náilon oculto por aba de presilhas.

• Cavas ajustáveis.
• Elástico nos laterais da cintura. 

Tamanhos: M, L, XL, XXL

• Um bolso interior no peito com fecho de correr. Dois bolsos interiores 
com fecho de correr nos costados. Dois bolsos laterais com fole e lapela 
de presilhas. Um bolso de chapa no peito com fecho de velcro no interior. 

Tecido Exterior: 100% Poliéster (80 g/m2)
Tecido Interior (Acolchoado+Forro): 100% Poliéster (250 g/m2)

S3207

marinho

• Dois bolsos de abertura inclinada nos costados, um bolso 
relojoeiro e um bolso semi-embutido traseiro com fecho botão e 
casa de botão.

• Calça de veludo com fitas refletoras.

• Duas fitas refletoras nas perneiras.

Tamanhos: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

• Fecho de botão e braguilha de fecho de correr.
• Sem elástico na cintura. Passadores.

Tecido: 100% Algodão (280 g/m2)

S7016

Tecido de veludo
calor + resistência

marinho cinzento

Ponto grosso

Tecido exterior
OXFORD

marinho

cinzento

Tecido: 80% Poliéster 20% Algodão (280 g/m2)

• Sweatshirt clássica de gola redonda com fitas refletoras. 

• Duas fitas refletoras no peito, nas costas e mangas.
• Suave e cálido acabado no interior.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL

• Gola, punhos e cintura elásticos em ponto de canelado. 

• Abrange nas costuras no interior da gola e costuras reforçadas. 

C9031

100%
Algodão
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cinzento

marinho

• Reforços nos ombros e um bolso no peito com lapela de velcro.

Tecido: 100% Acrílico (520 g/m2)

• Duas fitas refletoras no peito, nas costas e mangas. Gola, punhos e 
cintura elásticos em ponto de canelado.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL

• Camisola de gola redonda em ponto grosso com fitas refletoras e 
combinado com sarja de igual tonalidade.

S5507

marinho brancoverde escuro

• Corpetes e fecho de correr de náilon oculto por aba com presilhas.

• Duas fitas refletoras no peito, nas costas e mangas.

• Parka acolchoada em tecido Oxford com fitas refletoras.
• Gola alta e capuz interior ajustável com cordão.

• Um bolso interior no peito com fecho de correr oculto e outro de fole com lapela de 
presilhas. Dois bolsos laterais de chapa com lapela de presilhas. Um bolso de chapa 
no peito com fecho de velcro no interior. Um bolso compartimentado na manga.

Tecido Exterior: 100% Poliéster (135 g/m2)
Tecido Interior (Acolchoado+Forro): 100% Poliéster (250 g/m2)

• Punho elástico no interior da manga. Cintura elástica nas costas.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL

S1008

Tamanhos: M, L, XL, XXL

• Camisa de manga comprida com fitas refletoras.

• Duas fitas refletoras no peito, nas costas e mangas.
• Punho de botão.

• Gola clássica e fecho central de botões.
• Dois bolsos de chapa no peito com lapela de botão.

• Costas com corpete. 

Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (105 g/m2)

B8007

marinhocinzento

• Colete tipo safari com fitas refletoras.

• Duas fitas refletoras no peito e nas costas.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL

• Bainhas.

Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (200 g/m2)

• Decote em bico e fecho de correr de náilon.
• Três bolsos no peito de diferente tamanho com 
fole e lapela de velcro. Argola metálica no bolso 
superior. Dois bolsos laterais com fole e fecho de 
correr nos costados. Bolsos auxiliares 
sobrepostos com lapela de velcro. Bolso traseiro 
com fole e fecho de correr.

S3107

marinho cinzento

• Colete acolchoado de gola alta com fitas refletoras.

• Duas fitas refletoras no peito e costas.

• Fecho de correr de náilon oculto por aba de presilhas.

• Cavas ajustáveis.
• Elástico nos laterais da cintura. 

Tamanhos: M, L, XL, XXL

• Um bolso interior no peito com fecho de correr. Dois bolsos interiores 
com fecho de correr nos costados. Dois bolsos laterais com fole e lapela 
de presilhas. Um bolso de chapa no peito com fecho de velcro no interior. 

Tecido Exterior: 100% Poliéster (80 g/m2)
Tecido Interior (Acolchoado+Forro): 100% Poliéster (250 g/m2)

S3207

marinho

• Dois bolsos de abertura inclinada nos costados, um bolso 
relojoeiro e um bolso semi-embutido traseiro com fecho botão e 
casa de botão.

• Calça de veludo com fitas refletoras.

• Duas fitas refletoras nas perneiras.

Tamanhos: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

• Fecho de botão e braguilha de fecho de correr.
• Sem elástico na cintura. Passadores.

Tecido: 100% Algodão (280 g/m2)

S7016

Tecido de veludo
calor + resistência

marinho cinzento

Ponto grosso

Tecido exterior
OXFORD

marinho

cinzento

Tecido: 80% Poliéster 20% Algodão (280 g/m2)

• Sweatshirt clássica de gola redonda com fitas refletoras. 

• Duas fitas refletoras no peito, nas costas e mangas.
• Suave e cálido acabado no interior.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL

• Gola, punhos e cintura elásticos em ponto de canelado. 

• Abrange nas costuras no interior da gola e costuras reforçadas. 

C9031

100%
Algodão



marinho escuro

marinho

KR    O S
HW ELL shell

by W O R K T E A M

vermelho

Reforço nos
joelhos e assento

• Aba protectora interior com volta na parte superior 
protegendo o fecho de correr.

• Blusão Workshell com fitas refletoras.
• Gola alta e fecho de correr de náilon.

• Duas fitas refletoras no peito, nas costas e mangas.

• Cordão elástico com peça ajustável na cintura.

• Um bolso no peito e dois laterais interiores com fecho 
de correr de náilon.

• Manga raglã e punho ajustável com velcro.

• Tecido corta vento, repelente de água e resistente ao 
rasgo com membrana interior transpirável, isolante e 
interior de alta capacidade térmica. 

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL
Tecido: 96% Poliéster 4% Elastano (330 g/m2)

S9035

• Calça com reforços e fitas refletoras.

• Joelheiras e assento reforçados.

• Sem elástico na cintura.

• Passadores grossos.

Tamanhos: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 
56, 58/60, 62, 64, 66

• Baixos ajustáveis com cordão.

• Duas fitas refletoras nas perneiras.

• Fecho de botão e braguilha de fecho de correr.

Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (280 g/m2)

• Dois bolsos de abertura inclinada nos costados. Dois 
bolsos cargo laterais com lapela de botão oculto. Dois 
bolsos traseiros interiores com lapela em bico e botão.

C4016

Tamanhos
grandes

Workshell S9035

T-shirt C3939

Calça B4007

C3940

C3938

C3939

marinhocinzento

vermelhobranco

preto

marinho

• Duas fitas refletoras no peito, nas costas e mangas.

Tecido: 100% Poliéster (160 g/m2)

• T-shirt de manga comprida em poliéster “bird's eye”com fitas refletoras.
• Gola redonda com abrange nas costuras no interior.

• Punho elástico.
• Tecido fresco e ligeiro de alta permeabilidade do ar.
• Transpirável, de secagem fácil e resistente a encolher.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL

• T-shirt de manga curta em poliéster “bird's eye” com fitas refletoras.
• Gola redonda com abrange nas costuras no interior.
• Uma fita refletora nas mangas e dois no peito e nas costas.
• Tecido fresco e ligeiro de alta permeabilidade do ar.
• Transpirável, de fácil secagem e resistente a encolher.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL
Tecido: 100% Poliéster (160 g/m2)

• Transpirável, de secagem rápida e resistente a encolher.

• T-shirt combinado de manga curta em poliéster “bird's eye” com 
fitas refletoras.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL

• Gola redonda com abrange nas costuras no interior.

Tecido: 100% Poliéster (160 g/m2)

• Uma fita refletora nas mangas e duas no peito e nas costas.
• Tecido fresco e ligeiro de alta permeabilidade do ar.

vermelho/preto
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marinho escuro

marinho

KR    O S
HW ELL shell

by W O R K T E A M

vermelho

Reforço nos
joelhos e assento

• Aba protectora interior com volta na parte superior 
protegendo o fecho de correr.

• Blusão Workshell com fitas refletoras.
• Gola alta e fecho de correr de náilon.

• Duas fitas refletoras no peito, nas costas e mangas.

• Cordão elástico com peça ajustável na cintura.

• Um bolso no peito e dois laterais interiores com fecho 
de correr de náilon.

• Manga raglã e punho ajustável com velcro.

• Tecido corta vento, repelente de água e resistente ao 
rasgo com membrana interior transpirável, isolante e 
interior de alta capacidade térmica. 

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL
Tecido: 96% Poliéster 4% Elastano (330 g/m2)

S9035

• Calça com reforços e fitas refletoras.

• Joelheiras e assento reforçados.

• Sem elástico na cintura.

• Passadores grossos.

Tamanhos: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 
56, 58/60, 62, 64, 66

• Baixos ajustáveis com cordão.

• Duas fitas refletoras nas perneiras.

• Fecho de botão e braguilha de fecho de correr.

Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (280 g/m2)

• Dois bolsos de abertura inclinada nos costados. Dois 
bolsos cargo laterais com lapela de botão oculto. Dois 
bolsos traseiros interiores com lapela em bico e botão.

C4016

Tamanhos
grandes

Workshell S9035

T-shirt C3939

Calça B4007

C3940

C3938

C3939

marinhocinzento

vermelhobranco

preto

marinho

• Duas fitas refletoras no peito, nas costas e mangas.

Tecido: 100% Poliéster (160 g/m2)

• T-shirt de manga comprida em poliéster “bird's eye”com fitas refletoras.
• Gola redonda com abrange nas costuras no interior.

• Punho elástico.
• Tecido fresco e ligeiro de alta permeabilidade do ar.
• Transpirável, de secagem fácil e resistente a encolher.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL

• T-shirt de manga curta em poliéster “bird's eye” com fitas refletoras.
• Gola redonda com abrange nas costuras no interior.
• Uma fita refletora nas mangas e dois no peito e nas costas.
• Tecido fresco e ligeiro de alta permeabilidade do ar.
• Transpirável, de fácil secagem e resistente a encolher.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL
Tecido: 100% Poliéster (160 g/m2)

• Transpirável, de secagem rápida e resistente a encolher.

• T-shirt combinado de manga curta em poliéster “bird's eye” com 
fitas refletoras.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL

• Gola redonda com abrange nas costuras no interior.

Tecido: 100% Poliéster (160 g/m2)

• Uma fita refletora nas mangas e duas no peito e nas costas.
• Tecido fresco e ligeiro de alta permeabilidade do ar.

vermelho/preto
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marinho/amarelo a.v.marinho/laranja a.v.

• Gola tipo camiseiro e fecho de correr de náilon com puxador 
duplo oculto por aba com velcro.
• Um bolso no peito interior com fecho de correr de náilon, dois 
bolsos de chapa de abertura inclinada nos costados. Um bolso 
traseiro de chapa e um bolso de espátula.

• Fato macaco com fitas refletoras-fluorescentes.

• Uma fita fluorescente com uma fita refletora no peito, nas 
costas, nos ombros, mangas e perneiras.
• Punho com presilha metálica.

Tamanhos: 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64

• Elástico nas costas.

Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (200 g/m2)

B5236

marinho/laranja a.v.marinho/amarelo a.v.

• Duas fitas fluorescentes com uma fita refletora                 
nas perneiras.

Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (200 g/m2)

• Calça direita com fitas refletoras-fluorescentes.
• Dois bolsos de abertura inclinada nos costados, dois 
bolsos cargo laterais com lapela de velcro. Um bolso     
semi-embutido traseiro com fecho de presilha e botão.

• Fecho de botão e braguilha de fecho correr.

Tamanhos: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

• Elástico na cintura. Passadores.

B1436

• Bainha.

• Duas fitas fluorescentes com uma fita refletora no 
peito e nas costas. 

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL

• Três bolsos no peito de diferente tamanho com fole 
e lapela de velcro. Argola metálica no bolso superior. 
Dois bolsos laterais com fole e fecho de correr nos 
costados. Bolsos auxiliares sobrepostos com lapela 
de velcro. Bolso traseiro com fole e fecho de correr.

• Colete tipo safari com fitas refletoras-fluorescentes.

Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (200 g/m2)

• Decote em bico e fecho de correr de náilon.

S3136

marinho/laranja a.v.marinho/amarelo a.v.

• Uma fita fluorescente com uma fita refletora nas 
mangas e duas no peito e nas costas.

• Gola redonda com abrange nas costuras no interior.

• T-shirt clássica de manga curta em tecido piqué 
com fitas refletoras-fluorescentes.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL
Tecido: 100% Poliéster (170 g/m2)

C3936

• T-shirt clássica de manga comprida em tecido piqué 
e fitas refletoras-fluorescentes.
• Gola redonda com abrange nas costuras no interior.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL
Tecido: 100% Poliéster (170 g/m2)

• Duas fitas fluorescentes com uma fita refletora no 
peito, nas costas e mangas.
• Punho elástico. 

C3937marinho/laranja a.v. marinho/amarelo a.v.

marinho/laranja a.v. marinho/amarelo a.v.

Fato macaco B5236

Bota P1101

T-shirt C3937

Colete S3136

Calça B1436

Bota P1101
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marinho/amarelo a.v.marinho/laranja a.v.

• Gola tipo camiseiro e fecho de correr de náilon com puxador 
duplo oculto por aba com velcro.
• Um bolso no peito interior com fecho de correr de náilon, dois 
bolsos de chapa de abertura inclinada nos costados. Um bolso 
traseiro de chapa e um bolso de espátula.

• Fato macaco com fitas refletoras-fluorescentes.

• Uma fita fluorescente com uma fita refletora no peito, nas 
costas, nos ombros, mangas e perneiras.
• Punho com presilha metálica.

Tamanhos: 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64

• Elástico nas costas.

Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (200 g/m2)

B5236

marinho/laranja a.v.marinho/amarelo a.v.

• Duas fitas fluorescentes com uma fita refletora                 
nas perneiras.

Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (200 g/m2)

• Calça direita com fitas refletoras-fluorescentes.
• Dois bolsos de abertura inclinada nos costados, dois 
bolsos cargo laterais com lapela de velcro. Um bolso     
semi-embutido traseiro com fecho de presilha e botão.

• Fecho de botão e braguilha de fecho correr.

Tamanhos: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56

• Elástico na cintura. Passadores.

B1436

• Bainha.

• Duas fitas fluorescentes com uma fita refletora no 
peito e nas costas. 

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL

• Três bolsos no peito de diferente tamanho com fole 
e lapela de velcro. Argola metálica no bolso superior. 
Dois bolsos laterais com fole e fecho de correr nos 
costados. Bolsos auxiliares sobrepostos com lapela 
de velcro. Bolso traseiro com fole e fecho de correr.

• Colete tipo safari com fitas refletoras-fluorescentes.

Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (200 g/m2)

• Decote em bico e fecho de correr de náilon.

S3136

marinho/laranja a.v.marinho/amarelo a.v.

• Uma fita fluorescente com uma fita refletora nas 
mangas e duas no peito e nas costas.

• Gola redonda com abrange nas costuras no interior.

• T-shirt clássica de manga curta em tecido piqué 
com fitas refletoras-fluorescentes.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL
Tecido: 100% Poliéster (170 g/m2)

C3936

• T-shirt clássica de manga comprida em tecido piqué 
e fitas refletoras-fluorescentes.
• Gola redonda com abrange nas costuras no interior.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL
Tecido: 100% Poliéster (170 g/m2)

• Duas fitas fluorescentes com uma fita refletora no 
peito, nas costas e mangas.
• Punho elástico. 

C3937marinho/laranja a.v. marinho/amarelo a.v.

marinho/laranja a.v. marinho/amarelo a.v.

Fato macaco B5236

Bota P1101

T-shirt C3937

Colete S3136

Calça B1436

Bota P1101



A norma internacional EN ISO 20471 vem substituir a sua predecessora EN 471 e 
determina requisitos para a roupa de protecção de alta visibilidade capaz de sinalizar 
visualmente a presença do utente. A roupa de alta visibilidade está destinada a fazer 
visível o utilizador com qualquer tipo de luz quando é visto por condutores de viaturas 
ou outros equipos mecanizados em condições de luz diurna e tras ser iluminado por 
uns farois na escuridão. Não é aplicável a situações de médio e baixo risco. São 
incluídos requisitos de prestações para cores e a retroflexão, assim como outros 
referentes às áreas mínimas e à disposição dos materiais usados na roupa de 
protecção. Para além disso, determinam-se as propriedades fisiológicas do tecido, 
medindo a resistência térmica e a resistência ao vapor de água em condições 
estacionárias (ensaio de transpirabilidade, EN 31092). 

A roupa de alta visibilidade é agrupada em três classes relacionadas com a avaliação 
de riscos. Cada classe deve têr umas superfícies mínimas dos materiais que 
constituem a peça segundo é indicado na seguinte grelha:

A classe de roupa é determinada pela superfície mais pequena de material visível. 
Todos os lados da roupa têm que estar feitos em material de alta visibilidade. Para 
garantir a visibilidade de todos os lados (360º de visibilidade) é importante que as fitas 
retro-refletoras horizontáis e o material fluorescente cubram o torso, as perneiras e as 
mangas. É por isto que toda a nossa roupa, incluindo os pólos de manga curta, levam 
fitas refletoras nas mangas. 

A classe pode obter-se com uma peça só ou por meio dum conjunto de peças, por 
exemplo, uma calça ou um casaco com uma determinada classe podem ser 
classificados numa classe maior se o conjunto cumprir o requisito mínimo de área da 
zona visível efectiva quando se leva a peça de roupa.

UNE EN ISO 20471

NORMA
INTERNACIONAL
ROUPA DE ALTA
VISIBILIDADE

EN ISO 20471

Material combinado 0,20  --  --

MATERIAL CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 3 

Material de fundo 0,14 0,50 0,80

Material retro-refletor 0,10 0,13 0,20

Norma nacional estadounidense para roupa e acessórios de seguridade de alta 
visibilidade. A norma apresenta três classes de rendimento de peças de vestuário 
basadas na quantidade de materiais visíveis e no desenho, identifica os tipos de peças de 
vestuário em razão dos ajustes do uso e as actividades de trabalho a realizar. Isto é 
designado como fora da estrada (tipo O), controle de tráfico vial e temporal (tipo R) ou 
actividades de seguridade pública (tipo P). Para cumprir com ANSI / ISEA 107, o material 
do fundo de um artigo e o material retrorreflectora ou combinado deve ser provado por um 
laboratório acreditado. O fabricante do artigo deve verificar que a peça cumpre com todos 
os requisitos da norma. 

ANSI / ISEA 107ANSI 107

NORMAS
EUROPEIAS
DE PROTECÇÃO

A roupa que segue essa norma, esta desenhada para proteger ao usuário em âmbitos 
frios. Protegendo ao usuário da exposição ao frio e os riscos que pode ocasionar.

EN 14058 / Frio

Roupa de protecção contra a chuva. Esta norma especifica as propriedades da 
prenda contra o vapor de água o a penetração da mesma prenda, factores que pode 
afectar o usuário. 

EN 343 / Chuva

EN 14058

PROTECCIÓN FRÍO

EN 343

PROTEC. LLUVIA
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