
Actualmente os mais novos desfrutam realizando 

actividades de cozinha ou simplesmente querem 

vestir igual aos pais para ajudá-los em trabalhos 

como arranjar o carro ou a limpeza da casa. 

WORKTEAM dispõe de uma linha de peças para que 

os mais pequenos da casa possam participar nas 

actividades com a máxima seguridade e com um 

amplio leque de cores e divertidos desenhos.

WORKTEAM dispõe de uma linha de peças para que 

os mais pequenos da casa possam participar nas 

actividades com a máxima seguridade e com um 

amplio leque de cores e divertidos desenhos.
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AS CRIANÇAS



S8130

S8120

S8110

• Gola tipo camiseiro e fecho de correr de náilon oculto.

• Gola, faixa na manga e punhos combinados.

• Fato macaco criança combinado.

• Um bolso traseiro de chapa e um bolso de espátula.

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

• Um bolso no peito de chapa com fecho de correr de náilon, dois 
bolsos de abertura inclinada nos costados.

• Elástico nas costas.

Tamanhos: 6, 8, 10, 12, 14, 16

• Manga comprida com punho elástico.

B1000

royal/amarelo vermelho/verde

• Bainha da mesma cor.

Tamanhos: 6/8, 10/12, 14/16

• Duas fitas refletoras no peito e nas costas.

Tecido: 100% Poliéster (130 g/m2)

• Decote em bico e fecho de velcro adaptável.
• Colete criança de alta visibilidade com fitas refletoras.

HVTT05

amarelo a.v.

• Gola alta e fecho de correr de nailon de puxador duplo 
oculto por lapela. Velcro na gola com lapela.
• Dois bolsos de fole no peito com lapelas de velcro e 
puxadores a contraste. Dois bolsos com abertura redonda 
nos laterais. Dois bolsos laterais de fole de diferentes 
tamanhos com lapela de velcro e puxadores a contraste. 
Dois bolsos traseiros com lapela de velcro e puxadores a 
contraste. 
• Punho com elástico.
• Cós extensível nas costas e presilha.

• Fato-macaco de criança, combinado con vivos refletores e 
presilhas a contraste.

Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (200 g/m2)
Tamanhos: 4, 8, 12, 16

B1010
preto/amarelocinzento/vermelho

laranja a.v./verde caça

• Casaco criança Workshell com corpetes e vincos 
em contraste.

• Punhos ajustáveis com velcro.

Tecido: 96% Poliéster 4% Elastano (300 g/m2)

• Dois bolsos laterais interiores com fecho de 
correr de náilon.

• Cordão elástico com peça ajustável no baixo.

Tamanhos: 8, 10, 12, 14

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

• Fecho de correr de fecho inverso.

• Gola alta e abrange nas costuras interiores.

verde caça/castanho

Tecido: 96% Poliéster 4% Elastano (300 g/m2)

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

• Casaco criança Workshell com corpetes e 
vincos em contraste.
• Gola alta e abrange nas costuras interiores.
• Fecho de correr de náilon.

• Dois bolsos laterais interiores com fecho de 
correr de náilon.
• Punho ajustável com velcro.
• Fecho de correr de fecho inverso.
• Cordão elástico com peça ajustável no baixo.

Tamanhos: 8, 10, 12, 14

verde caça

Tecido Exterior: 100% Poliéster (150 g/m2)
Tamanhos: 8, 10, 12, 14

• Dois bolsos de abertura redonda nos costados, um bolso 
de carga lateral com fole central e lapela de presilha oculta. 
Dois bolsos traseiros interiores com fecho de correr.

• Elástico nos laterais da cintura e abrange nas costuras 
interiores. Passadores. 

Tecido Interior: 100% Poliéster (65 g/m2)

• Fecho de presilha metálica e braguilha de fecho de 
correr. Revestido.

• Calça criança impermeável.

• Pregas nas joelheiras.

Tecido
impermeável

Costuras
termo-seladas
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• Gola tipo camiseiro e fecho de correr de náilon oculto.

• Gola, faixa na manga e punhos combinados.

• Fato macaco criança combinado.

• Um bolso traseiro de chapa e um bolso de espátula.

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

• Um bolso no peito de chapa com fecho de correr de náilon, dois 
bolsos de abertura inclinada nos costados.

• Elástico nas costas.

Tamanhos: 6, 8, 10, 12, 14, 16

• Manga comprida com punho elástico.

B1000

royal/amarelo vermelho/verde

• Bainha da mesma cor.

Tamanhos: 6/8, 10/12, 14/16

• Duas fitas refletoras no peito e nas costas.

Tecido: 100% Poliéster (130 g/m2)

• Decote em bico e fecho de velcro adaptável.
• Colete criança de alta visibilidade com fitas refletoras.

HVTT05

amarelo a.v.

• Gola alta e fecho de correr de nailon de puxador duplo 
oculto por lapela. Velcro na gola com lapela.
• Dois bolsos de fole no peito com lapelas de velcro e 
puxadores a contraste. Dois bolsos com abertura redonda 
nos laterais. Dois bolsos laterais de fole de diferentes 
tamanhos com lapela de velcro e puxadores a contraste. 
Dois bolsos traseiros com lapela de velcro e puxadores a 
contraste. 
• Punho com elástico.
• Cós extensível nas costas e presilha.

• Fato-macaco de criança, combinado con vivos refletores e 
presilhas a contraste.

Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (200 g/m2)
Tamanhos: 4, 8, 12, 16

B1010
preto/amarelocinzento/vermelho

laranja a.v./verde caça

• Casaco criança Workshell com corpetes e vincos 
em contraste.

• Punhos ajustáveis com velcro.

Tecido: 96% Poliéster 4% Elastano (300 g/m2)

• Dois bolsos laterais interiores com fecho de 
correr de náilon.

• Cordão elástico com peça ajustável no baixo.

Tamanhos: 8, 10, 12, 14

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

• Fecho de correr de fecho inverso.

• Gola alta e abrange nas costuras interiores.

verde caça/castanho

Tecido: 96% Poliéster 4% Elastano (300 g/m2)

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

• Casaco criança Workshell com corpetes e 
vincos em contraste.
• Gola alta e abrange nas costuras interiores.
• Fecho de correr de náilon.

• Dois bolsos laterais interiores com fecho de 
correr de náilon.
• Punho ajustável com velcro.
• Fecho de correr de fecho inverso.
• Cordão elástico com peça ajustável no baixo.

Tamanhos: 8, 10, 12, 14

verde caça

Tecido Exterior: 100% Poliéster (150 g/m2)
Tamanhos: 8, 10, 12, 14

• Dois bolsos de abertura redonda nos costados, um bolso 
de carga lateral com fole central e lapela de presilha oculta. 
Dois bolsos traseiros interiores com fecho de correr.

• Elástico nos laterais da cintura e abrange nas costuras 
interiores. Passadores. 

Tecido Interior: 100% Poliéster (65 g/m2)

• Fecho de presilha metálica e braguilha de fecho de 
correr. Revestido.

• Calça criança impermeável.

• Pregas nas joelheiras.

Tecido
impermeável

Costuras
termo-seladas
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• Avental criança com peitilho em uma cor.

Tamanhos: 4, 8, 12

• Fita no pescoço. Faixas para ajustar na cintura.

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

• Um bolso central compartimentado.

Fabricação
especial

Centenas de cores
disponíveis

• Jaqueta de cozinha: combinada de manga comprida. Gola Mão e fecho duplo 
cruzado de presilhas ocultas. Debruns em contrastes. Punhos virados. Gola e 
punhos impressos.

Conjunto criança de cozinha:

Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (160 g/m2)
Tamanhos: 4, 8, 12, 16

• Complementos: Avental com peitilho combinado. Um bolso arredondado 
central compartimentado. Fita no pescoço. Faixas para ajustar na cintura. Gorro 
francês de cozinha  com debruns em contraste. Dobras na parte superior e 
ajuste com velcro na   parte posterior para uma melhor regulação.

WSK5001

M1000
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• Jardineira com meias costas cobertas.
• Suspensórios com elástico e fivelas automáticas.
• Um bolso no peito de chapa compartimentado com lapela de velcro, 
dois bolsos de abertura inclinada nos costados.
• Um bolso traseiro de chapa e um bolso de espátula.
• Fecho de botões nos laterais e braguilha de fecho de correr de náilon. 
• Elástico nas costas.

Tamanhos: 4, 8, 12, 16
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (200 g/m2)

B2701

• Um bolso traseiro semi-inserido.

• Fecho de botão e braguilha de fecho de correr. 

• Calça criança recta com dois bolsos de abertura 
inclinada nos costados.

• Elástico na cintura. Passadores.

Tamanhos: 4, 8, 12
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (200 g/m2)

B1406

Fabricação
especial

Centenas de cores
disponíveis

Fabricação
especial

Centenas de cores
disponíveis

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

• Bata criança com gola sobreposta e fecho central de 
três botões.

Tamanhos: 4, 8, 12

• Um bolso no peito e dois laterais de chapa.
• Manga comprida e cinto nas costas.

B6800

Fabricação
especial

Centenas de cores
disponíveis



• Avental criança com peitilho em uma cor.

Tamanhos: 4, 8, 12

• Fita no pescoço. Faixas para ajustar na cintura.

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

• Um bolso central compartimentado.

Fabricação
especial

Centenas de cores
disponíveis
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• Fecho de botões nos laterais e braguilha de fecho de correr de náilon. 
• Elástico nas costas.

Tamanhos: 4, 8, 12, 16
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (200 g/m2)
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• Bata criança com gola sobreposta e fecho central de 
três botões.

Tamanhos: 4, 8, 12

• Um bolso no peito e dois laterais de chapa.
• Manga comprida e cinto nas costas.
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