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 Gama de Joelheiras 
 Cuidando dos seus joelhos 

 As joelheiras Portwest oferecem uma gama de protecção do 
joelho de acordo com cada situação, tipo 1 (com correia), tipo 
2 (de inserção ) e tipo 3 (de ajoelhamento). Todas as joelheiras 
da Portwest utilizam material de alta densidade para dar ao 
utilizador a melhor protecção possível para os seus joelhos, 
qualquer que seja o risco. Materiais diversos tais como espuma 
de EVA, borracha de neopreno e inserções de gel de silicone são 
utilizados para garantir o máximo conforto. Ergonomia é uma 
característica fundamental no design das nossas joelheiras, 
re�ectido no feedback positivo que recebemos nos ensaios 
com utilizadores. 

 Cuidando dos seus joelhos 

 Joelheira de alta densidade 
 Fabricada em poliuretano de alta 
densidade é su�cientemente forte e 
espessa para proteger o seu joelho. O seu 
design com ranhuras proporciona boa 
estabilidade. Também impede a absorção 
de água tornando-a ideal para trabalhar em 
ambientes húmidos. 

  poliuretano 
  Preto 

 Ajustável 

 Tipo 1 Joelheiras com correia 

 Ideal para Ambientes Húmidos 

 Não Vai Marcar ou Arranhar a Sua 
Superfície de Trabalho 

 Canelado para 
Estabilidade Extra 

 Joelheira Plana   
 EN 14404:2004+A1:2010   TIPO 1   NÍVEL  1

 Excelente protecção e estabilidade em todos 
os tipos de piso. Os materiais planos 
moldados são leves e evitam marcas e 
arranhões na superfície de trabalho. O seu 
design ergonómico fornece toda a protecção 
total e conforto com excelente aderência 
para evitar deslizamentos. Cintas ajustáveis 
para ajuste seguro e �exível em todos os 
momentos. 

  TPR, Espuma EPE, Poliéster 

  Branco 
 Ajustável 

 EN 14404:2004+A1:2010 
 A presente Norma especi�ca os requisitos para joelheiras de tipo 1 e tipo 2. Tipo 2 são 
joelheiras de inserção e tipo 1 joelheiras de correia. O nível de protecção oferecido varia de 
um nível de 0 a 2. O nível 2 oferece a protecção mais elevada. 
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 Joelheira Ultimate Gel   
 EN 14404 TIPO 1   NÍVEL  1

 Funcional e tecnicamente inovadora, a KP40 
oferece protecção e conforto superior aos 
utilizadores. O Gel de silicone adapta-se ao seu 
joelho para um conforto inigualável, enquanto o 
exterior em PVC resistente à abrasão assegura 
protecção máxima e uma vida útil mais longa. A 
parte exterior foi projectada para dar uma 
grande estabilidade, distribuindo o seu peso 
uniformemente sobre uma área ampla. Correias 
ajustáveis para permitir uma grande �exibilidade 
para a montagem, proporcionando conforto 
para a parte de trás da perna. 

  Capa PVC, Nylon, Espuma 
EVA, Neopreno 

  Preto/Turquesa 
 Ajustável 

 Joelheira Super Gel  
 EN 14404 TIPO 1   NÍVEL  0

 Um casco exterior protege o joelho de objectos 
pontiagudos, enquanto uma almofada de gel 
de silicone interna age como um amortecedor 
para as articulações. A parte exterior apresenta 
também um design de tracção de base que 
permite facilidade de movimento enquanto 
trabalha. Correias elásticas de alta qualidade 
�xam a joelheira no seu lugar, não sendo 
excessivamente obstrutiva. 

  Capa PVC, Nylon, Espuma 
EVA, Neopreno 

  Preto 
 Ajustável 

 Joelheira Leve   
 EN 14404 TIPO 1   NÍVEL  0

 Tão leve, que nem não vai sentir que a está a 
usar. Projectada para envolver o seu joelho, 
moldando-se à sua forma através de duas correias. 
A parte exterior resistente oferece protecção 
aos seus joelhos contra objectos cortantes e 
superfícies irregulares. O seu centro de espuma 
espessa amortece o seu joelho, enquanto o 
seu tecido interior respirável permite que o ar 
circule evitando a acumulação de humidade. 

  Nylon, Espuma EVA, Plástico 

  Preto 

  Laranja Alta Visibilidade 
 Ajustável 

 Proteja os Joelhos de Superfícies Duras e Ásperas 

 Tipo 1 Joelheiras com correia 
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 Tipo 2 Joelheiras de inserção 

 Joelheira Portwest  
 EN 14404 TIPO 2   NÍVEL  0

 A última palavra em protecção no joelho e 
conforto para o usuário! Ergonomicamente 
projetadas proporcionam durabilidade, 
conforto e protecção. Esta joelheira é 
compatível com todas as peças de vestuário 
Portwest e não impede o utilizador em 
qualquer forma de caminhar. 

  Espuma EVA 
  Preto   Tamanho Único 

 21.5cm X 16.5cm 1.5cm 

 Joelheira CE    
 EN 14404 TIPO 2   NÍVEL  1

 Protecção inovadora do joelho em 
conformidade com as mais recentes normas 
europeias. O KP44 é ideal para comerciantes, 
canalizadores ou ladrilhadores. Vendido em 
pares. 

  Espuma EVA 
  Preto  Tamanho Único 

 24cm x 16.5cm x 2cm 

 Joelheira PW Ultra    
 EN 14404 TIPO 2   NÍVEL  1

 A joelheira PW Ultra tem por base uma grande 
concentração de neopreno proporcionando 
uma excelente absorção e �exibilidade. Além 
de protecção e conforto a joelheira Ultra 
é prática e permanece �exível numa larga 
amplitude térmica, seja num frio ambiente 
ao ar livre ou numa lavagem à maquina de 
60 graus. 

  Neopreno, Espuma EVA 
  Preto   Tamanho Único 

 24cm x 14.5cm x 1.5cm 

 Cuida dos Seus Joelhos 
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 Design Ergonômico 

 Tipo 3 Joelheiras de ajoelhamento 

 Ombreiras 

 Compatível com Fato de Macaco Biz�ame Ultra 
FR93 

 Almofada para ajoelhar   
 Este tapete de ajoelhamento de tipo 3 é altamente 
conveniente. É um dos produtos de EPI´s mais úteis 
e versáteis que irá possuir. É a sua solução ideal para 
protecção do joelho. É também incrivelmente útil para 
ter no local de trabalho ou em casa, proporcionando 
uma solução de baixo custo para a protecção do seu 
joelho. 

  Espuma EVA 

  Preto   Tamanho Único e
 40 x 18.5 x 2 cm 

 Joelheira Total Conforto 

 A joelheira Total Conforto oferece protecção completa, 
conforto e conveniência com uma pega removível 
para fácil transporte. O material SBR produz alta 
resistência à abrasão, quebra e envelhecimento. Uma 
solução con�ável e duradoura para qualquer superfície 
ambiente. 

  SBR 
  Preto Tamanho Único 

  53 x 36 x 2.5 cm 

 Ombreiras 
 Ombreiras fabricadas com material de neopreno 
altamente �exível e leve com amortecimento de 
espuma EVA. Projectado para fornecer protecção 
adicional ao ombro do utilizador reduzindo os riscos 
de impacto. Compatível com o Fato de Macaco FR93 
Biz�ame Ultra. 

  Neopreno, Espuma EVA 
  Preto  Tamanho Único 

 17 x 10 x 1cm 


