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 Os Mais Brilhantes LED́ s e Acessórios de Segurança 

 ACESSÓRIOS 
 Esta gama foi projectada para oferecer os acessórios de EPI´s mais vendidos e de alta qualidade do mercado. Consiste numa mistura de produtos 
que são artigos essenciais para várias indústrias, cada um cumprindo a norma europeia relevante quando aplicável. Cada um se destaca de 
maneira própria para oferecer valor e qualidade garantindo a satisfação do cliente. 

 Braçadeira Re�ectora   
 CE ,  ROHS ,  EN 13356 
 
 Braçadeira ajustável com painel re�ector, leve, pequena, de protecção 
conveniente. As luzes do painel acendem através de um botão e emitem 
um brilho vermelho brilhante para maior visibilidade. Bateria com duração 
de 80 horas. Bateria CR2032, 3V. 

  ABS, LED, TPU ,   35g 
  Amarelo Alta Visibilidade   Tamanho Único 

 Amarelo Alta Visibilidade    Desligado / Ligado 

 Clip Universal de Lanterna de Cabeça para 
Capacetes de Segurança 
 Permite acoplar com segurança uma lanterna de cabeça a 
um capacete de segurança fornecendo um ajuste con� ável 
e sem as mãos, que impedirá que a luz da cabeça caia e seja 
dani� cada. Compatível com todas as lanternas da Portwest. 

  ABS 
  Preto 

 LED para Boné 
 CE    
 ROHS    

 Esta luz LED recarregável USB é poderosa com várias con� gurações e 
controle de inclinação. Pode ser facilmente presa na borda do boné ou 
na borda do capacete e, com seu design de baixo per� l, não obstruirá 
sua visão. Protecção IPX4 à prova de água e salpicos de água de qualquer 
direcção. 

  ABS 
  Preto 

 L8.3cm x W5.5cm x H2.5cm 

 Clip lanterna para capacete 

 Instale com segurança sua lanterna em 
um capacete de segurança para fornecer 
iluminação sem as mãos. Compatível com as 
luzes PA54, PA68, PA75 e capacetes Endurance, 
capacetes de resistência de altura, capacetes 
Peak View e capacetes PS51. 

  ABS 
  Preto 

 4 clips por embalagem. 100 
embalagens por unidade de venda. 
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 Acessórios de EPI Essenciais de alta qualidade 

 Puxador fecho LED 
 ROHS 

 Um versátil e leve puxador de fecho LED para melhorar a segurança em 
condições de pouca luz. Pode ser encaixado no seu casaco, mochila ou 
sapatos. Com duas con� gurações, estável e � ash, este Puxador fecho LED 
irá mantê-lo visível. Fornecido completo com baterias CR1220 substituíveis. 

  ABS 
  Amarelo Alta Visibilidade 

 Banda Re� ectora 38 x 3cm 
 EN 13356 ,  CE 

 Projectado com segurança na vanguarda. O material altamente re� ector 
fornece visibilidade instantânea em condições de luz escuras e baixas. 

  Vinil Re� ector 
  Prateado Tamanho Único 

 38 x 3cm 

 Banda Re�ectora 41 x 4cm 
 EN 13356 ,  CE 

 A tecnologia Quick Snap permite uma fácil aplicação desta 
banda altamente re� ectora ao seu braço, pulso, roupas e outros 
acessórios. Perfeito para garantir visibilidade e segurança. 

  Vinil Re� ector 
  Amarelo Alta Visibilidade   Tamanho Único 

 41 x 4cm 

 LED Magnético Anexável 
 EN 13356 ,  CE ,  ROHS 

 Led magnético leve e superior pode ser aplicado em qualquer peça 
de vestuário de forma segura para garantir a visibilidade. O material 
re� ector e LEDs brilhantes com duas funções: estável e � ash. Perfeito para 
actividades de trabalho ou lazer em condições escuras. 

  Vinil Re� ector 
  Amarelo Alta Visibilidade   Tamanho Único 

 LED para Sapato 
 ROHS  

 Design ergonômico para encaixar de forma segura e com facilidade 
em qualquer modelo de calçado sendo adequado para qualquer 
ambiente de trabalho. Con� guração multifuncional estáveis e de 
� ash, para garantir visibilidade e segurança. 

  polipropileno 
  Verde 

 Vendido em Pares  Vendido em Pares 

 Vendido em Pares 

 Amarelo 

 100 cursores de cor única 
por caixa de revenda 

 Vermelho  Azul Royal  Laranja  Lima 

 Puxador de fecho  
 Compatível com a maioria dos fechos, os Puxadores de fecho  
Recarregáveis são um acessório prático para qualquer casaco. 
Disponível numa ampla gama de cores, permitindo uma fácil 
integração de cores corporativas em roupas. 

  borracha termoplástica, polipropileno 
  Amarelo ,  Vermelho ,  Azul Royal ,  Laranja ,  Lima 
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 EPÍ s Mais Vendidos 

 Triângulo de sinalização dobrável  
 ECE R27 

 Triângulo de sinalização de alta qualidade, dobrável e compacto, 
fabricado com um resistente plástico ABS. O seu design dobrável 
torna-o ideal para ser guardado num veículo, actualmente uma 
exigência legal em muitos países. Adequado para uso após 
acidentes ou avarias. 

  ABS 
  Vermelho   W42cm x H36cm 

 Apito de Segurança Slimline 120dB  
 
 Este apito de segurança ligeiro de 120db é leve e portátil. Tem a 
capacidade de emitir um sinal de ajuda a mais de uma milha de 
distância com o seu som penetrante. 

  Plástico 
  Laranja 

 57mm x 23mm 

 GAMA DE ACESSÓRIOS 

 Fita de Advertência/
Barreira  
 Fita de barreira não adesiva para 
uso em isolamento de áreas em 
construção, indústria, eventos e 
áreas restritas temporariamente ou 
operações. Qualidade e robustez 
duradoura com uma excelente 
resistência ao rasgamento. 

  Virgin PE 
  Preto/Amarelo, 

Vermelho/Branco 
    500m x 75mm x 

30 microns 

 Cinto de posicionamento 
 O nosso cinto de posicionamento 
de 8” de alto desempenho, oferece 
um suporte completo para o 
utilizador. Permite um reforço da 
coluna, suporta o abdómen e a 
região lombar. O cinto pode ser 
ajustado para um maior conforto 
sendo adequado para ser usado sob 
ou sobre a roupa. Quatro robustas 
correias com um reforço elástico 
proporcionam um melhor encaixe. 

  38% Látex, 62% 
Poliéster 

  Preto  S-XL 

 Apoio Traseiro 

 Suporte de segurança 
para ferramentas 
 O suporte de segurança para 
ferramentas é uma solução 
patenteada projectada para 
melhorar a segurança e a e�ciência 
do trabalho ao trabalhar com 
ferramentas manuais. Os dentes de 
borracha patenteados permitem 
que o utilizador segure até quatro 
ferramentas diferentes com 
segurança, minimizando o risco de 
as deixas cair. 

  38% Látex, 62% 
Poliéster 

  Preto 
 L19cm x W10.5cm 
x H1.5cm 

 Mantém suas 
ferramentas 

seguras e 
protegidas 

 Armazenamento seguro 
no seu bolso 

 Impede que ferramentas 
caiam 


