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 Excelente Gama de Bagagem para o Trabalhador em Viagem 

 Mochila de libertação rápida de alta visibilidade    
 A mochila B904 possui tecido e �ta re�ectora totalmente certi�cada 
segundo a EN ISO 20471. O inovador sistema de libertação rápida anti-
engates foi concebido para quem trabalha em condições perigosas. As 
suas características modernas incluem um seguro e impermeável bolso 
para MP3/CD e telemóvel, bem como alças acolchoadas com botões de 
pressão e painel traseiro para conforto do utilizador. 

  100% Tecido Poliéster 600D 
  Tecido 210T revestido com PA 
  Laranja ,

 Capacidade de 25 litros C28cm x L21cm x A43cm 

 Mochila alta visibilidade     
 Ideal para os trabalhadores, ciclistas e crianças em idade escolar que 
podem precisar de acessórios altamente re�ectores para torná-los 
mais visíveis perante os motoristas. Vem completa, com um bolso para 
MP3/telemóvel integrado, múltiplos bolsos e com um painel traseiro 
acolchoado para um maior conforto. A �ta re�ectora e o tecido atende 
aos requisitos da norma EN ISO 20471. 

  100% Tecido Poliéster 600D 
  Tecido 210T revestido com PA 

  Laranja  , Amarelo   
 Capacidade de 25 litros  C28cm x L21cm x A43cm 

 Alças duplas acolchoadas 

 Painel traseiro acolchoado 

 Bolso de telemóvel 

 Bolso de 
telemóvel 

 Fita re�ectora  

 BAGAGEM E 
AMAZENAMENTO DE 
FERRAMENTAS 

 Uma colecção completa e versátil de peças de bagagem, 
adequada para viajar ou para um uso diário geral. 
Construção robusta com materiais fortes e componentes 
resistentes. Fiabilidade e durabilidade garantem 100% de 
satisfação. 

 Saco Holdall PW À Prova D’Água 70L  
 Este saco à prova d’água em PVC foi concebido 
para atender às mais duras condições de trabalho 
e meteorológicas, por forma a manter as suas 
ferramentas e acessórios essenciais seguros e 
secos. Um compartimento interior separado em 
malha fornece um armazenamento adicional 
e acesso rápido aos documentos principais de 
viagem e de trabalho. 

  Tecido 100% Poliéster 45C/600D PVC 

  Preto   
    Capacidade de 70 litros 

C57cm x L34cm x A34cm

 Alças acolchoadas 

 Múltiplas alças para fácil 
manuseamento 

 PVC em conformidade Reach 

 Alças de compressão 
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 Práticas e Compactas Mochilas de Qualidade 

 Cinto acolchoado 

 Laço para martelo 

 Costuras duplas 

 Saco de ferramentas          
 Saco de ferramentas Soft Shell aberto com os lados dobráveis e base 
de PVC removível. Proporciona um acesso fácil a todos os conteúdos. 
Incorpora uma barra reforçada com uma almofada aderente para facilitar 
a mobilidade. Apresenta quatro bolsas abertas, um bolso coberto, 1 anel 
em D, seis laços de �xação exteriores e 14 laços de �xação interna. 

  100% Tecido Poliéster 600D 

  Preto/Cinzento 
C38cm x L20cm x A25cm

 Saco Impermeável 60L    
 Oferecendo uma defesa robusta 
contra a água e os elementos, 
este resistente e durável saco é 
con�ável em qualquer condição 
de trabalho. O simples sistema 
de fecho de rolo combinado com 
o material de lona de PVC actua 
como uma barreira para a água, 
poeira e sujidade de qualquer 
direção mantendo o conteúdo 
seguro e limpo. 

  100% Tarpaulin, 500D 
Revestido com PVC 

  Azul, Laranja  , Amarelo 
 Capacidade 60L 
C93cm X L31.5cm x 
A31.5cm   
Peso: 630g por m2 

 Mochila de Bolso Triplo  

 A mochila ideal para uso diário. A sua construção durável de poliéster 
1680D mantém o seu equipamento seguro. Possui três compartimentos 
principais com fecho zip, um compartimento acolchoado para laptop e 
alças de ombro ajustáveis. 

  Tecido 100% Poliéster 1680D 

  Tecido Poliéster 210D 
  Preto 

 Capacidade 35 Litros C35cm x L22cm x A50cm 

 Cinto de Ferramentas Tradesman  

 Fabricado com um poliéster robusto altamente durável que é reforçado 
com uma membrana impermeável. O cinto de ferramentas possui 19 
bolsos, mangas e suportes para uma organização ideal e fácil acesso. Inclui 
um cinto de nylon acolchoado, bolso de faca e anel para martelo. Um cinto 
de ferramentas de alta qualidade, ideal para carpinteiros e comerciantes. 

  100% Poliéster 1680D ,  100% malha de Nylon 
  Azul Marinho ,  Ajustável - Tamanhos de cintura 32”-48” 

 4 Bolsas Abertas 

 Design Dobrável 

 14 Laços de 
�xação 
internos 

 1 Bolso Coberto 

 Vários 
compartimentos zip 
laterais 

 Alças de ombro acolchoadas 

 Alças ajustáveis 
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 A Gama de Bagagem Mais Vendida nas Indústrias 

 Saco Kitbag  
 Construído a partir de um tecido de 
poliéster altamente resistente 600D, 
este saco apresenta um design prático 
e versátil, com um bolso lateral com 
fecho zip adequado para guardar 
botas ou um capacete. 

  100% Tecido 
Poliéster 600D 

  190T revestido com 
PA   Tecido 190T 
revestido com PA 

  Preto/Vermelho 
 50 litros de capacidad 
C52cm x L34cm x A28cm

 Alças ajustáveis 

 Porta Cartões de 
Identi�cação 

 Alças duplas acolchoadas 

 Vários compartimentos 
zip laterais 

 Painel de base 
robusta 

 Alças de transporte na parte superior e lateral 

 Painel de base robusta 

 Saco Holdall    
 Ideal para o transporte de ferramentas 
e para uso como um saco de viagem, 
estes práticos e elegantes sacos têm 
múltiplas funcionalidades. Ambos os 
sacos têm um porta identi�cação, dois 
compartimentos com fecho de correr e 
uma alça de ombro ajustável. 

  100% Poliéster, revestido 
com PVC   485g 

   Preto , Azul Marinho  

    Capacidade 65 litros 
C68cm x L25cm x A39cm 

 Saco de viagem   
 O Saco de Viagem com capacidade de 
35 litros é extremamente popular e 
adequado para todas as tarefas. As 
suas características incluem uma alça 
superior e lateral, uma alça de ombro 
ajustável, dois compartimentos com 
fecho e porta identi�cação. 

  100% Poliéster, 
revestido com PVC 

  Azul Marinho 
    Capacidade de 35 litros   
   C48cm x L23cm x A32cm

 Painel de base robusta 
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 Saco de Viagem 
Multibolsos   
 Com um design compacto e com 
interior espaçoso, o Saco de Viagem 
Multibolsos oferece uma solução de 
embalagem generosa combinada com 
um elevado grau de versatilidade. 

  100% Tecido 
Poliéster 600D 

  190T revestido 
com PA  Tecido 190T 
revestido com PA 

  Preto/Vermelho 
    Capacidade de 70 litros 
   C73cm x L33cm x A29cm

 Pega Telescópica 

 Transporte o seu Fardamento e EPÍ s com Facilidade 

 Trolley Multibolsos   
 Um saco prático e resistente, com um design 
inovador concebido para proporcionar 
uma variedade de utilizações, mantendo a 
facilidade de transporte. 

  100% Tecido Poliéster 600D 

  Tecido 190T revestido com PA 

  Preto/Vermelho 
    Capacidade 100 Litros 

C60cm x L40cm x A42cm 

 Vários compartimentos zip 
laterais 

 Alças duplas acolchoadas 

 Painel de base robusta 

 Porta Cartões de 
Identi�cação 

 Alças de transporte na 
parte superior e lateral 

 Porta 
Cartões de 

Identi�cação 

 Robusto sistema de roda em linha 
 Bolso com Zip Externo 

 Pega retráctil 

 Saco de viagem Trolley   
 Estético e com um design funcional 
este saco de viagem é um acessório 
indispensável. Internamente, o saco é 
dividido em três secções com divisórias 
internas com �ta aderente, permitindo 
uma ideal separação de ar tigos. 

  100% Tecido Poliéster 600D 

  Tecido 210T revestido com PA 
  Preto 

 Capacidade 100 litros 
C76cm x L37cm x A36cm 

 Painel de base robusta 

 Alças duplas acolchoadas 

 Vários compartimentos zip 
laterais 

 Pega Telescópica 

 Robusto sistema de roda em linha 


