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Uma linha vanguardista que contínua ser 

atualizada e com modelos que contribuem 

uma estética diferente e pessoal. 

A linha Future contínua ser a linha mais 

vanguardista tanto por suas combinações de 

cores como por a composição tecnológica 

dos tecidos e o alto rendimento. Dispõe de 

um amplio leque de cores e variedade de 

tecidos para o seu vestuário de trabalho. 

Marca um estilo próprio com a secção 

Future da WORKTEAM.

FUTURE
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• Parka acolchoada combinada. 
• Gola alta e capuz enrolável com cordao para ajustar. 
• Fecho de cremalheira de duplo puxador com lapela de velcro.  
• Dois bolsos laterais e dois interiores no peito com cremalheiras. 
• Vivos decorativos, detalhes refletores e fita decorativa 
personalizada na manga. 
• Pulso ajustável com velcro e punho elástico interior. 
• Cordao elástico com peça ajustável na bainha.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL
Tecido Exterior: 100% Poliéster (110 g/m2)
Tecido Interno (Acolchoado+Forro): 100% Poliéster (225 g/m2)

WF2858

marinho/azafatapreto/vermelho preto/cinzento

Parka WF2858

Calça WF2855

Sapato P3013

Gorro WFA911

Novo modelo
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• Parka acolchoada combinada. 
• Gola alta e capuz enrolável com cordao para ajustar. 
• Fecho de cremalheira de duplo puxador com lapela de velcro.  
• Dois bolsos laterais e dois interiores no peito com cremalheiras. 
• Vivos decorativos, detalhes refletores e fita decorativa 
personalizada na manga. 
• Pulso ajustável com velcro e punho elástico interior. 
• Cordao elástico com peça ajustável na bainha.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL
Tecido Exterior: 100% Poliéster (110 g/m2)
Tecido Interno (Acolchoado+Forro): 100% Poliéster (225 g/m2)

WF2858

marinho/azafatapreto/vermelho preto/cinzento

Parka WF2858

Calça WF2855

Sapato P3013

Gorro WFA911

Novo modelo
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• Colete Workshell combinado. 
• Gola alta e fecho de cremalheira de náilon. 
• Lapela protectora interior à volta na parte superior cobrindo a 
cremalheira.  
• Dois bolsos laterais interiores com fecho de cremalheira. 
• Vivos decorativos, detalhes refletores e cremalheiras de fecho inverso. 
• Fita refletora decorativa personaliza no ombro. 
• Tecido corta vento, repelente da àgua e resistente ao rasgo com uma 
membrana no interior transpirável e isolante, aliás de uma grande 
capacidade térmica.  
• Tecido interior super macio com forro de rede no frontal. 

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

WF2880

marinho/azafatapreto/vermelho cinzento/preto

• Calça combinada com tecido elástico. 
• Dois bolsos com abertura inclinada nos laterais e dois bolsos 
laterais. Dois bolsos traseiros de chapainteriores e carteira de velcro. 
• Reforço no assento. 
• Elástico nos laterais da cintura. 
• Presilhas. 
• Detalhes refletores. 
• Fecho de botao metálico e braguilha de cremalheira.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL
Tecido: 64% Poliéster 34% Algodão 2% Elastano (245 g/m2)

WF2855

marinho/azafatapreto/vermelho cinzento/preto

Novo modeloReforço
no assento

Novo modelo

Colete WF2880

Sweatshirt S5505

Boné WFA943

Calça WF2855

Mochila WFA407

Tecido elástico
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• Colete Workshell combinado. 
• Gola alta e fecho de cremalheira de náilon. 
• Lapela protectora interior à volta na parte superior cobrindo a 
cremalheira.  
• Dois bolsos laterais interiores com fecho de cremalheira. 
• Vivos decorativos, detalhes refletores e cremalheiras de fecho inverso. 
• Fita refletora decorativa personaliza no ombro. 
• Tecido corta vento, repelente da àgua e resistente ao rasgo com uma 
membrana no interior transpirável e isolante, aliás de uma grande 
capacidade térmica.  
• Tecido interior super macio com forro de rede no frontal. 

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

WF2880

marinho/azafatapreto/vermelho cinzento/preto

• Calça combinada com tecido elástico. 
• Dois bolsos com abertura inclinada nos laterais e dois bolsos 
laterais. Dois bolsos traseiros de chapainteriores e carteira de velcro. 
• Reforço no assento. 
• Elástico nos laterais da cintura. 
• Presilhas. 
• Detalhes refletores. 
• Fecho de botao metálico e braguilha de cremalheira.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL
Tecido: 64% Poliéster 34% Algodão 2% Elastano (245 g/m2)

WF2855

marinho/azafatapreto/vermelho cinzento/preto

Novo modeloReforço
no assento

Novo modelo

Colete WF2880

Sweatshirt S5505

Boné WFA943

Calça WF2855

Mochila WFA407

Tecido elástico
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• Pólo combinado de manga comprida em 
micropiqué com detalhes refletores. 
• Gola clássica com lapela de dois botoes 
e abrange nas costuras interiores. 
• Um bolso  no peito e semi-embutido
punho elástico. 
• Gola em ponto de canalé.  

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

WF2852

marinho/azafatapreto/vermelho cinzento/preto

• Pólo combinado de manga curta em 
micropiqué com detalhes refletores. 
• Gola clássica com lapela de dois botoes e 
abrange nas costuras interiores.
• Um bolso semi-embutido no peito e punho 
elástico. 
• Gola em ponto de canalé

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

WF2850

marinho/azafatapreto/vermelho cinzento/preto

• Calçoes combinados com tecido elástico. 
• Dois bolsos com abertura inclinada nos laterais e um bolso lateral. 
Dois bolsos traseiros de chapainteriores e carteira de velcro. Um 
bolso lateral de espátula con carteira de velcro. 
• Reforço no assento. 
• Elástico nos laterais da cintura. 
• Presilhas. 
• Detalhes refletores. 
• Fecho de botao metálico e braguilha de cremalheira.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL
Tecido: 64% Poliéster 34% Algodão 2% Elastano (245 g/m2)

WF2817

marinho/azafatapreto/vermelho cinzento/preto

• Casaco Workshell combinada. 
Gola alta e fecho de cremalheira de náilon. 
• Lapela protectora interior à volta na parte superior 
cobrindo a cremalheira.  
• Dois bolsos laterais interiores com fecho de cremalheira. 
• Punhos ajustáveis com velcro. 
• Vivos decorativos, detalhes refletores e cremalheiras de 
fecho inverso. 
• Fita refletora decorativa personaliza no ombro. 
• Cordao elástico com peça ajustável na bainha.
• Tecido corta vento, repelente da àgua e resistente ao 
rasgo com uma membrana no interior transpirável e isolante, 
aliás de uma grande capacidade térmica.  
• Tecido interior super macio com forro de rede no frontal.

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

WF2840

marinho/azafatapreto/vermelho cinzento/preto

Novo modelo

Novo modelo

Novo modelo

Novo modeloReforço
no assento

Tecido elástico



WO
RK
TEA
M

208

WORKTEAM

209

• Pólo combinado de manga comprida em 
micropiqué com detalhes refletores. 
• Gola clássica com lapela de dois botoes 
e abrange nas costuras interiores. 
• Um bolso  no peito e semi-embutido
punho elástico. 
• Gola em ponto de canalé.  

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

WF2852

marinho/azafatapreto/vermelho cinzento/preto

• Pólo combinado de manga curta em 
micropiqué com detalhes refletores. 
• Gola clássica com lapela de dois botoes e 
abrange nas costuras interiores.
• Um bolso semi-embutido no peito e punho 
elástico. 
• Gola em ponto de canalé

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

WF2850

marinho/azafatapreto/vermelho cinzento/preto

• Calçoes combinados com tecido elástico. 
• Dois bolsos com abertura inclinada nos laterais e um bolso lateral. 
Dois bolsos traseiros de chapainteriores e carteira de velcro. Um 
bolso lateral de espátula con carteira de velcro. 
• Reforço no assento. 
• Elástico nos laterais da cintura. 
• Presilhas. 
• Detalhes refletores. 
• Fecho de botao metálico e braguilha de cremalheira.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL
Tecido: 64% Poliéster 34% Algodão 2% Elastano (245 g/m2)

WF2817

marinho/azafatapreto/vermelho cinzento/preto

• Casaco Workshell combinada. 
Gola alta e fecho de cremalheira de náilon. 
• Lapela protectora interior à volta na parte superior 
cobrindo a cremalheira.  
• Dois bolsos laterais interiores com fecho de cremalheira. 
• Punhos ajustáveis com velcro. 
• Vivos decorativos, detalhes refletores e cremalheiras de 
fecho inverso. 
• Fita refletora decorativa personaliza no ombro. 
• Cordao elástico com peça ajustável na bainha.
• Tecido corta vento, repelente da àgua e resistente ao 
rasgo com uma membrana no interior transpirável e isolante, 
aliás de uma grande capacidade térmica.  
• Tecido interior super macio com forro de rede no frontal.

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

WF2840

marinho/azafatapreto/vermelho cinzento/preto

Novo modelo

Novo modelo

Novo modelo

Novo modeloReforço
no assento

Tecido elástico
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Casaco WF2758

Calça WF2750

Workshell WF2700

Calça WF2750

• Casaco Workshell em tecido Ripstop combinada e 
com vivos refletores. 
• Gola alta e fecho de cremalheira de náilon. 
• Lapela protetora interior cobrindo o fecho. 
• Dois bolsos no peito e dois laterais inseridos com 
fecho de correr. 
• Punhos e bainha com debrun elástico em contraste. 
• Tecido corta vento, repelente da àgua e resistente 
ao rasgo com uma membrana no interior transpirável e 
isolante, aliás de grande capacidade térmica.    

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL
Tecido: 94% Poliéster 6% Elastano (280 g/m2)

WF2700

• Casaco Workshell acolchoada, tripla cor com vivos 
refletores. 
• Gola alta e capuz com cordão ajustável. 
• Fecho de cremalheira de náilon com duplo puxador e 
lapela com molas. 
• Dois bolsos no peito e dois laterais inseridos com 
fecho de correr. 
• Abertura para o polegar. 
• Cordão elástico com peça ajustável na bainha. 
• Tecido corta-vento, repelente da água e resistente ao 
rasgo com uma membrana no interior transpirável e 
isolante, aliás de grande capacidade térmica reforçada 
com uma capa interior acolchoada.  

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL
Tecido Exterior: 94% Poliéster 6% Elastano (270 g/m2)
Tecido Interno (Acolchoado+Forro): 100% Poliéster    
(120 ) g/m2

WF2758

cinzento escuro/verde lima marinho/vermelho a.v.

cinzento escuro/preto/verde lima marinho/marinho escuro/vermelho a.v.

Tecido exterior
RIPSTOP

WORKSHELL
acolchoado
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Casaco WF2758

Calça WF2750

Workshell WF2700

Calça WF2750

• Casaco Workshell em tecido Ripstop combinada e 
com vivos refletores. 
• Gola alta e fecho de cremalheira de náilon. 
• Lapela protetora interior cobrindo o fecho. 
• Dois bolsos no peito e dois laterais inseridos com 
fecho de correr. 
• Punhos e bainha com debrun elástico em contraste. 
• Tecido corta vento, repelente da àgua e resistente 
ao rasgo com uma membrana no interior transpirável e 
isolante, aliás de grande capacidade térmica.    

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL
Tecido: 94% Poliéster 6% Elastano (280 g/m2)

WF2700

• Casaco Workshell acolchoada, tripla cor com vivos 
refletores. 
• Gola alta e capuz com cordão ajustável. 
• Fecho de cremalheira de náilon com duplo puxador e 
lapela com molas. 
• Dois bolsos no peito e dois laterais inseridos com 
fecho de correr. 
• Abertura para o polegar. 
• Cordão elástico com peça ajustável na bainha. 
• Tecido corta-vento, repelente da água e resistente ao 
rasgo com uma membrana no interior transpirável e 
isolante, aliás de grande capacidade térmica reforçada 
com uma capa interior acolchoada.  

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL
Tecido Exterior: 94% Poliéster 6% Elastano (270 g/m2)
Tecido Interno (Acolchoado+Forro): 100% Poliéster    
(120 ) g/m2

WF2758

cinzento escuro/verde lima marinho/vermelho a.v.

cinzento escuro/preto/verde lima marinho/marinho escuro/vermelho a.v.

Tecido exterior
RIPSTOP

WORKSHELL
acolchoado
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Casaco WF2758

Calça WF2750

Sapato P3010

Boné WFA941

• Casaco tripla cor em tecido canvas e debruns. 
• Gola alta e fecho de correr de náilon oculto por 
lapela de velcro. 
• Um bolso inserido no peito com fecho de 
cremalheira e dois bolsos inseridos laterais. 
• Vivos refletores e presilhas em contraste. 
• Punho e cintura com ajuste de velcro.   

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (270 g/m2)

WF2752

• Calça tripla cor com tecido canvas. 
• Dois bolsos abertura inclinada nos laterais. Um bolso lateral de 
espátula, outro de carga con fecho de velcro e outro sobrepor 
para canetas. Dois bolsos traseiros com fecho de velcro. 
• Tira porta martelo. 
• Reforço com fecho de velcro para joelheiras de protecção. 
• Vivos refletores e presilhas em contraste. 
• Elástico nos laterais da cintura. Presilhas. 
• Fecho de botão metálico e braguilha com cremalheira.  

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (270g)

WF2750

• Calções tripla cor com tecido canvas. 
• Dois bolsos abertura inclinada nos laterais. Um bolso lateral de 
espátula, outro de carga con fecho de velcro e outro sobrepor 
para canetas. Dois bolsos traseiros com fecho de velcro. 
• Tira porta martelo. 
• Reforço com fecho de velcro para joelheiras de protecção. 
• Vivos refletores e presilhas em contraste. 
• Elástico nos laterais da cintura. Presilhas. 
• Fecho de botão metálico e braguilha com cremalheira.   

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (270 g/m2)

WF2717

cinzento escuro/preto/verde lima marinho/marinho escuro/vermelho a.v.

cinzento escuro/preto/verde lima marinho/marinho escuro/vermelho a.v.

cinzento escuro/preto/verde lima marinho/marinho escuro/vermelho a.v.

Tecido
canvas

Tecido
canvas

Tecido
canvas

Sistema de
protecção
do joelho

Combine
com

joelheiras
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Casaco WF2758

Calça WF2750

Sapato P3010

Boné WFA941

• Casaco tripla cor em tecido canvas e debruns. 
• Gola alta e fecho de correr de náilon oculto por 
lapela de velcro. 
• Um bolso inserido no peito com fecho de 
cremalheira e dois bolsos inseridos laterais. 
• Vivos refletores e presilhas em contraste. 
• Punho e cintura com ajuste de velcro.   

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (270 g/m2)

WF2752

• Calça tripla cor com tecido canvas. 
• Dois bolsos abertura inclinada nos laterais. Um bolso lateral de 
espátula, outro de carga con fecho de velcro e outro sobrepor 
para canetas. Dois bolsos traseiros com fecho de velcro. 
• Tira porta martelo. 
• Reforço com fecho de velcro para joelheiras de protecção. 
• Vivos refletores e presilhas em contraste. 
• Elástico nos laterais da cintura. Presilhas. 
• Fecho de botão metálico e braguilha com cremalheira.  

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (270g)

WF2750

• Calções tripla cor com tecido canvas. 
• Dois bolsos abertura inclinada nos laterais. Um bolso lateral de 
espátula, outro de carga con fecho de velcro e outro sobrepor 
para canetas. Dois bolsos traseiros com fecho de velcro. 
• Tira porta martelo. 
• Reforço com fecho de velcro para joelheiras de protecção. 
• Vivos refletores e presilhas em contraste. 
• Elástico nos laterais da cintura. Presilhas. 
• Fecho de botão metálico e braguilha com cremalheira.   

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (270 g/m2)

WF2717

cinzento escuro/preto/verde lima marinho/marinho escuro/vermelho a.v.

cinzento escuro/preto/verde lima marinho/marinho escuro/vermelho a.v.

cinzento escuro/preto/verde lima marinho/marinho escuro/vermelho a.v.

Tecido
canvas

Tecido
canvas

Tecido
canvas

Sistema de
protecção
do joelho

Combine
com

joelheiras
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• Fato-macaco tripla cor em tecido canvas e debruns. 
• Gola e fecho de cremalheira de náilon com duplo puxador oculto por lapela de velcro. 
• Dois bolsos inseridos no peito com fecho de correr. Dois bolsos de abertura inclinada 
nos laterais. Um bolso lateral de espátula, outro de carga com lapela de velcro e outro 
sobrepor para canetas. Dois bolsos traseiros e pasta de velcro. 
• Reforço nos joelhos com fecho de velcro. 
• Vivos refletores e presilhas em constras. 
• Punho elástico e elástico nas costas.   

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (270 g/m2)

WF2720

• Jardineira tripla cor em tecido canvas. 
• Meias costas cobertas, suspensórios com elástico e fivelas automáticas. 
• Um bolso no peito com pasta de velcro e outro sobrepor compartimentar. Dois 
bolsos de abertura inclinada nos laterais. Um bolso lateral de espátula, outro de 
carga com lapela de velcro e outro sobrepor para canetas. Dois bolsos traseiros e 
pasta de velcro. 
• Reforço nos joelhos com fecho de velcro. 
• Vivos refletores e presilhas em contraste. 
• Elástico nas costas. 
• Nos laterais fecho de botões metálicos e braguilha de cremalheira de náilon.    

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (270 g/m2)

WF2727

cinzento escuro/preto/verde lima marinho/marinho escuro/vermelho a.v.

cinzento escuro/preto/verde lima marinho/marinho escuro/vermelho a.v.

Tecido
canvas

Sistema de
protecção
do joelho

Combine
com

joelheiras

Tecido
canvas

Sistema de
protecção
do joelho

Combine
com

joelheiras

T-shirt WF2716

Calça WF2750

Boné WFA941

• T-shirt combinada de manga curta em tecido técnico. 
• Gola redonda, manga ragla e cortes combinados   
nos laterais. 
• Detalhes refletores no pescoço. 
• Desportiva, ligeira e de rápida secagem. 

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL
Tecido: 95% Poliéster 5% Elastano (160 g/m2)

WF2716

cinzento escuro/verde lima

marinho/vermelho a.v.

Novo modelo
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• Fato-macaco tripla cor em tecido canvas e debruns. 
• Gola e fecho de cremalheira de náilon com duplo puxador oculto por lapela de velcro. 
• Dois bolsos inseridos no peito com fecho de correr. Dois bolsos de abertura inclinada 
nos laterais. Um bolso lateral de espátula, outro de carga com lapela de velcro e outro 
sobrepor para canetas. Dois bolsos traseiros e pasta de velcro. 
• Reforço nos joelhos com fecho de velcro. 
• Vivos refletores e presilhas em constras. 
• Punho elástico e elástico nas costas.   

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (270 g/m2)

WF2720

• Jardineira tripla cor em tecido canvas. 
• Meias costas cobertas, suspensórios com elástico e fivelas automáticas. 
• Um bolso no peito com pasta de velcro e outro sobrepor compartimentar. Dois 
bolsos de abertura inclinada nos laterais. Um bolso lateral de espátula, outro de 
carga com lapela de velcro e outro sobrepor para canetas. Dois bolsos traseiros e 
pasta de velcro. 
• Reforço nos joelhos com fecho de velcro. 
• Vivos refletores e presilhas em contraste. 
• Elástico nas costas. 
• Nos laterais fecho de botões metálicos e braguilha de cremalheira de náilon.    

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (270 g/m2)

WF2727

cinzento escuro/preto/verde lima marinho/marinho escuro/vermelho a.v.

cinzento escuro/preto/verde lima marinho/marinho escuro/vermelho a.v.

Tecido
canvas

Sistema de
protecção
do joelho

Combine
com

joelheiras

Tecido
canvas

Sistema de
protecção
do joelho

Combine
com

joelheiras

T-shirt WF2716

Calça WF2750

Boné WFA941

• T-shirt combinada de manga curta em tecido técnico. 
• Gola redonda, manga ragla e cortes combinados   
nos laterais. 
• Detalhes refletores no pescoço. 
• Desportiva, ligeira e de rápida secagem. 

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL
Tecido: 95% Poliéster 5% Elastano (160 g/m2)

WF2716

cinzento escuro/verde lima

marinho/vermelho a.v.

Novo modelo
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Fato-macaco WF2620

• Fato-macaco combinado com tecido elástico. 
• Gola com fecho de cremalheira de náilon e duplo puxador 
oculto por lapela com aba postiça. 
• Dois bolsos no peito com lapela de velcro. Dois bolsos nos 
laterais com bolsos sobrepostos. Um bolso lateral com lapela 
de velcro e outro duplo de espátula. Dois bolsos traseiros de 
chapa e lapela de velcro. 
• Punho com elástico. 
• Elástico nas costas. 

Tamanhos: M, L, XL, XXL
Tecido: 64% Poliéster 34% Algodão 2% Elastano (245 g/m2)

WF2620

bege/preto azafata/preto

Tecido elástico

cinzento/marinho preto/cinzento
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Fato-macaco WF2620

• Fato-macaco combinado com tecido elástico. 
• Gola com fecho de cremalheira de náilon e duplo puxador 
oculto por lapela com aba postiça. 
• Dois bolsos no peito com lapela de velcro. Dois bolsos nos 
laterais com bolsos sobrepostos. Um bolso lateral com lapela 
de velcro e outro duplo de espátula. Dois bolsos traseiros de 
chapa e lapela de velcro. 
• Punho com elástico. 
• Elástico nas costas. 

Tamanhos: M, L, XL, XXL
Tecido: 64% Poliéster 34% Algodão 2% Elastano (245 g/m2)

WF2620

bege/preto azafata/preto

Tecido elástico

cinzento/marinho preto/cinzento
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Novo modelo

• Sweatshirt combinada com capuz e         
manga rangla. 
• Gola alta com fecho de cremalheira de náilon. 
• Lapela protectora interior à volta na parte 
superior cobrindo a cremalheira.  
• Dois bolsos laterais interiores com fecho de 
cremalheira. Um bolso inserido no peito com 
cremalheira. 
• Punhos e capuz com debrun elástico em 
contraste.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL
Tecido: 54% Poliéster 29% Raiom 10% Náilon     
7% Elastano (340 g/m2)

WF2605

Sweatshirt WF2605

Calça WF2650

cinzento/preto

bege/preto

azafata/preto

cinzento/marinho

Tecido elástico

Combine
com

joelheiras
Sistema de
protecção
do joelho

• Calça combinada com tecido elástico. 
• Dois bolsos laterais com bolsos sobrepostos. Um bolso lateral 
com lapela de velcro e outro duplo de espátula. Dois bolsos 
traseiros de chapa e lapela de velcro.
• Reforço no joelho com fecho de velcro. 
• Elástico nos laterais da cintura. Presilhas. 
• Fecho de botão metálico e braguilha com cremalheira metálica. 

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL
Tecido: 64% Poliéster 34% Algodão 2% Elastano (245 ) g/m2

WF2650

• Pólo combinado de manga curta em tecido micropiqué. 
• Gola clássica com lapela de três botões. 
• Debruns em contraste com continuação pela manga. 
• Um bolso inserido no peito. 
• Rede para regulação da transpirabilidade na axila. 
• Tecido fresco e ligeiro para uma melhor transpirabilidade.

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

WF2616

bege/preto azafata/preto

Tecido de rede em
baixo do braço

• Bermuda combinada com tecido elástico. 
• Dois bolsos laterais com bolsos sobrepostos. Um bolso lateral 
com lapela de velcro e outro duplo de espátula. Dois bolsos 
traseiros de chapa e lapela de velcro. 
• Elástico nos laterais da cintura. Presilhas. 
• Fecho de botão metálico e braguilha com cremalheira metálica. 

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL
Tecido: 64% Poliéster 34% Algodão 2% Elastano (245 ) g/m2

WF2617

Tecido elástico

preto/cinzentocinzento/marinho

bege/preto azafata/preto preto/cinzentocinzento/marinho

preto/bege preto/azafata cinzento/pretomarinho/cinzento
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Novo modelo

• Sweatshirt combinada com capuz e         
manga rangla. 
• Gola alta com fecho de cremalheira de náilon. 
• Lapela protectora interior à volta na parte 
superior cobrindo a cremalheira.  
• Dois bolsos laterais interiores com fecho de 
cremalheira. Um bolso inserido no peito com 
cremalheira. 
• Punhos e capuz com debrun elástico em 
contraste.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL
Tecido: 54% Poliéster 29% Raiom 10% Náilon     
7% Elastano (340 g/m2)

WF2605

Sweatshirt WF2605

Calça WF2650

cinzento/preto

bege/preto

azafata/preto

cinzento/marinho

Tecido elástico

Combine
com

joelheiras
Sistema de
protecção
do joelho

• Calça combinada com tecido elástico. 
• Dois bolsos laterais com bolsos sobrepostos. Um bolso lateral 
com lapela de velcro e outro duplo de espátula. Dois bolsos 
traseiros de chapa e lapela de velcro.
• Reforço no joelho com fecho de velcro. 
• Elástico nos laterais da cintura. Presilhas. 
• Fecho de botão metálico e braguilha com cremalheira metálica. 

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL
Tecido: 64% Poliéster 34% Algodão 2% Elastano (245 ) g/m2

WF2650

• Pólo combinado de manga curta em tecido micropiqué. 
• Gola clássica com lapela de três botões. 
• Debruns em contraste com continuação pela manga. 
• Um bolso inserido no peito. 
• Rede para regulação da transpirabilidade na axila. 
• Tecido fresco e ligeiro para uma melhor transpirabilidade.

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

WF2616

bege/preto azafata/preto

Tecido de rede em
baixo do braço

• Bermuda combinada com tecido elástico. 
• Dois bolsos laterais com bolsos sobrepostos. Um bolso lateral 
com lapela de velcro e outro duplo de espátula. Dois bolsos 
traseiros de chapa e lapela de velcro. 
• Elástico nos laterais da cintura. Presilhas. 
• Fecho de botão metálico e braguilha com cremalheira metálica. 

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL
Tecido: 64% Poliéster 34% Algodão 2% Elastano (245 ) g/m2

WF2617

Tecido elástico

preto/cinzentocinzento/marinho

bege/preto azafata/preto preto/cinzentocinzento/marinho

preto/bege preto/azafata cinzento/pretomarinho/cinzento
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cinzento c./azafatacastanho/lima

cinzento e./pretopreto/cinzento c.

Costura
tripla

Reforço
no assento

azafata/cinzento c.castanho/lima

preto/cinzento e.cinzento c./preto

• Bermuda combinada com reforços e costura tripla.
• Dois bolsos de abertura inclinada nos costados, um bolso 
relojoeiro e um bolso cargo lateral com lapela de velcro. Dois 
bolsos traseiros de chapa com prega no baixo, um com lapela 
de velcro e um bolso de espátula.
• Passador porta martelo. Reforço no assento.
• Debruns reflectores e presilhas em contraste.
• Elástico nos laterais da cintura. Passadores.
• Fecho de botão metálico e braguilha de fecho de correr.  

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

WF1017

• T-shirt combinada de manga curta com 
costura tripla em micropique de poliéster. 
• Gola redonda com abrange nas costuras 
interiores e manga raglã.
• Um bolso no peito semi-embutido. 
• Detalhes no bolso, nas mangas e peça na 
gola em contraste.
• Costuras em contraste.
• Desportiva, ligeira e de secagem rápida.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL
Tecido: 100% Poliéster (140 g/m2)

WF1016
T-shirt WF1016

Calça WF1052

Botas P1101

T-shirt WF1016

Bermuda WF1017

Botas P1101
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cinzento c./azafatacastanho/lima

cinzento e./pretopreto/cinzento c.

Costura
tripla

Reforço
no assento

azafata/cinzento c.castanho/lima

preto/cinzento e.cinzento c./preto

• Bermuda combinada com reforços e costura tripla.
• Dois bolsos de abertura inclinada nos costados, um bolso 
relojoeiro e um bolso cargo lateral com lapela de velcro. Dois 
bolsos traseiros de chapa com prega no baixo, um com lapela 
de velcro e um bolso de espátula.
• Passador porta martelo. Reforço no assento.
• Debruns reflectores e presilhas em contraste.
• Elástico nos laterais da cintura. Passadores.
• Fecho de botão metálico e braguilha de fecho de correr.  

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

WF1017

• T-shirt combinada de manga curta com 
costura tripla em micropique de poliéster. 
• Gola redonda com abrange nas costuras 
interiores e manga raglã.
• Um bolso no peito semi-embutido. 
• Detalhes no bolso, nas mangas e peça na 
gola em contraste.
• Costuras em contraste.
• Desportiva, ligeira e de secagem rápida.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL
Tecido: 100% Poliéster (140 g/m2)

WF1016
T-shirt WF1016

Calça WF1052

Botas P1101

T-shirt WF1016

Bermuda WF1017

Botas P1101
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Calça WF1050

Botas P1101

Casaco WF1040

T-shirt WF1016

Costura
tripla

Reforço
no assento

• Casaco Workshell combinado com debruns reflectores.
• Gola alta e capuz desmontável com cordão para ajustar.
• Fecho de correr de náilon.
• Aba protectora interior com volta na parte superior protegendo o 
fecho de correr.
• Dois bolsos no peito, dois laterais interiores e um bolso na manga 
com fecho de correr.
• Manga com cortes decorativos.
• Manga ajustável com velcro.
• Cordão elástico com peça para regular no baixo.
• Tecido corta-ventos, repelente à água e resistente ao rasgo com 
membrana interior transpirável e isolante no interior de alta 
capacidade térmica.  

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL
Tecido: 96% Poliéster 4% Elastano (280 g/m2)

WF1040

cinzento e./pretocinzento c./azafata preto/cinzento c. castanho/lima

• Calça combinada com reforços e costura tripla.
• Dois bolsos de abertura inclinada nos costados, um bolso relojoeiro e um 
bolso cargo lateral com lapela de velcro. Dois bolsos traseiros com prega no 
baixo, um com lapela de velcro e um bolso de espátula.
• Passador porta martelo.
• Reforço no assento.
• Debruns reflectores e presilhas em contraste.
• Elástico nos laterais da cintura. Passadores.
• Fecho de botão metálico e braguilha de fecho de correr. 

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

WF1050

lima/castanhocinzento e./preto preto/cinzento c.cinzento c./azafata
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Calça WF1050

Botas P1101

Casaco WF1040

T-shirt WF1016

Costura
tripla

Reforço
no assento

• Casaco Workshell combinado com debruns reflectores.
• Gola alta e capuz desmontável com cordão para ajustar.
• Fecho de correr de náilon.
• Aba protectora interior com volta na parte superior protegendo o 
fecho de correr.
• Dois bolsos no peito, dois laterais interiores e um bolso na manga 
com fecho de correr.
• Manga com cortes decorativos.
• Manga ajustável com velcro.
• Cordão elástico com peça para regular no baixo.
• Tecido corta-ventos, repelente à água e resistente ao rasgo com 
membrana interior transpirável e isolante no interior de alta 
capacidade térmica.  

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL
Tecido: 96% Poliéster 4% Elastano (280 g/m2)

WF1040

cinzento e./pretocinzento c./azafata preto/cinzento c. castanho/lima

• Calça combinada com reforços e costura tripla.
• Dois bolsos de abertura inclinada nos costados, um bolso relojoeiro e um 
bolso cargo lateral com lapela de velcro. Dois bolsos traseiros com prega no 
baixo, um com lapela de velcro e um bolso de espátula.
• Passador porta martelo.
• Reforço no assento.
• Debruns reflectores e presilhas em contraste.
• Elástico nos laterais da cintura. Passadores.
• Fecho de botão metálico e braguilha de fecho de correr. 

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

WF1050

lima/castanhocinzento e./preto preto/cinzento c.cinzento c./azafata
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cinzento escuro/preto

Combine
com

joelheiras
Costura

tripla
Reforço

no assento
Sistema de
protecção
do joelho

• Casaco acolchoado combinado em tecido ripstop de alta resistência. 
• Gola alta e capuz interior ajustável com cordão elástico e peças 
ajustaveis.
• Fecho de correr de náilon oculto por aba com velcro.
• Dois bolsos de chapa no peito com lapela de velcro e detalhes 
refletores e um bolso auxiliar com fecho de correr. Dois bolsos laterais 
sobrepostos com fecho de correr. Um bolso de chapa no peito com 
fecho de velcro no interior.
• Corpete acabado com debrum refletor no peito e costas que segue na 
parte de frente da manga.
• Punho com elástico e ajuste de velcro. Elástico na cintura.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL
Tecido Exterior: 100% Poliéster (240 g/m2)
Tecido Interno: (Acolchoado+Forro) 100% Poliéster (210 g/m2)

WF1058

• Calça combinada com reforços e costura tripla.
• Dois bolsos de abertura inclinada nos costados, um bolso 
relojoeiro e um bolso cargo lateral com lapela de velcro. Dois 
bolsos traseiros com pregas no baixo, um com lapela de velcro e 
um bolso de espátula.
• Passador porta martelo.
• Reforço no assento e reforços com fecho de velcro para 
joelheiras de protecção.
• Debruns refletores e presilhas em contraste.
• Elástico nos laterais na cintura. Passadores.
• Fecho de botão metálico e braguilha de fecho de correr.

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

WF1052

cinzento e./pretopreto/cinzento c.

Costura
tripla

Reforço
em cotovelos
e no assento

• Fato macaco combinado, com reforços e costura tripla.
• Gola tipo camiseiro e fecho de correr de náilon de puxador 
duplo oculto por aba com velcro.
• Dois bolsos no peito com lapela de velcro, dois bolsos de 
abertura inclinada e debrum nos costados, um bolso cargo 
lateral com lapela de velcro. Dois bolsos traseiros com prega no 
baixo, um com lapela de velcro e um bolso de espátula. 
• Passador porta martelo.
• Corpete na frente.
• Peça combinada nos ombros e mangas acabadas com 
debrum refletor.
• Cotovelos e assento reforçados.
• Presilhas em contraste.
• Punho com elástico. Elástico nas costas. 

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

WF1042

cinzento e./preto cinzento c./preto

Tecido exterior
RIPSTOP

Casaco WF1058

T-shirt WF1016

Calça WF1052

Botas P1101
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cinzento escuro/preto

Combine
com

joelheiras
Costura

tripla
Reforço

no assento
Sistema de
protecção
do joelho

• Casaco acolchoado combinado em tecido ripstop de alta resistência. 
• Gola alta e capuz interior ajustável com cordão elástico e peças 
ajustaveis.
• Fecho de correr de náilon oculto por aba com velcro.
• Dois bolsos de chapa no peito com lapela de velcro e detalhes 
refletores e um bolso auxiliar com fecho de correr. Dois bolsos laterais 
sobrepostos com fecho de correr. Um bolso de chapa no peito com 
fecho de velcro no interior.
• Corpete acabado com debrum refletor no peito e costas que segue na 
parte de frente da manga.
• Punho com elástico e ajuste de velcro. Elástico na cintura.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL
Tecido Exterior: 100% Poliéster (240 g/m2)
Tecido Interno: (Acolchoado+Forro) 100% Poliéster (210 g/m2)

WF1058

• Calça combinada com reforços e costura tripla.
• Dois bolsos de abertura inclinada nos costados, um bolso 
relojoeiro e um bolso cargo lateral com lapela de velcro. Dois 
bolsos traseiros com pregas no baixo, um com lapela de velcro e 
um bolso de espátula.
• Passador porta martelo.
• Reforço no assento e reforços com fecho de velcro para 
joelheiras de protecção.
• Debruns refletores e presilhas em contraste.
• Elástico nos laterais na cintura. Passadores.
• Fecho de botão metálico e braguilha de fecho de correr.

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

WF1052

cinzento e./pretopreto/cinzento c.

Costura
tripla

Reforço
em cotovelos
e no assento

• Fato macaco combinado, com reforços e costura tripla.
• Gola tipo camiseiro e fecho de correr de náilon de puxador 
duplo oculto por aba com velcro.
• Dois bolsos no peito com lapela de velcro, dois bolsos de 
abertura inclinada e debrum nos costados, um bolso cargo 
lateral com lapela de velcro. Dois bolsos traseiros com prega no 
baixo, um com lapela de velcro e um bolso de espátula. 
• Passador porta martelo.
• Corpete na frente.
• Peça combinada nos ombros e mangas acabadas com 
debrum refletor.
• Cotovelos e assento reforçados.
• Presilhas em contraste.
• Punho com elástico. Elástico nas costas. 

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

WF1042

cinzento e./preto cinzento c./preto

Tecido exterior
RIPSTOP

Casaco WF1058

T-shirt WF1016

Calça WF1052

Botas P1101
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KR    O S
HW ELL shell

by W O R K T E A M

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

Reforço
no joelho

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

• Casaco Workshell combinado.
• Gola alta e fecho de correr de náilon.
• Aba protectora 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. Manga raglã com cotoveleiras reforçadas. Punho com elástico.
• Cordão elástico com peça ajustável no baixo.
• Detalhes fluorescentes-refletores.
• Tecido corta-ventos, repelente à água e resistente ao rasgo com 
membrana interior transpirável e isolante no interior de alta    
capacidade térmica.  

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

WF1640

• Calça combinada com reforços, detalhes fluorescentes-refletores e presilhas 
em contraste.
• Dois bolsos de abertura inclinada nos costados e um bolso desmontável para 
ferramentas. Dois bolsos cargo laterais com bolsos auxiliares sobrepostos e dois 
bolsos de chapa traseiros, todos com lapela de velcro e ganchos.
• Joelheiras reforçadas.
• Baixos ajustáveis com cordão.
• Sem elástico na cintura. Passadores.
• Argola, fecho de dupla presilha e braguilha de fecho de correr.

Tamanhos: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (240 g/m2)

WF1619

Workshell WF1640

Calça WF1619

Botas P1101

T-shirt WF1616

Calça WF1619

Botas P1101

Colete WF1680
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by W O R K T E A M

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

Reforço
no joelho

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

• Casaco Workshell combinado.
• Gola alta e fecho de correr de náilon.
• Aba protectora 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. Manga raglã com cotoveleiras reforçadas. Punho com elástico.
• Cordão elástico com peça ajustável no baixo.
• Detalhes fluorescentes-refletores.
• Tecido corta-ventos, repelente à água e resistente ao rasgo com 
membrana interior transpirável e isolante no interior de alta    
capacidade térmica.  

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

WF1640

• Calça combinada com reforços, detalhes fluorescentes-refletores e presilhas 
em contraste.
• Dois bolsos de abertura inclinada nos costados e um bolso desmontável para 
ferramentas. Dois bolsos cargo laterais com bolsos auxiliares sobrepostos e dois 
bolsos de chapa traseiros, todos com lapela de velcro e ganchos.
• Joelheiras reforçadas.
• Baixos ajustáveis com cordão.
• Sem elástico na cintura. Passadores.
• Argola, fecho de dupla presilha e braguilha de fecho de correr.

Tamanhos: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (240 g/m2)

WF1619

Workshell WF1640

Calça WF1619

Botas P1101

T-shirt WF1616

Calça WF1619

Botas P1101

Colete WF1680
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cinzento/amarelo a.v.preto/laranja a.v. marinho/verde flúor cinzento/amarelo a.v.preto/laranja a.v. marinho/verde flúor

• T-shirt combinada de manga curta em poliéster bird's eye.
• Gola redonda com peça central em contraste e abrange nas costuras interiores.
• Um bolso semi-embutido no peito.
• Detalhes fluorescentes-refletores.
• Tecido fresco e ligeiro de alta permeabilidade do ar.
• Transpirável, de fácil secagem e resistente a encolher.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL 
(Marinho/verde flúor até XXL)

Tecido: 100% Poliéster (150 g/m2)

WF1616
• Bermuda combinada com detalhes fluorescentes-refletores e 
presilhas em contraste.
• Dois bolsos de abertura inclinada nos costados, dois bolsos cargo 
laterais com bolsos  auxiliares sobrepostos e dois bolsos de chapa 
traseiros, todos com lapela de velcro e ganchos.
• Passadores.
• Argola, fecho duplo de presilhas e braguilha de fecho de correr.

Tamanhos: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (240 g/m2)

WF1617

• Colete acolchoado combinado de gola alta com detalhes fluorescentes-
refletores e presilhas em contraste.
• Fecho de correr de náilon oculto por aba de presilhas.
• Um bolso de chapa no peito com bolso auxiliar sobreposto e lapela de 
velcro com puxador. Dois bolsos interiores com fecho de correr nos 
costados. Dois bolsos laterais com fole e lapela de velcro com puxador, 
um com bolso auxiliar compartimentado. Um bolso de chapa no peito com 
fecho de correr no interior. 
• Cavas ajustáveis.
• Elástico nos laterais na cintura.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL
Tecido Exterior: 65% Poliéster 35% Algodão (240 g/m2)
Tecido Interno: (Acolchoado+Forro): 100% Poliéster (250 g/m2)

WF1680

• Fato macaco combinado de manga raglã com detalhes     
fluorescentes-refletores, debrum e presilhas em contraste.
• Gola com fecho de presilha e fecho de correr de náilon de              
duplo puxador.
• Dois bolsos de chapa no peito com fecho de correr, dois bolsos de 
abertura inclinada nos costados, um bolso cargo lateral com bolso 
auxiliar sobreposto, lapela de velcro e puxador. Dois bolsos traseiros de 
chapa com lapela de velcro e puxador e um bolso duplo de espátula.
• Punho com elástico.
• Cinta com presilhas.
• Elástico nas costas.

Tamanhos: M (50/52), L (54/56), XL (58/60), XXL (62/64)
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (240 g/m2)

WF1642

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

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



WO
RK
TEA
M

228

WORKTEAM

229

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

• T-shirt combinada de manga curta em poliéster bird's eye.
• Gola redonda com peça central em contraste e abrange nas costuras interiores.
• Um bolso semi-embutido no peito.
• Detalhes fluorescentes-refletores.
• Tecido fresco e ligeiro de alta permeabilidade do ar.
• Transpirável, de fácil secagem e resistente a encolher.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL 
(Marinho/verde flúor até XXL)

Tecido: 100% Poliéster (150 g/m2)

WF1616
• Bermuda combinada com detalhes fluorescentes-refletores e 
presilhas em contraste.
• Dois bolsos de abertura inclinada nos costados, dois bolsos cargo 
laterais com bolsos  auxiliares sobrepostos e dois bolsos de chapa 
traseiros, todos com lapela de velcro e ganchos.
• Passadores.
• Argola, fecho duplo de presilhas e braguilha de fecho de correr.

Tamanhos: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (240 g/m2)

WF1617

• Colete acolchoado combinado de gola alta com detalhes fluorescentes-
refletores e presilhas em contraste.
• Fecho de correr de náilon oculto por aba de presilhas.
• Um bolso de chapa no peito com bolso auxiliar sobreposto e lapela de 
velcro com puxador. Dois bolsos interiores com fecho de correr nos 
costados. Dois bolsos laterais com fole e lapela de velcro com puxador, 
um com bolso auxiliar compartimentado. Um bolso de chapa no peito com 
fecho de correr no interior. 
• Cavas ajustáveis.
• Elástico nos laterais na cintura.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL
Tecido Exterior: 65% Poliéster 35% Algodão (240 g/m2)
Tecido Interno: (Acolchoado+Forro): 100% Poliéster (250 g/m2)

WF1680

• Fato macaco combinado de manga raglã com detalhes     
fluorescentes-refletores, debrum e presilhas em contraste.
• Gola com fecho de presilha e fecho de correr de náilon de              
duplo puxador.
• Dois bolsos de chapa no peito com fecho de correr, dois bolsos de 
abertura inclinada nos costados, um bolso cargo lateral com bolso 
auxiliar sobreposto, lapela de velcro e puxador. Dois bolsos traseiros de 
chapa com lapela de velcro e puxador e um bolso duplo de espátula.
• Punho com elástico.
• Cinta com presilhas.
• Elástico nas costas.

Tamanhos: M (50/52), L (54/56), XL (58/60), XXL (62/64)
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (240 g/m2)

WF1642

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

cinzento/amarelo a.v.preto/laranja a.v. marinho/verde flúor
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• Casaco tricolor com debruns de alta visibilidade.
• Gola alta com presilha e fecho de correr de náilon e presilhas 
ocultas por aba.
• Rede para regular a transpiração nas axilas.
• Dois bolsos no peito interiores com lapela de velcro. Dois bolsos 
laterais interiores com fecho de correr.
• Peça combinada nos ombros acabada com debrum duplo.
• Punho com elástico. Elástico nos laterais na cintura.
• Presilha na cintura

Tamanhos: M, L, XL, XXL
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (230 g/m2)

WF5851

• Calça tricolor com reforços, abertura nas perneiras e debrum de alta visibilidade. 
• Dois bolsos de abertura inclinada nos costados, dois bolsos cargo laterais com 
lapela de velcro. Dois bolsos traseiros interiores com lapela de velcro. Lapelas 
acabadas com debrum duplo.
• Reforço com fecho de correr para joelheiras de protecção.
• Reforço no assento. 
• Abertura nas perneiras com fecho de presilhas.
• Elástico nos laterais na cintura. Passadores.
• Fecho de presilha e braguilha de fecho de correr.

Tamanhos: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (230 g/m2)

WF5852

Combine
com

joelheiras
Reforço

no assento
Sistema de
protecção
do joelho

verde e./cinzento e./preto cinzento e./cinzento c./preto marinho/cinzento c.
branco/preto/cinzento e.azulina/cinzento c./marinho cinzento e./cinzento c.

azulina/cinzento c./marinho branco/preto/cinzento e.

verde e./cinzento e./pretocinzento e./cinzento c./preto

WF5853
• Colete acolchoado tricolor em tecido Oxford com debruns de alta visibilidade.
• Gola alta e fecho de correr de náilon e presilhas ocultas por aba.
• Dois bolsos no peito interiores com lapela de velcro. Dois bolsos laterais 
interiores com fecho de correr.
• Peça combinada nos ombros acabados com duplo debrum.
• Acesso interior para serigrafia.
• Elástico na cintura.

Tamanhos: M, L, XL, XXL
Tecido Exterior: 100% Poliéster (150 g/m2)
Tecido Interno (Acolchoado+Forro): 100% Poliéster (250 g/m2)

Tecido exterior
OXFORD

Calça WF5852

verde e./cinzento e./preto
azulina/cinzento c./marinho cinzento e./cinzento c./preto

branco/preto/cinzento e.

• Colete tricolor tipo safari com debruns de alta visibilidade.
• Decote em bico e fecho de correr de náilon.
• Dois bolsos no peito interiores com lapela de velcro. Três bolsos no peito de 
diferente tamanho com fole e lapela de presilhas. Dois bolsos laterais com fole e 
fecho de correr. Bolsos auxiliares sobrepostos com lapela de velcro. Bolso traseiro 
com fole e fecho de correr.
• Peça combinada nos ombros acabada com debrum duplo. Bainha.

Tamanhos: M, L, XL, XXL
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (230 g/m2)

WF5854
verde e./cinzento e./preto

azulina/cinzento c./marinho

cinzento e./cinzento c./preto

branco/preto/cinzento e.

Colete WF5854

Pólo WF5855
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• Casaco tricolor com debruns de alta visibilidade.
• Gola alta com presilha e fecho de correr de náilon e presilhas 
ocultas por aba.
• Rede para regular a transpiração nas axilas.
• Dois bolsos no peito interiores com lapela de velcro. Dois bolsos 
laterais interiores com fecho de correr.
• Peça combinada nos ombros acabada com debrum duplo.
• Punho com elástico. Elástico nos laterais na cintura.
• Presilha na cintura

Tamanhos: M, L, XL, XXL
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (230 g/m2)

WF5851

• Calça tricolor com reforços, abertura nas perneiras e debrum de alta visibilidade. 
• Dois bolsos de abertura inclinada nos costados, dois bolsos cargo laterais com 
lapela de velcro. Dois bolsos traseiros interiores com lapela de velcro. Lapelas 
acabadas com debrum duplo.
• Reforço com fecho de correr para joelheiras de protecção.
• Reforço no assento. 
• Abertura nas perneiras com fecho de presilhas.
• Elástico nos laterais na cintura. Passadores.
• Fecho de presilha e braguilha de fecho de correr.

Tamanhos: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (230 g/m2)

WF5852

Combine
com

joelheiras
Reforço

no assento
Sistema de
protecção
do joelho

verde e./cinzento e./preto cinzento e./cinzento c./preto marinho/cinzento c.
branco/preto/cinzento e.azulina/cinzento c./marinho cinzento e./cinzento c.

azulina/cinzento c./marinho branco/preto/cinzento e.

verde e./cinzento e./pretocinzento e./cinzento c./preto

WF5853
• Colete acolchoado tricolor em tecido Oxford com debruns de alta visibilidade.
• Gola alta e fecho de correr de náilon e presilhas ocultas por aba.
• Dois bolsos no peito interiores com lapela de velcro. Dois bolsos laterais 
interiores com fecho de correr.
• Peça combinada nos ombros acabados com duplo debrum.
• Acesso interior para serigrafia.
• Elástico na cintura.

Tamanhos: M, L, XL, XXL
Tecido Exterior: 100% Poliéster (150 g/m2)
Tecido Interno (Acolchoado+Forro): 100% Poliéster (250 g/m2)

Tecido exterior
OXFORD

Calça WF5852

verde e./cinzento e./preto
azulina/cinzento c./marinho cinzento e./cinzento c./preto

branco/preto/cinzento e.

• Colete tricolor tipo safari com debruns de alta visibilidade.
• Decote em bico e fecho de correr de náilon.
• Dois bolsos no peito interiores com lapela de velcro. Três bolsos no peito de 
diferente tamanho com fole e lapela de presilhas. Dois bolsos laterais com fole e 
fecho de correr. Bolsos auxiliares sobrepostos com lapela de velcro. Bolso traseiro 
com fole e fecho de correr.
• Peça combinada nos ombros acabada com debrum duplo. Bainha.

Tamanhos: M, L, XL, XXL
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (230 g/m2)

WF5854
verde e./cinzento e./preto

azulina/cinzento c./marinho

cinzento e./cinzento c./preto

branco/preto/cinzento e.

Colete WF5854

Pólo WF5855
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• Jardineira tricolor com reforços e debruns de alta visibilidade. 
• Meias costas tapadas, suspensórios com elástico e fivelas 
automáticas.
• Um bolso no peito de chapa com lapela de velcro, dois bolsos de 
abertura inclinada nos costados, dois bolsos cargo laterais de velcro.
• Dois bolsos traseiros de chapa com lapela de velcro.
• Lapelas acabadas com debruns duplos.
• Reforçado com fecho de correr para joelheiras de protecção. 
Reforço no assento.
• Abertura nas perneiras com fecho de presilhas.
• Fecho de botões metálicos nos laterais e braguilha de fecho de 
correr de náilon.
• Elástico nas costas. 

Tamanhos: M, L, XL, XXL
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (230 g/m2)

WF5856

• Pólo tricolor de manga curta em tecido pique com debruns de              
alta visibilidade.
• Gola clássica com aba de três botões e abrange nas costuras interiores.
• Peça combinada nos ombros com debrum duplo que segue na manga.
• Um bolso semi-embutido no peito. Gola em ponto de canelado.
• Tecido fresco e poroso que permite uma ventilação adequada.

Tamanhos: M, L, XL, XXL
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (155 g/m2)

WF5855

azulina/cinzento c./marinho

verde e./cinzento e./pretocinzento e./cinzento c./preto

branco/preto/cinzento e.

verde e./cinzento e./pretoazulina/cinzento c./marinho cinzento e./cinzento c./pretobranco/preto/cinzento e.

Combine
com

joelheiras
Reforço

no assento
Sistema de
protecção
do joelho

marinho/cizento claro

• Casaco polar combinado com debruns 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.
• Peça combinada nos ombros acabada com debrum duplo. 
• Punhos e cintura com elástico.

Tamanhos: M, L, XL, XXL
Tecido: 100% Poliéster (260 g/m2)

WF5857

WF5858
• Parka acolchoada combinada com debruns de                  
alta visibilidade. 
• Gola alta e capuz interior ajustável com cordão.
• Fecho de correr de náilon de puxador duplo oculto por     
aba dupla e fecho de presilhas.
• Dois bolsos no peito e dois bolsos laterais, todos 
sobrepostos com fecho de correr. Um bolso de chapa no  
peito com fecho de velcro no interior.
• Peça combinada nos ombros.
• Lapelas nos bolsos laterais e peça nos ombros acabadas 
com debruns duplos.
• Acesso interior para serigrafia.
• Punho com elástico e ajuste de velcro.
• Cordão elástico interior com peça ajustável na cintura.

Tamanhos: M, L, XL, XXL
Tecido Exterior: 100% Poliéster (130 g/m2)
Tecido Interno (Acolchoado+Forro): 100% Poliéster (250 g/m2)

marinho/cinzento claro cinzento escuro/preto

cinzento escuro/preto
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• Jardineira tricolor com reforços e debruns de alta visibilidade. 
• Meias costas tapadas, suspensórios com elástico e fivelas 
automáticas.
• Um bolso no peito de chapa com lapela de velcro, dois bolsos de 
abertura inclinada nos costados, dois bolsos cargo laterais de velcro.
• Dois bolsos traseiros de chapa com lapela de velcro.
• Lapelas acabadas com debruns duplos.
• Reforçado com fecho de correr para joelheiras de protecção. 
Reforço no assento.
• Abertura nas perneiras com fecho de presilhas.
• Fecho de botões metálicos nos laterais e braguilha de fecho de 
correr de náilon.
• Elástico nas costas. 

Tamanhos: M, L, XL, XXL
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (230 g/m2)

WF5856

• Pólo tricolor de manga curta em tecido pique com debruns de              
alta visibilidade.
• Gola clássica com aba de três botões e abrange nas costuras interiores.
• Peça combinada nos ombros com debrum duplo que segue na manga.
• Um bolso semi-embutido no peito. Gola em ponto de canelado.
• Tecido fresco e poroso que permite uma ventilação adequada.

Tamanhos: M, L, XL, XXL
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (155 g/m2)

WF5855

azulina/cinzento c./marinho

verde e./cinzento e./pretocinzento e./cinzento c./preto

branco/preto/cinzento e.

verde e./cinzento e./pretoazulina/cinzento c./marinho cinzento e./cinzento c./pretobranco/preto/cinzento e.

Combine
com

joelheiras
Reforço

no assento
Sistema de
protecção
do joelho

marinho/cizento claro

• Casaco polar combinado com debruns 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.
• Peça combinada nos ombros acabada com debrum duplo. 
• Punhos e cintura com elástico.

Tamanhos: M, L, XL, XXL
Tecido: 100% Poliéster (260 g/m2)

WF5857

WF5858
• Parka acolchoada combinada com debruns de                  
alta visibilidade. 
• Gola alta e capuz interior ajustável com cordão.
• Fecho de correr de náilon de puxador duplo oculto por     
aba dupla e fecho de presilhas.
• Dois bolsos no peito e dois bolsos laterais, todos 
sobrepostos com fecho de correr. Um bolso de chapa no  
peito com fecho de velcro no interior.
• Peça combinada nos ombros.
• Lapelas nos bolsos laterais e peça nos ombros acabadas 
com debruns duplos.
• Acesso interior para serigrafia.
• Punho com elástico e ajuste de velcro.
• Cordão elástico interior com peça ajustável na cintura.

Tamanhos: M, L, XL, XXL
Tecido Exterior: 100% Poliéster (130 g/m2)
Tecido Interno (Acolchoado+Forro): 100% Poliéster (250 g/m2)

marinho/cinzento claro cinzento escuro/preto

cinzento escuro/preto
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do estoque

Até o fim
do estoque

Até o fim
do estoque

Até o fim
do estoque

• Parka acolchoada combinada em tecido Beaver Nylon de alta 
resistência, anti-nódoas e repelente aos líquidos.
• Gola alta e capuz interior com cordão elástico e peças ajustáveis.
• Fecho de correr de náilon e presilhas ocultas por aba.
• Meia aba protectora interior com volta na parte superior protegendo o 
fecho de correr.
• Dois bolsos no peito de chapa com lapela de velcro e um bolso 
auxiliar sobreposto com fecho de correr. Dois bolsos laterais interiores. 
Um bolso no peito de chapa com fecho de velcro e um bolso com 
lapela de velcro no interior. Um bolso na manga com lapela e velcro.
• Punho com elástico e ajuste de velcro.
• Cordão elástico interior com peça ajustável na cintura.

Tamanhos: M, L, XL, XXL
Tecido Exterior: 50% Poliéster 50% Algodão (250 g/m2)
Tecido Interno (Acolchoado+Forro): 100% Poliéster (250 g/m2)

WF1912

marinho/cinzento

cinzento/preto

Tecido
anti-nódoas

BEAVER NYLON

marinho/cinzentocinzento/preto

• Fato macaco combinado com reforços e costura tripla em tecido Beaver Nylon 
de alta resistência, anti-nódoas e repelente aos líquidos.
• Gola tipo camiseiro e corpetes com debruns em contraste que seguem na 
parta da frente da manga.
• Fechos de correr de náilon de duplo puxador oculto por aba com velcro no 
fecho frontal.
• Dois bolsos de chapa no peito com lapela de velcro, dois bolsos de abertura 
inclinada nos costados. Um bolso cargo lateral com bolso auxiliar sobreposto, 
ambos com lapela de velcro. Argola no bolso do peito e bolso cargo. Dois 
bolsos traseiros  com prega no baixo e fecho de velcro e um bolso de espátula 
dupla. Um bolso na manga com lapela e velcro.
• Punhos com presilhas.
• Cortes decorativos nas costas.
• Presilhas em contraste e ganchos.
• Reforços com fecho de velcro para joelheiras de protecção.
• Ajuste de velcro nos laterais da cintura.

Tamanhos: M, L, XL, XXL
Tecido: 50% Poliéster 50% Algodão (250 g/m2)

WF1900 marinho/cinzentocinzento/preto

• Jardineira combinada com reforços e costura tripla em tecido 
Beaver Nylon de alta resistência, anti-nódoas e repelente aos líquidos. 
• Meias costas tapadas, suspensórios com elástico e fivelas 
automáticas.
• Um bolso no peito interior com fecho de correr e dois bolsos de 
diferente tamanho com lapela de velcro, dois bolsos de chapa nos 
costados e um bolso cargo lateral com lapela de velcro.
Dois bolsos traseiros com prega no baixo e fecho de velcro, e um 
bolso de espátula dupla.
• Reforços com debruns em contraste e fecho de velcro para 
joelheiras de protecção. Passadores grossos.
• Fecho de botões metálicos nos laterais e braguilha de fecho de 
correr de náilon.
• Elástico nas costas. 

Tamanhos: M, L, XL, XXL
Tecido: 50% Poliéster 50% Algodão (250 g/m2)

WF1927

Costura
tripla

Sistema de
protecção
do joelho

Combine
com

joelheiras

Tecido
anti-nódoas

BEAVER NYLON

Costura
tripla

Sistema de
protecção
do joelho

Combine
com

joelheiras

Tecido
anti-nódoas

BEAVER NYLON

Costura
tripla

Sistema de
protecção
do joelho

Combine
com

joelheiras
Tecido

anti-nódoas
BEAVER NYLON

• Casaco combinado de costura tripla em tecido Beaver Nylon de 
alta resistência, anti-nódoas e repelente aos líquidos.
• Gola tipo camiseiro e corpete na parte de frente com debrum em 
contraste que segue na manga.
• Fecho de correr de náilon oculto por aba com velcro e presilhas.
• Dois bolsos de chapa no peito com lapela de velcro. Argola no 
bolso superior. Dois bolsos no costado e dos bolsos laterais de 
abertura inclinada. Um bolso na manga com lapela e velcro.
• Punhos com presilhas e ganchos.
• Cortes decorativos nas costas.
• Presilhas em contraste e Ajuste de presilhas nos laterais            
da cintura. 

Tamanhos: M, L, XL, XXL
Tecido: 50% Poliéster 50% Algodão (250 g/m2)

WF1901

• Calça combinada com reforços costura tripla em tecido Beaver 
Nylon de alta resistência, anti-nódoas e repelente aos líquidos.
• Dois bolsos de abertura inclinada nos costados. Um bolso cargo 
lateral com argola e bolso auxiliar sobreposto, ambos com lapelas 
de velcro. Dois bolsos traseiros com prega no baixo e fecho de 
velcro e um bolso de espátula dupla.
• Passador porta martelo.
• Reforços com debruns em contraste e fecho de velcro para 
joelheiras de protecção.
• Ajuste de velcro nos laterais da cintura. Passadores grossos.
• Fecho de botão metálico e braguilha de fecho de correr. 

Tamanhos: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56
Tecido: 50% Poliéster 50% Algodão (250 g/m2)

WF1903

marinho/cinzentocinzento/preto

marinho/cinzentocinzento/preto

Tecido
anti-nódoas

BEAVER NYLON

Costura
tripla

Parka WF1912

Calça WF1903

Botas P1101
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• Parka acolchoada combinada em tecido Beaver Nylon de alta 
resistência, anti-nódoas e repelente aos líquidos.
• Gola alta e capuz interior com cordão elástico e peças ajustáveis.
• Fecho de correr de náilon e presilhas ocultas por aba.
• Meia aba protectora interior com volta na parte superior protegendo o 
fecho de correr.
• Dois bolsos no peito de chapa com lapela de velcro e um bolso 
auxiliar sobreposto com fecho de correr. Dois bolsos laterais interiores. 
Um bolso no peito de chapa com fecho de velcro e um bolso com 
lapela de velcro no interior. Um bolso na manga com lapela e velcro.
• Punho com elástico e ajuste de velcro.
• Cordão elástico interior com peça ajustável na cintura.

Tamanhos: M, L, XL, XXL
Tecido Exterior: 50% Poliéster 50% Algodão (250 g/m2)
Tecido Interno (Acolchoado+Forro): 100% Poliéster (250 g/m2)

WF1912

marinho/cinzento

cinzento/preto

Tecido
anti-nódoas

BEAVER NYLON

marinho/cinzentocinzento/preto

• Fato macaco combinado com reforços e costura tripla em tecido Beaver Nylon 
de alta resistência, anti-nódoas e repelente aos líquidos.
• Gola tipo camiseiro e corpetes com debruns em contraste que seguem na 
parta da frente da manga.
• Fechos de correr de náilon de duplo puxador oculto por aba com velcro no 
fecho frontal.
• Dois bolsos de chapa no peito com lapela de velcro, dois bolsos de abertura 
inclinada nos costados. Um bolso cargo lateral com bolso auxiliar sobreposto, 
ambos com lapela de velcro. Argola no bolso do peito e bolso cargo. Dois 
bolsos traseiros  com prega no baixo e fecho de velcro e um bolso de espátula 
dupla. Um bolso na manga com lapela e velcro.
• Punhos com presilhas.
• Cortes decorativos nas costas.
• Presilhas em contraste e ganchos.
• Reforços com fecho de velcro para joelheiras de protecção.
• Ajuste de velcro nos laterais da cintura.

Tamanhos: M, L, XL, XXL
Tecido: 50% Poliéster 50% Algodão (250 g/m2)

WF1900 marinho/cinzentocinzento/preto

• Jardineira combinada com reforços e costura tripla em tecido 
Beaver Nylon de alta resistência, anti-nódoas e repelente aos líquidos. 
• Meias costas tapadas, suspensórios com elástico e fivelas 
automáticas.
• Um bolso no peito interior com fecho de correr e dois bolsos de 
diferente tamanho com lapela de velcro, dois bolsos de chapa nos 
costados e um bolso cargo lateral com lapela de velcro.
Dois bolsos traseiros com prega no baixo e fecho de velcro, e um 
bolso de espátula dupla.
• Reforços com debruns em contraste e fecho de velcro para 
joelheiras de protecção. Passadores grossos.
• Fecho de botões metálicos nos laterais e braguilha de fecho de 
correr de náilon.
• Elástico nas costas. 

Tamanhos: M, L, XL, XXL
Tecido: 50% Poliéster 50% Algodão (250 g/m2)

WF1927

Costura
tripla

Sistema de
protecção
do joelho

Combine
com

joelheiras

Tecido
anti-nódoas

BEAVER NYLON

Costura
tripla

Sistema de
protecção
do joelho

Combine
com

joelheiras

Tecido
anti-nódoas

BEAVER NYLON

Costura
tripla

Sistema de
protecção
do joelho

Combine
com

joelheiras
Tecido

anti-nódoas
BEAVER NYLON

• Casaco combinado de costura tripla em tecido Beaver Nylon de 
alta resistência, anti-nódoas e repelente aos líquidos.
• Gola tipo camiseiro e corpete na parte de frente com debrum em 
contraste que segue na manga.
• Fecho de correr de náilon oculto por aba com velcro e presilhas.
• Dois bolsos de chapa no peito com lapela de velcro. Argola no 
bolso superior. Dois bolsos no costado e dos bolsos laterais de 
abertura inclinada. Um bolso na manga com lapela e velcro.
• Punhos com presilhas e ganchos.
• Cortes decorativos nas costas.
• Presilhas em contraste e Ajuste de presilhas nos laterais            
da cintura. 

Tamanhos: M, L, XL, XXL
Tecido: 50% Poliéster 50% Algodão (250 g/m2)

WF1901

• Calça combinada com reforços costura tripla em tecido Beaver 
Nylon de alta resistência, anti-nódoas e repelente aos líquidos.
• Dois bolsos de abertura inclinada nos costados. Um bolso cargo 
lateral com argola e bolso auxiliar sobreposto, ambos com lapelas 
de velcro. Dois bolsos traseiros com prega no baixo e fecho de 
velcro e um bolso de espátula dupla.
• Passador porta martelo.
• Reforços com debruns em contraste e fecho de velcro para 
joelheiras de protecção.
• Ajuste de velcro nos laterais da cintura. Passadores grossos.
• Fecho de botão metálico e braguilha de fecho de correr. 

Tamanhos: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56
Tecido: 50% Poliéster 50% Algodão (250 g/m2)

WF1903

marinho/cinzentocinzento/preto

marinho/cinzentocinzento/preto

Tecido
anti-nódoas

BEAVER NYLON

Costura
tripla

Parka WF1912

Calça WF1903

Botas P1101
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Reforço
no assento

Calças
desmontáveis

• Casaco combinado com debruns refletores e costuras em contraste.
• Gola tipo camiseiro e corpetes com debruns em contraste que seguem na 
para de frente da manga.
• Fecho de correr de náilon oculto para aba com velcro.
• Dois bolsos no peito de chapa com lapela de velcro e fita para telemóvel. 
Dois bolsos laterais de abertura inclinada com debrum.
• Punho com elástico.
• Costas com dobras.
• Fecho de velcro na cintura e elástico nos laterais.

Tamanhos: 50/52, 54/56, 58/60, 62/64
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (190 g/m2)

WF1852

• Calça combinada desmontável com reforços e debruns refletores. 
• Dois bolsos de abertura redonda nos costados. Dois bolsos cargo laterais com 
bolso auxiliar sobreposto e lapela de velcro. Dois bolsos traseiros interiores com 
lapela de velcro.
• Reforço no assento.
• Fecho de correr de náilon nas perneiras.
• Elástico nos laterais da cintura. Passadores.
• 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 (190 g/m2)

WF1850

• Pólo combinado de manga curta em tecido pique com debruns refletores. 
• Gola clássica com lapela de dois botões e abrange nas costuras interiores.
• Corpetes com debruns em contraste que seguem na manga. 
• Um bolso semi-embutido no peito. 
• Corpetes, detalhes no bolso e peças nas mangas em contraste. 
• Tecido fresco e poroso que permite uma ventilação adequada. 
• Gola em ponto de canelado.

Tamanhos: M, L, XL, XXL
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (150 g/m2)

WF1855

marinho/azafata cinzento/grená

marinho/azafata cinzento/grená

marinho/azafata cinzento/grená

• Colete combinado tipo safari com debruns reflectores.
• Decote em bico e corpetes acabados com debruns.
• 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.
• Bainha. 

Tamanhos: M, L, XL, XXL
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (190 g/m2)

WF1854

• Blusão polar combinado com debruns refletores. 
• Gola alta e corpete com debruns que seguem na manga.
• Fecho de correr de náilon.
• Um bolso no peito e dois laterais interiores com fecho de correr de náilon.
• Punho com elástico.
• Cordão elástico com peça ajustável na cintura.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL
Tecido: 100% Poliéster (260 g/m2)

WF1800

• Parka acolchoada combinada e com debruns refletores.
• Gola alta e capuz interior ajustável com cordão.
• Corpetes com debruns em contraste que seguem na manga.
• Fecho de correr de náilon oculto de puxador duplo por aba com velcro.
• Dois bolsos no peito e dois bolsos laterais, todos de fole com lapela de velcro. Um 
bolso de chapa no peito com fecho de velcro no interior.
• Punho ajustável com velcro.
• Cordão elástico interior com peça ajustável na cintura. 

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

WF1858

marinho/azafata cinzento/grená

marinho/azafata cinzento/grená

marinho/azafata cinzento/grená

Cinto WFA501

Parka WF1858

Colete WF1854

Calça WF1850

Pólo WF1855

Sapato P2501

Jaqueta polar WF1800

Tecido exterior
OXFORD
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Reforço
no assento

Calças
desmontáveis

• Casaco combinado com debruns refletores e costuras em contraste.
• Gola tipo camiseiro e corpetes com debruns em contraste que seguem na 
para de frente da manga.
• Fecho de correr de náilon oculto para aba com velcro.
• Dois bolsos no peito de chapa com lapela de velcro e fita para telemóvel. 
Dois bolsos laterais de abertura inclinada com debrum.
• Punho com elástico.
• Costas com dobras.
• Fecho de velcro na cintura e elástico nos laterais.

Tamanhos: 50/52, 54/56, 58/60, 62/64
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (190 g/m2)

WF1852

• Calça combinada desmontável com reforços e debruns refletores. 
• Dois bolsos de abertura redonda nos costados. Dois bolsos cargo laterais com 
bolso auxiliar sobreposto e lapela de velcro. Dois bolsos traseiros interiores com 
lapela de velcro.
• Reforço no assento.
• Fecho de correr de náilon nas perneiras.
• Elástico nos laterais da cintura. Passadores.
• 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 (190 g/m2)

WF1850

• Pólo combinado de manga curta em tecido pique com debruns refletores. 
• Gola clássica com lapela de dois botões e abrange nas costuras interiores.
• Corpetes com debruns em contraste que seguem na manga. 
• Um bolso semi-embutido no peito. 
• Corpetes, detalhes no bolso e peças nas mangas em contraste. 
• Tecido fresco e poroso que permite uma ventilação adequada. 
• Gola em ponto de canelado.

Tamanhos: M, L, XL, XXL
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (150 g/m2)

WF1855

marinho/azafata cinzento/grená

marinho/azafata cinzento/grená

marinho/azafata cinzento/grená

• Colete combinado tipo safari com debruns reflectores.
• Decote em bico e corpetes acabados com debruns.
• 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.
• Bainha. 

Tamanhos: M, L, XL, XXL
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (190 g/m2)

WF1854

• Blusão polar combinado com debruns refletores. 
• Gola alta e corpete com debruns que seguem na manga.
• Fecho de correr de náilon.
• Um bolso no peito e dois laterais interiores com fecho de correr de náilon.
• Punho com elástico.
• Cordão elástico com peça ajustável na cintura.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL
Tecido: 100% Poliéster (260 g/m2)

WF1800

• Parka acolchoada combinada e com debruns refletores.
• Gola alta e capuz interior ajustável com cordão.
• Corpetes com debruns em contraste que seguem na manga.
• Fecho de correr de náilon oculto de puxador duplo por aba com velcro.
• Dois bolsos no peito e dois bolsos laterais, todos de fole com lapela de velcro. Um 
bolso de chapa no peito com fecho de velcro no interior.
• Punho ajustável com velcro.
• Cordão elástico interior com peça ajustável na cintura. 

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

WF1858

marinho/azafata cinzento/grená

marinho/azafata cinzento/grená

marinho/azafata cinzento/grená

Cinto WFA501

Parka WF1858

Colete WF1854

Calça WF1850

Pólo WF1855

Sapato P2501

Jaqueta polar WF1800

Tecido exterior
OXFORD
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cinzento/vermelho

preto/amarelo

verde/marinho

cinzento/vermelhopreto/amarelo verde/marinho

• Fato macaco com corpetes e peças combinadas.
• Gola tipo camiseiro e fecho de correr de náilon  
de puxador duplo oculto por aba com velcro.
• Dois bolsos no peito de diferente tamanho com 
lapela de velcro, dois bolsos de chapa de abertura 
inclinada e abertura de acesso no interior nos 
costados, um bolso cargo lateral com fole central e 
com lapela de velcro. Dois bolsos traseiros de 
chapa com lapela de velcro e um bolso de 
espátula dupla.
• Punho com elástico.
• Costas com dobras.
• Cinta com elástico nas costas.

Tamanhos: 50/52, 54/56, 58/60, 62/64
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (310 g/m2)

WF4150

• Casaco com corpete e peças combinadas.
• Gola tipo camiseiro e fecho de correr de náilon 
oculto e velcro. 
• Dois bolsos de chapa no peito com lapela de 
velcro. Dois bolsos laterais de abertura inclinada 
com fole. Um bolso na manga com lapela e velcro.
• Punho com elástico.
• Costas com dobras.
• Fecho de velcro na cintura e elástico nos laterais.

Tamanhos: 50/52, 54/56, 58/60, 62/64
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (310 g/m2)

WF1150

• Calça combinada com reforços.
• Dois bolsos de abertura inclinada nos costados, 
um bolso relojoeiro e um bolso cargo lateral com  
fole central e lapela de velcro. Dois bolsos traseiros 
de chapa com lapela de velcro e um bolso de 
espátula dupla.
• Joelheiras reforçadas picotadas.
• Detalhes e lapela em contraste.
• Elástico na cintura. Passadores.
• Fecho de botão metálico e braguilha de fecho de 
correr metálico.

Tamanhos: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 
54, 56 (Preto/Amarelo até o tamanho 58)

Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (310 g/m2)

WF1550

cinzento/vermelhopreto/amarelo verde/marinho

Alta
resistência

Alta
resistência

Alta
resistência

marinho/cinzento

vermelho/preto

azulina/marinho

marinho/cinzentovermelho/preto azulina/marinho

• Fato macaco com corpetes e peças combinadas.
• Gola tipo camiseiro e fecho de correr de náilon   
de puxador duplo oculto por aba com velcro.
• Dois bolsos no peito, um compartimentado e  
outro de chapa com lapela de velcro, dois bolsos 
de chapa de abertura inclinada nos costados, um 
bolso cargo lateral com lapela de velcro. Dois 
bolsos traseiros de chapa com reforços e lapela de 
velcro e um bolso de espátula dupla.
• Passador porta martelo.
• Corpetes, peças nas mangas e costas, detalhes   
e lapelas em contraste.
• Punho com elástico.
• Costas com dobras.
• Cinta com elástico nas costas.

Tamanhos: 50/52, 54/56, 58/60, 62/64
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (310 g/m2)

WF4550

• Casaco com corpetes e peças combinadas.
• Gola tipo camiseiro e fecho de correr de náilon 
oculto e velcro.
• Dois bolsos  no peito, um compartimentado e outro 
de chapa com lapela de velcro. Dois bolsos laterais 
de abertura inclinada com fole.
• Punho com elástico.
• Costas com dobras.
• Corpetes, peça nas mangas e costas, detalhes e 
lapelas em contraste.
• Fecho de velcro na cintura e elástico nos laterais.

Tamanhos: 50/52, 54/56, 58/60, 62/64
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (310 g/m2)

WF1100

• Calça combinada.
• Dois bolsos de abertura inclinada nos costados,       
um bolso relojoeiro e um bolso cargo lateral com    
lapela de velcro. Dois bolsos traseiros de chapa com 
lapela de velcro e um bolso de espátula dupla.
• Detalhes e lapelas em contraste.
• Elástico na cintura. Passadores.
• Fecho de botão metálico e braguilha de fecho de 
correr metálico.

Tamanhos: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (310 g/m2)

WF1500

marinho/cinzentovermelho/preto azulina/marinho

Alta
resistência

Alta
resistência

Alta
resistência
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cinzento/vermelho

preto/amarelo

verde/marinho

cinzento/vermelhopreto/amarelo verde/marinho

• Fato macaco com corpetes e peças combinadas.
• Gola tipo camiseiro e fecho de correr de náilon  
de puxador duplo oculto por aba com velcro.
• Dois bolsos no peito de diferente tamanho com 
lapela de velcro, dois bolsos de chapa de abertura 
inclinada e abertura de acesso no interior nos 
costados, um bolso cargo lateral com fole central e 
com lapela de velcro. Dois bolsos traseiros de 
chapa com lapela de velcro e um bolso de 
espátula dupla.
• Punho com elástico.
• Costas com dobras.
• Cinta com elástico nas costas.

Tamanhos: 50/52, 54/56, 58/60, 62/64
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (310 g/m2)

WF4150

• Casaco com corpete e peças combinadas.
• Gola tipo camiseiro e fecho de correr de náilon 
oculto e velcro. 
• Dois bolsos de chapa no peito com lapela de 
velcro. Dois bolsos laterais de abertura inclinada 
com fole. Um bolso na manga com lapela e velcro.
• Punho com elástico.
• Costas com dobras.
• Fecho de velcro na cintura e elástico nos laterais.

Tamanhos: 50/52, 54/56, 58/60, 62/64
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (310 g/m2)

WF1150

• Calça combinada com reforços.
• Dois bolsos de abertura inclinada nos costados, 
um bolso relojoeiro e um bolso cargo lateral com  
fole central e lapela de velcro. Dois bolsos traseiros 
de chapa com lapela de velcro e um bolso de 
espátula dupla.
• Joelheiras reforçadas picotadas.
• Detalhes e lapela em contraste.
• Elástico na cintura. Passadores.
• Fecho de botão metálico e braguilha de fecho de 
correr metálico.

Tamanhos: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 
54, 56 (Preto/Amarelo até o tamanho 58)

Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (310 g/m2)

WF1550

cinzento/vermelhopreto/amarelo verde/marinho

Alta
resistência

Alta
resistência

Alta
resistência

marinho/cinzento

vermelho/preto

azulina/marinho

marinho/cinzentovermelho/preto azulina/marinho

• Fato macaco com corpetes e peças combinadas.
• Gola tipo camiseiro e fecho de correr de náilon   
de puxador duplo oculto por aba com velcro.
• Dois bolsos no peito, um compartimentado e  
outro de chapa com lapela de velcro, dois bolsos 
de chapa de abertura inclinada nos costados, um 
bolso cargo lateral com lapela de velcro. Dois 
bolsos traseiros de chapa com reforços e lapela de 
velcro e um bolso de espátula dupla.
• Passador porta martelo.
• Corpetes, peças nas mangas e costas, detalhes   
e lapelas em contraste.
• Punho com elástico.
• Costas com dobras.
• Cinta com elástico nas costas.

Tamanhos: 50/52, 54/56, 58/60, 62/64
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (310 g/m2)

WF4550

• Casaco com corpetes e peças combinadas.
• Gola tipo camiseiro e fecho de correr de náilon 
oculto e velcro.
• Dois bolsos  no peito, um compartimentado e outro 
de chapa com lapela de velcro. Dois bolsos laterais 
de abertura inclinada com fole.
• Punho com elástico.
• Costas com dobras.
• Corpetes, peça nas mangas e costas, detalhes e 
lapelas em contraste.
• Fecho de velcro na cintura e elástico nos laterais.

Tamanhos: 50/52, 54/56, 58/60, 62/64
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (310 g/m2)

WF1100

• Calça combinada.
• Dois bolsos de abertura inclinada nos costados,       
um bolso relojoeiro e um bolso cargo lateral com    
lapela de velcro. Dois bolsos traseiros de chapa com 
lapela de velcro e um bolso de espátula dupla.
• Detalhes e lapelas em contraste.
• Elástico na cintura. Passadores.
• Fecho de botão metálico e braguilha de fecho de 
correr metálico.

Tamanhos: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (310 g/m2)

WF1500

marinho/cinzentovermelho/preto azulina/marinho

Alta
resistência

Alta
resistência

Alta
resistência
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marinho escuro/cinzentocinzento escuro/cinzento

• Casaco combinado de algodão.
• Gola tipo camiseiro e fecho de correr de náilon 
oculto por aba com velcro.
• Dois bolsos de chapa no peito com bolso auxiliar 
sobrepostos, todos com lapela de velcro e ganchos. 
Dois bolsos laterais de abertura inclinada com fole.
• Punho com elástico. Costas com dobras.
• Gola, foles e lapelas em contraste.
• Fecho de velcro na cintura e elástico nos laterais.

Tamanhos: 50/52, 54/56, 58/60, 62/64
Tecido: 100% Algodão (270 g/m2)

WF1160

• Calça de algodão combinado.
• Dois bolsos de fole com abertura inclinada nos costados. 
Dois bolsos cargo laterais e dois bolsos traseiros de chapa, 
todos com lapela de velcro e ganchos.
• Reforços no assento. Foles e lapelas em contraste.
• Elástico nos laterais da cintura. Passadores.
• Fecho de botão e braguilha de fecho de correr. 

Tamanhos: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54
Tecido: 100% Algodão (270 g/m2)

WF1560

marinho escuro/cizentocinzento escuro/cinzento

Alta
resistência

100%
Algodão

Alta
resistência

100%
Algodão

cinzento escuro

• Calça direita de algodão.
• Dois bolsos de fole com abertura inclinada nos costados. 
Dois bolsos cargo laterais e dois bolsos de chapa traseiros, 
todos com lapela de velcro e ganchos.
• Reforços no assento.
• Elástico nos laterais da cintura.
• Passadores.
• Fecho de botão e braguilha de fecho de correr. 

Tamanhos: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54
Tecido: 100% Algodão (270 g/m2)

WF1400

• Casaco de algodão.
• Gola tipo camiseiro e fecho de correr de náilon oculto 
por aba com velcro.
• Dois bolsos de chapa no peito com bolso auxiliar 
sobreposto todos com lapela de velcro e ganchos. Dois 
bolsos laterais de abertura inclinada com fole.
• Punho com elástico. Costas com dobras.
• Fecho de velcro na cintura e elástico nos laterais.

Tamanhos: 50/52, 54/56, 58/60, 62/64
Tecido: 100% Algodão (270 g/m2)

WF1000

marinho escuro

cinzento escuromarinho escuro

Alta
resistência

100%
Algodão

Alta
resistência

100%
Algodão
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marinho escuro/cinzentocinzento escuro/cinzento

• Casaco combinado de algodão.
• Gola tipo camiseiro e fecho de correr de náilon 
oculto por aba com velcro.
• Dois bolsos de chapa no peito com bolso auxiliar 
sobrepostos, todos com lapela de velcro e ganchos. 
Dois bolsos laterais de abertura inclinada com fole.
• Punho com elástico. Costas com dobras.
• Gola, foles e lapelas em contraste.
• Fecho de velcro na cintura e elástico nos laterais.

Tamanhos: 50/52, 54/56, 58/60, 62/64
Tecido: 100% Algodão (270 g/m2)

WF1160

• Calça de algodão combinado.
• Dois bolsos de fole com abertura inclinada nos costados. 
Dois bolsos cargo laterais e dois bolsos traseiros de chapa, 
todos com lapela de velcro e ganchos.
• Reforços no assento. Foles e lapelas em contraste.
• Elástico nos laterais da cintura. Passadores.
• Fecho de botão e braguilha de fecho de correr. 

Tamanhos: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54
Tecido: 100% Algodão (270 g/m2)

WF1560

marinho escuro/cizentocinzento escuro/cinzento

Alta
resistência

100%
Algodão

Alta
resistência

100%
Algodão

cinzento escuro

• Calça direita de algodão.
• Dois bolsos de fole com abertura inclinada nos costados. 
Dois bolsos cargo laterais e dois bolsos de chapa traseiros, 
todos com lapela de velcro e ganchos.
• Reforços no assento.
• Elástico nos laterais da cintura.
• Passadores.
• Fecho de botão e braguilha de fecho de correr. 

Tamanhos: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54
Tecido: 100% Algodão (270 g/m2)

WF1400

• Casaco de algodão.
• Gola tipo camiseiro e fecho de correr de náilon oculto 
por aba com velcro.
• Dois bolsos de chapa no peito com bolso auxiliar 
sobreposto todos com lapela de velcro e ganchos. Dois 
bolsos laterais de abertura inclinada com fole.
• Punho com elástico. Costas com dobras.
• Fecho de velcro na cintura e elástico nos laterais.

Tamanhos: 50/52, 54/56, 58/60, 62/64
Tecido: 100% Algodão (270 g/m2)

WF1000

marinho escuro

cinzento escuromarinho escuro

Alta
resistência

100%
Algodão

Alta
resistência

100%
Algodão


