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Para aqueles que precisam de um vestuário de 

trabalho com qualidades desportivas. Uma linha 

criada e desenhada para o trabalho e para o 

desporto. A moda, o desenho e as prestações 

conferem um protagonismo especial nesta secção 

cujas principais características são: conforto, 

versatilidade e estética. 

Com a linha Sport não existem desculpas para o 

seu vestuário de trabalho não seja atual.

ha Sport traz mais novidades para o vestuário 

WORKTEAM. Sempre introduzindo elevadas 

prestações ao nível de preços que só a 

WORKTEAM consegue oferecer. 

SPORT
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• Casaco de fitness de gola Mao.
• Fecho de meio zipper de náilon com fecho inverso.
• Abranges nas costuras no interior da gola.
• Costuras planas combinadas que evitam as roçadoras.
• Desenho estilizado e adaptável à forma do corpo.
• Ideais para praticar desporto.

Tamanhos: S, M, L, XL
Tecido: 90% Poliéster 10% Elastano (250 g/m2)

S7555

Para mulheres

preto/rosa flúor

preto/turquesa

• Casaco de fitness combinado de gola alta e fecho de 
correr de náilon de fecho inverso.
• Abrange nas costuras no interior da gola e aba 
protetora interior com volta na parte superior 
protegendo o fecho de correr.
• Dois bolsos interiores com fecho de correr.
• Manga com punho elástico e abertura para o polegar.
• Costuras planas que evitam as roçadoras.
• Desenho estilizado e adaptável à forma do corpo.
• Ideais para praticar desporto.

Tamanhos: S, M, L, XL
Tecido: 90% Poliéster 10% Elastano (250 g/m2)

S7551

Para mulheres

preto/rosa flúor

preto/turquesa

• Leggings compridas de cintura alta reforçada 
de interior combinado. 
• Um bolso traseiro interior com fecho de correr 
de fecho inverso.
• Costuras lisas para evitar as roçadoras.
• Elásticas e confortáveis, o seu desenho adapta-
se à forma do corpo. 
• Ideais para praticar  desporto.

Tamanhos: S, M, L, XL
Tecido: 90% Poliéster 10% Elastano (250 g/m2)

S7501

Para mulheres

• Leggins piratas e cintura alta reforçada de 
interior combinado.
• Um bolso traseiro interior com fecho de correr de 
fecho inverso.
• Costuras lisas para evitar as roçadoras.
• Elásticas e confortáveis, o seu desenho adapta-
se à forma do corpo. 
• Ideais para praticar  desporto.

Tamanhos: S, M, L, XL
Tecido: 90% Poliéster 10% Elastano (250 g/m2)

S7502

Para mulheres

preto/rosa flúorpreto/turquesapreto/turquesapreto/turquesa

• T-shirt sem mangas.
• Gola redonda com debrum em contraste.
• Vivos refletores.
• Elástica e confortável, seu desenho é adaptável ao 
corpo.
• Óptimo para praticar desporto.

Tamanhos: S, M, L, XL
Tecido: 87% Poliéster 13% Elastano (145 g/m2)

Para mulheres

• T-shirt de manga curta.
• Gola a bico e costuras planas no interior para evitar 
as fricções.
• Vivo decorativo nos ombros e detalhes refletores.
• Elástica e confortável.
• Desenho estilizado e adaptável ao corpo.
• Óptimo para praticar desporto.

Tamanhos: S, M, L, XL
Tecido: 87% Poliéster 13% Elastano (145 g/m2)

rosa flúorpreto turquesa

rosa flúorpreto turquesa

• Colete gola alta e fecho de cremalheira de nailon.
• Vivos refletores.
• Um bolso nas costas e debrun elástico.
• Presilha para caneta no lateral.
• Laterais de tecido elástico e confortável para amplitude de 
movimento.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL
Tecido: 100% Poliéster (65 g/m2)

Para mulheres

preto Modelo unissex



S7520

S7525

C3619

WO
RK
TEA
M

244

WORKTEAM

245

• Casaco de fitness de gola Mao.
• Fecho de meio zipper de náilon com fecho inverso.
• Abranges nas costuras no interior da gola.
• Costuras planas combinadas que evitam as roçadoras.
• Desenho estilizado e adaptável à forma do corpo.
• Ideais para praticar desporto.

Tamanhos: S, M, L, XL
Tecido: 90% Poliéster 10% Elastano (250 g/m2)

S7555

Para mulheres

preto/rosa flúor

preto/turquesa

• Casaco de fitness combinado de gola alta e fecho de 
correr de náilon de fecho inverso.
• Abrange nas costuras no interior da gola e aba 
protetora interior com volta na parte superior 
protegendo o fecho de correr.
• Dois bolsos interiores com fecho de correr.
• Manga com punho elástico e abertura para o polegar.
• Costuras planas que evitam as roçadoras.
• Desenho estilizado e adaptável à forma do corpo.
• Ideais para praticar desporto.

Tamanhos: S, M, L, XL
Tecido: 90% Poliéster 10% Elastano (250 g/m2)

S7551

Para mulheres

preto/rosa flúor

preto/turquesa

• Leggings compridas de cintura alta reforçada 
de interior combinado. 
• Um bolso traseiro interior com fecho de correr 
de fecho inverso.
• Costuras lisas para evitar as roçadoras.
• Elásticas e confortáveis, o seu desenho adapta-
se à forma do corpo. 
• Ideais para praticar  desporto.

Tamanhos: S, M, L, XL
Tecido: 90% Poliéster 10% Elastano (250 g/m2)

S7501

Para mulheres

• Leggins piratas e cintura alta reforçada de 
interior combinado.
• Um bolso traseiro interior com fecho de correr de 
fecho inverso.
• Costuras lisas para evitar as roçadoras.
• Elásticas e confortáveis, o seu desenho adapta-
se à forma do corpo. 
• Ideais para praticar  desporto.

Tamanhos: S, M, L, XL
Tecido: 90% Poliéster 10% Elastano (250 g/m2)

S7502

Para mulheres

preto/rosa flúorpreto/turquesapreto/turquesapreto/turquesa

• T-shirt sem mangas.
• Gola redonda com debrum em contraste.
• Vivos refletores.
• Elástica e confortável, seu desenho é adaptável ao 
corpo.
• Óptimo para praticar desporto.

Tamanhos: S, M, L, XL
Tecido: 87% Poliéster 13% Elastano (145 g/m2)

Para mulheres

• T-shirt de manga curta.
• Gola a bico e costuras planas no interior para evitar 
as fricções.
• Vivo decorativo nos ombros e detalhes refletores.
• Elástica e confortável.
• Desenho estilizado e adaptável ao corpo.
• Óptimo para praticar desporto.

Tamanhos: S, M, L, XL
Tecido: 87% Poliéster 13% Elastano (145 g/m2)

rosa flúorpreto turquesa

rosa flúorpreto turquesa

• Colete gola alta e fecho de cremalheira de nailon.
• Vivos refletores.
• Um bolso nas costas e debrun elástico.
• Presilha para caneta no lateral.
• Laterais de tecido elástico e confortável para amplitude de 
movimento.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL
Tecido: 100% Poliéster (65 g/m2)

Para mulheres

preto Modelo unissex
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turquesa

fúcsia

amarelo a.v.

pretoroxo

verde lima

• Casaco Workshell de senhora com detalhes refletores. Gola alta e abrange 
nas costuras interiores.
• Capuz desmontável com cordão elástico e peça ajustável. Fecho de correr 
de náilon.
• Aba protetora 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. 
Um bolso na manga com fecho de correr.
• Punho ajustável com velcro.
• Cortes decorativos e fechos de correr combinados.
• Cordão elástico com peça ajustável no baixo.
• Tecido corta-ventos, repelente à água e resistente ao rasgo com membrana 
interior transpirável e isolante no interior de alta capacidade térmica. 
Revestido de rede na parte da frente. 

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

S9497
Para mulheres

Até o fim
do estoque

• Casaco Workshell para mulher com vivos refletores.  
• Gola alta e abrange nas costuras interiores. 
• Capuz com cordão elástico e peça ajustável. 
• Fecho de cremalheira de náilon. 
• Aba protetora interior com volta na parte superior protegendo a cremalheira. 
• Um bolso no peito e dois laterais interiores com fecho de cremalheira de náilon. 
• Punhos com debrum elástico. 
• Vivos decorativos e cremalheiras combinadas com fecho inverso. 
• Cordão elástico com peça ajustável na bainha. 
• Tecido corta-ventos, repelente à água e resistente ao rasgo com membrana 
interior transpirável e isolante no interior de alta capacidade térmica.
• Revestido com rede na parte da frente.

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

S9494

cinzento claro/salmãolilás/verde hortelã

preto/fucsia

Novo modeloPara mulheres

verde/verde lima

celeste/preto fúcsia/cinzento

Workshell S9494



WO
RK
TEA
M

246

WORKTEAM

247

turquesa

fúcsia

amarelo a.v.

pretoroxo

verde lima

• Casaco Workshell de senhora com detalhes refletores. Gola alta e abrange 
nas costuras interiores.
• Capuz desmontável com cordão elástico e peça ajustável. Fecho de correr 
de náilon.
• Aba protetora 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. 
Um bolso na manga com fecho de correr.
• Punho ajustável com velcro.
• Cortes decorativos e fechos de correr combinados.
• Cordão elástico com peça ajustável no baixo.
• Tecido corta-ventos, repelente à água e resistente ao rasgo com membrana 
interior transpirável e isolante no interior de alta capacidade térmica. 
Revestido de rede na parte da frente. 

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

S9497
Para mulheres

Até o fim
do estoque

• Casaco Workshell para mulher com vivos refletores.  
• Gola alta e abrange nas costuras interiores. 
• Capuz com cordão elástico e peça ajustável. 
• Fecho de cremalheira de náilon. 
• Aba protetora interior com volta na parte superior protegendo a cremalheira. 
• Um bolso no peito e dois laterais interiores com fecho de cremalheira de náilon. 
• Punhos com debrum elástico. 
• Vivos decorativos e cremalheiras combinadas com fecho inverso. 
• Cordão elástico com peça ajustável na bainha. 
• Tecido corta-ventos, repelente à água e resistente ao rasgo com membrana 
interior transpirável e isolante no interior de alta capacidade térmica.
• Revestido com rede na parte da frente.

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

S9494

cinzento claro/salmãolilás/verde hortelã

preto/fucsia

Novo modeloPara mulheres

verde/verde lima

celeste/preto fúcsia/cinzento

Workshell S9494
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•  Casaco Workshell com vivos refletores. 
•  Gola alta e abrange nas costuras interiores. 
•  Capuz com cordão elástico e peça ajustável. 
•  Fecho de cremalheira de náilon. 
•  Aba protetora interior com volta na parte superior protegendo a cremalheira. 
•  Um bolso no peito e dois laterais interiores com fecho de cremalheira de náilon. 
•  Punhos com debrum elástico. 
•  Vivos decorativos e cremalheiras combinadas com fecho inverso. 
•  Cordão elástico com peça ajustável na bainha. 
•  Tecido corta-ventos, repelente à água e resistente ao rasgo com membrana 
interior transpirável e isolante no interior de alta capacidade térmica. 
•  Revestido com rede na parte da frente.   

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL
Tecido: 100% Poliéster (350 g/m2)

S9499

cinzento/celeste

marinho/verde lima

preto/verde hortelã

vermelho/preto

verde caça/amarelo a.v.

Novo modelo

Gorro WFA917

Workshell S9499

Mochila WFA409 

Calça S9850
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•  Casaco Workshell com vivos refletores. 
•  Gola alta e abrange nas costuras interiores. 
•  Capuz com cordão elástico e peça ajustável. 
•  Fecho de cremalheira de náilon. 
•  Aba protetora interior com volta na parte superior protegendo a cremalheira. 
•  Um bolso no peito e dois laterais interiores com fecho de cremalheira de náilon. 
•  Punhos com debrum elástico. 
•  Vivos decorativos e cremalheiras combinadas com fecho inverso. 
•  Cordão elástico com peça ajustável na bainha. 
•  Tecido corta-ventos, repelente à água e resistente ao rasgo com membrana 
interior transpirável e isolante no interior de alta capacidade térmica. 
•  Revestido com rede na parte da frente.   

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL
Tecido: 100% Poliéster (350 g/m2)

S9499

cinzento/celeste

marinho/verde lima

preto/verde hortelã

vermelho/preto

verde caça/amarelo a.v.

Novo modelo

Gorro WFA917

Workshell S9499

Mochila WFA409 

Calça S9850
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Workshell S9495

Calça S9885

• Casaco Workshell combinado com manga raglã.
• Gola alta e fecho de correr de náilon.
• Aba protetora interior com volta na parte superior protegendo o fecho de correr.
• Um bolso no peito e dois bolsos laterais interiores com fecho de correr de náilon. Um 
bolso na manga com fecho de correr. 
• Punhos ajustáveis com velcro.
• Cortes decorativos, detalhes refletores e fechos de correr em contraste de fecho inverso.
• Cordão elástico com peça ajustável no baixo.
• Tecido corta-ventos, repelente à água e resistente ao rasgo com membrana interior 
transpirável e isolante no interior de alta capacidade térmica.
• Revestido de rede na parte de frente. 

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL
Tecido: 96% Poliéster 4% Elastano (330 g/m2)

S9495

azafata/cinzento cinzento/pretoceleste/preto

Resistente e impermeável, protege contra o 

vento e o frio
 ao mesmo tempo que permite 

a transpiração e conserva o calor corporal. 

Prestações ideais para actividades de todo 

tipo, peças de roupa ligeiras, com un alto 

nível de protecção. Uma única peça multi-

função com claras vantagens para o utente, 

que lhe proporc iona l iberdade de 

movimentos e o protege das condições 

climatológicas adversas.

A duração desta peça de roupa depende dos 

seus cuidados. Siga as indicações de 

lavagem da etiqueta. Para uma melhor 

conservação, recorde fechar os fechos zipper 

e de velcro da peça antes de cada lavagem. 

Secar evitando a exposição direta ao sol.

Pode manter a prenda em óptimo estado 

com produtos apropriados que favoreçam  

as suas propriedades de impermeabilidade 

e transpirabilidade.

TECNOLOGÍA WORKSHELL
R

vermelho a.v./cinzento verde escuro/pretoverde lima/cinzento
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Workshell S9495

Calça S9885

• Casaco Workshell combinado com manga raglã.
• Gola alta e fecho de correr de náilon.
• Aba protetora interior com volta na parte superior protegendo o fecho de correr.
• Um bolso no peito e dois bolsos laterais interiores com fecho de correr de náilon. Um 
bolso na manga com fecho de correr. 
• Punhos ajustáveis com velcro.
• Cortes decorativos, detalhes refletores e fechos de correr em contraste de fecho inverso.
• Cordão elástico com peça ajustável no baixo.
• Tecido corta-ventos, repelente à água e resistente ao rasgo com membrana interior 
transpirável e isolante no interior de alta capacidade térmica.
• Revestido de rede na parte de frente. 

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL
Tecido: 96% Poliéster 4% Elastano (330 g/m2)

S9495

azafata/cinzento cinzento/pretoceleste/preto

Resistente e impermeável, protege contra o 

vento e o frio
 ao mesmo tempo que permite 

a transpiração e conserva o calor corporal. 

Prestações ideais para actividades de todo 

tipo, peças de roupa ligeiras, com un alto 

nível de protecção. Uma única peça multi-

função com claras vantagens para o utente, 

que lhe proporc iona l iberdade de 

movimentos e o protege das condições 

climatológicas adversas.

A duração desta peça de roupa depende dos 

seus cuidados. Siga as indicações de 

lavagem da etiqueta. Para uma melhor 

conservação, recorde fechar os fechos zipper 

e de velcro da peça antes de cada lavagem. 

Secar evitando a exposição direta ao sol.

Pode manter a prenda em óptimo estado 

com produtos apropriados que favoreçam  

as suas propriedades de impermeabilidade 

e transpirabilidade.

TECNOLOGÍA WORKSHELL
R

vermelho a.v./cinzento verde escuro/pretoverde lima/cinzento
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• Sweatshirt Workshell combinado com fechos de correr de náilon          
em contraste.
• Capuz com cordão elástico e peça ajustável.
• Fecho de correr e abrange nas costuras no interior da gola. 
• Dois bolsos no peito sobrepostos e dois bolsos laterais interiores todos 
com fecho de correr.
• Punhos e cintura elásticos em ponto de canelado.
• Fechos de correr combinados com fecho inverso.
• 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, 3XL
Tecido Exterior: 65% Poliéster 35% Algodão
Tecido Interno: 100% Poliéster (Ext.+Int. 320 g/m2)

S9482

preto/laranja a.v.cinzento/amarelo a.v.

Workshell S9482

Calça S9870

• Sweatshirt combinada com capuz. 
• Gola alta com fecho de cremalheira. 
• Dois bolso de abertura redonda nos laterais. 
• Um bolso inserido no peito com fecho de          
cremalheira. 
• Capuz com bies elástico em contraste. 
• Vivos refletores.  

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL
Tecido: 76% Poliéster 18% Raiom 6% Elastano (310 g/m2)

S9485

marinho/azafata cinzento/preto

Novo modelo
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• Sweatshirt Workshell combinado com fechos de correr de náilon          
em contraste.
• Capuz com cordão elástico e peça ajustável.
• Fecho de correr e abrange nas costuras no interior da gola. 
• Dois bolsos no peito sobrepostos e dois bolsos laterais interiores todos 
com fecho de correr.
• Punhos e cintura elásticos em ponto de canelado.
• Fechos de correr combinados com fecho inverso.
• 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, 3XL
Tecido Exterior: 65% Poliéster 35% Algodão
Tecido Interno: 100% Poliéster (Ext.+Int. 320 g/m2)

S9482

preto/laranja a.v.cinzento/amarelo a.v.

Workshell S9482

Calça S9870

• Sweatshirt combinada com capuz. 
• Gola alta com fecho de cremalheira. 
• Dois bolso de abertura redonda nos laterais. 
• Um bolso inserido no peito com fecho de          
cremalheira. 
• Capuz com bies elástico em contraste. 
• Vivos refletores.  

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL
Tecido: 76% Poliéster 18% Raiom 6% Elastano (310 g/m2)

S9485

marinho/azafata cinzento/preto

Novo modelo



• Casaco Workshell de manga raglã combinado com tecido de 
ponto sobreposto.
• Gola alta e fecho de correr de náilon.
• Aba protetora 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. Um bolso na manga com fecho de correr.
• Punhos ajustáveis com velcro e mitenes interiores com abertura 
para o polegar.
• Cortes decorativos, detalhes refletores e fechos de correr de 
fecho inverso.
• Cordão elástico com peça ajustável 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, XL, XXL
Tecido Principal: 100% Poliéster (560 g/m2)
Tecido Secundário: 96% Poliéster 4% Elastano (320 g/m2)

S9470

marinho/preto cinzento/preto

Até o fim
do estoque

Ponto grosso

Workshell S9498

preto/amarelo a.v. preto/verde a.v.preto/vermelho a.v. preto/azul a.v.

• Casaco Workshell ligeiro, de manga raglã, combinado e com     
detalhes refletores.
• Gola alta e fecho de correr de náilon.
• Aba protetora 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. Um bolso na manga com fecho de correr.
• Punhos ajustáveis com velcro.
• Cortes decorativos, detalhes refletores e fecho de correr de fecho inverso.
• Cordão elástico com peça ajustável no baixo.
• Tecido corta-ventos, repelente à água e resistente ao rasgo com 
membrana interior transpirável, revestido de rede na parte da frente.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL
Tecido: 96% Poliéster 4% Elastano (270 g/m2)

S9498
Rede interna
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• Casaco Workshell de manga raglã combinado com tecido de 
ponto sobreposto.
• Gola alta e fecho de correr de náilon.
• Aba protetora 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. Um bolso na manga com fecho de correr.
• Punhos ajustáveis com velcro e mitenes interiores com abertura 
para o polegar.
• Cortes decorativos, detalhes refletores e fechos de correr de 
fecho inverso.
• Cordão elástico com peça ajustável 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, XL, XXL
Tecido Principal: 100% Poliéster (560 g/m2)
Tecido Secundário: 96% Poliéster 4% Elastano (320 g/m2)

S9470

marinho/preto cinzento/preto

Até o fim
do estoque

Ponto grosso

Workshell S9498

preto/amarelo a.v. preto/verde a.v.preto/vermelho a.v. preto/azul a.v.

• Casaco Workshell ligeiro, de manga raglã, combinado e com     
detalhes refletores.
• Gola alta e fecho de correr de náilon.
• Aba protetora 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. Um bolso na manga com fecho de correr.
• Punhos ajustáveis com velcro.
• Cortes decorativos, detalhes refletores e fecho de correr de fecho inverso.
• Cordão elástico com peça ajustável no baixo.
• Tecido corta-ventos, repelente à água e resistente ao rasgo com 
membrana interior transpirável, revestido de rede na parte da frente.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL
Tecido: 96% Poliéster 4% Elastano (270 g/m2)

S9498
Rede interna
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• Casaco Workshell de manga raglã com detalhes refletores.
• Gola alta e fecho de correr de náilon.
• Aba protetora 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. Um bolso na manga com fecho correr.
• Punho ajustável com velcro.
• Cortes decorativos e fechos de correr com fecho inverso.
• Cordão elástico com peça ajustável no baixo.
• Tecido corta-ventos, repelente à água e resistente ao rasgo com membrana 
interior transpirável e isolante no interior de alta capacidade térmica.
• Revestido de rede na parte da frente. 

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL
Tecido: 96% Poliéster 4% Elastano (330 g/m2)

S9490

preto

• Calça Workshell de corte estilizado, desenho "Slim Fit". 
• Dois bolsos de abertura vertical nos costados, um bolso lateral e 
dois bolsos traseiros, todos interiores com fecho de correr de náilon.
• Cortes decorativos e pregas nas joelheiras.
• Elástico nos laterais da cintura. Passadores.
• Fecho de presilha e braguilha de fecho de correr.
• 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, 3XL
Tecido: 96% Poliéster 4% Elastano (330 g/m2)

S9830

preto

Desenho estilizado
“slim fit”

• Casaco Workshell com fechos de correr em contraste.
• Gola alta, corpetes e fecho de correr de náilon.
• Aba protetora interior com volta na parte superior protegendo o 
fecho de correr.
• Dois bolsos laterais interiores com fecho de correr de náilon. 
• Punhos e cintura elásticos em ponto de canelado.
• 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, 3XL
Tecido: 96% Poliéster 4% Elastano (330 g/m2)

S9013
• Casaco Workshell de manga raglã com debruns refletores.
• Gola alta e fecho de correr de náilon.
• Aba protetora 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. Um bolso na manga com fecho de correr.
• Punho ajustável com velcro.
• Cortes decorativos. Cordão elástico com peça ajustável 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, 3XL
Tecido: 96% Poliéster 4% Elastano (330 g/m2)

S9060

preto

• Calça Workshell com debruns refletores.
• Dois bolsos de abertura vertical nos costados, 
um bolso lateral e dois bolsos traseiros, todos 
interiores com fecho de correr de náilon.
• Cortes decorativos. Elástico na cintura. 
• Passadores.
• Fecho de botão e braguilha de fecho de correr.
• 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, 3XL
Tecido: 96% Poliéster 4% Elastano         
(330 g/m2)

S9810
• Calça Workshell com dois bolsos de 
abertura vertical nos costados, dois 
bolsos laterais e dois bolsos traseiros, 
todos interiores com fecho de correr. 
• Elástico na cintura. Passadores.
• Fecho de botão e braguilha de fecho 
de correr.
• 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)

S9800

preto

preto

Elástico em
punhos e cintura

preto

Até o fim
do estoque
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• Casaco Workshell de manga raglã com detalhes refletores.
• Gola alta e fecho de correr de náilon.
• Aba protetora 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. Um bolso na manga com fecho correr.
• Punho ajustável com velcro.
• Cortes decorativos e fechos de correr com fecho inverso.
• Cordão elástico com peça ajustável no baixo.
• Tecido corta-ventos, repelente à água e resistente ao rasgo com membrana 
interior transpirável e isolante no interior de alta capacidade térmica.
• Revestido de rede na parte da frente. 

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL
Tecido: 96% Poliéster 4% Elastano (330 g/m2)

S9490

preto

• Calça Workshell de corte estilizado, desenho "Slim Fit". 
• Dois bolsos de abertura vertical nos costados, um bolso lateral e 
dois bolsos traseiros, todos interiores com fecho de correr de náilon.
• Cortes decorativos e pregas nas joelheiras.
• Elástico nos laterais da cintura. Passadores.
• Fecho de presilha e braguilha de fecho de correr.
• 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, 3XL
Tecido: 96% Poliéster 4% Elastano (330 g/m2)

S9830

preto

Desenho estilizado
“slim fit”

• Casaco Workshell com fechos de correr em contraste.
• Gola alta, corpetes e fecho de correr de náilon.
• Aba protetora interior com volta na parte superior protegendo o 
fecho de correr.
• Dois bolsos laterais interiores com fecho de correr de náilon. 
• Punhos e cintura elásticos em ponto de canelado.
• 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, 3XL
Tecido: 96% Poliéster 4% Elastano (330 g/m2)

S9013
• Casaco Workshell de manga raglã com debruns refletores.
• Gola alta e fecho de correr de náilon.
• Aba protetora 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. Um bolso na manga com fecho de correr.
• Punho ajustável com velcro.
• Cortes decorativos. Cordão elástico com peça ajustável 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, 3XL
Tecido: 96% Poliéster 4% Elastano (330 g/m2)

S9060

preto

• Calça Workshell com debruns refletores.
• Dois bolsos de abertura vertical nos costados, 
um bolso lateral e dois bolsos traseiros, todos 
interiores com fecho de correr de náilon.
• Cortes decorativos. Elástico na cintura. 
• Passadores.
• Fecho de botão e braguilha de fecho de correr.
• 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, 3XL
Tecido: 96% Poliéster 4% Elastano         
(330 g/m2)

S9810
• Calça Workshell com dois bolsos de 
abertura vertical nos costados, dois 
bolsos laterais e dois bolsos traseiros, 
todos interiores com fecho de correr. 
• Elástico na cintura. Passadores.
• Fecho de botão e braguilha de fecho 
de correr.
• 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)

S9800

preto

preto

Elástico em
punhos e cintura

preto

Até o fim
do estoque
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• Casaco Workshell combinado de manga raglã.
• Gola alta e fecho de correr de náilon. Aba protetora interior com volta na 
parte superior protegendo o fecho de correr.
• Dois bolsos no peito e dois laterais interiores com fecho de correr de náilon.
• Punhos ajustáveis com velcro.
• Cortes decorativos e fechos de correr combinados.
• Cordão elástico com peça ajustável na gola e 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, 3XL
Tecido: 96% Poliéster 4% Elastano (330 g/m2)

S9030

marinho/azulina

• Casaco Workshell combinado de manga raglã.
• Gola alta e fecho de correr de náilon. Aba protetora 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.
• Punhos ajustáveis com velcro.
• Cortes decorativos e fechos de correr combinados.
• Cordão elástico com peça ajustável na gola e 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 (330 g/m2)

S9040

preto/vermelho

verde caqui/preto

cinzento/preto verde escuro/preto

vermelho/pretoazulina/preto cinzento/preto

• Casaco Workshell combinado.
• Gola alta e fecho de correr de náilon.
• Aba protetora interior com volta na parte superior protegendo o fecho de correr. 
• Dois bolsos no peito e dois laterais interiores com fecho de correr de 
náilon. Um bolso sobreposto na manga com fecho de correr.
• Punho ajustável com velcro.
• Ombros e cotovelos em contraste.
• Cortes decorativos e fechos de correr combinados.
• 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, 3XL
Tecido: 96% Poliéster 4% Elastano (330 g/m2)

S9020

• Casaco Workshell de manga raglã com fechos de correr combinados.
• Gola alta e fecho de correr de náilon. Aba protetora interior com volta na 
parte superior protegendo o fecho de correr.
• Um bolso no peito com fecho de correr de náilon e dois bolsos laterais 
com peça de fecho de presilha.
• Punhos ajustáveis com velcro.
• Cortes decorativos e fecho de correr de fecho inverso.
• Cordão elástico com peça ajustável 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, 3XL
Tecido: 96% Poliéster 4% Elastano (320 g/m2)

S9480

azulina/verde a.v.

cinzento/laranja a.v.verde a.v./preto

• Casaco Workshell de manga raglã.
• Gola alta e fecho de correr de náilon.
• Aba protetora 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.
• Punho ajustável com velcro.
• Cortes decorativos e fechos de correr combinados.
• Cordão elástico com peça ajustável na gola e      
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, 3XL
Tecido: 96% Poliéster 4% Elastano (330 g/m2)

S9010

preto azulina vermelhocinzento

verde caqui
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• Casaco Workshell combinado de manga raglã.
• Gola alta e fecho de correr de náilon. Aba protetora interior com volta na 
parte superior protegendo o fecho de correr.
• Dois bolsos no peito e dois laterais interiores com fecho de correr de náilon.
• Punhos ajustáveis com velcro.
• Cortes decorativos e fechos de correr combinados.
• Cordão elástico com peça ajustável na gola e 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, 3XL
Tecido: 96% Poliéster 4% Elastano (330 g/m2)

S9030

marinho/azulina

• Casaco Workshell combinado de manga raglã.
• Gola alta e fecho de correr de náilon. Aba protetora 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.
• Punhos ajustáveis com velcro.
• Cortes decorativos e fechos de correr combinados.
• Cordão elástico com peça ajustável na gola e 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 (330 g/m2)

S9040

preto/vermelho

verde caqui/preto

cinzento/preto verde escuro/preto

vermelho/pretoazulina/preto cinzento/preto

• Casaco Workshell combinado.
• Gola alta e fecho de correr de náilon.
• Aba protetora interior com volta na parte superior protegendo o fecho de correr. 
• Dois bolsos no peito e dois laterais interiores com fecho de correr de 
náilon. Um bolso sobreposto na manga com fecho de correr.
• Punho ajustável com velcro.
• Ombros e cotovelos em contraste.
• Cortes decorativos e fechos de correr combinados.
• 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, 3XL
Tecido: 96% Poliéster 4% Elastano (330 g/m2)

S9020

• Casaco Workshell de manga raglã com fechos de correr combinados.
• Gola alta e fecho de correr de náilon. Aba protetora interior com volta na 
parte superior protegendo o fecho de correr.
• Um bolso no peito com fecho de correr de náilon e dois bolsos laterais 
com peça de fecho de presilha.
• Punhos ajustáveis com velcro.
• Cortes decorativos e fecho de correr de fecho inverso.
• Cordão elástico com peça ajustável 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, 3XL
Tecido: 96% Poliéster 4% Elastano (320 g/m2)

S9480

azulina/verde a.v.

cinzento/laranja a.v.verde a.v./preto

• Casaco Workshell de manga raglã.
• Gola alta e fecho de correr de náilon.
• Aba protetora 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.
• Punho ajustável com velcro.
• Cortes decorativos e fechos de correr combinados.
• Cordão elástico com peça ajustável na gola e      
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, 3XL
Tecido: 96% Poliéster 4% Elastano (330 g/m2)

S9010

preto azulina vermelhocinzento

verde caqui
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• Colete Workshell combinado.
• Gola alta e fecho de correr de náilon.
• Dois bolsos laterais interiores com fecho de correr de 
náilon. Um bolso de chapa com fecho de correr no interior.
• Bainhas em contraste.
• Vivos 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, 3XL
Tecido: 96% Poliéster 4% Elastano (330 g/m2)

S9315

KR    O S
HW ELL shell

by W O R K T E A M

vermelho/preto

preto/vermelho

celeste/pretoverde escuro/preto

cizento/preto azafata/cizento

KR    O S
HW ELL shell

by W O R K T E A M

preto/cinzentocinzento/verde limaverde escuro/amarelo a.v.celeste/cinzento

• Colete Workshell com corpetes combinados.
• Gola alta e fecho de correr de náilon.
• Dois bolsos laterais interiores com fecho de 
correr de náilon. Um bolso de chapa com 
fecho de correr no interior.
• Bainhas em contraste.
• 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, 3XL
Tecido: 96% Poliéster 4% Elastano (330 g/m)

S9316

KR    O S
HW ELL shell

by W O R K T E A M

KR    O S
HW ELL shell

by W O R K T E A M

• Casaco Workshell com acabado de 
debrum nos corpetes. 
• Gola alta e fecho de correr de náilon.
• Um bolso no peito e dois laterais 
interiores com fecho de correr de náilon. 
Um bolso de chapa com fecho de correr 
no interior.
• Debruns refletores e fechos de correr 
combinados.
• Bainha elástica em contraste.
• 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, 3XL
Tecido: 96% Poliéster 4% Elastano     
(330 g/m2)

S9310

• Casaco Workshell "camada dupla" com manga raglã.
• Gola alta e fecho de correr de náilon.
• Aba protetora interior com volta na parte superior 
protegendo o fecho de correr.
• Dois bolsos laterais interiores.
• Punhos com elástico.
• Cortes decorativos e fecho de correr combinado.
• Tecido corta-ventos, repelente à água e resistente ao 
rasgo com interior de alta capacidade térmica.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL 

(Preto e Marinho desde o tamanho XS)

Tecido: 96% Poliéster 4% Elastano (280 g/m2)

S9100

castanhobege verde caça

Qualidade
preço

vermelho pretocinzento

celeste verde lima

vermelho

preto

marinho

Tecido de
dupla camada
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• Colete Workshell combinado.
• Gola alta e fecho de correr de náilon.
• Dois bolsos laterais interiores com fecho de correr de 
náilon. Um bolso de chapa com fecho de correr no interior.
• Bainhas em contraste.
• Vivos 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, 3XL
Tecido: 96% Poliéster 4% Elastano (330 g/m2)

S9315

KR    O S
HW ELL shell

by W O R K T E A M

vermelho/preto

preto/vermelho

celeste/pretoverde escuro/preto

cizento/preto azafata/cizento

KR    O S
HW ELL shell

by W O R K T E A M

preto/cinzentocinzento/verde limaverde escuro/amarelo a.v.celeste/cinzento

• Colete Workshell com corpetes combinados.
• Gola alta e fecho de correr de náilon.
• Dois bolsos laterais interiores com fecho de 
correr de náilon. Um bolso de chapa com 
fecho de correr no interior.
• Bainhas em contraste.
• 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, 3XL
Tecido: 96% Poliéster 4% Elastano (330 g/m)

S9316

KR    O S
HW ELL shell

by W O R K T E A M

KR    O S
HW ELL shell

by W O R K T E A M

• Casaco Workshell com acabado de 
debrum nos corpetes. 
• Gola alta e fecho de correr de náilon.
• Um bolso no peito e dois laterais 
interiores com fecho de correr de náilon. 
Um bolso de chapa com fecho de correr 
no interior.
• Debruns refletores e fechos de correr 
combinados.
• Bainha elástica em contraste.
• 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, 3XL
Tecido: 96% Poliéster 4% Elastano     
(330 g/m2)

S9310

• Casaco Workshell "camada dupla" com manga raglã.
• Gola alta e fecho de correr de náilon.
• Aba protetora interior com volta na parte superior 
protegendo o fecho de correr.
• Dois bolsos laterais interiores.
• Punhos com elástico.
• Cortes decorativos e fecho de correr combinado.
• Tecido corta-ventos, repelente à água e resistente ao 
rasgo com interior de alta capacidade térmica.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL 

(Preto e Marinho desde o tamanho XS)

Tecido: 96% Poliéster 4% Elastano (280 g/m2)

S9100

castanhobege verde caça

Qualidade
preço

vermelho pretocinzento

celeste verde lima

vermelho

preto

marinho

Tecido de
dupla camada
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cinzento escuro/preto preto/pretocastanho/pretocinzento escurocastanho

Tecido
elastano

Tecido
elastano

• Calça elástica combinada com tecido Ripstop.
• Dois bolsos de abertura vertical nos costados e um bolso 
traseiro, todos interiores com fecho de correr de fecho inverso.
• Baixos com cordão elástico e peça ajustável.
• Cortes decorativos.
• Fechos de correr, pespontos e presilhas em contraste.
• Elástico nos laterais da cintura. Passadores.
• Fecho de presilha e braguilha de fecho de correr.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL
Tecido Principal: 95% Poliéster 5% Elastano (270 g/m2)
Tecido Secundário: 96% Poliéster 4% Elastano (170 g/m2)

S9855

preto

• Calça elástica com dois bolsos de abertura inclinada nos 
costados, um bolso lateral e um bolso traseiro, todos interiores 
com fecho de correr de fecho inverso.
• Baixos com cordão elástico e peça ajustável.
• Cortes decorativos e pregas nas joelheiras.
• Elástico nos laterais da cintura. Passadores.
• Fecho de presilha e braguilha de fecho de correr.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL
Tecido: 95% Poliéster 5% Elastano (270 g/m2)

S9850

Workshell S9495

Calça S9850

Botas P1101

Workshell S9498

Calça S9855

Botas P1101
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cinzento escuro/preto preto/pretocastanho/pretocinzento escurocastanho

Tecido
elastano

Tecido
elastano

• Calça elástica combinada com tecido Ripstop.
• Dois bolsos de abertura vertical nos costados e um bolso 
traseiro, todos interiores com fecho de correr de fecho inverso.
• Baixos com cordão elástico e peça ajustável.
• Cortes decorativos.
• Fechos de correr, pespontos e presilhas em contraste.
• Elástico nos laterais da cintura. Passadores.
• Fecho de presilha e braguilha de fecho de correr.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL
Tecido Principal: 95% Poliéster 5% Elastano (270 g/m2)
Tecido Secundário: 96% Poliéster 4% Elastano (170 g/m2)

S9855

preto

• Calça elástica com dois bolsos de abertura inclinada nos 
costados, um bolso lateral e um bolso traseiro, todos interiores 
com fecho de correr de fecho inverso.
• Baixos com cordão elástico e peça ajustável.
• Cortes decorativos e pregas nas joelheiras.
• Elástico nos laterais da cintura. Passadores.
• Fecho de presilha e braguilha de fecho de correr.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL
Tecido: 95% Poliéster 5% Elastano (270 g/m2)

S9850

Workshell S9495

Calça S9850

Botas P1101

Workshell S9498

Calça S9855

Botas P1101
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• Calça em mistura de viscosa com reforços.
• Dois bolsos de abertura vertical nos costados, 
dois bolsos laterais e dois bolsos traseiros, todos 
interiores com fecho de correr de fecho inverso.
• Joelheiras reforçadas.
• Baixo com cordão elástico e peça ajustável.
• Cortes decorativos e presilhas em contraste.
• Elástico nos laterais da cintura.
• Passadores grossos.
• Fecho de presilha e braguilha de fecho          
de correr.
• Tecido resistente que permite a transpiração.

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

S9885

Tecido
viscosa

• Calça combinada em mistura de viscosa com reforços.
• Dois bolsos de abertura vertical nos costados, um 
bolso lateral de chapa e um bolso traseiro interior, todos 
com fechos de correr combinados de fecho inverso.
• Joelheiras reforçadas.
• Baixo com cordão elástico e peça ajustável.
• Cortes decorativos e presilhas em contraste.
• Elástico nos laterais da cintura. Passadores grossos.
• Fecho de presilha e braguilha de fecho de correr.
• Tecido resistente que permite a transpiração.

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

S9880

verde caça/castanho preto/cinzentocinzento/preto

Tecido
viscosa

pretobege cinzentocastanho verde caça

• Calça de náilon.
• Dois bolsos de abertura vertical nos costados, 
dois bolsos laterais e dois traseiros, todos 
interiores com fecho de correr de fecho inverso.
• Baixos com cordão elástico e peça ajustável.
• Cortes decorativos e presilhas em contraste.
• Elástico nos laterais da cintura.
• Passadores duplos.
• Fecho de presilha e braguilha de fecho de correr.
• Tecido fresco, resistente e de secagem rápida.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL
Tecido: 100% Náilon (130 g/m2)

S9860

• Calça desmontável de náilon combinado com 
tecido Ripstop. 
• Dois bolsos de abertura vertical nos costados, um 
bolso lateral de chapa e um bolso traseiro interior, 
todos com fecho de correr de fecho inverso.
• Fecho de correr de náilon nas perneiras.
• Baixo com cordão elástico e peça ajustável.
• Cortes decorativos e presilhas em contraste.
• Elástico nos laterais da cintura. Passadores.
• Fecho de presilha e braguilha de fecho de correr.
• Tecido fresco, resistente e de secagem rápida.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL
Tecido Principal: 100% Náilon (130 g/m2)
Tecido Secundário: 96% Poliéster 4% Elastano 
(170 g/m2)

S9870

cinzento escuro pretobege

cinzento escuro/preto preto/pretobege/preto

Tecido
náilon fresh

Calças
desmontáveis

Tejido
náilon fresh

T-shirt C6010

Calça S9885

Sapato P3010

Polar S4001

Calça S9870

marinho
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• Calça em mistura de viscosa com reforços.
• Dois bolsos de abertura vertical nos costados, 
dois bolsos laterais e dois bolsos traseiros, todos 
interiores com fecho de correr de fecho inverso.
• Joelheiras reforçadas.
• Baixo com cordão elástico e peça ajustável.
• Cortes decorativos e presilhas em contraste.
• Elástico nos laterais da cintura.
• Passadores grossos.
• Fecho de presilha e braguilha de fecho          
de correr.
• Tecido resistente que permite a transpiração.

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

S9885

Tecido
viscosa

• Calça combinada em mistura de viscosa com reforços.
• Dois bolsos de abertura vertical nos costados, um 
bolso lateral de chapa e um bolso traseiro interior, todos 
com fechos de correr combinados de fecho inverso.
• Joelheiras reforçadas.
• Baixo com cordão elástico e peça ajustável.
• Cortes decorativos e presilhas em contraste.
• Elástico nos laterais da cintura. Passadores grossos.
• Fecho de presilha e braguilha de fecho de correr.
• Tecido resistente que permite a transpiração.

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

S9880

verde caça/castanho preto/cinzentocinzento/preto

Tecido
viscosa

pretobege cinzentocastanho verde caça

• Calça de náilon.
• Dois bolsos de abertura vertical nos costados, 
dois bolsos laterais e dois traseiros, todos 
interiores com fecho de correr de fecho inverso.
• Baixos com cordão elástico e peça ajustável.
• Cortes decorativos e presilhas em contraste.
• Elástico nos laterais da cintura.
• Passadores duplos.
• Fecho de presilha e braguilha de fecho de correr.
• Tecido fresco, resistente e de secagem rápida.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL
Tecido: 100% Náilon (130 g/m2)

S9860

• Calça desmontável de náilon combinado com 
tecido Ripstop. 
• Dois bolsos de abertura vertical nos costados, um 
bolso lateral de chapa e um bolso traseiro interior, 
todos com fecho de correr de fecho inverso.
• Fecho de correr de náilon nas perneiras.
• Baixo com cordão elástico e peça ajustável.
• Cortes decorativos e presilhas em contraste.
• Elástico nos laterais da cintura. Passadores.
• Fecho de presilha e braguilha de fecho de correr.
• Tecido fresco, resistente e de secagem rápida.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL
Tecido Principal: 100% Náilon (130 g/m2)
Tecido Secundário: 96% Poliéster 4% Elastano 
(170 g/m2)

S9870

cinzento escuro pretobege

cinzento escuro/preto preto/pretobege/preto

Tecido
náilon fresh

Calças
desmontáveis

Tejido
náilon fresh

T-shirt C6010

Calça S9885

Sapato P3010

Polar S4001

Calça S9870

marinho
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KR    O S
HW ELL shell

by W O R K T E A M

Até o fim
do estoque

Até o fim
do estoque

Até o fim
do estoque

Até o fim
do estoque

Até o fim
do estoque

Até o fim
do estoque

• Casaco Workshell de gola alta com impresso de camuflagem. 
• Fecho de correr de náilon.
• Um bolso no peito e dois laterais interiores com fecho de correr de náilon.
• Peça combinada nos ombros e detalhes de bolsos em tecido Oxford. 
• Punhos ajustáveis com velcro.
• Cortes decorativos e fechos de correr de fecho inverso.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL
Tecido: 96% Poliéster 4% Elastano (300 g/m2)

S8510

camuflagem cinzento/preto

• Sweatshirt de algodão com impresso de camuflagem.
• Capuz ajustável com cordão e abrange nas costuras interiores.
• Peça combinada nos ombros e meio fecho de correr de metal.
• Um bolso central com acessos laterais.
• Costuras reforçadas.
• Punhos e cintura elásticos em ponto de canelado.

Tamanhos: L, XL
Tecido: 100% Algodão (200 g/m2)

S8505

camuflagem cinzento/preto

• T-shirt de manga curta de algodão com impresso de camuflagem.
• Gola redonda em ponto de canelado com abrange nas costuras interiores. 
• Um bolso de chapa no peito em contraste.
• Costuras reforçadas.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL
Tecido: 100% Algodão (180 g/m2)

S8520

camuflagem cinzento/preto
Tecido de

camuflagem

• Calça combinada com impresso de camuflagem.
• Dois bolsos de abertura inclinada nos costados, dois bolsos cargo 
laterais com lapela de presilha metálica, ganchos e bolsos auxiliares 
sobrepostos. Dois bolsos traseiros de chapa.
• Passador porta martelo.
• Cortes decorativos com pregas nas joelheiras.
• Sem elástico na cintura e cinta antiderrapante interior para subjecção 
da camisa. Passadores.
• Fecho de botão e braguilha de fecho de correr metálicos.

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

S8515

camuflagem cinzento/preto

• Calça com reforços e impresso de camuflagem.
• Dois bolsos de abertura inclinada nos costados, dois bolsos cargo 
laterais com lapela de botão oculto. Dois bolsos traseiros interiores com 
lapela em bico e botão.
• Assento e joelheiras reforçadas.
• Baixos ajustáveis com cordão.
• 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
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (200 g/m2)

S3350

camuflagem castanho

• Bermuda combinada com impresso de camuflagem.
• Dois bolsos de abertura inclinada nos costados, dois bolsos 
cargo laterais com lapela de presilha metálica, ganchos e bolsos 
auxiliares sobrepostos. Dois bolsos traseiros de chapa.
• Passador porta martelo.
• Sem elástico na cintura e cinta antiderrapante interior para 
subjecção da camisa. Passadores.
• Fecho de botão e braguilha de fecho de correr metálicos.  

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

S8516 camuflagem cinzento/preto

Tecido de
camuflagem

Tecido de
camuflagem

Tecido de
camuflagem

Reforço nos
joelhos e assento

Reforço
no joelho

Tecido de
camuflagem

Tecido de
camuflagem
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KR    O S
HW ELL shell

by W O R K T E A M

Até o fim
do estoque

Até o fim
do estoque

Até o fim
do estoque

Até o fim
do estoque

Até o fim
do estoque

Até o fim
do estoque

• Casaco Workshell de gola alta com impresso de camuflagem. 
• Fecho de correr de náilon.
• Um bolso no peito e dois laterais interiores com fecho de correr de náilon.
• Peça combinada nos ombros e detalhes de bolsos em tecido Oxford. 
• Punhos ajustáveis com velcro.
• Cortes decorativos e fechos de correr de fecho inverso.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL
Tecido: 96% Poliéster 4% Elastano (300 g/m2)

S8510

camuflagem cinzento/preto

• Sweatshirt de algodão com impresso de camuflagem.
• Capuz ajustável com cordão e abrange nas costuras interiores.
• Peça combinada nos ombros e meio fecho de correr de metal.
• Um bolso central com acessos laterais.
• Costuras reforçadas.
• Punhos e cintura elásticos em ponto de canelado.

Tamanhos: L, XL
Tecido: 100% Algodão (200 g/m2)

S8505

camuflagem cinzento/preto

• T-shirt de manga curta de algodão com impresso de camuflagem.
• Gola redonda em ponto de canelado com abrange nas costuras interiores. 
• Um bolso de chapa no peito em contraste.
• Costuras reforçadas.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL
Tecido: 100% Algodão (180 g/m2)

S8520

camuflagem cinzento/preto
Tecido de

camuflagem

• Calça combinada com impresso de camuflagem.
• Dois bolsos de abertura inclinada nos costados, dois bolsos cargo 
laterais com lapela de presilha metálica, ganchos e bolsos auxiliares 
sobrepostos. Dois bolsos traseiros de chapa.
• Passador porta martelo.
• Cortes decorativos com pregas nas joelheiras.
• Sem elástico na cintura e cinta antiderrapante interior para subjecção 
da camisa. Passadores.
• Fecho de botão e braguilha de fecho de correr metálicos.

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

S8515

camuflagem cinzento/preto

• Calça com reforços e impresso de camuflagem.
• Dois bolsos de abertura inclinada nos costados, dois bolsos cargo 
laterais com lapela de botão oculto. Dois bolsos traseiros interiores com 
lapela em bico e botão.
• Assento e joelheiras reforçadas.
• Baixos ajustáveis com cordão.
• 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
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (200 g/m2)

S3350

camuflagem castanho

• Bermuda combinada com impresso de camuflagem.
• Dois bolsos de abertura inclinada nos costados, dois bolsos 
cargo laterais com lapela de presilha metálica, ganchos e bolsos 
auxiliares sobrepostos. Dois bolsos traseiros de chapa.
• Passador porta martelo.
• Sem elástico na cintura e cinta antiderrapante interior para 
subjecção da camisa. Passadores.
• Fecho de botão e braguilha de fecho de correr metálicos.  

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

S8516 camuflagem cinzento/preto

Tecido de
camuflagem

Tecido de
camuflagem

Tecido de
camuflagem

Reforço nos
joelhos e assento

Reforço
no joelho

Tecido de
camuflagem

Tecido de
camuflagem
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S8620

S8600S8610

castanho/verde caça

Workshell S8610

Calça S8300

Bota P3008

• Casaco Workshell combinado com corpetes.
• Gola alta e abrange nas costuras interiores.
• Fecho de correr de náilon.
• Aba protetora interior com volta na parte superior 
protegendo o fecho de correr.
• Dois bolsos no peito e dois laterais interiores com 
fecho de correr de náilon.
• Punho ajustável com velcro.
• Cortes decorativos e fecho de correr de fecho 
inverso. Cordão elástico com peça ajustável no baixo.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL
Tecido: 96% Poliéster 4% Elastano (300 g/m2)

castanho/verde caça

• Casaco Workshell com corpetes e vincos      
em contraste.
• Gola alta e abrange nas costuras interiores.
• Fecho de correr de náilon.
• Aba protetora interior com volta na parte 
superior protegendo o fecho de correr.
• Dois bolsos laterais interiores com fecho de 
correr de náilon. 
• Punho ajustável com velcro.
• Fecho de correr de fecho inverso.
• Cordão elástico com peça ajustável no baixo.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL
Tecido: 96% Poliéster 4% Elastano (300 g/m2)

verde caça/castanho

preto/cinzento

• Casaco Workshell combinado de manga raglã.
• Capuz com cordão elástico e peça ajustável.
• Abrange nas costuras no interior da gola.
• Fecho de correr de náilon.
• Aba protetora interior com volta na parte superior 
protegendo o fecho de correr.
• Dois bolsos laterais interiores com fecho de correr   
de náilon.
• Punho ajustável com velcro.
• Cortes decorativos e fecho de correr de fecho inverso.
• Cordão elástico com peça ajustável no baixo.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL
Tecido: 96% Poliéster 4% Elastano (300 g/m2)
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S8620

S8600S8610

castanho/verde caça

Workshell S8610

Calça S8300

Bota P3008

• Casaco Workshell combinado com corpetes.
• Gola alta e abrange nas costuras interiores.
• Fecho de correr de náilon.
• Aba protetora interior com volta na parte superior 
protegendo o fecho de correr.
• Dois bolsos no peito e dois laterais interiores com 
fecho de correr de náilon.
• Punho ajustável com velcro.
• Cortes decorativos e fecho de correr de fecho 
inverso. Cordão elástico com peça ajustável no baixo.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL
Tecido: 96% Poliéster 4% Elastano (300 g/m2)

castanho/verde caça

• Casaco Workshell com corpetes e vincos      
em contraste.
• Gola alta e abrange nas costuras interiores.
• Fecho de correr de náilon.
• Aba protetora interior com volta na parte 
superior protegendo o fecho de correr.
• Dois bolsos laterais interiores com fecho de 
correr de náilon. 
• Punho ajustável com velcro.
• Fecho de correr de fecho inverso.
• Cordão elástico com peça ajustável no baixo.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL
Tecido: 96% Poliéster 4% Elastano (300 g/m2)

verde caça/castanho

preto/cinzento

• Casaco Workshell combinado de manga raglã.
• Capuz com cordão elástico e peça ajustável.
• Abrange nas costuras no interior da gola.
• Fecho de correr de náilon.
• Aba protetora interior com volta na parte superior 
protegendo o fecho de correr.
• Dois bolsos laterais interiores com fecho de correr   
de náilon.
• Punho ajustável com velcro.
• Cortes decorativos e fecho de correr de fecho inverso.
• Cordão elástico com peça ajustável no baixo.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL
Tecido: 96% Poliéster 4% Elastano (300 g/m2)
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verde caça

• Casaco Workshell combinado com tecido em ponto de canelado.
• Gola alta revestido em tecido de ponto e abrange nas costuras interiores.
• Fecho de correr de náilon.
• Aba protetora 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.
• Gola, punhos e baixo com bainha elástica.
• Cortes decorativos e fecho de correr com fecho inverso.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL
Tecido Softshell: 96% Poliéster 4% Elastano (300 g/m2)
Tecido Ponto: 100% Poliéster (380 g/m2)

S8650 Tecido
de ponto

• Casaco Workshell de verão com interior de pelúcio e manga raglã com corpetes.
• Gola alta e abrange nas costuras interiores.
• Fecho de correr de náilon.
• Um bolso no peito e dois laterais interiores com fecho de correr de náilon.
• Gola, punho e baixo com bainha elástica.
• Cortes decorativos e fechos de correr inversos.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL
Tecido: 100% Poliéster (240 g/m2)

S8640

verde floresta

Workshell
de verão

• Casaco Workshell combinado com tecido acolchoado com 
desenho de camuflagem.
• Capuz e abrange nas costuras interiores.
• Fecho de correr de náilon.
• Aba protetora interior com volta na parte superior protegendo o 
fecho de correr.
• Dois bolsos laterais interiores com fecho de correr de náilon. 
• Capuz, punho e baixo com bainha elástica.
• Abertura para o polegar.
• Fecho de correr de fecho inverso.
• Bolsa de transporte com cinta e peça ajustável.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL
Tecido Principal: 95% Poliéster 5% Elastano (280 g/m2)
Tecido Secundário Exterior: 100% Náilon (35 g/m2)
Tecido Secundário Interno: 100% Náilon (140 g/m2)

S8550 verde caça/camuflagem castanho

• Colete acolchoado com desenho de camuflagem.
• Gola alta e fecho de correr de náilon. Aba protetora 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.
• Dois bolsos de chapa no interior.
• Cortes decorativos e fechos de correr inversos. 
• Cavas e baixo com bainha elástica.
• Bolsa de transporte com cinta e peça ajustável.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL
Tecido Exterior: 100% Náilon (35 g/m2)
Tecido Interno: 100% Náilon (140 g/m2)

S8540 camuflagem castanho

Tecido de
camuflagem

Tecido de
camuflagem

Workshell S8650

Calça S8320

Bota P3008

Boné WFA901

Casaco S8550

Calça B1416

Bota P3008
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verde caça

• Casaco Workshell combinado com tecido em ponto de canelado.
• Gola alta revestido em tecido de ponto e abrange nas costuras interiores.
• Fecho de correr de náilon.
• Aba protetora 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.
• Gola, punhos e baixo com bainha elástica.
• Cortes decorativos e fecho de correr com fecho inverso.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL
Tecido Softshell: 96% Poliéster 4% Elastano (300 g/m2)
Tecido Ponto: 100% Poliéster (380 g/m2)

S8650 Tecido
de ponto

• Casaco Workshell de verão com interior de pelúcio e manga raglã com corpetes.
• Gola alta e abrange nas costuras interiores.
• Fecho de correr de náilon.
• Um bolso no peito e dois laterais interiores com fecho de correr de náilon.
• Gola, punho e baixo com bainha elástica.
• Cortes decorativos e fechos de correr inversos.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL
Tecido: 100% Poliéster (240 g/m2)

S8640

verde floresta

Workshell
de verão

• Casaco Workshell combinado com tecido acolchoado com 
desenho de camuflagem.
• Capuz e abrange nas costuras interiores.
• Fecho de correr de náilon.
• Aba protetora interior com volta na parte superior protegendo o 
fecho de correr.
• Dois bolsos laterais interiores com fecho de correr de náilon. 
• Capuz, punho e baixo com bainha elástica.
• Abertura para o polegar.
• Fecho de correr de fecho inverso.
• Bolsa de transporte com cinta e peça ajustável.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL
Tecido Principal: 95% Poliéster 5% Elastano (280 g/m2)
Tecido Secundário Exterior: 100% Náilon (35 g/m2)
Tecido Secundário Interno: 100% Náilon (140 g/m2)

S8550 verde caça/camuflagem castanho

• Colete acolchoado com desenho de camuflagem.
• Gola alta e fecho de correr de náilon. Aba protetora 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.
• Dois bolsos de chapa no interior.
• Cortes decorativos e fechos de correr inversos. 
• Cavas e baixo com bainha elástica.
• Bolsa de transporte com cinta e peça ajustável.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL
Tecido Exterior: 100% Náilon (35 g/m2)
Tecido Interno: 100% Náilon (140 g/m2)

S8540 camuflagem castanho

Tecido de
camuflagem

Tecido de
camuflagem

Workshell S8650

Calça S8320

Bota P3008

Boné WFA901

Casaco S8550

Calça B1416

Bota P3008
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• Calça recta combinada.
• Dois bolsos inclinados nos laterais, outro lateral e dois traseiros, 
todos inseridos com cremalheira de fecho inverso.
• Reforço nos joelhos com tecidos combinados.
• Elástico nos laterais da cintura.
• Presilhas de diferentes tamanhos.
• Fecho de mola metálica e braguilha de cremalheira metálica.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL
Tecido principal: 65% Poliéster 35% Algodão (240 g/m2)
Tecido secundario: 100% Poliéster

S8335

• Calça recta com dois bolsos inclinados nos laterais, outro 
lateral e dois traseiros, todos inseridos com cremalheira de 
fecho inverso.
• Reforço nos joelhos com tecidos combinados.
• Elástico nos laterais da cintura.
• Presilhas de diferentes tamanhos.
• Fecho de mola metálica e braguilha de cremalheira metálica.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL
Tecido principal: 65% Poliéster 35% Algodão (240 g/m2)
Tecido secundario: 100% Poliéster

S8330

cinzento/pretoverde caça/castanho

verde caça preto castanho

Workshell S8625

Calça S8335

Bota P3008

Workshell S8630

Calça S8330

Bota P3008
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• Calça recta combinada.
• Dois bolsos inclinados nos laterais, outro lateral e dois traseiros, 
todos inseridos com cremalheira de fecho inverso.
• Reforço nos joelhos com tecidos combinados.
• Elástico nos laterais da cintura.
• Presilhas de diferentes tamanhos.
• Fecho de mola metálica e braguilha de cremalheira metálica.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL
Tecido principal: 65% Poliéster 35% Algodão (240 g/m2)
Tecido secundario: 100% Poliéster

S8335

• Calça recta com dois bolsos inclinados nos laterais, outro 
lateral e dois traseiros, todos inseridos com cremalheira de 
fecho inverso.
• Reforço nos joelhos com tecidos combinados.
• Elástico nos laterais da cintura.
• Presilhas de diferentes tamanhos.
• Fecho de mola metálica e braguilha de cremalheira metálica.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL
Tecido principal: 65% Poliéster 35% Algodão (240 g/m2)
Tecido secundario: 100% Poliéster

S8330

cinzento/pretoverde caça/castanho

verde caça preto castanho

Workshell S8625

Calça S8335

Bota P3008

Workshell S8630

Calça S8330

Bota P3008
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• Casaco Workshell com corpetes e vincos em contraste.
• Gola alta e abrange nas costuras interiores.
• Fecho de correr de náilon.
• Aba protetora interior com volta na parte superior 
protegendo o fecho de correr.
• Dois bolsos laterais interiores com fecho de correr de náilon.
• Punho ajustável com velcro.
• Fecho de correr de fecho inverso.
• Cordão elástico com peça ajustável no baixo.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL
Tecido: 96% Poliéster 4% Elastano (300 g/m2)

S8630

laranja a.v./verde caçacastanho/laranja a.v.

S8625
• Casaco Workshell combinado tripla cor.
• Gola alta e abrange nas costuras interiores.
• Corpetes combinados.
• Fecho de correr de náilon.
• Aba protetora interior com volta na parte superior protegendo o 
fecho de correr.
• Dois bolsos no peito e dois laterais interiores com fecho de 
correr de náilon.
• Punho ajustável com velcro.
• Cortes decorativos e fecho de correr inversos.
• Cordão elástico com peça ajustável no baixo.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL
Tecido: 96% Poliéster 4% Elastano (300 g/m2)

cinzento/preto/laranja a.v.

verde caça/preto/laranja a.v.

bege/castanho/laranja a.v.
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• Casaco Workshell com corpetes e vincos em contraste.
• Gola alta e abrange nas costuras interiores.
• Fecho de correr de náilon.
• Aba protetora interior com volta na parte superior 
protegendo o fecho de correr.
• Dois bolsos laterais interiores com fecho de correr de náilon.
• Punho ajustável com velcro.
• Fecho de correr de fecho inverso.
• Cordão elástico com peça ajustável no baixo.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL
Tecido: 96% Poliéster 4% Elastano (300 g/m2)

S8630

laranja a.v./verde caçacastanho/laranja a.v.

S8625
• Casaco Workshell combinado tripla cor.
• Gola alta e abrange nas costuras interiores.
• Corpetes combinados.
• Fecho de correr de náilon.
• Aba protetora interior com volta na parte superior protegendo o 
fecho de correr.
• Dois bolsos no peito e dois laterais interiores com fecho de 
correr de náilon.
• Punho ajustável com velcro.
• Cortes decorativos e fecho de correr inversos.
• Cordão elástico com peça ajustável no baixo.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL
Tecido: 96% Poliéster 4% Elastano (300 g/m2)

cinzento/preto/laranja a.v.

verde caça/preto/laranja a.v.

bege/castanho/laranja a.v.
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verde floresta/verde azeitona

cinzento/preto/laranja a.v., verde caça/preto/laranja a.v.

Tecido
impermeável

Costuras
termo-seladas

• Casaco impermeável combinado.
• Gola alta e capuz desmontável com cordão elástico e peça 
ajustável.
• Abrange nas costuras no interior da gola.
• Fecho de correr de náilon.
• Aba protetora interior.
• Dois bolsos laterais interiores com fecho de correr de náilon.
• Punho com elástico e ajuste de velcro.
• Cortes decorativos e fechos de correr de fecho inverso. 
Revestido.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL
Tecido Exterior: 100% Poliéster (130 g/m2)
Tecido Interno: 100% Poliéster (65 g/m2)

S8220 Tecido
impermeável

Costuras
termo-seladas

Costuras
termo-seladas

Tecido
impermeável

verde floresta/verde azeitonaverde caça/preto cinzento/preto

• Calça impermeável combinada.
• Dois bolsos de abertura inclinada nos costados e dois 
bolsos laterais, todos interiores com fecho de correr 
com fecho inverso.
• Cortes decorativos nos joelhos.
• Baixos ajustáveis com velcro.
• Elástico nos laterais da cintura e abrange nas costuras 
interiores. Passadores.
• Fecho de presilha metálico e braguilha de fecho de correr.
• Revestido.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL
Tecido Exterior: 100% Poliéster (130 g/m2)
Tecido Interno: 100% Poliéster (65 g/m2)

S8320

• Casaco impermeável combinado tricolor.
• Gola alta e capuz desmontável com cordão elástico e peça ajustável.
• Abrange nas costuras no interior da gola.
• Fecho de correr de náilon.
• Aba protetora interior.
• Dois bolsos laterais interiores com fecho de correr de náilon. 
• Punho com elástico e ajuste de velcro.
• Cortes decorativos e fechos de correr de fecho inverso.
• Cordão elástico com peça ajustável no baixo. Revestido.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL
Tecido Exterior: 100% Poliéster(130 g/m2)
Tecido Interno: 100% Poliéster (65 g/m2)

S8225

Casaco S8225

Calça S8320

Bota P3008
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verde floresta/verde azeitona

cinzento/preto/laranja a.v., verde caça/preto/laranja a.v.

Tecido
impermeável

Costuras
termo-seladas

• Casaco impermeável combinado.
• Gola alta e capuz desmontável com cordão elástico e peça 
ajustável.
• Abrange nas costuras no interior da gola.
• Fecho de correr de náilon.
• Aba protetora interior.
• Dois bolsos laterais interiores com fecho de correr de náilon.
• Punho com elástico e ajuste de velcro.
• Cortes decorativos e fechos de correr de fecho inverso. 
Revestido.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL
Tecido Exterior: 100% Poliéster (130 g/m2)
Tecido Interno: 100% Poliéster (65 g/m2)

S8220 Tecido
impermeável

Costuras
termo-seladas

Costuras
termo-seladas

Tecido
impermeável

verde floresta/verde azeitonaverde caça/preto cinzento/preto

• Calça impermeável combinada.
• Dois bolsos de abertura inclinada nos costados e dois 
bolsos laterais, todos interiores com fecho de correr 
com fecho inverso.
• Cortes decorativos nos joelhos.
• Baixos ajustáveis com velcro.
• Elástico nos laterais da cintura e abrange nas costuras 
interiores. Passadores.
• Fecho de presilha metálico e braguilha de fecho de correr.
• Revestido.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL
Tecido Exterior: 100% Poliéster (130 g/m2)
Tecido Interno: 100% Poliéster (65 g/m2)

S8320

• Casaco impermeável combinado tricolor.
• Gola alta e capuz desmontável com cordão elástico e peça ajustável.
• Abrange nas costuras no interior da gola.
• Fecho de correr de náilon.
• Aba protetora interior.
• Dois bolsos laterais interiores com fecho de correr de náilon. 
• Punho com elástico e ajuste de velcro.
• Cortes decorativos e fechos de correr de fecho inverso.
• Cordão elástico com peça ajustável no baixo. Revestido.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL
Tecido Exterior: 100% Poliéster(130 g/m2)
Tecido Interno: 100% Poliéster (65 g/m2)

S8225

Casaco S8225

Calça S8320

Bota P3008
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Workshell S8665

Calça S8360

Bota P3008

Polar S4002

Calça S8300

Bota P3008

Workshell S8665

• Casaco Workshell com desenhos de camuflagem, com 
corpetes e vincos em contraste.
• Gola alta abrange nas costuras interiores.
• Fecho de correr de náilon.
• Aba protetora interior com volta na parte superior 
protegendo o fecho de correr.
• Dois bolsos laterais interiores com fecho de correr de náilon. 
• Punho ajustável com velcro.
• Fecho de correr de fecho inverso.
• Cordão elástico com peça ajustável no baixo.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL
Tecido Principal: 100% Poliéster (310 g/m2)
Tecido Secundario: 96% Poliéster 4% Elastano (300 g/m2)

S8665

camuflagem verde floresta/verde caça

camuflagem verde floresta/laranja a.v.

camuflagem verde floresta/castanho
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Workshell S8665

Calça S8360

Bota P3008

Polar S4002

Calça S8300

Bota P3008

Workshell S8665

• Casaco Workshell com desenhos de camuflagem, com 
corpetes e vincos em contraste.
• Gola alta abrange nas costuras interiores.
• Fecho de correr de náilon.
• Aba protetora interior com volta na parte superior 
protegendo o fecho de correr.
• Dois bolsos laterais interiores com fecho de correr de náilon. 
• Punho ajustável com velcro.
• Fecho de correr de fecho inverso.
• Cordão elástico com peça ajustável no baixo.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL
Tecido Principal: 100% Poliéster (310 g/m2)
Tecido Secundario: 96% Poliéster 4% Elastano (300 g/m2)

S8665

camuflagem verde floresta/verde caça

camuflagem verde floresta/laranja a.v.

camuflagem verde floresta/castanho
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camuflagem verde floresta/ verde caçacamuflagem verde floresta/castanho

• Calça Workshell combinada com desenhos de camuflagem.
• Dois bolsos de abertura inclinada nos costados e um bolso 
lateral, todos interiores com fecho de correr inverso.
• Cortes decorativos nos joelhos.
• Elástico nos laterais da cintura e abrange nas costuras interiores. 
• Passadores.
• Fecho de presilha metálico e braguilha de fecho de correr.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL
Tecido Principal: 100% Poliéster (310 g/m2)
Tecido Secundario: 96% Poliéster 4% Elastano (300 g/m2)

S8365

camuflagem verde floresta/laranja a.v.

• Calça Workshell com desenhos de camuflagem, com cintura   
em contraste.
• Dois bolsos de abertura inclinada nos costados e um bolso 
lateral, todos interiores com fecho de correr e fecho inverso.
• Pregas nas joelheiras.
• Elástico nos laterais da cintura e abranges nas costuras interiores. 
• Passadores.
• Fecho de presilha metálica e braguilha de fecho de correr.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL
Tecido Principal: 100% Poliéster (310 g/m2)
Tecido Secundario: 96% Poliéster 4% Elastano (300 g/m2)

S8360

• Casaco Workshell de gola alta com desenhos 
de camuflagem. 
• Abranges nas costuras no interior da gola.
• Fecho de correr de náilon.
• Aba protetora interior com volta na parte superior 
protegendo o fecho de correr.
• Dois bolsos no peito e dois laterais interiores 
com fecho de correr de náilon.
• Punhos com bainha elástica.
• Fechos de correr de fecho inverso.
• Cordão elástico com peça ajustável no baixo.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL
Tecido: 96% Poliéster 4% Elastano (300 g/m2)

S8660

camuflagem floresta castanhocamuflagem floresta verde
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camuflagem verde floresta/ verde caçacamuflagem verde floresta/castanho

• Calça Workshell combinada com desenhos de camuflagem.
• Dois bolsos de abertura inclinada nos costados e um bolso 
lateral, todos interiores com fecho de correr inverso.
• Cortes decorativos nos joelhos.
• Elástico nos laterais da cintura e abrange nas costuras interiores. 
• Passadores.
• Fecho de presilha metálico e braguilha de fecho de correr.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL
Tecido Principal: 100% Poliéster (310 g/m2)
Tecido Secundario: 96% Poliéster 4% Elastano (300 g/m2)

S8365

camuflagem verde floresta/laranja a.v.

• Calça Workshell com desenhos de camuflagem, com cintura   
em contraste.
• Dois bolsos de abertura inclinada nos costados e um bolso 
lateral, todos interiores com fecho de correr e fecho inverso.
• Pregas nas joelheiras.
• Elástico nos laterais da cintura e abranges nas costuras interiores. 
• Passadores.
• Fecho de presilha metálica e braguilha de fecho de correr.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL
Tecido Principal: 100% Poliéster (310 g/m2)
Tecido Secundario: 96% Poliéster 4% Elastano (300 g/m2)

S8360

• Casaco Workshell de gola alta com desenhos 
de camuflagem. 
• Abranges nas costuras no interior da gola.
• Fecho de correr de náilon.
• Aba protetora interior com volta na parte superior 
protegendo o fecho de correr.
• Dois bolsos no peito e dois laterais interiores 
com fecho de correr de náilon.
• Punhos com bainha elástica.
• Fechos de correr de fecho inverso.
• Cordão elástico com peça ajustável no baixo.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL
Tecido: 96% Poliéster 4% Elastano (300 g/m2)

S8660

camuflagem floresta castanhocamuflagem floresta verde
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• Parka impermeável acolchoada e combinada.
• Gola alta e capuz interior ajustável com cordão.
• Fecho de correr de náilon oculto por aba dupla e fecho de presilhas. 
• Dois bolsos no peito sobrepostos com fecho de correr de náilon. 
Dois bolsos laterais com fole central e lapela de presilha oculta.
• Um bolso no peito de chapa com fecho de velcro no interior.
• Corpete nas costas e peças nos ombros combinados.
• Punho com elástico e ajuste de velcro.
• Cordão elástico com peça ajustável no baixo.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL
Tecido Exterior: 100% Poliéster (150 g/m2)
Tecido Interno (Acolchoado+Forro): 100% Poliéster (280 g/m2)

S8230

verde caçacastanho

Tecido
impermeável

Costuras
termo-seladas

• Colete impermeável tipo safari em tecido Oxford combinado com 
Ripstop anti-espinhos.
• Decote em bico, corpetes e fecho de correr de náilon.
• Dois bolsos no peito sobrepostos com fecho de correr de náilon. Dois 
acessos interiores de grande capacidade nos costados. Dois bolsos 
laterais com fole e lapela de velcro. Um bolso de grande capacidade com 
acesso duplo e fecho de velcro nas costas.
• Bainha.
• Tecido anti-rasgo de alta resistência.
• Revestido no interior com rede.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL
Tecido Principal: 50% Poliéster 50% Raiom (145 g/m2)
Tecido Secundário: 100% Poliéster (150 g/m2)

S8530

verde/castanho

• Calça impermeável em tecido Oxford combinado com tecido Ripstop 
anti-espinhos.
• Dois bolsos de abertura redonda nos costados, um bolso cargo lateral 
com fole central e lapela de presilha oculta. Dois bolsos traseiros 
interiores com fecho de correr.
• Pregas nas joelheiras.
• Elástico nos laterais da cintura e abrange nas costuras interiores. 
• Passadores. Fecho de presilha metálico e braguilha de fecho de correr. 
• Revestido.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL
Tecido Principal: 50% Poliéster 50% Raiom (145 g/m2)
Tecido Secundário: 100% Poliéster (150 g/m2)
Tecido Interno: 100% Poliéster (65 g/m2)

S8310
verde/castanho

Tecido
impermeável

Costuras
termo-seladas

• Calça impermeável com dois bolsos de abertura redonda nos costados, 
um bolso cargo lateral com fole central e lapela de presilha oculta.
• Dois bolsos traseiros interiores com fecho de correr.
• Pregas nas  joelheiras.
• Elástico nos laterais da cintura e abranges nas costuras interiores. 
• Passadores. Revestido.
• Fecho de presilha metálico e braguilha de fecho de correr.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL
Tecido Exterior: 100% Poliéster (150 g/m2)
Tecido Interno: 100% Poliéster (65 g/m2)

S8300

Tecido
impermeável

Costuras
termo-seladas

verde caça/castanho

Parka S8230

Calça S8300

Bota P3008

Colete S8530

Calça S8310

Bota P3008

Workshell S8630
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• Parka impermeável acolchoada e combinada.
• Gola alta e capuz interior ajustável com cordão.
• Fecho de correr de náilon oculto por aba dupla e fecho de presilhas. 
• Dois bolsos no peito sobrepostos com fecho de correr de náilon. 
Dois bolsos laterais com fole central e lapela de presilha oculta.
• Um bolso no peito de chapa com fecho de velcro no interior.
• Corpete nas costas e peças nos ombros combinados.
• Punho com elástico e ajuste de velcro.
• Cordão elástico com peça ajustável no baixo.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL
Tecido Exterior: 100% Poliéster (150 g/m2)
Tecido Interno (Acolchoado+Forro): 100% Poliéster (280 g/m2)

S8230

verde caçacastanho

Tecido
impermeável

Costuras
termo-seladas

• Colete impermeável tipo safari em tecido Oxford combinado com 
Ripstop anti-espinhos.
• Decote em bico, corpetes e fecho de correr de náilon.
• Dois bolsos no peito sobrepostos com fecho de correr de náilon. Dois 
acessos interiores de grande capacidade nos costados. Dois bolsos 
laterais com fole e lapela de velcro. Um bolso de grande capacidade com 
acesso duplo e fecho de velcro nas costas.
• Bainha.
• Tecido anti-rasgo de alta resistência.
• Revestido no interior com rede.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL
Tecido Principal: 50% Poliéster 50% Raiom (145 g/m2)
Tecido Secundário: 100% Poliéster (150 g/m2)

S8530

verde/castanho

• Calça impermeável em tecido Oxford combinado com tecido Ripstop 
anti-espinhos.
• Dois bolsos de abertura redonda nos costados, um bolso cargo lateral 
com fole central e lapela de presilha oculta. Dois bolsos traseiros 
interiores com fecho de correr.
• Pregas nas joelheiras.
• Elástico nos laterais da cintura e abrange nas costuras interiores. 
• Passadores. Fecho de presilha metálico e braguilha de fecho de correr. 
• Revestido.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL
Tecido Principal: 50% Poliéster 50% Raiom (145 g/m2)
Tecido Secundário: 100% Poliéster (150 g/m2)
Tecido Interno: 100% Poliéster (65 g/m2)

S8310
verde/castanho

Tecido
impermeável

Costuras
termo-seladas

• Calça impermeável com dois bolsos de abertura redonda nos costados, 
um bolso cargo lateral com fole central e lapela de presilha oculta.
• Dois bolsos traseiros interiores com fecho de correr.
• Pregas nas  joelheiras.
• Elástico nos laterais da cintura e abranges nas costuras interiores. 
• Passadores. Revestido.
• Fecho de presilha metálico e braguilha de fecho de correr.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL
Tecido Exterior: 100% Poliéster (150 g/m2)
Tecido Interno: 100% Poliéster (65 g/m2)

S8300

Tecido
impermeável

Costuras
termo-seladas

verde caça/castanho

Parka S8230

Calça S8300

Bota P3008

Colete S8530

Calça S8310

Bota P3008

Workshell S8630
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• Parka acolchoada impermeável com debruns e pespontos      
em contraste.
• Gola alta revestida de polar e capuz desmontável com cordão 
elástico e peça ajustável.
• Corpete nas costas e peça nos ombros acabados com debrum.
• Fecho de correr de náilon oculto por aba com presilhas e velcro.
• Aba protetora interior com volta na parte superior protegendo o 
fecho de correr.
• Um bolso no peito interior com fecho de correr de náilon e   
outro de chapa com fole central e lapela de velcro. Dois bolsos 
laterais interiores com fecho de correr. Um bolso na manga     
com lapela e velcro.
• Punho com elástico e ajuste de velcro.
• Cordão elástico com peça ajustável na cintura.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL
Tecido Exterior: 100% Poliéster (130 g/m2)
Tecido Interno (Acolchoado+Forro): 100% Poliéster (210 g/m2)

S1150

cinzento escuro/preto

pretocinzento azafata
Parka S1150

Calça S9870

• 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 Tecido exterior
RIPSTOP
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• Parka acolchoada impermeável com debruns e pespontos      
em contraste.
• Gola alta revestida de polar e capuz desmontável com cordão 
elástico e peça ajustável.
• Corpete nas costas e peça nos ombros acabados com debrum.
• Fecho de correr de náilon oculto por aba com presilhas e velcro.
• Aba protetora interior com volta na parte superior protegendo o 
fecho de correr.
• Um bolso no peito interior com fecho de correr de náilon e   
outro de chapa com fole central e lapela de velcro. Dois bolsos 
laterais interiores com fecho de correr. Um bolso na manga     
com lapela e velcro.
• Punho com elástico e ajuste de velcro.
• Cordão elástico com peça ajustável na cintura.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL
Tecido Exterior: 100% Poliéster (130 g/m2)
Tecido Interno (Acolchoado+Forro): 100% Poliéster (210 g/m2)

S1150

cinzento escuro/preto

pretocinzento azafata
Parka S1150

Calça S9870

• 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 Tecido exterior
RIPSTOP
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marinho

• Parka acolchoada em tecido Oxford com gola alta e capuz 
interior ajustável com cordão.
• Corpetes e fecho de correr de náilon de puxador duplo oculto 
por aba com presilhas.
• Um bolso no peito interior com fecho de correr de náilon e 
outro de fole com lapela de presilhas. Dois bolsos laterais de 
chapa com lapela de presilhas. Um bolso no peito de chapa 
com fecho de velcro no interior. Um bolso compartimentado em 
cada manga e punho elástico interior.
• Cintura elástica nas costas.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL
Tecido Exterior: 100% Poliéster (190 g/m2)
Tecido Interno (Acolchoado+Forro): 100% Poliéster (250 g/m2)

S1000

• Piloto acolchoada em tecido Oxford.
• Gola tipo camiseiro revestido em veludo e fecho de correr de 
náilon oculto por aba com presilhas.
• Dois bolsos interiores com lapela nos costados. Dois bolsos 
semi-embutidos laterais. Um bolso no peito de chapa com 
fecho de velcro no interior. Um bolso na manga 
compartimentado.
• Galões com presilha e reforço com pesponto em zigzag nos 
ombros.
• Dobras e cortes decorativos nas costas.
• Punhos e cintura elásticos em ponto de canelado.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL
Tecido Exterior: 100% Poliéster (190 g/m2)
Tecido Interno (Acolchoado+Forro): 100% Poliéster (250 g/m2)

S1050

verde escuro

marinho

Tecido exterior
OXFORD

Jaqueta S5603

Calça B4003z

Piloto S1050

Tecido exterior
OXFORD



WO
RK
TEA
M

286

WORKTEAM

287

marinho

• Parka acolchoada em tecido Oxford com gola alta e capuz 
interior ajustável com cordão.
• Corpetes e fecho de correr de náilon de puxador duplo oculto 
por aba com presilhas.
• Um bolso no peito interior com fecho de correr de náilon e 
outro de fole com lapela de presilhas. Dois bolsos laterais de 
chapa com lapela de presilhas. Um bolso no peito de chapa 
com fecho de velcro no interior. Um bolso compartimentado em 
cada manga e punho elástico interior.
• Cintura elástica nas costas.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL
Tecido Exterior: 100% Poliéster (190 g/m2)
Tecido Interno (Acolchoado+Forro): 100% Poliéster (250 g/m2)

S1000

• Piloto acolchoada em tecido Oxford.
• Gola tipo camiseiro revestido em veludo e fecho de correr de 
náilon oculto por aba com presilhas.
• Dois bolsos interiores com lapela nos costados. Dois bolsos 
semi-embutidos laterais. Um bolso no peito de chapa com 
fecho de velcro no interior. Um bolso na manga 
compartimentado.
• Galões com presilha e reforço com pesponto em zigzag nos 
ombros.
• Dobras e cortes decorativos nas costas.
• Punhos e cintura elásticos em ponto de canelado.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL
Tecido Exterior: 100% Poliéster (190 g/m2)
Tecido Interno (Acolchoado+Forro): 100% Poliéster (250 g/m2)

S1050

verde escuro

marinho

Tecido exterior
OXFORD

Jaqueta S5603

Calça B4003z

Piloto S1050

Tecido exterior
OXFORD
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cinzento/grená marinho/azafata

• 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 Tecido exterior
OXFORD

Parka com forro polar interior desmontável por meio de fechos 
de correr e presilhas.
• Exterior: Parka combinada de gola alta com capuz 
desmontável com cordão elástico e peça ajustável.
  -Fecho de correr de náilon de dois puxadores oculto por aba 
dupla e fecho de presilhas.
  -Dois bolsos no peito e dois bolsos laterais sobrepostos com 
fecho de correr.
  -Corpetes com peça combinada nos ombros que seguem na manga. 
  -Punho com elástico e regulação de velcro.
  -Cordão interior na cintura e cordão elástico com peça 
ajustável no baixo.
• Interior: Casaco polar de gola alta e fecho de correr de náilon.
  -Dois bolsos laterais com fecho de correr.
  -Punho com bainha elástica. Cortes decorativos.
  -Cordão elástico com peça ajustável no baixo.

Tamanhos: M, L, XL, XXL
Tecido Parka: 100% Poliéster (210 g/m2)
Tecido Polar: 100% Poliéster (270 g/m2)

S1100

marinho/azulinapreto/bege

Parka com forro polar interior desmontável por meio de fechos de     
correr e presilhas.
• Exterior: Parka combinada tricolor de gola alta revestida com polar.
  -Fecho de correr de náilon de puxador duplo oculto por aba com 
presilhas.
  -Dois bolsos no peito interiores com fecho de correr. Dois bolsos 
laterais com fecho de correr e aba de presilha. Um bolso no peito de 
chapa com fecho de velcro no interior.
  -Punho com elástico e regulação de velcro.
  -Forro ajustável no interior da cintura com fecho de presilhas.
 -Debruns refletores.
• Interior: Casaco polar de gola alta e fecho de correr de náilon.
  -Dois bolsos laterais com fecho de correr.
  -Punho com elástico.
  -Cordão elástico com peça ajustável no baixo.
  -Debruns reflores.

Tamanhos: L, XL, XXL
Tecido Parka: 100% Poliéster (210 g/m2)
Tecido Polar: 100% Poliéster (270 g/m2)

S1140

vermelho/cinzento/preto

marinhoverde escuro
Até o fim

do estoque

Parka com forro polar interior desmontável por meio de fechos de       
correr e presilhas.
• Exterior: Parka em tecido Oxford de gola alta revestida em polar 
com peça ajustável com presilha.
  -Capuz interior ajustável com cordão.
  -Fecho de correr de náilon de puxador duplo e presilhas ocultas por aba.
  -Dois bolsos no peito e dois bolsos laterais com fole, um de eles 
duplo, todos com lapela de velcro.
  -Bolsos auxiliares sobrepostos.
  -Dois bolsos no peito de chapa com fecho de velcro e bolso auxiliar 
no interior. 
  -Corpete nas costas e acabado com debrum refletor que segue na manga.  
  -Punho ajustável com velcro.
  -Elástico nos laterais da cintura e uma fita refletora nas costas.
• Interior: Casaco polar de gola alta e fecho de correr de náilon.
  -Dois bolsos laterais com fecho de correr. Punho com elástico.
  -Cordão elástico com peça ajustável no baixo.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL
Tecido Parka: 100% Poliéster (210 g/m2)
Tecido Polar: 100% Poliéster (270 g/m2)

S1130 Tecido exterior
OXFORD

Até o fim
do estoque

Tecido exterior
OXFORD
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cinzento/grená marinho/azafata

• 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 Tecido exterior
OXFORD

Parka com forro polar interior desmontável por meio de fechos 
de correr e presilhas.
• Exterior: Parka combinada de gola alta com capuz 
desmontável com cordão elástico e peça ajustável.
  -Fecho de correr de náilon de dois puxadores oculto por aba 
dupla e fecho de presilhas.
  -Dois bolsos no peito e dois bolsos laterais sobrepostos com 
fecho de correr.
  -Corpetes com peça combinada nos ombros que seguem na manga. 
  -Punho com elástico e regulação de velcro.
  -Cordão interior na cintura e cordão elástico com peça 
ajustável no baixo.
• Interior: Casaco polar de gola alta e fecho de correr de náilon.
  -Dois bolsos laterais com fecho de correr.
  -Punho com bainha elástica. Cortes decorativos.
  -Cordão elástico com peça ajustável no baixo.

Tamanhos: M, L, XL, XXL
Tecido Parka: 100% Poliéster (210 g/m2)
Tecido Polar: 100% Poliéster (270 g/m2)

S1100

marinho/azulinapreto/bege

Parka com forro polar interior desmontável por meio de fechos de     
correr e presilhas.
• Exterior: Parka combinada tricolor de gola alta revestida com polar.
  -Fecho de correr de náilon de puxador duplo oculto por aba com 
presilhas.
  -Dois bolsos no peito interiores com fecho de correr. Dois bolsos 
laterais com fecho de correr e aba de presilha. Um bolso no peito de 
chapa com fecho de velcro no interior.
  -Punho com elástico e regulação de velcro.
  -Forro ajustável no interior da cintura com fecho de presilhas.
 -Debruns refletores.
• Interior: Casaco polar de gola alta e fecho de correr de náilon.
  -Dois bolsos laterais com fecho de correr.
  -Punho com elástico.
  -Cordão elástico com peça ajustável no baixo.
  -Debruns reflores.

Tamanhos: L, XL, XXL
Tecido Parka: 100% Poliéster (210 g/m2)
Tecido Polar: 100% Poliéster (270 g/m2)

S1140

vermelho/cinzento/preto

marinhoverde escuro
Até o fim

do estoque

Parka com forro polar interior desmontável por meio de fechos de       
correr e presilhas.
• Exterior: Parka em tecido Oxford de gola alta revestida em polar 
com peça ajustável com presilha.
  -Capuz interior ajustável com cordão.
  -Fecho de correr de náilon de puxador duplo e presilhas ocultas por aba.
  -Dois bolsos no peito e dois bolsos laterais com fole, um de eles 
duplo, todos com lapela de velcro.
  -Bolsos auxiliares sobrepostos.
  -Dois bolsos no peito de chapa com fecho de velcro e bolso auxiliar 
no interior. 
  -Corpete nas costas e acabado com debrum refletor que segue na manga.  
  -Punho ajustável com velcro.
  -Elástico nos laterais da cintura e uma fita refletora nas costas.
• Interior: Casaco polar de gola alta e fecho de correr de náilon.
  -Dois bolsos laterais com fecho de correr. Punho com elástico.
  -Cordão elástico com peça ajustável no baixo.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL
Tecido Parka: 100% Poliéster (210 g/m2)
Tecido Polar: 100% Poliéster (270 g/m2)

S1130 Tecido exterior
OXFORD

Até o fim
do estoque

Tecido exterior
OXFORD
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Tecido
impermeável

Tecido
tafeta

Tecido
tafeta

Fato de água impermeável.
• Parte superior: Impermeável de manga raglã com fecho de correr de náilon.
  -Gola alta com capuz interior ajustável com cordão.
  -Dois bolsos laterais sobrepostos.
  -Punho elástico no interior da manga.
  -Baixo ajustável com cordão.
  -Corpete aberto nas costas com rede interior para regular a transpiração.
• Parte inferior: Calça impermeável com cintura elástica.
  -Aberturas laterais de acesso no interior.
  -Baixo ajustável com presilhas.

Tamanhos: M, L, XL, XXL, 3XL
Tecido: 100% Poliéster (190 g/m2)

S2000

• Poncho impermeável de corpo inteiro.
• Capuz ajustável com cordão.
• Gola com carcela de duas presilhas.
• Aberturas laterais com fecho de presilhas.

Tamanhos: único
Tecido: 100% Poliéster (190 g/m2)

S2005

verde escuromarinho

• Calça impermeável com cintura elástica.
• Aberturas laterais de acesso ao interior.
• Baixo ajustável com presilhas.

Tamanhos: M, L, XL, XXL
Tecido: 100% Poliéster (190 g/m2)

S2014

Tecido
impermeável

verde escuromarinho

verde escuro

marinho

Fato de água S2000

Bota P1101

Tecido
impermeável

Tecido
tafeta
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Tecido
impermeável

Tecido
tafeta

Tecido
tafeta

Fato de água impermeável.
• Parte superior: Impermeável de manga raglã com fecho de correr de náilon.
  -Gola alta com capuz interior ajustável com cordão.
  -Dois bolsos laterais sobrepostos.
  -Punho elástico no interior da manga.
  -Baixo ajustável com cordão.
  -Corpete aberto nas costas com rede interior para regular a transpiração.
• Parte inferior: Calça impermeável com cintura elástica.
  -Aberturas laterais de acesso no interior.
  -Baixo ajustável com presilhas.

Tamanhos: M, L, XL, XXL, 3XL
Tecido: 100% Poliéster (190 g/m2)

S2000

• Poncho impermeável de corpo inteiro.
• Capuz ajustável com cordão.
• Gola com carcela de duas presilhas.
• Aberturas laterais com fecho de presilhas.

Tamanhos: único
Tecido: 100% Poliéster (190 g/m2)

S2005

verde escuromarinho

• Calça impermeável com cintura elástica.
• Aberturas laterais de acesso ao interior.
• Baixo ajustável com presilhas.

Tamanhos: M, L, XL, XXL
Tecido: 100% Poliéster (190 g/m2)

S2014

Tecido
impermeável

verde escuromarinho

verde escuro

marinho

Fato de água S2000

Bota P1101

Tecido
impermeável

Tecido
tafeta


