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Desde a saúde até a hotelaria passando por o comércio ou 

limpeza. O setor serviços apresenta uma grande variedade 

de profissionais e com isto, de umas grandes necessidades 

no vestuário de trabalho.

Este é um dos desafios na WORKTEAM, com a nossa secção 

de serviços. Sempre oferecendo qualidade ao melhor preço. 

O conforto é a qualidade principal da nossa linha com um 

amplio leque de cores, estampados e desenhos para o 

vestuário de trabalho ter um toque diferente e estilo próprio.

Aqui vai encontrar, aliás de modelos clássicos e básicos 

também novos modelos para dar uma resposta as suas 

necessidades tanto em desenho como em prestações. Seja 

qual for sua profissão no setor serviços, seu vestuário de 

trabalho será o reflexo da sua personalidade, 

profissionalidade e do que pretende oferecer ao seu cliente. 

SERVIÇOS
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• T-shirt de manga comprida. 
• Gola redonda e costuras planas no interior. 
• Manga ragla e vivos decorativos nos laterais. 
• Elástica e confortável. 
• Desenho estilizado e adaptável ao corpo. 

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL
Tecido: 93% Poliéster 7% Elastano (155 g/m2)

B0068

cinzento claro

azafata

preto

• T-shirt mulher de manga comprida. 
• Gola redonda e costuras planas no interior. 
• Manga ragla e vivos decorativos nos laterais. 
• Elástica e confortável. 
• Desenho estilizado e adaptável ao corpo. 

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL
Tecido: 93% Poliéster 7% Elastano (155 g/m2)

B0069

pêssego

pretocinzento claro

turquesa

Novo modelo

Para mulheres Novo modelo

T-shirt B0069

Túnica B6953

Calça B6930

Tecido elástico&
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• T-shirt de manga comprida. 
• Gola redonda e costuras planas no interior. 
• Manga ragla e vivos decorativos nos laterais. 
• Elástica e confortável. 
• Desenho estilizado e adaptável ao corpo. 

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL
Tecido: 93% Poliéster 7% Elastano (155 g/m2)

B0068

cinzento claro

azafata

preto

• T-shirt mulher de manga comprida. 
• Gola redonda e costuras planas no interior. 
• Manga ragla e vivos decorativos nos laterais. 
• Elástica e confortável. 
• Desenho estilizado e adaptável ao corpo. 

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL
Tecido: 93% Poliéster 7% Elastano (155 g/m2)

B0069

pêssego

pretocinzento claro

turquesa

Novo modelo

Para mulheres Novo modelo

T-shirt B0069

Túnica B6953

Calça B6930

Tecido elástico&
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Bandana M850

Túnica B9850

Calça B6920

Bandana M851

Túnica B9851

Calça B6930

Ténis P4003

• Túnica unissexo de manga curta com tecido 
elástico e estampada. 
• Gola a bico com biés e elásticos combinados. 
• Debrum nas costas. 
• Um bolso no peito e dois laterais, aberturas 
nos laterais.   
Tamanhos: XS, S, M, L, XL, XXL
Tecido: 93% Poliéster 7% Elastano (170 g/m2)

• Bandana de tecido elástico e 
estampada. 
• Ajuste com elástico combinado e 
cordoes na nuca.   
Tamanho: único
Tecido: 93% Poliéster 7% Elastano 
(170 g/m2)

• Túnica unissexo de manga curta com tecido 
elástico e estampada. 
• Gola a bico com biés e elásticos combinados. 
• Debrum nas costas. 
• Um bolso no peito e dois laterais, aberturas 
nos laterais.   
Tamanhos: XS, S, M, L, XL, XXL
Tecido: 93% Poliéster 7% Elastano (170 g/m2)

• Bandana de tecido elástico e 
estampada. 
• Ajuste com elástico combinado e 
cordoes na nuca.   
Tamanho: único
Tecido: 93% Poliéster 7% Elastano 
(170 g/m2)

• Máscara reutilizável em tecido 
elástico e estampada, com 5 
camadas de proteção
• Pode inserir o filtro no interior.  
Tamanho: único
Tecido: 93% Poliéster 7% Elastano 
(170 g/m2)

• Máscara reutilizável em tecido 
elástico e estampada, com 5 
camadas de proteção
• Pode inserir o filtro no interior.  
Tamanho: único
Tecido: 93% Poliéster 7% Elastano 
(170 g/m2)

TECIDO FREE MOVES

Fresco, leve e elástico e sem necessidade 

de passar a ferro, permite movimentos 

livres sem criar ru
gas ou marcas. Roupas 

leves e de secagem rápida com benefícios 

claros para o usuário: confor tável e 

adaptável ao formato do corpo.

Siga as instruções de lavagem na etiqueta 

para melhor conservação.
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Bandana M850

Túnica B9850

Calça B6920

Bandana M851

Túnica B9851

Calça B6930

Ténis P4003

• Túnica unissexo de manga curta com tecido 
elástico e estampada. 
• Gola a bico com biés e elásticos combinados. 
• Debrum nas costas. 
• Um bolso no peito e dois laterais, aberturas 
nos laterais.   
Tamanhos: XS, S, M, L, XL, XXL
Tecido: 93% Poliéster 7% Elastano (170 g/m2)

• Bandana de tecido elástico e 
estampada. 
• Ajuste com elástico combinado e 
cordoes na nuca.   
Tamanho: único
Tecido: 93% Poliéster 7% Elastano 
(170 g/m2)

• Túnica unissexo de manga curta com tecido 
elástico e estampada. 
• Gola a bico com biés e elásticos combinados. 
• Debrum nas costas. 
• Um bolso no peito e dois laterais, aberturas 
nos laterais.   
Tamanhos: XS, S, M, L, XL, XXL
Tecido: 93% Poliéster 7% Elastano (170 g/m2)

• Bandana de tecido elástico e 
estampada. 
• Ajuste com elástico combinado e 
cordoes na nuca.   
Tamanho: único
Tecido: 93% Poliéster 7% Elastano 
(170 g/m2)

• Máscara reutilizável em tecido 
elástico e estampada, com 5 
camadas de proteção
• Pode inserir o filtro no interior.  
Tamanho: único
Tecido: 93% Poliéster 7% Elastano 
(170 g/m2)

• Máscara reutilizável em tecido 
elástico e estampada, com 5 
camadas de proteção
• Pode inserir o filtro no interior.  
Tamanho: único
Tecido: 93% Poliéster 7% Elastano 
(170 g/m2)

TECIDO FREE MOVES

Fresco, leve e elástico e sem necessidade 

de passar a ferro, permite movimentos 

livres sem criar ru
gas ou marcas. Roupas 

leves e de secagem rápida com benefícios 

claros para o usuário: confor tável e 

adaptável ao formato do corpo.

Siga as instruções de lavagem na etiqueta 

para melhor conservação.
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• Túnica unissexo de manga curta com tecido 
elástico e estampada. 
• Gola a bico com biés e elásticos combinados. 
• Debrum nas costas. 
• Um bolso no peito e dois laterais, aberturas 
nos laterais.   
Tamanhos: XS, S, M, L, XL, XXL
Tecido: 93% Poliéster 7% Elastano (170 g/m2)

• Bandana de tecido elástico e 
estampada. 
• Ajuste com elástico combinado e 
cordoes na nuca.   
Tamanho: único
Tecido: 93% Poliéster 7% Elastano 
(170 g/m2)

• Túnica unissexo de manga curta com tecido 
elástico e estampada. 
• Gola a bico com biés e elásticos combinados. 
• Debrum nas costas. 
• Um bolso no peito e dois laterais, aberturas 
nos laterais.   
Tamanhos: XS, S, M, L, XL, XXL
Tecido: 93% Poliéster 7% Elastano (170 g/m2)

• Bandana de tecido elástico e 
estampada. 
• Ajuste com elástico combinado e 
cordoes na nuca.   
Tamanho: único
Tecido: 93% Poliéster 7% Elastano 
(170 g/m2)

• Túnica unissexo de manga curta com tecido 
elástico e estampada. 
• Gola a bico com biés e elásticos combinados. 
• Debrum nas costas. 
• Um bolso no peito e dois laterais, aberturas 
nos laterais.   
Tamanhos: XS, S, M, L, XL, XXL
Tecido: 93% Poliéster 7% Elastano (170 g/m2)

• Bandana de tecido elástico e 
estampada. 
• Ajuste com elástico combinado e 
cordoes na nuca.   
Tamanho: único
Tecido: 93% Poliéster 7% Elastano 
(170 g/m2)

• Túnica unissexo de manga curta com tecido 
elástico e estampada. 
• Gola a bico com biés e elásticos combinados. 
• Debrum nas costas. 
• Um bolso no peito e dois laterais, aberturas 
nos laterais.   
Tamanhos: XS, S, M, L, XL, XXL
Tecido: 93% Poliéster 7% Elastano (170 g/m2)

• Bandana de tecido elástico e 
estampada. 
• Ajuste com elástico combinado e 
cordoes na nuca.   
Tamanho: único
Tecido: 93% Poliéster 7% Elastano 
(170 g/m2)

• Máscara reutilizável em tecido 
elástico e estampada, com 5 
camadas de proteção
• Pode inserir o filtro no interior.  
Tamanho: único
Tecido: 93% Poliéster 7% Elastano 
(170 g/m2)

• Máscara reutilizável em tecido 
elástico e estampada, com 5 
camadas de proteção
• Pode inserir o filtro no interior.  
Tamanho: único
Tecido: 93% Poliéster 7% Elastano 
(170 g/m2)

• Máscara reutilizável em tecido 
elástico e estampada, com 5 
camadas de proteção
• Pode inserir o filtro no interior.  
Tamanho: único
Tecido: 93% Poliéster 7% Elastano 
(170 g/m2)

• Máscara reutilizável em tecido 
elástico e estampada, com 5 
camadas de proteção
• Pode inserir o filtro no interior.  
Tamanho: único
Tecido: 93% Poliéster 7% Elastano 
(170 g/m2)
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Tecido elástico& Tecido elástico&

• Túnica unissexo de manga curta com tecido 
elástico e estampada. 
• Gola a bico com biés e elásticos combinados. 
• Debrum nas costas. 
• Um bolso no peito e dois laterais, aberturas 
nos laterais.   
Tamanhos: XS, S, M, L, XL, XXL
Tecido: 93% Poliéster 7% Elastano (170 g/m2)

• Bandana de tecido elástico e 
estampada. 
• Ajuste com elástico combinado e 
cordoes na nuca.   
Tamanho: único
Tecido: 93% Poliéster 7% Elastano 
(170 g/m2)

• Túnica unissexo de manga curta com tecido 
elástico e estampada. 
• Gola a bico com biés e elásticos combinados. 
• Debrum nas costas. 
• Um bolso no peito e dois laterais, aberturas 
nos laterais.   
Tamanhos: XS, S, M, L, XL, XXL
Tecido: 93% Poliéster 7% Elastano (170 g/m2)

• Bandana de tecido elástico e 
estampada. 
• Ajuste com elástico combinado e 
cordoes na nuca.   
Tamanho: único
Tecido: 93% Poliéster 7% Elastano 
(170 g/m2)

• Túnica unissexo de manga curta com tecido 
elástico e estampada. 
• Gola a bico com biés e elásticos combinados. 
• Debrum nas costas. 
• Um bolso no peito e dois laterais, aberturas 
nos laterais.   
Tamanhos: XS, S, M, L, XL, XXL
Tecido: 93% Poliéster 7% Elastano (170 g/m2)

• Bandana de tecido elástico e 
estampada. 
• Ajuste com elástico combinado e 
cordoes na nuca.   
Tamanho: único
Tecido: 93% Poliéster 7% Elastano 
(170 g/m2)

• Túnica unissexo de manga curta com tecido 
elástico e estampada. 
• Gola a bico com biés e elásticos combinados. 
• Debrum nas costas. 
• Um bolso no peito e dois laterais, aberturas 
nos laterais.   
Tamanhos: XS, S, M, L, XL, XXL
Tecido: 93% Poliéster 7% Elastano (170 g/m2)

• Bandana de tecido elástico e 
estampada. 
• Ajuste com elástico combinado e 
cordoes na nuca.   
Tamanho: único
Tecido: 93% Poliéster 7% Elastano 
(170 g/m2)

• Máscara reutilizável em tecido 
elástico e estampada, com 5 
camadas de proteção
• Pode inserir o filtro no interior.  
Tamanho: único
Tecido: 93% Poliéster 7% Elastano 
(170 g/m2)

• Máscara reutilizável em tecido 
elástico e estampada, com 5 
camadas de proteção
• Pode inserir o filtro no interior.  
Tamanho: único
Tecido: 93% Poliéster 7% Elastano 
(170 g/m2)

• Máscara reutilizável em tecido 
elástico e estampada, com 5 
camadas de proteção
• Pode inserir o filtro no interior.  
Tamanho: único
Tecido: 93% Poliéster 7% Elastano 
(170 g/m2)

• Máscara reutilizável em tecido 
elástico e estampada, com 5 
camadas de proteção
• Pode inserir o filtro no interior.  
Tamanho: único
Tecido: 93% Poliéster 7% Elastano 
(170 g/m2)
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Bandana M857

Túnica B9857

Calça B6930

Túnica B9856

Calça B6930

Bandana M856

Máscara MSK856

Túnica B9856

Bandana M857

Máscara MSK857

Túnica B9857

• Túnica unissexo de manga curta com tecido 
elástico e estampada. 
• Gola a bico com biés e elásticos combinados. 
• Debrum nas costas. 
• Um bolso no peito e dois laterais, aberturas 
nos laterais.   
Tamanhos: XS, S, M, L, XL, XXL
Tecido: 93% Poliéster 7% Elastano (170 g/m2)

• Máscara reutilizável em tecido 
elástico e estampada, com 5 
camadas de proteção
• Pode inserir o filtro no interior.  
Tamanho: único
Tecido: 93% Poliéster 7% Elastano 
(170 g/m2)

• Bandana de tecido elástico e 
estampada. 
• Ajuste com elástico combinado e 
cordoes na nuca.   
Tamanho: único
Tecido: 93% Poliéster 7% Elastano 
(170 g/m2)

• Túnica unissexo de manga curta com tecido 
elástico e estampada. 
• Gola a bico com biés e elásticos combinados. 
• Debrum nas costas. 
• Um bolso no peito e dois laterais, aberturas 
nos laterais.   
Tamanhos: XS, S, M, L, XL, XXL
Tecido: 93% Poliéster 7% Elastano (170 g/m2)

• Bandana de tecido elástico e 
estampada. 
• Ajuste com elástico combinado e 
cordoes na nuca.   
Tamanho: único
Tecido: 93% Poliéster 7% Elastano 
(170 g/m2)

• Máscara reutilizável em tecido 
elástico e estampada, com 5 
camadas de proteção
• Pode inserir o filtro no interior.  
Tamanho: único
Tecido: 93% Poliéster 7% Elastano 
(170 g/m2)
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Bandana M857

Túnica B9857

Calça B6930

Túnica B9856

Calça B6930

Bandana M856

Máscara MSK856

Túnica B9856

Bandana M857

Máscara MSK857

Túnica B9857

• Túnica unissexo de manga curta com tecido 
elástico e estampada. 
• Gola a bico com biés e elásticos combinados. 
• Debrum nas costas. 
• Um bolso no peito e dois laterais, aberturas 
nos laterais.   
Tamanhos: XS, S, M, L, XL, XXL
Tecido: 93% Poliéster 7% Elastano (170 g/m2)

• Máscara reutilizável em tecido 
elástico e estampada, com 5 
camadas de proteção
• Pode inserir o filtro no interior.  
Tamanho: único
Tecido: 93% Poliéster 7% Elastano 
(170 g/m2)

• Bandana de tecido elástico e 
estampada. 
• Ajuste com elástico combinado e 
cordoes na nuca.   
Tamanho: único
Tecido: 93% Poliéster 7% Elastano 
(170 g/m2)

• Túnica unissexo de manga curta com tecido 
elástico e estampada. 
• Gola a bico com biés e elásticos combinados. 
• Debrum nas costas. 
• Um bolso no peito e dois laterais, aberturas 
nos laterais.   
Tamanhos: XS, S, M, L, XL, XXL
Tecido: 93% Poliéster 7% Elastano (170 g/m2)

• Bandana de tecido elástico e 
estampada. 
• Ajuste com elástico combinado e 
cordoes na nuca.   
Tamanho: único
Tecido: 93% Poliéster 7% Elastano 
(170 g/m2)

• Máscara reutilizável em tecido 
elástico e estampada, com 5 
camadas de proteção
• Pode inserir o filtro no interior.  
Tamanho: único
Tecido: 93% Poliéster 7% Elastano 
(170 g/m2)
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Túnica B9859

Calça B6930

Sapatilha P4003

• Túnica unissexo de manga curta com tecido 
elástico e estampada. 
• Gola a bico com biés e elásticos combinados. 
• Debrum nas costas. 
• Um bolso no peito e dois laterais, aberturas 
nos laterais.   
Tamanhos: XS, S, M, L, XL, XXL
Tecido: 93% Poliéster 7% Elastano (170 g/m2)

• Bandana de tecido elástico e 
estampada. 
• Ajuste com elástico combinado e 
cordoes na nuca.   
Tamanho: único
Tecido: 93% Poliéster 7% Elastano 
(170 g/m2)

• Túnica unissexo de manga curta com tecido 
elástico e estampada. 
• Gola a bico com biés e elásticos combinados. 
• Debrum nas costas. 
• Um bolso no peito e dois laterais, aberturas 
nos laterais.   
Tamanhos: XS, S, M, L, XL, XXL
Tecido: 93% Poliéster 7% Elastano (170 g/m2)

• Bandana de tecido elástico e 
estampada. 
• Ajuste com elástico combinado e 
cordoes na nuca.   
Tamanho: único
Tecido: 93% Poliéster 7% Elastano 
(170 g/m2)

• Máscara reutilizável em tecido 
elástico e estampada, com 5 
camadas de proteção
• Pode inserir o filtro no interior.  
Tamanho: único
Tecido: 93% Poliéster 7% Elastano 
(170 g/m2)

• Máscara reutilizável em tecido 
elástico e estampada, com 5 
camadas de proteção
• Pode inserir o filtro no interior.  
Tamanho: único
Tecido: 93% Poliéster 7% Elastano 
(170 g/m2)
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Túnica B9859

Calça B6930

Sapatilha P4003

• Túnica unissexo de manga curta com tecido 
elástico e estampada. 
• Gola a bico com biés e elásticos combinados. 
• Debrum nas costas. 
• Um bolso no peito e dois laterais, aberturas 
nos laterais.   
Tamanhos: XS, S, M, L, XL, XXL
Tecido: 93% Poliéster 7% Elastano (170 g/m2)

• Bandana de tecido elástico e 
estampada. 
• Ajuste com elástico combinado e 
cordoes na nuca.   
Tamanho: único
Tecido: 93% Poliéster 7% Elastano 
(170 g/m2)

• Túnica unissexo de manga curta com tecido 
elástico e estampada. 
• Gola a bico com biés e elásticos combinados. 
• Debrum nas costas. 
• Um bolso no peito e dois laterais, aberturas 
nos laterais.   
Tamanhos: XS, S, M, L, XL, XXL
Tecido: 93% Poliéster 7% Elastano (170 g/m2)

• Bandana de tecido elástico e 
estampada. 
• Ajuste com elástico combinado e 
cordoes na nuca.   
Tamanho: único
Tecido: 93% Poliéster 7% Elastano 
(170 g/m2)

• Máscara reutilizável em tecido 
elástico e estampada, com 5 
camadas de proteção
• Pode inserir o filtro no interior.  
Tamanho: único
Tecido: 93% Poliéster 7% Elastano 
(170 g/m2)

• Máscara reutilizável em tecido 
elástico e estampada, com 5 
camadas de proteção
• Pode inserir o filtro no interior.  
Tamanho: único
Tecido: 93% Poliéster 7% Elastano 
(170 g/m2)
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• Calça com tecido elástico. 
• Dois bolsos de abertura inclinada nos laterais. 
• Elástico na cintura e ajustável com cordão. 
• Bainha com elástico.     

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL
Tecido: 93% Poliéster 7% Elastano (170 g/m2)

B6930

pêssego

Para mulheres

turquesa clarofúcsia cinzento claro

branco/cinzento claro/turquesa claro pêssego/branco/turquesa claro cinzento claro/cinzento/amarelo claro turquesa claro/cinzento claro/amarelo claro

• Túnica entalhada manga curta com tecido elástico. 
• Gola a bico com biés. 
• Dois bolsos duplos de chapa nos laterais. Um bolso 
para canetas.
• Aberturas nos laterais.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL
Tecido: 93% Poliéster 7% Elastano (170 g/m2)

B6950

Para mulheres

• Túnica entalhada combinada, manga curta 
com tecido elástico. 
• Gola a bico com biés combinado. 
• Um bolso de chapa no peito. Um bolso para 
canetas.
• Aberturas nos laterais.   

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL
Tecido: 93% Poliéster 7% Elastano (170 g/m2)

B6951

Para mulheres

pretobranco amarelo claro cinzento

pretobranco amarelo claro turquesa claro pêssego fúcsia

Tecido elástico

Tecido elástico

Tecido elástico
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Túnica B6950

Calça B6930

zP4003

• Calça com tecido elástico. 
• Dois bolsos de abertura inclinada nos laterais. 
• Elástico na cintura e ajustável com cordão. 
• Bainha com elástico.     

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL
Tecido: 93% Poliéster 7% Elastano (170 g/m2)

B6930

pêssego

Para mulheres

turquesa clarofúcsia cinzento claro

branco/cinzento claro/turquesa claro pêssego/branco/turquesa claro cinzento claro/cinzento/amarelo claro turquesa claro/cinzento claro/amarelo claro

• Túnica entalhada manga curta com tecido elástico. 
• Gola a bico com biés. 
• Dois bolsos duplos de chapa nos laterais. Um bolso 
para canetas.
• Aberturas nos laterais.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL
Tecido: 93% Poliéster 7% Elastano (170 g/m2)

B6950

Para mulheres

• Túnica entalhada combinada, manga curta 
com tecido elástico. 
• Gola a bico com biés combinado. 
• Um bolso de chapa no peito. Um bolso para 
canetas.
• Aberturas nos laterais.   

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL
Tecido: 93% Poliéster 7% Elastano (170 g/m2)

B6951

Para mulheres

pretobranco amarelo claro cinzento

pretobranco amarelo claro turquesa claro pêssego fúcsia

Tecido elástico

Tecido elástico

Tecido elástico
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Túnica B6954

Calça B6930

• Túnica entalhada de senhora combinada, manga curta com tecido elástico. 
• Gola a bico combinado. 
• Dois bolsos duplos nos laterais e presilha. 
• Aberturas nos laterais.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL
Tecido: 93% Poliéster 7% Elastano (170 g/m2)

B6952

celeste/marinhoazafata/fúcsia azulina/cinzento claroturquesa/azafata

• Túnica entalhada de senhora combinada, manga curta com tecido elástico. 
• Gola redonda combinada com abertura a bico. 
• Um bolso de chapa no peito. Um bolso para canetas. 
• Aberturas nos laterais.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL
Tecido: 93% Poliéster 7% Elastano (170 g/m2)

B6953

turquesa/turquesa claro cinzento claro/preto celeste/azulina marinho/cinzento

• Túnica entalhada de senhora combinada, manga curta com tecido elástico. 
• Gola redonda con cremalheira. 
• Dois bolsos interiores laterais. 
• Aberturas nos laterais.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL
Tecido: 93% Poliéster 7% Elastano (170 g/m2)

B6954

cinzento/azafata preto/cinzento claromarinho/turquesa clarofúcsia/cinzento

Para mulheres Tecido elástico Novo modelo

Para mulheres Tecido elástico Novo modelo

Para mulheres Tecido elástico Novo modelo
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Túnica B6954

Calça B6930

• Túnica entalhada de senhora combinada, manga curta com tecido elástico. 
• Gola a bico combinado. 
• Dois bolsos duplos nos laterais e presilha. 
• Aberturas nos laterais.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL
Tecido: 93% Poliéster 7% Elastano (170 g/m2)

B6952

celeste/marinhoazafata/fúcsia azulina/cinzento claroturquesa/azafata

• Túnica entalhada de senhora combinada, manga curta com tecido elástico. 
• Gola redonda combinada com abertura a bico. 
• Um bolso de chapa no peito. Um bolso para canetas. 
• Aberturas nos laterais.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL
Tecido: 93% Poliéster 7% Elastano (170 g/m2)

B6953

turquesa/turquesa claro cinzento claro/preto celeste/azulina marinho/cinzento

• Túnica entalhada de senhora combinada, manga curta com tecido elástico. 
• Gola redonda con cremalheira. 
• Dois bolsos interiores laterais. 
• Aberturas nos laterais.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL
Tecido: 93% Poliéster 7% Elastano (170 g/m2)

B6954

cinzento/azafata preto/cinzento claromarinho/turquesa clarofúcsia/cinzento

Para mulheres Tecido elástico Novo modelo

Para mulheres Tecido elástico Novo modelo

Para mulheres Tecido elástico Novo modelo
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Túnica B6851

Calça B6910

Ténis P4003

Túnica B6851

Calça B6910

Ténis P4003

marinhoazulinaturquesa

• Calça elástica unissexo.
• Dois bolsos arredondados nos laterais. Um 
bolso duplo de chapa na perneira. Um bolso 
traseiro. 
• Elástico na cintura e ajustável com cordão 

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL
Tecido: 93% Poliéster 7% Elastano (170 g/m2)

B6910

• Túnica unissexo de manga curta com tecido elástico. 
• Gola a bico. 
• Um bolso de chapa no peito. Um bolso para canetas. 
• Aberturas nos laterais. 

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL
Tecido: 93% Poliéster 7% Elastano (170 g/m2)

B6851

branco

marinhoazulinaturquesabranco

Tecido elástico

Tecido elástico
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Túnica B6851

Calça B6910
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Túnica B6851

Calça B6910

Ténis P4003

marinhoazulinaturquesa

• Calça elástica unissexo.
• Dois bolsos arredondados nos laterais. Um 
bolso duplo de chapa na perneira. Um bolso 
traseiro. 
• Elástico na cintura e ajustável com cordão 

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL
Tecido: 93% Poliéster 7% Elastano (170 g/m2)

B6910

• Túnica unissexo de manga curta com tecido elástico. 
• Gola a bico. 
• Um bolso de chapa no peito. Um bolso para canetas. 
• Aberturas nos laterais. 

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL
Tecido: 93% Poliéster 7% Elastano (170 g/m2)

B6851

branco

marinhoazulinaturquesabranco

Tecido elástico

Tecido elástico
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Túnica B6850

Calça B6920

• Calça elástica unisexo.
• Dois bolsos arredondados nos laterais. Um 
bolso de chapa na parte trás. Um bolso de chapa 
duplo na perneira. Bolsos para canetas. 
• Elástico na cintura e ajustável com cordão. 

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL
Tecido: 93% Poliéster 7% Elastano (170 g/m2)

B6920

• Túnica unisexo de manga curta com tecido 
elástico. 
• Gola a bico com elástico. 
• Dois bolsos laterais de chapa. Bolsos para 
canetas. Um bolso na manga. 
• Debruns nas costas. 
• Aberturas laterais. 

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL
Tecido: 93% Poliéster 7% Elastano (170 g/m2)

B6850

azafatacinzento claro celestebranco

cinzentoazafatacinzento claro pretocelestebranco

cinzento preto

Tecido elástico

Tecido elástico
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Túnica B6850

Calça B6920

• Calça elástica unisexo.
• Dois bolsos arredondados nos laterais. Um 
bolso de chapa na parte trás. Um bolso de chapa 
duplo na perneira. Bolsos para canetas. 
• Elástico na cintura e ajustável com cordão. 

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL
Tecido: 93% Poliéster 7% Elastano (170 g/m2)

B6920

• Túnica unisexo de manga curta com tecido 
elástico. 
• Gola a bico com elástico. 
• Dois bolsos laterais de chapa. Bolsos para 
canetas. Um bolso na manga. 
• Debruns nas costas. 
• Aberturas laterais. 

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL
Tecido: 93% Poliéster 7% Elastano (170 g/m2)

B6850

azafatacinzento claro celestebranco

cinzentoazafatacinzento claro pretocelestebranco

cinzento preto

Tecido elástico

Tecido elástico



Conjunto unisexo de túnica e calça.
Túnica de manga curta.
  -Gola em bico.
  -Aberturas laterais.
  -Um bolso no peito de chapa. Dois bolsos laterais de 
chapa. Um bolso para canetas.
Calça com elástico na cintura e cordão.
  -Dois bolsos laterais.

Tamanhos: XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL
Tecido: 80% Poliéster 20% Algodão (150 g/m2)

B9110

Conjunto indivisível
túnica + calça

WORKTEAM

313

• Bandana com abertura na parte trás. 
• Acabamento com uma fita para ajustar na nuca. 
• Fita extra suave na frente para absorver a transpiração.   

Tamanho: único
Tecido: 80% Poliéster 20% Algodão (150 g/m2)

M614

branco

turquesa pretoverde maça

grená

azafata

celesteliláscinzento pedra

Tecido elástico

Conjunto unisexo de túnica e calça.
Túnica em tecido elástico.
  -Manga curta e gola em bico.
  -Aberturas laterais.
  -Três bolsos laterais de chapa. Um bolso para canetas.
Calça elástica com elástico na cintura e cordão.
  -Dois bolsos laterais. Dois bolsos de chapa na 
perneira. 

Tamanhos: XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL
Tecido: 97% Algodão 3% Elastano (150 g/m2)

B9150

Conjunto indivisível
túnica+calça
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Conjunto B9150

Zueco P2006

Fita para
absorver a

transpiração

Novas cores:
rosa claro, roxo

y verde erva

rosa claro roxo verde erva

Novas cores:
cinzento, fúcsia
y verde azeitona

verde azeitonafúcsiacinzento

Novas cores:
cinzento, fúcsia
y verde azeitona

verde azeitonafúcsiacinzento

branco cinzento escuro turquesapreto marinho vermelho

branco turquesa pretoverde maçãgrená azafatacelesteliláscinzento pedra



Conjunto unisexo de túnica e calça.
Túnica de manga curta.
  -Gola em bico.
  -Aberturas laterais.
  -Um bolso no peito de chapa. Dois bolsos laterais de 
chapa. Um bolso para canetas.
Calça com elástico na cintura e cordão.
  -Dois bolsos laterais.

Tamanhos: XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL
Tecido: 80% Poliéster 20% Algodão (150 g/m2)

B9110

Conjunto indivisível
túnica + calça

WORKTEAM

313

• Bandana com abertura na parte trás. 
• Acabamento com uma fita para ajustar na nuca. 
• Fita extra suave na frente para absorver a transpiração.   

Tamanho: único
Tecido: 80% Poliéster 20% Algodão (150 g/m2)

M614

branco

turquesa pretoverde maça

grená

azafata

celesteliláscinzento pedra

Tecido elástico

Conjunto unisexo de túnica e calça.
Túnica em tecido elástico.
  -Manga curta e gola em bico.
  -Aberturas laterais.
  -Três bolsos laterais de chapa. Um bolso para canetas.
Calça elástica com elástico na cintura e cordão.
  -Dois bolsos laterais. Dois bolsos de chapa na 
perneira. 

Tamanhos: XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL
Tecido: 97% Algodão 3% Elastano (150 g/m2)

B9150

Conjunto indivisível
túnica+calça
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Conjunto B9150

Zueco P2006

Fita para
absorver a

transpiração

Novas cores:
rosa claro, roxo

y verde erva

rosa claro roxo verde erva

Novas cores:
cinzento, fúcsia
y verde azeitona

verde azeitonafúcsiacinzento

Novas cores:
cinzento, fúcsia
y verde azeitona

verde azeitonafúcsiacinzento

branco cinzento escuro turquesapreto marinho vermelho

branco turquesa pretoverde maçãgrená azafatacelesteliláscinzento pedra
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bege castanho preto

• Túnica sanitária unissexo de manga curta e decote em bico cruzado.
• Um bolso de peito e dois bolsos de chapa laterais.
• Aberturas nos costados.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL
(Branco, Bege, Pistácio, Fúcsia, Roxo a partir do tamanho XS)
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (160 g/m2)

B9200

pistácio fúcsia roxo celesteroyal verde

Vestuário básico

branco amarelo laranja

pistácio 

fúcsia roxo

celesteroyal verde

branco bege castanho pretoamarelo laranja

• Calça recta unissexo.
• Um bolso de chapa traseiro.
• Elástico na cintura.
• Fecho de botão e braguilha de fecho de correr.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL
(Branco e Verde a partir do tamanho XS)
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (160 g/m2)

B9300 Vestuário básico

• Túnica sanitária unissexo de manga cumprida e decote em bico cruzado.
• Um bolso no peito e dois bolsos de chapa laterais.
• Aberturas nos costados.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (160 g/m2)

B9210

branco celesteverde

• Jaqueta sanitária unissexo de manga raglã curta.
• Gola redonda e fecho central de cinco botões do mesmo ton.
• Um bolso no peito e dois de chapa laterais.
• Aberturas nos costados.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (160 g/m2)

B9400

• Jaqueta sanitária unissexo de manga raglã curta.
• Gola redonda e fecho central de cinco botões do mesmo ton.
• Um bolso no peito e dois de chapa laterais.
• Aberturas nos costados.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (160 g/m2)

B9410

branco celesteverde

branco celesteverde
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bege castanho preto

• Túnica sanitária unissexo de manga curta e decote em bico cruzado.
• Um bolso de peito e dois bolsos de chapa laterais.
• Aberturas nos costados.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL
(Branco, Bege, Pistácio, Fúcsia, Roxo a partir do tamanho XS)
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (160 g/m2)

B9200

pistácio fúcsia roxo celesteroyal verde

Vestuário básico

branco amarelo laranja

pistácio 

fúcsia roxo

celesteroyal verde

branco bege castanho pretoamarelo laranja

• Calça recta unissexo.
• Um bolso de chapa traseiro.
• Elástico na cintura.
• Fecho de botão e braguilha de fecho de correr.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL
(Branco e Verde a partir do tamanho XS)
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (160 g/m2)

B9300 Vestuário básico

• Túnica sanitária unissexo de manga cumprida e decote em bico cruzado.
• Um bolso no peito e dois bolsos de chapa laterais.
• Aberturas nos costados.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (160 g/m2)

B9210

branco celesteverde

• Jaqueta sanitária unissexo de manga raglã curta.
• Gola redonda e fecho central de cinco botões do mesmo ton.
• Um bolso no peito e dois de chapa laterais.
• Aberturas nos costados.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (160 g/m2)

B9400

• Jaqueta sanitária unissexo de manga raglã curta.
• Gola redonda e fecho central de cinco botões do mesmo ton.
• Um bolso no peito e dois de chapa laterais.
• Aberturas nos costados.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (160 g/m2)

B9410

branco celesteverde

branco celesteverde
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• Conjunto túnica e calça. 
Túnica de manga curta, gola a bico. 
• Aberturas laterais. 
• Um bolso no peito de chapa. Dois bolsos laterais de chapa. 
• Calça com elástico e cordão na cintura. 
• Dois bolsos de abertura inclinada nos laterais e um bolso 
traseiro de chapa.
• Lavagem a 65ºC.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (195 g/m2)

B9165

Conjunto indivisível
túnica + calça

Lavagem 65ºC

65

branco

• Conjunto de túnica e calça. 
• Túnica de manga curta, gola a bico e fecho central com 
cinco botões do mesmo tom. 
• Aberturas laterais. 
• Dois bolsos laterais e um no peito, todos eles de chapa. 
• Calça com elástico e cordão. 
• Dois bolsos laterais e um bolso na parte trás de chapa. 
• Lavagem a 65ºC.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL
Tecido: 65% Poliéster 35 %Algodão (195 g/m2)

B9166

Conjunto indivisível
túnica + calça

Lavagem 65ºC

65

branco

65º

• Túnica sanitária unissexo em algodão de manga 
curta e decote em bico cruzado.
• Um bolso no peito e dois bolsos de chapa laterais. 
• Aberturas nos costados.
• Ligeira, hipoalergénica e de tato suave.

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

B9211

100%
Algodão

• Calça sanitária unissexo em algodão.
• Um bolso de chapa traseiro.
• Elástico na cintura.
• Fecho de botão e braguilha de fecho de correr.
• Ligeiro, hipoalergénica e de tato suave.

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

B9311

100%
Algodão

branco

branco



WO
RK
TEA
M

316

WORKTEAM

317

• Conjunto túnica e calça. 
Túnica de manga curta, gola a bico. 
• Aberturas laterais. 
• Um bolso no peito de chapa. Dois bolsos laterais de chapa. 
• Calça com elástico e cordão na cintura. 
• Dois bolsos de abertura inclinada nos laterais e um bolso 
traseiro de chapa.
• Lavagem a 65ºC.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (195 g/m2)

B9165

Conjunto indivisível
túnica + calça

Lavagem 65ºC

65

branco

• Conjunto de túnica e calça. 
• Túnica de manga curta, gola a bico e fecho central com 
cinco botões do mesmo tom. 
• Aberturas laterais. 
• Dois bolsos laterais e um no peito, todos eles de chapa. 
• Calça com elástico e cordão. 
• Dois bolsos laterais e um bolso na parte trás de chapa. 
• Lavagem a 65ºC.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL
Tecido: 65% Poliéster 35 %Algodão (195 g/m2)

B9166

Conjunto indivisível
túnica + calça

Lavagem 65ºC

65

branco

65º

• Túnica sanitária unissexo em algodão de manga 
curta e decote em bico cruzado.
• Um bolso no peito e dois bolsos de chapa laterais. 
• Aberturas nos costados.
• Ligeira, hipoalergénica e de tato suave.

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

B9211

100%
Algodão

• Calça sanitária unissexo em algodão.
• Um bolso de chapa traseiro.
• Elástico na cintura.
• Fecho de botão e braguilha de fecho de correr.
• Ligeiro, hipoalergénica e de tato suave.

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

B9311

100%
Algodão

branco

branco



Tecido
anti-nódoas

Tecido
anti-nódoas

Tecido
anti-nódoas

Tecido
anti-nódoas

Até o fim
do estoque

Tecido
anti-nódoas

Tecido
anti-nódoas

Até o fim
do estoque

Até o fim
do estoque

Até o fim
do estoque

Até o fim
do estoque

Tecido
anti-nódoas

Até o fim
do estoque

Até o fim
do estoque

Até o fim
do estoque

Tecido
anti-nódoas

Até o fim
do estoque

Tecido
anti-nódoas

Até o fim
do estoque

Tecido
anti-nódoas

Até o fim
do estoque

B9811 B9808

B9809 M809 B9812

B9807 M807 B9810

B9806 M806Tecido
anti-nódoas B9805

B9803 M803 B9804

B9801 B9802 M802

• Túnica unissex de manga curta 
"animal print" com acabado anti-
nódoas.
• Gola cruzada de tirilla, um bolso no 
peito e dois semi-embutidos laterais.
• Aberturas nos costados.
Tamanhos: XL, XXL
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão 
(160 g/m2)

Tecido
anti-nódoas

Até o fim
do estoque

• Túnica unissex de manga curta 
com impresso de círculos 
concêntricos e acabado anti-nódoas. 
• Colarinho cruzado, um bolso no 
peito e dois semi-embutidos laterais.
• Aberturas nos costados.
Tamanhos: S, M, L, XL, XXL
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão 
(160 g/m2)

• Túnica unissex de manga curta 
com impresso de rostos sorridentes 
e acabado anti-nódoas. 
• Colarinho cruzado, um bolso no 
peito e dois semi-embutidos laterais.
• Aberturas nos costados.
Tamanho: S
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão 
(160 g/m2)

• Bandana com impresso de rostos 
sorridentes e acabado anti-nódoas. 
• Acabada com fita grossa para 
ajustar na nuca.
Tamanho: único
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão 
(160 g/m2)

Tecido
anti-nódoas

Até o fim
do estoque

• Túnica unissex de manga curta 
com impresso multicolor e acabado 
anti-nódoas.
• Colarinho cruzado, um bolso no 
peito e dois semi-embutidos laterais. 
• Aberturas nos costados.
Tamanhos: S, M, L, XL, XXL
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão  
(160 g/m2)

• Túnica unissex de manga curta 
com impresso de corações 
multicolor e acabado anti-nódoas.
• Colarinho cruzado. Um bolso no 
peito e dois semi-embutidos laterais.
• Aberturas nos costados.
Tamanhos: S, M, XL
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão 
(160 g/m2)

• Bandana com impresso de corações 
multicolor e acabado anti-nódoas. 
• Acabada com fita grossa para ajustar 
na nuca.
Tamanho: único
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão 
(160 g/m2)

• Túnica unissex de manga curta con 
impresso "music" e acabado anti-
nódoas.
• Colarinho cruzado, um bolso no 
peito e dois semi-embutidos laterais. 
Aberturas nos costados.
Tamanhos: S, M, L, XL, XXL
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão 
(160 g/m2)

• Túnica unissex de manga curta com 
impresso de camuflagem e acabado 
anti-nódoas.
• Colarinho cruzado.
• Um bolso no peito e dois semi-
embutidos laterais.
• Aberturas nos costados.
Tamanhos: S, M, L, XL, XXL
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão 
(160 g/m2)

• Bandana com impresso de 
camuflagem e acabado anti-nódoas. 
• Acabada com fita grossa para 
ajustar na nuca.
Tamanho: único
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão 
(160 g/m2)

• Túnica unissex de manga curta 
com impresso de átomos e acabado 
anti-nódoas.
• Colarinho cruzado, um bolso no 
peito e dois semi-embutidos laterais.
• Aberturas nos costados.
Tamanho: XXL
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão 
(160 g/m2)

• Túnica unisex de manga curta com 
impresso de  desenhos de crianças 
e acabado anti-nódoas. 
• Colarinho cruzado, um bolso semi-
embutido no peito. 
• Aberturas nos costados.
Tamanhos: S, L, XXL
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão 
(160 g/m2)

• Bandana com impresso de  desenhos 
de crianças e acabado anti-nódoas.
• Acabada com fita grossa para 
ajustar na nuca.
Tamanho: único
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão 
(160 g/m2)

Tecido
anti-nódoas

Até o fim
do estoque

• Túnica unissex de manga curta 
com impresso de letras e acabado 
anti-nódoas.
• Colarinho cruzado, um bolso semi-
embutido no peito. 
• Aberturas nos costados.
Tamanhos: S
Tecido: 65% Poliéster  35% Algodão 
(160 g/m2)

Tecido
anti-nódoas

• Túnica unissex de manga curta 
com impresso de desenhos de 
crianças e acabado anti-nódoas.
• Colarinho cruzado, um bolso semi-
embutido no peito. 
• Aberturas nos costados.
Tamanhos: S
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão 
(160 g/m2)

Tecido
anti-nódoas

Até o fim
do estoque

• Túnica unissex de manga curta 
com impresso  de borboletas e 
acabado anti-nódoas.
• Colarinho cruzado, um bolso semi-
embutido no peito.
• Aberturas nos costados.
Tamanhos: S, M, L, XL, XXL
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão 
(160 g/m2)

• Bandana com impresso  de 
borboletas e acabado anti-nódoas. 
• Acabada com fita grossa para 
ajustar na nuca.
Tamanho: único
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão 
(160 g/m2)

Até o fim
do estoque

Tecido
anti-nódoas

Até o fim
do estoque
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Tecido
anti-nódoas

Tecido
anti-nódoas

Tecido
anti-nódoas

Tecido
anti-nódoas

Até o fim
do estoque

Tecido
anti-nódoas

Tecido
anti-nódoas

Até o fim
do estoque

Até o fim
do estoque

Até o fim
do estoque

Até o fim
do estoque

Tecido
anti-nódoas

Até o fim
do estoque

Até o fim
do estoque

Até o fim
do estoque

Tecido
anti-nódoas

Até o fim
do estoque

Tecido
anti-nódoas

Até o fim
do estoque

Tecido
anti-nódoas

Até o fim
do estoque

B9811 B9808

B9809 M809 B9812

B9807 M807 B9810

B9806 M806Tecido
anti-nódoas B9805

B9803 M803 B9804

B9801 B9802 M802

• Túnica unissex de manga curta 
"animal print" com acabado anti-
nódoas.
• Gola cruzada de tirilla, um bolso no 
peito e dois semi-embutidos laterais.
• Aberturas nos costados.
Tamanhos: XL, XXL
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão 
(160 g/m2)

Tecido
anti-nódoas

Até o fim
do estoque

• Túnica unissex de manga curta 
com impresso de círculos 
concêntricos e acabado anti-nódoas. 
• Colarinho cruzado, um bolso no 
peito e dois semi-embutidos laterais.
• Aberturas nos costados.
Tamanhos: S, M, L, XL, XXL
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão 
(160 g/m2)

• Túnica unissex de manga curta 
com impresso de rostos sorridentes 
e acabado anti-nódoas. 
• Colarinho cruzado, um bolso no 
peito e dois semi-embutidos laterais.
• Aberturas nos costados.
Tamanho: S
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão 
(160 g/m2)

• Bandana com impresso de rostos 
sorridentes e acabado anti-nódoas. 
• Acabada com fita grossa para 
ajustar na nuca.
Tamanho: único
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão 
(160 g/m2)

Tecido
anti-nódoas

Até o fim
do estoque

• Túnica unissex de manga curta 
com impresso multicolor e acabado 
anti-nódoas.
• Colarinho cruzado, um bolso no 
peito e dois semi-embutidos laterais. 
• Aberturas nos costados.
Tamanhos: S, M, L, XL, XXL
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão  
(160 g/m2)

• Túnica unissex de manga curta 
com impresso de corações 
multicolor e acabado anti-nódoas.
• Colarinho cruzado. Um bolso no 
peito e dois semi-embutidos laterais.
• Aberturas nos costados.
Tamanhos: S, M, XL
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão 
(160 g/m2)

• Bandana com impresso de corações 
multicolor e acabado anti-nódoas. 
• Acabada com fita grossa para ajustar 
na nuca.
Tamanho: único
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão 
(160 g/m2)

• Túnica unissex de manga curta con 
impresso "music" e acabado anti-
nódoas.
• Colarinho cruzado, um bolso no 
peito e dois semi-embutidos laterais. 
Aberturas nos costados.
Tamanhos: S, M, L, XL, XXL
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão 
(160 g/m2)

• Túnica unissex de manga curta com 
impresso de camuflagem e acabado 
anti-nódoas.
• Colarinho cruzado.
• Um bolso no peito e dois semi-
embutidos laterais.
• Aberturas nos costados.
Tamanhos: S, M, L, XL, XXL
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão 
(160 g/m2)

• Bandana com impresso de 
camuflagem e acabado anti-nódoas. 
• Acabada com fita grossa para 
ajustar na nuca.
Tamanho: único
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão 
(160 g/m2)

• Túnica unissex de manga curta 
com impresso de átomos e acabado 
anti-nódoas.
• Colarinho cruzado, um bolso no 
peito e dois semi-embutidos laterais.
• Aberturas nos costados.
Tamanho: XXL
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão 
(160 g/m2)

• Túnica unisex de manga curta com 
impresso de  desenhos de crianças 
e acabado anti-nódoas. 
• Colarinho cruzado, um bolso semi-
embutido no peito. 
• Aberturas nos costados.
Tamanhos: S, L, XXL
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão 
(160 g/m2)

• Bandana com impresso de  desenhos 
de crianças e acabado anti-nódoas.
• Acabada com fita grossa para 
ajustar na nuca.
Tamanho: único
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão 
(160 g/m2)

Tecido
anti-nódoas

Até o fim
do estoque

• Túnica unissex de manga curta 
com impresso de letras e acabado 
anti-nódoas.
• Colarinho cruzado, um bolso semi-
embutido no peito. 
• Aberturas nos costados.
Tamanhos: S
Tecido: 65% Poliéster  35% Algodão 
(160 g/m2)

Tecido
anti-nódoas

• Túnica unissex de manga curta 
com impresso de desenhos de 
crianças e acabado anti-nódoas.
• Colarinho cruzado, um bolso semi-
embutido no peito. 
• Aberturas nos costados.
Tamanhos: S
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão 
(160 g/m2)

Tecido
anti-nódoas

Até o fim
do estoque

• Túnica unissex de manga curta 
com impresso  de borboletas e 
acabado anti-nódoas.
• Colarinho cruzado, um bolso semi-
embutido no peito.
• Aberturas nos costados.
Tamanhos: S, M, L, XL, XXL
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão 
(160 g/m2)

• Bandana com impresso  de 
borboletas e acabado anti-nódoas. 
• Acabada com fita grossa para 
ajustar na nuca.
Tamanho: único
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão 
(160 g/m2)

Até o fim
do estoque

Tecido
anti-nódoas

Até o fim
do estoque
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Para mulheres

Até o fim
do estoque

Até o fim
do estoque

Para mulheres Até o fim
do estoque

Até o fim
do estoque

Até o fim
do estoque

Até o fim
do estoque

• Túnica de senhora combinada, entalhada e de manga cumprida.
• Colarinho cruzado e fecho central de presilhas ocultas.
• Um bolso semi-embutido no peito e dois bolsos laterais interiores.
• Gola, debrum nos vincos, detalhe no bolso do peito e punhos             
em contraste. 

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (160 g/m2)

B6200

branco/laranja branco/roxo bege/castanho preto/pistácio

• Túnica combinada de manga curta com colarinho cruzado.
• Um bolso semi-embutido no peito.
• Gola, bolso, mangas e baixo com detalhes em contraste.
• Aberturas laterais.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (160 g/m2)

B9600

branco/laranja roxo/branco castanho/bege preto/pistácio

• Túnica combinada de manga raglã curta e colarinho cruzado.
• Dois bolsos laterais de chapa com debrum.
• Gola, mangas com corpete traseiro e debrum em contraste. 
• Aberturas laterais.

Tamanhos: S, M, L, XL
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (160 g/m2)

B9700

branco/laranja branco/roxo bege/castanho preto/pistácio

• Vestido combinado com suspensórios e corpete na frente acabados com debrum.
• Dois bolsos laterais interiores de abertura redonda.
• Suspensórios, detalhe no bolso, baixo e debruns em contraste.
• Fecho de correr invisível lateral e suspensórios com botão.
• Elástico nas costas.

Tamanhos: M, L
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (160 g/m2)

M2009
• Vestido combinado com suspensórios e corpete na frente em contraste. 
• Vincos acabados com bedruns e bolsos interiores.
• Fecho de correr invisível lateral e suspensórios de presilha dupla. 
• Bedruns combinados.
• Elástico nas costas.

Tamanhos: M (Castanho/Beige até o L)
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (160 g/m2)

M2010

• Calça recta unissex com um bolso de chapa traseiro.
• Debruns em contraste nos laterais das perneiras.
• Elástico na cintura.
• Fecho de botão e braguilha de fecho de correr.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (160 g/m2)

B9350

branco/laranja

bege/castanho

roxo/branco

branco/laranja

castanho/bege

preto/pistácio

roxo/branco

branco/laranja preto/pistácioroxo/brancocastanho/bege
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Para mulheres

Até o fim
do estoque

Até o fim
do estoque

Para mulheres Até o fim
do estoque

Até o fim
do estoque

Até o fim
do estoque

Até o fim
do estoque

• Túnica de senhora combinada, entalhada e de manga cumprida.
• Colarinho cruzado e fecho central de presilhas ocultas.
• Um bolso semi-embutido no peito e dois bolsos laterais interiores.
• Gola, debrum nos vincos, detalhe no bolso do peito e punhos             
em contraste. 

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (160 g/m2)

B6200

branco/laranja branco/roxo bege/castanho preto/pistácio

• Túnica combinada de manga curta com colarinho cruzado.
• Um bolso semi-embutido no peito.
• Gola, bolso, mangas e baixo com detalhes em contraste.
• Aberturas laterais.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (160 g/m2)

B9600

branco/laranja roxo/branco castanho/bege preto/pistácio

• Túnica combinada de manga raglã curta e colarinho cruzado.
• Dois bolsos laterais de chapa com debrum.
• Gola, mangas com corpete traseiro e debrum em contraste. 
• Aberturas laterais.

Tamanhos: S, M, L, XL
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (160 g/m2)

B9700

branco/laranja branco/roxo bege/castanho preto/pistácio

• Vestido combinado com suspensórios e corpete na frente acabados com debrum.
• Dois bolsos laterais interiores de abertura redonda.
• Suspensórios, detalhe no bolso, baixo e debruns em contraste.
• Fecho de correr invisível lateral e suspensórios com botão.
• Elástico nas costas.

Tamanhos: M, L
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (160 g/m2)

M2009
• Vestido combinado com suspensórios e corpete na frente em contraste. 
• Vincos acabados com bedruns e bolsos interiores.
• Fecho de correr invisível lateral e suspensórios de presilha dupla. 
• Bedruns combinados.
• Elástico nas costas.

Tamanhos: M (Castanho/Beige até o L)
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (160 g/m2)

M2010

• Calça recta unissex com um bolso de chapa traseiro.
• Debruns em contraste nos laterais das perneiras.
• Elástico na cintura.
• Fecho de botão e braguilha de fecho de correr.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (160 g/m2)

B9350

branco/laranja

bege/castanho

roxo/branco

branco/laranja

castanho/bege

preto/pistácio

roxo/branco

branco/laranja preto/pistácioroxo/brancocastanho/bege
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B9500

B9501

B9550

branco pistácio celeste marinho

amarelo laranja vermelho fúcsia

• Socas ultraleve em EVA.
• Ergonomico e anatómico.
• Tira de fixação para calcanhar.
• Resistente aos tropieços e suave para os pés.
• Palmilha.

Tamanhos: 36/37, 38/39, 40/41, 42/43, 44/45
Composição: Plástico EVA

P2006

branco grená roxo castanho preto

• Socas ultraleve, ergonómico, em plástico EVA. 
• Anatómico.
• Avançado sistema de ventilação.
• Calcanhar coberto.
• Resistente aos tropeços e suave para os pés.

Tamanhos: 36/37, 38/39, 40/41, 42/43, 44/45
Composição: Plástico EVA

P2009

branco cinzento celeste marinho preto

P2008

lilás turquesa rosa claro azul coral verde lima

branco pretomalva bege

• Túnica entalhada de senhora de manga curta e gola mao.
• Fecho lateral arredondado com presilhas quadradas de metal.
• Vincos com bolso de chapa lateral de abertura inclinada.
• Aberturas nos costados.
• A sua composição em 100% poliéster garante a estabilidade 
dimensional do vestuário.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL
Tecido: 100% Poliéster (200 g/m2)

branco preto

• Calça recta de senhora.
• Elástico na cintura.
• Fecho de botão e braguilha de fecho de correr.
• A sua composição em 100% poliéster garante a estabilidade 
dimensional do vestuário.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL
Tecido: 100% Poliéster (200 g/m2)

• Túnica entalhada de senhora de manga cumprida e gola redonda.
• Fecho central com presilhas quadradas de metal.
• Vincos com bolso de chapa lateral de abertura inclinada. 
• Aberturas laterais.
• A sua composição em 100% poliéster  garante a estabilidade 
dimensional do vestuário.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL
Tecido: 100% Poliéster (200 g/m2)

branco pretomalva bege

Para mulheres

Para mulheres

Para mulheres

• Socas ultraleve em EVA.
• Ergonomico e anatómico.
• Avançado sistema de ventilação.
• Tira de fixação para calcanhar.
• Resistente aos tropieços
• Suave para os pés.

Tamanhos: 36, 37, 38, 39, 40, 41
(Branco, Marinho, Celeste, Pistácio até o 45)
Composição: Plástico EVA
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B9500

B9501

B9550

branco pistácio celeste marinho

amarelo laranja vermelho fúcsia

• Socas ultraleve em EVA.
• Ergonomico e anatómico.
• Tira de fixação para calcanhar.
• Resistente aos tropieços e suave para os pés.
• Palmilha.

Tamanhos: 36/37, 38/39, 40/41, 42/43, 44/45
Composição: Plástico EVA

P2006

branco grená roxo castanho preto

• Socas ultraleve, ergonómico, em plástico EVA. 
• Anatómico.
• Avançado sistema de ventilação.
• Calcanhar coberto.
• Resistente aos tropeços e suave para os pés.

Tamanhos: 36/37, 38/39, 40/41, 42/43, 44/45
Composição: Plástico EVA

P2009

branco cinzento celeste marinho preto

P2008

lilás turquesa rosa claro azul coral verde lima

branco pretomalva bege

• Túnica entalhada de senhora de manga curta e gola mao.
• Fecho lateral arredondado com presilhas quadradas de metal.
• Vincos com bolso de chapa lateral de abertura inclinada.
• Aberturas nos costados.
• A sua composição em 100% poliéster garante a estabilidade 
dimensional do vestuário.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL
Tecido: 100% Poliéster (200 g/m2)

branco preto

• Calça recta de senhora.
• Elástico na cintura.
• Fecho de botão e braguilha de fecho de correr.
• A sua composição em 100% poliéster garante a estabilidade 
dimensional do vestuário.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL
Tecido: 100% Poliéster (200 g/m2)

• Túnica entalhada de senhora de manga cumprida e gola redonda.
• Fecho central com presilhas quadradas de metal.
• Vincos com bolso de chapa lateral de abertura inclinada. 
• Aberturas laterais.
• A sua composição em 100% poliéster  garante a estabilidade 
dimensional do vestuário.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL
Tecido: 100% Poliéster (200 g/m2)

branco pretomalva bege

Para mulheres

Para mulheres

Para mulheres

• Socas ultraleve em EVA.
• Ergonomico e anatómico.
• Avançado sistema de ventilação.
• Tira de fixação para calcanhar.
• Resistente aos tropieços
• Suave para os pés.

Tamanhos: 36, 37, 38, 39, 40, 41
(Branco, Marinho, Celeste, Pistácio até o 45)
Composição: Plástico EVA
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• Bata unissexo com gola clássica e fecho central de 
quatro botões do mesmo ton.
• Um bolso no peito e dois de chapa laterais.
• Manga cumprida.
• Cinto nas costas.

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

B6701
• Bata unissexo para alimentação.
• Gola sobreposta e fecho central de velcro.
• Um bolso de chapa no peito com fecho de velcro no interior.
• Vincos na parte de frente, pinzas e cinto     nas costas.
• Manga cumprida.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (200 g/m2)

B3012

branco

branco/amarelo a.v.

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 1

• Bata combinada de alta visibilidade e fitas refletoras.
• Gola clássica com aba.
• Fecho de presilhas.
• Um bolso no peito e dois laterais de chapa no interior.
• Duas fitas refletoras no peito, nas costas e nas mangas com 
franja de alta visibilidade.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL
Tecido Principal: 65% Poliéster 35% Algodão (200 g/m2)
Tecido A.V.: 50% Poliéster 50% Algodão (250 g/m2)

C7102

Especial
alimentação

Fechamento
de velcro

Modelo
unisexo

Qualidade preço

• Bata unissexo com gola sobreposta e 
fecho central de presilhas ocultas. 
• Um bolso no peito e dois de chapa 
laterais.
• Manga cumprida.
• Abertura traseira.

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

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

B6700

branco amarelo laranja

fúcsiaverdepistácio

Modelo unisexo

Fabricação
especial

branco

marinho/amarelo a.v.celeste/amarelo a.v.

Bata B6700

Túnica B9200

Calça B9300

Bata B6701

Túnica B9200

Calça B9300

EN ISO 20471

1
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• Bata unissexo com gola clássica e fecho central de 
quatro botões do mesmo ton.
• Um bolso no peito e dois de chapa laterais.
• Manga cumprida.
• Cinto nas costas.

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

B6701
• Bata unissexo para alimentação.
• Gola sobreposta e fecho central de velcro.
• Um bolso de chapa no peito com fecho de velcro no interior.
• Vincos na parte de frente, pinzas e cinto     nas costas.
• Manga cumprida.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (200 g/m2)

B3012

branco

branco/amarelo a.v.

ALTA VISIBILIDADE EN ISO 20471. Classe 1

• Bata combinada de alta visibilidade e fitas refletoras.
• Gola clássica com aba.
• Fecho de presilhas.
• Um bolso no peito e dois laterais de chapa no interior.
• Duas fitas refletoras no peito, nas costas e nas mangas com 
franja de alta visibilidade.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL
Tecido Principal: 65% Poliéster 35% Algodão (200 g/m2)
Tecido A.V.: 50% Poliéster 50% Algodão (250 g/m2)

C7102

Especial
alimentação

Fechamento
de velcro

Modelo
unisexo

Qualidade preço

• Bata unissexo com gola sobreposta e 
fecho central de presilhas ocultas. 
• Um bolso no peito e dois de chapa 
laterais.
• Manga cumprida.
• Abertura traseira.

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

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

B6700

branco amarelo laranja

fúcsiaverdepistácio

Modelo unisexo

Fabricação
especial

branco

marinho/amarelo a.v.celeste/amarelo a.v.

Bata B6700

Túnica B9200

Calça B9300

Bata B6701

Túnica B9200

Calça B9300

EN ISO 20471

1
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• Bata entalhada de senhora com gola sobreposta e fecho central de 
cinco botões do mesmo ton.
• Um bolso no peito e dois de chapa laterais.
• Manga comprida com punho de botão. Pinzas e cinto nas costas.

Tamanhos: 38/40, 42/44, 46/48, 50/52, 54/56, 58/60
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (160 g/m2)

B6100

branco celesteverde

• Bata de senhor com gola sobreposta e fecho central 
de quatro botões do mesmo ton.
• Um bolso no peito e dois de chapa laterais.
• Manga comprida.
• Cinto nas costas.

Tamanhos: 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (160 g/m2)

B7100

branco cinzentoverde marinhoazulina

• Bata curta de senhor com gola sobreposta e fecho central de três 
botões do mesmo ton.
• Um bolso no peito e dois bolsos de chapa laterais. 
• Manga comprida.
• Aberturas nos costados.

Tamanhos: M, L, XL, XXL
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (200 g/m2)

B7200

cinzento marinho

• Bata entalhada de senhora em algodão.
• Gola sobreposta e fecho central de cinco botões.
• Um bolso no peito e dois bolsos de chapa laterais.
• Manga comprida com punho de botão.
• Pinzas y cinto nas costas.
• Ligeira, hipoalergénica e de tacto suave.

Tamanhos: 38/40, 42/44, 46/48, 50/52, 54/56, 58/60
Tecido: 100% Algodão (200 g/m2)

B6111

branco

• Bata de senhor em algodão.
• Gola sobreposta e fecho central de quatro botões.
• Um bolso no peito e dois de chapa laterais.
• Manga comprida.
• Cinta nas costas.
• Ligeira, hipoalergénico e de toque suave.

Tamanhos: 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64
Tecido: 100% Algodão (200 g/m2)

B7111

branco

100%
Algodão

100%
Algodão

Para mulheres

Para mulheres
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• Bata entalhada de senhora com gola sobreposta e fecho central de 
cinco botões do mesmo ton.
• Um bolso no peito e dois de chapa laterais.
• Manga comprida com punho de botão. Pinzas e cinto nas costas.

Tamanhos: 38/40, 42/44, 46/48, 50/52, 54/56, 58/60
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (160 g/m2)

B6100

branco celesteverde

• Bata de senhor com gola sobreposta e fecho central 
de quatro botões do mesmo ton.
• Um bolso no peito e dois de chapa laterais.
• Manga comprida.
• Cinto nas costas.

Tamanhos: 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (160 g/m2)

B7100

branco cinzentoverde marinhoazulina

• Bata curta de senhor com gola sobreposta e fecho central de três 
botões do mesmo ton.
• Um bolso no peito e dois bolsos de chapa laterais. 
• Manga comprida.
• Aberturas nos costados.

Tamanhos: M, L, XL, XXL
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (200 g/m2)

B7200

cinzento marinho

• Bata entalhada de senhora em algodão.
• Gola sobreposta e fecho central de cinco botões.
• Um bolso no peito e dois bolsos de chapa laterais.
• Manga comprida com punho de botão.
• Pinzas y cinto nas costas.
• Ligeira, hipoalergénica e de tacto suave.

Tamanhos: 38/40, 42/44, 46/48, 50/52, 54/56, 58/60
Tecido: 100% Algodão (200 g/m2)

B6111

branco

• Bata de senhor em algodão.
• Gola sobreposta e fecho central de quatro botões.
• Um bolso no peito e dois de chapa laterais.
• Manga comprida.
• Cinta nas costas.
• Ligeira, hipoalergénico e de toque suave.

Tamanhos: 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64
Tecido: 100% Algodão (200 g/m2)

B7111

branco

100%
Algodão

100%
Algodão

Para mulheres

Para mulheres
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• Lenço hidroalcoólico de celulose essência de limão. 
• 100% Biodegradável. 
• Desinfestam as mãos e superfícies sem a 
necessidade de enxagúe. 
• Abertura fácil e cómoda 
• Fácil de levar de maneira cómoda e higiénica 
• Ocupa pouco espaço.

Tamanho: único
Composição: Etanol, água, glicerina, Aloe, 
Barbadensis, Perfume, Benzoato de sodio, ácido 
cítrico, ácido ascórbico, sorbato de potasio, sulfito 
sodico, limonene, linalool.

• Bolsa de gel hidroalcoólico essência de limão. 
• Para desinfecção das mãos sem a 
necessidade de enxagúe. 
• Solução hidroalcoólica 70% 
• Abertura fácil e cómoda 
• Fácil de levar de maneira cómoda e higiénica 
• Ocupa pouco espaço.

Tamanho: único
Composição: Etanol, água, glicerina, Aloe, 
Barbadensis, Perfume, Benzoato de sodio, 
ácido cítrico, ácido ascórbico, sorbato de 
potasio, sulfito sodico, limonene, linalool.

Certificado pela norma EN166:2001

• Viseira de protecção facial especialmente 
desenhada contra projecção de salpicos.
• Ajuste por meio de faixa regulável 
• Protege os olhos e cara

Tamanho: único
Composição: PET

WORKTEAM
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T1001 T1002

J4000

J4050
Partículas sólidas EN ISO 13982 (Tipo 5)
Produtos fluidos químicos EN 13034 (Tipo 6)
Contaminação radioactiva EN 1073-2
Agentes infeciosos EN 14126
Antiestático EN 1149-5

• Fato-macaco descartável com capuz. 
• Goma elástica nas partes do capuz, punhos, cintura traseira e tornozelos.
• Cremalheira central oculta por lapela. 
• Costuras reforçadas.
• Protecção contra líquidos e partículas. Antiestático, baixa resistência 
térmica com alta eficiência de transmissão do vapor de água e boa 
transpirabilidade. Desenhado para oferecer uma protecção frente aos 
agentes biológicos infeciosos e partículas radioativas. Grande nível de 
aplicação. Altamente funcional, confortável e baixo nível de borboto.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL
Tecido: Tecido não tecido de polipropileno com film laminado 
microporoso de polipropileno (65 g/m2)

Categoria III

EPI

Não é destinado
para um uso sanitário

Categoria III

EPI

Não é destinado
para um uso sanitário

Partículas sólidas EN ISO 13982 (Tipo 5)
Produtos fluidos químicos EN 13034 (Tipo 6)
Contaminação radioactiva EN 1073-2
Agentes infeciosos EN 14126
Antiestático EN 1149-5
Productos químicos pulverizados EN 14605 (Tipo 4)

• Fato-macaco descartável com capuz. 
• Goma elástica nas partes do capuz, punhos, cintura traseira e tornozelos.
• Aberto para o dedão.
• Cremalheira oculta por lapela.
• Protecção no queixo.
• Costuras reforçadas e seladas com fita em contraste.
• Protecção frente aos líquidos e partículas, aerossóis químicos 
herméticos e patogênicos transmitido por a sangue. Antiestático, baixa 
resistência térmica com alta eficiência na transmissão de vapor de água e 
boa transpirabilidade. Desenhado para oferecer uma protecção frente aos 
agentes biológicos infeciosos e partículas radioactivas. Costuras 
reforçadas com fita tecida interna para acrescentar a protecção frente aos 
líquidos e partículas. Baixo nível de borboto.

Tamanhos: M, L, XL, XXL
Tecido: Tecido não tecido de polipropileno com film laminado microporoso 
de polipropileno (65 g/m2)

Não é destinado
para um uso sanitárioCategoria I

EPI

branco

EN 14605

4

EN 14126 EN 1149-5EN 1073-2EN 13034

6

EN ISO 13982

5

EN 14126 EN 1149-5EN 1073-2EN 13034

6

EN ISO 13982

5

brancobranco

branco

J6050

Não é destinado
para um uso sanitárioCategoria I

EPI

MSK8000

Não é destinado
para um uso sanitárioCategoria II

EPI

Máscara FFP2 NR
Reglamento UE 2016/425
EN 149:2001 + A1:2009

• Máscara FFP2 descartável com 5 camadas de filtração reforçada. 
• Desenho 3D e esponja no interior para uma maior comodidade no nariz. 
• Ajuste com clip nasal e duas faixas elásticas com ajuste rápido.  

Tamanhos: único
Tecido: Tecido não tecido de polipropileno

MSK9055

Não é destinado
para um uso sanitárioCategoria III

EPI

PREVENÇAO
COVID-19

Novo modelo

PREVENÇAO
COVID-19

PREVENÇAO
COVID-19 PREVENÇAO

COVID-19
PREVENÇAO
COVID-19

PREVENÇAO
COVID-19

PREVENÇAO
COVID-19

PREVENÇAO
COVID-19

MSK9050
Máscara FFP2 NR
Reglamento UE 2016/425
EN 149:2001 + A1:2009

• Máscara FFP2 descartável com 5 camadas de filtração reforçada.
• Desenho 3D para maior comodidade.
• Ajuste com clip nasal e duas faixas elásticas com ajuste rápido.

Tamanho: único
Tecido: Tecido não tecido de prolipropileno.

Não é destinado
para um uso sanitárioCategoria III

EPI PREVENÇAO
COVID-19

QUÍMICOS
PULVERIZADOS

AGENTES
INFECIOSOS

ANTIESTÁTICOCONTAMINAÇÃO
RADIOACTIVA

FLUIDOS
QUÍMICOS

PARTÍCULAS
SÓLIDAS

AGENTES
INFECIOSOS

ANTIESTÁTICOCONTAMINAÇÃO
RADIOACTIVA

FLUIDOS
QUÍMICOS

PARTÍCULAS
SÓLIDAS

Cumpre os requisitos generais de vestuário de 
protecção EN ISO 13688

• Bata descartável com gola redonda.
• Goma elástica no pulso.
• Ajuste traseiro de cordão na cintura e gola.
• Oferece uma grande gama de protecção contra as 
partículas secas não perigosas, respingas de água 
limitadas e frente as impurezas.
• É ligeiro, transpirável e económico
• Altamente funcional e confortável. 

Tamanho: único
Tecido: Tecido não tecido de polipropileno (35 g/m2)

Cumpre os requisitos generais de vestuário de 
protecção EN ISO 13688

• Fato-macaco descartável com capuz. 
• Goma elástica nas partes dos punhos e tornozelos.
• Cremalheira central.
• Oferece uma grande gama de protecção contra as 
partículas secas não perigosas, respingas de água 
limitadas e frente as impurezas.
• É ligeiro, transpirável e económico.
• Altamente funcional e confortável.

Tamanhos: M, L
Tecido: Tecido não tecido de polipropileno (45gr)
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• Lenço hidroalcoólico de celulose essência de limão. 
• 100% Biodegradável. 
• Desinfestam as mãos e superfícies sem a 
necessidade de enxagúe. 
• Abertura fácil e cómoda 
• Fácil de levar de maneira cómoda e higiénica 
• Ocupa pouco espaço.

Tamanho: único
Composição: Etanol, água, glicerina, Aloe, 
Barbadensis, Perfume, Benzoato de sodio, ácido 
cítrico, ácido ascórbico, sorbato de potasio, sulfito 
sodico, limonene, linalool.

• Bolsa de gel hidroalcoólico essência de limão. 
• Para desinfecção das mãos sem a 
necessidade de enxagúe. 
• Solução hidroalcoólica 70% 
• Abertura fácil e cómoda 
• Fácil de levar de maneira cómoda e higiénica 
• Ocupa pouco espaço.

Tamanho: único
Composição: Etanol, água, glicerina, Aloe, 
Barbadensis, Perfume, Benzoato de sodio, 
ácido cítrico, ácido ascórbico, sorbato de 
potasio, sulfito sodico, limonene, linalool.

Certificado pela norma EN166:2001

• Viseira de protecção facial especialmente 
desenhada contra projecção de salpicos.
• Ajuste por meio de faixa regulável 
• Protege os olhos e cara

Tamanho: único
Composição: PET

WORKTEAM
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T1001 T1002

J4000

J4050
Partículas sólidas EN ISO 13982 (Tipo 5)
Produtos fluidos químicos EN 13034 (Tipo 6)
Contaminação radioactiva EN 1073-2
Agentes infeciosos EN 14126
Antiestático EN 1149-5

• Fato-macaco descartável com capuz. 
• Goma elástica nas partes do capuz, punhos, cintura traseira e tornozelos.
• Cremalheira central oculta por lapela. 
• Costuras reforçadas.
• Protecção contra líquidos e partículas. Antiestático, baixa resistência 
térmica com alta eficiência de transmissão do vapor de água e boa 
transpirabilidade. Desenhado para oferecer uma protecção frente aos 
agentes biológicos infeciosos e partículas radioativas. Grande nível de 
aplicação. Altamente funcional, confortável e baixo nível de borboto.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL
Tecido: Tecido não tecido de polipropileno com film laminado 
microporoso de polipropileno (65 g/m2)

Categoria III

EPI

Não é destinado
para um uso sanitário

Categoria III

EPI

Não é destinado
para um uso sanitário

Partículas sólidas EN ISO 13982 (Tipo 5)
Produtos fluidos químicos EN 13034 (Tipo 6)
Contaminação radioactiva EN 1073-2
Agentes infeciosos EN 14126
Antiestático EN 1149-5
Productos químicos pulverizados EN 14605 (Tipo 4)

• Fato-macaco descartável com capuz. 
• Goma elástica nas partes do capuz, punhos, cintura traseira e tornozelos.
• Aberto para o dedão.
• Cremalheira oculta por lapela.
• Protecção no queixo.
• Costuras reforçadas e seladas com fita em contraste.
• Protecção frente aos líquidos e partículas, aerossóis químicos 
herméticos e patogênicos transmitido por a sangue. Antiestático, baixa 
resistência térmica com alta eficiência na transmissão de vapor de água e 
boa transpirabilidade. Desenhado para oferecer uma protecção frente aos 
agentes biológicos infeciosos e partículas radioactivas. Costuras 
reforçadas com fita tecida interna para acrescentar a protecção frente aos 
líquidos e partículas. Baixo nível de borboto.

Tamanhos: M, L, XL, XXL
Tecido: Tecido não tecido de polipropileno com film laminado microporoso 
de polipropileno (65 g/m2)

Não é destinado
para um uso sanitárioCategoria I

EPI

branco

EN 14605

4

EN 14126 EN 1149-5EN 1073-2EN 13034

6

EN ISO 13982

5

EN 14126 EN 1149-5EN 1073-2EN 13034

6

EN ISO 13982

5

brancobranco

branco

J6050

Não é destinado
para um uso sanitárioCategoria I

EPI

MSK8000

Não é destinado
para um uso sanitárioCategoria II

EPI

Máscara FFP2 NR
Reglamento UE 2016/425
EN 149:2001 + A1:2009

• Máscara FFP2 descartável com 5 camadas de filtração reforçada. 
• Desenho 3D e esponja no interior para uma maior comodidade no nariz. 
• Ajuste com clip nasal e duas faixas elásticas com ajuste rápido.  

Tamanhos: único
Tecido: Tecido não tecido de polipropileno

MSK9055

Não é destinado
para um uso sanitárioCategoria III

EPI

PREVENÇAO
COVID-19

Novo modelo

PREVENÇAO
COVID-19

PREVENÇAO
COVID-19 PREVENÇAO

COVID-19
PREVENÇAO
COVID-19

PREVENÇAO
COVID-19

PREVENÇAO
COVID-19

PREVENÇAO
COVID-19

MSK9050
Máscara FFP2 NR
Reglamento UE 2016/425
EN 149:2001 + A1:2009

• Máscara FFP2 descartável com 5 camadas de filtração reforçada.
• Desenho 3D para maior comodidade.
• Ajuste com clip nasal e duas faixas elásticas com ajuste rápido.

Tamanho: único
Tecido: Tecido não tecido de prolipropileno.

Não é destinado
para um uso sanitárioCategoria III

EPI PREVENÇAO
COVID-19

QUÍMICOS
PULVERIZADOS

AGENTES
INFECIOSOS

ANTIESTÁTICOCONTAMINAÇÃO
RADIOACTIVA

FLUIDOS
QUÍMICOS

PARTÍCULAS
SÓLIDAS

AGENTES
INFECIOSOS

ANTIESTÁTICOCONTAMINAÇÃO
RADIOACTIVA

FLUIDOS
QUÍMICOS

PARTÍCULAS
SÓLIDAS

Cumpre os requisitos generais de vestuário de 
protecção EN ISO 13688

• Bata descartável com gola redonda.
• Goma elástica no pulso.
• Ajuste traseiro de cordão na cintura e gola.
• Oferece uma grande gama de protecção contra as 
partículas secas não perigosas, respingas de água 
limitadas e frente as impurezas.
• É ligeiro, transpirável e económico
• Altamente funcional e confortável. 

Tamanho: único
Tecido: Tecido não tecido de polipropileno (35 g/m2)

Cumpre os requisitos generais de vestuário de 
protecção EN ISO 13688

• Fato-macaco descartável com capuz. 
• Goma elástica nas partes dos punhos e tornozelos.
• Cremalheira central.
• Oferece uma grande gama de protecção contra as 
partículas secas não perigosas, respingas de água 
limitadas e frente as impurezas.
• É ligeiro, transpirável e económico.
• Altamente funcional e confortável.

Tamanhos: M, L
Tecido: Tecido não tecido de polipropileno (45gr)
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Até o fim
do estoque

• Casula curta de gola redonda.
• Peças laterais ajustáveis com presilha dupla na cintura.
• Um bolso central arredondado.
• Bainhas da mesma cor.

Tamanhos: M, L
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (200 g/m2)

M2008

Conjunto para senhora de duas peças.
Bata entalhada de manga curta.
  -Gola redonda cruzada e fecho central de botões.
  -Um bolso de chapa lateral.
  -Gola e detalhes combinados.
  -Tecido riscado bicolor em tons pastel.
Avental branco curto, entalhado e com bolso inferior 
dividido pela costura.  
  -Baixo arredondado e tiras para atar na cintura.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (160 g/m2)

B6300

• Casula combinada de gola redonda com regulagem 
de velcro duplo nos costados.
• Um bolso lateral de abertura inclinada no interior.
• Bainhas em contraste.

Tamanhos: M, L
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (160 g/m2)

M2007

celeste/branco rosa/branco verde claro/branco

branco

marinho

verde/naranjafúcsia/amarelo celeste/branco

laranja/celesteamarelo/verde

• Gorro francês de cozinha estilo cogumelo.
• Dobras na parte superior e ajuste com velcro na 
parte posterior para uma melhor regulação.

Tamanho: único
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (200 g/m2)

M609

amarelobege laranja vermelho grená fúcsia

branco pistácio verde azulinacinzento preto

branco, amarelo, laranja, vermelho, fúcsia, azulina,

azafata, verde, pistácio, cinzento, preto

• Lenço de cozinheiro triangular em cor lisa para atar na gola.

Tamanho: único
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (200 g/m2)

M610

• Bivaque de cozinha estilo tropa com parte superior de rede 
transpirável.
• Ideal para alimentação.

Tamanho: único
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (160 g/m2)

M602

• Touca de cozinha apanha cabelo com viseira. 
• Dobras na parte da frente e rede transpirável com elástico 
na parte posterior.
• Adaptável, ideal para alimentação.

Tamanho: único
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (160 g/m2)

M601

branco

pistácio verde celeste azulina preto

amarelo laranja fúcsia roxobranco

Para mulheres

Para mulheres

Para mulheres
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Até o fim
do estoque

• Casula curta de gola redonda.
• Peças laterais ajustáveis com presilha dupla na cintura.
• Um bolso central arredondado.
• Bainhas da mesma cor.

Tamanhos: M, L
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (200 g/m2)

M2008

Conjunto para senhora de duas peças.
Bata entalhada de manga curta.
  -Gola redonda cruzada e fecho central de botões.
  -Um bolso de chapa lateral.
  -Gola e detalhes combinados.
  -Tecido riscado bicolor em tons pastel.
Avental branco curto, entalhado e com bolso inferior 
dividido pela costura.  
  -Baixo arredondado e tiras para atar na cintura.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (160 g/m2)

B6300

• Casula combinada de gola redonda com regulagem 
de velcro duplo nos costados.
• Um bolso lateral de abertura inclinada no interior.
• Bainhas em contraste.

Tamanhos: M, L
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (160 g/m2)

M2007

celeste/branco rosa/branco verde claro/branco

branco

marinho

verde/naranjafúcsia/amarelo celeste/branco

laranja/celesteamarelo/verde

• Gorro francês de cozinha estilo cogumelo.
• Dobras na parte superior e ajuste com velcro na 
parte posterior para uma melhor regulação.

Tamanho: único
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (200 g/m2)

M609

amarelobege laranja vermelho grená fúcsia

branco pistácio verde azulinacinzento preto

branco, amarelo, laranja, vermelho, fúcsia, azulina,

azafata, verde, pistácio, cinzento, preto

• Lenço de cozinheiro triangular em cor lisa para atar na gola.

Tamanho: único
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (200 g/m2)

M610

• Bivaque de cozinha estilo tropa com parte superior de rede 
transpirável.
• Ideal para alimentação.

Tamanho: único
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (160 g/m2)

M602

• Touca de cozinha apanha cabelo com viseira. 
• Dobras na parte da frente e rede transpirável com elástico 
na parte posterior.
• Adaptável, ideal para alimentação.

Tamanho: único
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (160 g/m2)

M601

branco

pistácio verde celeste azulina preto

amarelo laranja fúcsia roxobranco

Para mulheres

Para mulheres

Para mulheres
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65º

Gorro M609

Jaqueta B5902

Calça B5925

Sapato P1402

• Calça unissexo em tecido pata de galo clássico. 
• Dois bolsos de abertura inclinada nos laterais. 
Um bolso traseiro. 
• Elástico na cintura e ajustável com cordão.  

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (160 g/m2)

• Jaqueta de cozinha básica unissexo, manga comprida. 
• Gola mão e aba cruzada com fecho de molas ocultas. 
• Um bolso na manga e presilha para sujeição do avental 
na gola.
• Lavagem a 65ºC.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (200 g/m2)

• Jaqueta de cozinha básica unissexo, manga curta. 
• Gola mão e aba cruzada com fecho de molas ocultas. 
• Um bolso na manga e presilha para sujeição do 
avental na gola. 
• Lavagem a 65ºC.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (200 g/m2)

Lavagem 65ºC

Lavagem 65ºC

branco/preto

branco

branco



WO
RK
TEA
M

332

B5925

B5902

B5901

65

WORKTEAM

333

65

65º

Gorro M609

Jaqueta B5902

Calça B5925

Sapato P1402

• Calça unissexo em tecido pata de galo clássico. 
• Dois bolsos de abertura inclinada nos laterais. 
Um bolso traseiro. 
• Elástico na cintura e ajustável com cordão.  

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (160 g/m2)

• Jaqueta de cozinha básica unissexo, manga comprida. 
• Gola mão e aba cruzada com fecho de molas ocultas. 
• Um bolso na manga e presilha para sujeição do avental 
na gola.
• Lavagem a 65ºC.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (200 g/m2)

• Jaqueta de cozinha básica unissexo, manga curta. 
• Gola mão e aba cruzada com fecho de molas ocultas. 
• Um bolso na manga e presilha para sujeição do 
avental na gola. 
• Lavagem a 65ºC.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL, 3XL
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (200 g/m2)

Lavagem 65ºC

Lavagem 65ºC

branco/preto

branco

branco
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• Jaqueta de cozinha unissex combinada.
• Gola Mao e aba cruzada com fecho de fila 
dupla de botões.
• Manga com punho virado.
• Debruns em contraste na gola e aba.
• Botões de seguridade do mesmo ton.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (200 g/m2)

B9206

• Calça recta unissex com dois bolsos de abertura redonda nos costados.
• Elástico na cintura.  

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (200 g/m2)

B1427

branco grená preto

• Bandana com fita grossa para ajustar na nuca 
acabada com debruns em contraste.

Tamanho: único
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (200 g/m2)

M605

branco/preto preto/brancogrená/preto

branco/preto grená/preto preto/branco

• Jaqueta básica unissex de cozinha de manga comprida em cor lisa. 
• Gola Mao e fecho cruzado de dupla fila de botões do mesmo ton.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (200 g/m2)

B9002

• Calça unissex em tecido de pata de galo.
• Dois bolsos de abertura inclinada nos costados. Um bolso de 
chapa traseiro com fecho de botão e casa de botão.
• Elástico na cintura. Passadores.
• Fecho de botão e braguilha de fecho de correr.

Tamanhos: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60
Tecido: 100% Poliéster (135 g/m2)

B1426

branco

preto

• Calça unissex em tecido de quadrados vichy.
• Dois bolsos de abertura inclinada nos costados. Um bolso de chapa 
traseiro com botão e casa de botão.
• Elástico na cintura. Passadores.
• Fecho de botão e braguilha de fecho de correr.

Tamanhos: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (100 g/m2)

B1425

branco/pretobranco/marinho branco/grená

branco

• Jaqueta básica unissex de cozinha em cor lisa.
• Gola Mao e dupla fila de botões do mesmo ton.
• Manga curta.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (200 g/m2)

B9001

Vestuário básico
Vestuário básico

Vestuário básico

Até o fim
do estoque

Vestuário básico
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• Jaqueta de cozinha unissex combinada.
• Gola Mao e aba cruzada com fecho de fila 
dupla de botões.
• Manga com punho virado.
• Debruns em contraste na gola e aba.
• Botões de seguridade do mesmo ton.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (200 g/m2)

B9206

• Calça recta unissex com dois bolsos de abertura redonda nos costados.
• Elástico na cintura.  

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (200 g/m2)

B1427

branco grená preto

• Bandana com fita grossa para ajustar na nuca 
acabada com debruns em contraste.

Tamanho: único
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (200 g/m2)

M605

branco/preto preto/brancogrená/preto

branco/preto grená/preto preto/branco

• Jaqueta básica unissex de cozinha de manga comprida em cor lisa. 
• Gola Mao e fecho cruzado de dupla fila de botões do mesmo ton.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (200 g/m2)

B9002

• Calça unissex em tecido de pata de galo.
• Dois bolsos de abertura inclinada nos costados. Um bolso de 
chapa traseiro com fecho de botão e casa de botão.
• Elástico na cintura. Passadores.
• Fecho de botão e braguilha de fecho de correr.

Tamanhos: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60
Tecido: 100% Poliéster (135 g/m2)

B1426

branco

preto

• Calça unissex em tecido de quadrados vichy.
• Dois bolsos de abertura inclinada nos costados. Um bolso de chapa 
traseiro com botão e casa de botão.
• Elástico na cintura. Passadores.
• Fecho de botão e braguilha de fecho de correr.

Tamanhos: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (100 g/m2)

B1425

branco/pretobranco/marinho branco/grená

branco

• Jaqueta básica unissex de cozinha em cor lisa.
• Gola Mao e dupla fila de botões do mesmo ton.
• Manga curta.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (200 g/m2)

B9001

Vestuário básico
Vestuário básico

Vestuário básico

Até o fim
do estoque

Vestuário básico
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• Avental combinado com peitilho.
• Dois bolsos laterais e cortes decorativos 
acabados com debruns em contraste.
• Gola regulável com botões.
• Cintas para ajustar na cintura.
• 90X90 cm.

Tamanho: único
Tecido: 85% Poliéster 15% Viscose (200 g/m2)

M520

• Jaqueta de cozinha unissex combinada.
• Gola Mao e aba cruzada com fecho de presilhas duplas ocultas.
• Manga com punho virado.
• Debruns em contraste na gola e aba.
• Botões combinados de seguridade.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL
Tecido: 85% Poliéster 15% Viscose (200 g/m2)

B9205

• Gorro francês de cozinha estilo 
cogumelo com debruns em contraste.
• Dobras na parte superior e ajuste 
com velcro na parte posterior para 
uma melhor regulação.

Tamanho: único
Tecido: 85% Poliéster 15% Viscose 
(200 g/m2)

M603

• Avental combinado com peitilho.
• Um bolso central com corte de fantasia acabado com debrum.
• Gola regulável com botões.
• Parte superior com combinação lateral e acabo com debrum.
• Cintas para ajustar na cintura.
• 90X95 cm.

Tamanho: único
Tecido: 85% Poliéster 15% Viscose (200 g/m2)

M525

• Avental francês curto com parte superior e cintura combinada.
• Um bolso central com corte de fantasia acabado com debrum.
• Cintas para ajustar na cintura.
• 70X45 cm.

Tamanho: único
Tecido: 85% Poliéster 15% Viscose (200 g/m2)

M526

• Avental francês extra-longo combinado.
• Dois bolsos laterais e cortes decorativos 
acabados com debruns em contraste.
• Cintas para ajustar na cintura.
• 90X85 cm.

Tamanho: único
Tecido: 85% Poliéster 15% Viscose (200 g/m2)

M521

preto/turquesa preto/verde lima preto/coral

preto/turquesa preto/verde lima preto/coral preto/grená

branco/preto turquesa/preto verde lima/preto coral/preto castanho/preto preto/branco

turquesa verde lima coral castanho

turquesa verde lima coral castanho turquesa verde lima coral castanho

WORKTEAM
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• Avental combinado com peitilho.
• Dois bolsos laterais e cortes decorativos 
acabados com debruns em contraste.
• Gola regulável com botões.
• Cintas para ajustar na cintura.
• 90X90 cm.

Tamanho: único
Tecido: 85% Poliéster 15% Viscose (200 g/m2)

M520

• Jaqueta de cozinha unissex combinada.
• Gola Mao e aba cruzada com fecho de presilhas duplas ocultas.
• Manga com punho virado.
• Debruns em contraste na gola e aba.
• Botões combinados de seguridade.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL
Tecido: 85% Poliéster 15% Viscose (200 g/m2)

B9205

• Gorro francês de cozinha estilo 
cogumelo com debruns em contraste.
• Dobras na parte superior e ajuste 
com velcro na parte posterior para 
uma melhor regulação.

Tamanho: único
Tecido: 85% Poliéster 15% Viscose 
(200 g/m2)

M603

• Avental combinado com peitilho.
• Um bolso central com corte de fantasia acabado com debrum.
• Gola regulável com botões.
• Parte superior com combinação lateral e acabo com debrum.
• Cintas para ajustar na cintura.
• 90X95 cm.

Tamanho: único
Tecido: 85% Poliéster 15% Viscose (200 g/m2)

M525

• Avental francês curto com parte superior e cintura combinada.
• Um bolso central com corte de fantasia acabado com debrum.
• Cintas para ajustar na cintura.
• 70X45 cm.

Tamanho: único
Tecido: 85% Poliéster 15% Viscose (200 g/m2)

M526

• Avental francês extra-longo combinado.
• Dois bolsos laterais e cortes decorativos 
acabados com debruns em contraste.
• Cintas para ajustar na cintura.
• 90X85 cm.

Tamanho: único
Tecido: 85% Poliéster 15% Viscose (200 g/m2)

M521

preto/turquesa preto/verde lima preto/coral

preto/turquesa preto/verde lima preto/coral preto/grená

branco/preto turquesa/preto verde lima/preto coral/preto castanho/preto preto/branco

turquesa verde lima coral castanho

turquesa verde lima coral castanho turquesa verde lima coral castanho
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B9241 B9242

B9240

• Jaqueta entalhada de senhora.
• Gola Mao e aba cruzada com fecho duplo de presilhas ocultas. 
• Manga com punho virado.
• Gola lateral, vincos e punhos combinados.
• Debruns em contraste na aba, nos punhos e nas costas.
• Acabado anti-nódoas.
• Costas e cavas em tecido fresco e transpirável de alta 
permeabilidade do ar.

Tamanhos: XS, S, M, L, XL
Tecido Principal: 65% Poliéster 35% Algodão (200 g/m2)
Tecido Secundário: 100% Poliéster (170 g/m2)

B9241

preto/cinzento/fúcsia

• Jaqueta entalhada de senhora.
• Gola Mao e aba cruzada com fecho duplo de presilhas ocultas.
• Manga com punho virado.
• Gola e punhos combinados.
• Debruns em contraste na solapa, nos punhos e nas costas. • 
Acabado anti-nódoas.
• Costas e cavas em tecido fresco e transpirável de alta 
permeabilidade do ar.

Tamanhos: XS, S, M, L, XL
Tecido Principal: 65% Poliéster 35% Algodão (200 g/m2)
Tecido Secundário: 100% Poliéster (170 g/m2)

B9242

branco/cinzento/turquesa

• Jaqueta de cozinha combinada.
• Gola Mao e aba cruzada com fecho duplo de 
presilhas ocultas.
• Manga com punho virado.
• Punhos e gola combinados.
• Debruns de alta visibilidade na aba, nos punhos       
e nas costas.
• Acabado anti-nódoas.
• Costas e cavas em tecido fresco e transpirável         
de alta permeabilidade do ar.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL
Tecido Principal: 65% Poliéster 35% Algodão (200 g/m2)
Tecido Secundário: 100% Poliéster (170 g/m2)

B9240

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

Tecido
anti-nódoas

Tecido
anti-nódoas

Para mulheres Tecido
anti-nódoas

Para mulheres

• Bandana combinada com fita grossa para ajustar na nuca.
• Acabada com debruns de alta visibiliade.
• Acabado anti-nódoas.

Tamanho: único
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (200 g/m2)

M640

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

• T-shirt de manga curta em tecido técnico.
• Gola redonda com abranges nas costuras interiores e manga raglã. 
• Debruns de alta visibilidade.
• Desportivo, ligeiro e de rápida secagem.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL
Tecido: 100% Poliéster (170 g/m2)

S6640

branco/laranja a.v. preto/amarelo a.v.

• Avental combinado com peitilho.
• Um bolso central e corte decorativo acabado com 
debruns de alta visibilidade.
• Gola com fivela regulável. Cintas para ajustar na cintura.
• Acabado anti-nódoas.
• 90X90 cm.

Tamanho: único
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (200 g/m2)

M540

branco/cinzento/laranja

preto/cizento/amarelo a.v.

• Avental francês extra-longo combinado.
• Dois bolsos laterais de abertura inclinada e cortes 
decorativos acabados com debruns com alta visibilidade. 
• Cintas para ajustar na cintura.
• Acabado anti-nódoas.
• 85X90 cm.

Tamanho: único
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (200 g/m2)

M240

branco/cinzento/laranja

preto/cizento/amarelo a.v.

Tecido
anti-nódoas

Tecido
anti-nódoas

Tecido
anti-nódoas
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B9241 B9242

B9240

• Jaqueta entalhada de senhora.
• Gola Mao e aba cruzada com fecho duplo de presilhas ocultas. 
• Manga com punho virado.
• Gola lateral, vincos e punhos combinados.
• Debruns em contraste na aba, nos punhos e nas costas.
• Acabado anti-nódoas.
• Costas e cavas em tecido fresco e transpirável de alta 
permeabilidade do ar.

Tamanhos: XS, S, M, L, XL
Tecido Principal: 65% Poliéster 35% Algodão (200 g/m2)
Tecido Secundário: 100% Poliéster (170 g/m2)

B9241

preto/cinzento/fúcsia

• Jaqueta entalhada de senhora.
• Gola Mao e aba cruzada com fecho duplo de presilhas ocultas.
• Manga com punho virado.
• Gola e punhos combinados.
• Debruns em contraste na solapa, nos punhos e nas costas. • 
Acabado anti-nódoas.
• Costas e cavas em tecido fresco e transpirável de alta 
permeabilidade do ar.

Tamanhos: XS, S, M, L, XL
Tecido Principal: 65% Poliéster 35% Algodão (200 g/m2)
Tecido Secundário: 100% Poliéster (170 g/m2)

B9242

branco/cinzento/turquesa

• Jaqueta de cozinha combinada.
• Gola Mao e aba cruzada com fecho duplo de 
presilhas ocultas.
• Manga com punho virado.
• Punhos e gola combinados.
• Debruns de alta visibilidade na aba, nos punhos       
e nas costas.
• Acabado anti-nódoas.
• Costas e cavas em tecido fresco e transpirável         
de alta permeabilidade do ar.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL
Tecido Principal: 65% Poliéster 35% Algodão (200 g/m2)
Tecido Secundário: 100% Poliéster (170 g/m2)

B9240

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

Tecido
anti-nódoas

Tecido
anti-nódoas

Para mulheres Tecido
anti-nódoas

Para mulheres

• Bandana combinada com fita grossa para ajustar na nuca.
• Acabada com debruns de alta visibiliade.
• Acabado anti-nódoas.

Tamanho: único
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (200 g/m2)

M640

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

• T-shirt de manga curta em tecido técnico.
• Gola redonda com abranges nas costuras interiores e manga raglã. 
• Debruns de alta visibilidade.
• Desportivo, ligeiro e de rápida secagem.

Tamanhos: S, M, L, XL, XXL
Tecido: 100% Poliéster (170 g/m2)

S6640

branco/laranja a.v. preto/amarelo a.v.

• Avental combinado com peitilho.
• Um bolso central e corte decorativo acabado com 
debruns de alta visibilidade.
• Gola com fivela regulável. Cintas para ajustar na cintura.
• Acabado anti-nódoas.
• 90X90 cm.

Tamanho: único
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (200 g/m2)

M540

branco/cinzento/laranja

preto/cizento/amarelo a.v.

• Avental francês extra-longo combinado.
• Dois bolsos laterais de abertura inclinada e cortes 
decorativos acabados com debruns com alta visibilidade. 
• Cintas para ajustar na cintura.
• Acabado anti-nódoas.
• 85X90 cm.

Tamanho: único
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (200 g/m2)

M240

branco/cinzento/laranja

preto/cizento/amarelo a.v.

Tecido
anti-nódoas

Tecido
anti-nódoas

Tecido
anti-nódoas
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• Avental impresso com peitilho.
• Um bolso arredondado central compartimentado.
• Gola com fivela regulável.
• Cintas para ajustar na cintura.
• Acabado anti-nódoas.
• 90X95 cm.
Tamanho: único
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (160 g/m2)

M519
• Avental combinado com peitilho.
• Um bolso lateral.
• Gola com fivela regulável.
• Cintas para ajustar na cintura.
• Acabado anti-nódoas.
• 90X95 cm.
Tamanho: único
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (160 g/m2)

M539

Tecido
anti-nódoas

Até o fim
do estoque

Tecido
anti-nódoas

Até o fim
do estoque

• Jaqueta de cozinha unissex combinada.
• Gola Mao impressa e aba cruzada com fecho de 
dupla fila de botões.
• Manga com punho virado impresso.
• Debrum em contraste na gola e aba.
• Botões de seguridade no mesmo ton.
• Acabado anti-nódoas. 
Tamanho: S
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (160 g/m2)

B9208
• Calça unissex impressa com dois bolsos de 
abertura redonda nos costados.
• Elástico na cintura.
• Acabado anti-nódoas.
Tamanho: S
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (160 g/m2)

B1508

Tecido
anti-nódoas

Até o fim
do estoque

• Gorro francês de cozinha impresso estilo 
cogumelo.
• Dobras na parte superior e ajuste com velcro 
na parte posterior para uma melhor regulação.
Tamanho: único
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (160 g/m2)

M618

• Jaqueta de cozinha unissex combinada.
• Gola Mao impressa e aba cruzada com fecho de 
dupla fila de botões.
• Manga com punho virado impresso.
• Debrum na gola e aba. Botões de seguridade no 
mesmo ton.
• Acabado anti-nódoas.
Tamanhos: S, M, L, XL, XXL
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (160 g/m2)

B9203 Tecido
anti-nódoas

Até o fim
do estoque

• Calça unissex impressa com dois bolsos 
de abertura redonda nos costados.
• Elástico na cintura.
• Acabado anti-nódoas.
Tamanhos: S, M, L, XL, XXL
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (160 
g/m2)

B1503 Tecido
anti-nódoas

Até o fim
do estoque

• Bandana impressa acabada com 
fita grossa para ajustar na nuca.
• Acabado anti-nódoas.
Tamanho: único
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão 
(160 g/m2)

M628 Tecido
anti-nódoas

Até o fim
do estoque

Tecido
anti-nódoas

Até o fim
do estoque

preto/impresso

• Avental impresso com peitilho.
• Um bolso arredondado central 
compartimentado.
• Gola com fivela regulável.
• Cintas para ajustar na cintura.
• Acabado anti-nódoas.
• 90X95 cm.
Tamanho: único
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (160 g/m2)

M518
• Avental francês curto impresso.
• Um bolso central compartimentado.
• Cintas para ajustar na cintura.
• Acabado anti-nódoas.
• 50X35 cm.
Tamanho: único
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (160 g/m2)

M118

Tecido
anti-nódoas

Até o fim
do estoque

Tecido
anti-nódoas

Até o fim
do estoque

Tecido
anti-nódoas

Até o fim
do estoque

• Bandana impressa acabada com fita grossa 
para ajustar na nuca.
• Acabado anti-nódoas.
Tamanho: único
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (160 g/m2)

M629
• Gorro francês de cozinha impresso estilo cogumelo.
• Dobras na parte superior e ajuste com velcro na 
parte posterior para uma melhor regulação.
Tamanho: único
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (160 g/m2)

M619

• Jaqueta de cozinha unissex combinada.
• Gola Mao impressa e aba cruzada com fecho de 
dupla fila de botões.
• Manga com punho virado impresso.
• Debrum em contraste na gola e aba. 
• Botões de seguridade no mesmo ton.
• Acabado anti-nódoas. 
Tamanhos: S, M, L, XL, XXL
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (160 g/m2)

B9209

Tecido
anti-nódoas

Até o fim
do estoque

• Avental francês curto impresso.
• Um bolso central compartimentado.
• Cintas para ajustar na cintura.
• Acabado anti-nódoas.
• 50X35 cm.
Tamanho: único
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (160 g/m2)

M119

Tecido
anti-nódoas

Até o fim
do estoque

Tecido
anti-nódoas

Até o fim
do estoque

castanho/impresso bege/impresso Tecido
anti-nódoas

Até o fim
do estoque

preto/impresso
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• Avental impresso com peitilho.
• Um bolso arredondado central compartimentado.
• Gola com fivela regulável.
• Cintas para ajustar na cintura.
• Acabado anti-nódoas.
• 90X95 cm.
Tamanho: único
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (160 g/m2)

M519
• Avental combinado com peitilho.
• Um bolso lateral.
• Gola com fivela regulável.
• Cintas para ajustar na cintura.
• Acabado anti-nódoas.
• 90X95 cm.
Tamanho: único
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (160 g/m2)

M539

Tecido
anti-nódoas

Até o fim
do estoque

Tecido
anti-nódoas

Até o fim
do estoque

• Jaqueta de cozinha unissex combinada.
• Gola Mao impressa e aba cruzada com fecho de 
dupla fila de botões.
• Manga com punho virado impresso.
• Debrum em contraste na gola e aba.
• Botões de seguridade no mesmo ton.
• Acabado anti-nódoas. 
Tamanho: S
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (160 g/m2)

B9208
• Calça unissex impressa com dois bolsos de 
abertura redonda nos costados.
• Elástico na cintura.
• Acabado anti-nódoas.
Tamanho: S
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (160 g/m2)

B1508

Tecido
anti-nódoas

Até o fim
do estoque

• Gorro francês de cozinha impresso estilo 
cogumelo.
• Dobras na parte superior e ajuste com velcro 
na parte posterior para uma melhor regulação.
Tamanho: único
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (160 g/m2)

M618

• Jaqueta de cozinha unissex combinada.
• Gola Mao impressa e aba cruzada com fecho de 
dupla fila de botões.
• Manga com punho virado impresso.
• Debrum na gola e aba. Botões de seguridade no 
mesmo ton.
• Acabado anti-nódoas.
Tamanhos: S, M, L, XL, XXL
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (160 g/m2)

B9203 Tecido
anti-nódoas

Até o fim
do estoque

• Calça unissex impressa com dois bolsos 
de abertura redonda nos costados.
• Elástico na cintura.
• Acabado anti-nódoas.
Tamanhos: S, M, L, XL, XXL
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (160 
g/m2)

B1503 Tecido
anti-nódoas

Até o fim
do estoque

• Bandana impressa acabada com 
fita grossa para ajustar na nuca.
• Acabado anti-nódoas.
Tamanho: único
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão 
(160 g/m2)

M628 Tecido
anti-nódoas

Até o fim
do estoque

Tecido
anti-nódoas

Até o fim
do estoque

preto/impresso

• Avental impresso com peitilho.
• Um bolso arredondado central 
compartimentado.
• Gola com fivela regulável.
• Cintas para ajustar na cintura.
• Acabado anti-nódoas.
• 90X95 cm.
Tamanho: único
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (160 g/m2)

M518
• Avental francês curto impresso.
• Um bolso central compartimentado.
• Cintas para ajustar na cintura.
• Acabado anti-nódoas.
• 50X35 cm.
Tamanho: único
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (160 g/m2)

M118

Tecido
anti-nódoas

Até o fim
do estoque

Tecido
anti-nódoas

Até o fim
do estoque

Tecido
anti-nódoas

Até o fim
do estoque

• Bandana impressa acabada com fita grossa 
para ajustar na nuca.
• Acabado anti-nódoas.
Tamanho: único
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (160 g/m2)

M629
• Gorro francês de cozinha impresso estilo cogumelo.
• Dobras na parte superior e ajuste com velcro na 
parte posterior para uma melhor regulação.
Tamanho: único
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (160 g/m2)

M619

• Jaqueta de cozinha unissex combinada.
• Gola Mao impressa e aba cruzada com fecho de 
dupla fila de botões.
• Manga com punho virado impresso.
• Debrum em contraste na gola e aba. 
• Botões de seguridade no mesmo ton.
• Acabado anti-nódoas. 
Tamanhos: S, M, L, XL, XXL
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (160 g/m2)

B9209

Tecido
anti-nódoas

Até o fim
do estoque

• Avental francês curto impresso.
• Um bolso central compartimentado.
• Cintas para ajustar na cintura.
• Acabado anti-nódoas.
• 50X35 cm.
Tamanho: único
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (160 g/m2)

M119

Tecido
anti-nódoas

Até o fim
do estoque

Tecido
anti-nódoas

Até o fim
do estoque

castanho/impresso bege/impresso Tecido
anti-nódoas

Até o fim
do estoque

preto/impresso
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M713

M712

• Avental francês curto em tecido canvas.
• Um bolso central de rasgo assimétrico compartimentado 
com bolso relojoeiro interior.
• Fitas de tecido de ganga para ajustar na cintura.
• Desenho contemporâneo com rebites de cobre.

Tamanho: único
Tecido: 100% Algodão (350 g/m2)

bege

100%
Algodão

• Avental com peitilho em tecido de ganga.
• Um bolso no peito com costuras a pico de fantasia e um 
bolso central de corte assimétrico compartimentado com 
bolso relojoeiro interior.
• Fita de lona regulável com botões metálicos na gola, e 
cintas para ajustar na cintura.
• Desenho contemporâneo com um acabado desgastado, 
pespontes em contraste em ton ocre e acabados de cobre.

Tamanho: único
Tecido: 65% Algodão 35% Poliéster (8 Oz/230 g/m2)

ganga

• Avental francês curto em tecido de ganga.
• Um bolso central de corte assimétrico    
compartimentado com bolso relojoeiro interior.
• Fitas de lona para ajustar na cintura.
• Desenho contemporâneo com um acabado   
desgastado, pesponto em contraste em ton ocre e 
acabados de cobre.

Tamanho: único
Tecido: 65% Algodão 35% Poliéster (8 Oz/230 g/m2)

ganga

• Toalha de mesa individual rectangular em tecido de ganga.
• Um bolso lateral com costuras a ponto de fantasia.
• Desenho contemporâneo com um acabado desgastado e 
pesponto em contraste em ton ocre.

Tamanho: único
Tecido: 65% Algodão 35% Poliéster (8 Oz/230 g/m2)

ganga

Pacote de
4 unidades

• Avental com peitilho em tecido canvas.
• Um bolso no peito com costuras a pico de fantasia e um 
bolso central de rasgo assimétrico compartimentado com 
bolso relojoeiro interior.
• Fita em tecido de ganga regulável com botões metálicos 
na gola, e fitas para ajustar na cintura.
• Desenho contemporâneo com rebites de cobre.

Tamanho: único
Tecido: 100% Algodão (350 g/m2)

bege

100%
Algodão
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M713

M712

• Avental francês curto em tecido canvas.
• Um bolso central de rasgo assimétrico compartimentado 
com bolso relojoeiro interior.
• Fitas de tecido de ganga para ajustar na cintura.
• Desenho contemporâneo com rebites de cobre.

Tamanho: único
Tecido: 100% Algodão (350 g/m2)

bege

100%
Algodão

• Avental com peitilho em tecido de ganga.
• Um bolso no peito com costuras a pico de fantasia e um 
bolso central de corte assimétrico compartimentado com 
bolso relojoeiro interior.
• Fita de lona regulável com botões metálicos na gola, e 
cintas para ajustar na cintura.
• Desenho contemporâneo com um acabado desgastado, 
pespontes em contraste em ton ocre e acabados de cobre.

Tamanho: único
Tecido: 65% Algodão 35% Poliéster (8 Oz/230 g/m2)

ganga

• Avental francês curto em tecido de ganga.
• Um bolso central de corte assimétrico    
compartimentado com bolso relojoeiro interior.
• Fitas de lona para ajustar na cintura.
• Desenho contemporâneo com um acabado   
desgastado, pesponto em contraste em ton ocre e 
acabados de cobre.

Tamanho: único
Tecido: 65% Algodão 35% Poliéster (8 Oz/230 g/m2)

ganga

• Toalha de mesa individual rectangular em tecido de ganga.
• Um bolso lateral com costuras a ponto de fantasia.
• Desenho contemporâneo com um acabado desgastado e 
pesponto em contraste em ton ocre.

Tamanho: único
Tecido: 65% Algodão 35% Poliéster (8 Oz/230 g/m2)

ganga

Pacote de
4 unidades

• Avental com peitilho em tecido canvas.
• Um bolso no peito com costuras a pico de fantasia e um 
bolso central de rasgo assimétrico compartimentado com 
bolso relojoeiro interior.
• Fita em tecido de ganga regulável com botões metálicos 
na gola, e fitas para ajustar na cintura.
• Desenho contemporâneo com rebites de cobre.

Tamanho: único
Tecido: 100% Algodão (350 g/m2)

bege

100%
Algodão
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• Avental francês curto em tecido de canvas combinado com ganga.
• Um bolso central de corte assimétrico compartimentado com bolso 
relojoeiro interior.
• Fitas de tecido de ganga para ajustar na cintura.
• Desenho contemporâneo com acabado desgastado e rebites de cobre.

Tamanho: único
Tecido Principal: 100% Algodão (350 g/m2)
Tecido Secundário: 65% Algodão 35% Poliéster (8 Oz/230 g/m2)

M721

• Avental com peitilho em tecido de canvas combinado com ganga.
• Um bolso no peito com costuras a pico de fantasia e um bolso central 
de corte assimétrico compartimentado com bolso relojoeiro interior.
• Fita de tecido de ganga regulável com botões metálicos na gola, e fitas 
para ajustar na cintura.
• Desenho contemporâneo com acabado desgastado e rebites de cobre.

Tamanho: único
Tecido Principal: 100% Algodão (350 g/m2)
Tecido Secundário: 65% Algodão 35% Poliéster (8 Oz/230 g/m2)

M720

bege/ganga

bege/ganga

• Avental com peitilho em tecido de canvas.
• Um bolso no peito com costuras a pico de fantasia e um 
bolso central de corte assimétrico compartimentado com 
bolso relojoeiro interior.
• Fita de lona regulável com botões metálicos na gola, e fitas 
para ajustar na cintura.
• Desenho contemporâneo com rebites de cobre.

Tamanho: único
Tecido: 50% Algodão 50% Poliéster (350g/m2)

M722

• Avental francês curto em tecido de canvas.
• Um bolso central de corte assimétrico compartimentado com 
bolso relojoeiro interior.
• Fitas de lona para ajustar na cintura.
• Desenho contemporâneo com rebites de cobre.

Tamanho: único
Tecido: 50% Algodão 50% Poliéster (350g/m2)

M723

preto

preto

• Avental francês curto em tecido de ganga combinado com canvas.
• Um bolso central de corte assimétrico compartimentado com bolso 
relojoeiro interior.
• Fitas de tecido de canvas para ajustar na cintura.
• Desenho contemporâneo com rebites de cobre.

Tamanho: único
Tecido Principal: 65% Algodão 35% Poliéster (8 Oz/230 g/m2)
Tecido Secundário: 100% Algodão (350 g/m2)

M717
• Avental francês curto em tecido de ganga combinado com canvas.
• Um bolso central de corte assimétrico compartimentado com bolso 
relojoeiro interior.
• Fitas de tecido de canvas para ajustar na cintura.
• Desenho contemporâneo com rebites de cobre.

Tamanho: único
Tecido Principal: 65% Algodão 35% Poliéster (8 Oz/230 g/m2)
Tecido Secundário: 100% Algodão (350 g/m2)

M719

ganga/bege ganga/bege

• Avental com peitilho em tecido de ganga combinado       
com canvas.
• Um bolso no peito com costuras a pico de fantasia e um 
bolso central de rasgo simétrico compartimentado com      
dois bolsos relojoeiros interiores.
• Fita de tecido de canvas regulável com botões metálicos    
na gola, e fitas para ajustar na cintura.
• Desenho contemporâneo com rebites de cobre.

Tamanho: único
Tecido Principal: 65% Algodão 35% Poliéster (8 Oz/230 g/m2)
Tecido Secundário: 100% Algodão (350 g/m2)

M716
• Avental com peitilho em tecido de ganga combinado com canvas.
• Um bolso no peito com costuras a pico de fantasia e um bolso central 
de corte assimétrico compartimentado com bolso relojoeiro interior.
• Fita de tecido de canvas regulável com botões metálicos na gola, e 
fitas para ajustar na cintura.
• Desenho contemporâneo com rebites de cobre.

Tamanho: único
Tecido Principal: 65% Algodão 35% Poliéster (8 Oz/230 g/m2)
Tecido Secundário: 100% Algodão (350 g/m2)

M718

ganga/bege ganga/bege
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• Avental francês curto em tecido de canvas combinado com ganga.
• Um bolso central de corte assimétrico compartimentado com bolso 
relojoeiro interior.
• Fitas de tecido de ganga para ajustar na cintura.
• Desenho contemporâneo com acabado desgastado e rebites de cobre.

Tamanho: único
Tecido Principal: 100% Algodão (350 g/m2)
Tecido Secundário: 65% Algodão 35% Poliéster (8 Oz/230 g/m2)

M721

• Avental com peitilho em tecido de canvas combinado com ganga.
• Um bolso no peito com costuras a pico de fantasia e um bolso central 
de corte assimétrico compartimentado com bolso relojoeiro interior.
• Fita de tecido de ganga regulável com botões metálicos na gola, e fitas 
para ajustar na cintura.
• Desenho contemporâneo com acabado desgastado e rebites de cobre.

Tamanho: único
Tecido Principal: 100% Algodão (350 g/m2)
Tecido Secundário: 65% Algodão 35% Poliéster (8 Oz/230 g/m2)

M720

bege/ganga

bege/ganga

• Avental com peitilho em tecido de canvas.
• Um bolso no peito com costuras a pico de fantasia e um 
bolso central de corte assimétrico compartimentado com 
bolso relojoeiro interior.
• Fita de lona regulável com botões metálicos na gola, e fitas 
para ajustar na cintura.
• Desenho contemporâneo com rebites de cobre.

Tamanho: único
Tecido: 50% Algodão 50% Poliéster (350g/m2)

M722

• Avental francês curto em tecido de canvas.
• Um bolso central de corte assimétrico compartimentado com 
bolso relojoeiro interior.
• Fitas de lona para ajustar na cintura.
• Desenho contemporâneo com rebites de cobre.

Tamanho: único
Tecido: 50% Algodão 50% Poliéster (350g/m2)

M723

preto

preto

• Avental francês curto em tecido de ganga combinado com canvas.
• Um bolso central de corte assimétrico compartimentado com bolso 
relojoeiro interior.
• Fitas de tecido de canvas para ajustar na cintura.
• Desenho contemporâneo com rebites de cobre.

Tamanho: único
Tecido Principal: 65% Algodão 35% Poliéster (8 Oz/230 g/m2)
Tecido Secundário: 100% Algodão (350 g/m2)

M717
• Avental francês curto em tecido de ganga combinado com canvas.
• Um bolso central de corte assimétrico compartimentado com bolso 
relojoeiro interior.
• Fitas de tecido de canvas para ajustar na cintura.
• Desenho contemporâneo com rebites de cobre.

Tamanho: único
Tecido Principal: 65% Algodão 35% Poliéster (8 Oz/230 g/m2)
Tecido Secundário: 100% Algodão (350 g/m2)

M719

ganga/bege ganga/bege

• Avental com peitilho em tecido de ganga combinado       
com canvas.
• Um bolso no peito com costuras a pico de fantasia e um 
bolso central de rasgo simétrico compartimentado com      
dois bolsos relojoeiros interiores.
• Fita de tecido de canvas regulável com botões metálicos    
na gola, e fitas para ajustar na cintura.
• Desenho contemporâneo com rebites de cobre.

Tamanho: único
Tecido Principal: 65% Algodão 35% Poliéster (8 Oz/230 g/m2)
Tecido Secundário: 100% Algodão (350 g/m2)

M716
• Avental com peitilho em tecido de ganga combinado com canvas.
• Um bolso no peito com costuras a pico de fantasia e um bolso central 
de corte assimétrico compartimentado com bolso relojoeiro interior.
• Fita de tecido de canvas regulável com botões metálicos na gola, e 
fitas para ajustar na cintura.
• Desenho contemporâneo com rebites de cobre.

Tamanho: único
Tecido Principal: 65% Algodão 35% Poliéster (8 Oz/230 g/m2)
Tecido Secundário: 100% Algodão (350 g/m2)

M718

ganga/bege ganga/bege
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Avental M502

Ténis P4002

• Avental francês curto.
• Um bolso central compartimentado.
• Fitas para ajustar na cintura.
• 50X35 cm.

Tamanho: único
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (200 g/m2)

M102

• Avental com peitilho.
• Um bolso arredondado central compartimentado.
• Gola com fivela regulável.
• Fitas para ajustar na cintura.
• 90X95 cm.

Tamanho: único
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (200 g/m2)

M502 90

95

vermelho
grená

preto

vermelho
grená

preto

marinho

cinzento

verde escuro

verde escuro
cinzento

marinho
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Pólo S6500

Avental M502

Ténis P4002

• Avental francês curto.
• Um bolso central compartimentado.
• Fitas para ajustar na cintura.
• 50X35 cm.

Tamanho: único
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (200 g/m2)

M102

• Avental com peitilho.
• Um bolso arredondado central compartimentado.
• Gola com fivela regulável.
• Fitas para ajustar na cintura.
• 90X95 cm.

Tamanho: único
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (200 g/m2)

M502 90

95

vermelho
grená

preto

vermelho
grená

preto

marinho

cinzento

verde escuro

verde escuro
cinzento

marinho
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Fita
refletora

• Avental francês curto com uma fita refletora, 
combinado, com debruns em contraste.
• Dois bolsos semi-embutidos, um com abertura 
lateral e outro com abertura superior.
• Fitas para ajustar na cintura.
• 80X45 cm.

Tamanho: único
Tecido: 85% Poliéster 15% Viscose (200 g/m2)

M531

preto/cinzento

• Avental francês comprido.
• Um bolso central compartimentado.
• Fitas para ajustar na cintura.
• 70X65 cm.

Tamanho: único
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (200 g/m2)

M202
• Avental francês extra-longo.
• Um bolso central compartimentado.
• Fitas para ajustar na cintura.
• 90X85 cm.

Tamanho: único
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (200 g/m2)

M206
65

70

preto

grená

branco

Até o fim
do estoque

Até o fim do estoque
cor grená

preto

branco

• Avental francês extra-longo com abertura central. 
• Dois bolsos laterais de corte assimétrico 
acabado com debruns em contraste.
• Fitas para ajustar na cintura.
• 90X95 cm.

Tamanho: único
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (200 g/m2)

M400

• Avental com peitilho e abertura central.
• Um bolso lateral de corte assimétrico acabados com debruns em contraste.
• Gola com fivela regulável.
• Fitas para ajustar na cintura.
• 90X120 cm.

Tamanho: único
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (200 g/m2)

M401
grená

• Avental com peitilho e abertura central.
• Um bolso lateral compartimentado de corte 
assimétrico e acabado com debruns em contraste.
• Gola com fivela regulável e decote em bico.
• Fitas para ajustar na cintura.
• 90X120 cm.

Tamanho: único
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (200 g/m2)

M402

• Avental combinado com peitilho, uma fita refletora e 
debruns.
• Dois bolsos semi-embutidos, um com abertura lateral e outro            
com abertura superior.
• Gola regulável com botões. Fitas para ajustar na cintura.
• 90X90 cm.

Tamanho: único
Tecido: 85% Poliéster 15% Viscose (200 g/m2)

M530

preto/cinzento

120

90

95

90

120

90

preto

Até o fim
do estoque

Fita
refletora

Até o fim
do estoque

Até o fim
do estoque

grená

preto
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Fita
refletora

• Avental francês curto com uma fita refletora, 
combinado, com debruns em contraste.
• Dois bolsos semi-embutidos, um com abertura 
lateral e outro com abertura superior.
• Fitas para ajustar na cintura.
• 80X45 cm.

Tamanho: único
Tecido: 85% Poliéster 15% Viscose (200 g/m2)

M531

preto/cinzento

• Avental francês comprido.
• Um bolso central compartimentado.
• Fitas para ajustar na cintura.
• 70X65 cm.

Tamanho: único
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (200 g/m2)

M202
• Avental francês extra-longo.
• Um bolso central compartimentado.
• Fitas para ajustar na cintura.
• 90X85 cm.

Tamanho: único
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (200 g/m2)

M206
65

70

preto

grená

branco

Até o fim
do estoque

Até o fim do estoque
cor grená

preto

branco

• Avental francês extra-longo com abertura central. 
• Dois bolsos laterais de corte assimétrico 
acabado com debruns em contraste.
• Fitas para ajustar na cintura.
• 90X95 cm.

Tamanho: único
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (200 g/m2)

M400

• Avental com peitilho e abertura central.
• Um bolso lateral de corte assimétrico acabados com debruns em contraste.
• Gola com fivela regulável.
• Fitas para ajustar na cintura.
• 90X120 cm.

Tamanho: único
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (200 g/m2)

M401
grená

• Avental com peitilho e abertura central.
• Um bolso lateral compartimentado de corte 
assimétrico e acabado com debruns em contraste.
• Gola com fivela regulável e decote em bico.
• Fitas para ajustar na cintura.
• 90X120 cm.

Tamanho: único
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (200 g/m2)

M402

• Avental combinado com peitilho, uma fita refletora e 
debruns.
• Dois bolsos semi-embutidos, um com abertura lateral e outro            
com abertura superior.
• Gola regulável com botões. Fitas para ajustar na cintura.
• 90X90 cm.

Tamanho: único
Tecido: 85% Poliéster 15% Viscose (200 g/m2)

M530

preto/cinzento

120

90

95

90

120

90

preto

Até o fim
do estoque

Fita
refletora

Até o fim
do estoque

Até o fim
do estoque

grená

preto
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• Avental com peitilho de desenho simples em algodão. 
• Fita no pescoço fixa.
• Fita para ajustar na cintura.
• Ligeiro, hipoalergénico e de tacto suave.
• 70X90 cm

Tamanho: único
Tecido: 100% Algodão (200 g/m2)

M305

70

90

• Avental francês comprido em algodão.
• Um bolso central compartimentado.
• Fita para ajustar na cintura.
• Ligeiro, hipoalergénico e de tacto suave.
• 90X80 cm.

Tamanho: único
Tecido: 100% Algodão (200 g/m2)

M205

90

80

100%
Algodão

branco

branco

branco

100%
Algodão

100%
Algodão

70

90

• Avental com peitilho de desenho simples.
• Fita no pescoço fixa.
• Fitas para ajustar na cintura.
• 70X90 cm.

Tamanho: único
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (200 g/m2)

M302

• Avental francês curto.
• Um bolso central compartimentado.
• Fitas para ajustar na cintura.
• Cores a escolher. Fabricação especial.
• 50X35 cm.

Tamanho: único
Tecido: 100% Algodão (200 g/m2)

M108

50

30

Super preço Novo modelo

vermelho

M101

M200

M300

M501

50

35

70

65

70

90

90

95

• Avental francês curto.
• Um bolso central compartimentado.
• Fitas para ajustar na cintura.
• Cores a escolher. Fabricação especial.
• 50X35 cm.

Tamanho: único
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (200 g/m2)

• Avental francês comprido de desenho simples.
• Fitas para ajustar na cintura.
• Cores a escolher. Fabricação especial.
• 70X65 cm.

Tamanho: único
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (200 g/m2)

• Avental com peitilho de desenho simples e cor lisa.
• Fita no pescoço fixa. Fitas para ajustar na cintura.
• Cores a escolher.
• Fabricação especial.
• 70X90 cm.

Tamanho: único
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (200 g/m2)

• Avental com peitilho.
• Um bolso arredondado central compartimentado.
• Fita no pescoço fixa. Fitas para ajustar na cintura.
• Cores a escolher.
• Fabricação especial.
• 95X90 cm.

Tamanho: único
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (200 g/m2)

Fabricação
especial

Centenas de cores
disponíveis

Fabricação
especial

Centenas de cores
disponíveis

Fabricação
especial

Centenas de cores
disponíveis

Fabricação
especial

Centenas de cores
disponíveis
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• Avental com peitilho de desenho simples em algodão. 
• Fita no pescoço fixa.
• Fita para ajustar na cintura.
• Ligeiro, hipoalergénico e de tacto suave.
• 70X90 cm

Tamanho: único
Tecido: 100% Algodão (200 g/m2)

M305

70

90

• Avental francês comprido em algodão.
• Um bolso central compartimentado.
• Fita para ajustar na cintura.
• Ligeiro, hipoalergénico e de tacto suave.
• 90X80 cm.

Tamanho: único
Tecido: 100% Algodão (200 g/m2)

M205

90

80

100%
Algodão

branco

branco

branco

100%
Algodão

100%
Algodão

70

90

• Avental com peitilho de desenho simples.
• Fita no pescoço fixa.
• Fitas para ajustar na cintura.
• 70X90 cm.

Tamanho: único
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (200 g/m2)

M302

• Avental francês curto.
• Um bolso central compartimentado.
• Fitas para ajustar na cintura.
• Cores a escolher. Fabricação especial.
• 50X35 cm.

Tamanho: único
Tecido: 100% Algodão (200 g/m2)

M108

50

30

Super preço Novo modelo

vermelho

M101

M200

M300

M501

50

35

70

65

70

90

90

95

• Avental francês curto.
• Um bolso central compartimentado.
• Fitas para ajustar na cintura.
• Cores a escolher. Fabricação especial.
• 50X35 cm.

Tamanho: único
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (200 g/m2)

• Avental francês comprido de desenho simples.
• Fitas para ajustar na cintura.
• Cores a escolher. Fabricação especial.
• 70X65 cm.

Tamanho: único
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (200 g/m2)

• Avental com peitilho de desenho simples e cor lisa.
• Fita no pescoço fixa. Fitas para ajustar na cintura.
• Cores a escolher.
• Fabricação especial.
• 70X90 cm.

Tamanho: único
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (200 g/m2)

• Avental com peitilho.
• Um bolso arredondado central compartimentado.
• Fita no pescoço fixa. Fitas para ajustar na cintura.
• Cores a escolher.
• Fabricação especial.
• 95X90 cm.

Tamanho: único
Tecido: 65% Poliéster 35% Algodão (200 g/m2)

Fabricação
especial

Centenas de cores
disponíveis

Fabricação
especial

Centenas de cores
disponíveis

Fabricação
especial

Centenas de cores
disponíveis

Fabricação
especial

Centenas de cores
disponíveis
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• Colete de senhor de corte clássico.
• Decote em bico e fecho central simples com 
cinco botões do mesmo ton.
• Dois bolsos laterais semi-embutidos.
• Abertura nas costas.
• Acolchoado.
• A sua composição em 100% poliéster garante 
a estabilidade dimensional do vestuário.

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

B9032

• Colete entalhado de senhora de corte clássico.
• Decote em bico e fecho central simples com cinco botões 
do mesmo ton.
• Dois bolsos laterais semi-embutidos.
• Vincos e passadores decorativos com botão na cintura. 
• Acolchoado.
• A sua composição em 100% poliéster garante a 
estabilidade dimensional do vestuário.

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

B9030

preto

• Calça clássica de senhor com pregas.
• Dois bolsos de abertura inclinada nos costados. Um bolso 
traseiro interior com fecho de botão e casa de botão.
• Passadores.
• Fecho de botão e braguilha de fecho de correr.
• A sua composição em 100% poliéster garante a estabilidade 
dimensional do vestuário.

Tamanhos: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60
Tecido: 100% Poliéster (210 g/m2)

B9014

pretomarinho

• Saia curta simples com pregas, passadores e 
abertura nas costas.
• Fecho de botão e fecho de correr posterior.
• Acolchoada.
• A sua composição em 100% poliéster garante a 
estabilidade dimensional do vestuário.  

Tamanhos: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52
Tecido: 100% Poliéster (210 g/m2)

B9018

preto

• Calça clássica de senhor com pregas.
• Dois bolsos de abertura inclinada nos costados. Dois bolsos 
traseiros interiores com fecho de botão e casa de botão.
• Passadores.
• Fecho de botões duplos de plástico e gancho metálico, e braguilha 
com fecho de correr.

Tamanhos: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60
Tecido: 65% Poliéster 35% Viscose (200 g/m2)

B9015

• Calça clássica de senhora.
• Bolso relojoeiro.
• Vincos nas costas.
• Fecho de botão e braguilha de fecho de correr.
• A sua composição em 100% poliéster garante a estabilidade 
dimensional do vestuário.

Tamanhos: 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48
Tecido: 100% Poliéster (210 g/m2)

B9016

pretomarinho

Para mulheres

preto

marinho

cinzento escuro

cinzento

preto

Para mulheres Para mulheres
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• Colete de senhor de corte clássico.
• Decote em bico e fecho central simples com 
cinco botões do mesmo ton.
• Dois bolsos laterais semi-embutidos.
• Abertura nas costas.
• Acolchoado.
• A sua composição em 100% poliéster garante 
a estabilidade dimensional do vestuário.

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

B9032

• Colete entalhado de senhora de corte clássico.
• Decote em bico e fecho central simples com cinco botões 
do mesmo ton.
• Dois bolsos laterais semi-embutidos.
• Vincos e passadores decorativos com botão na cintura. 
• Acolchoado.
• A sua composição em 100% poliéster garante a 
estabilidade dimensional do vestuário.

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

B9030

preto

• Calça clássica de senhor com pregas.
• Dois bolsos de abertura inclinada nos costados. Um bolso 
traseiro interior com fecho de botão e casa de botão.
• Passadores.
• Fecho de botão e braguilha de fecho de correr.
• A sua composição em 100% poliéster garante a estabilidade 
dimensional do vestuário.

Tamanhos: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60
Tecido: 100% Poliéster (210 g/m2)

B9014

pretomarinho

• Saia curta simples com pregas, passadores e 
abertura nas costas.
• Fecho de botão e fecho de correr posterior.
• Acolchoada.
• A sua composição em 100% poliéster garante a 
estabilidade dimensional do vestuário.  

Tamanhos: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52
Tecido: 100% Poliéster (210 g/m2)

B9018

preto

• Calça clássica de senhor com pregas.
• Dois bolsos de abertura inclinada nos costados. Dois bolsos 
traseiros interiores com fecho de botão e casa de botão.
• Passadores.
• Fecho de botões duplos de plástico e gancho metálico, e braguilha 
com fecho de correr.

Tamanhos: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60
Tecido: 65% Poliéster 35% Viscose (200 g/m2)

B9015

• Calça clássica de senhora.
• Bolso relojoeiro.
• Vincos nas costas.
• Fecho de botão e braguilha de fecho de correr.
• A sua composição em 100% poliéster garante a estabilidade 
dimensional do vestuário.

Tamanhos: 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48
Tecido: 100% Poliéster (210 g/m2)

B9016

pretomarinho

Para mulheres

preto

marinho

cinzento escuro

cinzento

preto

Para mulheres Para mulheres


