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Farmácia em metal (vazia) para 25 
pessoas 

Armário Completo p/ 25 Pessoas c/ 
FAR800031

Kit de primeiros socorros, 
recomendada para primeira 
assistência em caso de 
acidente, em viaturas
que transportem crianças, 
conforme despacho 
25879/2006 de 21/12 da 
D.G.V.

FAR92032



Medidor portátil de taxa alcoolemia CA2020. De fabrico Alemão este excelente e moderno produto mede com 
extrema exactidão. É insensível à mistura com o ar que respiramos e tem uma sensibilidade transversal 
insignificante às substâncias de acompanhamento respiratórias tais como a acetona (diabetes). Sensor 
eletroquímico; precisão ± 0,05 ‰ BAC em 1,00 ‰ BAC; aixa de detecção 0,00 ~ 4,00 ‰ BAC; Tempo de 
aquecimento 15 ~ 35 segundo; Tempo de resposta 3 ~ 22 segundo; Dimensões 125 milímetros x 56 milímetros 
x 24 milímetros; Peso 87 g (131 g com bateria);Bateria de 9V alcalina; Faixa de temperatura 5 ºC - 40 ºC; 
Temperatura de armazenamento 0-40 ºC. Calibração a cada 6 meses ou após aprox. 500 testes, Garantia de 12 
meses para dispositivo e 6 meses para o sensor. Pode ser calibrado.  Segundo a EN 61326-1:2013.

Medidor portatil de taxa alcoolemia Drager 6820 com Sensor eletroquímico , Intervalo de medição 0 a 2,5 mg/L; 
indicação no visor. Indicação do resultado da medição aprox. 3 s (a 0 mg/L); aprox. 10 s (a 0,5 mg/L, temperatura 

ambiente), Temperatura de funcionamento –5 a +50 °C e Visor LCD gráfico retro-iluminado; 41 mm x 24 mm (128 x 
64 pixel). Armazenamento dos últimos 5.000 testes com número de teste, data e hora. Funciona com Duas pilhas AA 

ou baterias NiMH; indicação do estado de carga no visor.Com um conjunto de pilhas é possível realizar aprox. 1500 
testes. Dimensão: 147 mm x 65 mm x 39 mm, e peso aprox. 260g. Certificado pela EN 15964, EN 60068-2-6, EN 

60068-2-27, EN 60068-2-64, MIL-STD 810F e Diretiva 89/336/CEE.

Detector de 1 a 4 gases Dräger X-am 2500. 
Este detector mede confiavelmente gases e 
vapores inflamáveis, O2, CO, NO2, SO2 e 
H2S. Tecnologia de medição confiável, 
sensores duráveis e um manuseio simples 
garantem a alto nível de segurança com 
custo extremamente baixo de operação. Tem 
uma aprovação Ex para a zona 0, quer dizer 
que oferece máxima segurança para o 
usuário em áreas com risco de explosão. O 
desenho funcional garante a entrada de gás 
por cima e pelos lados –mesmo se o 
aparelho é transportado no bolso ou se uma 
entrada de gás for coberta 
involuntariamente.

ACSDGXAM2500

ALCOOLIMETROS

DETECTORES DE GASES

ACSDGXAM5000

Detector de 1 a 5 gases Dräger X-am 5000.Esta 
versão específica do X-am só abriga um sensor 
de hidrogênio (H2).O detector de gás X-5000 é 
ideal para aplicações de monitorização 
pessoal. É um monitor flexível, o que significa 
que é possível trocar, atualizar ou calibrar os 
sensores Drager XXS para detectar outros 
gases. Possui uma vida útil de 
aproximadamente quatro anos e vem com 
uma carcaça de borracha e sensores à prova 
de choque. A função datalogging pode ler 
através de infravermelhos> 1000 horas com 
um nível de gravação de 1 valor por minuto. 
Certificado pelas normas: EN 50104 (2002) + 
A1 (2004) O2; EN 45544 CO & H2S; EN 60079-
29-1: 2007 Metano para Nonane;EN 50271: 
2001 Software e documentação

SAL71096
Colete salva-vidas 
para adultos, com 
insuflação 
automática 150N. 
Certificado pela 
ISO12402-3 e ISO 
12402-7

Boia salva-vidas circular Solas c/4 kgs com listas reflectoras. , 
homologado pela CE de acordo com a norma SOLAS (codigo 
L.S.A.) pelo G.L.Hamburg. O diametro exterior 730mm, 
interior de 440mm. Não inclui Suporte nem a Corda que são 
comercializados à parte.

Maca de Salvamento dobravel em Aluminio (muito leve). O 
seu perfil de aluminio faz com que seja extremamente leve 
(4,9 kgs apenas) e que a mesma se dobre para ser mais facil o 
seu transporte quando vazia. Comprimento total de 2185mm 
entre as pegas.

SALVAMENTO



MOSQUETÕES

KITS de 
RESGATE

Ascensores e
Descensores



Arnés com cinto com 3 
pontos de ancoragem, 
ajuste nas perneiras, 
cintura e tirantes. 
Disponível apenas num 
único tamanho (M-
XL). Certificado pela EN 
361 e EN 358

PTA1011891
Arnes (sem cinto) com dois 
pontos de ancoragem, 
muito confortavel.Possui 1 
fixaçao dorsal com "D" 
forjado e 2 fixaçoes 
toraxicas e ainda 5 pontos 
de ajuste para maior 
conforto do utilizador. 
Apropriado para uso, por 
exemplo, em espaços 
confinados. Certificado 
pela EN 361 .

PTAPROP71PTA1010455
Arnês c/ cinto c/ 5 
pontos ancoragem sem 
cintas elásticos, 
certificado pelas : EN361, 
EN358 e EN813. 
Confortável, ergonómico 
pode ser usado em todos 
os trabalhos 
especialmente os 
Eléctricos em BT, MT, 
TET-BT e TET-MT. 
Indicado  para resgastes 
certificação EN 813

PTAKRA1030230300
Arnês/Colete Alta Visibilidade com 2 pontos 
ancoragem EN 471. Incorporado num colete 
de alta visibilidade esta montado de 
maneira indissociável. Colete de 
Poliester/Algodão com  240g/m2. Pontos de 
ancoragem: aneis em D um dorsal e um  
external. Os ombros e pernas ajustáveis. 
Cinto debaixo dos glúteos  para maior 
conforto. Para pessoas até 136kg. Tamanho 
único. Conforme as normas EN 471 classe 
2.2 e EN361: 2002. Cores: amarelo reflector 
e laranja reflector.

PTASKYG1132WSST
Arnês Skylotec Ignite Proton WIND 
STEEL com 5 pontos ancoragem em 
aço.EN 358/361. Disponível nos 
tamanhos XS/M; M/XXL e XXL/5XL

PTA1003018/PTA1003017
Arnés Kuik TST MILLER . Tem uma 
nadegueira rígida 
p/permitir que o utilizador esteja 
sentado confortavelmente. 
Desenvolvido em conjunto c/a 
EDF 
p/utiliz.profissional. Rotação de 
180º tem cintas elásticas nos 
ombros. Certificado p/EN 361/EN 
358. Tam. S/M, L/XL

PTA1014181
Arnês Energy Classic T - L/XL, com 
tres pontos de ancoragem ,6 aneis 
porta-ferramentas, rotação de 
180º, para permitir a intervenção 
lateral, ideal para intervenção em 
torres e postes para trabalhos de  
Electricistas em TET/MT e AT. Cintas 
elásticas, perneiras reforçadas e 
ergonómicas. fivelas automáticas. 
certificado pela EN 361 e EN 358.

PTA1003022
PTA1003023
PTA1003024 
Arnes c/cinto Elastokuik 
Comfort MILLER cert. pela 
EN361 e EN358. Tem 3 pontos 
ancoragem e rotaçao de 90º. 
Back pad in cordura. Indicado 
para trabalhos electricos e de 
telecomunicaçoes.
Tam.: S, M/L, XL

PTAPROP03VS041

Arnes/Colete com dois pontos 
de ancoragem disponivel na 
cor vermelho. Possui ponto de 
ancoragem dorsal e esternal e 
dois bolsos em chapa.  
Regulaçao unica nas pernas e 
nos ombros. Muito confortavel, 
pesa apenas cerca de 725 grs. 
Disponivel nos dois seguintes 
tamanhos M-XL e XXL. 
Certificado pela EN 361.





PÓRTICOS

Pórtico portátil de ancoragem 
de pessoas ou cargas em 
aluminio. O dispositivo pode 
ser usado em diversas 
aplicações de elevação, tais 
como poços de drenagem, 
industria mecânica, poços, 
silos etc. Pode ser usado com 
guindastes de corrente, 
dispositivos da série RUP50x-T 
para elevação de cargas. O 
dispositivo LSB pode ser usado 
para fins de proteção pessoal 
como componente do 
equipamento de proteção 
pessoal contra queda de 
altura. 

Existem com diferentes alturas 
e com vàrias capacidades de 
carga e podem ser certificados 
para um numero variado de 
utilizadores























































Parka de Triplo Uso Alta Visibilidade 
Amarela ou Laranja c/ Cor em 
Contraste Raptor, tecido 100% 
poliester oxford impregnado 
PU/Poliester oxford impermeável. 
Certificada pela EN 340, EN ISO 
20471 e EN 343. Casaco interior 
bicolor em alta visibilidade com 
mangas amovíveis,  Certificada pela 
EN 343 garante transpirabilidade e 
estanquicidade. Disponível em 
diversas cores e dos tamanhos XS 
ao XXXL

RAVRAPTOR RAVPORTC465

Blusão bicolor tipo aviador de triplo uso 
de alta visibilidade. Mangas amovíveis. 
Tecido oxford 300D 100% poliester com 
um acabamento anti-manchas recoberto 
com Poliuretano. Os bolsos interiores e 
exteriores fecham com zip Disponivel dos 
tamanhos S ao XXXXL e nas cores 
amarelo/marinho e laranja/marinho. 
Certificado pela EN 471 (3,2) e EN 343 
(3,1).

RAVSILVBASIC

Parka unissexo impermeável forrada de alta visibilidade com 
cor base reflectorizada (amarelo, laranja ou vermelho 
reflector) e com outra cor em contraste não reflectorizada. 
Certificada também para o frio (EN 342). Produzida em 
tecido oxford 100% poliester oxford revestido a poliuretano.  
punhos elásticos e fecho de correr central sob pala anti-
aguaceiros a apertar com botões de pressão. Certificada 
pela EN 340,  EN 342 Classe 3 (para o Frio); EN 471 (3,2) e 
EN 343 (3,1) e GOST-R. Disponível do Tam XS (também para 
Senhoras) ao XXXL e nas seguintes cores: Amarelo - Marinho 
/Verde /Azul Royal / Laranja. Vermelho/Marinho  e 
Laranja/Azul Marinho e ainda toda em Amarelo, toda em 
laranja e em vermelho.RAVVEL161

Blusão bicolor de alta visibilidade acolchoado com fitas refletoras no tronco e mangas. Fecho de correr central oculto com pala, punho com 
elástico no interior, vários bolsos externos e um interno, capuz no interior do decote e mangas desmontáveis. Exterior: Impermeável 100% 
poliéster com PU. Interior: Forro e enchimento 100% poliéster . Disponível nas cores amarelo/azul marinho e laranja/azul marinho e dos 
tamanhos S a 3XL. NORMAS EN ISO 13688:2013 / EN ISO 20471:2013 + A1:2016. 

Parka Triplo uso Azul com faixas 
reflectoras tipo Siberia, tecido 
exterior em nylon/pvc; tem ainda 
um casaco amovivel no interior 
tambem com faixasreflectoras 
forrado em tecido xadrez. 
Disponivel dos tamanhos: S a XXL. 
Certificada pela EN 343- EPI de 1ª 
Categoria. 

Parka bicolor de alta visibilidade Neon VII, 
com faixas reflectoras da 3M, na cor 
Amarelo Fluorescente/Azul Marinho. Parka 
3 em 1 de alta visibilidade, impermeável e 
anti-intemperie,  em Poliuretano/Oxford. 
Possui um casaco interior com forro polar 
amovível, com mangas  amovíveis em 
tecido polar.  Costuras seladas, gola com 
capuz integrado, mangas com punho corta-
ventos, bolso para telemóvel.  Tamanhos: 
do S ao 3XL. Certificada pelas normas EN 
ISO 20471 (3,2) e EN 343 (2,2) cumpre o 
máximo da norma EN 471 (Classe 3). 

RAVSCP98

RAVPORC466
Blusão  de alta visibilidade Classic de cor 
Amarelo com encaixes em Preto com mangas 
amovíveis.  é  transpirável; tem forro de lã no 
interior; mangas, gola e forro amovíveis; bolso 
porta-identificaçao (badge);  cor preto em 
contraste. Produzido em tecido oxford 300D 
100% poliester com acabamento anti-
manchas e recoberto a poliuretano. Cor 
amarelo/preto. Tam.: S ao 3XL. Certificado 
pela EN 471 classe 3:2 e EN 343 classe 3:1.

RAVPWS467

Pa rka  Im p er me ável  d e  A .V.  
Laranja com Contraste. Tecido 
Oxford 300D, 100% Poliéster, 
com um acabamento resistente 
a manchas e acolchoado 100% 
Poliéster. Capuz Oculto, Costuras 
termo seladas e Fecho Zip de 
Dupla Via. Certificada pela EN 
ISO 20471 Class 3; EN 343 Class 
3:1; EN 342 0.503m² K/W(B), X, 
3, 2 e ANSI/ISEA 107 Class 3:2. 
Disponível em várias combinações e 
dos tamanhos XS a 3XL.



RINPORTK40
Casaco em softshell de 2 camadas 
unidas. O casaco inclui 2 bolsos 
laterais, um bolso com fecho de 
correr no peito para o telemóvel, 
punhos são ajustáveis. Casaco em 
tecido 100% poliéster, 90g unido a 
um micro polar 100% poliéster. 
Disponível em diversas cores e 
tamanhos.

RIN625100
Casaco Malha Polar 100% Poliester 
300grs, com fecho ate à cinta, tecido 
anti-peeling, costura ref. nos ombros 
e mangas, tem 2 bolsos oblíquos com 
fecho zip, elástico nos punhos. 
Disponível em várias cores e 
tamanhos

RINPROAPA323 
Casaco Softshell KARIBAN PROACT com 

mangas amovíveis, 300 g/m². Tecido respirável 
até 3000g/m2/24h e resistente à água até 

8000mm. Exterior: 95% poliéster / 5 % 
elastano. Camada intermédia respirável. 

Camada interior em micropolar. Fecho inteiro 
com detalhe reflector. 2 bolsos laterais com 
fecho e 1 bolso no peito c/fecho. Cores Azul 

Marinho; Preto e Cinza Titanium  tam. XS a 5XL

RINPORF465
Blusão Invernal 3 em 1 na  cor 
Azul Marinho. Gola de lã e 
mangas destacáveis, os bolsos 
tanto interiores como exteriores  
com fecho de correr. Em tecido 
Oxford 300D, 100% poliéster com 
acabamento resistente as 
manchas revestido a PU.  
Tam S-3XL.

Parka em ripstop linha Texo (tipo Mach) com cor em contraste. Forrada no interior e 
altamente transpiravel (classe 3 da norma EN 343). Proteção impermeável Tecido 

100% poliester revestido a pvc com 250 grs e forro interior  100% poliester. Faz 
conjunto com todos os outros produtos da linha Texo. Disponível nas cores 

Cinza/Laranja, Azul Marinho/Azul Porto e Preto/Cinza e dos tamanhos S ao XXL. 
Certificado pela EN 343 Classe 3:1.

RINPWTX30

CALPORTX87
Calça Texo Action, 60% Algodão 40% Poliéster 245g. 
Calça multibolsos com um bolso com fecho zip e um 

bolso de chapa traseiro. Disponível nas cores Cinzento 
Carvão, Preto, Azul Marinho e dos tamanhos S-3XL

CALPW1TX16

Calça Invernal multibolsos bicolor linha Texo forrada 
no interior (tipo Mach). Poliéster 245 grs.  Cores 

Cinza/Laranja, Azul Marinho/Azul Royal e Preto/Cinza 
Tam.: S ao XXL.

CASPORTX18
Casaco Forrado Texo 
Contrast TX18, Acolchoado 
100% Poliéster. Vários 
bolsos elástico na cintura e 
punhos ajustáveis por 
velcro.Cores Cinza/Laranja, 
Azul Marinho/Azul Royal e 
Preto/Cinza Tam.: S ao XXL.

POLPWATX40
Casaco em malha Polar linha Texo 
(tipo Mach) . Produzido em tecido 
100% poliester com 400 grs com 
tratamento anti-borboto.  tamanhos 
S ao 3Xdisponivel em 3 cores: Azul 
Marinho/Azul Royal, Cinza/Laranja 
e Preto/Cinza.

COLPW1TX13 POLPWTX20

JARPORTX12FTMPORTX15

Gama TX



CALSS31072

Calça mod. EDP Symbol c/2 bolsos laterais 
em cor azul marinho / CINZA 1 bolso 
traseiro, 1 bolso porta-metro, elástico na 
cinta, triplo pesponto em todas as 
costuras e reforços adicionais nos bolsos. 
Disponivel ainda em outras cores: verde, 
cinza e azul royal e dos tamanhos 40 ao 
62. Tecido 100% Algodão com gramagem: 
230g. Tem costuras TRIPLAS  e 
mosqueadas  . Certificado pela EN 340.

CAL30814

CAL30844 Calça Bicolor FUSION, cor Cinza/preto 
100% Algodão com 280grs. Aperto em zip, 
vários bolsos, costuras duplas e reforçadas 
com mosca.18 cores disponíveis. Pode ser 
personalizavel em versão 100% algodão 
fresco com 200 grs; 65% poliester + 35% 
algodão com 240 grs e ainda em vestuário 
Invernal com 100% algodão sanforizado 
com 350 grs, esta versao protege inclusive 
contra salpicos. 

BLUSS31082

Blusão Bicolor FUSION, cor Cinza/Preto 
100% Alg.com 280grs.  tecido 100% 

Algodão com 280 grs. Aperto frontal com 
fecho zip e com aperto em velcro, costuras 

duplas e reforçadas. 18 cores disponíveis. 
Versão 100% algodão com 200 grs; 65% 

poliester + 35% algodão com 240 grs e 
ainda em vestuário Invernal com 100% 
algodão sanforizado com 350 grs, esta 

versão protege inclusive contra salpicos. 
Tam. 38 ao 66. 

Blusao mod. EDP Symbol 
com dois bolsos, aperto 
por botoes com banda 
sobreposta. Muito 
elegante e confortavel. 
Produzido em tecido 100% 
algodao. Disponivel dos 
tamanhos 44 ao 62. 
Gramagem: 230g. 
Certificado pela EN 340.

BLU30815

Dispomos de uma gamas alargada de soluções no que respeita ao vestuário de trabalho






