
Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentadas por numerosos estudos laboratoriais e validadas pela nossa longa experiência. Contudo, e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, 
assim como as técnicas de aplicação de produto, que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre testes prévios com os materiais a utilizar e com a vossa própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto, é efetuada sob a exclusiva responsabilidade 
do utilizador, não podendo o fornecedor ser responsabilizado por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.
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Proteção do Corpo

PRODUTOS ASSOCIADOS

Sapatos proteção

Óculos proteção

Máscaras proteção

Protetores auriculares

PRInCIPAIS vAnTAgenS

PRInCIPAIS vAnTAgenS

✓ Tecido algodão revestimento interior 
em poliéster

✓ Total 12 bolsos (internos e externos)

✓ Ventilado nas costas

✓ Tecido policotton 200g

✓ 4 bolsos

✓ Punhos elásticos

Colete de 2 camadas, feito em algodão (tecido externo) e poliéster (tecido interno). Fecho eclair na frente. 

7 bolsos com velcro, 2 bolsos com fecho eclair, 1 bolso para telémovel e 2 bolsos grandes nas costas.

Costas ventiladas para maior conforto.

Bata de Trabalho

Colete Instalador

Descrição do Produto

Descrição do Produto

Vestuário de Trabalho

CóDIgO DeSCRIçãO
TAmAnhO

(eU)
QTD. 

embAlAgem

005105002210 Bata Trabalho S 1 Uni.

005105002220 Bata Trabalho M 1 Uni.

005105002230 Bata Trabalho L 1 Uni.

005105002240 Bata Trabalho XL 1 Uni.

CóDIgO DeSCRIçãO
TAmAnhO

(eU)
QTD. 

embAlAgem

005102001310 Colete Instalador M 1 Uni.

005102001320 Colete Instalador L 1 Uni.

005102001330 Colete Instalador XL 1 Uni.

Bata de trabalho, em policotton (65% poliéster, 35% algodão). De grande resistência, ideal para todo o 

tipo de actividades. 2 bolsos no peito (1 deles com fecho) e 2 bolsos na cintura. Botões na frente, gola em 

dobra e punhos elásticos.

material   Policotton (Poliéster 65% / Algodão 35%)

bolsos 4

Cor Azul

gramagem tecido 200g

Peso 460g

Tamanhos S / M / L / XL

material externo  Algodão

gramagem tecido externo 200g

Revestimento interior 100% Malha poliéster

gramagem revestimento interior 50g

bolsos 12

Cor Bege / Azul

Peso 320g

Tamanhos M / L / XL


