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vft safety







Capacete vft1
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O capacete de bombeiro florestal vft1, com as normas EN16471, EN16473, EN 12492, EN 397 e EN 443, foi concebido 
com o objetivo de satisfazer as necessidades dos órgãos que intervêm em incêndios florestais. Oferece um alto nível 
de proteção, versatilidade com muitos acessórios e uma imagem moderna e diferenciada. istema de ventilação na 
parte superior para melhor evacuação de calor de acordo com a norma EN12492. O vft1 oferece maior proteção traseira 
devido ao design estrutural do cume e do anel traseiro.

Maior proteção
O capacete é fabricado em uma única peça de PC/ABS, sem adição de tintas. Seu design proporciona maior proteção lateral, ao 
contrário de outros capacetes no mercado, já que é mais comprido, protegendo assim uma maior área lateral.
Cores disponíveis: Amarelo, Azul, Laranja, Encarnado é Branco.
Cores de reflexivo: Amarelo o Cinza.

Normas
EN 16471, EN 16473, EN 397, EN 443 é EN 12492.

Dimensões: 27 x 24,5 x 19,3 cm

Peso (gramas): 750 g



vft safety
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Lanterna Led

Viseira PC longas Viseira PC curto

Lanterna Frontal Óculos de proteção 

Protecção Auditiva Tapanucas

Acessórios

Arnês interior multi-tamanho
O arnês interno de design multi-tamanho 52-68. 
Possui seis pontos de ancoragem e um sistema de 
ajuste por roleta com tecidos de couro, acolchoados, 
respiráveis, que tornam o arnês completamente 
ergonômico e confortável.

Nova queixeira ignífuga e couro
A nova queixeira ignífuga é a última grande melhoria 
na ergonomia. Possui 6 pontos de ajuste e regulação: 
perímetro do pescoço, altura das orelhas, altura x2, 
queixo. Queixeira deslizante e removível.



Capacete vft2
O novo capacete de bombeiro florestal vft2 com as normas EN16471, EN16473, EN 12492, EN 397 e EN 443 foi 
projetado para atender às necessidades dos órgãos envolvidos em incêndios florestais, proporcionando um elevado 
nível de protecção, dá versatilidade com uma infinidade de acessórios e uma imagem estética moderna e diferenciada. 
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Normas
EN 16471, EN 16473, EN 397, EN 443 é EN 12492.

Dimensões: 27 x 24,5 x 16,4 cm

Peso (gramas): 560 g

Maior proteção
O capacete é fabricado em uma única peça de PC/ABS, sem adição de tintas. Seu design proporciona maior proteção lateral, ao 
contrário de outros capacetes no mercado, já que é mais comprido, protegendo assim uma maior área lateral.
Cores disponíveis: Preto, Amarelo, Azul, Laranja, Encarnado é Branco.
Cores de reflexivo: Amarelo o Cinza.
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Lanterna Led

Viseira PC longas Viseira PC curto

Lanterna Frontal Óculos de proteção 

Protecção Auditiva Tapanucas

Acessórios

Arnês interior multi-tamanho
O arnês interno de design multi-tamanho 52-68. 
Possui seis pontos de ancoragem e um sistema de 
ajuste por roleta com tecidos de couro, acolchoados, 
respiráveis, que tornam o arnês completamente 
ergonômico e confortável.

Nova queixeira ignífuga e couro
A nova queixeira ignífuga é a última grande melhoria 
na ergonomia. Possui 6 pontos de ajuste e regulação: 
perímetro do pescoço, altura das orelhas, altura x2, 
queixo. Queixeira deslizante e removível.
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Capacete vft3
O novo capacete de bombeiro florestal vft3 com as normas EN16471, EN16473, EN 12492, EN 397, EN 443 é NFPA 
1977:2016 foi projetado para atender às necessidades dos órgãos envolvidos em incêndios florestais, proporcionando 
um elevado nível de protecção, dá versatilidade com uma infinidade de acessórios e uma imagem estética moderna e 
diferenciada. 

Normas
EN 16471, EN 16473, EN 397, EN 443, EN 12492 é NFPA 1977:2016.

Dimensões: 27 x 24,5 x 16,4 cm

Peso (gramas): 560 g

Maior proteção
O capacete é fabricado em uma única peça de PC/ABS, sem adição de tintas. Seu design proporciona maior proteção lateral, ao 
contrário de outros capacetes no mercado, já que é mais comprido, protegendo assim uma maior área lateral.
Cores disponíveis: Preto, Amarelo, Azul, Laranja, Encarnado é Branco.
Cores de reflexivo: Amarelo o Cinza.
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Lanterna Led

Viseira PC longas Viseira PC curto

Lanterna Frontal Óculos de proteção 

Protecção Auditiva Tapanucas

Acessórios

Arnês interior multi-tamanho
O arnês interno de design multi-tamanho 52-68. 
Possui seis pontos de ancoragem e um sistema de 
ajuste por roleta com tecidos de couro, acolchoados, 
respiráveis, que tornam o arnês completamente 
ergonômico e confortável.

Nova queixeira ignífuga e couro
A nova queixeira ignífuga é a última grande melhoria 
na ergonomia. Possui 6 pontos de ajuste e regulação: 
perímetro do pescoço, altura das orelhas, altura x2, 
queixo. Queixeira deslizante e removível.
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Óculos de Protecão vft
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Óculos de proteção vft com armação compacta para uma perfeita adaptação aos capacetes florestais da Vallfirest. 
Sistema de fixação rápida, câmara ventilada para evitar lesões e lentes com tratamento anti-embaciamento e anti-risco. 
Normas: EN 166, EN 170, EN 14458.

Armação
> Armação compacta.
> Cor - Preto.
> Certificação: VF EN 166 3 4 5 9 BT 2C-3 0068 CE.

Lente
> Tratamento anti-embaciamento e anti-risco.  
> Tratamento: AS + AF.
> Espessura: 2.8+0.5.
> Certificação: 2C-1.2 VF 1 BT 9 K N 0068 CE.

1. Dupla lente de policarbonato.
2. Suave elástico. Com duplo ajuste frontal rápido .
3. Banda de espuma antialérgica. Cinta de espuma suave antialérgica para encostar ao rosto. 
    Todo o material dos óculos é resistente ao fogo (elástico, armação, lente, etc.).

Peso (gramas) 120 gr  |  Ângulo de visão 220º | Largura de lente 17.5 cm | Dimensões 22 x 9 cm

Normas:  UNI EN 166:2004,  UNI EN 170:2003 é EN 14458



Máscara de Filtro de Fumaça vft

Normas: EN ISO 11612/08, EN 15614/07, EN 13688.

Composição: Viscosa FR 64%, Conex 30%, Twaron 5% ± 3, Fibra Antiestática 1% 

Cor: Amarelo

Peso: 120 g

Filtro intercambiável: EN 149:2001 FFP1.

Cavidade para filtro adaptável 

A nova Máscara Vallfirest para incêndios florestais protege o rosto da radiação, previne queimaduras de 360º e ajuda a 
reduzir a inalação de partículas de fumaça e cinzas. Graças ao filtro de partículas que abriga dentro.  

Com tecido de dupla camada, com padrão ergonômico de adaptação multicamadas.
Sistema duplo de velcro, o primeiro com fita de transporte não utilizada e o segundo velcro para ajuste facial. 
Fitas refletoras frontais.
Cavidade para filtro, facilmente intercambiável. Possui semi-estrutura moldável rígida para adaptação à cavidade nasal.
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Tapanucas vft
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Peça de roupa fabricada de uma única peça (FR de viscose de 64%, 30% Conex Twaron 5% ± 3 Fibra antiestático 1%), 
com um fecho central com dois auto aderente fita na parte superior. Existem seis pontos de fixação por fita auto-
adesivo para capacetes.

Protege a área do pescoço do vestuário contra o calor e chamas para os bombeiros florestais.

Regulamentos: EN 13688, EN ISO 11612/08, EN 15614/07.

Dimensões: Comprimento 34 cm; Largura 75 cm

Velcro frontal duplo para melhor proteção.

6 pontos de fixação.



Luvas de Bombeiro vft

19

Luvas de proteção para bombeiros florestais com reforço de palma especialmente adequado para todos os tipos de 
trabalho, onde é necessária uma boa proteção térmico-mecânica, mantendo um bom nível de conforto.

Características
> Luvas de proteção para bombeiros de 5 dedos.
> Reforço de palma.
> Cobertura externa de fibras Kevlar de 1,0 -1,2 mm de espessura.
> Membrana Sympatex.
> Punho creme de couro.
> Luvas de alta resistência.
> Punho equipado com uma capa refletora amarela.
> Tamanhos: 8 a 12.
> Regulamentos: PN EN 659 + A1 + AC.

vft safety



Casaco florestal Portugal 
Casaco ignifugo florestal, confecionado em tecido Klassik 260 de uma camada reforçada parte frontal e mangas para 
uma alta proteção no ataque direto e á fricção. Camada simples nas costas para uma maior respirabilidade.

Características ergonómicas
> Bolso porta rádios.
> Fecho de velcro para proteção do pescoço.
> Palas de bolsos sobredimensionadas para uso com luvas.
> Argola de encaixe para micro de rádio á altura do ombro.
> Fecho zip central de abertura rápida.
> Aba traseira com sistema de resgate DRD.
> Fecho de velcro.
> Sistema DRD.
> Velcro para identificação no peito.
> Palas dos bolsos sobredimensionadas.
> Refletores de alta visibilidade.
> Fecho zip.
> Punhos ajustáveis com velcro ignífugo.
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Isolamento térmico
Tecido KassiK 260 para um perfeito isolamento térmico e de radiação do utilizador. Gola sobre elevada na parte posterior para 
proteção da nuca. Bandas reflectoras de alta visibilidade na frente, braços e costas.

Resistência
Resistência especial á fricção e ao desgaste próprio do meio florestal. Punhos ajustáveis con velcro ignifugo. 4 bolsos frontais 
permitindo abertura fácil com luvas, um deles adaptado para rádio portátil. Velcro para identificação no peito.



Calça florestal Portugal

Norma

EN 15614 | Requisitos mínimos para vestuário de proteção do utilizador quando é usado na luta contra incêndios e atividades florestais.

EN 13688 | Vestuario de proteção. Requisitos Gerais.

EN 11612 | Roupa de Proteção contra o calor e chamas.

EN 1149-5 | Roupas de proteção, propriedades electrostáticas. Requisitos de comportamento de material e design. 
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Calça ignífuga de intervenção para bombeiros florestais confecionada em tecido de uma camada Klassik 260. Design 
largo para facilitar a liberdade de movimento e bandas refletoras em ambas as pernas.

Isolamento Térmico 
Tecido KassiK 260 para um perfeito isolamento térmico e uma maior proteção á radiação no ataque directo. Tecido de uma 
camada para uma maior respirabilidade. 

Resistência 
Resistência especial á fricção e desgaste próprio do ambiente florestal. Bolso duplo nas laterais do joelho com aba de grandes 
dimensões para fácil abertura com luvas. Dois bolsos frontais franceses oblíquos. Reforço de dupla camada na parte traseira 
e joelhos para maior resistência ao contato com o ambiente natural. A cinta é de 60 mm de largura, de duplo tecido. Cosida e 
reforçada com costura na parte superior. Fecho frontal por botão e zíper.  sete passadores que permitem a passagem de um 
cinto de 100 mm de largura.

Visibilidade
Refletores tribanda de alta visibilidade colocados na parte inferior de cada perna.

Especificações Técnicas
> Composição do tecido: Kermel 49% | Viacose FR 49 % | fibras antiestáticas 2 % 
> Gramagem do tecido : 260 g/m2. 
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A Mochila  Xtreme Pack novo conceito de mochila florestal desenvolvido pela Vallfirest e os profissionais mais 
exigentes para melhorar a ergonomia e a segurança dos bombeiros florestais.

Preparado para transportar o equipamento de autoproteção. O novo arnês ergonômico e respirável permite distribuir 
otimamente os diferentes elementos e seu peso no dorso do bombeiro, permitindo movimentos livres e ágeis.

Cinturão auto-configurável com sistema Molle, opção de múltiplos e diferentes acessórios. O cinturão incorpora uma 
bexiga de hidratação de 2,8  litros e ao mesmo tempo permite a autoconfiguração pessoal dos acessórios ou bolsos.

Arnês ergonômico e respirável

Cinturão 
auto-configurável 

Bexiga
HIDRAPACK

2.8L

Xtreme Pack
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Características 
> Peso: 1,25 kg
> Tamanhos arnés: (S-M) e (L-XL).
> Cores: Laranja, Preto e Cinza.
> Bandas refletoras de alta visibilidade.
> Sistema de hidratação 2.8 l.
> Tanque aprovado pela FDA, livre de PVC e BPA.
> Materiais: Cordura 1000 é Malla.
> Garantía: 2 años.



Xtreme Shelter
Refugio ignífugo portátil retardador de fogo contra radiação de calor.
O abrigo à prova de fogo com nível de proteção A1, B1 e C1 foi projetado para oferecer um alto nível de isolamento 
contra radiação de calor em uma situação limite. Design reduzido para uso dentro da posição fetal. O Abrigo de 
Incêndio Xtreme Shelter juntamente com o equipamento de respiração Micro-K são a proposta de realizar uma 
manobra de autoproteção em incêndio florestal, em caso de aprisionamento. Antes de sua implantação, é necessário 
seguir o protocolo LACES e localizar uma área segura além do alcance da chama direta. Graças à nova configuração 
de camadas têxteis, o Xtreme Shelter oferece um maior nível de proteção e isolamento do que outros produtos no 
mercado.

Norma
Certificado CE

UNE - EN ISO9151:1995

UNE - EN ISO11612:2010

UNE - EN ISO6942:2002

nível de proteção: A1, B1, C4

Modelos (Xtreme é Standar)

Dimensões de
dobramento: 
39x17x6 cm

Rendimiento contra radiação de calor 

Material: Aluminio | Fibra | Tecstar

Pode ser transportado no XtremePack.
 Removível sem retirar a mochila
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Características 
> Peso: 1,35 kg
> Materiais: Alumínio | Fibra | Tecstar.
> É o abrigo à prova de fogo com menos peso e volume do mercado.
> Dimensões: 120 x 60 x 60 cm

vft safety



Standar Shelter

Projetada com as dimensões ideais para transportar e remover o Abrigo à Prova de Fogo sem remover a Mochila 
Extintora vft 20L. Também ideais para transportar a Mochilas Truenorth: Fireball, Firefly é Spitfire.

O Standar Shelter com nível de proteção A1, B1 e C1. Ele foi projetado para oferecer um alto nível de isolamento contra 
radiação de calor em uma situação limite. Design reduzido para uso dentro da posição fetal. O Abrigo de Incêndio 
Standar Shelter juntamente com o equipamento de respira ção Micro-K são a proposta de realizar uma manobra 
de autoproteção em incêndio florestal, em caso de aprisionamento. Antes de sua implantação, é necessário seguir 
o protocolo LACES e localizar uma área segura além do alcance da chama direta. Graças à nova configuração de 
camadas têxteis, o Xtreme Shelter oferece um maior nível de proteção e isolamento do que outros produtos no 
mercado.

Características 
> Peso: 1,45 kg
> Materiais: Alumínio | Fibra | Tecstar.
> É o abrigo à prova de fogo com menos peso e volume do mercado.
> Dimensões: 120 x 60 x 60 cm
> Dimensões de dobramento: 39 x 21 x 6,5 cm
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Norma
Certificado CE

UNE - EN ISO9151:1995

UNE - EN ISO11612:2010

UNE - EN ISO6942:2002

Nível de proteção: A1, B1, C4



Máscara Micro-K
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Único no mundo da segurança, Micro-K é um dispositivo 
de oxigénio químico projetado para incêndios vazamentos 
florestais, proteção respiratória e garantir plenamente 
adaptado para tais situações. Usado por muitos anos, o 
Fenzy Micro-K tem sido elogiado pelos departamentos de 
combate a incêndio em todo o mundo depois de inúmeras 
missões em condições reais. 

Este equipamento fornece um meio de sobrevivência 
projetado para proteger o usuário quando cercado pelas 
chamas, ou quando se torna necessário para escapar. 
Permite que o usuário escapar rapidamente o fogo, 
graças a um design inteligente assegura uma colocação 
extremamente rápida proporcionando proteção 
respiratória contra os riscos inerentes a incêndios florestais 
(toxicidade de partículas de fumaça, queimando monóxido 
de vias aéreas, carbono, anoxia, etc). 

O Fenzy Micro-K é um uso único EPR, utilizando superóxido 
de potássio (KO2): humidade e dióxido de carbono exalado 
pelo utilizador permite que o oxigénio libertação KO2 e 
absorver o CO2. Quando activado, gera oxigénio suficiente 
para assegurar um mínimo de seis minutos vida (sob 
condições: taxa respiratória, os níveis de stress, etc.).

Características
> Compacto e leve.
> Se pendura do cinto.
> Embalagem A Vácuo «tear Starter».     
> Máscara do fácil fixação ao capacete. 
> Um sistema especial do respiração.
> Nnão necessita de manutenção.  
> Bolsa de transporte para uma protecção prática e económica ao cremalheira  YKK®.
> Com um tempo estimado de vida útil de 5 anos. 
> Material da bolsa: Polyamida altamente resistente.

Bolsa de transporteForma de utilização Detalhe  en bolsa

0194
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Xtreme Kit

28

A mochila Xtreme Pack am novo arnês ergonômico e respirável permite distribuir otimamente os diferentes elementos 
e seu peso no dorso do bombeiro, permitindo movimentos livres e ágeis.

O abrigo à prova de fogo  Xtreme Shelter, om nível de proteção A1, B1 e C1 foi projetado para oferecer um alto nível de 
isolamento contra radiação de calor em uma situação limite.

O dispositivo de oxigénio químico Micro-K, projetado para proteger o usuário quando cercado pelas chamas, ou 
quando se torna necessário para escapar. Permite que o usuário escapar rapidamente o fogo, graças a um design 
inteligente assegura uma colocação extremamente rápida proporcionando proteção respiratória contra os riscos 
inerentes a incêndios florestais (toxicidade de partículas de fumaça, queimando monóxido de vias aéreas, carbono, 
anoxia, etc). 
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El Xtreme Kit é um conjunto de 3 produtos concebidos como um só, formando um kit que oferece bombeiro florestal 
uma equipe completa de auto-protecção em caso de aprisionamento.

Xtreme Pack
> Peso: 1,25 kg
> Tamanhos arnés (S-M) y (L-XL).
> Sistema de hidratação 2.8 l.

Xtreme Shelter
> Peso: 1,35 kg
> EN ISO9151:1995; EN ISO11612:2010.
> EN ISO6942:2002; Niveles: A1, B1, C4.
> Dimensões de dobramento: 39 x 17 x 6 cm.

Micro-K
> Peso: 800 g
> Compacto e leve.
> Se pendura do cinto.
> Embalagem A Vácuo «tear Starter».
> Máscara do fácil fixação ao capacete.
> Material da bolsa: Polyamida altamente resistente.
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1. Compromisso de respeitar requisitos, 
exigências e expectativas explícitas e implícitas 
de nossos clientes, bem como requisitos legais e 
regulamentares. 

2. Divulgar objetivos em todos os níveis de nossa 
estrutura em termos de qualidade de nossos 
produtos, objetivos econômicos, recursos 
humanos e critérios de qualidade. 

3. Implementar indicadores de qualidade e 
controlar nível de progresso da mesma, de modo 
que nos permite conhecer e garantir a qualidade 
dos produtos e o nível desejado pelo nosso 
cliente. 

4. Garantir que as condições de trabalho sejam 
ótimas, avaliando os riscos que podem ocorrer 
nos processos, eliminando-os o máximo possível 
e reduzindo os avaliados. 

5. Desenvolver programas contínuos de 
treinamento visando à melhor qualificação de 
nossos trabalhadores, envolvendo, assim, todo 
o pessoal na consecução de todos os objetivos 
estabelecidos neste documento. 

6. Consolidar o processo de melhoria contínua no 
desempenho de todas as atividades realizadas na 
empresa, adquirindo a direção no compromisso 
de melhorar continuamente o sistema de 
qualidade. 

7. Incentivar e alcançar um ambiente motivador 
para todos os membros da empresa. 

8. Seja respeitoso com o meio ambiente 
reduzindo a poluição, o desperdício e sendo 
eficiente no consumo de combustível. 

9. Mantenha a visão de se tornar uma empresa 
líder na referência europeia e internacional do 
mercado na concepção e desenvolvimento 
de equipamentos e ferramentas profissionais 
para combate aos incêndios florestais, 
inovando soluções de design que fornecem aos 
profissionais mais Segurança, mais ergonomia 
e mais eficiência, melhorando continuamente 
essas ferramentas com base nas reais 
necessidades dos profissionais e nas lições 
aprendidas. A administração torna essa política 
acessível e a disponibiliza aos seus clientes, a 
todos os seus funcionários, fornecedores e ao 
público em geral. Política de atualização através 
de revisões periódicas, coincidindo com os 
comentários do sistema de gestão a fim de ter 
em conta as mudanças nas condições ambientais 
e as informações recebidas. Neste sentido, a 
gestão provê e proverá todos os meios humanos, 
técnicos e econômicos necessários para atingir 
os objetivos e metas estabelecidos, programados 
e periodicamente.

A direção

POLÍTICA DE QUALIDADE 
 
A atividade que a empresa Vallfirest Tecnologias Forestales S.L. considera de acordo 
com a qualidade exigida pela Norma Internacional ISO 9001: 2015 concepção, 
fabrico e venda de equipamentos e materiais para a extinção do incêndios florestais a 
declaração de política emitida pela administração inclui linhas estratégicas: 
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Vallfirest Tecnologias Forestales SL.
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Global solutions for wildland fire.


