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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
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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.
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