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Luva de Combate a Incêndio Estrutural R-630/631

• Couro térmico durável Eversoft® na parte superior, na palma da mão.
• Costura em Kevlar® para durabilidade estrutural
• Constituição  Porelle® para respirabilidade e barreira impermeável
• Forrado com Kovenex® para resistência térmica e a chamas
• R-630 - Manguito de manoplas de pele térmica Eversoft®
• R-631 - Construção de pulseira Kevlar® de duas camadas com aba de 

couro para máxima flexibilidade

Luva de Salvamento Veicular R-313/314

• Proteção contra impacto TPR flexível nas juntas e dedos
• Alta visibilidade para maior segurança
• Sistema de pegada KevLoc na palma da mão e dedos aprimora a 

aderência
• Punho estendido com fecho de fole para impedir a entrada de detritos
• Palma de Kevlar costurada com acolchoamento
• Cores: Amarelo e Preto
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Luva de Salvamento Veicular R-327

• Barreira impermeável de Hipora para proteger as mãos de 
microorganismos como tuberculose, hepatite, Staph e HIV

• Proteção contra impacto TPR no topo da mão e dedos
• Junta integrada para proteção flexível
• Punho elástico e fole para impedir a entrada de vidro e detritos
• Cortar palm KevLoc resistente, polegar e painéis laterais
• Marcações reflexivas para maior visibilidade

Luva de Salvamento Veicular R-337

• Proteção contra impacto TPR no topo da mão e dedos
• Sistema de pegação KevLoc na palma da mão
• Alta visibilidade para maior segurança
• Áreas reflexivas nas pontas dos dedos e manguito
• Manguito de neoprene com fecho de polainas para impedir a entrada 

de detritos
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Luva de Resgate Ringers Gloves R-347

• Proteção contra impacto TPR no topo da mão e dedos
• design Knuckle TPR com dedos separados para flexibilidade
• Painéis de palma acolchoados KevLoc e pontas dos dedos
• Fechamento seguro do punho com fechamento da aba da tração de 

TPR
• Cores de alta visibilidade para maior segurança
• Marcações reflexivas para melhor visibilidade
• Costura em Kevlar
• Cores Vermelho e Alta Visibilidade

Luva de Resgate em Altura Ringers Gloves R-353/355

• Espuma acolchoada central para controle da corda na palma da mão
• Palmeira de couro sintético Premium e remendos na ponta do dedo
• Couro resistente entre os dedos para maior durabilidade
• Destreza incrível na ponta dos dedos permite a desatar nós sem retirar 

as luvas
• Fecho de punho seguro com aba elástica de puxar TPR
• Costura em Kevlar
• Cores disponíveis: Preto e Vermelho
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