
Conforto no dia a dia
do trabalhador.
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CONFORTO
COMPROVADO

1
5

3
2

Massa do calçado
Determina se o calçado é leve ou pesado.

NORMA NRB 14835

Distribuição de Pressão Plantar
Determina as intensidades dos picos de pressão da planta do pé 

durante o caminhar.

NORMA NRB 14836

Temperatura Interna
Determina a temperatura do pé, dentro do calçado, durante o caminhar.

NORMA NRB 14837
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Confira os passos 

que a Conforto

percorreu para atingir

o selo de calçado 

confortável.

52
4

6

Comportamento da FRS
Determina os níveis de absorção de impacto

 que o calçado oferece.

NORMA NRB 14838

Ângulo de Pronação do Calcâneo
Determina os índices de pronação do calcâneo que o calçado induz.

*Consulte os modelos disponíveis.

NORMA NRB 14839

Níveis de Percepção do Calce
Determina os níveis de conforto percebido pelo usuário.

NORMA NRB 14840
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Conforto, proteção e segurança sem abrir mão do estilo. 

Assim, a linha casual conta com calçados resistentes e 

elegantes, perfeitos para enfrentar o dia a dia em

ambientes mais formais e sociais.

Linha

CASUAL Segurança 
al iada à 
elegância.

S
V

2
2

S

S
V

1
1
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Tênis de segurança confeccionado em couro napa soft, com elástico 

nas lateriais. Possui palmilha interna removível em poliuretano ter-

moconformado com tratamento antimicróbios. Indicado para áreas 

que apresentem riscos de natureza leve e contra agentes abrasivos 

e escoriantes.

S V 4 8 /  Tênis Soft  de Elást ico

Preto

Branco

• Couro Napa Soft

• Couro Relax

• PU Bidensidade

Ref. 419

• Couraça

Termoconformada

• Aço

• Palmilha de

Não-tecido

CABEDAL

DISPONÍVEL EM

SOLADOS BIQUEIRAS PALMILHAS

Sapato ocupacional masculino, tipo social, confeccionado em couro 

vaqueta integral de estampa lisa, com elástico lateral. Possui palmi-

lha interna removível conformada em EVA com tratamento antimi-

cróbios. Indicado para serviços em áreas que apresentem riscos de 

natureza leve, uniformizando e garantindo conforto e proteção aos 

pés do usuário.

S V 2 2 /   Sapato Social  Mascul ino de Elást ico

Preto

Branco

Sapato ocupacional masculino, tipo social, confeccionado em couro 

vaqueta integral de estampa lisa, modelo amarrar. Possui palmilha 

interna removível conformada em EVA com tratamento antimicró-

bios. Indicado para serviços em áreas que apresentem riscos de na-

tureza leve, uniformizando e garantindo conforto e proteção aos 

pés do usuário.

Tênis de segurança confeccionado em couro napa soft, modelo 

amarrar. Possui palmilha interna removível em poliuretano termo-

conformado com tratamento antimicróbios. Indicado para áreas que 

apresentem riscos de natureza leve e contra agentes abrasivos e es-

coriantes.

S V 2 0

S V 4 4

/  Sapato Social  Mascul ino de Amarrar

/  Tênis Soft  de Amarrar

• Couro Relax
• Couro Liso

• Couro Relax
• Couro Liso

• PU Bidensidade 

Social Masculina

• PU Bidensidade 

Social Masculina

• Couraça 

Termoconformada

• Couraça

Termoconformada

• Palmilha de 

Não-tecido

• Palmilha de 

Não-tecido

CABEDAL

CABEDAL

DISPONÍVEL EM

DISPONÍVEL EM

SOLADOS

SOLADOS

BIQUEIRAS

BIQUEIRAS

PALMILHAS

PALMILHAS

• Couro Napa Soft

• Couro Relax

• PU Bidensidade 

Ref. 419

• Couraça

 Termoconformada

• Aço

• Palmilha de

Não-tecido

CABEDAL

DISPONÍVEL EM

SOLADOS BIQUEIRAS PALMILHAS

Preto

Preto

Branco

Branco
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Sapato ocupacional feminino, tipo social, confeccionado em couro 

vaqueta integral de estampa lisa, modelo Scarpin. Possui palmilha in-

terna removível conformada em poliuretano com tratamento antimi-

cróbios. Indicado para uniformização em geral, garantindo conforto 

e proteção aos pés da usuária.

S V 1 1 /  Sapato Social  Feminino Scarpin

Preto

Branco

Sapato ocupacional feminino, tipo social, confeccionado em couro 

vaqueta integral de estampa lisa, com elástico nas laterais. Possui pal-

milha interna removível conformada em poliuretano com tratamen-

to antimicróbios. Indicado para uniformização em geral, garantindo 

conforto e proteção aos pés da usuária.

S V 1 2 /  Sapato Social  Feminino de Elást ico

Preto

Branco

L I N H A
C A S U A L

Sapato ocupacional feminino, tipo social, confeccionado em couro 

vaqueta integral de estampa lisa, modelo amarrar. Possui palmilha in-

terna removível conformada em poliuretano com tratamento antimi-

cróbios. Indicado para uniformização em geral, garantindo conforto 

e proteção aos pés da usuária.

• Couro Relax
• Couro Liso

• Couro Relax
• Couro Liso

• Couro Relax
• Couro Liso

• PU Bidensidade

 Social Feminina

• PU Bidensidade 

Social Feminina

• PU Bidensidade 

Social Feminina

• Couraça 

Termoconformada

• Couraça

Termoconformada

• Couraça 

Termoconformada

CABEDAL

CABEDAL

CABEDAL

DISPONÍVEL EM

DISPONÍVEL EM

DISPONÍVEL EM

SOLADOS

SOLADOS

SOLADOS

BIQUEIRAS

BIQUEIRAS

BIQUEIRAS

S V 1 0 /  Sapato Social  Feminino de Amarrar

Preto

Branco

• Palmilha de 

Não-tecido

• Palmilha de

Não-tecido

PALMILHAS

PALMILHAS

• Palmilha de

Não-tecido

PALMILHAS
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Botina de segurança confeccionada em couro nobuck hidrofugado, 

modelo amarrar, cano acolchoado em tecido poliamida. Possui palmi-

lha interna removível conformada em EVA com tratamento antimi-

cróbios. Indicada para áreas que apresentem riscos de natureza leve, 

uniformizando e garantindo conforto e proteção aos pés e tornoze-

los do usuário.

B T 5 1 /   Botina Nobuck Mista

Botina de segurança confeccionada em couro nobuck hidrofugado, 

modelo amarrar e cano acolchoado. Possui palmilha interna remo-

vível conformada em EVA com tratamento antimicróbios. Indicada 

para áreas que apresentem riscos de natureza leve, uniformizando 

e garantindo conforto e proteção aos pés e tornozelos do usuário.

B N 5 1 /   Botina Nobuck

Sapato de segurança confeccionado em couro nobuck hidrofugado, 

modelo amarrar. Possui palmilha interna removível conformada em 

EVA com tratamento antimicróbios. Indicado para áreas que apre-

sentem riscos de natureza leve, uniformizando e garantindo confor-

to e proteção aos pés do usuário.

S N 6 0 /   Sapato Nobuck

• Couro Nobuck

Hidrofugado

• Couro Nobuck
 Hidrofugado com 
tecido Poliamida

• Couro Nobuck 

Hidrofugado

• PU Bidensidade

com Amortecedor 

de Impacto

• PU Bidensidade com 

Amortecedor de

Impacto

• PU Bidensidade com 

Amortecedor de

Impacto

• Couraça 

Termoconformada

• Plástica

• Composite

• Aço

• Couraça 

Termoconformada

• Plástica

• Composite

• Aço

• Couraça 

Termoconformada

• Plástica

• Composite

• Aço

• Palmilha de 

Não-tecido

• Palmilha de Couro

• Palmilha de 

Não-tecido

• Palmilha de Couro

• Palmilha de 

Não-tecido

• Palmilha de Couro

CABEDAL

CABEDAL

CABEDAL

DISPONÍVEL EM

DISPONÍVEL EM

DISPONÍVEL EM

SOLADOS

SOLADOS

SOLADOS

BIQUEIRAS

BIQUEIRAS

BIQUEIRAS

PALMILHAS

PALMILHAS

PALMILHAS

Preto

Verde

Café

Camel

Preto

Verde

Café

Camel

Preto

Verde

Café

Camel
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Linha

ELÉTRICA
Energia segura.

Para garantir o conforto e a segurança

dos profissionais atuantes em áreas que 

apresentem riscos de eletrocução e

descargas elétricas, a linha elétrica da 

Conforto investe em produtos resistentes

e à prova de choques.

S
V

6
2
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• Microfibra • PU Bidensidade 

Ref. 829

• Couraça 

Termoconformada

• Plástica

• Palmilha de 

Não-tecido

• Palmilha de Couro

CABEDAL

DISPONÍVEL EM

SOLADOS BIQUEIRAS PALMILHAS

Sapato de segurança confeccionado em microfibra, com elástico nas 

laterais, sem componentes metálicos. Possui palmilha interna remo-

vível em EVA com tratamento antimicróbios. Indicado para áreas que 

apresentem influência de energia elétrica, uniformizando e garantin-

do conforto e proteção aos pés do usuário.

S S 6 2 /  Sapato de Elást ico em Microf ibra

Preto

Branco

Calçado de segurança unissex, tipo sandália, confeccionado em cou-

ro vaqueta integral estampa relax, com fechamento em velcro, sem 

componentes metálicos. Possui palmilha interna removível em EVA 

com tratamento antimicróbios. Indicado para áreas que apresentem 

influência de energia elétrica, uniformizando e garantindo conforto 

e proteção aos pés do usuário.

S V 6 9 /  Sandál ia Unissex

• Couro Relax
• Couro Liso

* consulte 

disponibilidade de 

cores conforme o 

material

• PU Bidensidade 

Ref. 829

• PU Monodensidade 

com salto

• Couraça 

Termoconformada

• Plástica

• Palmilha de

Não-tecido

• Palmilha de Couro

CABEDAL

DISPONÍVEL EM

SOLADOS BIQUEIRAS PALMILHAS

Sapato de segurança confeccionado em couro vaqueta integral es-

tampa relax, modelo amarrar, sem componentes metálicos. Possui 

palmilha interna removível em EVA com tratamento antimicróbios.  

Indicado para áreas que apresentem influência de energia elétrica, 

uniformizando e garantindo conforto e proteção aos pés do usuário.

S V 6 0 5 3 0 /  Sapato de Amarrar sem  
Componentes Metál icos

• Couro Relax

• Couro Liso 

* consulte 

disponibilidade de 

cores conforme o 

material

• PU Bidensidade 

Ref. 829

• PU Monodensidade 

com salto

• Couraça 

Termoconformada

• Plástica

• Composite

• Palmilha de 

Não-tecido

• Palmilha de Couro

CABEDAL

DISPONÍVEL EM

SOLADOS BIQUEIRAS PALMILHAS

Cinza

Branco

Preto

Marrom

Cinza

Branco

Preto

Marrom

Cinza

Branco

Preto

Marrom

Sapato de segurança confeccionado em couro vaqueta integral es-

tampa relax, com elástico nas laterais, sem componentes metálicos. 

Possui palmilha interna removível em EVA com tratamento antimi-

cróbios. Indicado para áreas que apresentem influência de energia 

elétrica, uniformizando e garantindo conforto e proteção aos pés 

do usuário.

S V 6 2 /  Sapato de Elást ico

• Couro Relax

• Couro Liso

* consulte 

disponibilidade de 

cores conforme o 

material

• PU Bidensidade 

Ref. 829

• PU Monodensidade

com salto

• Couraça 

Termoconformada

• Plástica

• Composite

• Palmilha de

Não-tecido

• Palmilha de Couro

CABEDAL

DISPONÍVEL EM

SOLADOS BIQUEIRAS PALMILHAS
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L I N H A
E L É T R I C A

Sapato de segurança feminino confeccionado em couro vaqueta in-

tegral estampa relax, modelo amarrar, sem componentes metálicos. 

Possui palmilha interna removível em EVA com tratamento antimi-

cróbios. Indicado para áreas que apresentem influência de energia 

elétrica, uniformizando e garantindo conforto e proteção aos pés da 

usuária.

Sapato de segurança feminino confeccionado em couro vaqueta 

integral estampa relax, com elástico nas laterais, sem componentes 

metálicos. Possui palmilha interna removível em EVA com tratamen-

to antimicróbios. Indicado para áreas que apresentem influência de 

energia elétrica, uniformizando e garantindo conforto e proteção 

aos pés da usuária.

S V 4 5

S V 4 6

/  Sapato Feminino de Amarrar

/  Sapato Feminino de Elást ico  

Preto

Branco

Preto

Branco

• Couro Relax

• Couro Liso

• PU Bidensidade 

Ref. 419

• Couraça 

Termoconformada

CABEDAL

DISPONÍVEL EM

SOLADOS BIQUEIRAS

• Couro Relax

• Couro Liso

• PU Bidensidade

Ref. 419

• Couraça 

Termoconformada

CABEDAL

DISPONÍVEL EM

SOLADOS BIQUEIRAS

Preto

Branco

Botina de segurança em microfibra, com elástico nas laterais, sem 

componentes metálicos.  Possui palmilha interna removível em EVA 

com tratamento antimicróbios, Indicada para áreas que apresentem 

influência de energia elétrica, uniformizando e garantindo conforto 

e proteção aos pés e tornozelos do usuário.

B S 5 2 /  Botina de Elást ico em Microf ibra

• Microfibra • PU Bidensidade

Ref. 829

• Couraça 

Termoconformada

• Plástica

• Composite

• Palmilha de

Não-tecido

• Palmilha de Couro

• Protetor de

Metatarso

CABEDAL

DISPONÍVEL EM

SOLADOS BIQUEIRAS PALMILHAS

OUTROS

• Palmilha de

Não-tecido

PALMILHAS

• Palmilha de 

Não-tecido

PALMILHAS
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Botina de segurança confeccionada em couro vaqueta integral es-

tampa relax, com elástico nas laterais, sem componentes metálicos. 

Possui palmilha interna removível em EVA com tratamento antimi-

cróbios. Indicado para áreas que apresentem influência de energia 

elétrica, uniformizando e garantindo conforto e proteção aos pés e 

tornozelos do usuário.

B V 5 2 /  Botina de Elást ico

• Couro Relax
• Couro Liso

* consulte 

disponibilidade de 

cores conforme o 

material

• Borracha Nitrílica

• Borracha SBR

• PU Bidensidade 

Ref. 829

• PU Monodensidade

com salto

• Couraça 

Termoconformada

• Aço

• Plástica

• Composite

• Palmilha de Couro

• Palmilha 

Antiperfuro

• Protetor de 

Metatarso

CABEDAL

DISPONÍVEL EM

SOLADOS BIQUEIRAS PALMILHAS

OUTROS

Sapato ocupacional feminino, tipo social, confeccionado em couro 

vaqueta integral de estampa lisa, com elástico nas laterais, sem com-

ponentes metálicos. Possui palmilha interna removível conformada 

em poliuretano com tratamento antimicróbios. Indicado para áreas 

que apresentem influência de energia elétrica, uniformizando e ga-

rantindo conforto e proteção aos pés da usuária.

S V 1 2 /  Sapato Social  Feminino de Elást ico

Preto

Branco

• Palmilha de 

Não-tecido

PALMILHAS

• Couro Relax

• Couro Liso

• PU Bidensidade

 Social Feminina

• Couraça 

Termoconformada

CABEDAL

DISPONÍVEL EM

SOLADOS BIQUEIRAS

Botina de segurança confeccionada em couro vaqueta integral es-

tampa relax, modelo amarrar, sem componentes metálicos. Possui 

palmilha interna removível em EVA com tratamento antimicróbios. 

Indicado para áreas que apresentem influência de energia elétrica, 

uniformizando e garantindo conforto e proteção aos pés e tornoze-

los do usuário.

B V 5 1 5 3 0 /  Botina de Amarrar sem
Componentes Metál icos

• Couro Relax
• Couro Liso

* consulte 

disponibilidade de 

cores conforme o 

material

• PU Bidensidade 

Ref. 829

• PU Monodensidade

com salto

• Couraça 

Termoconformada

• Plástica

• Composite

• Palmilha de

Não-tecido

• Palmilha de Couro

• Palmilha 

Antiperfuro

CABEDAL

DISPONÍVEL EM

SOLADOS BIQUEIRAS PALMILHAS

Sapato ocupacional masculino, tipo social, confeccionado em cou-

ro vaqueta integral de estampa lisa, modelo amarrar, sem compo-

nentes metálicos. Possui palmilha interna removível conformada em 

EVA com tratamento antimicróbios. Indicado para áreas que apre-

sentem influência de energia elétrica, uniformizando e garantindo 

conforto e proteção aos pés do usuário.

S V 2 0 /  Sapato Social  Mascul ino de Amarrar

• Couro Relax

• Couro Liso

• PU Bidensidade

Social Masculina

• Couraça 

Termoconformada

• Palmilha de 

Não-tecido

CABEDAL

DISPONÍVEL EM

SOLADOS BIQUEIRAS PALMILHAS

Preto

Branco

Cinza

Branco

Preto

Marrom

Cinza

Branco

Preto

Marrom
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L I N H A
E L É T R I C A

Coturno de segurança confeccionado em couro vaqueta integral 

estampa relax, sem componentes metálicos. Possui palmilha inter-

na removível em EVA com tratamento antimicróbios. Indicado para 

áreas que apresentem influência de energia elétrica, uniformizando 

e garantindo conforto e proteção aos pés e tornozelos do usuário.

B V 7 2 /  Coturno em Couro

• Couro Relax
• Couro Liso

* consulte 

disponibilidade de 

cores conforme o 

material

• Borracha Nitrílica

• Borracha SBR

• PU Bidensidade 

Ref. 829

• PU Monodensida

de com salto

• Couraça 

Termoconformada

• Plástica

• Palmilha de 

Não-tecido

• Palmilha de Couro

• Zíper

CABEDAL

DISPONÍVEL EM

SOLADOS BIQUEIRAS PALMILHAS

OUTROS

Preto

Marrom

Sapato de segurança, confeccionada em couro vaqueta integral es-

tampa relax, com elástico nas laterais, sem componentes metálicos. 

Possui palmilha interna removível em material de não tecido agu-

lhado antiestático. Indicado para áreas que a presença da eletricida-

de estática representa risco potencial, uniformizando e garantindo 

conforto e proteção aos pés do usuário.

S V 6 2 5 7 0 /  Sapato de Elást ico Antiestát ico

• Couro Relax • PU Bidensidade 

Ref. 829

• Couraça

Termoconformada

• Plástica

• Não-tecido

agulhado

antiestático

CABEDAL

DISPONÍVEL EM

SOLADOS BIQUEIRAS PALMILHAS

Preto

Cinza

Sapato ocupacional masculino, tipo social, confeccionado em couro 

vaqueta integral de estampa lisa, com elástico lateral, sem compo-

nentes metálicos. Possui palmilha interna removível conformada em 

EVA com tratamento antimicróbios. Indicado para áreas que apre-

sentem influência de energia elétrica, uniformizando e garantindo 

conforto e proteção aos pés do usuário.

S V 2 2 /  Sapato Social  Mascul ino de Elást ico

Preto

Branco

• Couro Relax
• Couro Liso

• PU Bidensidade

Social Masculina

• Couraça

Termoconformada

• Palmilha de

Não-tecido

CABEDAL

DISPONÍVEL EM

SOLADOS BIQUEIRAS PALMILHAS
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Linha

INDÚSTRIA
Bem-estar e 
proteção aos 
prof issionais.

Para garantir proteção, conforto e 

bem-estar a profissionais de diversos 

setores da indústria e do mercado de 

trabalho, os calçados da linha

indústria e serviços contam com 

materiais de qualidade que conferem 

tranquilidade e segurança aos pés de 

quem faz a diferença no mercado.

B
V

5
5

S

e serviços

/  Sapato de Elást ico Antiestát ico
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Sapato de segurança confeccionado em microfibra, com elástico nas 

laterais. Possui palmilha interna removível em EVA com tratamento 

antimicróbios. Indicado para áreas que apresentem riscos de nature-

za leve, uniformizando e garantindo conforto e proteção aos pés do 

usuário.

S S 6 2 /   Sapato de Elást ico em Microf ibra

Preto

Branco

• Microfibra • PU Bidensidade

Ref. 829

• Couraça 

Termoconformada

• Plástica

• Palmilha de

Não-tecido

• Palmilha de Couro

CABEDAL

DISPONÍVEL EM

SOLADOS BIQUEIRAS PALMILHAS

Sapato de segurança confeccionado em couro vaqueta integral es-

tampa relax, modelo amarrar. Possui palmilha interna removível em 

EVA com tratamento antimicróbios. Indicado para serviços que apre-

sentem riscos de natureza leve, uniformizando e garantindo confor-

to e proteção aos pés do usuário.

S V 6 0 /  Sapato de Amarrar

• Protetor de 

Metatarso

OUTROS

• Couro Relax

• Couro Liso

• Couro Hidrofugado

* consulte 

disponibilidade de 

cores conforme o 

material

• Borracha Nitrílica

• Borracha SBR

• PU Bidensidade 

Ref. 829

• PU Monodensidade 

com salto 

• Couraça 

Termoconformada

• Aço

• Plástica

• Composite

• Palmilha de 

Não-tecido

• Palmilha de Couro

• Palmilha 

Antiperfuro

• Palmilha de Aço

CABEDAL

DISPONÍVEL EM

SOLADOS BIQUEIRAS PALMILHAS

L I N H A
I N D Ú S T R I A

E  S E R V I Ç O S

Sapato de segurança confeccionado em couro vaqueta integral es-

tampa relax, com elástico nas laterais. Possui palmilha interna remo-

vível em EVA com tratamento antimicróbios. Indicado para serviços 

em áreas que apresentem riscos de natureza leve, uniformizando e 

garantindo conforto e proteção aos pés do usuário.

S V 6 2 /  Sapato de Elást ico

• Couro Relax
• Couro Liso
• Couro Hidrofugado

* consulte 

disponibilidade de 

cores conforme o 

material

• Borracha Nitrílica

• Borracha SBR

• PU Bidensidade 

Ref. 829

• PU Monodensidade

com salto

• Couraça 

Termoconformada

• Aço

• Plástica

• Composite

• Palmilha de 

Não-tecido

• Palmilha de Couro

• Palmilha

Antiperfuro

• Palmilha de Aço

• Protetor de 

Metatarso

CABEDAL

DISPONÍVEL EM

SOLADOS BIQUEIRAS PALMILHAS

OUTROS

Cinza

Branco

Preto

Marrom

Cinza

Branco

Preto

Marrom
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Sapato de segurança feminino confeccionado em couro vaqueta inte-

gral estampa relax, com elástico nas laterais. Possui palmilha interna 

removível em EVA com tratamento antimicróbios. Indicado para ser-

viços que apresentem riscos de natureza leve, uniformizando e ga-

rantindo conforto e proteção aos pés da usuária.

S V 4 6 /  Sapato Feminino de Elást ico

Preto

Branco

• Couro Relax

• Couro Liso

• Couro Hidrofugado

• Microfibra

• PU Bidensidade 

Ref. 419

• Couraça 

Termoconformada

• Aço

• Palmilha de 

Não-tecido

CABEDAL

DISPONÍVEL EM

SOLADOS BIQUEIRAS PALMILHAS

Preto

Branco

Sapato de segurança feminino confeccionado em couro vaqueta in-

tegral estampa relax, modelo amarrar. Possui palmilha interna remo-

vível em EVA com tratamento antimicróbios. Indicado para serviços 

em áreas que apresentem riscos de natureza leve, uniformizando e 

garantindo conforto e proteção aos pés da usuária.

S V 4 5 /  Sapato Feminino de Amarrar 

• Couro Relax
• Couro Liso
• Couro Hidrofugado

• PU Bidensidade

Ref. 419

• Couraça 

Termoconformada

• Aço

• Palmilha de

Não-tecido

CABEDAL

DISPONÍVEL EM

SOLADOS BIQUEIRAS PALMILHAS

Calçado de segurança unissex, tipo sandália, confeccionado em 

couro vaqueta integral estampa relax, com fechamento em velcro. 

Possui palmilha interna removível em EVA com tratamento antimi-

cróbios. Indicado para serviços em áreas que apresentem riscos de 

natureza leve, uniformizando e garantindo conforto e proteção aos 

pés do usuário.

S V 6 9 /   Sandál ia Unissex

• Couro Relax
• Couro Liso

* consulte 

disponibilidade de 

cores conforme o 

material

• PU Bidensidade

Ref. 829

• PU Monodensidade 

com salto

• Couraça 

Termoconformada

• Plástica

• Palmilha de

 Não-tecido

• Palmilha de Couro

CABEDAL

DISPONÍVEL EM

SOLADOS BIQUEIRAS PALMILHAS

Tênis de segurança unissex confeccionado em couro vaqueta integral 

estampa relax, modelo amarrar. Possui palmilha interna removível 

em EVA com tratamento antimicróbios. Indicado para serviços em 

áreas que apresentem riscos de natureza leve, uniformizando e ga-

rantindo conforto e proteção aos pés do usuário.

T V 6 3 /  Tênis Unissex

• Couro Relax
• Couro Liso

* consulte 

disponibilidade de 

cores conforme o 

material

• PU Bidensidade

Ref. 829

• PU Monodensidade

com salto

• Couraça 

Termoconformada

• Plástica

• Palmilha de

Não-tecido

• Palmilha de Couro

CABEDAL

DISPONÍVEL EM

SOLADOS BIQUEIRAS PALMILHAS

Cinza

Branco

Preto

Marrom

Cinza

Branco

Preto

Marrom
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L I N H A
I N D Ú S T R I A

E  S E R V I Ç O S

Botina de segurança confeccionada em couro vaqueta integral es-

tampa relax, com elástico nas laterais. Possui palmilha interna remo-

vível em EVA com tratamento antimicróbios. Indicada para serviços 

em áreas que apresentem riscos de natureza leve, uniformizando 

e garantindo conforto e proteção aos pés e tornozelos do usuário.

B V 5 2 /  Botina de Elást ico

• Couro Relax
• Couro Liso
• Couro Hidrofugado

* consulte 

disponibilidade de 

cores conforme o 

material

• Borracha Nitrílica

• Borracha SBR

• PU Bidensidade 

Ref. 829

• PU Monodensidade 

com salto

• Couraça 

Termoconformada

• Aço

• Plástica

• Composite

• Palmilha de 

Não-tecido

• Palmilha de Couro

• Palmilha 

Antiperfuro

• Palmilha de Aço

CABEDAL

DISPONÍVEL EM

SOLADOS BIQUEIRAS PALMILHAS

• Protetor de Metatarso

Botina de segurança confeccionada em couro vaqueta integral es-

tampa relax, modelo amarrar. Possui palmilha interna removível em 

EVA com tratamento antimicróbios. Indicada para serviços em áreas 

que apresentem riscos de natureza leve, uniformizando e garantindo 

conforto e proteção aos pés e tornozelos do usuário.

B V 5 1 /  Botina de Amarrar

• Couro Relax

• Couro Liso

• Couro Hidrofugado

* consulte 

disponibilidade de 

cores conforme o 

material

• Borracha Nitrílica

• Borracha SBR

• PU Bidensidade 

Ref. 829

• PU Monodensidade

com salto

• Couraça

Termoconformada

• Aço

• Plástica

• Composite

• Palmilha de

Não-tecido

• Palmilha de Couro

• Palmilha

Antiperfuro

• Palmilha de Aço

CABEDAL

DISPONÍVEL EM

SOLADOS BIQUEIRAS PALMILHAS

• Protetor de Metatarso
OUTROS

OUTROS

Botina de segurança em microfibra, com elástico nas laterais. Possui 

palmilha interna removível em EVA com tratamento antimicróbios. 

Indicada para áreas que apresentem riscos de natureza leve, unifor-

mizando e garantindo conforto e proteção aos pés e tornozelos do 

usuário.

B S 5 2 /  Botina de Elást ico em Microf ibra

Preto

Branco

• Microfibra • PU Bidensidade 

Ref. 829

• Couraça 

Termoconformada

• Plástica

• Composite

• Aço

• Palmilha de 

Não-tecido

• Palmilha de Couro

CABEDAL

DISPONÍVEL EM

SOLADOS BIQUEIRAS PALMILHAS

• Protetor de 

Metatarso

OUTROS

Cinza

Branco

Preto

Marrom

Cinza

Branco

Preto

Marrom
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/   Coturno MistoB T 7 6

Preto

Coturno de segurança confeccionado em couro vaqueta integral es-

tampa relax. Possui palmilha interna removível em EVA com trata-

mento antimicróbios. Indicado para áreas que apresentem riscos de 

natureza leve e para uniformização em serviços militares, de guarda, 

portaria, etc. Garante conforto e proteção às pernas, tornozelos e 

pés do usuário.

B V 7 2 /  Coturno em Couro

Preto

Coturno de Segurança misto confeccionado em couro vaqueta inte-

gral estampa relax com laterais em lona. Possui palmilha interna re-

movível em EVA com tratamento antimicróbios. Indicado para áreas 

que apresentem riscos de natureza leve e para uniformização em ser-

viços militares, de guarda, portaria, etc. Garante conforto e proteção 

às pernas, tornozelos e pés do usuário.

Bota de segurança confeccionada em couro vaqueta integral estam-

pa relax com cano longo em raspa. Possui palmilha interna removí-

vel em EVA com tratamento antimicróbios. Indicada para serviços de 

soldador que ofereçam riscos de natureza média, oferecendo maior 

proteção contra respingos na região das pernas e garantindo con-

forto e segurança às pernas, tornozelos e pés do usuário.

B X 7 3 /  Bota Inteira com Cano em Raspa

• Couro Relax • Borracha Nitrílica

• Borracha SBR

• PU Bidensidade

Ref. 829

• Couraça 

Termoconformada

• Plástica

• Aço

• Composite

• Palmilha de 

Não-tecido

• Palmilha de Couro

CABEDAL

DISPONÍVEL EM

SOLADOS BIQUEIRAS PALMILHAS

Preto / Natural

• Couro Relax
• Couro Liso

* consulte 

disponibilidade de 

cores conforme o 

material

• Couro Relax
• Couro Liso

•Borracha Nitrílica

• Borracha SBR

• PU Bidensidade 

Ref. 829

• PU Monodensidade 

com salto

• Borracha Nitrílica

• Borracha SBR

• PU Bidensidade 

Ref. 829

• PU Monodensidade

com salto

• Couraça 

Termoconformada

• Aço

• Plástica

• Couraça

Termoconformada

• Aço

• Plástica

• Palmilha de 

Não-tecido

• Palmilha de Couro

• Palmilha de

Não-tecido

• Palmilha de Couro

• Zíper Lateral

• Zíper Lateral

CABEDAL

CABEDAL

DISPONÍVEL EM

DISPONÍVEL EM

SOLADOS

SOLADOS

BIQUEIRAS

BIQUEIRAS

PALMILHAS

PALMILHAS

OUTROS

OUTROS

Botina confeccionada em couro vaqueta integral estampa relax, com

fechamento em velcro. Possui palmilha interna removível em EVA 

com tratamento antimicróbios. Indicada para áreas que apresentem 

riscos de natureza leve, uniformizando e garantindo conforto e pro-

teção aos pés e tornozelos do usuário.

B V 5 5 /   Botina com Velcro

Preto

• Couro Relax
• Couro Liso
• Couro Hidrofugado

• Borracha Nitrílica

• Borracha SBR

• PU Bidensidade

Ref. 829

• PU Monodensidade

com salto

• Couraça 

Termoconformada

• Plástica

• Composite

• Palmilha de 

Não-tecido

• Palmilha de Couro

CABEDAL

DISPONÍVEL EM

SOLADOS BIQUEIRAS PALMILHAS

Marrom
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Bota de segurança confeccionada em couro vaqueta integral estam-

pa relax com cano longo em lona vinilizada. Possui palmilha interna 

removível em EVA com tratamento antimicróbios. Indicada para ser-

viços de soldador que ofereçam riscos de natureza média, oferecendo 

maior proteção contra respingos na região das pernas e garantindo 

conforto e segurança às pernas, tornozelos e pés do usuário.

B Y 7 3 /  Bota Inteira com Cano em Lona Vini l izada

• Couro Relax • Borracha Nitrílica

• Borracha SBR

• PU Bidensidade

Ref. 829

• Couraça 

Termoconformada

• Plástica

• Aço

• Composite

• Palmilha de

Não-tecido

• Palmilha de Couro

CABEDAL

DISPONÍVEL EM

SOLADOS BIQUEIRAS PALMILHAS

Bota de segurança confeccionada em couro vaqueta integral estam-

pa relax com cano longo. Possui palmilha interna removível em EVA 

com tratamento antimicróbios. Indicada para serviços de soldador 

que ofereçam riscos de natureza média, oferecendo maior proteção 

contra respingos na região das pernas e garantindo conforto e segu-

rança às pernas, tornozelos e pés do usuário.

B V 7 3 /   Bota Inteira em Vaqueta Relax

Preto

• Couro Relax • Borracha Nitrílica

• Borracha SBR

• PU Bidensidade

Ref. 829

• Couraça

Termoconformada

• Plástica

• Aço

• Composite

• Palmilha de 

Não-tecido

• Palmilha de Couro

CABEDAL

DISPONÍVEL EM

SOLADOS BIQUEIRAS PALMILHAS

L I N H A
I N D Ú S T R I A

E  S E R V I Ç O S

Preto / Amarelo
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Resistentes e confortáveis, os 

calçados da linha florestal foram 

criados para proteger os pés e 

pernas dos profissionais expostos 

a ambientes naturais, prevenindo 

acidentes como arranhões, cortes 

e perfurações.

B
X

7
0

S

FLORESTAL
Linha

Segurança e conforto 
para áreas externas.
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Bota de segurança confeccionada em couro vaqueta integral estam-

pa relax com cano longo em lona vinilizada, modelo amarrar. Possui 

palmilha interna removível em EVA com tratamento antimicróbios e 

reforço nos tornozelos. Indicada para serviços florestais que ofereçam 

riscos de natureza média, oferecendo proteção na região das pernas 

contra cortes e perfuros e garantindo conforto e segurança às pernas, 

tornozelos e pés do usuário.

B Y 7 0 /  Bota de Amarrar com Rano em 
Lona Vini l izada

Bota de segurança confeccionada em couro vaqueta integral estam-

pa relax com cano longo em raspa, modelo amarrar. Possui palmilha 

interna removível em EVA com tratamento antimicróbios e reforço 

nos tornozelos. Indicada para serviços florestais que ofereçam riscos 

de natureza média, oferecendo proteção na região das pernas con-

tra cortes e perfuros e garantindo conforto e segurança às pernas, 

tornozelos e pés do usuário.

Bota de segurança confeccionada em couro vaqueta integral estam-

pa relax com cano longo, modelo amarrar. Possui palmilha inter-

na removível em EVA com tratamento antimicróbios e reforço nos 

tornozelos. Indicada para serviços florestais que ofereçam riscos de 

natureza média, oferecendo proteção na região das pernas contra 

cortes e perfuros e garantindo conforto e segurança às pernas, tor-

nozelos e pés do usuário.

B X 7 0

B V 7 0

/  Bota de Amarrar com Cano em Raspa

/ Bota de Amarrar em Vaqueta Relax

• Couro Relax • Borracha Nitrílica

• Borracha SBR

• PU Bidensidade

Ref. 829

• Couraça 

Termoconformada

• Plástica

• Aço

• Palmilha de Couro
CABEDAL

DISPONÍVEL EM

SOLADOS BIQUEIRAS PALMILHAS

• Couro Relax • Borracha Nitrílica

• Borracha SBR

• PU Bidensidade 

Ref. 829

• Couraça 

Termoconformada

• Plástica

• Aço

• Palmilha de Couro
CABEDAL

DISPONÍVEL EM

SOLADOS BIQUEIRAS PALMILHAS

• Couro Relax • Borracha Nitrílica

• Borracha SBR

• PU Bidensidade 

Ref. 829

• Couraça 

Termoconformada

• Plástica

• Aço

• Palmilha de Couro
CABEDAL

DISPONÍVEL EM

SOLADOS BIQUEIRAS PALMILHAS

Preto

L I N H A
F L O R E S T A L

Preto / Natural

Preto / Amarelo
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/  Bota de Amarrar com Rano em 
Lona Vini l izada

Bota de segurança confeccionada em couro vaqueta integral estam-

pa relax com cano longo, modelo inteiro. Possui palmilha interna 

removível em EVA com tratamento antimicróbios. Indicada para ser-

viços florestais que ofereçam riscos de natureza média, oferecendo 

proteção na região das pernas contra cortes e perfuros e garantindo 

conforto e segurança às pernas, tornozelos e pés do usuário.

B Y 7 3 /  Bota Inteira com Cano em Lona Vini l izada

Preto

Bota de segurança confeccionada em couro vaqueta integral estam-

pa relax com cano longo, modelo inteiro. Possui palmilha interna 

removível em EVA com tratamento antimicróbios. Indicada para ser-

viços florestais que ofereçam riscos de natureza média, oferecendo 

proteção na região das pernas contra cortes e perfuros e garantindo 

conforto e segurança às pernas, tornozelos e pés do usuário.

B V 7 3 /  Bota Inteira em Vaqueta Relax

• Couro Relax • Borracha Nitrílica

• Borracha SBR

• PU Bidensidade 

Ref. 829

• Couraça 

Termoconformada

• Plástica

• Aço

• Composite

• Palmilha de

Não-tecido

• Palmilha de Couro

CABEDAL

DISPONÍVEL EM

SOLADOS BIQUEIRAS PALMILHAS

• Couro Relax • Borracha Nitrílica

• Borracha SBR

• PU Bidensidade

Ref. 829

• Couraça 

Termoconformada

• Plástica

• Aço

• Composite

• Palmilha de 

Não-tecido

• Palmilha de Couro

CABEDAL

DISPONÍVEL EM

SOLADOS BIQUEIRAS PALMILHAS

Bota de segurança confeccionada em couro vaqueta integral estam-

pa relax com cano longo em raspa, modelo inteiro. Possui palmilha 

interna removível em EVA com tratamento antimicróbios. Indicada 

para serviços florestais que ofereçam riscos de natureza média, ofe-

recendo proteção na região das pernas contra cortes e perfuros e ga-

rantindo conforto e segurança às pernas, tornozelos e pés do usuário.

B X 7 3 /   Bota Inteira com Cano em Raspa

• Couro Relax • Borracha Nitrílica

• Borracha SBR

• PU Bidensidade 

Ref. 829

• Couraça 

Termoconformada

• Plástica

• Aço

• Composite

• Palmilha de

Não-tecido

• Palmilha de Couro

CABEDAL

DISPONÍVEL EM

SOLADOS BIQUEIRAS PALMILHAS

Preto / Natural

Preto / Amarelo



22

Criada para atender a demanda de 

hospitais, restaurantes e serviços que 

prezam pelo conforto e bem-estar 

dos funcionários, a linha branca da 

Conforto traz calçados seguros e de 

qualidade que agregam aspectos 

como limpeza e organização em 

diversas áreas de atuação do mercado.

S
S

6
2

BRANCA
Linha

Conforto,  proteção
e tranqui l idade para 
os pés.
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Sapato ocupacional feminino, tipo social, confeccionado em couro 

vaqueta integral de estampa lisa, com elástico nas laterais. Possui 

palmilha interna removível conformada em poliuretano com trata-

mento antimicróbios. Indicado para uniformização em geral, garan-

tindo conforto e proteção aos pés da usuária.

S V 1 2 /  Sapato Social  Feminino de Elást ico

Preto

Branco

Sapato de segurança com traseiro baixo, tipo calce rápido, confec-

cionado em couro vaqueta integral estampa relax, com elástico nas 

laterais. Possui palmilha interna removível em EVA com tratamento 

antimicróbios. Indicado para serviços em áreas que apresentem riscos 

de natureza leve, uniformizando e garantindo conforto e proteção 

aos pés do usuário.

S V 6 1 /  Sapato de Calce Rápido

Preto

Branco

• Palmilha de

Não-tecido

PALMILHAS

• Couro Relax

• Microfibra

• PU Bidensidade

Ref. 829

• Couraça 

Termoconformada

• Aço

• Plástica

• Composite

• Palmilha de 

Não-tecido

• Palmilha de

Não-tecido

CABEDAL

DISPONÍVEL EM

SOLADOS BIQUEIRAS PALMILHAS

PALMILHAS

• Couro Relax

• Couro Liso

• PU Bidensidade 

Social Feminino

• Couraça 

Termoconformada

CABEDAL

DISPONÍVEL EM

SOLADOS BIQUEIRAS

• Couro Napa Soft

• Couro Relax

• PU Bidensidade

Ref. 419

• Couraça

Termoconformada

• Aço

CABEDAL

DISPONÍVEL EM

SOLADOS BIQUEIRAS

Tênis de segurança confeccionado em couro napa soft, com elástico 

nas laterais. Possui palmilha interna removível em poliuretano ter-

moconformado com tratamento antimicróbios. Indicado para áreas 

que apresentem riscos de natureza leve e contra agentes abrasivos 

e escoriantes.

S V 4 8 /  Tênis Soft  de Elást ico

Preto

Branco

Sapato de segurança feminino confeccionado em couro vaqueta in-

tegral estampa relax, com elástico nas laterais. Possui palmilha inter-

na removível em EVA com tratamento antimicróbios. Indicado para 

serviços que apresentem riscos de natureza leve, uniformizando e 

garantindo conforto e proteção aos pés da usuária.

S V 4 6 /  Sapato Feminino de Elást ico

• Couro Relax

• Microfibra

• PU Bidensidade

Ref. 419

• Couraça 

Termoconformada

• Aço

CABEDAL

DISPONÍVEL EM

SOLADOS BIQUEIRAS

Preto

Branco

• Palmilha de

Não-tecido

PALMILHAS
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L I N H A
B R A N C A

Bota de segurança confeccionada em microfibra, com forro em lã 

sintética. Indicada para áreas que apresentem incidência de baixa 

temperatura e umidade, tais como câmaras frias e frigoríficos, ga-

rantindo conforto e proteção às pernas, tornozelos e pés do usuário.

B S 7 1 /  Bota Câmara Fr ia em Microf ibra

Bota de segurança confeccionada em couro vaqueta integral estam-

pa relax, com forro em lã sintética. Indicada para áreas que apresen-

tem incidência de baixa temperatura tais como câmaras frias e frigo-

ríficos, garantindo conforto e proteção às pernas, tornozelos

e pés do usuário.

B V 7 1 /  Bota Câmara Fr ia em Vaqueta 

Preto

Branco

Preto

Branco

• Couro Relax

• Microfibra

• Borracha SBR

• Borracha SBR

• PU Bidensidade

• Couraça 

Termoconformada

• Plástica

• Aço

• Plástica

• Composite

CABEDAL

CABEDAL

DISPONÍVEL EM

DISPONÍVEL EM

SOLADOS

SOLADOS

BIQUEIRAS

BIQUEIRAS

Sapato de segurança confeccionado em microfibra, com elástico nas 

laterais. Possui palmilha interna removível em EVA com tratamento 

antimicróbios. Indicado para áreas que apresentem riscos de nature-

za leve, uniformizando e garantindo conforto e proteção aos pés do 

usuário.

S S 6 2 /  Sapato de Elást ico em Microf ibra

Preto

Branco

• Microfibra • PU Bidensidade

Ref. 829

• Couraça 

Termoconformada

• Plástica

• Palmilha de 

Não-tecido

• Palmilha de Couro

CABEDAL

DISPONÍVEL EM

SOLADOS BIQUEIRAS PALMILHAS
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Garantindo conforto e 

segurança aos profissionais 

que enfrentam os perigos do 

trânsito diariamente, a linha 

motociclista oferece calçados 

especialmente desenvolvidos 

para levar ainda mais proteção 

aos pés e pernas dos 

motociclistas profissionais.

B
V

8
8

S

MOTO
Linha

A proteção que você 
precisa para enfrentar o 
trânsito.
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Bota de proteção para motociclistas confeccionada em couro vaque-

ta integral estampa relax, com cano médio. Possui reforço/protetor 

de câmbio e detalhes acolchoados no cano. Possui palmilha interna 

removível em EVA com tratamento antimicróbios. Indicada para ser-

viços gerais de motociclista, garantindo conforto e proteção aos tor-

nozelos e pés do usuário.

B V 7 5 /  Bota Motocicl ista Cano Médio

Cores 
diversas

Cores 
diversas

Cores 
diversas

Bota de proteção para motociclistas confeccionada em couro vaque-

ta integral estampa relax, com cano longo. Possui reforço/protetor 

de câmbio e detalhes acolchoados no cano. Possui palmilha interna 

removível em EVA com tratamento antimicróbios. Indicada para ser-

viços gerais de motociclista, garantindo conforto e proteção aos tor-

nozelos e pés do usuário.

B V 7 9 /  Bota Motocicl ista Cano Longo

• Couro Relax

• Couro Hidrofugado

• Couro Relax

• Couro Hidrofugado

• Couro Relax

• Couro Hidrofugado

• Borracha Nitrílica

• Borracha SBR

• PU Bidensidade

• Borracha Nitrílica

• Borracha SBR

• PU Bidensidade

• Borracha Nitrílica

• Borracha SBR

• PU Bidensidade

• Couraça 

Termoconformada

• Plástica

• Couraça 

Termoconformada

• Plástica

• Couraça 

Termoconformada

• Plástica

• Palmilha de 

Não-tecido

• Palmilha de Couro

• Palmilha de

Não-tecido

• Palmilha de Couro

• Palmilha de 

Não-tecido

• Palmilha de Couro

• Palmilha de Aço

CABEDAL

CABEDAL

CABEDAL

DISPONÍVEL EM

DISPONÍVEL EM

DISPONÍVEL EM

SOLADOS

SOLADOS

SOLADOS

BIQUEIRAS

BIQUEIRAS

BIQUEIRAS

PALMILHAS

PALMILHAS

PALMILHAS

Bota de proteção para motociclistas confeccionada em couro vaque-

ta integral estampa relax, com cano curto. Possui reforço/protetor 

de câmbio e detalhes acolchoados no cano. Possui palmilha interna 

removível em EVA com tratamento antimicróbios. Indicada para ser-

viços gerais de motociclista, garantindo conforto e proteção aos tor-

nozelos e pés do usuário.

B V 8 8 /  Bota Motocicl ista Cano Curto
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Desenvolvida especialmente 

para levar mais proteção e con-

forto aos trabalhos manuais de 

diversos setores do mercado, a 

linha de luvas da Conforto conta 

com materiais de qualidade que 

conferem segurança e comodi-

dade aos profissionais.

L
2

1
Y

LUVAS Conforto e proteção para 
suas mãos.
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L 2 1 V 6 1 

L 1 4 V 6 2

L 2 1 Y 6 1

L 2 8 V 6 2

Luva de proteção modelo petroleira confeccionada em vaqueta inte-

gral, espessura 8/10 linhas, com reforço interno na palma e tira de re-

forço interno entre o polegar e o indicador. Possui elástico de ajuste 

no dorso. Acabamento do punho em viés. Indicada para proteção das 

mãos em serviços gerais que apresentem riscos de natureza média e 

onde haja contato com materiais abrasivos e/ou escoriantes.

Luva de proteção modelo rapel confeccionada em vaqueta integral, 

espessura 8/10 linhas e reforço externo especial na palma costurado 

com linha aramida. Possui elástico de ajuste no dorso. Acabamen-

to do punho em viés. Indicada para proteção das mãos em serviços 

gerais que apresentem atrito na palma da mão, riscos de natureza 

média e onde haja contato com materiais abrasivos e/ou escoriantes.

Luva de proteção modelo petroleira com face palmar em vaqueta, 

espessura 8/10 linhas e dorsal em lona vinílica, com reforço interno na 

palma e tira de reforço interno entre o polegar e o indicador. Possui 

elástico de ajuste no dorso. Acabamento do punho em viés. Indicada 

para proteção das mãos em serviços gerais que apresentem riscos de 

natureza média e onde haja contato com materiais abrasivos e/ou 

escoriantes.

Luva de proteção modelo bombeiro confeccionada em vaqueta in-

tegral, espessura 8/10 linhas, com reforço interno especial na palma 

e dorso almofadado. Possui velcro para ajuste do punho. Indicada 

para proteção das mãos em serviços gerais que apresentem riscos de 

natureza média e onde haja contato com materiais abrasivos e/ou 

escoriantes, especialmente para trabalhos de bombeiros.

/  Luva de Vaqueta

/ Luva Rapel

/  Luva de Vaqueta com Lona

/ Luva Bombeiro
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L 3 3 Y 6 0

L 2 2 V 6 0 

L 2 0 V M 7 5

L 2 3 V 6 0

Luva de proteção modelo motorista confeccionada em vaqueta in-

tegral com  detalhes em malha, espessura 8/10 linhas, com dedos 

cortados na primeira falange. Possui velcro para ajuste do punho. 

Acabamento do punho em viés. Indicada para proteção das mãos em 

serviços gerais que apresentem riscos de natureza leve, onde haja 

contato com materiais abrasivos e/ou escoriantes e haja necessidade 

de tato nas pontas dos dedos.

Luva de proteção instrumentista confeccionada em vaqueta integral 

e espessura 5/7 linhas. Possui elástico de ajuste no dorso. Acabamen-

to do punho em viés. Indicada para proteção das mãos em serviços 

gerais que apresentem riscos de natureza leve, onde haja contato 

com materiais abrasivos e/ou escoriantes e haja necessidade de tato.

Luva de proteção modelo frigorífica confeccionada em vaqueta es-

pessura 8/10 linhas, forrada com manta em fibra poliéster. Punho em 

malha. Indicada para proteção das mãos em locais de baixa tempera-

tura como câmaras frias e onde haja contato com materiais abrasivos 

e/ou escoriantes.

Luva de proteção modelo instrumentista confeccionada em vaqueta 

integral e espessura 5/7 linhas. Possui velcro para ajuste do punho. 

Indicada para proteção das mãos em serviços gerais que apresentem 

riscos de natureza leve, onde haja contato com materiais abrasivos e/

ou escoriantes e haja necessidade de tato.

/  Luva Motorista

/ Luva Instrumentista I

/  Luva Frigorí f ica

/ Luva Instrumentista I I
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L A N Ç A M E N T O

L 4 3 V R 3 0

L 4 2 I I 5 5

L 4 2 V R 3 0

Luva de proteção modelo soldador com mão em vaqueta integral 

espessura 8/10 linhas e punho em raspa grupon. Possui elástico de 

ajuste no dorso. Acabamento do punho em viés. Punho com opcio-

nais de medidas: 15 ou 20cm. Indicada para proteção das mãos em 

serviços gerais que apresentem riscos de natureza média e onde haja 

contato com riscos térmicos, materiais abrasivos e/ou escoriantes es-

pecialmente para trabalhos de soldadores.

Luva de proteção para alta temperatura confeccionada em couro 

ignifugado, forrada com fibra de poliéster. Punho de 25cm forrado 

com tecido algodão. Costura externa em aramida (resistente ao calor) 

e interna em algodão. Acabamento do punho em viés. Indicada para 

proteção das mãos em serviços gerais onde haja contato com riscos 

térmicos como calor e chamas.

Luva de proteção modelo cobertura com mão em vaqueta integral 

espessura 8/10 linhas e punho em raspa grupon. Possui tira de ajus-

te no dorso. Acabamento do punho em viés. Luva com opcionais de 

tamanhos conforme as luvas isolantes de borracha. Indicada para 

cobertura das luvas isolantes de borracha, protegendo-as de riscos 

mecânicos, agentes abrasivos e/ou escoriantes.

/  Luva Soldador

/ Luva Alta Temperatura

/ Luva de Cobertura

L S 2 7 6 0

Luva de proteção confeccionada em microfibra especial, com tira de reforço interno entre o po-

legar e o indicador. Possui elástico de ajuste no dorso. Acabamento do punho em viés. Indicada 

para proteção das mãos em serviços gerais que apresentem riscos de natureza média e onde haja 

contato com materiais abrasivos e/ou escoriantes.

/  Luva de Microf ibra
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Conforto no dia a dia
do trabalhador.

Rua Bartolomeu de Gusmão, 62

Bairro Rincão - Estância Velha/RS

51 3561.2801   51 3170.9505

conforto@conforto.com.br

FALE COM
A CONFORTO

CONFORTO.COM.BR 

/CONFORTOARTEFATOS


