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Óculos de segurança, constituídos de armação
confeccionada em uma única peça injetada de
PVC verde, dotada de 4(quatro) válvulas para
ventilação indireta e aberturas para o encaixe de
duas oculares redondas. As oculares possuem
soquetes rosqueáveis, os quais permitem a
ﬁxação de ﬁltros de luz na tonalidade 6. A armação
cobre toda a região em torno dos olhos e é ajustada
ao rosto do usuário por meio de um tirante elástico.
ÓCULOS
C.A. 17573
Item
Código
0000
000

Óculos de segurança constituído de armação
e visor confeccionados em uma única peça
de policarbonato, apoio nasal em PVC macio
hastes em NYLON inclináveis tipo espátula
em material plástico e semi-haste vasada
que permite o ajuste do tamanho.

Emb
um

Emb
um

Design moderno, com proteção frontal e
parcialmente lateral. Formato leve que
envolve a face e permite boa aderência.
Lente formada por uma única péça.
Protetor nasal universal. Filtra 99.9% da
radiação uv. Exelente relação
custo/benefício. (INCOLOR)

Proteção visual contra partículas volantes,
esse óculos 3M VIRTUA ST é fabricado no
Brasil com custo/benefício atrativo, design
moderno, muito conforto, ﬁltam 99% da
radiação uv, e tem a qualidade garantida 3M.
(CINZA)
ÓCULOS / 3M VIRTUA
C.A. 15.649
Item
Código
0000
000

VULCANO2
C.A. 35.267
Item
Código
0000
000
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ÓCULOS / SPARROW
C.A. 18.069
Item
Código
0000
000
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Óculos de segurança
modelo ampla visão tipo RJ.
Visor plástico. Aprovado
para proteção dos olhos
contra impactos volantes
frontais de partículas sólidas.
1-Incolor
2-Cinza/Fumê
3-Amarelo
4-Ray Ban

Design moderno, com proteção frontal e
parcialmente lateral. Formato leve que
envolve a face e permite boa aderência.
Lente de policarbonato que ﬁltram 99.9%
da radiação uv. E não contem substâncias
conhecidas ou suspeitas de provocar
danos ao usuário. (INCOLOR)

ÓCULOS TIPO RJ
Item
0000

Código
000
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ÓCULOS / PIGEON
C.A. 18.065
Item
Código
0000
000
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Proteção Visual

Lentes em policarbonato com tratamento
antiriscos. Abas laterais de proteção.
Hastes reguláveis. Proteção contra raios
UVA e UVB. Apoio nasal e proteção lateral
no mesmo material da lente. Haste com
ajuste de comprimento para melhor
adaptação ao rosto do usuário.
ÓCULOS / FÊNIX
C.A. 9.722
Item
Código
0000
000

Óculos de segurança com armação e visor
confeccionado em uma unica peça de
policarbonato. Hastes do tipo espátula, com
6 fendas para ventilação. Também em
policarbonato, as lentes oferecem uma
proteção visual multidirecionais. Proteção
contra raios UVA e UVB.
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Os óculos 3M Virtua são fabricados no Brasil
com custo/beneﬁcio atrativo, design moderno,
muito conforto e a qualidade garantida de
quem é líder mundial em técnologia: 3M.
3M VIRTUA
C.A. 15.649
Item
Código
0000
000
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A ampla visão mais consagrada do mercado.
Modelo futurista e discreto para proteger
contra respingos de substâncias químicas e
impáctos de partículas volantes. Sua lente
melhora a óptica e oferece visão superior e
periférica. Ajuste rápido da faixa de cabeça.
Seu revestimento exclusivo DURASTREME
anti-risco por fora e anti-embaçamento por
dentro.

Proteção moderna e econômica para os
olhos, com material confortável e hastes
esportivas que proporcionam um ajuste
perfeito.

UVEX A700
C.A. 18.822
Item
Código
0000
000

ÓCULOS / NETUNO
C.A. 16.462
Item
Código
0000
000
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UVEX Stealth
C.A. 19.072
Item
Código
0000
000
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Óculos de segurança produzido em tela de
nylon, com bordas e proteção lateral
injetadas em polietileno em média densidade,
elástico para ﬁxação com regulagem
.
C.A.
Item
0000

Código
000
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Proteção Visual

