
SAFETY
NOVOS PRODUTOS DE PREVENÇÃO 

E SEGURANÇA

DESCUBRA AS NOVIDADES!



ATLANTIDA TH KIDS 98911

04

06

Máscara reutilizável em tecido, 100% algodão, para criança com 2 camadas. 
Incluído ajuste nasal removível e com 2 pregas, garantindo melhor ajuste à 
zona a proteger. Máscara confortável e respirável, certificada pelo CITEVE 
com nível 3 (70% CWA 17553) que garante um nível de retenção de partículas 
de 70% e um nível de respirabilidade de 15l/min, ao longo de 25 ciclos de 
lavagem. Adequado para a população em geral; não é um dispositivo médico. 
Ver no folheto informativo as recomendações de utilização, conservação 
e limpeza. Fornecido em polybag.  Os produtos com impressão devem ser 
lavados a uma temperatura máxima de 30ºC. Não passar a ferro a impressão. 
     Máscara: 150 x 90 mm | Elásticos (no mesmo tecido que a máscara): 160 
mm

TRANSFER 50 x 20 mm

NOVOS PRODUTOS

Desde
€ 2.89
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Sublimation Mask Holder 75076

Sublimation Mask Holder Duo 75077

Lanyard de sublimação com VELCRO® para segurar 
máscara de proteção ao pescoço. Lanyard personalizada 
Original Lanyards® em poliéster com personalização 
em sublimação de um dos lados da fita. Produto versátil 
e prático que permite segurar todo o tipo de máscara 
de proteção através de sistema de VELCRO®. Pode ser 
usado com a opção extra de fecho de segurança. 
     15 x 750 mm

SUBLIMAÇÃO 15 x 750 mm

Lanyard de sublimação com VELCRO® para segurar 
máscara de proteção ao pescoço. Lanyard personalizada 
Original Lanyards® em poliéster com personalização 
em sublimação dos dois lados da fita. Produto versátil 
e prático que permite segurar todo o tipo de máscara 
de proteção através de sistema de VELCRO®. Pode ser 
usado com a opção extra de fecho de segurança. 
     15 x 750 mm

SUBLIMAÇÃO 15 x 750 mm

NOVOS PRODUTOS

Desde

Desde
€ 0,70

€ 0.64
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KLINE 500 94923REFLASK 500 94913

06
06

Gel higienizante em frasco PET de 500 ml com doseador. 
Formulação com aproximadamente 70% de álcool. É um 
produto cosmético. 
ø 85 x 150 mm

UV DIGITAL 40 x 20 mm

Frasco com doseador em PE e PP, com capacidade 
até 500 ml. Frasco recarregável e reutilizável. 
ø85 x 150 mm

UV DIGITAL 30 x 10 mm

Frasco com doseador em PE e PP, com capacidade 
até 500 ml. Frasco recarregável e reutilizável. 
ø85 x 150 mm

UV DIGITAL 30 x 10 mm

€ 1,40
Desde

Desde€ 1,40
€ 4.32
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SAFEEL 94918

KLINE 100 94920REFLASK 100 94912

KLINE 50 94919REFLASK 50 94911

10

1010 03

10

10

Frasco com tampa flip top em PE e PP, com 
capacidade até 100 ml. Frasco recarregável e 
reutilizável. 
ø35 x 100 mm

UV DIGITAL 60 x 15 mm

Frasco com tampa flip top em PE e 
PP, com capacidade até 50 ml. Frasco 
recarregável e reutilizável. 
ø38 x 123 mm

UV DIGITAL 50 x 15 mm

Gel higienizante em frasco PET de 50 ml 
com tampa flip top. Formulação com 
aproximadamente 70% de álcool. É um 
produto cosmético. Prático para levar e 
usar em qualquer lugar. 
ø35 x 100 mm

UV DIGITAL 50 x 15 mm

Gel higienizante em frasco PET de 
50 ml com tampa com sistema 
de botão. Formulação com 
aproximadamente 70% de álcool. É 
um produto cosmético. Prático para 
levar e usar em qualquer lugar. 
ø35 x 100 mm

UV DIGITAL 50 x 15 mm

Gel higienizante em frasco PET de 100 ml com tampa flip 
top. Formulação com aproximadamente 70% de álcool. 
É um produto cosmético. Prático para levar e usar em 
qualquer lugar. 
ø40 x 125 mm

UV DIGITAL 60 x 15 mm
Desde

Desde Desde
Desde

Desde

€ 0,39

€ 0,44
€ 1,07

€ 0,86
€ 0,89
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MAURICE 94952

06

05

19

28

14

03

24
Presilha de silicone para transporte 
com três níveis de ajuste. 
20 x 139 mm

SEM PERSONALIZAÇÃO

Desde
€ 0,09
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HEALLY 30 94924

SAFELOT 50 94916

HEALLY 50 94921

06

06

06

Loção desinfectante em frasco 
de 50 ml PET com tampa de 
sistema spray. Formulação com 
75% de álcool. Recomendado para 
complementar a higienização das 
mãos. Prático para levar e usar em 
qualquer lugar. Fabricado na Europa. 
ø35 x 105 mm

AUTOCOLANTES 48 x 45 mm

Higienizante em spray em frasco PET de 50 ml. 
Formulação com aproximadamente 70% de 
álcool. É um produto cosmético. Prático para 
levar e usar em qualquer lugar. 
ø35 x 115 mm

UV DIGITAL 40 x 15 mm

Higienizante em spray em frasco PET de 30 
ml. Formulação com aproximadamente 70% 
de álcool. É um produto cosmético. Prático 
para levar e usar em qualquer lugar. 
ø30 x 105 mm

UV DIGITAL 30 x 10 mm

Desde

Desde

Desde

€ 2,20

€ 1,04

€ 0,77
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WHIDY 94953

06

Dispensador automático de sabão ou desinfectante em ABS e 
PP com sensor infravermelho de movimento com LED branco 
no interior do recipiente e capacidade de 330 ml. Inclui 4 pilhas 
AAA. Fornecido em caixa. 
195 x 123 x 83 mm

TAMPOGRAFIA 15 x 15 mm

Desde
€ 11,75
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CARISE 50 94914

CARISE 100 94915

REFLASK SPRAY 94910

SAFELOT 100 94917

06

10

10

06

Loção desinfectante em frasco de 100 ml PET com tampa de 
sistema spray. Formulação com 75% de álcool. Recomendado 
para complementar a higienização das mãos. Prático para levar 
e usar em qualquer lugar. Fabricado na Europa. 
ø38 x 150 mm

AUTOCOLANTES 38 x 70 mm

Frasco com tampa com sistema de spray em PE e PP, com 
capacidade até 100 ml. Frasco recarregável e reutilizável. 
ø38 x 145 mm

UV DIGITAL 70 x 15 mm

Gel higienizante em frasco de 100 ml PET com tampa flip 
top. Formulação com 75% de álcool. Recomendado para 
complementar a higienização das mãos. Prático para levar e usar 
em qualquer lugar. Fabricado na Europa. 
47 x 30 x 130 mm

AUTOCOLANTES 38 x 65 mm

Gel higienizante em frasco de 50 ml PET com tampa flip 
top. Formulação com 75% de álcool. Recomendado para 
complementar a higienização das mãos. Prático para levar e usar 
em qualquer lugar. Fabricado na Europa. 
38 x 28 x 105 mm

AUTOCOLANTES 30 x 55 mm

Desde

Desde

Desde

Desde

€ 1,70

€ 1,98

€ 0,50

€ 2,60
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MANZONI 81212

BETA SAFE 81213

05

06

05

06 03

06 03 14 24 19

Esferográfica em ABS com tratamento 
antibacteriano, segundo a certificação 
ISO22196, com clipe em metal. Escrita a azul. 
ø13 x 140 mm

UV DIGITAL 35 x 7 mm

Esferográfica em ABS com tratamento antibacteriano, 
segundo a certificação ISO22196, com clipe em metal. 
Escrita a azul. 
ø11 x 140 mm

TAMPOGRAFIA 50 x 7 mm

TRATAMENTO 
ANTIBACTERIANO

TRATAMENTO 
ANTIBACTERIANO

Desde

Desde

€ 0,21

€ 0,27
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LYZE 94922

05

05 04 03

Gel higienizante em frasco PETG de 50 ml com tampa 
flip top e mosquetão. Formulação com aproximadamente 
70% de álcool. É um produto cosmético. Prático para 
levar e usar em qualquer lugar. 
45 x 120 mm

TAMPOGRAFIA 35 x 40 mm

Desde
€ 1,16
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PROTEC 94928

10

Óculos de proteção em PC desenhados para uso em conjunto com a 
maioria de óculos de uso diário. A sua armação é universal, cómoda e 
de fácil ajuste. As lentes e a proteção lateral tornam este equipamento 
de proteção individual contra impactos de baixa energia (resistência 
mecânica a um impacto de 45m/s), espirros, poeiras e contra riscos 
decorrentes da radiação ultravioleta. As lentes contêm um campo 
de visão sem deformação e um tratamento especial de superfície 
que evita o embaciamento quando utilizado. É recomendada a sua 
lavagem após cada utilização; não utilizar álcool. 
155 x 55 x 135 mm

TAMPOGRAFIA 7 x 7 mm

CUMPRIMENTO DAS 
NORMAS INTERNACIONAIS: 
EN166

Desde
€ 1,6512 SAFETYSAFETY



BACTOUT 98519

06

Caixa esterilizadora em ABS e PC com combinação entre radiação UVC e UVA que 
permite a eliminação de um alargado espectro de bactérias. A caixa possui 2 leds 
UV no interior com uma potência total de 2W, e foi especialmente desenhada 
para a eliminação de bactérias em objetos de uso diário, como: chaves, telefones, 
smartphones, máscaras, óculos, comandos, jóias, e outros pequenos utensílios. 
Eficiência de 70% com apenas 1 ciclo de 5 minutos, e 99,9% com dois ciclos de 
5 minutos. Possui um sensor de segurança que desliga de imediato as lâmpadas 
assim que é aberta a caixa. A parte superior da caixa inclui um carregador wireless 
de carregamento rápido (10W), com entrada de 5V/3A e porta de carregamento USB 
tipo C. Inclui cabo de 1 metro. Fornecida em caixa de oferta.  
210 x 120 x 55 mm | Interior: 180 x 100 x 40 mm

SERIGRAFIA 150 x 70 mm

Desde
€ 24,82
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HANDY SAFE 95048

03

14

05

19

06

Porta-chaves em ABS com tratamento antibacteriano, segundo 
a certificação ISO22196. Devido ao seu design, auxilia na 
abertura de portas e a sua ponteira permite o uso de botões, 
como o multibanco ou o elevador. 
69 x 38 x 5 mm

TAMPOGRAFIA 25 x 5 mm

Desde
€ 0,35
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HANDY 95049

04

27

37

05

Porta-chaves em alumínio com descapsulador e, 
devido ao seu design, auxilia na abertura de portas 
e a sua ponteira permite o uso de botões, como o 
multibanco ou o elevador. 
88 x 37 x 4 mm

TAMPOGRAFIA 30 x 6 mm

Desde
€ 0,68
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INGRID I 92733

INGRID II 92734

03

06

05

04

06

03

06

03

Bolsa para máscara de proteção em EVA, com fecho. 
200 x 125 mm

SERIGRAFIA 120 x 45 mm

Bolsa para máscara de proteção em EVA, com fecho. 
150 x 160 mm

SERIGRAFIA 100 x 80 mm

Desde

Desde

€ 0,39

€ 0,35
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BLONDEL 94927

JULIPER 94925

04

05

05 03 04 19 06

06

03

Estojo em PP com 20 folhas de sabão, para 
usar basta adicionar água com uma folha e 
lavar as mãos. É um produto cosmético. 
70 x 43 x 16 mm

TAMPOGRAFIA 40 x 20 mm

Caixa com 10 toalhitas húmidas à base de álcool para 
limpeza e desinfecção de mãos, superfícies e objetos. 
Caixa com porta-chaves. 
Toalhita: 60 x 60 mm | Caixa: 55 x 55 x 17 mm

TAMPOGRAFIA 40 x 30 mm

Desde

Desde
€ 0,62

€ 0,71
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SANGER 98907

04

Máscara reutilizável em tecido 100% algodão com tratamento 
antibacteriano com filtro de 4 camadas, 2 exteriores e 2 interiores em 
non-woven. Incluído ajuste nasal removível. Máscara confortável e 
respirável, certificada pelo CITEVE, com nível 2 que garante um nível 
de retenção de partículas de 92% e um nível de respirabilidade até 14l/
min, ao longo de 25 ciclos de lavagem. Adequado para a população 
em geral; não é um dispositivo médico. Ver no folheto informativo 
as recomendações de utilização, conservação e limpeza. Fornecido 
em polybag. Os produtos com impressão devem ser lavados a uma 
temperatura máxima de 30ºC. Não passar a ferro a impressão. 
Máscara: 180 x 145 mm | Elásticos em formato tubular: 160 mm

TRANSFER 50 x 20 mm

MÁSCARA TÊXTIL REUTILIZÁVEL

Desde
€ 9,80
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ATLANTIDA TH 98909

03 03

06

04

Máscara reutilizável em tecido, 100% algodão, 2 camadas. Incluído ajuste 
nasal removível e com 2 pregas, garantindo melhor ajuste à zona a proteger. 
Máscara confortável e respirável, certificada pelo CITEVE com nível 3 ( 70% CWA 
17553) que garante um nível de retenção de partículas de 70% e um nível de 
respirabilidade de 15l/min, ao longo de 25 ciclos de lavagem. Adequado para a 
população em geral; não é um dispositivo médico. Ver no folheto informativo as 
recomendações de utilização, conservação e limpeza. Fornecido em polybag. 
Os produtos com impressão devem ser lavados a uma temperatura máxima de 
30ºC. Não passar a ferro a impressão. 
Máscara: 180 x 100 mm | Elásticos (no mesmo tecido que a máscara): 200 mm

TRANSFER 50 x 20 mm

MÁSCARA TÊXTIL REUTILIZÁVEL

Desde
€ 2,99 19SAFETYSAFETY



GRANCE 98908

0603

Máscara reutilizável em tecido poliéster com filtro de 4 camadas, 2 exteriores 
e 2 interiores em non-woven. Incluído ajuste nasal e com 3 pregas frontais, 
garantindo melhor ajuste à zona a proteger. Máscara confortável e respirável, 
testada pelo IFTH (Institut Français du Textile et de l'Habillement), com nível 
de 90% (CWA 17553) que garante um nível de retenção de partículas de 97% 
e um nível de respirabilidade de 23l/min, ao longo de 50 ciclos de lavagem. 
Adequado para a população em geral; não é um dispositivo médico. Ver no 
folheto informativo as recomendações de utilização, conservação e limpeza. 
Fornecido em polybag. Os produtos com impressão devem ser lavados a uma 
temperatura máxima de 30ºC. Não passar a ferro a impressão. 
Máscara: 175 x 100 mm | Elásticos em formato tubular: 180 mm

TRANSFER 50 x 20 mm

MÁSCARA TÊXTIL REUTILIZÁVEL

Desde
€ 3,90
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KONFORE 73392

331

Tira ajustável para máscara em resina de doming. Extensor 
que protege as orelhas e permite o ajuste dos elásticos até 3 
posições para garantir maior conforto em caso de uso prolongado 
de máscara de proteção. Personalização integral com cores e 
logótipo à sua escolha. 
180 x 25 mm

DOMING 180 x 25 mm

Desde
€ 1,21
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COVERBE I 98901

COVERBE SOCIAL 98900

24

24

Máscara comunitária/social (não cirúrgica) ideal para ser usada 
pela população em geral. Confecionada em non-woven e melt-
blown non-woven com três camadas. Máscara de utilização 
fácil com dois elásticos para prender nas orelhas e ajustável ao 
nariz com clipe. Confere conforto através de material respirável 
e que não irrita a pele. Máscara não reutilizável. Assegurada 
proteção do meio envolvente das partículas emitidas pelo 
utilizador da máscara através de capacidade de filtragem PFE ≥ 
90% (recomendação EU: PFE ≥ 70%). Respirabilidade > 8l/min e 
diferencial de pressão < 40 Pa/cm2. 
175 x 95 mm

SEM PERSONALIZAÇÃO

Máscara Cirúrgica ideal para ser usada pela população em geral, 
profissionais de saúde e pacientes. Confecionada em non-woven e 
melt-blown non-woven com três camadas. Máscara de utilização 
fácil com dois elásticos para prender nas orelhas e ajustável ao nariz 
com clipe. Confere conforto através de material respirável e que não 
irrita a pele. Máscara não reutilizável. Assegurada proteção do meio 
envolvente das partículas emitidas pelo utilizador da máscara através 
de capacidade de filtragem BFE ≥ 95% e diferencial de pressão < 40 
Pa/cm2. Cumprimento das normas internacionais EN14683:2019 ou 
EN14683:2005 ou ASTM F2100 (USA). 
175 x 95 mm

SEM PERSONALIZAÇÃO

MÁSCARA COMUNITÁRIA/SOCIAL

MÁSCARA CIRÚRGICA TIPO I

MÁSCARAS DE PROTEÇÃO 
DESCARTÁVEIS

MÁSCARAS DE PROTEÇÃO 
DESCARTÁVEIS

€ 0,19

€ 0.18
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COVERBE IIR 98903

COVERBE II 98902

24

24

Máscara Cirúrgica ideal para ser usada pela população em geral, 
profissionais de saúde e pacientes. Confecionada em non-woven e 
melt-blown non-woven com três camadas. Máscara de utilização 
fácil com dois elásticos para prender nas orelhas e ajustável ao nariz 
com clipe. Confere conforto através de material respirável e que não 
irrita a pele. Máscara não reutilizável. Assegurada proteção do meio 
envolvente das partículas emitidas pelo utilizador da máscara através 
de capacidade de filtragem BFE ≥ 98% e diferencial de pressão < 40 
Pa/cm2. Cumprimento das normas internacionais EN14683:2019 ou 
EN14683:2005 ou ASTM F2100 (USA). 
179 x 87 mm

SEM PERSONALIZAÇÃO

Máscara Cirúrgica ideal para ser usada pela população em geral, profissionais 
de saúde e pacientes. Confecionada em non-woven, spunlaid non-woven e 
melt- blown non-woven com três camadas. Máscara de utilização fácil com 
dois elásticos para prender nas orelhas e ajustável ao nariz com clipe. Confere 
conforto através de material respirável e que não irrita a pele. Protege de 
salpicos e fluídos. Máscara não reutilizável. Assegurada proteção do meio 
envolvente das partículas emitidas pelo utilizador da máscara através de 
capacidade de filtragem BFE ≥ 98%, diferencial de pressão < 60 Pa/cm2 e 
splash resistance pressure ≥16 kPa. Cumprimento das normas internacionais 
EN14683:2019 ou EN14683:2005 ou ASTM F2100 (USA). 
179 x 95 mm

SEM PERSONALIZAÇÃO

MÁSCARA CIRÚRGICA TIPO II

MÁSCARA CIRÚRGICA TIPO IIR

MÁSCARAS DE PROTEÇÃO 
DESCARTÁVEIS

MÁSCARAS DE PROTEÇÃO 
DESCARTÁVEIS

€ 0,19

€ 0,22
23SAFETYSAFETY



FFP2

COVERBE FFP2 98904

06

Máscara Autofiltrante FFP2/KN95/N95 ideal para ser usada pela população em geral 
e profissionais de saúde, como equipamento de proteção individual. Confecionada 
em non-woven, melt-blown non-woven e hot air non-woven com cinco camadas. 
Máscara de utilização fácil com dois elásticos para prender nas orelhas e ajustável 
ao nariz com clipe. Confere conforto através de material respirável e que não irrita 
a pele. Máscara impermeável. Máscara não reutilizável. Assegurada proteção do 
meio envolvente das partículas emitidas pelo utilizador da máscara e proteção do 
utilizador das partículas do meio envolvente através de capacidade de filtragem BFE 
≥ 95% e diferencial de pressão TIL ≤ 8%. Cumprimento das normas internacionais 
EN149+A1:2009 (EUR) ou GB 2626-2006 (China) ou 42 CFR 84 (USA). 
Dimensões dobrada: 105 x 160 mm

SEM PERSONALIZAÇÃO

MÁSCARA AUTOFILTRANTE FFP2/KN95/N95

MÁSCARAS DE PROTEÇÃO 
DESCARTÁVEIS

€ 0,95
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EXTMASK 98910

28

06

05

04

03

10

Tira ajustável para máscara em PE flexível. Extensor que protege as orelhas e permite 
o ajuste dos elásticos até 4 posições para garantir maior conforto em caso de uso 
prolongado de máscara de proteção. 
140 x 25 mm

SERIGRAFIA 41 x 6 mm

TIRA AJUSTÁVEL PARA MÁSCARA

Desde
€ 0,12
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