
BOTAS E BOTINAS
BOTA DE PVC – CANO LONGO

Descrição:

Bota de segurança cano longo, tipo impermeável, de uso profissional, 
confeccionada em policloreto de vinila (pvc) injetado em uma só peça. 
Disponível nas cores preta e branca.

MARCA: BRACOL / FUJIWARA / PATROL

BOTA DE PVC – CANO CURTO

Descrição:

Bota de segurança cano curto, tipo impermeável, de uso profissional, 
confeccionada em policloreto de vinila (pvc) injetado em uma só peça. 
Disponível nas cores preta e branca.

MARCA: BRACOL / FUJIWARA / PATROL



BOTINA BIDENSIDADE BICO DE POLIPROPILENO

Descrição:

Botina para uso ocupacional, com elástico lateral recoberto, confeccionado em 
couro estampa relax, dorso acolchoado, forro interno na gáspea não tecido e 
forro do cano em sanitec dublado com manta de não tecido com tratamento 
antimicrobiano, bico plástico, palmilha de montagem não tecido, solado injeção 
direta bidensidade bicolor e sobrepalmilha antimicrobiana.

- Couro Relax

- Forro em Sanitized

- Dorso Acolchoado

- Solado Injetado PU Bidensidade

- Biqueira de Aço

- Biqueira Plástica

- Biqueira Composite

- Palmilha de Tecido Antiperfurante



BOTINA BIDENSIDADE COM BICO DE AÇO

Descrição:

Botina de segurança, com elástico lateral recoberto, confeccionado em couro 
estampa relax, protetor de metatarso interno, forro interno na gáspea e no cano
em não tecido, biqueira de aço, palmilha de montagem não tecido, solado 
injeção direta bidensidade bicolor com biqueira sobreposta em PU e 
sobrepalmilha  Antimicrobiana.

BOTINA DE NOBUCK

Descrição:

Botina para uso ocupacional com fechamento por atacador, confeccionada em 
vaqueta Nobuck, língua-fole, colarinho acolchoado, forro interno na gáspea não
tecido e forro do cano xadrez dublado com manta de não tecido com 
tratamento antimicrobiano, ilhoses de gancho, palmilha de montagem não 
tecido, solado injeção direta bidensidade bicolor e sobrepalmilha 
antimicrobiana.



BOTINA COTURNO 

Descrição:

Coturno de proteção, com fechamento frontal por atacador, confeccionado em 
vaqueta estampa relax, forro da gáspea não tecido, ilhoses alumínio, palmilha 
de montagem em não tecido, solado injeção direta bidensidade bicolor e 
sobrepalmilha antimicrobiana.


	BOTA DE PVC – CANO LONGO
	BOTA DE PVC – CANO CURTO
	Descrição:

	BOTINA BIDENSIDADE BICO DE POLIPROPILENO
	Descrição:

	BOTINA BIDENSIDADE COM BICO DE AÇO
	BOTINA DE NOBUCK
	Descrição:

	BOTINA COTURNO
	Descrição:


