
ÓCULOS
CANAVIEIRO

Descrição:

Óculos de segurança constituído de armação convencional confeccionado
plástico preto, haste do tipo espátula ou meia haste com elástico
confeccionadas do mesmo material da armação, protetores laterais de material
plástico branco ou tela de aço e lentes de vidro oftálmico ou policarbonato
incolor. As hastes são articuladas nos aros através de pinos metálicos e os
protetores laterais são articulados nos aros através de rebites metálicos.

Opções de lentes: Tela. 

MARCA: SILO MINAS

CA: 1467



AMPLA VISÃO

Descrição:
Óculos de segurança, modelo ampla-visão, constituídos de armação 
confeccionada em uma única peça de PVC flexível com sistema de ventilação 
indireta, tirante de elástico e visor de policarbonato incolor.

Opções de lentes: Incolor, Cinza.

MARCA: KALIPSO

CA: 20857

DELTA

Descrição:

o Lente única em duropolicarbonato com proteção lateral e tratamento
antirrisco.

o Possui armação especial que possibilita a adaptação de lentes em
diversas graduações.

o Hastes reguláveis em quatro estágios.
o Apoio nasal em silicone macio.
o Orifícios para cordão.
o Filtra 99,9% ultravioleta.



 

Opções de lentes: Incolor, Verde, Cinza ou Armação para lentes de grau.  

MARCA: CARBOGRAFITE

CA: 12927

SS-5

Descrição:

Óculos de segurança, constituídos de armação e visor confeccionados em uma
única peça de policarbonato incolor, amarelo, cinza, verde claro ou verde
escuro tonalidade 5, incolor com revestimento externo espelhado na cor prata
(incolor espelhado IN-OUT), laranja ou marrom (âmbar), com ponte, meia-
proteção lateral e apoio nasal injetados do mesmo material. As hastes, do tipo
espátula, confeccionadas do mesmo material do visor, possuem cinco fendas e
borracha preta maleável na parte central da ponta das hastes. As hastes são
fixadas às extremidades do visor através de parafusos metálicos.

Opções de lentes: Incolor, amarelo, verde, cinza, ambar, laranja, in out,
tonalidade 5.

MARCA: SUPER SAFETY

CA: 26126



ET86 - STAR LIGHT

Descrição:

Óculos de segurança constituído de visor 100% Policarbonato, armação em
Nylon com ponte nasal de silicone para uma perfeita adaptação no
nariz,Equipamento de Proteção Individual (EPI) com formato anatômico, que
proporciona um maior conforto para o usuário, hastes com sistema deslizante e
lentes com tratamento anti-risco e anti-embaçante.

Opções de lentes: Incolor, amarelo, cinza, verde claro, verde médio, verde
escuro.

MARCA: LEAL

CA: 13077

LEOPARDO

Descrição:

Óculos de segurança com armação e visor confeccionados em uma única peça
de policarbonato, com ponte e apoio nasal injetado na mesma peça e hastes
tipo espátula. As hastes são confeccionadas do mesmo material do visor e
articuladas nas extremidades do visor por meio de parafusos metálicos.



Opções de lentes: Incolor, amarelo, cinza, verde, incolor com revestimento
externo de filme prateado, cinza com revestimento externo de filme prateado,
verde claro tonalidade 3 ou verde escuro tonalidade 5.

MARCA: KALIPSO

CA: 11268

RIO DE JANEIRO (FENIX)

Descrição:

Óculos de segurança confeccionado em policarbonato óptico, com armação de
nylon e hastes com comprimento regulável. Filtra 99,9% dos raios UVA/UVB.

Vantagens: Óculos em policarbonato resistente a impactos e choques físicos
de materiais sólidos e líquidos como: fragmentos de madeira, ferro, respingos
de produtos ácidos, cáusticos, entre outros. Proteção contra raios UVA e UVB.
Apoio nasal e proteção lateral no mesmo material da lente. Hastes tipo
espátula com ajuste de comprimento para melhor adaptação ao rosto do
usuário.

Opções de lentes: Incolor, amarela, cinza, verde. 

MARCA: KALIPSO

CA: 9722
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