
STRETCH
CANVAS
MÁXIMO CONFORTO, 
EXCELENTE 
PERFOMANCE



MC2591C4
Stretch Canvas Calça Senhora

Cor: cinza
Tam: 38 - 56

MC4911
Joelheiras Kguard EN 14404

Material: extremamente leves, em EVA
Cor: preto
Tam: único

MC4956 
Cinto “Hard Wear”

Material: 85% polipropileno, 15% elastano 
Cor: preto
Tam: único

MC2563C4
Blusão Stretch Canvas 

Principais características: 
- com reforços em Cordura® para maior 
durabilidade e resistência;

- tripla costura;

- corte ergonomico, com posição natural 
das mangas;

- dois bolsos tridimensionais no peito  
e de grande dimensão, com pala e aperto 
em mola;

- dois bolsos verticais com zíper, perfeitos 
para telemóvel e carteira;

- dois bolsos reforçados com Cordura® 
amplos e aperto com botão de pressão,  
um bolso interno;

- reforços em Cordura® na zona do 
cotovelo;

- punhos internos em malha à prova  
de vento e a poeiras;

- ID-Bag Identificação destacável;

- inserções em alta visibilidade para 
aumentar a visibilidade durante a 
realização de trabalhos no exterior;

- colarinho interior em malha macia  
e confortável.

Cor: cinza
Tam: 42 - 64

MC2561C4
Calça Stretch Canvas

Principais características: 
- Botão frontal oculto;

- com reforços em Cordura® para maior 
durabilidade e resistência;

- tripla costura;

- Airbelt®, na cinta interior, em 
tecido Airmesh flexível e de elevada 
respirabilidade, macio e muito confortável;

- corte ergonomico, com posição natural 
das pernas, com bi-strech atras dos 
joelhos e entre pernas.;

- dois bolsos tipo coldre de facil acesso, 
dois bolsos de utilidade multifuncional, 
bolso para telemóvel, bolso de régua, 
bolso com suporte, dois bolsos traseiros 
reforçados com Cordura®;

- bolsos com ziper na zona da perna;

- Cordura® nos bolsos;

- bi-strech atras dos joelhos e na zona 
de entre pernas para total liberdade de 
movimentos;

- bolso para joelheiras com ajuste de 
posição por velcro;

- ID-Bag Identificação destacável;

- inserções em alta visibilidade para 
aumentar a visibilidade durante a 
realização de trabalhos no exterior;

- simplesmente removendo a costura 
na parte interna e inferior das calças e 
desdobrando o tecido extra, consegue-se 
obter um comprimento extra de 4 cm;

- fechos resistentes YKK®.

Cor: cinza
Tam: 42 - 64

POLIÉSTER ALGODÃO ELASTANO G/M2

65% 28032% 3%

Dois bolsos em coldre 
destacáveis
Bolsos reforçados para pendurar utilitários, 
acopláveis.

BOLSOS 
DE COLDRE 
REMOVIVEIS

REFORÇOS  
100% CORDURA®

BOLSO PARA 
JOELHEIRAS COM 
AJUSTE DE POSIÇÃO

AIRBELT® ANTI TRANSPIRAÇÃO

COSTURA 
TRIPLA

BI-STRECH, 
LIBERDADE 

MOVIMENTO

INSERÇÃO 
EM ALTA

VISIBILIDADE

Simplesmente removendo a costura na parte interna 
e inferior das calças e desdobrando o tecido extra, 
consegue-se obter um comprimento extra de 4 cm.

Baínha 
Extensivel

NEW

MC2561P6  Cor: azul petróleo
MC2561Z9  Cor: preto

MC2563P6  Cor: azul petróleo
MC2563Z9  Cor: preto




