
Para NOVAS  
oportunidades...

SóColad!

Procura uma forma perfeita de se proteger do excesso de 
pulverização? Então, encomende já o seu fato Colad 
BodyGuard®! Contacte ventas@emm.com ou o seu 
representante Colad local.

COLAD É UMA MARCA DA EMM INTERNATIONAL
E ventas@emm.com
www.colad.pt

O fato Colad BodyGuard® oferece a melhor proteção 
contra a pulverização e evita a poluição do trabalho de pintura 
com fi bras, pó e cotão.   

Concebido com o utilizador em mente!  
Para garantir um dia de trabalho com todo o conforto, este 
BodyGuard® remodelado responde às experiências dos nossos 
utilizadores. Melhorámos a capacidade antiestática com um tipo 
de tecido diferente e remodelámos o capuz para um ajuste 
ainda melhor!

Tal como já se habituou, o BodyGuard® conta com:
• As melhores capacidades de libertação de calor      • Punhos macios e flexíveis
•  Fecho de correr oculto altamente duradouro             •  Dois bolsos atrás
•  Tecido cinzento de nylon resistente                             •  Extra mobilidade

De acordo com 1149-3, 
Método 2: Tempo de deterioração por indução.

NOVO 
AJUSTE 

MELHORADO
MAIOR 

CONFORTO

Equipamento de proteção pessoal (PPE)
categoria I de acordo com a diretiva europeia 2016/425
– O PPE básico protege de riscos mínimos. 

Fio de 1% de carbono 
para uma capacidade 
antiestática superior!

Mantém o melhor 
ajuste e o mais alto 
nível de conforto! 

BodyGuard® remodelado responde às experiências dos nossos 
utilizadores. Melhorámos a capacidade antiestática com um tipo 

 Punhos macios e flexíveis

NOVO 

Colad BodyGuard®

Disponivel a unidade
Disponível em tamanho
46 a 64
Art. n.°  5200##

NOVO 
AJUSTE 

MELHORADO
MAIOR 

CONFORTO

Capuz espaçoso mas 
ajustado para uma uti-

lização mais confortável!

marca 
sutil

Produto relacionado  
Colad Luvas de nitrilo cinzentas
Caixa 50 uds 
Art. n.° 53800#

A Colad concebe oportunidades 
únicas para os utilizadores fi nais, 
centradas em obter resultados den-
tro dos procedimentos de trabalho
e das empresas. Estamos a falar de 
mais alegria no trabalho, efi ciência, 
sustentabilidade, profi ssionalismo
e lucro. Colad, inventing more.

SóColad!

Colad BodyGuard®

Para disfrutar de proteção e conforto durante todo um 
dia de trabalho!


