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Apoio ao Lojista

A mais completa linha de Equipamentos de Proteção e 
Acessórios para o Autosserviço.
• Home Centers
• Supermercados
• Materiais de Construção
• Ferragens e Ferramentas
• Lojas Agropecuárias
• Lojas de Tintas

Embalagens especialmente desenvolvidas para o Autosserviço. Práticas e 
eficientes para a melhor e correta exposição dos produtos, estimulando  
as vendas.

Materiais Informativos para orientar e esclarecer tanto o lojista quanto o 
consumidor final.

• Site
• Catálogo
• Emails Marketing
• Suporte telefônico

A Balaska é uma empresa que reúne colaboradores presentes em todo o território 
nacional, através de filiais, representantes e funcionários, tendo como objetivo o lucro, 
a excelência no fornecimento de produtos, a prestação de serviços de informações e 
esclarecimentos e o progresso profissional.

Partimos do pressuposto de que a conduta ética dos profissionais da empresa 
é importante para o aprimoramento da qualidade de seus serviços, para o 
desenvolvimento das organizações para as quais prestam serviços e, conseqüentemente, 
para a construção da sociedade brasileira.

O contexto mundial contemporâneo tem sido marcado por questões que envolvem 
as inter-relações entre indivíduos, grupos e nações. A ausência de reconhecimento 
das diferenças, da pluralidade, gera desigualdade e atitudes preconceituosas e 
discriminadoras, que permitem a instalação da violência e da crueldade.

Na sociedade brasileira e em nosso ambiente de trabalho, vimos também enfrentando 
situações conflitivas, principalmente no âmbito das relações sócio-econômicas, em 
especial as afeitas ao mercado de trabalho e de prestação de serviços.

Ao lado do discurso sobre a necessidade de respeito e de solidariedade, convivemos 
com a prática da concorrência desleal e da desconfiança nos relacionamentos. Temos, 
portanto, necessidade de exercer nossas atividades com responsabilidade.

Somente com vigilância perante nossas próprias ações poderemos desempenhar o 
papel de empresa-cidadã e contribuir com nosso trabalho para a transformação da 
sociedade na direção do bem comum.

Este código define e explicita nossa postura profissional a todos com quem nos 
relacionamos: concorrência, clientes, comunidade, funcionários, das quais se espera a 
coerência com os princípios que aqui são apresentados.

A Balaska tem suas ações norteadas pelos seguintes princípios:

O respeito como base de todos os relacionamentos. Isso implica o reconhecimento à 
existência do outro e a defesa da dignidade da pessoa humana.

A justiça, cujo significado é igualdade na diferença, defesa do exercício dos direitos de 
todas as naturezas por todos os indivíduos e segmentos da sociedade.

A solidariedade, sinônimo de empenho na promoção de ações favorecedoras do 
crescimento e realização de todos e cada um.

O diálogo, como partilha e confronto de idéias, na perspectiva da ampliação do 
conhecimento e do enriquecimento coletivo da cultura.

Código de ética

EMBALAGEM

TESTEIRA

CATÁLOGO
E SITE

TRABALHO
NO PDV
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Cartuchos compostos de fi ltros químicos de carvão ativado, para 
proteção contra Vapores Orgânicos (VO), Gases Ácidos (GA) ou 
com fi ltros combinados (VO+GA). Destinam-se ao uso contra 
contaminantes classifi cados como vapores orgânicos: Pesticidas 
e agrotóxicos orgânicos, produtos derivados de petróleo, como 
querosene, gasolina, aguarrás, thinner (Classifi cação VO), uso contra 
contaminantes como cloro, amônia (Classifi cação GA) dentro dos 
limites de tolerância estabelecidos pela NR15.

Cartuchos Semifacial

Máscaras Descartáveis Máscaras Semifaciais

Protetores Auditivos
Máscara Agricultura

Máscara Semifacial

Protetor Tipo FoneProtetor Silicone

Ideal para pinturas em geral e vapores orgânicos de baixa 
concentração.

Com tripla ação de fi ltração, tem sua efi ciência assegurada por: 
retenção mecânica, ação eletrostática e retenção de vapores 
orgânicos e odores pela camada de carvão ativo.

Indicações de uso: Ambientes que apresentam baixas concentrações 
de vapores orgânicos, odores incômodos, névoas aquosas, fumos, 
serviços de pintura (solventes de pintura), poeiras tóxicas e outras 
partículas respiráveis com reduzidas dimensões, como as produzidas 
pela ação térmica nos processos de solda, fundição de metais e 
processos térmicos em materiais sintéticos e também partículas 
tóxicas e substâncias fi brogênicas como sílica e asbestos. Quando 
no ambiente também houver partículas, o respirador DURA PLUS 
PINTURA VO P2 é indicado até 10 vezes o limite de tolerância.

Máscara Pintura

Pintura
Cód.: 902109

Máscara semifacial, composta de dois fi ltros químicos de carvão 
ativado, para proteção contra Vapores Orgânicos (VO), Gases Ácidos 
(GA) ou com fi ltros combinados (VO+GA). 

Indicações de uso: Contra contaminantes classifi cados como vapores 
orgânicos: Pesticidas e agrotóxicos orgânicos, produtos derivados de 
petróleo, como querosene, gasolina, aguarrás, thinner (Classifi cação 
VO), uso contra contaminantes como cloro, amônia (Classifi cação 
GA) dentro dos limites de tolerância estabelecidos pela NR15.

Características:

• Fácil e prática substituição dos cartuchos.
• Fácil respiração com longas aberturas de uma polegada.
• Visão plena sem obstruções com o posicionamento 

dos cartuchos voltados para trás.
• Confortável acomodamento nasal.
• Válvula de exalação funcional que reduz a irritação da pele.
• Sistema de suspensão que permite a colocação e retirada da 

máscara de uma forma rápida e fácil.

Ideal para aplicação de defensivos agrícolas e vapores orgânicos.

Com tripla ação de fi ltração, tem sua efi ciência assegurada por: 
retenção mecânica, ação eletrostática e retenção de vapores 
orgânicos e odores pela camada de carvão ativo.

Indicações de uso: Ambientes que apresentam baixas concentrações 
de vapores orgânicos, odores incômodos, névoas aquosas, fumos, 
aplicação de pesticidas, poeiras tóxicas e outras partículas respiráveis 
com reduzidas dimensões, como as produzidas pela ação térmica 
nos processos de solda, fundição de metais e processos térmicos 
em materiais sintéticos e também partículas tóxicas e substâncias 
fi brogenicas como sílica e asbestos. Quando no ambiente também 
houver partículas, o respirador DURA PLUS AGRICULTURA VO P2 é 
indicado até 10 vezes o limite de tolerância.

Agricultura
Cód.: 902107

Máscara Semifacial Dura Plus 
Vapores Orgânicos
Cód.: 902132 

Máscara Semifacial Dura Plus 
Gases Ácidos
Cód.: 902134 

Máscara Semifacial Dura Plus 
Multi VO/GA
Cód.: 902136 Cartuchos Semifacial Dura Plus 

Vapores Orgânicos
Cód.: 902133 

Cartuchos Semifacial Dura Plus 
Gases Ácidos
Cód.: 902135 

Cartuchos Semifacial Dura Plus 
Multi VO/GA
Cód.: 902137 

Protetor Dura Plus
Silicone com Cordão
Cód.: 903302

Protetor Dura Plus
Tipo Fone Haste Nylon
Cód.: 903312

Protetor e atenuador de ruídos Dura Plus, tipo fone (concha), com 
haste de suporte em nylon de alta resistência, conchas em PVC e 
espumas antialérgicas.

Taxa de Atenuação de Ruídos: 14dB.

Indicações de uso: Atenuação de ruídos produzidos 
por máquinas, ferramentas elétricas, etc.

Protetor e atenuador de ruidos Dura Plus de silicone antialérgico com 
cordão e reutilizável.

Taxa de Atenuação de Ruídos: 16dB.

Indicações de uso: Atenuação de ruídos produzidos por maquinas, 
ferramentas elétricas, etc.

Ideal para lixamentos em geral e poeiras tóxicas e incomodas.

Com dupla ação de fi ltração de ar, por retenção mecânica e retenção 
por ação eletrostática, o respirador DURA PLUS LIXAMENTO PFF-1 é 
de alta efi ciência com resistência respiratória extremamente baixa.

Indicações de uso: Contra névoas aquosas, poeiras tóxicas e outras 
partículas respiráveis com reduzidas dimensões, sempre de classe 
PFF-1, cuja concentração no ambiente não seja superior 10 vezes o 
seu limite de tolerância.

Lixamento
Cód.: 902105

Máscara Lixamento

Cód.:
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Botas Impermeáveis Botinas e Tênis de Segurança

Códigos na Tabela

Bota Capataz PVCBota Capataz PVC

Códigos na Tabela

Nas cores branca ou preta 
Tamanhos: 34 ao 45

As Botas de Segurança modelo CAPATAZ, são confeccionadas em PVC 
com forro, possuem solado antiderrapante.

Indicações de uso: Nas diversas atividades que necessitem de proteção 
ao usuário contra líquidos como interpéries, manuseio de produtos 
químicos, para serviços de limpeza domestica e industrial, manuseio 
e preparação de alimentos, serviços de jardinagem.

Bota SL Flex Extra Curta

Códigos na Tabela

As Botas de Segurança modelo SL FLEX, são confeccionadas em PVC 
com forro, possuem solado antiderrapante, cano extra curto. 

Indicações de uso: Nas diversas atividades que necessitem de proteção 
ao usuário contra líquidos como interpéries, manuseio de produtos 
químicos, para serviços de limpeza domestica e industrial, manuseio 
e preparação de alimentos, serviços de jardinagem.

Nas Cores branca, preta ou 
Azul Marinho
Tamanhos: 33 ao 44

As Botas de Segurança modelo TRATOR, são confeccionadas em 
borracha, possuem solado antiderrapante.

Indicações de uso: Nas diversas atividades que necessitem de 
proteção ao usuário contra líquidos como interpéries, manuseio de 
produtos químicos, para serviços de limpeza domestica e industrial, 
para trabalhos na construção civil, serviços de jardinagem.

Bota Borracha Trator

Códigos na TabelaCódigos na Tabela

Cano Curto 
Tamanhos: 34 ao 45

Cano Longo
Tamanhos: 36 ao 44

SAC 0800 770 1508SAC 0800 770 1508

Bota PRO Dura Plus

Códigos na Tabela

Bota PRO Dura Plus

Códigos na Tabela

Nas cores amarela ou azul
Tamanhos: 36 ao 45

Indicações de uso: Para as mais diversas atividades industriais, 
domesticas, serviços de jardinagem, limpeza e manutenção 
em geral.

Produtos importantes com presença marcante nas seções de 
jardinagem e de ferramentas da sua loja.

Mais uma exclusividade Dura Plus. As Botas PRO foram desenvolvidas 
com cores e design exclusivos para a nossa linha. Fabricadas em PVC 
de alta qualidade, forradas e com solado antiderrapante.

11

Botina Amarrar

Códigos na Tabela

As Botinas de segurança Dura Plus são confeccionadas em vaqueta 
de couro curtida ao cromo, possuem solado em PU (POLIURETANO) 
antiderrapante, com cordões de ajuste, com ou sem biqueira de aço.

Indicações de uso: Na proteção dos membros inferiores contra riscos 
de queda de objetos (modelo com biqueira de aço), nas atividades da 
construção civil e industrias em geral.

Sem Biqueira de Aço
Tamanhos: 37 ao 44

Com Biqueira de Aço
Tamanhos: 37 ao 44

Botina Elástico

Códigos na TabelaCódigos na Tabela

Sem Biqueira de Aço
Tamanhos: 37 ao 44

Com Biqueira de Aço
Tamanhos: 37 ao 44

As Botinas de segurança Dura Plus são confeccionadas em vaqueta 
de couro curtida ao cromo, possuem solado em PU (POLIURETANO) 
antiderrapante, com elásticos laterais, com ou sem biqueira de aço.

Indicações de uso: Na proteção dos membros inferiores contra riscos 
de queda de objetos (modelo com biqueira de aço), nas atividades da 
construção civil e industrias em geral.

Tênis Dura Plus 

Códigos na TabelaCódigos na Tabela

Amarrar Com Biqueira de Aço
Tamanhos: 33 ao 44

Calçado de segurança tipo tênis, com fechamento em cadarço, 
cabedal confeccionado em couro curtido ao cromo, com forração da 
gáspea em sintético, palmilha de montagem em sintético tecido não 
tecido fi xada pelo processo strobel.

Características:

• Solado - PU Bidensidade solado Anabela
• Forro - Sintético
• Palmilha Higiênica - Antibacteriana
• Palmilha de montagem - Sintética.

Indicações de uso: Piso abrasivo, escorregadio, absorção de impacto, 
trabalhos em geral.
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ImpermeáveisLinha de Impermeáveis

Fabricado com material de qualidade 
e muito resistente.

Que oferecem conforto e segurança 
embalados para o autosserviço.

Tenha já esses produtos em sua loja!

www.duraplus.com.br12

Jardineira Saneamento

Códigos na Tabela

Jardineira Saneamento

Códigos na Tabela

Jardineira Saneamento PVC 
Na cor amarela com bota preta
Tamanhos: 37 ao 44

As Jardineiras Saneamento Dura Plus são confeccionadas em PVC 
IMPERMEÁVEL de alta qualidade com tramas de nylon reforçadas e 
botas de PVC forradas - modelo CAPATAZ - soldadas eletronicamente 
ao produto. Seguimos as rígidas normas de fabricação no que diz 
respeito aos tamanhos de padrão e acabamento determinados pela 
legislação.

Características:

• 100% impermeável;
• Proteção contra produtos químicos;
• Proteção contra intempéries;
• Fácil higienização.

Indicações de uso: Na proteção do tronco e membros inferiores 
contra intempéries e agentes químicos agressivos, nas atividades 
de manutenção, saneamento e limpeza da construção civil, das 
industrias em geral e pesca.

Avental PVC Forrado
Avental PVC Forrado Branco 
Tamanho: 1,20 X 0,70
Cód.: 902602

Avental PVC Forrado Preto 
Tamanho: 1,20 X 0,70
Cód.: 902604

Os aventais impermeáveis Dura Plus são confeccionados em PVC com 
forro, tiras de ajuste no pescoço e cintura.

Características:

• 100% impermeável;
• Proteção contra produtos químicos;
• Fácil higienização.

Indicações de uso: Na proteção do tronco contra agentes químicos 
agressivos como graxas, óleos e líquidos nas atividades mais diversas 
das áreas de manutenção e limpeza da construção civil, cozinha 
industrial e industrias em geral.

As Capas impermeáveis Dura Plus são confeccionados pela Balaska 
com PVC de alta qualidade e resistência, com ou sem forro, com 
capuz e botões de pressão para fechamento. 

Características:

• 100% impermeável;
• Proteção contra produtos químicos;
• Proteção contra intempéries;
• Fácil higienização.

Indicações de uso: Proteção do tronco e membros superiores contra 
intempéries e agentes químicos agressivos, nas atividades mais 
diversas das áreas de manutenção e limpeza da construção civil, 
indústrias em geral, obras e carga e descarga.

Conjunto Impermeável Dura Plus

Códigos na Tabela

Os conjuntos impermeáveis Dura Plus, compostos de calça e blusão, 
são confeccionados em PVC forrado na espessura de 0,30, de alta 
qualidade e fl exibilidade, com capuz e botões de pressão para 
fechamento. Seguimos as rígidas normas de fabricação no que diz 
respeito aos tamanhos de padrão determinados pela legislação.

Características:

• 100% impermeável;
• Proteção contra produtos químicos;
• Proteção contra intempéries;
• Fácil higienização.

Indicações de uso: Os conjuntos impermeáveis Dura Plus são 
recomendados na proteção do tronco, membros superiores e 
inferiores contra intempéries e agentes químicos agressivos, nas 
atividades mais diversas das áreas de manutenção e limpeza, 
industrias em geral, obras e carga e descarga.

Conjunto BA 800 
Blusão com Capuz e Calça
Nas cores preta, azul ou amarela
Tamanhos: G e XG

Blusão com Capuz e Calça também 
vendidos separadamente

Conjunto Impermeável Dura Plus
Fácil higienização

100% impermeável

Modelo de capa
manga Longa

Modelo de capa 
manga morcego

Capas Impermeáveis Dura Plus

Códigos na Tabela

Capa PVC Plus
Manga Longa ou Manga Morcego
Nas cores amarela ou preta
Tamanhos: G e XG

Capa BA 800 - PVC forrado
Manga Longa ou Manga Morcego
Nas cores preta, amarela ou azul
Tamanhos: P, M, G e XG

Capa BA 100 - Trevira
Manga Longa ou Manga morcego
Nas cores amarela ou preta
Tamanho: G
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Produtos para SoldaRoupas Especiais

Linha Motociclista

Macacão de Pintura TYVEK®

Códigos na Tabela

Os Macacões de Pintura 1422A DuPont, são confeccionados em 
exclusivo tecido Tyvek, material constituído por 100% de fi bras de 
polietileno de alta densidade, resistente e adequado para a proteção 
dos usuários nas mais diversas atividades.

Oferece excelente barreira contra particulas secas e unidas de 
numerosos produtos químicos, líquidos e sólidos.

Na cor Branca
Tamanhos: P, M, G, XG e XXG

Os conjuntos impermeáveis Dura Plus TIPO MOTOQUEIRO são 
recomendados na proteção do tronco e membros superiores e 
inferiores contra intempéries nas atividades mais diversas das áreas 
de transportes em que o usuário fi cará exposto.

Na cor preta
Tamanhos: P, M, G e XG

Conjunto Motoqueiro

Códigos na Tabela

Conjunto Motoqueiro

Códigos na Tabela

Conjunto Motoqueiro

Indicações de uso: Na proteção do trabalhador nos serviços de solda, 
aciaria, serviços de lixamento e polimento para as atividades mais 
diversas das áreas de manutenção e limpeza da construção civil e 
industrias em geral.

Avental, Mangote e PerneiraAvental, Mangote e Perneira Máscara de SoldaMáscara de Solda
Máscara de Solda 
PP Visor Fixo T-12
Cód.: 902818

Máscara de Solda

Proteção facial nos processos de solda em geral, confeccionado em 
polipropileno, acompanha lentes incolor e com fi ltro tonalidade 12 
e tem visor fi xo.

Indicação de uso: Soldagem, manutenção da construção civil e 
industrias em geral.

Lentes de reparação para escudos, mascaras e óculos maçariqueiro.

Lentes
Lente redonda incolor
Com 4 peças
Cód.: 902806 

Lente redonda Tonalidade 6
Com 2 peças
Cód.: 902808 

Lente retangular incolor
Com 3 peças
Cód.: 902810 

Lente retangular Tonalidade 12
Com 2 peças
Cód.: 902812 

Escudo para SoldaEscudo para Solda
Escudo solda 
PP visor Fixo T-12
Cód.: 902804

Escudo para Solda

Escudo de segurança para serviços de soldagem, confeccionados em 
polipropileno, com cabo de material plástico de aproximadamente 
12cm e 33mm de diâmetro. Possui visor fi xo, com lente incolor e com 
fi ltro.

Indicação de uso: Soldagem, manutenção de construção civil e 
industrias em geral.

Acessórios em PVC indispensáveis para proteção dos membros 
inferiores contra intempéries nas atividades mais diversas das áreas 
de transportes em que o usuário fi cará exposto.

Botinha MotoqueiroBotinha Motoqueiro
PVC na cor preta
Cód.: 903218

Óculos Tipo Maçariqueiro
Óculos Tipo Maçariqueiro
Completo T-6
Cód.: 902820

Óculos de segurança com duas oculares em formato de concha, e 
tirante elástico para ajuste, possui anéis rosqueaveis para colocação 
e troca das lentes incolor e com fi ltro tonalidade 6.

Indicação de uso: Serviços de solda e oxicorte em geral.

Balaclava Motoqueiro
Na cor preta
Cód.: 903226

Capuz em algodão indispensável para proteção do usuário contra 
baixas temperaturas.

Bolsa Porta CapaceteBolsa Porta Capacete

Acessório indispensável para proteção e conservação de capacetes e 
acessórios

Na cor preta
Cód.: 903230

Máscara de Escurecimento
Máscara Solda Optrel
E640
Cód.: 902816

As Máscaras de escurecimento automatico possuem células solares 
que graças à energia gerada não se torna necessário a troca de 
baterias nem ligar e desligar.

Indicação de uso: Na proteção do 
trabalhador nos serviços de pintura, 
lixamento, manuseio (respingos) de 
produtos químicos líquidos e sólidos. Seu 
uso também é bastante recomendado em 
cabines de pintura, pois a composição do 
tecidos não solta felpas contaminando o 
trabalho.

Roupas de Proteção Individual.

Avental de Couro 
medida 1,00 x 0,60
Cód.: 902802

Mangote de Couro
Cód.: 902814

Perneira de Couro com Velcro
Cód.: 902822
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100% Algodão
Palma pigmentada em PVC
Tamanho G
Cód.: 902014

Luva Tricotada 4 Fios PigmentadaLuva Tricotada 4 Fios PigmentadaLuva Tricotada 4 Fios Pigmentada

As luvas tricotadas Dura Plus pigmentadas são confeccionadas em 
algodão 100%, antialérgico, com 4 fi os na trama, palma pigmentada 
em PVC.

Indicações de uso: No manuseio de ferramentas que não tenham 
contato direto com líquidos ou solventes, serviços de carga e descarga 
leves, nos trabalhos de serviços gerais, de limpeza, polimentos, podas 
de plantas.

SAC 0800 770 1508

As luvas de Kevlar Dura Plus são confeccionadas em tecido atoalhado, 
com fi os de Kevlar 100%, antialérgico. São 4 fi os trançados que 
proporcionam ao usuário maior conforto e proteção nas mais diversas 
atividades sejam industriais ou domésticas. Os exclusivos fi os de kevlar 
fabricados pela DuPont proporcionam segurança superior, pois 
não propagam a chama.

Indicações de uso: Proteção no manuseio de chapas e formas, no 
manuseio de peças cortantes nos serviços gerais de carga e descarga, 
nos serviços de cozinha industrial. 

Kevlar 4 Fios
Tamanho G
Cód.: 902040

Kevlar 4 Fios Pigmentada 
Tamanho G
Cód.: 902042

Luva Kevlar

Luvas Tricotadas

Indicações de uso: Para o manuseio peças, máquinas e ferramentas, 
nos trabalhos de manutenção e manuseio de produtos levemente 
impregnados com óleos e graxas, nos serviços gerais de carga e 
descarga, nos serviços solda.

Características:

• Dorso em lona de algodão com reforço - proporciona maior 
ventilação;

• Dorso com elástico - proporciona maior ajuste;
• Menor absorção à transpiração e ao calor;
• Maior tato, maleabilidade e conforto.

Predador TEX
São confeccionadas em couro de 
vaqueta natural na palma com 
punho e dedos em lona laranja
Tamanho G
Cód.: 902063

Indicações de uso: Para o manuseio de peças, máquinas e ferramentas, 
nos trabalhos de manutenção e manuseio de produtos levemente 
impregnados com óleos e graxas, nos serviços gerais de carga e 
descarga, nos serviços solda.

Características:

• Reforço na palma;
• Dorso com elástico - proporciona maior ajuste;
• Menor absorção à transpiração e ao calor;
• Maior tato, maleabilidade e conforto.

Confeccionadas em vaqueta 
de couro na cor amarela, 
com costuras reforçadas
Tamanho G
Cód.: 902059

Confeccionadas em vaqueta 

Predador BR

Luvas Predador

As luvas tricotadas Dura Plus são confeccionadas em algodão 100%, 
antialérgico, com 4 fi os na trama, dando conforto e proteção nas 
mais diversas atividades.

Indicações de uso: Indicadas para trabalhos leves e para manuseio 
de ferramentas que não tenham contato direto com líquidos ou 
solventes, nos trabalhos de serviços gerais, de limpeza, polimentos, 
podas de plantas.

100% Algodão
Tamanho G
Cód.: 902010

Luva Tricotada 4 Fios

As luvas tricotadas mescladas Dura Plus são confeccionadas em 
algodão mesclado 100%, antialérgico, com 4 fi os na trama, dando 
conforto e proteção nas mais diversas atividades.

Indicações de uso: Indicadas para trabalhos leves e para manuseio 
de ferramentas que não tenham contato direto com líquidos ou 
solventes, nos trabalhos de serviços gerais, de limpeza, polimentos, 
podas de plantas.

100% Algodão mesclado
Tamanho G
Cód.: 902012

Luva Tricotada 4 fi os Mesclados

As luvas tricotadas mescladas Dura Plus são confeccionadas em 

Luva Tricotada 4 fi os Mesclados
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Conheça toda a linha de Luvas 
Tricotadas da Dura Plus, com 
ótima margem de lucro para 
revenda e grande diversifi cação 
de uso.

Complete a sua linha de luvas 
Adquira produtos de Alto Giro 

para sua loja. 

São confeccionadas em couro 
de vaqueta natural na palma 
com dorso em raspa amarela
Tamanho G
Cód.: 902062

Predador X

Indicações de uso: Para o manuseio de peças, máquinas e ferramentas, 
nos trabalhos de manutenção e manuseio de produtos levemente 
impregnados com óleos e graxas, nos serviços gerais de carga e 
descarga, nos serviços solda.

Características:

• Costuras reforçadas;
• Dorso com maior resistência à abrasão;
• Dorso com elástico - proporciona maior ajuste;
• Menor absorção à transpiração e ao calor;
• Maior tato, maleabilidade e conforto.

São confeccionadas em couro 
de vaqueta natural na palma 
com dorso em tecido fl exível
Tamanho G
Cód.: 902064

Indicações de uso: Para o manuseio de peças, máquinas e ferramentas, 
nos trabalhos de manutenção e manuseio de produtos levemente 
impregnados com óleos e graxas, nos serviços gerais de carga e 
descarga, nos serviços solda.

Características:

• Dorso em tecido fl exível - proporciona maior ventilação;
• Maior fl exibilidade;
• Dorso com elástico - proporciona maior ajuste;
• Menor absorção à transpiração e ao calor;
• Maior tato, maleabilidade e conforto.

Predador FLEX
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Luvas Dura Plus

Códigos na Tabela

A luva de látex forrada é uma excelente alternativa para situações 
cotidianas de limpeza, higiene e trabalhos gerais. Possuem excelente 
resistência ao rasgo e podem ser higienizadas inúmeras vezes.

Indicada para trabalhos que precisem de proteção impermeável 
contra detergentes, acetonas, álcoois, amoníacos e similares, além da 
proteção mecânica e a necessidade de sensibilidade tátil moderada.

Luva de Látex Forrada
Em Látex Natural
Tamanhos: P, M, G e XG

Luva de Látex Forrada

As luvas Helanca Dura Plus proporcionam maior conforto 
e segurança e são indicadas para o manuseio ferramentas 
leves, nos trabalhos de manutenção e manuseio de produtos 
eletro-eletrônicos, nos serviços gerais de limpeza doméstica, 
e serviços de jardinagem leves.

Características:

• Luvas Reversíveis (ambidestras);
• Menor absorção à transpiração;
• Não solta felpas;
• Maior tato e maleabilidade.

Fios de helanca
Tamanho G
Cód.: 902022

Luva de Helanca Luva de Helanca 

As luvas Helanca Dura Plus antiderrapantes, pigmentadas 
proporcionam maior conforto e segurança e são indicadas para 
o manuseio ferramentas leves, nos trabalhos de manutenção e 
manuseio de produtos eletro-eletrônicos, nos serviços gerais de 
limpeza doméstica, e serviços de jardinagem leves.

Características:

• Palma antiderrapante;
• Menor absorção à transpiração;
• Maior tato e maleabilidade.

Fios de helanca com 
palma pigmentada
Tamanho G
Cód.: 902024

Luva de Helanca Pigmentada Luva de Helanca Pigmentada 

Confeccionada em 
vaqueta de couro natural 
Tamanho G
Cód.: 902030

Luva Vaqueta EngenheiroLuva Vaqueta EngenheiroLuva Vaqueta Engenheiro

Indicações de uso: Manuseio ferramentas, trabalhos de manutenção 
e manuseio de produtos levemente impregnados com óleos e graxas, 
serviços gerais de carga e descarga, serviços solda e serviços de 
jardinagem pesados.

Características:

• Menor absorção à transpiração e ao calor;
• Maior tato e maleabilidade.

Indicações de uso: Manuseio de ferramentas e agentes escoriantes, 
trabalhos gerais de manutenção e manuseio de produtos levemente 
impregnados com óleos e graxas, serviços gerais de carga e descarga, 
serviços solda e serviços de jardinagem pesados.

Características:

• Dorso reforçado – proporciona maior segurança;
• Maior resistência a abrasão e à agentes escoriantes.

Em raspa de couro natural 
com dorso em lona e punho 
de malha
Tamanho G
Cód.: 902032

Luva Raspa de Couro Dorso LonaLuva Raspa de Couro Dorso Lona

Indicações de uso: Manuseio de ferramentas e agentes escoriantes, 
trabalhos gerais de manutenção e manuseio de produtos levemente 
impregnados com óleos e graxas, serviços gerais de carga e descarga, 
serviços solda e serviços de jardinagem pesados.

Características:

• Palma reforçada;
• Maior resistência a abrasão e à agentes escoriantes.

Em raspa de couro natural
com costuras reforçadas 
Tamanhos: 
Punho curto (7cm), 
Punho Médio (15cm) 
Punho longo (20cm)

Luva Raspa de CouroLuva Raspa de Couro

Códigos na TabelaCódigos na Tabela

Indicações de uso: Construção civi, madeireiras, em atividades que 
demandam o manuseio de ferramentas e materiais desgastantes 
ou perfurantes.

Em algodão e poliéster 
tricotada com revestimento 
na palma em borracha 
vucanizada antiderrapante
Tamanho G
Cód.: 902043

Luva PREV Manutenção PesadaLuva PREV Manutenção PesadaLuva PREV Manutenção Pesada

Luvas Dura Plus

Luvas Luvimax confeccionadas em látex natural da mais alta 
qualidade, impermeável, fl ocada internamente, palma com 
acabamento alto relevo antideslizante.

Desempenho para resistência química, abrasão, resistente ao 
rasgamento, excelente fl exibilidade e durabilidade.

Em Látex natural de alta densidade
Tamanhos: P, M, G e XG
Espessura: 0,70 mm
Comprimento: 31 cm 

Luva Luvimax

Códigos na Tabela

Luvas Pronit confeccionada em látex sintético nitrílico, formato 
anatômico para maior sensibilidade tátil e palma antideslizante.

Proteção aos riscos de acidentes envolvendo proteção das mãos 
a cortes e abrasão, no contato com óleos, graxas e derivados 
de petróleo.

Em Látex sintético nitrílico 
Tamanhos: P, M, G e XG
Espessura: 0,38 mm
Comprimento: 31 cm 

Luva Pronit

Códigos na Tabela

Códigos na Tabela

Indicações de uso: Segurança e proteção no manuseio de peças 
quentes e não liquidas (até 80º.), no manuseio de chapas e formas, 
nos serviços gerais de carga e descarga, nos serviços de cozinha 
industrial.

Confeccionada em 
100% Algodão (27cm)
Tamanho G
Cód.: 902038

Luva Grafatex 4 fi os 

Códigos na Tabela

Luvas em poliamida tricotadas com revestimento palmar em 
poliuretano (PU).

Indicação de uso: Na Indústria automotiva, metalmecânica, 
eletroeletrônica, ferramentarias e em atividades que demandam 
excelente sensibilidade tátil e aderência no manuseio de peças 
minuciosas umidecidas, em óleos, graxas ou produtos químicos.

Com revestimento palmar
em poliuretano (PU)
Na cor preta ou branca
Tamanho G

Luva Multitato

Códigos na Tabela
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Luvas Dura PlusLuvas Dura Plus

Indicações de uso: Maior segurança e proteção no manuseio de 
peças e ferramentas com pequenas concentrações de óleos e graxas, 
serviços de carga e descarga, serviços de jardinagem e atividades 
industriais e domésticas.

Características:

• Maior resistência a óleos e graxas e à abrasão;
• Maior tato e maleabilidade;
• Impermeáveis;
• Punho auto ajustável.

Confeccionada em tecido de 
algodão tipo suedine com banho 
em látex nitrilico na palma e no 
dorso total
Na cor vermelha
Tamanho G
Cód.: 902046

Suedine Emborrachada Total

Indicações de uso: Versátil e proporciona perfeita segurança e 
proteção no manuseio de peças e ferramentas com pequenas 
concentrações graxas e óleos, de produtos ácidos ou álcalis, serviços 
gerais de carga e descarga e diversos serviços de jardinagem.

Características:

• Maior resistência a ácidos e álcalis em baixa concentração;
• Maior resistência à abrasão;
• Punho auto ajustável

Confeccionada em tecido de 
algodão tipo Suedine, com banho 
em látex natural na palma e dedos
Tamanho G 
Cód.: 902054

Suedine EmborrachadaSuedine Emborrachada

Indicações de uso: Maior segurança e proteção no manuseio de 
peças e ferramentas com pequenas concentrações de óleos e graxas, 
serviços de carga e descarga, serviços de jardinagem e atividades 
industriais e domésticas.

Características:

• Maior resistência a óleos e graxas e à abrasão;
• Maior tato e maleabilidade;
• Punho auto ajustável.

Confeccionada em tecido de 
algodão tipo Suedine com banho 
em látex nitrilico na palma e nos 
dedos e com dorso ventilado
Nas cores vermelha ou azul
Tamanho G

Suedine Emborrachada Ventilada

Códigos na Tabela

Indicações de uso: Manuseio de alimentos, nos trabalhos de serviços 
gerais de limpeza doméstica, pequenos serviços de pintura e serviços 
de jardinagem leves. 

Características:

• Luvas Reversíveis (ambidestras);
• Não contaminam alimentos;
• Confortáveis.

Embalagem com 100 unidades

Luva DescartávelLuva Descartável
Em Polietileno antialérgico
Tamanho G
Cód.: 902020

Em fi os impermeáveis com 2 fi os 
de aço em sua trama 
Tamanho G
Cód.: 902058

Luva Anticorte
Em fi os impermeáveis com 2 fi os 

Luva Anticorte

Indicações de uso: Para trabalhos com estiletes, facas ou laminas 
não serrilhadas, nas industrias alimentícias, gráfi cas, açougues 
e frigorífi cos.

Características:

• Resistente a cortes de laminas;
• Maior tato e maleabilidade;
• Ambidestras;

Indicações de uso: Serviços pesados, manuseio de peças, 
maquinas e ferramentas, nos trabalhos de manutenção 
e manuseio de produtos levemente impregnados com óleos e graxas 
e nos serviços gerais de carga e descarga.

Características:

• Menor absorção à transpiração e ao calor;
• Maior fl exibilidade;
• Confortáveis;

Forro de algodão com palma 
e dedos antiderrapantes
Tamanhos: 
26cm, 36cm, 46cm, 56cm e 70cm

Luva PVC Forrada Palma ÁsperaLuva PVC Forrada Palma Áspera

Códigos e tamanhos na Tabela

As luvas Isolantes Orion são confeccionadas em borracha natural e 
tem sua aplicação exclusiva para proteção pessoal contra choques 
elétricos, as luvas e os protetores isolantes atendem totalmente as 
normas específi cas (ASTM/NBR) com resistência de até 40.000 Volts. 

Luva Isolante 

Códigos na Tabela

Luva Isolante 

Códigos na Tabela

Volts:
2.500
5.000
10.000
20.000
30.000
40.000

Lonas Plásticas

As lonas plásticas Dura Plus são confeccionadas em PVC de alta 
resistência.

Lonas Plásticas Dura Plus
Em PVC
Nas cores amarela, preta ou incolor 

Códigos e tamanhos na TabelaCódigos e tamanhos na TabelaCódigos e tamanhos na TabelaCódigos e tamanhos na Tabela

Confeccionado com tecido de polietileno de alta densidade, com 
ilhoses, é super resistente, muito mais leve que as lonas convencionais 
de PVC, além de bastante fl exível e maleável.

Em PVC com tramas 
internas de Nylon 
e Ilhóses de Fixação
Na cor laranja

Lona Forte Dura Plus

Códigos e tamanhos na Tabela
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Cremes

Indicações de uso: Na proteção da pele contra agentes químicos 
agressivos como graxas e óleos, colas, solventes derivados de petróleo, 
ceras, piche, vernizes, tintas, resinas, nas atividades mais diversas das 
áreas de manutenção da construção civil, postos de combustíveis, e 
industrias em geral.

Creme Bluecare Óleo resistente
Pote 200 g
Cód.: 902507

Bluecare Óleo Resistente

Creme Bluecare Shield 3
Água, Óleo e Pintura

Pote 200 g e Bisnaga 200 g

Bluemax Cleaner

Bluecare Cretha Regenerador

Indicações de uso: O creme Bluecare CRETHA é um poderoso 
regenerador para a pele indicado para hidratar, suavizar e regenerar 
a pele maltratada pela ação dos detergentes, graxa, óleos, produtos 
de limpeza, variações de temperatura, etc.

Creme Bluecare Regenerador Cretha
Para as mãos 
Frasco 140 ml
Cód.: 902512

Cremes

Bluemax Sabonete Líquido
Sabonete Líquido 
Galão 5 litros
Fragrância neutra e erva-doce 
Cód.: 902516

Indicações de uso: Na limpeza da pele contra agentes químicos 
agressivos como graxas e óleos, nas atividades mais diversas das áreas 
de manutenção e limpeza da construção civil, postos de combustíveis 
e industrias em geral.

Extreme Orange

Indicações de uso: Na limpeza da pele contra agentes químicos 
agressivos como graxas e óleos, colas, solventes derivados de petróleo, 
ceras, piche, vernizes, tintas, resinas, nas atividades mais diversas das 
áreas de manutenção da construção civil, postos de combustíveis e 
industrias em geral.

Extreme Orange
Galão 4 litros
Cód.: 902502

Bluecare Líquido Antiembaçante
Bluecare Líquido Antiembaçante 
Frasco 120 ml
Cód.: 902514

A Solução ANTIEMBAÇANTE BLUECARE foi elaborada para limpar 
e evitar o embaçamento das lentes de cristal ou policarbonato dos 
mais variados tipos de óculos e outros equipamentos. Protege ainda 
contra arranhões, garantindo uma visão perfeita e maior segurança 
no seu local de trabalho. 

Bluecare Solar Professional

Indicações de uso: Pessoas de pele muito clara que se queimam 
facilmente. Trabalhadores do campo, construção civil, manutenção 
rodoviária, etc.

Loção FPS 30 muito resistente à 
água, com Aloe Vera e Vitamina E. 
Hipoalergênico, não Comedogênico, 
com UVA superior à 10.
Segue novas regras da ANVISA.
Em frasco com 140 mL, galões com 
1L e 4L com válvula dosadora e em 
sachês com 10 mL.
Cód.: 902518

SAC 0800 770 1508www.duraplus.com.br

Bluemax Cleaner Biodegradável
Bisnaga 600 g
Cód.: 902526

Extreme Orange

Previnem o surgimento de 
fi ssuras e dermatoses

Facilitam a limpeza da pele

Aumentam a função protetora 
da pele contra a ação de 

agentes químicos

Cremes de Proteção

2322

Indicações de uso: Na limpeza da pele contra agentes químicos 
agressivos como graxas e óleos, colas, solventes derivados de petróleo, 
ceras, piche, vernizes, tintas, resinas, nas áreas de manutenção da 
construção civil, postos de combustíveis e industrias em geral.
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Ergonomia

Cinto Ergonômico Work

Códigos na Tabela

Cinto Ergonômico Work

Ideal para uso diário em atividades leves de qualquer natureza, ou 
como corretivo postural, proporcionando um excelente apoio lombar.

Nas cores branca ou preta
Tamanhos: P, M, G, XG

Cinto Ergonômico Confort

Códigos na Tabela

Cinto Ergonômico Confort

Usado para os mais diferentes tipos de atividades que exijam esforço 
físico repetitivo, protegendo a região lombar.

Na cor preta
Tamanhos: P, M, G, XG

Cinto Ergonômico Strong

Códigos na Tabela

Cinto Ergonômico Strong

Ideal para utilização em atividades que exijam grande esforço 
lombar. Possui tensionadores extras de corpo duplo para um ajuste 
mais fi rme e maior proteção. 

Nas cores branca ou preta
Tamanhos: P, M, G, XG

Joelheira Ergonômica

Códigos na Tabela

Em PVC com Velcro
Na cor preta
Tamanho Único

Joelheiras profi ssionais de desenho ergonômico e elevada 
comodidade e ajuste, utilizada em atividades diárias de qualquer 
natureza. Com duplo elástico para ajuste.

Base de Apoio Ergonômica

Códigos e tamanhos na TabelaCódigos e tamanhos na Tabela

Em EVA
Nas cores verde ou preta

Base de apoio para uso por aqueles milhares de trabalhadores que 
têm que, em suas atividades diárias, realizar tarefas em posição 
ajoelhada e que não tinham até o momento uma forma de proteger 
os seus joelhos dos danos causados por esta posição de trabalho.

Códigos e tamanhos na Tabela

Capacetes

Capacete Dura Plus

Códigos e tamanhos na Tabela

Protetor Facial

Protetor Facial Incolor 

Confeccionado em acrílico 
transparente 8 Polegadas 
Cód.: 903322

Cinto Ergonômico Refl ex

Códigos na Tabela

Cinto Ergonômico Refl ex
Nas cores amarela, laranja 
ou verde
Tamanhos: P, M, G, XG

Possui faixas refl etivas nos suspensórios, sendo ideal para atividades 
em ambientes de pouca luz ou atividades noturnas de pouca 
visibilidade que exijam esforço físico.

Capacete V-Gard Staz

Códigos e tamanhos na Tabela

Capacete V-Gard Faz-Trac 

Códigos e tamanhos na Tabela

Capacete 

Códigos e tamanhos na Tabela

Capacete V-GARD Dura Plus 
com Suspensão Fikafi rme® 
regulável atraves de catraca 
sistema Fastrac®
Várias Cores

Capacete MSA é um dos mais conhecidos do mercado, contra 
impactos perigosos em usos gerais e industriais. Com aba frontal 
é formado por casco rígido, leve, confortável para o dia inteiro de 
trabalho, não é condutor de corrente elétrica e tem alta resistência 
dielétrica, possui fendas laterais (slot) para que sejam acoplados 
protetores faciais e auditivos. 

As suspensões possuem cinta ajustável e dupla fi ta amortecedora 
com 4 pontos de apoio, testeira absorvedora de suor e jugular.

Modelo com suspensão FAZ-TRAC, permite fácil e perfeito ajuste do 
capacete na cabeça do usuário, por meio de uma catraca giratória.

Capacete V-Gard Staz

Códigos e tamanhos na Tabela

Capacete Dura Plus
Capacete Dura Plus com carneira
Várias Cores

Capacete de segurança Dura Plus, classe A para proteção contra 
impactos de objetos sobre o crânio. Com calha lateral que protege o 
corpo de respingos de chuva, terra, areia e detritos, facilita o encaixe 
futuro de protetor auditivo e possui carneira com seis pontos de 
encaixe no casco de alta densidade contra ação de raios solares. 

A suspensão possui testeira absorvedora de suor e sem jugular.

Capacete V-GARD Dura Plus
com Suspensão FikaFirme®
Várias Cores

Capacete MSA é um dos mais conhecidos do mercado, contra 
impactos perigosos em usos gerais e industriais. Com aba frontal 
é formado por casco rígido, leve, confortável para o dia inteiro de 
trabalho, não é condutor de corrente elétrica e tem alta resistência 
dielétrica, possui fendas laterais (slot) para que sejam acoplados 
protetores faciais e auditivos. 

As suspensões possuem cinta ajustável e dupla fi ta amortecedora 
com 4 pontos de apoio, testeira absorvedora de suor e jugular.

Modelo com suspensão STAZ-ON, permite pratico ajuste por meio de 
um sistema deslizante.

Protetor Facial Incolor Dura Plus, com 8”, fabricado 
em acrílico transparente, com carneira de suspensão 
e catraca ajustáveis.

Características:

• Confortáveis;
• Leves;
• De fácil higienização.

Indicações de uso: Oferece proteção ao usuário nas 
mais diversas atividades, nos trabalhos de manuseio 
de produtos químicos (proteção contra respingos), 
nos trabalhos de corte de vegetação.
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Sinalização Sinalização

Possui excelente durabilidade de design, confeccionado em tubo 
plástico com ganchos e base de concreto.

Recomendado para organização de fi las, sinalização e isolamento de 
áreas, etc.

Pedestal Sinalização 85 cm
Na cor preta
Cód.: 903028

Pedestal Sinalização Zebrado 85 cm
Na cor preta com amarela
Cód.: 903030

Pedestal de Sinalização

Indicações de uso: Indicados para sinalização em estacionamentos, 
canteiros de obras, sinalização viária, delimitação de áreas, obras, 
etc.

Características:

• PVC alta resistência;
• Práticos;
• Maior resistência a exposição solar.

Fita Zebrada 7 cm x 200 mts
Na cor amarela com preta
Cód.: 903020

Fita Zebrada 7 cm x 200 mts
Na cor vermelha com branca
Cód.: 903018

Fita Área interditada 7 cm x 200 mts
Na cor Amarela
Cód.: 903016

Fitas de Sinalização

Placas de sinalização resistentes, duráveis e fáceis de montar (basta 
abrir a placa e posicioná-la no local a ser sinalizado).
Fechadas, ocupam pouco espaço e possuem alça superior para 
facilitar o transporte.

Produzidas de acordo com as normas de segurança.

Placa Sinalizadora Dura Plus
Vários Modelos

Placas Sinalizadoras

Códigos e tamanhos na Tabela

As telas Tapumes são telas fabricadas com Polipropileno com alta 
pigmentação que proporciona melhor visualização.

A Tela de segurança tapume é indicada para sinalização de contruções, 
obras, guarda-corpo (a NR 18 prevê seu uso) e delimitação visual de 
áreas em geral.

Em PVC Laranja
Rolo 50 mts x 1,20 mt
Cód.: 903035

Tela Tapume

Indicações de uso: Para sinalização em estacionamentos, canteiros de 
obras, sinalização viária, etc.

Características:

• PVC fl exível;
• Maior resistência a exposição solar;
• Resistentes a impactos.

Cone de Sinalização 50 NV 
Nas cores preta e amarela ou 
laranja e branca

Cone de Sinalização 75 NV 
Nas cores preta e amarela ou 
laranja e branca

Cones de Sinalização

Códigos e tamanhos na Tabela

Correntes de PVC para demarcação de espaços, com elos grandes ou 
pequenos.

Utilizada para demarcação de locais, como obras, práticas esportivas, 
estacionamentos, etc.

Corrente Plástica Grande
Na cor amarela com preta 
ou vermelha

Corrente Plástica Pequena
Na cor amarela com preta

Correntes Plásticas

Códigos e tamanhos na Tabela

Indicações de uso: Para pessoas que trabalhem na sinalização de 
estacionamentos, canteiros de obras, sinalização viária, etc.

Características:

• Maior refl exão;
• Maior resistência a exposição solar;
• Leves e confortáveis;
• Impermeável.

Colete X Refl etivo
Na cor Laranja com refl etivos Prata
Cód.: 903010

Colete H Refl etivo
Na cor Laranja com refl etivos Prata
Cód.: 903012

Colete de Tela Preto
Na cor Laranja com refl etivos Prata
Cód.: 903014

Coletes Refl etivosColetes Refl etivos

Aplicado em quinas de colunas, proporciona amortecimento 
e grande resistência à atritos causados em operações de manobra.

Características:

• Prático e Resistente
• Fita para fi xação autoadesiva
• Confeccionado em EVA
• Validade indeterminada
• Produto não perecível
• Altura: 640mm / Largura (Face): 115mm / Espessura: 15mm

Em EVA
Na cor preta com amarela
Cód.: 903050

Cantoneiras Estacionamento

Embalagem com 2 peças.
Produto Autoadesivo

Em EVA
Nas cores preta e amarela
Cód.: 903052

Embalagem com 2 peças.
Produto Autoadesivo

Protetor de Parachoque

Aplicado na parede, absorve os impactos de um carro em velocidade 
de manobra sem danifi car a pintura e a estrutura do veículo.

Características:

• Prático e Resistente
• Fita para fi xação autoadesiva
• Confeccionado em EVA
• Validade indeterminada
• Produto não perecível
• Altura: 301mm / Largura: 78mm / Profundidade: 62mm

Fita Antiderrapante/sinalização

Ideais para aplicações em superfícies planas de escadas, rampas, 
pisos, etc., para áreas internas onde há a necessidade de sinalização.

Características:

• Prático e Resistente;
• Várias cores à disposição;
• Confeccionado em EVA;
• Validade indeterminada.

Em EVA
 várias cores

Códigos e tamanhos na Tabela
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Óculos de Proteção

Óculos Dura Plus DP 500

Códigos na Tabela

Características:

• Estilo esportivo com ajuste ideal para o uso diário;
• Leve e com lentes esportivas;
• Ponte nasal oferece um encaixe confórtavel;
• Lentes em policarbonato de alta resistência oferecendo 180º de 

visão sem qualquer distorção.

Óculos Dura Plus DP 500 HC
Lentes: cinza ou incolor 

Óculos Dura Plus DP 500 AF
Lentes: cinza ou incolor 

Óculos Dura Plus DP 600

Códigos na Tabela

Óculos Dura Plus DP 600 HC
Lentes: cinza ou incolor 

Características:

• Estilo esportivo com ajuste ideial para o uso diário;
• Leve e com lentes esportivas;
• Fornece segurança, melhor encaixe e conforto ao longo do dia;
• Lentes em policarbonato de alta resistência oferecendo 180º de 

visão sem qualquer distorção.

Óculos Dura Plus DP 700

Códigos na Tabela

Óculos Dura Plus DP 700 HC
Lentes: amarela, cinza ou incolor

Características:

• Estilo esportivo com ajuste ideal para uso diário;
• Leve e com lentes esportivas;
• Fornece segurança, melhor encaixe e conforto ao longo do dia;
• Lentes de policarbonato de alta resistência oferecendo 180º de 

visão sem qualquer distorção.

Óculos Dura Plus DP 800

Códigos na TabelaCódigos na Tabela

Óculos Dura Plus DP 800 HC
Lentes: cinza ou incolor

Características:

• Estilo esportivo, ideial para o uso diário;
• Ponte nasal projetada pra oferecer conforto aos mais variados 

formatos de rostos;
• Lentes em policarbonato de alta resistência oferecendo 180º de 

visão sem qualquer distorção.

Óculos SPARTAN

Códigos na Tabela

Óculos A200 Spartan UD Preto
Lentes: incolor 

Óculos A210 Spartan UD Azul
Lentes: incolor

Óculos A201 Spartan UD Preto
Lentes: cinza

Características:

• Modelo prático, efi ciente;
• Comprimento das hastes ajustável;
• Lentes 100% policarbonato, resistentes a impactos e Antirriscos;
• Absorve mais de 99,9% da luz ultravioleta prejudicial a visão;
• Opticamente corretos, não apresentam distorções das imagens.

Óculos de Proteção

Óculos Ecofl ex

Códigos na Tabela

Óculos Ecofl ex Dura Plus
Lentes: cinza ou incolor

Características:

• Estilo esportivo e contorno moderno;
• Leve para uso diário e contínuo;
• Lentes envolventes e hastes esportivas;
• Ponte nasal macia para melhor conforto e encaixe;
• Lentes em policarbonato para oferecer máxima resistência;
• Resistentes a impactos e Antirriscos.

Óculos de Proteção Dura Plus
Confortável sem perder o estilo

Embalagens práticas e efi cientes para melhor 
exibição dos produtos, estimulando as vendas

HC - Antirrisco
AF - Antiembaçante 

Óculos Ampla Visão Dura Plus

Códigos na Tabela

Características:

• Campo de visão nítida de 180º; 
• Estilo de ventilação indireta; 
• Lentes revestidas com camada antiembaçante; 
• Ajustável através de tirante de elástico; 
• Padrões ANSI Z87+ CSA Z94.3;
• Absorve mais de 99,9% da luz ultravioleta prejudicial à visão de 

acordo com as normas industriais internacionais e nacionais.

Óculos Ampla Visão DP300 AF
Lentes: cinza ou incolor 

Óculos Ampla Visão Com Válvulas
Lentes: incolor

Óculos Dura Plus DP 900

Códigos na Tabela

Características:

• Estilo esportivo com ajuste ideal para o uso diário;
• Leve e com lentes esportivas;
• Hastes macias com acabamento emborrachado nas têmporas 

fornece segurança, melhor encaixe e conforto ao longo do dia;
• Ponte nasal oferece um encaixe confórtavel;
• Lentes em policarbonato de alta resistência oferecendo 180º de 

visão sem qualquer distorção.

Óculos Dura Plus DP 900 HC
Lentes: cinza ou incolor

Óculos Dura Plus DP 900 AF
Lentes: cinza ou incolor

Lentes de policarbonato
de alta resistência.

Normas ANSI
Z87+ (americano)

e Z94.3 (canadense).

Resistente, leve
e confortável.

Com excelente apoio
para o nariz.

Estilo esportivo.
Visão sem distorção

da imagem.

Qualidade Dura Plus.
Absorve 99,9% da luz

Ultravioleta.
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Bolsas e Porta Ferramentas

Bolsa de lona Porta Ferramentas

Indicações de uso: Nas diversas atividades que necessitem de 
transporte ou acondicionamento de ferramentas e outros 
equipamentos nas mais diversas atividades.

Bolsa Lona de Algodão (539A)
Cód.: 902204

Porta ferramentas 7DPorta ferramentas 7D

Confeccionada em lona 
com 7 divisões
Cód.: 902222

Indicações de uso: Nas diversas atividades que necessitem de 
transporte ou acondicionamento de ferramentas e outros 
equipamentos nas mais diversas atividades.

Porta ferramentas Dura Plus MDPorta ferramentas Dura Plus MD

Indicações de uso: Nas diversas atividades que necessitem de 
transporte ou acondicionamento de ferramentas e outros 
equipamentos nas mais diversas atividades.

Confeccionada em lona 
com multi divisões
Cód.: 902224

30 www.duraplus.com.br

Porta ferramentas 3DPorta ferramentas 3D

Indicações de uso: Nas diversas atividades que necessitem de 
transporte ou acondicionamento de ferramentas e outros 
equipamentos nas mais diversas atividades.

Confeccionada em lona 
com 3 divisões
Cód.: 902220

Cintos de Segurança

30

Talabarte DURA PLUS B1927/26

Indicações de uso: Para proteção do usuário em trabalhos gerais em 
altura, construção civil, em andaimes, torres de transmissão elétrica, 
antenas de telefonia, etc.

Características:

• O talabarte de segurança antiquedas com absorvedor de energia 
é confeccionado em poliéster;

• Vida útil de aproximadamente de 3 a 5 anos, pois o material 
sintético envelhece em contato com a luz solar, usando ou não 
usando;

• Com a Norma nova e atual, o modelo de talabarte enquadra-se 
na NBR 15.834/2010 e NBR 14.629/10 e possui uma resistência à 
ruptura de 3.000 Kgf;

• Indicado para usuários de até 120 Kg;
• Com absorvedor de energia possui comprimento inicial de 1,5 m e 

com o absorvedor aberto, comprimento fi nal máximo de 2,90 m;
• 2 mosquetões de dupla trava de segurança com abertura de 

55mm;
• 1 mosquetão de dupla trava de segurança com abertura de 

18mm;
• Fita elástica.

Talabarte Balaska Dura Plus
B1927/26
Cód.: 902236 

Cinturão DURA PLUS B49/26
Cinturão Balaska 
modelo B49/26 Dura Plus
Cód.: 902234

Indicações de uso: Para proteção do usuário em trabalhos gerais em 
altura e construção civil. 

Características:

• Cinturão tipo paraquedista em poliéster de alta densidade;
• Vida útil de aproximadamente de 3 a 5 anos, pois o material 

sintético envelhece em contato com a luz solar, usando ou não 
usando;

• Com a Norma nova e atual, o modelo de cinturão enquadra-se na 
NBR 15.836/2010 e possui uma resistência à ruptura de 3.000 Kgf;

• Indicado para usuários de até 120 Kg;
• Possui regulagem rápida na cintura, coxas (este regula também o 

suspensório frontal) e fi ta peitoral, por ter todas as regulagens é 
adaptável para todos os tamanhos.

Cinturão DURA PLUS B49/26

O cinto tipo paraquedista Dura Plus proporciona ao usuário conforto 
devido ao seu peso reduzido, segurança e durabilidade devido a 
qualidade e resistência de suas matérias-primas.

Características:

• Confeccionado em fi tas de nylon de alta resistência a tração;
• Vida útil de aproximadamente de 1 a 1,5 anos, pois o material 

sintético envelhece em contato com a luz solar, usando ou não 
usando;

• Com a Norma nova e atual, o modelo de cinturão enquadra-se na 
NBR 15.836/2010 e possui uma resistência à ruptura de 2.000 Kgf;

• Utilizado por usuários de até 100 Kg;
• O talabarte que esta acoplado no cinturão atende a Norma NBR 

15.834/10 e possui em comprimento de 90 cm. Esse tamanho 
menor restringe a movimentação do usuário;

• Regulagem de cintura e coxas e fi ta peitoral, não regula o 
suspensório frontal.

Proteção Contra Quedas

Cinturão ParaquedistaCinturão Paraquedista

Indicações de uso: Para proteção do usuário em trabalhos gerais em 
altura, serviços de pintura, manutenção de fachadas e manutenção 
de telhados.

Cinturão Paraquedista 
Com Talabarte
Cód.: 902212

Balde de Lona Porta ferramentas
Balde de Lona de Algodão (552)
Cód.: 902202

Indicações de uso: Nas diversas atividades que necessitem de 
transporte ou acondicionamento de ferramentas e outros 
equipamentos nas mais diversas atividades.

Balde de Lona de Algodão (552)
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Linha Hobby & Garden

Cinto Hobby & GardenCinto Hobby & Garden

Indicações de uso: Transporte e armazenamento de ferramentas em 
atividades domésticas, serviços de jardinagem, limpeza e manutenção 
em geral.

Em lona com fi vela ajustável
Na cor azul
Cód.: 903806

Avental Hobby & GardenAvental Hobby & Garden
Em lona 
Na cor azul
Cód.: 903802

Indicações de uso: Para as mais diversas atividades domésticas, como 
nos serviços de jardinagem, limpeza e manutenção em geral.

Em lona com alça em 
nylon ajustável 
Na cor azul
Cód.: 903804

Bolsa Hobby & Garden

Indicações de uso: Transporte e armazenamento de ferramentas em 
atividades domésticas, serviços de jardinagem, limpeza e manutenção 
em geral.

Luvas Florais

Indicações de uso: Para manuseio de ferramentas leves nas mais 
diversas atividades domesticas, como nos serviços de jardinagem, 
limpeza e manutenção em geral.

Luva Jardinagem Dura Plus Pink 
Cód.: 903811

Luva Jardinagem Dura Plus Purple 
Cód.: 903812

Luva Jardinagem Dura Plus Green 
Cód.: 903813

Indicações de uso: Manuseio de ferramentas, adubagem e poda.

Luvas Garden

Indicações de uso: Manuseio de ferramentas, adubagem e poda.

Luva Garden Dura Plus Pigmentada
Cód.: 903866

Luva Garden Dura Plus Tricotada
Cód.: 903868

Stop Dengue Dura Plus

Stop Dengue Dura Plus tem a função de impedir o acúmulo de 
água nos vasos e eliminar um dos principais focos de criadouros do 
mosquito aedes aegypti, ao mesmo tempo que retém água e permite 
que os vasos permaneçam umedecidos por muito mais tempo 
deixando suas plantas mais saudáveis e bonitas. É uma espuma de 
poliuretano lavável que colocado nos vasos de fl ores substitui a 
tradicional areia.

Evita Dengue -Retém Água
(deixe sua planta mais saudável)

Embeleza seu vaso

Tutor para sustentação de caules de plantas que necessitam de apoio 
para crescimento.

Em PVC
Tamanhos:
400 X Ø 5mm. (4 pc)
600 X Ø 5mm. (4 pc)
800 X Ø 5mm. (4 pc)
1000 X Ø 5mm. (4 pc)

Tutor Moldável

Códigos na Tabela

Modo de Usar:

Luvas Garden Strong

Indicações de uso: Manuseio de ferramentas, adubagem e poda.

Luva Garden Dura Plus Strong
Cód.: 903870 Stop Dengue Violeta

Códigos e tamanhos na Tabela

Indicações de uso: Para transporte e armazenamento de ferramentas 
para as mais diversas atividades domesticas, como nos serviços de 
jardinagem, limpeza e manutenção em geral.

Stop Dengue Violeta

Códigos e tamanhos na Tabela

Stop Dengue Dura Plus Violeta
Várias cores

Stop Dengue Linear
Stop Dengue Dura Plus Linear
Várias cores

Códigos e tamanhos na Tabela

Stop Dengue Linear

Códigos e tamanhos na Tabela

Indicações de uso: Para transporte e armazenamento de ferramentas 
para as mais diversas atividades domesticas, como nos serviços de 
jardinagem, limpeza e manutenção em geral.

Luva Garden Dura Plus Tricotada

Stop Dengue 4 Anéis
Stop Dengue Dura Plus 4 Anéis
Várias cores

Códigos e tamanhos na Tabela

Indicações de uso: Para transporte e armazenamento de ferramentas 
para as mais diversas atividades domesticas, como nos serviços de 
jardinagem, limpeza e manutenção em geral.

Stop Dengue 4 Anéis

Várias cores

Códigos e tamanhos na Tabela
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Dicas
Utilize Cross Marketing (réguas) para melhor exposição 
dos produtos. Elas irão aproximar os equipamentos de 
proteção necessários ao manuseio de ferramentas, tintas, 
produtos de jardinagem, etc. Por exemplo: 

Próximo das tintas devem ser colocadas máscaras, 
luvas, aventais e roupas de proteção.

Próximo da jardinagem, as luvas leves, conjuntos  
e máscaras para aplicação de pesticidas e aventais.

Próximo das ferramentas e ferragens, toda a linha de 
equipamentos.

Nos checkouts (caixas), colocar os produtos mais vendidos, 
tais como: luvas em geral, protetores auriculares  
e máscaras descartáveis.

Colocar os Equipamentos de Proteção Individual nos locais 
de grande circulação, pois é importante a conscientização 
do uso. Os seus clientes estarão adquirindo a proteção 
adequada e a satisfação garantida.

Lembre-se !!! - O produto só vende quando aparece!

Inovação

A Balaska mais uma vez sai na frente. Oferece a mais completa linha 
de equipamentos de Proteção Individual para o segmento de Auto 
Serviço. Trata-se da linha Dura Plus com produtos desenvolvidos 
especialmente para atender aos mais diversos segmentos do auto 
atendimento, como Lojas de Material de Construção, Home Centers,  
lojas de Tintas, de Produtos Agropecuários, de Ferramentas e Ferragens,  
Supermercados e Cooperativas.
Através da Linha Dura Plus, disponibilizamos produtos com 
embalagens capazes de informar e orientar o consumidor nas 
mais diversas atividades, sejam elas profissionais ou domésticas. 
Conseqüentemente, os produtos tornam-se práticos e eficientes na 
hora da exposição para a venda.

Profissionalismo

Esta é a principal característica da Balaska, hoje reconhecida pelo 
mercado e que nos posiciona como a melhor Fabricante e Distribuidor 
de Equipamentos de Proteção Individual do Brasil. Sustentada em 
quatro sólidas bases: Qualidade no produto, Variedade, Preço 
e Pronta entrega. A Balaska através da linha Dura Plus busca a 
excelência no atendimento aos seus clientes.

Atendimento

Através de visitas, os representantes Dura Plus podem auxiliar 
o cliente, fornecendo informações e produtos adequados às 
necessidades são fatores primordiais para o bom desempenho dos 
nossos produtos em sua loja.

Qualidade

Os produtos fabricados e distribuídos pela Linha Dura Plus 
possuem certificado de registro de fabricantes, expedido pelo 
ministério do Trabalho e o certificado de aprovação Nacional – 
C.A., que assegura sua concordância com as normas nacionais  
e internacionais de qualidade. 

Pronta Entrega

Agilidade e planejamento fazem da Balaska um fabricante e 
distribuidor com competência e profissionalismo. Seu sistema de 
distribuição e logística é totalmente informatizado, oferecendo um 
excelente nível de serviço.
A Balaska coloca seus produtos no mercado nacional em tempo 
recorde, atendendo  as expectativas e necessidades dos clientes.

Preço e Variedade

Concentrando suas compras com a linha Dura Plus, o cliente obterá 
uma relação custo-benefício muito mais vantajosa. Além da sua 
linha de fabricação própria, o comprador poderá também usufruir 
de promoções e vantagens na compra dos produtos distribuídos 
com exclusividade, pois a Balaska mantém parcerias comerciais com  
os maiores fabricantes de EPI’s do mercado nacional e internacional.

A Balaska através da sua exclusiva linha Dura 
Plus oferece mais de 400 itens.

Acesse o site e veja o catálogo completo 
www.duraplus.com.br


