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Protecção no Trabalho

Luva de tintureiro

Modelo: 3535

Luva de protecção para tintureiros, em látex natural, bege. Devidas um tratamento antibiótico, as luvas para

tintureiros protegem suficientemente contra as lixívia e ácidos, igualmente contra as erupções, eczemas e

micoses.

Luvas de Protecção

Modelo: 3541

Luvas de protecção com 5 dedos, em vários tamanhos.

Óculos de protecção

Modelo: 7250

Óculos de protecção com ângulo de protecção da vista. Com armação ajustável e lentes em material sintético.

Pomada de protecção

Modelo: 7266

Pomada de protecção não gordurosa, transparente, contra substâncias insolúveis em água, como benzina,

óleos, resinas, matérias corantes, fenole, acetatos e resinas sintéticas, em tubos de 100 ml.

Protecção

Modelo: 7251

Protecção p/ portadores de óculos. Útil p/ todos os tipos de óculos.
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http://www.jomro.de/loja/product_info.php?info=p1729_Luva-de-tintureiro.html
http://www.jomro.de/loja/product_info.php?info=p131_Luvas-de-Protec--o.html
http://www.jomro.de/loja/product_info.php?info=p1891_-culos-de-protec--o.html
http://www.jomro.de/loja/product_info.php?info=p2825_Pomada-de-protec--o.html
http://www.jomro.de/loja/product_info.php?info=p1892_Protec--o.html
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Recarga p/7260 grande

Modelo: 7260/2

Embalagem 200 par

Recarga p/7260 pequeno

Modelo: 7260/2

Embalagem 200 par

Tampões de protecção auricolar grande

Modelo: 7260/1

Tampões de protecção auricolar, medida grande, o algodão macio entra no ouvido sem qualquer problema.

Pequenas aberturas garantem a higiene e compensação da pressão. Embalagem com 2 x 200 pares.

Tampões de protecção auricolar pequeno

Modelo: 7261

Tampões de protecção auricolar, medida pequena, o algodão macio entra no ouvido sem qualquer problema.

Pequenas aberturas garantem a higiene e compensação da pressão. Embalagem com 2 x 200 pares.

Jomro, Comércio de Máquinas para a 
Indústria Têxtil e Confecção, Lda.
Rua Cruz das Guardeiras, 525, 4470 Moreira da Maia

Tel.+351 229439750
Fax +351 229439759

info-p@jomro.de

3

http://www.jomro.de/loja/product_info.php?info=p2829_Recarga-p-7260-grande.html
http://www.jomro.de/loja/product_info.php?info=p2828_Recarga-p-7260-pequeno.html
http://www.jomro.de/loja/product_info.php?info=p2824_Tamp-es-de-protec--o-auricolar-grande.html
http://www.jomro.de/loja/product_info.php?info=p2830_Tamp-es-de-protec--o-auricolar-pequeno.html
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Sinal Autocolante

Não fumar

Modelo: 7267/6

Sinal autocolante &ldquo;Não fumar&rdquo;

Uso de calçado de segurança

Modelo: 7267/4

Sinal autocolante &ldquo;Uso de calçado de segurança&rdquo;

Uso de luvas de protecção

Modelo: 7267/5

Sinal autocolante &ldquo;Uso de luvas de protecção&rdquo;

Uso de protecção auditiva

Modelo: 7267/2

Sinal autocolante &ldquo;Uso de protecção auditiva&rdquo;

Uso de protecção para a respiração

Modelo: 7267/1

Sinal autocolante &ldquo;Uso de protecção para a respiração&rdquo;
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http://www.jomro.de/loja/product_info.php?info=p3423_N-o-fumar.html
http://www.jomro.de/loja/product_info.php?info=p3421_Uso-de-cal-ado-de-seguran-a.html
http://www.jomro.de/loja/product_info.php?info=p3422_Uso-de-luvas-de-protec--o.html
http://www.jomro.de/loja/product_info.php?info=p3419_Uso-de-protec--o-auditiva.html
http://www.jomro.de/loja/product_info.php?info=p3418_Uso-de-protec--o-para-a-respira--o.html
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Uso de protecção visual

Modelo: 7267/3

Sinal autocolante &ldquo;Uso de protecção visual&rdquo;
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http://www.jomro.de/loja/product_info.php?info=p3420_Uso-de-protec--o-visual.html
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