Meritocracia

Acreditamos nas pessoas. Reconhecemos e recompensamos sua contribuição com isenção e

A Destra
Brasil EPI
Indústria e
Comércio

imparcialidade, para que possam crescer e fazer nossa organização crescer junto.
Comprometimento com a entrega: A entrega que proporcionamos a nossos clientes é a nossa maior
publicidade. Asseguramos que as metas sejam desaﬁadoras e alcançáveis com a atitude de buscar
sempre o máximo.
Sonhamos grande: nossa insatisfação constante é o que nos move na busca permanente pelos melhores
resultados.

Transparência e franqueza: Ser transparente é um ato de respeito ao próximo. Promovemos uma cultura

de enfrentamento de fatos com respeito e demonstramos estatura para tomar decisões difíceis com base
na verdade.

Nossa
Crença
Nossa
missão

Nosso
sonho

Organizações mais preocupadas com segurança e bem-estar são mais produtivas e conseqüentemente
desenvolvem uma sociedade melhor.

Ajudar as organizações a gerar maior segurança e bem-estar para todos.

Ser a melhor e maior empresa brasileira de segurança, com presença global.

Cuidando da segurança
individual dos trabalhadores
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Capacetes com aba frontal, escoadouro de água
lateral, casco com proteção (Três nervuras), com
ou sem costura e suporte para lanterna.

Gravação própria
do logotipo
para empresas

Marcação do CA:
Na aba do casco
Referências:
CAPACETE DESTRA MPC-221
Cor:
branco, azul, amarelo, laranja,
vermelho, verde, cinza e marrom

Capacete de segurança, Classe B, Tipo II, injetado em Polietileno de alta densidade, com encaixe para
protetor auditivo e porta queixo. Sistema de suspensão com carneira em cinta de algodão e coroa em
polipropileno, tipo separáveis, carneira ﬁxa no casco através de quatro pontos de ﬁxação, regulagem de
tamanho por pino, com tira absorvente de suor em PU, espessura de aproximadamente 3 mm. Pode ser
fornecido com ou sem jugular presa no casco.

Referências: Mod: MPC 221 / vermelho

Referências: Mod: MPC 221 / azul

Referência: Mod MPC 225
CAPACETE COM ABA TOTAL

Tamanho:
Único

Referências: Mod: MPC 221 / amarelo

Referências: Mod: MPC 221 / verde

Referências: Mod: MPC 221 / marron

Referências:
CAPACETE DESTRA LUMINER MPC-241

Referências: Mod: MPC 221 / rosa

Marcação do CA:
Na aba do casco

Cor:
branco

Tamanho:
Único

Referências: Mod: MPC 221 / branco

Aprovado para: PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE
OBJETOS SOBRE O CRÂNIO E CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS.

Sistema de suspensão com carneira em cinta de algodão e coroa em polipropileno,
tipo separáveis, carneira ﬁxa no casco através de quatro pontos de ﬁxação,
regulagem de tamanho por pino, com tira absorvente de suor em PU, espessura de
aproximadamente 3 mm. Pode ser fornecido com ou sem jugular presa no casco.

Carneira com catraca

Carneira 4 pontos de ﬁxação
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Respirador 1/4 facial mig12
Encaixe de 02 ﬁltros
disponível nas cores cinza,
vermelha e azul

Respirador 1/4 facial mig11
Encaixe de 01 ﬁltro
disponível nas cores cinza,
vermelha e azul

Respirador 1/4 facial mig12
Encaixe de 02 ﬁltros
disponível nas cores cinza,
vermelha e azul

Peça Semifacial
SUPREME PLUS M500

Peça Semifacial
SUPREME PLUS M500

ENCAIXE PARA 2 FILTROS

ENCAIXE PARA 2 FILTROS

Peça Semifacial MIG 21
ENCAIXE PARA 1 FILTROS

disponível nas cores cinza,
vermelha e azul

Respirador 1/4 facial mig12
Encaixe de 02 ﬁltros
disponível nas cores cinza,
vermelha e azul

Peça Semifacial MIG 22
ENCAIXE PARA 2 FILTROS

disponível nas cores cinza,
vermelha e azul

Peça Semifacial MIG
(silicone) encaixe para 2
Filtros tamanho P/M/G

Máscaras linha de ar
pressão

Descartável (PFF1) / (PFF2)
com ou sem válvula
Respirador puriﬁcador de ar tipo
peça semifacial ﬁltrante para
partículas, com formato dobrável

Peça Semifacial 3000 SUPREME
ENCAIXE PARA 2 FILTROS

Toda linha de Máscaras, respiradores e ﬁltros, certiﬁcados e aprovados pelo Ministério do Trabalho.
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GMA-1

(VO)-Cartucho químico-vapores
orgânicos classe 1
respiradores MIG / SUPREME

GMC

( vo/ga)-CARTUCHO
Químico, vapores orgânicos e
gases ácidos classe 1
respiradores MIG / SUPREME

VO/P2(s)

Cartucho químico combinado vapor
orgânico com partículas P2(s)
classe1 / P2s
respirador MIG / SUPREME

GMB-1

(GA)-Cartucho químico gases
ácidos classe 1
respiradores MIG / SUPREME

GM-D

(AM)-Cartucho químico-amônia
e metilaminas classe 1
respiradores MIG / SUPREME

GE-3

Filtro P3(S) - poeiras, névoas, fumos,
metálicos e radionuclídeos
Respiradores MIG / SUPREME

P1(s) - Poeira, névoa
P2(s) - Poeira, névoa e fumos metálicos

VO

GA

VO/GA

ABEK

Cartucho químico vapores
orgânicos e gases ácidos classe 1
respiradores SUPREME PLUS 500

Cartucho químico vapores
orgânicos e gases ácidos classe 1
respiradores SUPREME PLUS 500

AM

Cartucho químico vapores
orgânicos e gases ácidos classe 1
respiradores SUPREME PLUS 500

Cartucho químico gases ácidos
classe 1 respiradores supreme plus 500

Cartucho químico VO-GA-AM
Multigases ABEK classe 1
respiradores SUPREME PLUS 500

AM

Filtro P3(S) - poeiras, névoas, fumos,
metálicos e radionuclídeos
Respiradores SUPREME PLUS 500
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Avental PVC
forrado amarelo
1,20 m

Macacão Tyvek com capuz Branco

Conjunto aplicação agrotóxico

Luvas de segurança e trabalho
Luva de segurança

Confeccionada com suporte têxtil de algodão
ou em ﬁo de algodão, com banho nitrílico na
palma, dedos e dorso, face palmar dos dedos
e unheira, punho em lona ou malha. Proteção
das mãos do usuário contra riscos mecânicos
e riscos químicos.

Luva de segurança
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Luva de segurança

Luva de segurança confeccionada em
látex natural; revestimento interno em
verniz silver; antiderrapante na face
palmar, dedos e ponta dos dedos.

Luva de segurança

Luva nitrílica amarela parcialmente recoberta
com suporte textil e punho em malha. Dorso
totalmente recoberto.

Luva de segurança confeccionada
em látex sintético e neoprene,
forrada internamente com ﬂocos de
algodão, palma antiderrapante.

Luva de segurança

Luva de segurança

Em suedine com punho em malha
parcialmente
recoberta
com
suporte têxtil e punho em malha.
Dorso totalmente recoberto.

Luva de segurança confeccionada
em látex natural, forrada internamente com ﬂocos de algodão,
palma antiderrapante.

Luva de segurança

Luva de trabalho

Luva de trabalho de segurança revestida do
látex, boa punctura e resistência de abrasão.

Luva de trabalho

Luvas com materiais especiais que
proporcionam alta ﬂexibilidade e precisão de
movimentos. Com ou sem revestimentos, indicadas para trabalhos de proteção mecânica e/
ou química.

Luva de segurança tricotada
mesclada com quatro ﬁos de
algodão, com pigmentos de PVC
antiderrapante na palma e face
palmar dos dedos, acabamento em
overloque, punho com elástico.

Luva de segurança

Luva de segurança tricotada
com quatro ﬁos de algodão, com
pigmentos de PVC antiderrapante
na palma e face palmar dos dedos,
acabamento em overloque, punho
com elástico.

Luva tricotada

Luvas tricotadas em ﬁos sintéticos de poliamida e revestimento palmar em poliuretano
(PU) Indicação de Uso: Indústria automotiva,
metalmecânica, eletroeletrônica, ferramentarias e em atividades que demandem excelente
sensibilidade tátil e aderência no manuseio de
peças minuciosas umedecidas, ou não, em
óleos, graxas ou produtos químicos.

Luva de segurança

Luva de segurança tricotada com
quatro ﬁos de algodão, acabamento
em overloque, punho com elástico.
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Óculos Aruba Verde

Óculos Aruba Incolor

Óculos de segurança constituido de lentes
em policarbonato Armação em plástico rígido
com acabamento interno em borracha macia,
cobre toda a região ao redor dos olhos com
ajustes por meio de tirante elástico, protegem
contra raios UVA e UVB Lentes com tratamento
antiembaçante, antirrisco e antiestático.

Óculos de segurança constituido de lentes
em policarbonato Armação em plástico rígido
com acabamento interno em borracha macia,
cobre toda a região ao redor dos olhos com
ajustes por meio de tirante elástico, protegem
contra raios UVA e UVB Lentes com tratamento
antiembaçante, antirrisco e antiestático.

Cinza

Incolor

Amarelo

Óculos Angra Incolor

Óculos de segurança, modelo ampla visão,
constituido de armação em PVC ﬂexível e visor
em policarbonato, cobre toda região ao redor
dos olhos com ajustes por meio de tirante
elástico, lentes com tratamento antiembaçante
e antirrisco.

Óculos Hawai Incolor

Óculos de segurança constituido de armação
e visor em uma única peça de policarbonato,
seu visor com design curvo proporciona maior
conforto e segurança Hastes tipo espátula
com dupla injeção. Protegem contra raios UVA
e UVB. Lentes com tratamento antirrisco.

Verde

Máscara de solda

Máscara de solda
eletrônica

Proporciona autoescurecimento
automático, sua janela transparente
com luz natural (DIM4), ajusta
automaticamente.

Mascara de segurança para
trabalhos em soldagem com
visor articulado
Máscara de segurança para trabalhos
de soldagem, proteção dos olhos e face
contra partículas volantes, radiação ultravioleta e contra radiação infravermelha.

Escudo de solda em
polipropileno

Confeccionado em polipropileno
com punho anatômico em peça
única, utilizado com lentes
tonalidades 10-12-14 e vidro
incolor.

Lente

Lente automática para máscara de
solda, auto escurecimento. Azul ou
vermelho.
Lente de alta qualidade ﬁltro solar
autoescurecimento.
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Avental em raspa barbeiro

Avental raspa sem emenda
1,00x0,60m

Luva de vaqueta petroleira
punho de 07, 15 e 20 cm
com reforço

Luva de raspa cano longo para
soldador: punho de 07, 15 e 20 cm
com reforço

Luva de vaqueta petroleira

Luva mista de vaqueta / lona de 7cm

Luva de raspa cano longo para
soldador: punho 20 cm c/ reforço
punho de 7,15 e 20 cm

Perneira raspa (PAR)

Luva de raspa cano curto
para soldador punho 07 cm
com reforço

Calçados de Segurança

Botas de borracha cano longo preto

Botina de segurança elástico com bico

Bota de PVC cano curto preto

Sapatos de segurança de
elástico branco
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Barreira (Boom)

Cordão (Sock)

Tapete (Mat)

Travesseiro (Pilow)

Linha branca: óleos derivados e petróleo

Absorve petróleo e seus derivados. Não absorve água. Exemplo: Óleo diesel, óleo vegetal, acetona, gasolina, diesel, etc.

Barreira (Boom)

Cordão (Sock)

Tapete (Mat)

Travesseiro (Pilow)

Cordão (Sock)

Tapete (Mat)

Travesseiro (Pilow)

Linha cinza: líquidos em geral

Absorvedores de líquidos em geral

Barreira (Boom)

Linha verde: líquidos agressivos

Absorvedores de líquidos agressivos. Absorvem líquidos agressivos, químicos e
produtos solúveis em água. Exemplo: Ácidos, bases, produtos corrosivos, hipoclorito de sódio, etc.
Características dos absorvedores sintéticos: • Alta capacidade de absorção • O uso como combustível gera água e gás carbônico, cinzas em teor
inferior a 0,2% e teor calórico de 20.000 BTU/Ib • Não-tóxico para ser humano, fauna e ﬂora • Não apresenta mofo • Prazo de validade indeﬁnido

Kit ambiental

São kits dimensionados para conter e conﬁnar
produtos derramados que envolvam petróleo
e derivados, produtos químicos e líquidos em
geral, diminuindo o impacto ambiental.

Desengraxante industrial

É um produto atóxico, com pH neutro, elaborado para limpeza pesada de todos os tipos de materiais, removendo
óleos, graxas e outras sujidades em processo mecânico e
elétrico. Substitui: querosene, gasolina, óleo diesel e outros
solventes tóxicos. Mecânico: manutenção mecânica, limpeza de máquinas equipamentos.

Turfa

Características:
• Alta capacidade de absorção
• Biodegradável
• Atóxico
• Não abrasivo
• Não sofre lixiviação
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Cintos de segurança

Cone de sinalização

Colete motoboy

Barreira tipo cavalete

Cone barril 1,23 m

Barreira 55 cm

Confeccionados em cadarço de poliéster.
Ajustes nas pernas e cintura, ajuste peitoral. Argola tipo D nas costas para ﬁxação
do talabarte.

Confeccionado em PVC ou Borracha
suas medidas: altura de 50cm ou 75cm.
Disponível na cor preto/amarelo.

Confeccionado em PVC ou Borracha
suas medidas: altura de 50cm ou 75cm.
Disponível na cor preto/amarelo.

Frigoríﬁco
Calça térmica

Meia

Meia térmica

Luvas

Capuzes

Meia térmica,
confeccionada em
algodão cano longo

Luva modelo 5 dedos confeccionada em nylon resinado com
manta térmica de 150 g/m2

Meia térmica tipo botinha cofeccionada
em matelassê de nylon resinado com
manta térmica de 200g/mº ,punho de
malha elastano.

Japona térmica para baixa temperatura
impermeável. A jaqueta térmica DESTRA
é um produto de excelente qualidade,
pode proteger de temperaturas de até
-25º com segurança. A japona térmica
possui uma manta de até 150 grm² com
04 botões de pressão metálicos.

Calça térmica confeccionada em nylon resinado,
revestido internamente com manta acrílica de 30
mm, forro em nylon e fechamento através de velcro
para proteção das pernas do usuário em serviços
realizados no interior de câmaras frias em cozinhas
proﬁssionais, túnel de congelamento, antecâmara
de resfriamento, frigoríﬁcos, ambientes climatizados, manipulação de produtos supercongelados,
transportes climatizados em caminhões,
containeres e outras.

Japona térmica

Japona térmica para baixa temperatura
impermeável. A jaqueta térmica DESTRA
é um produto de excelente qualidade,
pode proteger de temperaturas de até
-25º com segurança. A japona térmica
possui uma manta de até 150 grm com
04 botões de pressão metálicos.

Representante:

www.destrabrasil.com.br
Matriz
Rua da Independência, 660 Cambuci
São Paulo - SP - CEP : 01524 000
55 + (11) 2268 2922 | (11) 2790 0922

