PRODUTOS

HISTÓRIA
Chegamos ao mercado de epi em meados de 2012, atuando em uma pequena
instalação na região da grande Curitiba (RMC).
De lá pra cá, passamos por imensas mudanças desde a sede fabríl, que hoje se
se encontra na região centro-sul de Curitiba, no bairro Prado Velho, principal eixo
troncal de ligação da cidade. Desde o início atuamos na fabricação
de aventais, com materiais descartáveis desde o ﬁnal de 2019 e no inicio
de 2019 iniciamos a
confecção de uniformes proﬁssionais personalizados
ao gosto de nossos clientes.
Nossa estrutura conta com maquínas de última geração, desde as automáticas na
produção
dos
materiais
descartáveis,
passando
pelas
de
solda
na produção de aventais e terminando na costura com maquínas super
modernas que ajudam na agilidade e perfeição na produção ﬁnal.
Trabalhamos dia a dia, de forma incansável para levar a nossos clientes sempre
materias
de
alta
qualidade,
uma
das
marcas
da
Kelu
Epi’s.

DESCARTÁVEIS
MÁSCARA DE TNT;
PROPÉ;
TOUCA DE TNT;
PROTETOR DE BARBA;
JALECO DE TNT

Touca de TNT

100% PROLIPROPILENO + Elástico. Validade indeterminada.
Produto não perecível.
- Touca descartável confeccionada em TNT de estrutura ﬂexível, plana e porosa,
por processo automatizado;
- Atóxico;
- Não Inﬂamável;
- Oferece segurança e proteção contra a queda de cabelos e contaminação cruzada em
qualquer ambiente que necessite limpeza e higiene constante;
- Aplicação de dois ﬁlamentos de elástico simples de alta qualidade, colado por toda extensão
do ﬁo, em toda a volta, oferecendo resistência e conforto para uso moderado.
Ideal para uso em áreas industriais, químicas, alimentícias, médicas e odontológicas

Máscara de TNT

Máscara descartável de alta qualidade em seu material, pode isolar poeira, germes, alergias,
fumaça, poluição, cinzas, bactérias, etc. Protegendo seu nariz e boca. Perfeita para se proteger
e proteger os outros, de espirros, tosse e coriza. Ideal para usar ao ar livre, viagens e outros
lugares públicos.
O corte ergonômico no nariz e o elástico da orelha é o suﬁciente para cobrir nariz, boca e
parte de rosto, assim você terá proteção máxima em qualquer ocasião. A máscara possui
um material de alta qualidade e durabilidade, ainda mais com a sua dupla proteção.

Protetor de Barba
O Protetor de Barba é descartável, inteiramente confeccionada em TNT (tecido não tecido),
dispõe em toda a volta da peça de acabamento com elásticos, em tamanho único, com
dimensão suﬁciente para abrigar toda a área facial, desde o topo do nariz até a cobertura
total do queixo, cobrindo a maioria das conformações faciais e totalmente respirável.
O Protetor de Barba é inteiriço e encaixa-se em toda a cabeça, seu uso é muito confortável.

Jaleco de TNT

Jalecos descartáveis de manga longa, fabricados em
polipropileno (TNT - Tecido Não tecido) em diferentes
gramaturas e cores.
Fácil manuseio, oferece proteção ao usuário criando
uma barreira contra contaminação cruzada, poluição
ambiente e ﬂuidos corporais, além de higienização em
locais que necessitem de cuidados especiais. Porém
pelo seu fechamento ser frontal é contra-indicado para
o uso cirúrgico.
Indicado para conter a queda de cabelo em locais que
exigem o máximo de higiene e proteção

AVENTAIS
VINIL
PVC
OXFORD
BRIM;
RASPA;
MALHA DE AÇO;

Avental de Oxford
Avental Frontal em Tecido Oxford com Bolso
Confeccionado em tecido Oxford, recomendado para restaurantes, bares, lanchonetes,
food trucks, transformadores, equipes de limpeza, proﬁssionais de pet shops, artesãos.
Este uniforme possui um ótimo caimento, agregando conforto e elegância ao proﬁssional
e ao estabelecimento.
Confeccionado em tecido oxford 100% poliéster, que não amassa e seca super rápido.
Possui um bolso frontal e tiras amarração e ajuste nas costas.

Avental de PVC

Avental à base de PVC com forro de poliéster com tiras soldadas eletronicamente sendo uma
no pescoço e duas na cintura com ﬁvela plástica para fechamento. Modelo açougueiro.

Avental de Raspa

Avental de raspa sem manga tipo açougueiro (soldador) sem emenda é confeccionado
em raspa de couro bovino, costurado com ﬁo 100% algodão ou aramida e possui tiras em
raspa no pescoço para ﬁxação e tiras laterais para ﬁxar e ajustar o avental. Conta com
ﬁvelas e arrebites metálicos, com espessura média de 1,50mm. Indicado para uso em
atividades que envolvam riscos ao usuário quanto à abrasão e escoriações, como:
atividades de solda, indústrias metalúrgicas, siderúrgicas e marmorarias.

Avental de
Vinil

O Avental de Segurança em Vinil transparente é
impermeável e possui ileoses e dois cordões para ajuste
no pescoço e na cintura.
É ideal para a proteção do tronco do usuário em trabalhos
que envolvam respingos de água e produtos químicos em baixas
concentrações, como: detergentes, sucos, sangue, orgânicos. Utilizado
em galvanoplastia, frigoríﬁcos, laboratórios, indústria química, peixaria,
açougues, lavanderias, lava autos, jateamentos, entre outros

Avental Malha
de aço
Avental em malha de aço inoxidável com suspensórios em nylon
presilhas plásticas, possui ótima durabilidade oferecendo
excelente relação custo / benefício. Resistente a cortes de
faca, proporcionando ao usuário 100% de segurança

Avental em
brim
Avental de frente confeccionado em Brim leve 100%algodão.
Tiras de ajuste de cintura.
1 bolso inferior do lado direito.
Produto de ótima qualidade , facilmente lavável.

BOTAS e
BOTINAS
BOTAS DE PVC;
BOTINAS DE SEGURANÇA.

Botas de PVC
Utilizado para proteção dos pés em nos locais úmidos,
lamacentos, encharcados, concentragem, ambientes que
proporcionem contato com sangue, com derivados de
petróleo, óleos, produtos químicos, ácidos e solventes.
Indicado para:
Indústrias de alimentos como, Frigoríﬁcos, Abatedouros, Bebidas;
Indústrias Químicas e Petroquímicas, Plataformas Petrolíferas;
Cozinhas Industriais;
Usinas de Cana de Açúcar;
Usinas de Mineração, Concreto, Asfalto;
Indústrias Metalúrgicas;
Hospitais e Laboratórios;

Botinas de
Segurança
Calçado ocupacional do tipo botina é confeccionado em vaqueta
relax e possui fechamento em elástico, oferecendo praticidade
para calçar. Conta com palmilha de montagem, palmilha interna
higiênica removível e lavável. Possui solado em poliuretano
bidensidade, resistente a óleos combustíveis, injetada diretamente
no cabedal, proporcionando resistência e durabilidade.

FACAS

FACA 5510-8

FACA 5514-06

FACA 5510-10

FACA 5514-08

FACA 5513-06

FACA 5515-06

FACA 5516-06

FACA 5517-06

Chegou novidades!

FACA 5517-10

CHAIRA LISA

Indicada para restaurar os ﬁos das facas.
Instruções de uso da chaira:
- Evite atingir o protetor de mão para não daniﬁcar o
ﬁo da faca.
- Aﬁe os dois lados alternadamente com movimentos
constantes abrangendo todo o ﬁo da faca.

CHAIRA ESTRIADA

Estrias uniformes, perfeitas para a manutenção
do ﬁo das facas. Revestimento da haste com cromo
duro, que garantem maior resistência contra
corrosão e deixa a supefície da chaira mais dura
que a lâmina da faca. Pode ir à máquina de lavar
louças. Permanece bonita por muito mais tempo.

LUVAS
LÁTEX;
NITRILICA;
VINIL;
POLIETILENO;
EM GERAL.

Luva Nitrilica
Luva de segurança para proteção das mãos confeccionada em borracha nitrílica,
sem pó, livre de látex, ambidestra, anatômica, com bainha, não estéril e de uso único.
Caracteristicas
Produzida em ambiente controlado, com baixa concentração de partículas
no ar para aplicações que exijam os mais altos mecânica três vezes maior do que
o látex ou vinil/PVC.

Luva Latex
Luvas em látex tamanho são delicadamente talcadas e muito procuradas para uso
caseiro ou comercial em diversas situações do dia a dia como para realizar higiene e
cuidados pessoais, manuseio de alimentos em restaurantes, aplicação de tinturas em
salões ou em casa, além de cremes capilares, trato com animais, limpeza leve em
contato com detergentes que podem eventualmente agredir a pele. Antes de comprar
veriﬁque o tamanho correto para suas mãos.
Possui ótima elasticidade e resistência garantindo assim agilidade de movimentos,
sensibilidade tátil, proteção, além de serem descartáveis.
Apesar da versatilidade deste produto, ele não é recomendado para uso médico
hospitalar e odontológico. Outra recomendação importante é que há risco de reação
alérgica em pessoas sensíveis ao látex, neste caso, retire as luvas imediatamente
e se achar necessário, procure um médico.

Luva Vinil
Descartável / Transparente / Ambidestras / Superfície Lisa / Cano Curto / Sem Látex /
Não destinada para área da saúde.
Instruções de Uso:
Lave e seque as mãos antes de utilizar a luva; Cheque as luvas aﬁm de não haver furos
ou rasgos; Calce a luva cuidadosamente, Recomenda-se retirar anéis e outros acessórios
perfurantes; Troque a luva quando daniﬁcada ou em mudança de atividade;
Nunca reutilize a luva.
Aplicações / Indicações:
Indicada para manuseios de agentes químicos Classe B: Detergentes, sabões e amoníacos;
Também indicada para utilização em: Frigoríﬁcos, serviços domésticos, alimentos, estéticas,
indústrias e manutenção em geral.
Ideal para pessoas alérgicas ao látex e para quem busca uma redução de custo na compra
de Luvas de Procedimento.

Luva Polietileno
Luva Plástica Descartável - Pacote com 100 unidades – Kolplast para procedimentos
que necessitam de proteção individual de contato;
Atóxica, resistente e de alta sensibilidade, além de ambidestra, podendo ser usada
tanto na mão esquerda, quanto na direita.

Luva Multiuso
Descrição do Produto
- Confeccionada em látex natural
- Forrada internamente com ﬂocos de algodão
- Acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e ponta dos dedos

LUVAS SANRO TOP MULTIUSO
As luvas Sanro Top Multiuso conferem proteção às mãos dos
usuários para tarefas mais pesadas, que exigem maior segurança.
São internamente forradas com ﬂocos de algodão, com ótimo
calçamento, pois também são cloradas. Dispensam o uso de talco,
tem um grande conforto, ótima maleabilidade, além de
serem antiderrapantes.
As luvas Sanro Top Multiuso têm maior durabilidade e ótima
resistência em função da sua maior espessura, portanto são
indicadas para tarefas mais pesadas.
Possuem certiﬁcado de aprovação do Ministério do Trabalho e
Emprego – C.A. do MTE – número 40.044.

Luva Malha de Aço
Luva de segurança confeccionada em malha de aço, com ﬁo 0,5 mm de espessura, anel d
e diâmetro externo de 4,0 mm e interno de 3,0; pulseira de 2,5 cm de largura; elos de aço
inox da mesma malha de aço;travas em retângulos vasados de 20 mm de largura e 10 mm
de altura; fecho tipo gancho ﬁxo no ﬁnal da pulseira.

Luva Anti-corte
Luva anti corte proﬁssionais, com ajuste confortável, para maior segurança ao manusear facas
e outros objetos cortantes. Alta resistência e durabilidade garantindo assim maior resistência
ao corte e a proteção necessárias! Pacote com 1 unidade de luva.NÃO CONTÉM UM PAR DE LUVAS,
APENAS UMA UNIDADE.Dimensões: 22 cm x 18 cmMaterial: HPPE, POLIÉSTER, FIBRA
DE VIDRO E ELASTANO

Luva de algodão pigmentada
Luva de Segurança, tricotadas com ﬁos de algodão e poliéster, com antiderrapante em PVC
na face palmar, acabamento em overloque, punho com elastano.
Fios: 4
Acabamento: Palma com antiderrapante
Aplicação: Higiene e Limpeza, Construção Civil,Transporte, Naval, Plástica,Cerâmica,
Jardinagem, Metal Mecânica e Uso doméstico e outras.

Luva Vaqueta petroleira
Luva de proteção, confeccionada em vaqueta integral, modelo petroleira, couro macio, acabamento
do punho em viés (tecido algodão). Possui elástico de ajuste no dorso. Costurada com linha de
nylon da alta resistência à tração e ao calor, tendo em média 30 a 40 pontos por decímetro.
Indicado para:
Indicada para proteção das mãos serviços gerais que apresentem riscos de natureza média, onde
haja contato com materiais abrasivos e/ou escoriantes. Possui proteção especial interna na palma
para maior proteção.
Utilizadas nas indústrias petroquímica, construção civil, siderúrgica e mecânica. Perfeita para
trabalhos com metal, madeira e produtos semi-acabados

Luva Neoprene
Luva em látex natural e neoprene, com reforço extra, espessura de 0,70mm, palma antiderrapante.
Alta resistência química e mecânica em função de sua espessura. A composição em látex e
neoprene garantem mais maleabilidade e mobilidade nos movimentos.
Ótima relação custo versus benefício.

GERAL

Capacete Camper

Protetor Auditivo
(tipo plug)

Capacete 3M
(ajuste facil)

Protetor Auditivo
(tipo espuma)

Óculos de Proteção
Águia - DANNY

Face Shield
Super Safety

Abafador de
Ruido - 3M

Respirador
PFF-2

Fita Zebrada

Capa de Chuva

Cinto Pára-Quedista

Capa Lombador
(lona caqui)

Mosquetão

Camisa Plástica
c/ capuz

Cinta Lombar

Calça Plástica

Linha de fabricação de uniformes profissionais da

Kelu EPI’s
equipamento de proteção individual

Japona de Nylon
Azul Marinho

Balaclava
abertura total

Capuz tipo
ninja

Japona de Nylon
Branca

Touca tipo
árabe

Camiseta branca
poliviscose
manga curta

Calça de Nylon
Azul Marinho

Touca de rede
com aba

Camiseta branca
poliviscose
manga longa

Calça de Nylon
Branca

Bandana Preta

Camiseta polo

JALECOS

Calça de Brim

Calça de Oxford

Blusa de Moletom
s/ capuz

Blusa de Moletom
c/ capuz

Uniformes Reﬂetivos

FAZEMOS

DO SEU

JEITO!

Linha de fabricação de uniformes profissionais da

Kelu EPI’s
equipamento de proteção individual

E TEM
SEMPRE,
MUITO MAIS...
CONSULTE
SEU VENDEDOR
OU REPRESENTANTE

