CONFORTO E
SOLUÇÕES DE
SEGURANÇA

AGRICULTURA

Basicamente é simples.
Você. Campo. Trator.

Agricultura
Foco no Conforto, Durabilidade e Proteção

INTRODUÇÃO
A Dunlop® empenha-se em oferecer soluções com o
maior nível de desenvolvimento para os utilizadores.
Tomámos em conta os diferentes requisitos e preferências
de cada segmento com que trabalhamos. Na agricultura
visitamos continuamente os utilizadores finais no seu ambiente de trabalho para compreender plenamente as suas
necessidades e preferências.
Todo o conhecimento e experiência assim adquiridos são
aplicados no desenvolvimento contínuo do produto e em
inovações. O que nos permite estar na vanguarda para
cumprir com os requisitos que caracterizam o setor

Conforto

agropecuário:
• Conforto
• Durabilidade
• Proteção

Durabilidade

Esta gama inclui três categorias: Boa-Melhor-Ótima
para proporcionar a solução mais adequada para cada
tipo de utilização.

(Ótima)

PVC
(Boa)

Proteção

Segmentação
Agricultura

(Melhor)

Agri

Uma bota para cada situação
AgriProfissional

Comprei um par das vossas botas de
biqueira de aço. Estava a trabalhar
numa das máquinas quando ela
resvalou para cima do pé na zona dos
dedos.
Rapidamente contrapus a ação
para libertar a pressão. Estavam
provavelmente cerca de 6 toneladas

de pressão no meu pé que foram
travadas pela biqueira de aço da bota.
Penso que se não estivesse a usar as
vossas botas de biqueira de aço teria
perdido os meus dedos do pé ou pior
ainda o meu pé.
James Furlong
(Um agricultor Irlandês)

A Dunlop® distingue dois subsegmentos na agricultura;
AgriProfissional e AgriConsumidor.
A gama Profissional engloba produtos excelentes para o
agricultor perspicaz que requer um produto superior!
A gama Consumidor oferece soluções de produtos para
atividades exteriores de lazer e jardinagem em condições
menos exigentes.

Agri
Consumidor

Conforto
SOLUÇÕES DE CONFORTO
A Dunlop® oferece soluções de alto conforto na sua gama
Purofort®:
• P
 eso; 35% mais leve do que os materiais convencionais
de galochas, como borracha e PVC
• Ajuste excelente; desenho ergonómico e tecnologia de
costura do forro suave e lisa
• Palmilha Premium; grande propriedade de absorção de
humidade, controlo de odor e base ergonómica
• Isolamento térmico até -20 ˚C e mesmo até -50 ˚C (Thermo+)

Durabilidade
Quando o trabalho e exigente e se realiza de pé é preciso contar com calçado duradouro e que satisfaça todas
as necessidades e que resista mais tempo. Durante as
atividades de intenso trabalho, as botas enfrentam por
exemplo os impactos de tratar de gado, com ferramentas
pesadas e maquinaria. Têm de ser resistentes a estrume,
sangue, vários químicos, óleos, gorduras e ácidos.

SOLUÇÕES DURÁVEIS
Para os profissionais, um requisito importante do calçado
é a grande longevidade. As botas Dunlop® duram até
duas vezes mais que as de materiais convencionais,
decorrente do uso das nossas inovadoras tecnologias de
materiais Purofort ® e Acifort ®:
• Resistente a rasgos e a desgaste
• Alta resistência à abrasão
• Resistência química

Conforto

Calor e conforto no uso são essenciais para quem
trabalha ativamente no exterior, em pé durante todo o dia.
Estas botas oferecem um excelente isolamento do frio e

mantêm os pés quentes além de garantirem conforto e
leveza nas longas jornadas de trabalho.

Cumprimento de requisitos de desgaste

Durabilidade

Conforto no uso é um requisito chave para os produtores
que escolhem calçado para uso na agricultura. São comuns
os longos dias de trabalho em condições climatéricas adversas. É fundamental que o agricultor tenha os seus pés
secos e quentes para poder realizar corretamente o seu
trabalho. Também é fundamental, que as botas proporcionem apoio correto para evitarem as dores nas ancas,
costas, joelhos e tornozelos, que poderão ocorrer devido
ao trabalho duro e prolongado.

Cumprimento de tempo de vida expectável

No dia-a-dia é essencial um ambiente de trabalho seguro para evitar acidentes de trabalho. Há que prevenir
contra os riscos de materiais em queda, trabalho com
maquinaria pesada e gado, penetração de objetos afiados
e o risco de tropeçar ou cair em superfícies sujas que
pode resultar em perdas de postos de trabalho, perda
de produtividade e ter um substancial impacto pessoal
e financeiro. É obrigatório ter calçado que proteja contra
impactos, penetração e que ofereça excelente aderência.
As botas de segurança são assim a melhor opção, onde o
aço incorporado desempenha um papel importante.
A contaminação cruzada é um perigo para a saúde da
população animal e pode ter um efeito devastador em
todos os que com ela estão envolvidos e no ambiente. É

muito importante evitar os riscos de infeção com a aplicação de códigos de cor e o uso de calçado correto para
garantir a higiene.

SOLUÇÕES DE PROTEÇÃO
A Dunlop® é a especialista em soluções de botas de
segurança:
• Normas de segurança S5; com biqueira e palmilha de
aço
• Rasto de resistência antiderrapante SRA/SRC
• Forro com tratamento antibacteriano que evita a
proliferação de bactérias e fungos
• E m conformidade com as mais recentes normas
Europeias de segurança (EN ISO)
• Desenho especial do rasto para fins higiénicos

Proteção

Proteção

Cumprimento de todas as normas de segurança

A nossa Tecnologia

A gama Agri Profissional

ÓTIMA

Resistente
e flexível
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SRC

Leve e
atérmico

SRC

Purofort® é um material exclusivo Dunlop®
com milhões de bolhas de ar distribuídas
uniformemente para conseguir um produto leve
e atérmico além de uma estrutura reticular que
proporciona flexibilidade e resistência.

A Original

Purofort® garante-lhe conforto
durante muito tempo
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C662933
Dunlop® Purofort® Thermo+ full safety
EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC
37/38, 39/40, 41-43, 44/45, 46-48
• Isolamento até -50 ° C
• S5, biqueira e palmilha de aço para uma
proteção máxima
• Aderência excelente devido ao rasto repelente de sujidade de classificação SRC e
antiderrapante
• Uso confortável
• Palmilha Premium com base de forma
ergonómica

Dunlop® Purofort® Thermo+

C762933
Dunlop® Purofort®+ full safety
EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC
36-48, 49/50
• S5, biqueira e palmilha de aço para uma
proteção máxima
• Palmilha anatómica com espaço acrescido
na área dos dedos dos pés
• Aderência excelente devido ao rasto
repelente de sujidade de classificação SRC
e antiderrapante
• Palmilha Premium com base de forma
ergonómica

SRA

SRC

Para ambientes agrícolas exigentes
A bota icónica da Dunlop® - Sempre a cumprir quando
mais se precisa.
A Purofort ® Thermo+ oferece uma excelente proteção e
conforto no uso em condições de trabalho extremas onde
o frio e as superfícies escorregadias exigem a melhor
solução de bota disponível. Devido às suas excelentes
propriedades de isolamento até -50 graus Celsius, ao
seu rasto antiderrapante de classificação SRC e existência
de partes de aço, a bota Thermo+ é o ícone da Dunlop®
em segurança há mais de 30 anos!
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D760933
Dunlop® Purofort®+
EN ISO 20347:2012 04 FO CI SRC
36-48, 49/50
• Palmilha anatómica com espaço acrescido
na área dos dedos dos pés
• Aderência excelente devido ao rasto
repelente de sujidade de classificação SRC
e antiderrapante
• Palmilha Premium com base de forma
ergonómica

SRA
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D460933
Dunlop® Purofort® Professional
EN ISO 20347:2012 04 FO CI SRA
37-48
• Rasto repelente de sujidade de classificação
SRA
• Isolamento até -20°C

C462933
Dunlop® Purofort® Professional full safety
EN ISO 20345:2011 S5 CI SRA
37-48
• S5, biqueira e palmilha de aço para uma
proteção máxima
• Rasto repelente de sujidade de classificação
SRA
• Isolamento até -20°C

MELHOR

Tecnologia
SRA
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C462943.VK
Dunlop® Purofort® Thermoflex full safety
EN ISO 20345:2004 S5 CI SRA
37-48
• S5, biqueira e palmilha de aço para uma
proteção máxima
• Forro de pelo com cordões impermeabilizados
• Rasto repelente de sujidade de classificação
SRA
• Isolamento até -20°C

Acifort = Ácido + Conforto. Consiste numa mistura de PVC
e Borracha e é desenvolvido especialmente para cada
indústria individualmente.
A combinação única de PVC, borracha e polímeros de
Nitrilo cria uma bota mais duradoura, mais resistente e
mais confortável. Os compostos Acifort® são constituídos
por 3 componentes distintos:
• Componentes Antiestáticos
• Borracha de Nitrilo produz uma bota mais confortável.
Assegura maior durabilidade, melhor resistência a óleos,
gordura, sangue, químicos e desgaste
• Polímeros garantem a máxima durabilidade para botas
de PVC

SRA
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PROTEÇÃO

SRA

•R
 asto antiderrapante SRA
•N
 ormas de segurança S5: com biqueira e palmilha de
aço.
• Antiestático: reduz o risco de eletrocussão
•E
 xtremamente resistente a uma vasta gama de químicos,
ácidos, sangue, óleos, estrume e gorduras minerais
animais e vegetais.

A442631
Dunlop® Acifort® Heavy Duty full safety
EN ISO 20345:2011 S5 SRA
40-48
• S5, biqueira e palmilha de aço para uma
proteção máxima
• Área frontal reforçada
• Rasto repelente de sujidade de classificação
SRA
• Resistência contra óleos e gorduras minerais, animais e vegetais, estrume, ácidos,
desinfetantes e vários químicos

SRA

CONFORTO
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P184833
Dunlop® Purofort® Terroir Pro
EN ISO 20347:2012 04 FO CI SRA
36-47
• Rasto repelente de sujidade de classificação
SRA
• Isolamento até -20°C
• Desenho com estilo

• As propriedades de absorção de energia tornam estas
botas mais confortáveis do que as botas habituais de PVC
• A bota mais leve do segmento médio
•N
 ovo forro mais fino, proporcionando uma sensação mais
confortável e de aconchego
•F
 orro higienizado para um ambiente saudável e
prevenção de odores na bota
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B440631
Dunlop® Acifort® Heavy Duty
EN ISO 20347:2012 O4 FO SRA
40-48
• Área frontal reforçada
• Rasto repelente de sujidade de classificação
SRA
• Resistência contra óleos e gorduras minerais, animais e vegetais, estrume, ácidos,
desinfetantes e vários químicos
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W486033
Dunlop® Acifort® Prestige
CE
39/40, 41-47, 48/49
• Uso confortável
• Resistência contra óleos e gorduras minerais, animais e vegetais, estrume, ácidos,
desinfetantes e vários químicos

DURABILIDADE
• A melhoria no composto assegura 50% mais durabilidade
que uma bota tradicional em PVC

Solução para Contaminação cruzada
Infeção bacteriana
A prevenção de contaminação cruzada e infeções é um
ponto cada vez mais importante num ambiente agrícola.
Vários vírus como a BSE, doenças nas patas e boca,
ou outros, todos tiveram um impacto dramático na
agropecuária nos últimos anos.
Higiene e não transferência são de máxima importância
para evitar todo e qualquer risco de contaminação. É
por isso que os produtos Dunlop® são dotados de rasto
repelente e de fácil limpeza e ainda com excelente
controlo antiderrapante.
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B550631
Dunlop® Acifort® Biosecure Calf
CE
40-47
• Cano e palmilhas lisos e suaves; repelente de
sujidade otimizado para evitar contaminação
• Resistência contra óleos e gorduras minerais,
animais e vegetais, estrume, ácidos, desinfetantes e vários químicos

Acessórios

BOA

PVC
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Z910005
Dunlop® Insole
37 – 48
Adequado às botas Purofort® Professional.
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Z920005
Dunlop® Premium Insole
36 – 48, 49/50
Adequado às botas Purofort® Thermo+,
Purofort®+, Terroir Pro e às de exterior.
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Z930990
Dunlop® Bootbag
O Saco para Botas Dunlop® é apropriado para
todos os tamanhos de bota. Além de proporcionar proteção também facilita a arrumação
e transporte.
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Z940990
Dunlop® Bootjack
Descalçar as botas é agora muito mais fácil
graças ao descalçador Dunlop®.

SRA
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142VP
Dunlop® Protomastor full safety
EN ISO 20345:2011 S5 SRA
36-48
• S5, biqueira e palmilha de aço para uma
proteção máxima
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380VP
Dunlop® Pricemastor
CE
35-47
• Impermeável

Blizzard

A gama Agri Consumidor
Para tarefas à volta da casa, trabalho de jardim, passear o cão, brincadeiras de criança e condições de inverno, a Dunlop®
oferece uma gama de botas para uso em atividades exteriores de lazer. Da básica galocha impermeável a botas quentes e
confortáveis de inverno. Para jovens e adultos; uma bota para todos.
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W486711
Dunlop® Hobby Retail
39/40, 41-45, 46/47, 48/49
• Impermeável
• Bota de altura pelo joelho

B350611
Dunlop® Bicolour Wellie shoe
35/36, 37-46
• Impermeável

NOVO

814P
Dunlop® Monocolour Wellie shoe
35/36, 37-47
• Impermeável

A bota de inverno para todas
as condições climatéricas de frio
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K486061
Dunlop® Blizzard fur lining
36-48
• Bota de inverno confortável com forro de pelo
• Rasto antiderrapante
• Isolamento ao frio até -15 Celsius
• Cordões impermeabilizados para ainda melhor
conforto com ajuste fácil

NOVO
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W486711.AF
Dunlop® Hobby Calf Retail
39/40, 41-45, 46/47, 48/49
• Impermeável
• Bota de meio cano

K255111
Dunlop® Sport Retail
31-42
• Impermeável
• Bota de altura pelo joelho

K288111
Dunlop® Sport Retail
31-42
• Impermeável
• Bota de altura pelo joelho
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K454061
Dunlop® Blizzard fur lining
36-48
• Bota de inverno confortável com forro de pelo
• Rasto antiderrapante
• Isolamento ao frio até -15 Celsius
• Cordões impermeabilizados para ainda melhor
conforto com ajuste fácil
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K286711
Dunlop® Sport Retail
31-42
• Impermeável
• Bota de altura pelo joelho

K254711
Dunlop® Sport Retail
31-42
• Impermeável
• Bota de altura pelo joelho

K272111
Dunlop® Sport Retail
31-42
• Impermeável
• Bota de altura pelo joelho
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K400061
Dunlop® Blizzard fur lining
36-48
• Bota de inverno confortável com forro de pelo
• Rasto antiderrapante
• Isolamento ao frio até -15 Celsius
• Cordões impermeabilizados para ainda melhor
conforto com ajuste fácil

Minis
Para quando as suas crianças brincar no exterior,
proporcionamos-lhes botas perfeitamente adequadas e pés secos

Vós sois os que fazem o mundo
A força que impulsiona a economia
Aos que constroem, aos que cultivam,
aos que carregam, aos que cavam.
Dependemos de todos vós.
Para nos alimentarmos e abrigarmos.
Para as estradas e pontes.
Para o calor e energia.
Para a segurança.
O nosso mundo depende de vós.
Dia a dia, trabalhais com esmero e
dedicação.
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K172110
Dunlop® Mini
20-30
• Impermeável
• Bom ajuste

K151710
Dunlop® Mini
20-30
• Impermeável
• Bom ajuste

K180010
Dunlop® Mini
20-30
• Impermeável
• Bom ajuste

Por isso, dia a dia trabalhamos também
para vós.
Inovando para conseguir o melhor produto.
Por isso reinventámos a borracha e
fabricámos uma bota em Purofort.
Para vos dar a segurança e conforto que
mereceis.
Nossas saudações.
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K131510
Dunlop® Mini
20-30
• Impermeável
• Bom ajuste

NOVO
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K354061
Dunlop® Kids Blizzard
24-35
• Com forro de pelo para calor e
conforto extra
• Com cordões para conforto extra e
fácil ajuste
• Isolamento até -15°C

K100010
Dunlop® Mini
20-30
• Impermeável
• Bom ajuste

NOVO

K374061
Dunlop® Kids Blizzard
24-35
•C
 om forro de pelo para calor e conforto
extra
•C
 om cordões para conforto extra e fácil
ajuste
• Isolamento até -15°C

A missão da
marca Dunlop®
Os nossos utilizadores finais: as
suas histórias...
Várias vezes por semana recebemos histórias dos nossos
clientes, descrevendo as suas experiências com as nossas
botas de proteção. O que claramente indica que as botas
não são meramente um item funcional para os nossos utilizadores finais, mas também tomam um papel importante
nas vidas dos trabalhadores e têm igualmente uma dimensão emocional.
Queremos contar as suas histórias, para que as pessoas
na Dunlop® se relacionem com quem trabalha arduamente
pelo nosso abrigo, alimentação e energia. E vice-versa,
para que os nossos utilizadores finais saibam que a equipa
Dunlop® está a trabalhar para eles.

INOVAÇÃO
Na Dunlop® desenhamos, desenvolvemos e produzimos
todas as nossas botas impermeáveis de alta qualidade,
dotando a técnica original com novas tecnologias.
Os nossos técnicos e a equipa de Pesquisa e
Desenvolvimento levam a cabo a inovação de produto,
garantindo-lhe especialização dedicada em cada bota. A
produção é levada a cabo segundo as restritas Normas
da União Europeia (REACH) nas fábricas na Holanda e
em Portugal pelos especialistas Dunlop®, para que saiba
exatamente quando, onde e como foi fabricada a sua bota.
O nosso experiente departamento de Apoio ao Cliente
Dunlop® completa a equipa.
As botas Dunlop® são caracterizadas pela inovação, proteção
e conforto. Reunimos estas três funcionalidades para lhe
proporcionar calçado de trabalho único e profissional,
desenhado especificamente para atender às suas
necessidades.

Explicação de ícones

CERTIFICAÇÃO
S5

CERTIFICAÇÃO
SB

CERTIFICAÇÃO
CE

CERTIFICAÇÃO
04

SRC
CERTIFICAÇÃO
OB

BIQUEIRA +
PALMILHA DE
PROTEÇÃO

BIQUEIRA DE
PROTEÇÃO

RASTO
ANTIDERRAPANTE

IMPERMEÁVEL

RASTO RESISTENTE
A ÓLEOS

ISOLAMENTO AO
FRIO

RESISTENTE A
QUÍMICOS

ANTIESTÁTICO

CONFORTO

ABSORÇÃO DE
IMPACTOS

Conforme às normas REACH:
Todas as botas Dunlop® são produzidas de acordo
com a regulação REACH mais atualizada e não contêm
qualquer substância restringida.

Hevea bv

T +31 (0)572 341 550
F +31 (0)572 362 206
E info@dunlopboots.com
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