
SELECARE



Distintas
Finalidades Requerem 
Distintas Soluções 

A marca SELECARE foi concebida para atender às 
mais distintas necessidades na área da proteção 

individual.
The SELECARE brand was developed to meet the most different needs in 

the individual protection area. 

DESENVOLVEMOS
SOLUÇÕES
INSPIRADAS
NA SUA PROTEÇÃO

SELECARE

Different purposes require different solutions

We develop solutions inspired in Your protection.
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Qualidade Quality

Proteção Protection

Performance Performance

Conforto Comfort 

As luvas de uso único constituem um equipamento de 
proteção individual (EPI) de elevado valor acrescentado 
no âmbito da garantia de segurança e proteção. 
O nosso compromisso na seleção de matérias-primas que 
atendem aos mais elevados padrões de qualidade, em 
aliança com a segurança proporcionada pela 
ergonomia concebida no EPI, resultam numa harmonia 
eficiente de proteção & conforto – comprovadas pelos 
utilizadores, nos distintos segmentos em que se inserem.

A sua proteção
constrói a nossa Prioridade!

Your protection builds our Priority!
The single use gloves constitute a personal protective equipment (PPE) of 
high added value in the field of guarantee of safety and protection.
Our commitment in the selection of the raw-materials which meet the 
highest quality standards, join to the safety given by the ergonomic part of 
the PPE, result in an efficient harmony between the protection & comfort – 
proven by the users, in the different segments where they belong.
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Adequado para utilização na área 
industrial, como na indústria 

alimentar, industria farmacêutica, 
industria mecânica, entre outros. 

INDÚSTRIA
Adequado para utilização no 

contacto com alimentos, como em 
indústria alimentar, refeitórios, 
cantinas,  restaurantes, entre 

outros.

ALIMENTAR

Suitable to be used for contact with 
food, as in food industry, refectories, 
canteens, restaurants, among others.

Safe for food contact
Suitable to be used in industries field, as 
in food industry, pharmaceutical industry, 

mechanical industry, among others.

Industry
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XL Tamanho XL
XL Size    

L Tamanho L
L Size  

M Tamanho M
M Size  

S Tamanho S
S Size  

XS Tamanho XS
XS Size  

ESTÉTICA
Adequado para utilização no 
campo da estética, como em 
spas, centros de beleza, entre 

outros.

OUTROS
Adequado para utilização no 
cuidado ao utente em lares, 

creches, entre outros.

Suitable to be used in cares to people 
in households, nurseries, among 

others. 

Others
Suitable to be used in aesthetic field, 

as in spa, beauty centre, among 
others.

Beauty
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1000 pcs (100 pcs x 10)

Luvas de Latex com pó
Latex gloves powdered

ref. SCLN250

1000 pcs (100 pcs x 10)

Luvas de vinil, sem pó
Vinyl gloves, powder-free

ref. SCVC140

Tamanhos disponíveis
Available Sizes 

Tamanhos disponíveis
Available Sizes 

1000 pcs (100 pcs x 10)

Luvas em nitrilo azul, sem pó
Blue nitrile gloves, powder-free

ref. SCNA130

Tamanhos disponíveis
Available Sizes M LS XL
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M LS XL

M LS XL
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