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Acessórios para 
Profissionais

No seu dia-a-dia, o profissional 
precisa contar com acessórios que 

facilitem e agilizem seu trabalho.
A linha de acessórios IRWIN® foi  

projetada especialmente para
oferecer uma solução específica 

para cada tipo de trabalho 
protegendo o profissional 

e suas ferramentas.

Malas para Ferramentas

Cinturões para Ferramentas

Pochetes para Ferramentas

Cintos

Luvas Profissionais
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A IRWIN® tem como principal objetivo desenvolver produtos 
que excedam as necessidades e expectativas de seus usuários. 
Nós trabalhamos diretamente com profissionais de diversas 
áreas que nos ajudam a identificar e desenvolver produtos de 
qualidade e desempenho superiores. Nossa linha de acessórios 
para profissionais é apenas outra forma da IRWIN® continuar a 
entrega desta sua promessa. 

As pochetes, cinturões e cintos de ferramenta da 
IRWIN® são feitos dos melhores materiais para proporcionar 
o máximo de conforto e durabilidade. Todos os nossos produ-
tos possuem pontos reforçados de resistência a desgaste que 
permitem uma maior resistência aos mais agressivos ambien-
tes de trabalho. Nossos produtos também apresentam bolsos 
maiores que permitem acesso rápido e fácil às ferramentas.

As malas de ferramenta são produzidas de Nylon Denier 
1000, um nylon duplo reforçado com tramas de 1000 fios, que 
é um dos tecidos mais resistentes do mundo. A gama de malas 
IRWIN® oferece opções leves e cômodas para quase todas as 
suas necessidades de armazenamento de ferramentas. Com 
diversos modelos, a IRWIN® tem a solução certa para todas as 
necessidades de trabalho. 

As luvas profissionais IRWIN® são produzidas a partir de 
uma mistura única de materiais sintéticos e oferecem estilos 
para uma ampla gama de profissionais. As palmas reforçadas 
e áreas de dedos almofadadas proporcionam proteção extra e 
conforto. Todas as Luvas Profissionais IRWIN® são laváveis em 
máquina. 

Características dos acessórios IRWIN®

O que evitar
1. Não guarde objetos cortantes sem proteção nas malas, cinturões e 

pochetes.

2. Não guarde o acessório umedecido.

3. Não coloque objetos pontiagudos nas bolsas que não sejam de couro.

Cuidados com o acessório
1. Após a limpeza, secar bem antes de utilizá-los.

2. Evite atritar e raspar.
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Conforto
Barra emborrachada confortável e resistente. 
Alça removível com proteção para os ombros.

Bolsos Organizadores
Organizam a mala e protegem as ferramentas.

Resistente
Produzida em nylon duplo reforçado com 
trama de 1000 fios. Estrutura interna em aço.

Bolso interno com zíper
Protege peças pequenas e frágeis.

Ampla
37 compartimentos internos.

Tool Center 18"
cód. 14080

Malas para Ferramentas
Cód. Modelo Tamanho Descrição

Comprimento
(mm)

Largura
(mm)

Altura
(mm)

Peso
(kg)

Tool 
Center

18"14080 Design único. Permite 
organização e acesso às 
ferramentas dos 2 lados 
em 37 compartimentos. 

Para ferramentas manuais 
e elétricas.

480 470 370 1,63

Compression 18"14081 Base da bolsa resistente 
à água, 17 bolsos, fecho 

com zíper e alça removível 
para ombro.

470 305 572 2,27

Tool Center 18"
cód. 14080

Compression 18"
cód. 14081

Imagens ilustrativas. Ferramentas não inclusas.
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Malas para Ferramentas
Cód. Modelo Tamanho Comprimento

(mm)
Largura
(mm)

Altura
(mm)

Peso
(kg)

Universal Tote 18"44604 470 260 250 2,08

Universal Tote 18"
cód. 44604
Base da bolsa resistente à água. Com grande 
variedade de bolsos internos e externos, 
que facilitam o acesso às ferramentas. 
Inclui alça removível para ombro.

Cargo Bag 16"
cód. 44606
Compartimento principal fechado com 
zíper, com bolsos internos e externos. 
Inclui alça removível para ombro. 

Imagens ilustrativas. Ferramentas não inclusas.

Cód. Modelo Tamanho
Comprimento

(mm)
Largura
(mm)

Altura
(mm)

Peso
(kg)

Cargo Bag 16"44606 450 300 200 1,24

Imagens ilustrativas. Ferramentas não inclusas.
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Malas para Ferramentas
Cód. Modelo Tamanho

Comprimento
(mm)

Largura
(mm)

Altura
(mm)

Peso
(kg)

Contractor
Contractor

12"
16"

14084
14085

350
450

205
270

312
312

0,91
1,44

Imagem ilustrativa. Ferramentas não inclusas.

Contractor 12" e 16"
cód. 14084 e 14085
Compartimento único fechado com zíper, 
com 20 bolsos e alça removível para ombro. 

Cinturão em Lona
cód. 14086
Bolsos reforçados em couro. Cinto com fecho 
rápido. Possui 10 bolsos, 2 porta-martelos e um 
porta-trena. Ideal para todos os profissionais.

Cinturão para Ferramentas
Cód. Utilização

Qtde. de 
bolsos

Comprimento
(mm)

Largura
(mm)

Altura
(mm)

Peso
(g)

Uso geral 1014086 580 330 175 710

Imagem ilustrativa. Ferramentas não inclusas.

Material

Lona
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Pochete para Ferramentas
Cód. Utilização

Qtde. de 
bolsos

Comprimento
(mm)

Largura
(mm)

Altura
(mm)

Peso
(g)

Universal 1014090 325 205 165 400
Imagem ilustrativa. Ferramentas não inclusas.

Material

Lona

Cinturão para Ferramentas
Cód. Utilização Qtde. de 

bolsos
Comprimento

(mm)
Largura
(mm)

Altura
(mm)

Peso
(g)

Construção 514098 115 255 160 540
Imagem ilustrativa. Ferramentas não inclusas.

Material

Poliéster

Cinturão de Ferramentas 
em Poliéster
cód. 14098
Produzido em poliéster reforçado com estrutura 
interna para todas as condições de uso. Possui 
cinto com fecho rápido e 5 bolsos. Ideal para 
construção e perfeito para pequenos trabalhos.

Pochete de Ferramentas em Lona
cód. 14090
Possui 10 bolsos reforçados com tiras 
de couro e 2 porta-martelos. Ideal 
para todos os profissionais.
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Pochete para Ferramentas
Cód. Utilização

Qtde. de 
bolsos

Comprimento
(mm)

Largura
(mm)

Altura
(mm)

Peso
(g)

Manutenção 514092 267 250 95 400
Imagem ilustrativa. Ferramentas não inclusas.

Material

Poliéster

Cinto para Ferramentas
Cód. Material Descrição

Comprimento
(mm)

Largura
(mm)

Altura
(mm)

Peso
(g)

Poliéster Para pochetes de 
ferramentas.

14094 2340 58 65 960

Pochete de Ferramentas 
em Poliéster Armormax 
com 5 Bolsos
cód. 14092
Produzida em poliéster Armormax 
reforçado para todas as condições 
de uso. Possui 5 bolsos e mais 
porta-trena, porta-chaves e clipe 
multifunção. Ideal para manutenção.

Cinto em Poliéster
cód. 14094
Disponível no tamanho 6cm x 5cm x 
25cm. Possui fivelas de dois ajustes 
e tarraxas reforçadas. Ideal para 
utilização com as pochetes.



   

14   www.irwin.com.br

Cinto Ergonômico de Segurança
Cód. Tamanho

Comprimento
(mm)

Largura
(mm)

Altura
(mm)

Peso
(g)

XL / XXL
M / L

14096
14097

40
40

190
190

1448
1448

440
440

Protege e sustenta a coluna
Sustentação na região lombar protege 
e evita lesões na coluna por postura 
ou movimentos incorretos.

Cinto Ergonômico de Segurança
cód. 14096  e 14097

Ergonômico
Cintura com ajuste duplo e elástico 
para compressão no corpo. Tecido 
que permite que o corpo respire.

Regulável
Alças ajustáveis para adaptação 
ao corpo do profissional. Ajusta-
se a cinturas de 81 cm à 1,42 m.
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Luva para uso geral
cód. 14102
Confortável e flexível, ajusta-se perfeitamente 
à mão. Lavável em máquina de lavar.
Tecido neoprene, impermeável e 
antitranspirante. Proteção extra nas pontas 
dos dedos e palma da mão. Para usos diversos.

Luva para carpinteiro ou 
marceneiro  cód. 14101
3 dedos vazados para maior sensibilidade. 
Tecido neoprene, impermeável e 
antitranspirante. Maior proteção por 
ter reforço externo em nylon.

Luva para construção
cód. 14100
Flexível e com proteção extra nas pontas 
dos dedos e palma da mão. Tecido neoprene, 
impermeável e antitranspirante. Sensibilidade 
e resistência para trabalhos pesados.

Luva Profissional
para uso geral
cód. 14102

Luva Profissional para
carpinteiro ou marceneiro
cód. 14101

Luva Profissional
para construção
cód. 14100

Luvas Profissionais
Cód. Utilização

Comprimento
(mm)

Largura
(mm)

Altura
(mm)

Peso
(g)

Construção
Carpinteiro
Uso Geral

14100
14101
14102

230
230
230

170
170
170

10
10
10

110
110
110


