CONDIÇÕES DE
ARMAZENAMENTO
Armazenar num lugar
seco e limpo

CORES

MANUTENÇÃO
Fácil de concertar, peças
fáceis de trocar

COMPOSIÇÃO
Tecido 100% Polyester;
Correias em Nylon
resistência de 150kg à
tracção; Couro; Fivelas
em aço; Molas; Velcro.

Lorica Portucalensis
“A Armadura Portuguesa”
Fabrico português e materiais oriundos
das industrias portuguesa e italiana

CARACTERÍSTICAS GERAIS
Destino e utilização: Uso militar, concebido para as Forças
Armadas. Desenvolvido para carregar protecção balística mole até
ao nível IIIA, placas anti-trauma e placas balísticas rígidas de
proteção gradual até ao nível IV.
Desenho segue as recomendações detalhadas no documento
NATO STANREC 2911;
• 4 bolsos para protecção mole (soft armor) e /ou placa anti trauma
(frente, costas e lados).
• 4 bolsos para placas rígidas de protecção (hard armor) (frente,
costas e lados), as dimensões dos bolsos respeitam o tamanho
habitual das mesmas (25cm*30cm; 15cm*15cm//10”*12”; 6”*6”).
• Sistema MOLLE / PALS integrado.
• Fácil de vestir e retirar c/ 1 mão, veste-se aberto só num lado.
• Tira “salva-vidas” nas costas (resistência até 150kg).
• Leve (tamanho M: 0,820 Kg) e fácil de transportar / armazenar.
• Minimalista e discreto.
• Prevê elementos para adicionar proteção do pescoço / nuca;
proteção das zonas pélvica e do cóccix; proteção de ombros e de
braços.
• Velcro para placa de identificação frente e costas.
• Não interfere com o uso eventual de cinto balístico (Hip belt).
Número de peças para o colete de base (exclui peças adicionais de
proteção): 6.
Cores dos elementos adicionais (correias, fivelas e velcro): preto

I N S T R U Ç Õ E S
D E L A V A G E M
Folheto Informativo redigido segundo a descrição feita no
Regulamento (UE) 2016/425 DO PARLAMENTO
EUROPEU E DO CONSELHO de 9 de março de 2016.

E U R O PA
VICTRIX
SEDE:
Rua Monte do Vale, n°525, 4465-699 Leça
do Balio (Matosinhos), Portugal
N I F : 514659785
Para encomendas ou qualquer questão entre em
contacto connosco via e-mail: evictrix@gmail.com
ou através do formulário de contacto que se
encontra no nosso website: europavictrix.com
Neste poderá também encontrar mais informações
sobre outros produtos da Europa Victrix.
Não perca nenhuma novidade sobre a marca e
quanto a novos produtos, siga-nos nas redes sociais:
Facebook: /europavictrix
Instagram: @europa.victrix

