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QUEM SOMOS?
SOMOS PROTEÇÃO
PARA VENCER
A Pioneira é especialista no segmento têxtil e conta com uma linha
exclusiva e diversa de impermeáveis e acessórios, todos voltados 
para a sua proteção.

SOMOS UMA MARCA
FEITA DE PESSOAS
Antes de tudo, somos feitos de sonhos, de força, amor e inspiração. 
São 11 anos de mercado, onde tivemos o privilégio de trilhar com um 
grupo muito especial de pessoas.



SOMOS SEM FRONTEIRAS

Nossa historia começou aqui, estamos sediados na cidade de São
Leopoldo, localizada no Rio Grande do Sul. Atuando em todo o Brasil 
e América do Sul, contamos com cerca de 250 colaboradores e com 
uma produção de mais de 1 milhão de impermeáveis por ano.

SOMOS CERTIFICADOS
Nossos produtos são certificados pelo ministério do trabalho sendo 
considerados equipamentos de proteção individual (EPI), para as
atividades expostas a umidade provenientes de operações com água
e contra a umidade proveniente de precipitação pluviométrica. 

QUEM SOMOS?



PVC



Conjunto de PVC - COMBATE
O melhor custo-benefício do mercado! O produto é confeccionado em PVC 
0,28mm. Conta com calça e jaqueta. Jaqueta com fechamento através de zíper 
e velcro recobertos por uma lapela de drenagem, opções em capuz ou gola, 
regulador nos punhos, serigrafia e refletivo nas costas. Calça com elástico na 
cintura e regulador em velcro na bainha. 

Conjunto de PVC - BRAVO
O nosso conjunto de PVC mais procurado! Confeccionado em PVC 0,30mm que 
proporciona conforto e resistência. Jaqueta com fechamento através de zíper 
e velcro recobertos por uma lapela, capuz ou gola (gola rosa no feminino), 
bolso interno, regulador refletivo nos punhos, refletivo no peito e nas costas. 
Calça com elástico na cintura e regulador refletivo na bainha.

Capuz Ref.: 2901
Gola Ref.: 2900

Capuz Ref.: 2250
Gola Ref.: 2200

Tamanhos: PP, P, M, G, GG, XG, XGG, EG, EGG.
Cores: Preto / Outras sob consulta.

Material: PVC 0,28 mm.

Tamanhos: PP, P, M, G, GG, XG, XGG, EG, EGG.
Cores: Preto / Outras sob consulta.

Material: PVC 0,30 mm.
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Conjunto de PVC - GUERREIRO
O nosso conjunto de PVC extra emborrachado! O produto é confeccionado em 
PVC 0,32mm que proporciona conforto, resistência e durabilidade. Jaqueta 
com fechamento através de zíper e velcro recobertos por uma lapela, capuz ou 
gola (gola e lapela rosa no feminino), bolso interno, regulador refletivo nos 
punhos e refletivo micro-prismático no peito e nas costas. Calça com elástico 
na cintura e zíper para ajuste na bainha.

Capuz Ref.: 2150
Gola Ref.: 2100

Tamanhos: PP, P, M, G, GG, XG, XGG, EG, EGG.
Cores: Preto / Outras sob consulta.

Material: PVC 0,32 mm.
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NYLON



Conjunto de Nylon - URBAN
O mais procurado! É confeccionado em nylon emborrachado 0,20mm e conta 
com jaqueta com fechamento através de zíper e velcro recobertos por uma 
lapela de drenagem, gola alta, regulador nos punhos em velcro e “P” refletivo 
nas costas. A calça conta com elástico na cintura e regulador em velcro na 
bainha da calça.

Conjunto de Nylon - STORM
O nosso conjunto de nylon com o melhor custo-benefício. A jaqueta conta com 
fechamento através de zíper e velcro recobertos por uma lapela de drenagem, 
gola alta, bolso interno em zíper, regulador velcro nos punhos, detalhes em 
viés prata (rosa no feminino), cinto regulador de cintura (no feminino), viés 
refletivo + “P” refletivo nas costas. A calça conta com elástico na cintura e 
regulador em zíper com viés refletivo.

Tamanhos: PP, P, M, G, GG, XG, XGG, EG, EGG.
Cores: Preto / Outras sob consulta.

Material: Nylon 0,20 mm.

Material: Nylon 0,20 mm.

Ref.: 1201

Ref.: 1801
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Tamanhos: PP, P, M, G, GG, XG, XGG, EG, EGG.
Cores: Preto / Outras sob consulta.



Conjunto de Nylon - FULL
O nosso produto de nylon mais completo! A jaqueta conta com fechamento 
através de zíper e velcro recobertos por lapela de drenagem, capuz embutido, 
pala de ventilação, bolso interno em zíper, regulador com velcro e elástico nos 
punhos, bainha em corda elástica, cinto regulador de cintura (no feminino) e 
viés refletivo + “P” refletivo nas costas. A calça conta com elástico na cintura, 
bolso externo, viés prata na lateral (rosa no feminino) e zíper com viés refletivo.

Tamanhos: PP, P, M, G, GG, XG, XGG, EG, EGG.
Cores: Preto / Outras sob consulta.

Material: Nylon 0,20 mm.

Ref.: 1101
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Conjunto de Nylon - (custom)STORM 
É o nosso conjunto STORM com customização de cores. A jaqueta conta com 
fechamento através de zíper e velcro recobertos por uma lapela de drenagem, 
gola alta, bolso interno em zíper, regulador velcro nos punhos, detalhes em 
viés prata (rosa no feminino), cinto regulador de cintura (no feminino), viés 
refletivo + “P” refletivo nas costas. A calça conta com elástico na cintura e 
regulador em zíper com viés refletivo.

Material: Nylon 0,20 mm.

Ref.: 1301

Tamanhos: PP, P, M, G, GG, XG, XGG, EG, EGG.
Cores Masculino: Neon/Laranja/Vermelho/Azul Royal.
Cores Feminino: Rosa/Azul Bebê.



Conjunto de Nylon - (custom)FULL 
É o nosso conjunto FULL com customização de cores. A jaqueta conta com 
fechamento através de zíper e velcro recobertos por lapela de drenagem, capuz 
embutido, pala de ventilação, bolso interno em zíper, regulador com velcro e 
elástico nos punhos, bainha em corda elástica, cinto regulador de cintura (no 
feminino) e viés refletivo + “P” refletivo nas costas. A calça conta com elástico 
na cintura, bolso externo, viés prata na lateral e zíper com viés refletivo.

Tamanhos: PP, P, M, G, GG, XG, XGG, EG, EGG.
Cores Masculino: Neon/Laranja/Vermelho/Azul Royal.
Cores Feminino: Rosa/Azul Bebê.

Material: Nylon 0,20 mm.

Ref.: 1401
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ACESSÓRIOS



Bota PVC - (Preta)MOTOCICLISTA 
É constituída em PVC com aplicação nitrílica, 100% impermeável, injetada em 
uma só peça, com forração interna em malha de poliéster para aumentar o 
conforto. O design é moderno e com entalhes anatômicos que facilitam o calce,
conta com reforços na área de contato com o cambio e com trava dupla de 
descalce. O solado é  tratorado e anti derrapante. É um produto leve, flexível e 
confortável que foi desenvolvido para acompanhar o seu ritmo! 

Tamanhos: 39, 40, 41, 42, 43 e 44 
Cores: Preto.

Material: PVC Injetado

Ref.: 2997

Ref.: 2996

 DE AOD PRA OCI VFI AT ÇR ÃE OC    

 D OO H LM AIN BAIS RT TÉ  R OIO D

C.A.
37154

 DE AOD PRA OCI VFI AT ÇR ÃE OC    

 D OO H LM AIN BAIS RT TÉ  R OIO D

C.A.
37154

Material: PVC InjetadoTamanhos: 39, 40, 41, 42, 43 e 44 
Cores: Preta/Laranja.

Bota PVC - (Laranja)MOTOCICLISTA 
É a nossa opção com solado laranja para maior visibilidade. É constituída em 
PVC com aplicação nitrílica, 100% impermeável, injetada em uma só peça, com 
forração interna em malha de poliéster para aumentar o conforto. O design é 
moderno e com entalhes anatômicos que facilitam o calce,conta com reforços 
na área de contato com o cambio e com trava dupla de descalce. O solado é  
tratorado e anti derrapante. É um produto leve, flexível e confortável.
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JAQUETA TÉRMICA (Motociclista)
O produto é confeccionado em nylon emborrachado 0,20mm totalmente 
revestido através de uma manta térmica de 80gr, que proporciona conforto em 
temperaturas de até –5ºC (EN 14058). O fechamento é através de zíper e velcro 
recobertos por uma lapela de drenagem, gola alta, vivo tecido, bolsos externos, 
bolso interno em zíper, punho em elástico e “P” refletivo nas costas. Também 
conta com uma opção de vedação das costuras (REF 2962).

MOCHILA TÉRMICA (Delivery)
 A mochila ideal para o transporte de pizzas e lanches. É confeccionada em 
Nylon Cordura 600 e conta com alças acolchoadas, 4 bolsos laterais e 1 bolso 
superior com zíper, parte frontal com 2 faixas refletivas de alta visibilidade e 
revestimento transparente para propaganda do cliente. Comporta até 5 pizzas 
e 5 refrigerantes.

Tamanhos:  PP, P, M, G, GG, XG, XGG, EG, EGG.
Cores: Preto.

Material: Nylon 0,20 mm.
+ Manta de 80 gr.

Tamanho: 48 Litros 
(A: 30 cm - L: 40 cm - P: 40 cm)

Material: Nylon Cordura 600
com 0,45mm.

Ref.: 2980 (P)
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Ref.: 2961



CAPA DE MOTO (com Feltro)
É um produto desenvolvido para manter as motocicletas protegidas. 
Confeccionada em PVC revestido com Feltro que proporciona uma maior 
proteção e durabilidade, além de evitar arranhos e marcas na pintura. A capa é 
resistente ao calor podendo você cobrir a moto mesmo  com o escapamento 
ainda quente. Atende modelos em diversas cilindradas: 
P (100 cc), M (125 cc), G (150 a 250 cc), GG (300 cc), XG (600 cc).

POLAINA DE PVC (Meio Solado)
A Polaina de PVC é um produto destinado a proteção do Calçado. O produto é 
confeccionado em PVC 0,28mm e conta com meio solado emborrachado e 
fechamento através velcro 0,50mm.

Tamanhos:  P, M, G, GG, XG. (Vide tabela)
Cores: Preto.

Material: PVC + Feltro.

Tamanho: Único
Cores: Preto

Material: PVC 0,28 mm

Ref.: 2952

Ref.: 2950

A

B
C

D
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ATENÇÃO: Tolerância de (+-)2,0 cm

P M G GG
A Comprimento Total

B Altura Dianteira

C Altura Traseira

D Largura Dianteira

225 240 255 270

110 125 130 135

65 70 80 85

80 80 80 80

XG
285

150

95

90

TAMANHOS
MEDIDAS EM CENTÍMETROS

100 a 125
P M G GG XG

125 a 150 200 a 300 300 a 750 +750

CILINDRADAS



POLAINA DE PVC (Solado Inteiro)
A Polaina de PVC é um produto destinado a proteção do Calçado. O produto é 
confeccionado em PVC 0,28mm e conta com solado (inteiro) emborrachado, 
fechamento através de zíper e velcro (20mm) recobertos por uma lapela de 
drenagem, elástico na parte superior e refletivo no calcanhar.

Ref.: 2952

POLAINA DE NYLON (Meio Solado)
A Polaina de Nylon é um produto destinado a proteção do Calçado. O produto 
é confeccionado em Nylon 0,20mm que proporciona resistência e durabilidade. 
O produto conta com meio solado emborrachado e fechamento através velcro 
0,50mm.

Tamanho: Único
Cores: Preto

Material: Nylon 0,20 mm

Ref.: 2969

Tamanho: P (36 ao 38) M (38 ao 40)
G (40 ao 42) GG (42 ao 44)

LINHA
MOTO

Material: PVC 0,28 mm
Cores: Preto



POLAINA DE NYLON (Solado Inteiro)
A Polaina de Nylon é um produto destinado a proteção do Calçado. O produto é 
confeccionado em Nylon 0,20mm e conta com solado (inteiro) emborrachado, 
fechamento através de zíper e velcro (20mm) recobertos por uma lapela de 
drenagem, elástico na parte superior, viés refletivo e proteção para a troca de 
marcha.

Ref.: 2969

PROTETOR DE MÃO
O protetor é um produto destinado a proteção das mãos do usuário contra os 
efeitos do clima, como frio e chuva. É confeccionado em Nylon Cordura 600 e 
conta com dois reforços de plástico para melhor armação, passagem para o 
ajuste do espelho, corda reguladora e fechamento em velcro.

Tamanho: Único
Cores: Preto

Material: Nylon Cordura 600.

Ref.: 2953

Tamanho: Material: Nylon 0,20 mm
Cores: Preto

P (36 ao 38) M (38 ao 40)
G (40 ao 42) GG (42 ao 44)
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Manguito com Proteção (UVA/UVB - FPS *50)
É um produto especialmente desenvolvido para os motociclistas utilizarem no 
dia-a-dia para proteção contra os raios solares. O produto é confeccionado em 
poliamida (90%) e elastano (10%), contém elástico de ajuste e passante para o 
dedão.  O tecido contém proteção solar fator 50 (FPS), o que, além de proteção, 
proporciona conforto térmico ao usuário.

Tamanho: P, M, G, GG.
Cores: Preto

Material: Poliamida (90%) e Elastano (10%)

Ref.: 2969

Bolsa de Nylon (Impermeável)
É confeccionada em Nylon com 0,35mm o que fornece resistência e 
durabilidade. É um produto impermeável e indicado para usuários que 
necessitam proteger seus mantimentos do contato com a água. A bolsa conta 
com um compartimento único com capacidade de 33 Litros e um bolso frontal 
com 28cm de largura x 32cm de altura.

Capacidade: 33 litros
Cores: Verde Militar e Preto.

Material: Nylon 0,35 mm.

Ref.: 2956
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Segunda Pele (96% Algodão + 4% Elastano)
É desenvolvida para os motociclistas utilizarem como um anteparo por baixo 
dos impermeáveis. O produto é confeccionado em algodão (96%) e elastano 
(4%), o que proporciona uma excelente capacidade higroscópica (absorção). 
A Segunda Pele conta com calça com elástico na cintura e blusa com mangas 
raglã para melhor acomodação do usuário.

Tamanho: P, M, G, GG, XG.
Cores: Preto

Material: Algodão (96%) e 
Elastano (4%)

Ref.: 2955

Segunda Pele (90% Poliamida + 10% Elastano)
É desenvolvida para os motociclistas utilizarem como um anteparo por baixo 
das roupas. O produto é confeccionado em um tecido composto de poliamida 
(90%) e elastano (10%) e contém uma modelagem anatômica. O tecido contém 
proteção solar fator 50 (FPS), o que, além de proteção, proporciona conforto 
térmico ao usuário. A Segunda Pele conta com calça com elástico na cintura e 
blusa com mangas raglã e elástico nos punhos.  

Ref.: 2955

Tamanho: P, M, G, GG, XG.
Cores: Preto
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Material: Poliamida (90%) e 
Elastano (10%)



Balaclava (96% Algodão + 4% Elastano)
É confeccionada em 96% Algodão e 4% Elastano contendo uma excelente 
propriedade de transpiração, pois o algodão é uma fibra 100% natural. A 
modelagem é anatômica para uma utilização que evita pontos de pressão. 
A Balaclava contém um recorte alongado que evita o escape quando exposta 
ao vento, dando assim, uma maior cobertura e proteção em dias de frio e chuva.

Tamanho: Único.
Cores: Preto

Material: Algodão (96%) e 
Elastano (4%)

Ref.: 2963

Balaclava (90% Poliamida + 10% Elastano)
É especialmente desenvolvida como um anteparo para conforto térmico, além
de proporcionar proteção contra os raios solares. O produto é confeccionado
 em poliamida (90%) e elastano (10%) com fator de proteção solar 50 (FPS), 
contém modelagem anatômica que evita pontos de pressão e o recorte é 
alongado para evitar o escape quando exposta ao vento, dando assim, uma 
maior cobertura e proteção em dias de frio e chuva.

Ref.: 2965

Tamanho: Único.
Cores: Preto

Material: Poliamida (90%) e 
Elastano (10%)
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SAC@CAPASPIONEIRA.COM.BR +55 (51) 3588.2008

RUA NITERÓI, 145 - BAIRRO SCHARLAU - SÃO LEOPOLDO - RS - BRASIL - CEP  93120-030

/CAPAS.PIONEIRA

WWW.CAPASPIONEIRA.COM.BR


