LINHA

AVENTURA

PROTEÇÃO
RESISTÊNCIA
DURABILIDADE

A Pioneira atua no segmento têxtil disponibilizando ao
mercado uma ampla linha de impermeáveis, macacões,
waders, perneiras, jaquetas. Atualmente a fábrica está
localizada em São Leopoldo/RS e conta com cerca de 120
colaboradores. Mais do que produtos, visamos oferecer
soluções inovadoras que facilitem o dia-a-dia de nossos
clientes.
Os produtos Capas Pioneira contém Certiﬁcados de
Aprovação (C.A) e são desenvolvidos para proteger o
usuário das mais adversas condições do Clima. Com a
Pioneira você está protegido do mau tempo e poderá
realizar suas atividades com segurança, conforto e
tranquilidade.

LINHA

AVENTURA
Ref.: 3002

Macacão 0,65 mm

Ideal para atividades que exponham o usuário ao contato com água.
O produto é confeccionado em PVC 0,65 mm de alta resistência mais forro em
malha com elastano. O macacão conta com botas acopladas, um bolso
interno, tiras e passantes elásticos para regulagem de altura e um recorte
(15x8 CM) para reparo.
Tamanhos: P, M, G, GG, XG, XGG, EG e EGG.
Tamanhos de Bota: 36 ao 46.

Ref.: 3007

Cores: Verde Militar.
Material: PVC 0,65 mm

Macacão 0,45 mm

Ideal para o contato com água. Confeccionado em PVC 0,45 mm com malha
de poliéster entre camadas. O Macacão conta com botas acopladas, um bolso
interno, tiras e passantes elásticos para regulagem de altura e um recorte
(15x8 CM) para reparo.

Tamanhos: P, M, G, GG, XG, XGG, EG e EGG.
Tamanhos de Bota: 36 ao 46.

Cores: Verde Militar.
Material: PVC 0,45 mm.

LINHA

AVENTURA
Ref.: 3005

Macacão R10

Confeccionado no robusto R10 0,70 mm com forro em malha composta de
algodão e poliéster. O macacão ideal para atividades que exigem contato com
líquidos. Conta com botas acopladas, um bolso interno, tiras e passantes
elásticos para regulagem de altura e um recorte (15x8 CM) para reparo.

Tamanhos: P, M, G, GG, XG, XGG, EG e EGG.
Tamanhos de Bota: 36 ao 46.

Ref.: 3200

Cores: Verde Militar.
Material: R10 PVC 0,70 mm

Conjunto de Nylon Pescador

Ideal para a proteção contra a chuva em atividades como caça/pescaria. O
produto é confeccionado em Nylon 0,20 mm que proporciona leveza e
conforto sem abrir mão da resistência. O Conjunto Pescador conta com calça e
jaqueta. Calça com elástico na bainha e na cintura. Jaqueta com fechamento
zíper e velcro, capuz ﬁxo, bolso interno, elástico no punho e bainha com cordão
de ajuste.
Tamanhos: PP, P, M, G, GG, XG, XGG, EG, EGG.
Cores: Verde Militar / Preto.

Material: Nylon 0,20 mm.

LINHA

AVENTURA
Ref.: 3200

Conjunto de Nylon Pescador Camuﬂado

Conjunto leve para a proteção contra a chuva em atividades como
caça/pescaria. O produto é confeccionado em Nylon 0,20 mm camuﬂado.
Conta com calça e jaqueta. Calça com elástico na bainha e na cintura. Jaqueta
com fechamento zíper e velcro, capuz ﬁxo, bolso interno, elástico no punho e
bainha com cordão de ajuste.
Tamanhos: PP, P, M, G, GG, XG, XGG, EG, EGG.
Cores: Camuﬂado.

Ref.: 3011

Material: Nylon 0,20 mm.

Conjunto Náutico de Nylon (forrado)

O conjunto de chuva mais completo, confeccionado em Nylon 0,20 mm que
proporciona conforto sem abrir mão da resistência. O Conjunto Náutico conta
com calça e jaqueta. Calça com elástico na bainha e na cintura, bolso lateral.
Jaqueta com fechamento zíper e velcro, capuz embutido, bolso interno e
elástico e velcro no punho, forro em tela perfurada, serigraﬁa reﬂetiva,
pala de ventilação nas costas e bainha com cordão de ajuste.
Tamanhos: PP, P, M, G, GG, XG, XGG, EG, EGG.
Cores: Verde Militar e Preto/ Todo verde militar

Material: Nylon 0,20 mm.

LINHA

AVENTURA
Ref.: 3310

Conjunto Pescador PVC

Confeccionado em PVC 0,30 mm que proporciona, resistência e durabilidade.
É indicado para proteger o usuário da chuva com conforto na sua pescaria.
O Conjunto Pescador PVC conta com calça e jaqueta. Calça com elástico na
bainha e na cintura. Jaqueta com fechamento ziper e velcro, capuz direto,
bolso interno 30 x40 cm, elástico no punho e bainha com cordão de ajuste.

Tamanhos: PP, P, M, G, GG, XG, XGG, EG, EGG.
Cores: Verde Militar / Preto / Amarelo.

Ref.: 3500

Material: PVC 0,30 mm.

Jaqueta Nylon Canguru

Jaqueta especial com Nylon 0,20 mm, leve e resistente. Ela é indicado para
proteger o usuário da água mas mantendo um grande bolso ao alcance das
mãos, muito útil para sua pescaria. Jaqueta conta com bolso canguru com
lapela protetora, capuz direto com cordão de ajuste e elástico no punho da
jaqueta e corda com ilhós metálico para ajuste na barra.

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

Material: Nylon 0,20 mm.

LINHA

AVENTURA
Ref.: 3600

Capa Longa de Nylon

A capa longa de Nylon 0,20mm proporciona conforto, leveza e durabilidade.
A capa longa é uma sugestão para os usuários que necessitam de um produto
de rápida colocação e precisam transitar na chuva. Capa longa com fechamento
ziper e velcro, capuz direto e punho com elástico.

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

Ref.: 3600

Material: Nylon 0,20 mm.

Capa Longa de Nylon (Camuﬂada)

A capa longa de Nylon 0,20mm proporciona conforto, leveza e durabilidade.
A capa longa é uma sugestão para os usuário que necessitam de um produto
de rápida colocação e precisam transitar na chuva. Capa longa com fechamento
ziper e velcro, capuz direto e punho com elástico.

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

Material: Nylon 0,20 mm.

LINHA

AVENTURA
Ref.: 3602

Capa longa PVC (com botão de pressão)

O produto é confeccionado em PVC 0,28mm, 100% Impermeável que alinha
preço e resistência. É uma ótima sugestão para os usuário que necessitam de
um produto de rápida colocação. Com fechamento prático com 4 botões
plásticos de pressão, capuz direto, punho com elástico e reﬂetivo "P" nas
costas.

Tamanhos: PP, P, M, G, GG, XG, XGG, EG, EGG.
Cores: Verde Militar / Preto / Amarelo.

Ref.: 3601

Material: PVC 0,28 mm.

Capa longa de PVC (com zíper e velcro)

A Capa Longa de PVC 0,28 mm é uma sugestão para os usuários que
necessitam de um produto de rápida colocação com um fechamento mais
seguro. Capa longa com fechamento através de zíper e velcro, recoberto com
lapela de drenagem, capuz direto, punho com elástico e reﬂetivo "P" nas
costas.
Tamanhos: PP, P, M, G, GG, XG, XGG, EG, EGG.
Cores: Verde Militar / Preto / Amarelo.

Material: PVC 0,28 mm.

LINHA

AVENTURA
Ref.: 3052

Calça de PVC R10 (com bota)

Ideal para o contato com a água com profundidade de até a linha da cintura.
O produto é confeccionado em R10 PVC 0,70 mm com forro em malha
composta de algodão e poliéster. A calça de PVC conta com botas acopladas e
regulagem de cintura através de cordão e elástico.

Tamanhos: P, M, G, GG, XG, XGG, EG e EGG.
Tamanhos de Bota: 36 ao 46.

Ref.: 3054

Material: R10 PVC 0,70 mm
Cores: Verde Militar.

Calça de PVC 0,45 (com bota)

Confeccionada em PVC 0,45 mm com malha de poliéster entre camadas a
Calça de PVC alinha custo e resistência. O produto conta com botas acopladas
e regulagem de cintura através de cordão de ajuste e elástico.

Tamanhos: P, M, G, GG, XG, XGG, EG e EGG.
Tamanhos de Bota: 36 ao 46.

Material: PVC 0,45 mm
Cores: Verde Militar.

LINHA

AVENTURA
Ref.: 3053

Calça de PVC 0,65 (com bota)

A Calça de PVC 0,65 com bota acoplada é ideal para proteção contra a água
até a linha da cintura. Produto robusto e resistente, confeccionado em PVC de
0,65 mm de espessura mais forro em malha com elastano, conta com botas
acopladas e um regulagem de cintura através de cordão de ajuste e elástico.
.

Tamanhos: P, M, G, GG, XG, XGG, EG e EGG.
Tamanhos de Bota: 36 ao 46.

Ref.: 3102

Material: PVC 0,65 mm.
Cores: Verde Militar.

Perneira Virilha PVC R10 (com bota)

Ideal para atividades que exponham o usuário ao contato com água até a linha
do meio da coxa. O produto é confeccionado em R10 PVC 0,70 mm com forro
em malha composta de algodão e poliéster. A Perneira de PVC R10 conta com
botas acopladas e uma tira elástica passante que deve ser ﬁxada na cintura.

Tamanhos: Único.
Tamanhos de Bota: 36 ao 46.

Material: R10 PVC 0,70 mm
Cores: Verde Militar.

LINHA

AVENTURA
Ref.: 3107

Perneira Virilha de PVC 0,45 (com bota)

Indicada para uso em terrenos pantanosos onde o usuário estará protegido
até a altura do meio da coxa. Confeccionada em PVC 0,45 mm com malha
de poliéster entre camadas. A Perneira conta com botas acopladas e uma
tira passante elástica que deve ser ﬁxada na cintura.

Tamanhos: Único.
Tamanhos de Bota: 36 ao 46.

Ref.: 3105

Material: PVC 0,45 mm
Cores: Verde Militar.

Perneira Virilha de PVC 0,65 (com bota)

A Perneira Virilha 0,65 é ideal para a prática de atividades que exponham o
usuário ao contato com água. O produto é confeccionado em PVC com cerca de
0,65 mm de espessura de alta durabilidade mais forro em malha com elastano.
Conta com botas acopladas e uma tira passante elástica que deve ser ﬁxada
na cintura.

Tamanhos: Único.
Tamanhos de Bota: 36 ao 46.

Material: PVC 0,65 mm
Cores: Verde Militar.

LINHA

AVENTURA
Ref.: 3104

Perneira Joelho de PVC R10 (com bota)

Indicada para uso em terrenos pantanosos onde o usuário estará protegido
até a altura de seu joelho. O produto é confeccionado em R10 PVC com cerca
de 0,70 mm de espessura com forro em malha composta de algodão e
poliéster. A Perneira conta com botas acopladas e uma regulagem através de
cordão em torno do joelho com ilhós metálico.

Tamanhos: Único.
Tamanhos de Bota: 36 ao 46.

Ref.: 3108

Material: R10 PVC 0,70 mm
Cores: Verde Militar.

Perneira Joelho de PVC 0,45 (com bota)

Ideal para a prática de atividades que exponham o usuário ao contato com
água. Confeccionado em PVC 0,45 mm com malha de poliéster entre camadas.
É indicado para uso em terrenos pantanosos onde o usuário estará protegido
até a altura de seu joelho. Conta com botas acopladas e uma regulagem
através de cordão em torno do joelho com ilhós metálico.

Tamanhos: Único.
Tamanhos de Bota: 36 ao 46.

Material: PVC 0,45 mm
Cores: Verde Militar.

LINHA

AVENTURA
Ref.: 3106

Perneira Joelho de PVC 0,65 (com bota)

Ideal para a prática de atividades que exponham o usuário ao contato com
água. Confeccionada em PVC com cerca de 0,65 mm de espessura de alta
resistência mais forro em malha com elastano. É indicado para uso em terrenos
pantanosos onde o usuário estará protegido até a altura de seu joelho. Conta
com botas acopladas e uma regulagem através de cordão em torno do joelho
com ilhós metálico.
Tamanhos: Único.
Tamanhos de Bota: 36 ao 46.

Ref.: 3905

Material: PVC 0,65 mm
Cores: Verde Militar.

Bornal de PVC Impermeável

Produto desenvolvido para usuário que precisam proteger seus mantimentos
do contato com a água. Confeccionado em R10 com cerca de 0,70 mm de
espessura com forro em malha composta de algodão e poliéster. É um produto
impermeável indicado para usuários que necessitam de rápido acesso ao
conteúdo. Conta com um compartimento único com capacidade de 7,5 litros.

Tamanhos: Único.
Dimensões: A: 26 cm, L: 38 cm, P: 9 cm.

Material: R10 PVC 0,70 mm
Cores: Verde Militar.

LINHA

AVENTURA
Ref.: 3012

Jaqueta térmica Marujo

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. Conta com a opção de impermeabilização das
costuras (REF 3015). Fechamento através de Zíper e Velcro recobertos por
uma lapela de drenagem, capuz ﬁxo, reﬂetivo transfer, bolsos externos,
bolso interno em zíper, ribana elástica nos punhos.
Tamanhos: PP, P, M, G, GG, XG, XGG, EG, EGG.
Cores: Camuﬂado / Verde militar / Preto

Ref.: 3904

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

Rede Camuﬂagem Negaça

Rede de camuﬂagem tática Negaça, mede aproximadamente 3,5m x 1,4m,
fabricada em nylon resistente, utilizada além de camuﬂagem tática, também
em decorações.

Tamanho: 3,5m x 1,4m.
Cores: Camuﬂado.

Material: Nylon 0,20 mm.

LINHA

AVENTURA
Ref.: 3013

Jaqueta Tarrafeador

O produto é confeccionado em PVC 0,28mm de grande resistência.
Tem um corte especial sem abertura frontal o que evita o problema comum de
"enganchar da tarrafa", garante maior proteção contra líquidos e se torna fácil
de vestir. É ideal para ser usada em conjunto com os nossos macacões. Consta
com capuz ﬁxo com cordão de ajuste, serigraﬁa reﬂetiva e elástico nos punhos.

Tamanhos: PP, P, M, G, GG, XG, XGG, EG, EGG.
Cores: Verde Militar / Preto / Amarelo.

Ref.: 3014

Material: PVC 0,28 mm.

Poncho Barraca

Confeccionada em Nylon com 0,20mm de espessura, maleável e impermeável.
Produto prático e fácil de vestir com 10 botões de pressão plásticos para ajuste
e além da proteção de poncho com capuz, sua estrutura conta com ilhóses
metálicos que permitem o produto ser montado como uma barraca.

Tamanho: Único
Cores: Verde Militar/ Camuﬂado.

Material: Nylon 0,20 mm.

LINHA

AVENTURA
Ref.: 3702

Capa Campeira Nylon

O produto foi pensado para ser usada em conjunto com chapéu, ideal para
atividades no campo. Prática e fácil de vestir e ajustar. Em Nylon com 0,20mm
leve e maleável. Sua abertura dupla permite a passagem dos braços para
facilitar as atividades manuais. Consta com fechamento em zíper e velcro,
além das 2 aberturas com fechamento exclusivo.

Tamanho: Único
Cores: Verde Militar/ Camuﬂado.

Ref.: 2956

Material: Nylon 0,20 mm.

Bolsa de Nylon impermeável

Confeccionada em Nylon com 0,35mm de espessura que fornece alta
resistência. É um produto impermeável indicado para usuários que necessitam
de um produto durável. 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.

TODO GUERREIRO RECONHECE DE LONGE
QUEM SÃO OS SEUS IGUAIS.
ELE SABE COM QUEM PODE CONTAR
NAS BOAS E NAS PIORES HORAS.
PODE CHOVER CANIVETE,
PODE FAZER FRIO OU CALOR DE RACHAR.
TODO GUERREIRO SAI DE CASA
COM UMA ÚNICA OPÇÃO: VENCER.
NÃO TEMOS INIMIGOS OU RIVAIS,
MAS LUTAMOS BRAVAMENTE TODOS OS DIAS.
NOSSA LUTA É CONTRA O TEMPO,
CONTRA A CHUVA, CONTRA O VENTO.
E PRA ENCARAR ESSAS BATALHAS,
É PRECISO ESTAR AO LADO
DE QUEM ABRE NOVOS CAMINHOS.
E DESBRAVA ROTAS NUNCA ANTES TRILHADAS.
É PRECISO TER UMA PARCERIA DE FÉ,
QUE NUNCA TE DEIXA NA MÃO.
PORQUE JUNTOS A GENTE FAZ
ESSE MUNDO GIRAR.

SAC@CAPASPIONEIRA.COM.BR

+55 (51)

3588.2008

/CAPAS.PIONEIRA

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

WWW.CAPASPIONEIRA.COM.BR

