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Linha Solado Componentes e Opcionais

Composite PU Bidensidade

New Prime PU Bidensidade

Prime PU Bidensidade

Elegance PU Bidensidade

Trekking PU Bidensidade

Pró-Saúde PU Bidensidade

Pró-Alimentícia PU Bidensidade

Blanche
PU Bidensidade, 
PU Monodensidade 
e PU Borracha

Kombat

PU Bidensidade, 
PU Borracha e
Borracha Vulcanizada
Calor por Contato

Fire
Borracha Vulcanizada 
Calor por Contato

Têmpera PU Borracha

Feminina PU Monodensidade

Vertentes PU Bidensidade

Social
PU Monodensidade 
Injetado

Energy CND
Borracha Vulcanizada 
Condutiva

Vulcaflex PU Borracha

Service PU Monodensidade

Legenda

NumeraçõeS diSpONíveiS:
pu Bidensidade Composite 33 a 47 • pu Bidensidade elegance 33 a 42 • pu Bidensidade evL 33 a 47 

• pu Bidensidade New prime 33 a 47 • pu Bidensidade prime anabela 33 a 45 • pu Bidensidade prime anabela 
antiestática 33 a 45 • pu Bidensidade prime Salto 33 a 50 • pu Bidensidade prime Salto antiestático 33 a 50 

• Borracha Condutiva 35 a 45 • Borracha Nitrílica 35 a 45 • monocolado 33 a 50 • monocolado Feminino 33 a 42 

• monocolado Feminino Salto 33 a 42 • monoinjetado Social 33 a 47 • pu Borracha Composite 33 a 47 

• pu Borracha Látex 34 a 46 • pu Borracha Nitrílica 34 a 46 • vertentes 33 a 47 • vulcaflex 35 a 45
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antiestática

Palm
ilha antiestática

Palm
ilha de aço

Couro/Cores
instruções

Biqueira em polipropileno 

(Plástico ultrarresistente).

Biqueira em aço com pintura 

eletrostática anticorrosiva 

resistente ao impacto de 200 j.

Protetor de metatarso

rígido.

C - Biqueira de composite:

• Leve, adequada para áreas onde há risco elétrico.

•  Resistência mecânica equivalente a 200 j de impacto e a 1.500 kg de compressão.

•  Não acionado por detectores de metal, antimagnética e anticorrosiva.

pap - Palmilha Resistente à Perfuração:

• Três camadas de proteção:

  Tecido poliéster, resina poliuretana, 

   resina termoplástica.

• Cobre 100% da planta do pé.

• Maior flexibilidade.

• Resistente a 1.100 n de perfuração.

palmilha Higiênica

palmilha pap

Vaqueta 
Baby

Rodock
Dark Brown

Vaqueta 
Emborrachada

Vaqueta 
Antichamas

Vaqueta 
Hidrofugada

M Micro/ 
Microfibra

Chemical Nubuck 
Marrom Café 

Nubuck 
Castor

Couro 
Pólvora

Couro 
Econômico

Vaqueta 
Relax

FlotterVaqueta 
Lisa

Camurça AzulNubuck Marrom 
Taupe

Biqueira de aço

Cabedal em couro

Cabedal em M Micro

Calçado para eletricista

Resistente a produtos químicos

Biqueira de composite

Calçado antiestático

Resistente a baixas temperaturas

Resistente a altas temperaturas

Biqueira de polipropileno

Palmilha resistente à perfuração

Protetor de metatarso

Solado antiderrapante

Palmilha higiênica

Palmilha de aço

Forração de material em poliéster resinado

Capa protetora

Resistente à penetração de água



Capitão enéas/mG

Cruzília/mG

madre de deus de minas/mG

minduri/mG

prados/mG

piedade do rio Grande/mG

São vicente de minas/mG

UNIDADES MARLUVAS

Chegaram os novos tempos.
Para continuar oferecendo as melhores soluções ao mercado, 

a Marluvas traz uma série de novidades.

Matriz - Dores de Campos - MG

Novas unidades 
São 6 novas unidades que garantem uma 
produção mais eficiente.

Novas tecnologias
Novas tecnologias que proporcionam 
segurança e leveza, como a M Micro, 
produto inovador que substitui o couro.

Novo design de solado
Um novo design de solado, ainda 
mais dinâmico, confortável e seguro.

Novo sistema de logística
Novo sistema de logística com 
várias melhorias, garantindo que 
os produtos cheguem com mais 
rapidez aos milhares de clientes.

e para Comemorar tantas mudanças, 
uma nova marCa.

A nova marca Marluvas é mais que uma simples evolução gráfica. É o símbolo 

do nosso compromisso com a inovação e a segurança. Mudanças de dentro 

para fora que deixam nossa empresa ainda mais preparada para o futuro. Mas 

sempre comprometida em produzir o melhor calçado profissional do Brasil.



marluvas.com.br

marluvas. nosso 
negóCio É proteção.

Mais que calçados profissionais, há mais de 40 anos, 

a Marluvas leva proteção, segurança e conforto 

para os trabalhadores. Todos os modelos são 

desenvolvidos por pesquisas que visam a alta 

performance, durabilidade e diferenciação no 

design, de acordo com as necessidades de cada 

área de trabalho.

Ao longo dos anos, a empresa construiu 

uma relação de confiança com o mercado, 

graças à qualidade de seus produtos e a 

excelência no atendimento.

Destaque para a assistência técnica que 

orienta quanto à escolha, uso correto e 

conservação do produto.

evoluir para estar sempre à frente.



Biqueira de 
composite.

Palmilha resistente 
à perfuração.

linha Composite
pu BideNSidade Ou pu BOrraCHa

A Marluvas apresenta mais uma de suas inovações. 

Agora, os produtos da Linha Composite possuem opcional em M Micro. 

Confira as vantagens:

• 100% microfibra.

• Leve. 

• Confortável.

• Impermeável.

• Mais resistência e durabilidade. 

• Transpirável – possibilita a absorção e a dessorção do suor.

• Estampa lisa – possibilita a fácil higienização.

• Não propaga chamas.

• Resistente a produtos químicos.

- Confira os modelos M Micro com referência 70.

50B29 C ou Cpap

60B29 Cpap

70B29 Cpap



linha Composite
pu BideNSidade Ou pu BOrraCHa

50B19 vi Cpap

50B19 C ou Cpap 
60B19 C ou Cpap
30B19 C ou Cpap 
70B19 C ou Cpap

50B22 vel C ou Cpap 
70B22 vel C ou Cpap

50B19 meX C ou Cpap
70B19 meX C ou Cpap

50B22 C ou Cpap 

30B22 C ou Cpap

70B22 C ou Cpap

60B22 Cpap

50B29 meX Cpap
60B29 meX Cpap
70B29 meX Cpap50t19 C

70t19 C

50t18 Co C ou Cpap
70t18 Co C

50s29 C ou Cpap
70s29 C ou Cpap
50s29 pap

 

A Marluvas é pioneira no uso do composite no Brasil, uma tecnologia revolucionária que 

traz características dinâmicas e inovadoras para o produto. O resultado é um calçado com 

conforto, leveza, resistência e alta performance que se adapta facilmente aos vários setores 

produtivos. Principais características:

• Proteção elétrica e mecânica.

• Ausência de componentes metálicos.

• Biqueira de composite contra o risco de queda de materiais 

  pesados sobre os artelhos.

• Palmilha resistente à perfuração por objetos pontiagudos.

•  Solado em Pu Bidensidade, mais leve, que possibilita melhor calce e contribui 

    para redução do estresse e fadiga muscular, além disso, possui característica          

    isolante e melhor aderência em pisos escorregadios.



Agora, a Linha New Prime também possui 
calçados com opcional em M Micro.

- Confira os modelos M Micro com referência 70.

linha new prime
pu BideNSidade

50B19 aCol
  70B19 aCol

50B29 50s29
  70s29

Verifique os modelos 
com opções antiestáticas. 

50B21 gr

50B19 gi

50B19 gra

Somente na cor preta.

Somente na cor preta.

 

A linha mais tradicional e campeã de vendas da Marluvas está renovada. O novo design do 

solado e a nova forma proporcionam ainda mais segurança e conforto. A Linha New Prime 

destaca-se pelos modelos com estilo supermodernos, leves e resistentes, produzidos 

com materiais de alta performance, além disso, alguns modelos podem ser isolantes ou 

antiestáticos, ideais para setores de construção, elétrico, mecânico, mineração e outros.



linha new prime
pu BideNSidade

50B26 50B22 vel

50s28 sF

50t18
  70t18

50t19 50B26 rodock

50t18 Co

50B22
  70B22

Somente na cor preta.



linha prime
pu BideNSidade

50B19 a min Cp

50B19 a meX Cp

CP
Capa protetora em poliuretano para proteção 
do couro sobre a biqueira.

MEX/MIN
Protetor de metatarso externo ou interno em 
polipropileno rígido, recoberto por couro, que 
protege os ossos do dorso dos pés.

50t1850s29

50t19

 

A Linha Prime é referência no quesito conforto e resistência. Possui opções de botas, tênis 

e sapatos, fabricados em couro vaqueta, solado em Pu Bidensidade em salto e anabela, 

injetado diretamente no cabedal.



linha elegance
pu BideNSidade

50F62
70F62

Modelos disponíveis em couro Flotter, Nubuck, 
Camurça e, agora, em M Micro, a microfibra da 
Marluvas.

50F61

50F60
  70F60

Marrom Taupe.

Somente na cor preta.

Somente na cor preta.

- Confira os modelos M Micro com referência 70.

 

O calçado ocupacional mais leve do Brasil.

A Linha Elegance é composta por calçados ocupacionais com design diferenciado. 

Modelos com fechamento em cadarço e elástico, cano alto e baixo e cores que fazem a 

diversão dos profissionais das diferentes áreas, dentro e fora do trabalho. Atributos especiais, 

além do design, garantem o sucesso da Linha Elegance. Cabedal em couro e microfibra, 

mais leve e transpirável, forro interno com reforço acolchoado, solado em Pu Bidensidade 

antiderrapante que garante estabilidade e amortecimento. Muito mais conforto para 

aumentar seu desempenho no dia a dia. 



linha trekking
pu BideNSidade

50B29 nuB

50t18 Co nuB

50t19 nuB anaBela

50t19 nuB

Solados com ranhuras especiais antiderrapantes 

que permitem tracionar em qualquer tipo de 

terreno. Possuem sistema de absorção de impacto 

na região do calcanhar.

 

Design, proteção e conforto para quem curte desafios e pratica esportes de aventura. 

Calçados em couro Nubuck, superflexíveis, com estrutura fibrosa e microporosa que ajuda 

a manter a temperatura dos pés. Possuem palmilha higiênica antibacteriana e biqueira de 

aço, polipropileno, composite e palmilha resistente à perfuração.



linha trekking
pu BideNSidade

50B26 CB nuB

50B22 vel nuB C50B26 CB nuB C ou Cpap

50t18 va nuB 50s29 nuB

50B26 nuB
50B26 nuB C

50B26 CB vel nuB
50B26 CB vel nuB Cpap



linha pró-saúde
pu BideNSidade

A Linha Pró-Saúde foi desenvolvida de acordo com os requisitos 

da NR 32, norma regulamentadora que estabelece medidas de 

proteção à segurança dos profissionais que atuam em ambientes 

com risco biológico e contato com resíduos nocivos à saúde.

Os calçados são fabricados em microfibra 100%, de fácil 

higienização, e o design foi projetado com o mínimo de costuras 

para evitar o acúmulo de resíduos e a proliferação de bactérias. 

Além de superconfortáveis e resistentes, são transpiráveis e 

possibilitam a absorção e dessorção do suor.

70t20 evl

70t20 sB

linha pró-alimentícia
pu BideNSidade

Quem trabalha na área alimentícia precisa do máximo de higiene, conforto e ergonomia para 

os pés. Pensando nisso, a Marluvas lançou a Pró-Alimentícia, uma linha de alta tecnologia, 

confeccionada em microfibra 100%, um tecido de fibra curta, impermeável, transpirável, 

antibacteriano e resistente a produtos químicos. A microfibra é lavável, e a estampa é lisa, o 

que facilita o escoamento de líquidos e resíduos, facilitando a higienização. Além disso, os 

modelos são superflexíveis e confortáveis, fabricados em solado Pu Bidensidade, com sistema 

de absorção de impacto na entressola e na região do calcanhar.

70B19 gi 70C32 Fri

70C32 pet pdg   
  70C32 Fri pdg (Com forro de lã) 70t19



linha Blanche

50C32 Fri pdG Cp (Com forro de lã)
60C32 Fri pdG Cp (Com forro de lã)
50C32 peT pdG Cp (Sem forro de lã)

Forro 
de lã.

20t1920F19

50C32 Fri Cp (Com forro de lã)
 60C32 Fri Cp (Com forro de lã) 20F29

 

Calçados fabricados em couro com garantia de segurança e qualidade. São indicados para 

os setores alimentício e de saúde. Produzidos com alta tecnologia, proporcionam mais 

conforto, além de praticidade por causa da fácil higienização.



linha Blanche

50B19 aCol Cpap

50t19 C

50s29 
 60s29

50t19

20t18

50B22

 50t18

50B19 gi

Obs.: Os tipos de solados dos modelos 

são identificados pelo número inicial 

das referências: 

• 20 - Monodensidade. 

• 50 - PU Bidensidade. 

• 60 - PU Borracha.

50B19 aCol



linha Kombat
Parte interna, gáspea, lingueta e cano revestidos por fibras de nylon. 

O máximo de segurança. Quando a motosserra entra em contato 

com a bota, os dentes se entrelaçam nas fibras, possibilitando o 

desarme da máquina*.

o modelo motosserrista é fabricado com acessórios:
• Biqueira de aço.

• Palmilha resistente à perfuração.

• Metatarso externo. 

*Verifique informações sobre a trava de segurança, conforme modelo da motosserra.

50C32

50C32 esC 60C32 esC

50C32 Cpap
60C32 Cpap

Solado em PU Borracha, ideal para  locomoção 
em terrenos acidentados. A borracha calor por 
contato tem alta capacidade de absorção de 
impactos e maior resistência à abrasão.

60C32 mT meX

 

Coturnos com propriedades específicas para cada área de trabalho: militares, segurança 

patrimonial, florestal, petrolífera, motoqueiro, soldador e outros.



linha Kombat

50C32 mat Ca
50C32 mat Cpap

50C32 pet

50C32 pet C50C32 sel

40C32 mot

60C32 sd 50C32 Bom
60C32 Bom

50C32 Cpap CoBra

Obs.: Os tipos de solados dos modelos são 

identificados pelo número inicial das referências: 

• 40 - Borracha Vulcanizada Calor por Contato.

• 50 - PU Bidensidade.

• 60 - PU Borracha.



linha Fire
BOrraCHa vuLCaNizada CaLOr pOr CONTaTO

Solado ultrarresistente, com sistema de vulcanização à base de enxofre. 

Para áreas de alta temperatura, suportando até 300ºC durante 1 minuto.

Por conter características isolantes, é ideal para atividades 

em áreas elétricas. Indicado para siderurgia, metalurgia, áreas 

abrasivas e arenosas em que o calor também pode afetar a 

lateral do calçado.

40B19 aCol



linha têmpera
pu BOrraCHa

60B19 aCOL

O solado em PU Borracha possui característica de calor por 

contato, suportando até 300ºC, durante 1 minuto, em superfície 

sólida. Indicado para áreas de alta temperatura, pavimentação, 

siderurgia, metalurgia e outras.

Consultar opcionais em solado pu Borracha látex.
60B19 meX Cp

60t19 60s29

60B19 gi

opcional em linha 
de Kevlar e palmilha térmica.

 

Calçados ultrarresistentes, ideais para situações de alta e baixa temperatura e terrenos 

irregulares. O solado reúne a resistência da sola de borracha, a leveza e o conforto da 

entressola de PU e a capacidade de absorção de impactos.



linha Feminina
mONOdeNSidade

20F29 sF

20F29 20F19

20F30
Design especial para transitar com conforto 

e segurança por diversas áreas da empresa.

 

Conforto, segurança, beleza e durabilidade. Combinações perfeitas para o seu calçado 

profissional. Indicados para mulheres dinâmicas que atuam em áreas administrativas 

e industriais. Modelos superleves, fabricados em couro 100% natural, solado PU 

Monodensidade antiderrapante.



linha vertentes
pu BideNSidade

90B19 aCOL

Solado com ranhuras especiais, antiderrapante 
e isolante à eletricidade.

90s1990s29

90B21 gr 

 

Sucesso de vendas, a Linha Vertentes é fabricada em couro e solado PU Bidensidade que 

absorve o impacto na região do calcanhar. Modelos leves e confortáveis, indicados para 

áreas elétricas, construção, serviços gerais e outras.



linha social
mONOdeNSidade

Modernos e muito confortáveis. Confeccionados em vaqueta lisa, solado 

em PU Monodensidade com injeção direta no cabedal. Os modelos 

sociais possuem Certificado de Aprovação (CA) emitido pelo Ministério 

do Trabalho. Indicados para o segmento de segurança patrimonial, áreas 

administrativas, serviços gerais, transportes, entre outras.

20s29 soC p

20s29 soC t Cano e gáspea acolchoados. 

linha energy
BOrraCHa vuLCaNizada
CONduTiva

CND

Calçado condutivo: Indicado para áreas que apresentem riscos explosivos  

e incêndios por gases orgânicos.

40B19 aCol Cnd
40t19 Cnd



linha vulcaflex
pu BideNSidade

10vB48

10vB4110vs48

10vt48

 

Modelos com a melhor relação custo-benefício do mercado. Fabricados em couro e 

solado PU Bidensidade, palmilha e biqueira de aço. Indicados para setores de construção 

civil e serviços gerais.



linha service
mONOdeNSidade

20S29

20t18 20t19

20B19 aCol

 

Uma linha superleve e flexível que combina proteção e o máximo de conforto. São calçados 

fabricados em couro, com solado PU Monodensidade, blaqueado diretamente ao cabedal. 

Ideais para serviços gerais e áreas administrativas.



Monodensidade (20)
Solado PU - Fabricado em 
poliuretano monodensidade, 
injetado direto no cabedal, 
resistente a 30.000 flexões e tem 
um desgaste de 100 mm3 em piso 
abrasivo.

PU Borracha - Látex (60)
Fabricado em poliuretano e 
borracha, injeção direta ao cabedal, 
resistente a 30.000 flexões e tem 
um desgaste de 110 mm3 em piso 
escorregadio e em piso abrasivo 
resistente à baixa temperatura.

monodensidade (20)
Solado PU - Fabricado em 
poliuretano monodensidade, 
colado e blaqueado ao cabedal, 
resistente a 30.000 flexões 
e tem um desgaste de 
100 mm3 em piso abrasivo. 

Borracha Vulcanizada CND (40)
Solado de borracha vulcanizada, 
fabricado em borracha Cayanna, 
colado e blaqueado ao cabedal, 
possui característica condutiva, 
resistente a 30.000 flexões e tem 
um desgaste de 120 mm3 em piso 
abrasivo.

PU Borracha (60)
Solado de borracha vulcanizada fabricado 
em poliuretano/borracha, injeção direta ao 
cabedal, resistente a 30.000 flexões e tem 
um desgaste de 110 mm3 em piso abrasivo 
com resistência por contato até 300ºC. 

Borracha Vulcanizada 
Calor por Contato (40)
Solado de borracha vulcanizada, 
fabricado em borracha calor por 
contato, colado e blaqueado ao 
cabedal, indicado para áreas com 
temperatura elevada (300ºC em 
1 minuto), resistente a 30.000 
flexões e tem um desgaste de 
120 mm3 em piso abrasivo.

PU Bidensidade (10) (90)
Solado PU - Fabricado em 
poliuretano bidensidade, injeção 
direta ao cabedal, resistente 
a 30.000 flexões e tem um 
desgaste de 90 mm3 em piso 
abrasivo.

PU Bidensidade (50)
Solado PU - Fabricado em 
poliuretano bidensidade, 
injeção direta ao cabedal, 
podendo ter característica 
antiestática ou isolante, 
resistente a 30.000 
flexões e tem um desgaste 
de 70 mm3 em piso 
abrasivo.

solados


