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Linha de ferramentas que atendem às exigências da 
norma regulamentadora NR 35 – Trabalho em Altura.

Linha completa com chaves de aperto, soquetes, 
alicates, chaves de fenda, martelos, marretas, 
ferramentas de golpe, de corte, manutenção, 
ferramentas isoladas, cordões, munhequeiras, cintos, 
anéis e muito mais.

Para a prevenção de acidentes, utilize as ferramentas e 
acessórios para trabalho em altura da Tramontina PRO!

A NR 35 é uma norma regulamentadora obrigatória, 
de vigência nacional, que foi elaborada pensando nos 
aspectos de segurança e saúde do trabalho para todas as 
atividades com risco de queda, desenvolvidas em altura 
dentro de indústrias, construtoras e empresas de serviços 
em geral.

Considera-se trabalho em altura toda atividade executada 
acima de 2 metros.

Para não cair no conceito, utilize as Ferramentas 
para trabalho em altura da Tramontina PRO!

Lançamento

Para ferramentas, a NR 35 atua na prevenção 
de acidentes gerados pela queda destes materiais, os 
quais devem ser impedidos através da utilização de 
procedimentos como: amarração das ferramentas, 
utilização de redes ou qualquer outro método que evite 
este risco.
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