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Linha de nylon monofilamento
trevo® para pedreiro
Ideal para construção civil, para melhor nivelamento no assentamento
de tijolos e blocos. Quando exposta ao sol, se mantém alongada sem perder
suas características originais
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Linha de nylon monofilamento
ekilon® crystal
Ideal para pesca esportiva, artesanal e profissional, na confecção,
consertos e acabamentos de redes e tarrafas. Também utilizada
para artesanatos, bijuterias e costuras.

N
YL

O
N



N
YL

O
N



Linhas de nylon monofilamento
ekilon® gold, ecology e carbon master 
Ideais para pesca esportiva, artesanal e profissional, na confecção,
consertos e acabamentos de redes e tarrafas.
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Linha de nylon monofilamento
ekilon® multicolor
Ideal para pesca esportiva, artesanal e profissional, na confecção
consertos e acabamentos de redes e tarrafas. Produto de maior resistência.
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Linha de nylon monofilamento 
ekilon® em bobinas de 3 e 7kg 
Ideal para pesca artesanal e profissional.
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Linha de nylon monofilamento ekilon®

em meadas interligadas de 100 m 
Ideal para pesca artesanal e profissional.
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Consultar modelos

Linha nylon 
monofilamento
crystal ekilon®

para long line
bobina



Rede de nylon
monofilamento
Consultar modelos
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Fio de nylon multifilamento
torcido equilon® 
Utilizado na confecção e/ou reparos de redes
e tarrafas para pesca, artesanato, bijuterias, enrolamento
de motores elétricos e costura.
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Rede de nylon
multifilamento com nó
Consultar modelos



Rede de nylon
multifilamento sem nó
Consultar modelos



Fio torcido de 
PE equiplex®



Fio torcido de 
PE equiplex®



Rede de arrasto equiplex®–
polietileno “PE”



Sacador duplo de PE 
para arrasto equiplex®



Fio torcido equiplon 
nylon + polietileno



Fio torcido equiplon 
nylon + polietileno



sacador equiplon 
nylon + polietileno



Agulha de nylon 
para redes de pesca



As agulhas para confecção e reparos de redes de pesca, 
são fabricadas em poliacetal e possuem maior rigidez, 
facilitando o manuseio ao fixar o nó.

Agulha de nylon 
para redes de pesca



piscicultura





Redes antipássaros
para piscicultura com nó

   *Contra defeitos de fabricação



Redes antipássaros
para piscicultura sem nó

   *Contra defeitos de fabricação



sombrite®

tela 50%, 70% e 80%
Sugerido para uso como comedouro suspenso para tanque
de piscicultura. Indispensável para diminuir a perda de rações. 
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SFio de nylon monofilamento ekilon® grass
para roçadeiras de grama é um fio de alta
qualidade, resistência e produtividade



Fio Redondo
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SFio de nylon ekilon® grass
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Fio Quadrado BO
BI

N
A

SFio de nylon ekilon® grass
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Fio Redondo

Fio Quadrado BL
IS
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RS

Fio de nylon ekilon® grass





Fio Redondo

Fio Quadrado
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Fio de nylon ekilon® grass





sombrite® 1001
18% de sombreamento



sombrite® 1001
18% de sombreamento



sombrite® 1003
30% de sombreamento



sombrite® 1003
30% de sombreamento
sombrite® é marca registrada e produzida exclusivamente pela equipesca®,
a única com a fita de autenticidade que garante a procedência da marca original.



sombrite® 1005
50% de sombreamento



sombrite® 1005
50% de sombreamento
sombrite® é marca registrada e produzida exclusivamente pela equipesca®,
a única com a fita de autenticidade que garante a procedência da marca original.



sombrite® 50%
de sombreamento GI* Standard



sombrite® 50%
de sombreamento GI* Standard
*Giro Inglês 
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sombrite® 1007
70% de sombreamento



sombrite® 1007
70% de sombreamento
sombrite® é marca registrada e produzida exclusivamente pela equipesca®,
a única com a fita de autenticidade que garante a procedência da marca original.
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sombrite® 1008
75% de sombreamento 



sombrite® 1008
75% de sombreamento 



sombrite® 1008
80% de sombreamento 



sombrite® 1008
80% de sombreamento 
sombrite® é marca registrada e produzida exclusivamente pela equipesca®,
a única com a fita de autenticidade que garante a procedência da marca original.



sombrite®

baby citrus



sombrite®

baby citrus



clarite® 1000
9% de sombreamento



clarite® 1000
9% sombreamento



clarite® 1003
20% de sombreamento



clarite® 1003
20% de sombreamento



!

clarite®

citrus branca 25%



clarite®

citrus branca 25%



Fio para costura
de telas sombrite®



Fio para costura
de telas sombrite®



sombrite®

mini



sombrite®

mini
Peças embaladas individualmente em tubete de papelão, ideal para lojas de autoatendimento
ou para lojistas que não dispõem de mão de obra para corte do rolo grande.



Tela mosquiteiro
de fibra de vidro



Tela mosquiteiro de fibra de vidro
Oferece máxima e duradoura proteção contra todos os tipos de insetos, é de fácil instalação,
além de possuir uma aparência agradável, possui uma ampla variedade de aplicações,
com janelas, portas e outros, mantém um nível adequado de circulação do ar e visibilidade
e contém antichama.
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Janelas, sacadas, escadas, piscinas,
antipássaros e playgrounds



*Disponíveis também em fardos de 25 m de comprimento 7 x 17,5 (122,5m²) 



Redes de proteção para
pets e crianças (Pets & Kids)



• Resistente e segura para
  a proteção das crianças

Pets & Kids
Um produto exclusivo e feito sob medida para a segurança de pets e crianças.
Além de todos os benefícios das redes equiplex®, este modelo em particular apresenta:
• Redes mais fechadas que
  dificultam a mordida do seu pet

• Fio mais fino para uma
  aparência mais discreta



Campos e quadras esportivas





Golf -“Driving Range”





Aplicações industriais





Construção civil





Antipássaros | Divisões internas
Redes para aviários





Cordas para instalação de redes 
de proteção equiplex®
Cordas para instalação de redes 
de proteção equiplex®





Acessórios para instalação
de redes de proteção equiplex®

Bucha Gancho





Contato

equipesca.com.br
Equipesca Indústria
e Comércio Ltda. | SP - Brasil

+55 19 3708.9000 | 0800.9701899

equipesca@equipesca.com.br

Campinas, SP - Brasil

Equipesca Indústria e Comércio Ltda.


