
INTELIGÊNCIA EM 
 PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

E ORIENTAÇÃO ESPECIALIZADA 



Fundada há mais de 50 anos (VOLK USA). 
 
Desde 1998 no Brasil (VOLK DO BRASIL). 
 
Comercialização e distribuição de 
equipamentos de proteção individual (EPI). 
 
Foco estratégico na proteção das mãos, 
proteção respiratória e segurança alimentar. 

Fábricas e centros de distribuição no Brasil, 
Estados Unidos, Canadá, Inglaterra e joint-
ventures na Itália. 
 
Qualidade, tecnologia, ética, respeito ao 
meio ambiente e a seus colaboradores. 

A VOLK DO BRASIL 



Nossa missão é proteger e educar 
pessoas todos os dias fornecendo EPI’s de 
alta performance e produtos 
de segurança alimentar gerando valor a 
todos os stakeholders do nosso negócio, 
alinhado à melhor experiência de 
atendimento. 

Ser líder no mercado de proteção das 
mãos e segurança alimentar no Brasil a partir de 
uma posição de referência no setor, 
mantendo relações saudáveis e de longo 
prazo, inovando, evoluindo nossos 
produtos, aprendendo e contribuindo com o 
desenvolvimento das pessoas. 

MISSÃO e VISÃO MISSÃO 

VISÃO 



VALORES 
Valorizamos a verdade e  

a transparência nas relações; 
 

Planejamento e organização  
são premissas para atingir nossos objetivos; 

 
Pessoas se conectam através  

de laços de estima, respeito e amor; 
 

Relações de longo prazo  
é um caminho para o sucesso; 

 
A inovação nos mantém  

em movimento; 
 

A união da equipe gera força  
e energia para nossas ações; 

 
O resultado materializa o sucesso do nosso trabalho; 



 
Volk Enterprises 
Termômetros (pop-up),  
sensores, alças, etc... 
 
Volk do Brasil 
Divisões de EPI’s / food service / termômetros. 

A VOLK NO MUNDO 

Safety Today / Brassknuckle Protection 
(EPI’s e EPC’s). 

 
Volk Protective Products 

Embalagens e produtos descartáveis  
para food service. 



PROTEÇÃO DAS 
MÃOS, BRAÇOS E CORPO 

A MELHOR SOLUÇÃO 

EM SEGURANÇA A Volk do Brasil possui uma linha 
completa para a proteção das mãos e 

braços. Modelos especialmente 
desenvolvidos para diversas atividades 
e processos, que exigem o máximo em 

proteção, conforto e performance. 



PROTEÇÃO 
RESPIRATÓRIA 

Os respiradores, máscaras e acessórios BLS representam um 
passo à frente em inovação de EPIs, trazendo durabilidade e 
conforto, encontrados apenas nos produtos BLS. 

CUIDADO ESPECIAL 

COM O AR QUE 
VOCÊ RESPIRA 



VESTIMENTA 
DE SEGURANÇA 

Macacões destinados à proteção da cabeça, tronco, 
membros inferiores e superiores dos usuários contra 
agentes químicos (partículas sólidas dispersas no ar 

e/ou líquidos químicos) dependendo da proposta 
tecnológica de cada produto. 

EXCELENTE RESISTÊNCIA, QUALIDADE 

COM CONFORTO SUPERIOR 



SEGURANÇA 
ALIMENTAR 

Como pioneira na fabricação de dispositivos 
indicadores de temperatura e de amarre de aves há 
mais de 50 anos, a Volk Enterprises é atualmente a 

líder mundial no setor. Esta empresa familiar tem um 
rico histórico de trabalhar continuamente para tornar o 

preparo de alimentos mais seguro e mais prático. 

TECNOLOGIA E SEGURANÇA no 

PREPARO DE ALIMENTOS 



Saúde :: Cosméticos e Estética  ::  Limpeza Profissional :: Coleta de Lixo 

PRINCIPAIS SEGMENTOS 

Metal Mecânica   ::   Química   ::   Petroleira   :: Eletroeletrônica  

Construção Civil   ::   Madeireira  ::   Agricultura   ::   Mineração 

Frigoríficos  ::  Industria Alimentícia ::  Varejo Alimentício ::  Food Service 



SITE VOLK 
Informações sobre produtos. 
 
 
BLOG 
Publicações, matérias e 
Informações de mercado. 
 
FACEBOOK 
Interação, dicas, informações rápidas 
sobre produtos, assuntos e mercado. 
 
 
YOUTUBE 
Canal Volk 
 
 
 
LINKEDIN 
Artigos, matérias e 
interação 
 
 
 

41 2105-0055 


