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      Estamos buscando sempre inovar, idealizando projetos com o intuito de
melhorar a praticidade e operacionalidade de cada equipamento. Sem qualquer
plataforma tecnologica, a Gearline Equipamentos busca manter o padrão de
produção com materia prima nacional e projeções manuais para que possamos
manter sempre o valor adequado ao mercado sem perder a qualidade.

Com 2 camadas interna de resina e 1 camada 
externa de hidro repelência a CORDURA fornece
uma proteção a mais quando em contato com a 
água, protegendo seu equipamento. Não se deixe
enganar, tecido a prova d’água não existe. Eles
apenas possui resistência a penetração da água
devido a característica de ’’hidro-repelência’’.

Um equipamento de CORDURA pode durar mais 
de 10 anos sem desgastar, rasgar ou desbotar o 
tecido, independente do numero de lavagens que
for submetido o equipamento. 
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QUEM SOMOS

CORDURA, Ziper NYL e Velcro, ambos originais, são matérias primas usadas
em todos os nossos produtos. A CORDURA possuem resina acrílica com muito
mais resistência de abrasão e desgastes naturais. 

Com toda essa qualidade a GearLine oferece para você lojista, 1 ano de garantia
para que possa estar repassando ao seu cliente, ou seja, no pós venda seu 
cliente tem 1 ano de garantia sem envolver sua loja, basta ele entrar diretamente
em contato conosco em caso de qualquer problema.

O Velcro por ser um produto original traz consigo o nome conhecido a anos sem
precisar muita apresentação. Com proteção UV impede que o produto clareie ou 
desbote quando exposto a intempérie. Desgastes de ganchos e fios com maior
durabilidade e junção das partes com maior pressão e agarre impedindo abertura
acidental.

O Ziper NYL oferece o melhor na produção dos seus ziperes e deslizadores com
materias de alta resistência e durabilidade. São feitos testes de qualidade de
tinta nos metais e no tingimento pela pigmentação dos tecidos que envolvem o
ziper mantendo o padrão de desgaste por anos sem alterações de cor e tecido.



POLITICA DE VENDA

OBS: Nossos produtos são confeccionados com CORDURA 500D original, POLIÉSTER 
DE ALTA TENACIDADE e NYLON de diferentes gramaturas com grande resistência a
rasgos. Todos os tecidos usados são de fabricação nacional com qualidade garan�da. 

AO EFETUAR A VENDA NÃO ESQUEÇA DE PREENCHER A  DETAG
GARANTIA COM A DATA DE COMPRA DO SEU CLIENTE. SE POSSÍVEL

INFORME O MESMO PARA QUE LEIA OS TERMOS NA .TAG

NOTA 1: Todas as mochilas possuem compartimento para refil de hidratação.

NOTA 2: Todos os coletes possuem compartimento para placas balísticas.

1 R$ 1.000,00: Compra mínima de  independente dos itens.

4: Transporte será por conta do comprador- FOB (Informe tipo de transporte ou solicite nossa cotação).

5: Não trabalhamos com estoque. Produzimos conforme o pedido (informe-se do prazo antes).

3: Pedidos restantes sempre com uma entrada e restante faturado (a combinar).

6: Não fornecemos produtos consignados.

8: Não enviamos amostras grátis.

9: Não fazemos exclusividade de produtos (salvo item criado pelo comprador).

7: Não modificamos produtos, os mesmos são confeccionados mediante molde.

2: Primeiro pedido A VISTA e ANTECIPADO (produto entra na produção após confirmação de pagamento).

VENDA SOMENTE 
NO ATACADO

INFORME-SE COMO TER PRODUTOS 
COM SUA MARCA
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ACESSORIOS

PORTA CARREGADOR PISTOLA DUPLO - 

PORTA CARREGADOR PISTOLA DUPLO FECHADO - 

REF: 15082 

REF: 15078

Porta carregador de pistola duplo com tampa ajustável, independentes e removíveis. Sistema
modular. Pode ser usado para transportar além dos carregadores, lanternas, sprays e etc.  

Porta carregador de pistola duplo com tampa integrada não ajustável. Sistema modular.
Pode ser usado para transportar além dos carregadores, lanternas, sprays e etc.  

Medidas: 13cm X 09cm X 3,5cm

Medidas: 13cm X 09cm X 3,5cm

´

R$ 27,00

R$ 28,00
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ACESSORIOS´
PORTA GARREGADOR MODULAR SIMPLES - REF. 15090/15091

 CAL. 5,56 - REF. 15091

CAL. 7,62 - REF. 15090

Porta carregador de fuzil modular SIMPLES. Sistema modular padrão. Fechamento com fita de
pressão por elástico que possui ajuste de acordo com o comprimento do carregador. Novo 
sistema de 4 fitas permite acoplar outros acessórios na frente na altura que desejar.

R$ 27,00

R$ 29,50

R$ 29,00

R$ 31,50

PORTA CARREGADOR MODULAR DUPLO - REF. 15104/15015

Porta carregador de fuzil modular DUPLO. Sistema modular padrão. Fechamento com fita e 
pressão por elástico que possui ajuste de acordo com o comprimento do carregador. Novo
sistema com 4 fitas frontais permite acoplar outro acessório na altura que desejar.

CAL. 7,62 - REF. 15104 

CAL 5,56 - REF. 15105 
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ACESSORIOS´
PORTA GARREGADOR MODULAR FECHADO  REF. 15085/15089-

PORTA GARREGADOR MODULAR TRIPLO - REF. 15140

Porta carregador de fuzil FECHADO. Sistema modular padrão. Fechamento com tampa removível
e ajustável. Possui elástico ao redor para pressionar carregadores mesmo sem tampa.

Porta carregador de fuzil triplo simples. Possui tampa de fechamento total que pode ser removida
ou ajustada. Pode ser usado ainda sistema de presilha por elástico (como na foto).

R$ 32,50

R$ 54,00

R$ 34,50CAL. 7,62 - REF. 15085 CAL 5,56 - REF. 15089 
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PORTA RADIO UNIVERSAL  - REF. 15057 

Porta rádio com sistema universal. Ajustável em 
altura e largura, suporta qualquer modelo de rádio de
comunicação de mão. Presilha frontal com elástico e
presilha padrão modular. 

R$ 26,00

ACESSORIOS´
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BANDOLEIRA - REF. 15141

Bandoleira tática para uso em Airsoft. Possui sistema de 2 ou 1 
ponta para uso frontal tático. Ajuste de fita. Elástico para diminuir
peso da arma e ajudar no movimento. Engates em nylon.

R$ 33,00

PORTA CELULAR - REF.15092 

Porta celular tático. Possui fechamento com 
engate rápido. Corpo acolchoado ajuda a proteger
o aparelho. Sistema modular padrão para poder 
acoplar em coletes ou mochilas. 

R$ 30,00



SUPORTE DE CORONHA -  REF. 15136

Suporte acolchoado universal de coronha. Possui bolso com 
ziper e velcro para pequenos itens. Ajuste com elástico.

ACESSORIOS´

R$ 34,50
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SUPORTE PARA CAPACETE - REF. 15135

Possui bolso com velcro e presilha com elástico para 
acondicionar pequenos equipamentos.  

R$ 24,00

R$ 33,00

PORTA ALGEMA - REF. 15068

:

Porta algema com sistema modular 
padrão. Fechamento com velcro e
parte interna acolchoada para evitar 
barulho das algemas.



PLACA DE PERNA MODULAR -  REF. 15138

Placa de perna com sistema de ajuste de altura
e ajuste de perna. Possui tecido aerado e 
acolchoado para melhor contato com o corpo.

ACESSORIOS´

R$ 61,00
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KILL-RAG AIRSOFT - REF. 15120

Dispositivo de comunicação visual para aviso de morte ou
ferimento durante jogo de Airsoft. Com sistema modular e 
presilha em velcro que pode ser retirado para lavagem. 
Sinalizador em Nylon 70D resinado.

Medidas: 35cm X 35cm (nylon) - 11cm X 6,5cm (estojo)

PROTETOR SILENCIADOR AIRSOFT - REF. 15127

Capa protetora para silenciador de AEG’s. Possui fechamento em velcro  e elásticos.

R$ 14,00

R$ 25,50

R$ 30,00

TAMANHOS ATÉ 22CM

TAMANHO ACIMA DE 22CM



CAPA TAPA-SOL MODULAR - REF. 15086

Capa modular para tapa-sol. Possui bolso com ziper e sistema MOLLE para organizar pequenos itens. 

ACESSORIOS´

R$ 30,00
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BOLSA BTT - REF. 15040

BOLSA AUSTRALIANA -  REF. 15001

Modelo Tático com 2 compartimentos. Alça de ajuste rápido. Presilha na parte traseira permite
fixar ao cinto e evitar deslocamento em caso de corrida ou agachamento. Sistema modular 
frontal. Bolso lateral para lanterna, celular ou carregador de pistola.

Compartimento principal com abertura frontal. Bolsos externos com divisórias. Alça ajustável e 
removível. Pode ser usada de diversas formas, (mochila de assalto, pochete ou tipo bornal). 
Sistema modular frontal e nas costas permitindo acoplar em mochilas.

BOLSAS

R$ 97,00

R$ 81,00

Medidas: 25cm X 20cm X 13cm

SISTEMA MODULAR PARA ACOPLAR
EM MOCHILAS, COLETES E ETC.
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BOLSA TATICA SB-1 - REF. 15118

Bolsa tática de resposta rápida. Sistema modular lateral. Compartimentos interno para diversos itens
de uso pessoal. Três porta carregadores frontais com tampa em velcro. Alça de ombro ajustável.

Medidas: 26cm X 23cm X 10cm

BOLSA DE ASSALTO SNIPER - REF. 15137

Bolsa tática tipo assalto. Sistema de transporte modular. Pode ser usada no cinto modular, mochila 
ou colete. Possui ziper lateral para acondicionar/sacar Ghillie. 

Medidas: 25cm X 19cm X 13cm

BOLSAS

R$ 122,00

R$ 78,00
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Bolsa tática de resposta rápida. Pode ser usada de 3 formas diferentes, tipo BORNAL, MOCHILA 
e MEIO ESPALDO na frente ou nas costas. Bolso principal com compartimentos internos. Bolso 
frontal com 6 compartimentos para pequenos equipamentos. Confortável e pratica.

BOLSA BP-3 -  REF. 15111

Medidas: 25cm X 20cm X 10cm

BOLSA TUBO - REF. 15064

Bolsa para transporte de diversos 
equipamentos. Compartimento principal 
e diversos bolsos externos.

Medidas: 60cm X 28cm (30 litros)

BOLSAS

R$ 110,00

R$ 78,00
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BOLSA GO-BAG T2 - REF. 15006

Bolsa tática de meio espaldo. Possui alça de ajuste de posição
rápida. Um compartimento principal e dois bolsos externos com
divisórias internas. Alça com sistema ambidestro.

Medidas: 45cm X 17cm X 13cm

BOLSA DE PEITO - REF. 15143

Bolsa tática de meio espaldo pra acesso rápido. 
Transporte no peito, mas pode ser transportada 
lateral ou nas costas. Sistema de ajuste para 
ambidestro. Ideal para viagens ou pequenas 
operações. Diversos compartimentos. 

Medidas: 23cm X 15cm X 8cm

BOLSAS

R$ 119,00

R$ 74,00
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BOLSA T -  REF. 15142

*MINI CHEST: Dispositivo tático modular de uso rápido. Sem 
proteção balística. Projetado para transporte de carregadores 
extras para ’’pronto emprego’’. Dispositivo ambidestro.

Tamanho: 85cm X 26cm X 8cm

Bolsa desenvolvida para o transporte do FUZIL T4 (Taurus) ou IA2 (Imbel). 
Possui alça meio espaldo ambidestra (tipo GoBag) escamoteável
para transportar tipo CASE. Fitas de ajuste modular para fixação
da arma. Bolso frontal com divisórias e MINI CHEST* modular 
com 4 porta carregadores simples.

BOLSAS

R$ 275,00

Alça de meio espaldo ambidestra Alça guardada para uso como case
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BOLSA C.A.C. -  REF. 15144

Tamanho: 41cm X 26cm X 29cm

Bolsa desenvolvida para o transporte de equipamentos de tiro. A Bolsa CAC possui compartimento
e divisórias acolchoados e ajustáveis. Com 5 bolsos de médio e grande porte, pode levar diversos
tipos deequipamentos. Alças de mão e de ombro. Compartimento para transporte de carregadores
de pistola. Fundo rígido para estabilidade de equipamentos pesados.

BOLSAS

R$ 220,00

Divisórias removíveis com velcro
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MOCHILA BS SAR-3 -  REF. 15024

Mochila de média capacidade. Ideal para operações de busca e salvamento. Possui organizadores no primeiro
compartimento para diversos equipamentos. Compartimento principal ideal para itens pessoais ou material de
pouco uso. Presilhas laterais de ajuste de carga servem para fixar corda. Fita refletiva 3M. Compartimento 
interno para refil de hidratação (não incluso).

Tamanho: 45cm X 28cm X 28cm
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LINHA SAR

R$ 212,00

R$ 103,00
(ITENS APENAS ILUSTRATIVOS).

Bolsa de pequena capacidade. Possui diversos compartimentos para equipamentos e itens de uso 
rápido. Possui suporte frontal para tesoura.

BOLSA BP-4 APH - REF. 15115

Medidas: 25cm X 20cm X 10cm



BOLSA  MOCHILA - SAR-2 - REF. 15123

BOLSA - SAR-1 - REF. 15122

Bolsa de grande capacidade para primeiros socorros.
Possui diversos compartimentos e divisórias para 
equipamentos e itens de uso rápido.  Possui ainda 3
estojos destacáveis com cores diferentes para
separar itens de primeira resposta. Possui sistema 
para reverter a bolsa em mochila caso seja necessário 
uma atividade de busca e resgate em local remoto.

Medidas: 60cm X 30cm X 22cm
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LINHA SAR

Bolsa de APH de grande capacidade. Possui diversos compartimentos para equipamentos e itens de uso
rápido. Com 4 bolsos externos com divisórias e elásticos para acondicionar diversos itens.

R$ 184,00

Medidas: 60cm X 30cm X 22cm

R$ 216,00

Compartimento principal e divisórias
acolchoadas. Sistema de ajuste com
velcro permite alterar formato interno.



Estojo de perna com sistema saque-rápido. Possui sistema com bolso e elásticos para fixar itens de
primeira resposta. Base fixa na perna extraindo apenas o estojo quando necessitar do material. 
Compartimento externo para encaixe da tesoura de resgate (não inclusa).

Suporte tipo Holster para acondicionar pequenos itens
de primeira resposta (tesoura, lanterna de pupila, pinça,
luvas cirúrgicas, caneta e etc.). Possui passador  para
cinto com abertura em velcro.

ESTOJO DE PERNA BOMBEIRO - REF. 15015

HOLSTER DE CINTO - APH - REF. 15025

Medidas: 20cm X 15cm X 10cm
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LINHA SAR

R$ 70,00

R$ 25,00

itens meramente ilustrativos



COLDRE DE PERNA UNIVERSAL - REF. 15073

Coldre tático de perna com sistema universal de ajuste. 
Compatível com  diversos tipos de armas. Ajuste de altura
interna para arma e largura. Ajuste de altura para cinto e 
ajuste nas pernas.
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COLDRES

R$ 92,00

R$ 76,00

COLDRE MODULAR UNIVERSAL - REF. 15098

Coldre modular universal. Ideal para coletes táticos. Ajuste
de altura interna para arma e ajuste lateral de aperto com
velcro e engate rápido. Presilha de segurança com botão
de pressão e Segunda segurança com elástico. Sistema 
modular padrão.
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COLDRES

R$ 38,00

COLDRE MODULAR SIMPLES - REF. 15079

:

Coldre modular simples. Ideal para coletes táticos.
Ajuste de altura na presilha e liberação com botão de 
pressão. Sistema modular padrão.



CINTO TATICO - REF. 15010

CAPA MODULAR DE CINTO - REF. 15002

CINTO MODULAR - REF. 15003

Cinto tático de guarnição para acoplar equipamentos. 
Não possui centro rígido, dando melhor resistência e 
flexibilidade de uso. Ajuste em velcro e de engate 
rápido com melhor segurança de uso, evitando se 
abrir durante um confronto corpo a corpo.

Capa modular para cinto (não incluso). Sistema modular 
padrão. Acolchoada com manta PAC e tecido aerado 
dando melhor respiração em contato com o corpo.

Cinto acoplado a capa modular (cinto fixo). Fivela de 50mm com ajuste em ambos os lados. Meia 
argolas para aplicar suspensório. Sistema modular padrão. 

Medidas: PP - P - M - G - GG

Medidas cinto modular: 70cm (PP) - 80cm (P) - 90cm (M) - 100cm (G) - 110 (GG)

Medidas capa modular: 70cm (PP) - 80cm (P) - 90cm (M) - 100cm (G) - 110 (GG)
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CINTOS E CAPAS

R$ 45,00

R$ 62,00

R$ 76,00



 CHEST RIGS - CR-1 -  REF. 15107

Possui 3 porta carregadores duplos e 2 simples.
Revestido com tecido Spacer 3D. Ajustes em todos
os tirantes, fácil de usar e super confortável.
Fechamento dos Porta carregadores com velcro.

 CHEST RIGS - CR-2 - REF. 15022

Modelo CR-2 segue mesmo formato de 
padrão do CR-1. Porta carregadores com 
pres i lhas  em e lás t i cos  para  fixar 
carregadores. Ajustes em todos os tirantes, 
fácil de usar e confortável. 
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COLETES, PLATES E CHEST

R$ 140,00

R$ 140,00



 CHEST RIGS - CR-3 -  REF. 15017

Possui sistema modular total. Ajuste em todas as fitas.
Engate para vestimenta rápida. Possui bolso interno para
pequenos objetos (mapas, documentos, celular, etc).
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COLETES, PLATES E CHEST

R$ 185,00

R$ 215,00

COLETE TATICO RT-1 -  REF. 15103

Colete tático com compartimento para placas balísticas (não inclusas). Sistema modular total. Ajuste 
frontal com velcro e ajuste nas laterais com elásticos de 4mm. Sistema de soltura rápida com puxador 
lateral preso ao cabo de aço encapado. Possui bolso frontal modelo canguru. Ombreiras acolchoadas.

Tamanhos: PP - P - M - G - GG



 CHEST RIGS RT-2 -  REF. 15117

Chest modelo frente total para ’’PLATE’’. Possui pequeno
modular nas costas. Ajuste em todas as fitas. Bolso
frontal tipo canguru. Ombreiras acolchoadas e ajustáveis.
Revestimento em tecido aerado 3D.

Tamanho Unico
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COLETES, PLATES E CHEST

R$ 138,00

R$ 200,00

COLETE RT-3 -  REF. 15114

Plate Carrier com lateral elástica sem módulo. Possui duas frentes removíveis. As frentes podem ser trocadas
sem precisar abrir o colete. Ombreiras acolchoadas e reguláveis. Possui engate em uma das ombreiras para 
abertura rápida.



COLETE RT-4 -  REF. 15121

Plate modelo ’’Load Side’’ com sistema de soltura rápida. Compartimento lateral interno para 
carregadores 5,56 ou 7,62. Sistema de resgate com extensor interno. Ombreira anatômica com 
ajuste frontal. Ajuste lateral com elástico e velcro frontal. Revestido com tecido aerado 3D.
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COLETES, PLATES E CHEST

Plate Carrier modelo Leaked Side. Apenas ajuste  
lateral de fitas e elásticos (do PP ao GG). Ajuste 
de ombro com acolchoamento. Sistema modular 
total. Possui porta carregadores embutidos a frente

COLETE RT-5 -  REF. 15106

R$ 209,00

R$ 180,00



COLETE RT-6 -  REF. 15125

Plate Carrier modelo Leaked Side. Fitas laterais são
elásticas para melhor maniabilidade do operador. Ajuste 
de ombro e abas com velcro e acolchoadas. Sistema 
modular total. Possui porta carregadores embutidos a 
frente com tampa regulável e removível. Sistema de 
presilha pode ser substituído por elásticos (incluso).
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COLETES, PLATES E CHEST

COLETE RT-7- REF. 15070

Plate Carrier modelo Leaked Side com fitas elásticas.
Possui ombreiras acolchoadas e ajuste em engates. 
Fita de resgate expansiva. Sistema MOLLE total.

R$ 209,00

R$ 190,00
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COLETES, PLATES E CHEST

COLETE RT-8 -  REF. 15013

COLETE RT-10 - REF. 15037

Colete modelo Plate Carrier com lateral alta
(BigSide). Possui sistema de soltura rápida.
Bolso frontal tipo canguru. Ombreiras com 
ajuste e acolchoadas.

Colete modelo tático com modular total. Possui
sistema de soltura rápida. Fia de ombro ajustável
e ombreira fixa coberta.

R$ 208,00

R$ 220,00



 COLETE MODULAR FRONTAL - REF. 15071

:

Tamanhos: P - M - G

Colete modular frontal. Possui compartimento fixo nas costas 
para refil de hidratação (não inclusa). Ajustes laterais com engates 
rápidos e ajuste de ombro com velcro. Compartimento para 
chapas balísticas. Revestido tecido aerado 3D.
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COLETES, PLATES E CHEST

COLETE SEAL -  REF. 15014

Plate Carrier com fechamento frontal com velcro. 
Sistema modular total. Bolso frontal tipo canguru.
Alças de ombro reguláveis com suporte acolchoado. 
Plate de tamanho único, altera apenas as laterais.

Tamanhos: P - M - G

R$ 215,00

R$ 186,00



COLETES, PLATES E CHEST
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 COLETE K-9 PARA CACHORRO - REF. 15096

:

Tamanhos: P :

                    M:

                    G:

Colete tático para cachorro. Possui sistema modular nas laterais. Engates com
ajuste para barriga e peito. Presilha para guia e alça de mão. Velcro para
fixação de patch ou identificação. Revestido tecido aerado 3D.

R$  85,00

R$ 112,00

R$  98,00



ESTOJO MODULAR PEQUENO -  REF. 15007

Estojo modular pequeno também modelo porta carteira.
Sistema modular padrão para mochilas, cintos, coletes ou
estojos maiores.

Medidas: 13 cm X 13cm X 5cm

 ESTOJO MEDIO VERTICAL -  REF. 15008

Estojo modular tamanho médio vertical. Sistema modular frontal e 
presilhas para fixação em qualquer sistema MOLLE padrão de 
mochilas, cintos, coletes ou estojos maiores.

Medidas: 19cm X 12cm X 6cm

ESTOJO MEDIO HORIZONTAL - REF. 15009

Estojo modular tamanho médio em posição horizontal. Sistema modular frontal. Compatível com todos
os sistemas MOLLE para fixação em mochilas, cintos, coletes ou estojos maiores. 

Medidas: 12cm X 17cm X 6cm
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ESTOJOS

R$  29,00

R$  32,00

R$  34,50



ESTOJO MINI VERTICAL -  REF. 15038

Estojo mini vertical. Sistema MOLLE padrão.

Estojo mini vertical. Sistema MOLLE padrão.

Medidas: 13cm X 10cm X 4cm

Medidas: 13cm X 10cm X 4cm

 ESTOJO MINI HORIZONTAL -  REF. 15039

ESTOJO LATERAL LISO - REF. 15075

Estojo modular tamanho médio em posição horizontal. Possui frente sem modular, sendo ideal para
uso lateral de colete evitando atrapalhar desempenho do operador 

Medidas: 21cm X 13cm X 10cm

31

ESTOJOS

R$  24,00

R$  24,00

R$  35,00



ESTOJO GRANDE VERTICAL -  REF. 15058

ESTOJO GRANDE HORIZONTAL -  REF. 15069

Estojo de grande capacidade vertical. Sistema MOLLE padrão.
Ideal para operações mais longas.

Estojo de grande capacidade horizontal. Sistema MOLLE 
padrão. Ideal para operações mais longas.

Medidas: 25cm X 17cm X 7cm

Medidas: 25cm X 17cm X 7cm
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ESTOJOS

R$  38,00

R$  39,00



 ESTOJO DE RECUPERACAO - DROP BAG - REF. 15023

Estojo de recuperação modelo ’’Drop-Bag’’. Suporte para 
cinto tático ou modular ( ). Dobrável e informar no pedido
fechamento em velcro. Ideal para recuperar munições, 
carregadores vazios e pequenos objetos.

Medidas: 09 x 08 x 04 cm (fechado)
24 x 28 cm (aberto)

Estojo pélvico para colete. Fixação sob a aba frontal
de velcro. Usado apenas nessa posição. Modelo
básico. Possui diversos compartimentos internos
internos para pequenos itens. Ziper duplo.

ESTOJO PELVICO PARA COLETE - REF. 15112

Medidas: 22cm X 15cm X 06cm
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ESTOJOS

R$  32,50

R$  36,00

DIVERSOS COMPARTIMENTOS INTERNOS



ESTOJO DE PERNA FIXO - REF. 15081

ESTOJO DE PRIMEIRA RESPOSTA - REF. 15049

Estojo de perna fixo com divisórias internas para pequnos
itens. Possui coldre interno discreto. Três porta carregadores
frontais com tampas reguláveis com velcro. Ziper simples
com puxador em paracord. Possui ajuste de altura para cinto.

Estojo de primeira resposta. Sistema modular que permite ser fixado 
na mochila, colete ou cinto. Possui sistema de ajuste com elástico de
única peça. Lateral fechada com nylon protege material e evita perda. 
Basta puxar para ter equipamentos a sua mão.

Medidas: 20cm X 17cm X 08cm

Medidas: 20cm X 13cm X 08cm
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ESTOJOS

R$  69,00

R$  68,00

ITENS MERAMENTE ILUSTRATIVOS



ESTOJO DE PERNA SAQUE RAPIDO - REF. 15016

Estojo modelo saque rápido para primeiros socorros. Possui
sistema interno com elásticos para fixar itens de primeiro
atendimento. Possui compartimento em nylon e compartimento
frontal com ziper. Base presa na perna e fixada com velcro e 
engate rápido.

Medidas: 20cm X 15cm X 10cm

Medidas: 20cm X 15cm X 10cm

acessórios meramente ilustrativos

 ESTOJO MODULAR DE SAQUE RAPIDO - REF. 15093

Estojo de saque rápido para situações de emergência. 
Possui compartimento interno e dispositivos com elásticos
para fixar equipamentos diversos. Fita frontal de segurança.
Fica preso a uma base modular com velcro dando rapidez 
de uso. Sistema modular padrão. Compartimento frontal 
com ziper. Abertura total do estojo.
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ESTOJOS

R$  70,00

R$  63,00



PORTA REFIL DE HIDRATACAO - REF. 15110

PORTA REFIL DE HIDRATACAO - H2 - REF. 15139

Estojo para transporte de refil de hidratação (não incluso).
Compartimento simples em CORDURA, não possui camada 
térmica. Sistema modular padrão frontal e parte posterior. 
Saída para mangueira d’água.  Comporta refil de até 2,5 litros

Estojo para transporte de refil de hidratação (não incluso).
Compartimento principal e bolso frontal. Possui sistema de
acoplagem em Chest de alça única e tirante de abdome. 
Sistema modular padrão frontal e parte posterior. Saída 
para mangueira d’água. Comporta refil de até 2,5 litros.

Medidas: 34 x 20 x 04 cm.

Medidas: 34 x 20 x 04 cm.
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ESTOJOS

R$  55,00

R$  66,00



MOCHILA SCOUT - REF. 15084

Mochila de média capacidade com um compartimento 
principal eum frontal com pequenas divisórias. Sistema 
modular frontal. Possui compartimento para refil de 
hidratação (não incluso). Capacidade de 30 litros.

Medidas: 50cm X 28cm X 20cm

MOCHILA BP-1 - REF. 15108
Mochila de pequena capacidade. Modelo tático,
pequena e compacta. Diversos compartimentos 
internos.Sistema modular frontal. Fitas de ajuste 
de carga. Ótima para pequenas operações. 
Capacidade de 26 litros.

Medidas: 40cm X 28cm X 20cm.
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MOCHILAS

R$ 148,00

R$ 134,00



MOCHILA ASSALTO G2 -  REF. 15119 

Mochila de grande capacidade. Ideal para longas
operações. Possui organizadores internos para 
diversos equipamentos. Sistema modular lateral e
frontal. Compartimento interno para refil de 
hidratação (não incluso) e compartimento externo 
nas costas.

 MOCHILA ASSALTO - REF. 15029

Mochila com diversos compartimentos. Bolsos
frontais diversas divisórias internas. Sistema 
modular frontal e fitas de ajuste de carga. Mochila
ideal para operações rápidas e transporte de 
material de busca e resgate. Compartimento para 
refil de hidratação (não incluso). Alças são removíveis
e ajustáveis. Capacidade: 25 litros

Medidas: 45cm X 23cm X 20cm

Capacidade 45 litros. Tamanho: 50cm X 30cm X 29cm

38

R$  150,00

R$  190,00

MOCHILAS



MOCHILA ATAQUE G2 - REF. 15027

 MOCHILA PARA COLETE - REF. 15067

Mochila operacional padrão 3 dias. Possui diversos 
compartimentos. Sistema modular frontal. 
Compartimento para refil de hidratação (não
incluso). Fitas de compressão de carga para aliviar 
tração do ziper.  Capacidade de 45 litros

Medidas: 48cm X 38cm X 25cm

Medidas: 37cm X 20cm X 10cm

Mochila para colete modelo ’’Mini Map’’ com sistema modular. 
Ajuste de carga. Sistema modular padrão (encaixa em qualquer
colete). 

R$  167,00

R$  92,00
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MOCHILAS



 MOCHILA R-1 - REF. 15034

 MOCHILA R-2 - REF. 15035

Tamanho: 40cm X 24cm X 14cm

Tamanho: 40cm X 24cm X 14cm

Mochila de pequena capacidade. Compartimento frontal
para pequenos objetos. Compartimento principal com 
divisória para refil de hidratação (não incluso). Sistema 
modular lateral apenas. Possui bolso frontal chapado.

Mochila de pequena capacidade. Sistema modular frontal
e lateral. Compartimento de uso rápido entre os bolsos.
Possui compartimento para refil de hidratação (não
incluso). 
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MOCHILAS

R$  96,00

R$  91,00



 MOCHILA SPY - REF. 15126

 MOCHILA CARGUEIRA MILITAR - REF. 15028

Mochila de pequena capacidade (10 litros). Ideal para missões 
rápidas ou caminhadas. Possui compartimento para refil de 
hidratação e divisórias internas. Sistema modular ao redor
e elástico frontal para acondicionar pequenos utensílios.
Alça conjunta com a mochila permite melhor conforto.

Tamanho: 38cm X 23cm X 13cm

Tamanho: 65cm X 30cm X 26cm

Mochila com capacidade de 55lts. Sistema modular lateral. Compartimento frontal para pequenos
objetos. Compartimento principal com nylon prolongador. Barrigueira removível. Tampa superior 
com bolso interno e sistema modular.
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MOCHILAS

R$  96,00

R$ 242,00



 MOCHILA CARGUEIRA GL-40 - REF. 15083

Tamanho: 55cm X 38cm X 22cm
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MOCHILAS

R$  207,00

Mochila cargueira de média capacidade (40lts no compartimento
principal). Bolsos externos com divisórias internas. Barrigueira 
removível. Abertura frontal do compartimento principal. 
Sistema modular frontal. Barras de nylon para armação 
interna que podem ser removidas facilmente.



CONJUNTO SMERSCH - REF. 15134

PORTA CANTIL E.B. - REF. 15056

Suspensório com sistema modular para cinto tático. 
Possui sistema modular na parte traseira para 
acondicionar equipamentos. Alças acolchoadas com 
fitas modulares. Modelo padrão RUSSO. Regulagem 
de altura de fácil manejo.

Porta Cantil padrão EB. Possui alça para acoplagem de 
gancho de cinto e alças passantes para cinto NA.
Bolso frontal para tubo de clorin. Fechamento com botão
de pressão. Revestido com feltro para melhor proteção
do equipamento e ajuda na conservação da temperatura.

CINTO NÃO INCLUSO
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EXÉRCITO

R$  132,00

R$  45,00



BOLSA T10 PADRAO EB -  REF. 15004

Bolsa de grande capacidade. Modelo militar 
para transporte de equipamentos pessoais. 
Fitas contínuas (sem emenda) ao redor da 
bolsa dando capacidade para transporte de 
até 40kg de carga.

Medidas: 60cm X 40cm X 28cm (76 litros)

SUSPENSORIO TATICO - REF. 15053

 SUSPENSORIO PADRAO EB -  REF. 15054

´

Suspensório tático conhecido também 
como de selva. Possui sistema modular 
nas costas, peitoral e ajustes em 4 pontas.

Suspensório padrão EB em ’’Y’’. Possui dois bolsos frontais.
Ajuste frontal e nas costas. Não possui engate de metal, 
apenas paracord para amarração no cinto NA.
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EXÉRCITO

R$  126,00

R$  78,00

R$  60,00



Possuímos diversos modelos e tamanhos de cases para transporte de 1 ou 2 armas de diversos 
calibres e modelos. Possuem sistema interno totalmente modular para amarração com fitas em 
velcro (inclusas). Bolsos externos para acondicionamento de pequenos itens de limpeza e 
manutenção, bem como pequenos equipamentos, munições e carregadores de diversos formatos 
e tamanhos. Todas as cases são acolchoadas com manta PAC de 10mm nos dois lados. Abertura
total em ziper e algumas possui ainda sistema modular externo. Alça de transporte de mão e alça 
de transporte tipo mochila em meio espaldo.

CASE ARMA LONGA - REF. 15130

OBS: ESPECIFICAR TAMANHOS NO PEDIDO.
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CASE ARMA LOGA

80 X 20

100 X 20

100 X 30

110 X 20

110 X 30

120 X 25

130 X 25

120 X 30

130 X 30

83 x 26 x 8

MEDIDA/cm CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE ARMA

80 X 30

Case curta - 1 arma

Case curta - 1 arma

Case média - 1 arma

Case longa - 1 arma

Case longa - 1 arma

Case curta - 2 armas

Case curta - 2 armas

Case média - 2 armas

Case longa - 2 armas

Case longa - 2 armas

BOLSA T

TABELA DAS CASES ARMA LONGA
VALOR

  154,00

  172,00

  197,00

  221,00

  239,00

  160,00

  190,00

  214,00

  232,00

  244,00

  275,00



TABELA DE CORES

PRETO - PT

LARANJA - LJ

CINZA CHUMBO - CZ

VERMELHO - VME

VERDE MILITAR - VMI CAQUI - CA

AZUL ROYAL - AZR

NÃO TEMOS CORDURAS CAMUFLADAS

COYOTE CY TAN

MULTICAM Aust. MULTICAM MULTICAM TROPIC

POLI-PRÓ POLI-PRÓ POLI-PRÓ

POLIÉSTER PROFISSIONAL DE ALTA TENACIDADE

CORDURA 500D

- Tecido Poliéster Profissional de alta tenacidade. 
- Produto totalmente nacional. 
- Possui resinagem acrílica e hidrorepelente.
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gearline16@gmail.com
gearline.vendas@gmail.com

gearlineequipamentos gearlineequipamentos

(46) 3543.2672
(46) 99932.9634

PRODUTO 100% NACIONAL

www.gearline.com.br

PARANÁ - BRASIL


