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COMPRESSOR POLE POSITION 
SILENT OS20P ABAC
Coaxial silencioso, 24 lts,   230 lts / min, 
fase única, 9 bar.

Ref: 89124210229,95 €

COMPRESSOR MONTECARLO 
SILENT OS20P ABAC
Coaxial silencioso, 50 lts,   230 lts / min, 
fase única, 9 bar.

Ref: 89124211259,95 €COMPRESSOR A 29-50 CM2
ABAC
Caldeira de 2,0 HP, 50 litros. Baixas rotações
1.075 rpm. Nível de som baixo, 93 dB (A).
Com óleo. Ar de admissão 255 lts / min - 10 
bar. Monofásico 230 V.

Ref: 18727042399,95 €

COMPRESSOR A29B-100 CM3 ABAC
3 Hp. Compressor de correia. 100 litros. Apenas 1.350 r.p.m. Apenas 75 dB (A). 
Com óleo. Ar de admissão 320 ltrs / min - 10 bar. Monofásico 230 V.

Ref: 89124206479,95 €

COMPRESSOR A 29B-150 CM3 ABAC
3 Hp. Compressor de correia. 150 lts. Apenas 1.350 rpm. Apenas 75 dB 
(A). Com óleo. Ar aspirado 320 lts / min - 10 bar. Monofásico 230 V.

Ref: 18727043549,95 €
COMPRESSOR PRO A39B-100 CM3 ABAC
3 Hp. Compressor de correia. 100 lts. Apenas 1.050 rpm. 
Apenas 73 dB (A). Com óleo.

Ref: 89124207599,95 €
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COMPRESSOR SUITCASE 6
ABAC
1,5HP, tanque de 6 litros, 160 litros / min., 
8 bar, monofásico, 68 dBA.

Ref: 89124208116,00 €

COMPRESSOR A29-100 CM2 ABAC
Correias ABAC LINE Series de 1 estágio. 2HP, tanque 
100 lts,   255 lts / min, 1.075 rpm, 10 bar, fase única, 
73dBA.

Ref: 89124201459,95 €

COMPRESSOR START 
SILENT OS15P ABAC
Coaxial silencioso, 6 lts,   230 lts / min, 
fase única, 8 bar.

Ref: 89124209169,00 €

COMPRESSOR 
RC2/50 CM2 AIRUM
2 hp, tanque de 50 litros. 
8 bar, 220 lts / min. Cilindro 
de ferro fundido, com óleo.

Ref: 27227002124,95 €

COMPRESSOR VDC/50 CM3 AIRUM BLU
AIRUM
Compressor 3 hp 50 lts. 230V. Monofásico 9 bar. 356 lts./min. Ca-
beça coaxial de dois cilindros em V a 2850 r.p.m. alto desempenho 
e alta confiabilidade.

Ref: 27227031249,00 €

FUTURA-227/10/12 
NUAIR AIRUM
Tanque de 12 litros. 2cv. 10 barras. 
Você não precisa adicionar óleo.
Lubrificado para sempre

Ref: 27227021
159,95 €

COMPRESSOR 
RC2/24 CM2 AIRUM
2 hp, tanque de 24 litros. 
8 bar, 220 lts / min. Cilindro 
de ferro fundido, com óleo.

Ref: 2722700194,95 €

COMPRESSOR B2800B/3M/100 
TECH NUAIR AIRUM
3 hp, tanque de 100 lts. 10 bar 330 lts / 
min. Cilindro de ferro fundido, com óleo.

Ref: 27227012529,95 €
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KIT PNEUMÁTICO AIR TOOL   34 ABAC
34 peças com ferramentas e acessórios pneumáticos. Inclui 
martelo picador, catraca, chave de impacto e retificadora reta.

Ref: 1872710099,95 €

KIT COMPRESSOR ABAC
8 ferramentas pneumáticas e acessórios, incluindo mangueira em 
espiral e pistolas para pintura, sopro, insuflação e pistola de óleo 
mais três bicos de sopro. Tudo com conectores rápidos universais.

Ref: 1875201024,95 €

ASPIRADOR DE PÓ
ARBC 3780 AIRUM
Aspirador de pó e líquido, função soprador. 
Tomada de alimentação automática para
ferramentas elétricas com ignição e
desligamento automático. Cabo de metal.
Tanque de aço inoxidável. Potência máx.
1.600 W. Tamanho do tanque de 50 lts.
Dimensões 538x683x852 mm. Peso 12,7 kg.

Ref: 27205004165,00 €

ASPIRADOR DE PÓ
ARBC 3970 AIRUM
Corpo basculante para um esvaziamento 
fácil. Tanque de aço inoxidável. 
Potência máx. 3.750 W. Ar aspirado 
166,7. 3 motores. Tamanho de tanque 
de 70 lts. Dimensões 530x565x970 mm. 
Peso 24,5 kg.

Ref: 27205005399,95 €

ASPIRADOR DE PÓ AYERBE
Para poeira e água, com soquete para ferramentas 
elétricas. Tanque de aço inoxidável. de 30 lts. 
Potência: 1.500 W. Peso 8 kg. Acessórios: tubo 
telescópico de metal, mangueira flexível de 
4 m, bolsa para poeira, filtro de espuma, filtro 
de cartucho, bocal de canto, bocal de piso e 
bocal combinado.

Ref: 12605000139,95 €

ASPIRADOR DE PÓ NT 
20/1 ME CLASSIC KARCHER
Aspirador de pó seco e líquido. Potência 
1.500 W. Tanque de 20 litros. Destaca-se 
por ser compacto e robusto.

Ref: 95305085199,95 €
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ASPIRADOR DE PÓ WD 5 KARCHER
Aspiração úmida e seca, tanque de 25 litros, limpeza automática do 
filtro, função de sopro, potência de sucção de 1.100 W.

Ref: 95305082134,95 €

ASPIRADOR DE PÓ MV 6 P PREMIUM
KARCHER
Aspiração úmida e seca, tanque de 30 litros, 
limpeza automática do filtro, função de sopro, 
tomada para eletro-portátil, potência de sucção 
1.300 W.

Ref: 95305113199,95 €

ASPIRADOR DE PÓ WD 4
KARCHER
Potência 1.000 W., nível sonoro 73 dB, peso 
7,1 Kg. Capacidade do tanque 20 litros.

Ref: 9530508694,90 €

ASPIRADOR DE PÓ 
TST 11/1 CLASSIC
KARCHER
850 W. Tanque 25 lts; peso 8,2 kg; 
nível de som 62 dB.

Ref: 95300027159,95 €

VARREDORA MANUAL S 6
KARCHER
Largura de varredura: 670 mm. Desempenho 
de superfície: 2.500 m2 / hora.

Ref: 95309016259,95 €
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GERADOR AY-8000 MN HONDA
AYERBE
Potência máxima 8 KVA / 6.400 W. Motor Honda GX390 
- 13 HP. Válvulas suspensas. Chassis com rodas.

Ref: 126360131.099 €

GERADOR AY-5000 
HONDA AYERBE
Potência máxima: 5 KVA / 4200 W. Motor 
Honda GX-270 - 9 HP. Tanque 6 lts. 
Alarme de óleo. Chassi sólido com rodas. 
Dimensões: 770x746x625 mm. Peso: 
75 kg.

Ref: 12636012825,00 €

GERADOR ENER-GEN PRO 
3500 AYERBE
Motor KIOTSU KT-168 6,5 HP a 4 tempos. Potência 
máxima 3300 W. Potência nominal 3000 W. Tensão 
230 V. 50 Hz. Autonomia 12 horas. (75%). Tanque 
de 19 litros. Nível de som 95 dB. Peso 57 kg. Início 
manual. Dimensões 725x535x550 mm. Sistema 
AVR. Indicador de nível de combustível. Alarme de 
nível de óleo.

Ref: 12636022520,00 €

GERADOR ENER-GEN PRO 
6600 AYERBE
Motor KIOTSU KT-168 11 HP a 4 tempos. Potência 
máxima de 5500 W. Potência nominal. 5000 W. 
Tensão 230 V. 50 Hz. Consumo 2,3 lts / h. Tanque 
35 lts. Nível de som 98 dB. Peso 89 kg. Início 
manual. Dimensões 820x645x660 mm. Sistema 
AVR. Indicador de nível de combustível. Alarme de 
nível de óleo.

Ref: 12636023795,00 €

GERADOR AY-3800 HONDA MN
AYERBE
Potência máxima: 3,8 KVA / 3000 W. Motor Honda GX-160 
- 5,5 HP. Tanque de 3,6 litros. Alarme de óleo. Chassi sólido 
com rodas. Dimensões: 650x480x540 mm. Peso 50 kg.

Ref: 12636011579,95 €

GERADOR ENER-GEN PRO 
8000 AYERBE
Motor KIOTSU KT-190 15 HP a 4 tempos. Potência 
máxima de 7000 W. Potência nominal de 6500 W.
Tensão 230 V. 50 Hz. Consumo: 2,3 lts / h. Tanque 
35 lts. Nível de som 98 dB. Peso 95 kg. Início 
manual. Dimensões 820x645x660 mm. Sistema 
AVR. Indicador de nível de combustível. Alarme de 
nível de óleo.

Ref: 12636024829,95 €
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BROCA DA COLUNA
AYERBE
Capacidade máxima: 20 mm. 650 W. 12 velocidades 
270 - 2800 rpm. Motor de alumínio. com interruptor 
de inicialização prematura.

Ref: 12680100425,00 €

BROCA DA COLUNA
AYERBE
Capacidade máxima: 25 mm. 650 W. 12 velocidades 
270 - 2800 rpm. Motor de alumínio, com interruptor 
de arranque intempestivo.

Ref: 12680105515,00 €

BROCA DA COLUNA POWX155
VARO
500 W. Brocas 50 mm. profundamente em madeira e 
aço. 9 velocidades variando de 280 min a 2350 min.

Ref: 16329026149,95 €

ESMERILADORA 580020 AYERBE
Potência: 250 W. Peso: 10 Kg. Com interruptor 
magnético. Dimensões do rebolo: 150x20x12,7 mm.

Ref: 1263600961,00 €

ESMERILADORA COMBI AYERBE
Potência: 300 W. Peso: 14 kg. Com interruptor magnético.
Dimensões do rebolo: 150x20x32 mm. / 200x40x32 mm.
Velocidade nominal: 150-3.000 rpm. / 200-130 rpm.

Ref: 1263601674,00 €

ESMERILADORA 200E AYERBE
Potência: 480 W. Com interruptor magnético. 
Dimensões do rebolo: 200x20x12,7 mm. 
Peso: 16 kg.

Ref: 1263601574,00 €

BANDA DE MADEIRA SERRA HBS30
CEVIK
Mesa giratória de 0° a 45°. Motor de indução potente 
e silencioso. Batente paralelo para cortes retos (com 
fechamento de liberação rápida para cortes rápidos e 
precisos). Velocidade 900 mt / min. Potência absorvida 350 W. 
Comprimento da correia 1400 mm. Altura máxima de corte 
80 mm. Largura máxima até fita 200 mm. Acessórios 
fornecidos: 3 fitas, goniômetro. Dimensões da mesa 
300x380-520 mm.

Ref: 26509213149,95 €
ARMA IMPACTO NE-KN16
CEVIK
16 unidades em uma caixa de plástico. Inclui 10 
chaves de caixa, 1 barra de extensão, mini lubrificador, 
crimpagem rápida, chave hexagonal, lata de óleo. 
7000 rpm, consumo de ar 114-120 l / min., Cursos / 
min. 4000, pressão de trabalho 6 bar. Entrada de 1/4 
ar, torque de aperto de 310 NM, peso 4 kg.

Ref: 8175400150,00 €
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SOLDAGEM MIG 130A SOLMIG 170i
SOLTER
Equipamentos multiprocessos MIG (eletrodo e MIG / MAG). 
Soldagem de arame a gás e sem gás até 0,8 mm. Suporta 
bobina D200 (5 kg). Inclui grampo de aterramento e tocha 
MIG. Faixa de regulação 20-150 A. Intensidade máxima. 
130 A Eletrodos utilizáveis   MMA 1,6 mm - 3,25 mm. 

Ref: 18334014399,00 €

SOLDAGEM INVERTER 200A DIRT 
200 CEL SOLTER
200 Amp a 60%. Equipado com acessórios de soldagem. 
Válido para gerador. TIG Lift-Arc. Todos os tipos de eletrodos, 
até mesmo alumínio. Faixa de regulação 20 - 200 A. Corrente 
máxima 200 A. Eletrodos utilizáveis   TIG 1,6 mm - 3,2 mm. Ele-
trodos utilizáveis   MMA 1,6 mm - 4,0 mm. Peso 6 kg. Dimensões 
370x166x280 mm.

Ref: 18334013274,95 €

SOLDAGEM INVERTER 
160A CORE SOLTER
160 Amp a 60%. Equipado com maleta 
de transporte e acessórios de soldagem. 
Raspagem TIG. Faixa de regulamento.

Ref: 18334012169,95 €

SOLDAGEM INVERTER PRACTICO 150
SOLTER
Inversor de 150 Amp a 40%. Soldador completo com acessórios de 
soldagem, caixa de alumínio, escova e peneira manual. Válido para 
gerador. Raspagem TIG. Regulação DIGITAL. Intensidade máxima: 
150 Amp. Rendimento 40 ° C: 40%. Eletrodos MMA utilizáveis: 1,6 
- 3,2 mm.

Ref: 18321007140,00 €

INVERTER ST CITYWORK 
160 KIT STAYER
160 A a 100% com ar a 40° C.
Eletrodo 2,5 - 3,25 mm. Peso 2,7 kg.

Ref: 86281207157,00 €

SOLDAGEM TIG 170A POTENZA T 
170 HF STAYER
170 A. Voltagem 230 V. Gerador 5 KVA. 60% do ciclo de 
trabalho. Eletrodo 4 mm. Peso 5 Kg. Cabo de alimentação 
2,2 m. Cabo porta-eletrodo de 2,5 m com grampo. Cabo de 
aterramento com braçadeira de 2 m. Tocha TIG HF 2,5 m.

Ref: 82681020334,95 €

SOLDAGEM INVERTER STE 125 
PRO KIT NEGRO STAYER
120 A. Pronto para soldagem TIG (acessórios 
não incluídos). Ciclo de trabalho 100% com ar 
a 30ºC.

Ref: 86281044107,00 €
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STAYER

Ref: 86281047

MAÇARICO AIR PROP
SUPER EGO
Solda macia e dura e trabalho por aquecimento. 
Chama circundante Diâmetro do queimador: 
19 mm Utilizado com gás butano e propano. 
Cabo ergonômico Conexão roscada ao tanque de 
gás (R3 / 81 ”L) em mangueira de alta pressão 
de 2m.

Ref: 68101750,00 €

CANDILEJA ECO SUPER EGO
Ferro de soldar multiusos, ideal para 
bricolagem. Leve, seguro, resistente e ge-
renciável. Ignição piezoelétrica. Funciona 
com cartucho universal de 190 gramas de 
gás butano. O pacote inclui 3 cartuchos.

Ref: 2211711525,00 €

MAÇARICO ROMINI SUPER EGO
Maçarico de aquecimento profissional Romini 
especial para asfalto e tecidos soltos.

Ref: 2211711733,95 €

MAÇARICO CAPILAR
SUPER EGO
Lanterna multiusos, ideal para 
bricolagem e cozinha. Leve, seguro, 
resistente e gerenciável. Montagem 
fácil. Ignição piezoelétrica. Funciona 
com cartucho universal de 230 gr. 
Mas / prop. O pacote inclui dois 
cartuchos.

Ref: 2211720821,00 €

MAÇARICO CAPILAR
SUPER EGO
Resistente e administrável. Montagem fácil. 
Ignição piezoelétrica. Funciona com cartucho 
universal de 230 gramas mas / prop (não 
incluído).

Ref: 2211711616,00 €

MAÇARICO SEGOFIRE
SUPER EGO
Ignição piezoelétrica. Chama poderosa. 
Temperatura de trabalho 950 ºC. Inclui 
3 garrafas descartáveis   multigas 300 de 
600 ml.

Ref: 68102837,00 €

MAÇARICO CANDILEJA
SUPER EGO
Ferro de soldar multiusos, ideal para bricolagem. 
Leve, seguro, resistente e gerenciável. Ignição 
piezoelétrica. Ele funciona com um cartucho 
universal de 190 gramas. Gás butano.

Ref: 2511711413,00 €

FRASCO MULTIGÁS
SUPER EGO
Cartucho descartável com válvula 
de segurança UE 7/16. Pode 
ser conectado e desconectado 
facilmente. Combinação de 35% 
de propano e 65% de butano. 
Temperatura: 1925 ºC.

Ref: 6810324,75 €

CARREGADOR INTELIGENTE
INVERCAR 3800 SOLTER
Para baterias de até 120A (12V) e 115A (24V) e 
ácido de chumbo, AGM, Gel e íon-lítio.

Ref: 1832101150,00 €

CARREGADOR INTELIGENTE
INVERCAR 7000 SOLTER
Para baterias de até 230A (12V) e 115A (24V) e 
ácido de chumbo, AGM, Gel e íon de lítio.

Ref: 1832101274,00 €

SOLDAGEM MIG 160A MULTI
Reversão de polaridade simples e rápida para soldagem de arame oco sem gás de proteção. 
Inclui bobinadeira interna compacta para bobinas de 0,5,1 Kg, para um equipamento ágil e 
leve. Preparado para soldagem TIG (tocha opcional). Inclui conector Eurotorch para uso com 
diferentes tochas. Equipamento preparado para uso seguro com geradores estabilizados. 
Adequado para soldagem com carretel de arame oco. Cabo de alimentação 1,5 m x 2,5 mm². 
Cabo de aterramento com braçadeiras. 2,5 m x 16 mm². Cabo de eletrodo com braçadeira. 
2,5 m x 16 mm². Linha da tocha.

314,00 €
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REBARBADORA GWS 1000
BOSCH
Disco de 1.000 W. 125 mm. 11.000 r.p.m.

Ref: 3620613891,00 €

REBARBADORA GWS 22-230 JH BOSCH
2.200 W. 230 mm. Pega reta. Arranque suave. Reinicie 
a proteção. Interruptor de tri-controle. Tampa protetora 
anti-torção. Caixa de cartão.

Ref: 36206177120,00 €

REBARBADORA GWS 7-115
BOSCH
720 W. 115 mm. Pega reta. Com proteção 
de reinicialização.

Ref: 3620622155,00 €

REBARBADORA GA 9020 R MAKITA
Moedor 2.200 W 230 mm. Sistema anti-reinício, que evita 
que a ferramenta inicie com o lock-on ativado, após um 
corte de energia. Novo formato de cabeça, mais robusto e 
durável. Proteção contra perda de graxa, bem como contra 
poeira, com selo de torque no cabeçote, no eixo e na 
armadura. Insira M14. Peso 5,8 Kg. Comprimento do cabo 
2,5 metros.

Ref: 84569096109,95 €

REBARBADORA MINI GA4530R
MAKITA
720 W. 115 mm. Excelente resistência ao calor. 
Rolamento de esferas duplo no eixo da cabeça 
e protetor de borracha no rolamento de esferas 
desde a armadura até a carcaça do motor.

Ref: 8456909854,90 €

REBARBADORA SAB 800 CR
STAYER
Potência 800 W. Sem carga gira 11000 min -1. 
Dimensão do disco 115 mm. Eixo do disco M 14 M. 
Peso 1,7 Kg. Potente motor da categoria S1. 
Compacto e bem equilibrado. Rolamentos de 
qualidade em todos os rolamentos. Pega lateral, 
2 posições.

Ref: 8620603041,00 €

REBARBADORA POWX0618
VARO
2.500 W. 230 mm. diâmetro do disco, 
sistema de partida suave.

Ref: 1632902484,95 €

REBARBADORA POWX0611
VARO
900 W. Disco 115 mm. Sistema de travamento 
rápido.

Ref: 6138500337,00 €

REBARBADORA BATERIA 
POWXB20050 VARO
20 V. 4 Ah, disco de 125 mm, motor 
sem escova.

Ref: 61328011120,00 €

LIJADORA PULIDORA LU260 BE
STAYER
1.200 W. Velocidade livre 900-3000 min. Placa Ø 180 mm. 
Eixo do disco M-14. Bloqueio de disco. Peso 3 Kgs. 
Equipamento standard, chapa de borracha, pega lateral, 
chave de serviço, boina de lã com fecho de velcro. Controle 
eletrônico de 6 velocidades. Ideal para lixar e polir metais. 
Velocidade constante com sistema de velocidade de 
carregamento eletrônico estável.

Ref: 86252039105,00 €
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LIXADORA PAREDE LP 700 BE STAYER
710 W. Velocidad en vacio 1000-2000 min. Plato velcro Ø 225 mm. Manguera 
4 mm. Peso 4,5 Kgs. Preparada para aspiración. Velocidad variable, empuñadura 
suplementaria y altura regulable. 5 lijas abrasivas. 4 m tubo aspiración. Racor 
aspiración. Plato velcro y Bolsa de transporte tela con cremallera y bandolera.

Ref: 86252038145,00 €

LIXADEIRA BANDA LEN 610
STAYER
1.200 W. Sistema de sucção integrado. Alça dupla. 
Estrutura robusta em alumínio. Voltas livres 500 min. 
Dimensão da correia 100x690 mm. Área de lixamento 
100x190 mm. Peso 7,6 kgs.

Ref: 86252009140,00 €

LIXADEIRA LOM 130 STAYER
190 W. Inclui 3 placas autoadesivas facilmente 
intercambiáveis, com 8 orifícios para extração 
de pó.

Ref: 8629530162,00 €

LIXADEIRA ORBITAL L LH187C
STAYER
150 W. Superfície de lixa ampla, troca fácil e rápida 
de lixa, bloqueável, lixa de saída de sucção 2 lixa 
de velcro, conexão de sucção e placa de fixação 
de velcro.

Ref: 8625200525,00 €

LIXADORA POWX0477 VARO
710 W. Lijadora triangular y circular para fácil accesibilidad a todos los 
lugares. Fácil de guardar y de transportar, bolsa incluida. Mango telescópico. 
Botón de ajuste de velocidad. Incluye manguera de aspiración. Se sirve con 
6 lijas circulares de 225 mm y 6 lijas triangulares de 285 mm.

Ref: 61352001159,95 €

PREGADOR 
SIMPB0630
DESA
0,6 mm com e sem cabeça 
de 12 a 30 mm. Fixação de 
molduras, armações.

Ref: 73244027
109,95 €

PREGADOR SSKB12
DESA
1,2 mm com cabeça de 15 a 50 mm. 
Móveis, acabamentos, reluzentes.

Ref: 7324404984,95 €
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SERRA CIRCULAR KT 55 GCE BOSCH
1.400 W. Profundidade de corte: 55 mm. Eletrônica 
constante. Ajuste de profundidade exata fácil. 1 SACO 
FSN com 2 guias profissionais FSN 1600 + 1 FSN VEL 
Professional. 1 Lâmina de serra “Top Precision for Wood” 
165 mm e 48 dentes. Maleta L-BOXX 374.

Ref: 36265165565,95 €

SERRA CIRCULAR 
CH185C STAYER
1.200 W. Dimensões do disco 
185X16 mm Z24, giros sem carga 
4.500, capacidade de corte 65 mm 
(90º) 44 mm (45º).

Ref: 8628109074,95 €

SERRA CIRCULAR 
POWX0520 VARO
Potência 1500W. Laser de alta 
precisão. Inclui disco widia de 185 
mm. Capacidade máxima de corte 
64mm (90º) - 40mm (45º)

Ref: 61381003109,95 €

SERRA CALAR GST-8000 E BOSCH
710 W; Profundidade de corte de até 80 mm. Sistema 
de troca de lâmina de serra SDS. 500-3.100 cpm. 
Movimento pendular de 4 degraus. 2,5 Kg.

Ref: 3628108590,00 €

SERRA CALAR S90PE STAYER
750 W. Capacidade de corte de madeira 80 mm, 
em aço 8 mm, em plástico 10 mm. Variador 
eletrônico de 6 posições. Ventilador de ar na área 
de trabalho. Ponteiro laser.

Ref: 8628104679,95 €

SERRA CALADORA S 110 PE
STAYER
780 W. Velocidade livre 0 ÷ 3000. Movimento 
pendular 3 posições. Capacidade de corte em 
madeira até 110 mm. Capacidade de corte em 
alumínio 3 mm. Capacidade de corte em aço até 
8 mm / alumínio até 20 mm. Peso 2,9 Kgs. Inserção 
de lâmina universal. Predisposto para aspiração.

Ref: 86281005103,00 €

SERRA SABLE POWX0397
VARO
Lâmina de 900 W. 115 mm.

Ref: 6138500454,00 €

DECAPADOR SU 650 EDKSTAYER
2.000 W. Fluxo de ar quente 250/500 temperatura 
50 / 450,90 / 700. Peso 0,9 kg. Seca, desverniza, 
separa papéis adesivos, 2 velocidades, eletrônico, 
temperatura variável. Conjunto completo de 
acessórios e pasta.

Ref: 8628109762,00 €

FRESADORA PR 10 EK STAYER
1.800 W. Regulador de velocidade para diversos 
materiais. Arranque lento, punho duplo, regulador 
de profundidade. Braçadeira máxima 12,7 mm. 
Profundidade de fresagem 0-60 mm. Peso 4 kg.

Ref: 16107066135,00 €
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MARTELO GBH 2-25 Profissional BOSCH
790 W. 2,5 J. SDS-plus; Perfuração de até 25mm. Controle eletrônico. 
Torção reversível. Parada de torção para cinzelamento. Punho Softgrip. 
Articulação esférica no cabo. Pasta de 2,7 Kg.

Ref: 36298021149,95 €

MARTELO LIGERO HR2230 MAKITA
710 W. Inserto SDS-Plus de 2,6 Kg., Capacidade até 22 mm, 
duas posições, rotação e rotação + percussão, inclui mala 
de transporte.

Ref: 84568122129,95 €

MARTELO LEVE HR 2470 MAKITA
780 W. 3 Posições de trabalho, furadeira, furadeira e demolição. 
Sistema de mudança de rotação que permite mudar a posição das 
escovas em relação à armadura, obtendo assim mais potência e 
prolongando a sua vida útil 3 vezes mais do que o habitual. Pega 
antiderrapante e elastomérica para melhor manuseio e conforto 
da ferramenta. Sistema pneumático cada vez mais forte. Pega 
antiderrapante e elastomérica para melhor manuseio e conforto 
da ferramenta.

Ref: 84582031149,00 €

MARTELO SFMEH200K-QS STANLEY
750 W. Energia de impacto 2,2 joules. 3 modos de trabalho: rotação, 
percussão e cinzelamento. Capacidade máxima de furação em madeira 
30 mm. Capacidade máxima de furação em metal 13 mm. Peso 2,6 kg. 
Capacidade máxima de furação em alvenaria de 216 mm.

Ref: 12366021112,00 €

MARTELO ROTATORIO POWX1175 VARO
Potência de 1600 W. 3900 impactos / minuto. Mandril de 13 mm. 
4 funções, chave de fenda de martelo, martelo, chave de fenda, cinzel. 
Sistema antivibratório duplo. Inclui: caixa, 3 bits sds e 2 cinzéis de 
diferentes tamanhos, adaptador de mandril sds e cabo auxiliar.

Ref: 61366001114,95 €

MARTELO SDS-PLUS HR2630 MAKITA
3 modos de trabalho: rotação, rotação + percussão e percussão. 
Sistema de mudança de rotação que permite mudar a posição 
das escovas em relação à armadura, obtendo assim mais potência 
e prolongando a sua vida útil 3 vezes mais do que o habitual. 
Potência de 800 W. 1.200 rpm. Golpes por minuto 0 - 4.600 gpm.

Ref: 84568018189,95 €

MARTELO SDS-PLUS MH 6 CK STAYER
3 funções: giratório, giratório com percussão e cinzel. 
Com 3 bits, 1 ponteiro, 1 cinzel. Pega lateral com 
regulador de profundidade. Potência 1.700 W. Inserção 
SDS-Plus. Peso 5 kg.

Ref: 86281052124,95 €
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BERBEQUIM PERCUTOR GSB 13 RE
BOSCH
600 W. Ø Perfuração de concreto: 13 mm. Reversível. 
Eletrônico. Mandril de fixação rápida. Inclui conjunto de 
4 bits ROBUSTLine MultiConstruction (4, 5, 6 e 8 mm). 
Pasta.

Ref: 3626617579,95 €

BERBEQUIM GSB 1600 RE 
Profissional BOSCH
701 W. Ø Perfuração de concreto: 16 mm. 
Mandril de fixação rápida. Eletrônico. Punho 
Softgrip. Caixa de cartão.

Ref: 3828230285,00 €

BERBEQUIM PERCUTOR HP1641K1X
MAKITA
680 W. Velocidade variável de 0-2.800 rpm e 
0-44.800 rpm. Capacidade em concreto até
16 mm. Inclui bolsa de transporte de acessórios 
e conjunto de brocas.

Ref: 8455203984,95 €

BERBEQUIM POWX0280 VARO
1.050 W. 2 velocidades, uma velocidade 
baixa entre 0-1100 min-1 e uma velocidade 
alta entre 0-3000 min-1.

Ref: 1632902584,95 €

BERBEQUIM FMEH750K-QS
STANLEY
750 W. Velocidade variável. Mandril de 
metal 13 mm.

Ref: 1230904379,95 €
CONJUNTO DICAS 1/4’ ALYCO
Composto para 9 1/4 pólos e adaptador 
magnético, em caixa plástica.

Ref: 920062084,00 €

CAIXA PERFURAÇÃO 
1486 PROFISSIONAL
IZAR
5 pcs. Mede de 4 a 10 mm.

Ref: 2251641811,00 €

CAIXA PERFURAÇÃO
IZAR
HSS para aços normais e ferro fundido 
1-10x0,50 mm. 19 pcs.

Ref: 2251643025,00 €

CAIXA PERFURAÇÃO
IZAR
HSS - COBALT para inox 
1-10x0,50 mm. 19 pcs.

Ref: 2251643539,95 €

CONJUNTO ESCAREADOR
IZAR
6,3 - 8,3- 10,4 - 12,4 - 16,5 - 20,5.

Ref: 2251641484,95 €
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BERBEQUIM BATERIA GSR 
12V-15 Profissional BOSCH
12 V. 17,9 x 17,8 cm. 0,95 Kg. 2 velocidades. 
0-350 / 1.300 rpm. Ø máx. parafuso: 7 mm. 20 
posições de torque + posição de perfuração. 
30/13 Nm. Mandril de 10 mm. Luz integrada. 
Freio eletrônico.

Ref: 36206141124,00 €

BERBEQUIM BATERIA GSB 
18V-21 Profissional BOSCH
Percutor 18 V. ECP. EMP. 2 velocidades (0-480 / 
1.800 rpm). 55/21 Nm. 20 + 1. Mandril de 13 mm. 
Luz LED. 1,6 Kg.

Ref: 36206145185,00 €

BERBEQUIM BATERIA GSB 
18-2 -LI BOSCH
Percutor 18 V. 2 velocidades. 0-500 / 1.450 rpm. 
39/19 Nm. Ø máx. parafuso: 8 mm. Mandril de 
10 mm. 1,5 Kg. Luz integrada. 2 baterias de 1,5 Ah. 
1 carregador AL 1820 CV. Maleta de tela.

Ref: 36266165155,00 €

MARTELO BATERIA GBH 18V-26 F BOSCH
SDS PLUS A 18V. Motor BRUSHLESS. Função de cinzelamento. 2,6 
J. 4.350 ipm. Ø máx. perfuração em concreto: 26 mm. 3,6 Kg. 
Possibilidade de acoplar o aspirador GDE 18V-26. Mandril SDS-plus 
intercambiável. 2 baterias de 6,0 Ah. 1 carregador GAL 1880. Man-
dril adicional para brocas cilíndricas. Maleta L-BOXX 136.

Ref: 36265166539,95 €

BERBEQUIM BATERIA  
DHP487RAJ MAKITA
18 V. Lítio. Design compacto com apenas 164 mm 
de comprimento para maior operabilidade, graças ao 
novo design do seletor de torque. Tampa de alumínio 
fundido ao redor da carcaça para rigidez da máquina. 
O motor BL carbono sem escova permite que ele fun-
cione de maneira mais fria e eficiente. 2 velocidades 
mecânicas variáveis   (0-500 e 0-1.700 rpm) para uma 
ampla gama de aplicações de perfuração, aparafusa-
mento e martelo.

Ref: 84582032299,00 €

BERBEQUIM PERCUTOR 
HP457DWE MAKITA
Broca de martelo 18V, lítio 1,3Ah. 2 baterias. Engrena-
gens metálicas para uma perfeita transmissão de força e 
maior durabilidade. Design ergonômico da alça
Antideslizante para um controle perfeito da ferramenta 
e maior conforto. 2 velocidades alta 0-1.400 rpm, baixa 
0-400 rpm. alto 0-21.000 gpm, baixo 0-6.000 gpm. 
Torque máximo torque de aperto da junta dura 42 Nm. 
Torque máximo torque de aperto da vedação macia 27 
Nm. Capacidade do mandril 1,5-13 mm. Peso 1,7 kg.

Ref: 84582382159,95 €

BERBEQUIM APARAFUSADOR 
DF347DWE MAKITA
Drill driver 14,4V lítio 1,3Ah. Engrenagem metálica 
para uma perfeita transmissão de força e maior 
durabilidade. Mandril de broca de travamento auto-
mático para troca fácil da ferramenta com uma mão. 
Extremamente curto, com apenas 198 mm, ideal para 
locais de difícil acesso. Peso 1,4 Kg. Tempo de
carga 60 min. Velocidade variável (interruptor). Blo-
queio do eixo. 2 velocidades; baixo 0-400 rpm, alto 
0-1.400 rpm. Torque máximo torque de aperto da 
junta dura 30 Nm. Torque máximo torque de aperto 
da vedação macia 15 Nm.

Ref: 84509195116,00 €
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ESCOLHA SUA VERSÃO V20 Lítio-Íon 18V!

PERCUTOR
SEM ESCOVA
V20 Lítio-Íon 18V +

Ref.: 12382204

Ref.:12382206

Ref.: 12382207

Ref.: 12382205

Velocidade 0-2.500 cpm, comprimento do curso 19 mm,
corte chanfrado 0-45º. Sem carregador / bateria.

Suporte brocas 13mm de metal,
14 + 1 posições de torque de aperto, 
2 velocidades 0-600 / 2.100 rpm, 
0-10.200 / 35.700 ipm. 
Inclui 2 baterias de íon de lítio 2Ah, 
carregador 2A e maleta.

Velocidade 9.000 rpm, 
rosca do eixo M14, partida suave.
Inclui alça lateral e chave de disco.
Sem carregador / bateria.
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CAPACIDADE MÁXIMA
DE CARGA
1200 kG / PAR
600 kG / CADA UM

PACK 2-ESTANDE / TABELA DE TRABALHO

CAPACIDADE MÁXIMA
DE CARGA
1000 kG / PAR
500 kG /  CADA UM

SUPORTE UNIVERSAL QUICKSET 
™ SERRA DE ESQUADRA

129,00 €
Ref: 76180012 (TB-C650-2)

107,00 €
Ref: 76180026 (TB-C550-2)

224,95 €
Ref: 76180028 (TB-C650-2)

35,00 €
Ref: 76180011 (TB-S200)

SUPORTE DE ROLOS S200
Altura ajustável de 69 a 109 cm. É dobrável 
para facilitar armazenamento. Rolo de aço 
galvanizado oferece suporte e movimentos 
suaves. Estrutura robusta em tubo de 5 cm. 
Os pés integrados mantêm o suporte estável 
e seguro. A construção robusta em aço 
oferece resistência e estabilidade.

C650

C550

100% de construção em aço. Os suportes de 50x100mm criam 
uma mesa de trabalho robusta. Placas para suporte da placa. 
Pés giratórios. Superfícies pintadas a pó e galvanizadas. Alça 
para fácil transporte.

Compatível com a maioria das marcas 
de serras de esquadria. Dobra-se sem 
esforço com ou sem a serra instalada para 
facilitar o transporte. As robustas rodas de 
borracha maciça de 22 cm proporcionam 
mobilidade sem esforço em terrenos 
acidentados, são estáveis   e nunca ficam 
planas. Estrutura robusta em tubo de 6 cm. 
Porta-ferramentas de liberação rápida. Pés 
integrados mantenha o suporte estável 
e seguro. A construção em aço de alta 
qualidade oferece resistência e 
estabilidade.

Facilidade 
transporte

Pies pivotantes 
engomados

100% construção 
aço

Apoio de
5cm x 10cm

Placas para suporte 
de material
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LÂMPADA PORTÁTIL FAMATEL
Portátil com 10 m. cabo. Lâmpada até 200 W.
Suporta lâmpada de baixo consumo e led. Cabo 
com proteção de borracha e borracha.

Ref: 7047500120,00 €

LÂMPADA PORTÁTIL FAMATEL
Portátil com 5 m. cabo. lâmpada de até 60W. 
Suporta lâmpada de baixo consumo e led.

Ref: 704750038,00 €

LÂMPADA PORTÁTIL FAMATEL
100 W. 5 mts.

Ref: 7047500210,00 €

10 W. 860 lm.

Ref: 17890021
4,50 €

20 W. 1.740 lm.

Ref: 17890022

7,00 €

30 W. 2.700 lm.

Ref: 17890023
8,50 €

50 W. 4.500 lm.

Ref: 17890024
16,00 €

75 W. 6.750 lm.

Ref: 17890025
21,00 €

PROJETOR DE LED GARZA
100 W. 9.000 lm.

Ref: 17890026
25,00 €

2 Refletores Led de 50 W com tripé telescópico 
extensível de 680 mm a 1580 mm. Cabo de 5 m.

Ref: 7811000774,00 €

PROJETOR 1 LED FAHERMA
Refletor LED 50 W com tripé telescópico 
extensível de 680 mm a 1580 mm. Cabo 
de 5 m.

Ref: 7811000645,00 €

PROJETOR 2 LEDS FAHERMA

LANTERNA TELESCÓPICA ALYCO
4 lúmen, extensível de 195 a 805 mm.

Ref: 9290433,50 €

ELÉTRICO EXTENSÍVEL
FAHERMA
25 metros, cabo 3x1,5. Potência máxima: 
10/16 A 250 V 3.500 W

Ref: 7813800025,00 €
50 metros, cabo 3x1,5. Potência máxima: 
10/16 A 250 V 3.500 W

Ref: 7813800243,00 €

Cabo 3x2,5 mm. 25 mts.

Ref: 7813800445,00 €

ELÉTRICO EXTENSÍVEL
FAHERMA
Cabo 3x2,5 mm. 50 mts.

Ref: 7813800566,00 €
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GABINETE DE SUPERFÍCIE 
MAGNA IP65 FAMATEL
Fabricado em termoplástico. Resistência 
ao impacto IK-08. Placa de metal incluída. 
Chave de bloqueio de 1/4 de volta. Inclui 
acessórios de fixação. Fio incandescente 
650ºC. Proteção contra corrosão e salitre. 
Estabilidade dimensional -25ºC + 85ºC. 
400x300x165 mm.

Ref: 7046811550,00 €
280x210x130 mm.

Ref: 7046811029,00 €

4 elementos.

Ref: 7046681113,00 €

GABINETE DE SUPERFÍCIE 
ACQUA IP65 FAMATEL
8 elementos.

Ref: 7046681216,00 €

60 W. 5 mts. 4 módulos.

Ref: 704681098,25 €

Diferencial 2P. 40A. 30 MA. Ref: 70468121

DIFERENCIAL EATON 
CFK6 FAMATEL
Diferencial 2P. 25A. 30 MA. Ref: 70468120

24,00 €

AUTOMÁTICO EATON 
CLS6 FAMATEL
Magneto-térmico 2P 10A. Ref: 70468124

10,00 €
Magneto-térmico 2P 25A. Ref: 70468130

Magneto-térmico 2P 20A. Ref: 70468128

Magneto-térmico 2P 16A. Ref: 70468126

Magneto-térmico 1P+N 16A Ref: 70468125

Magneto-térmico  1P+N 10A. Ref: 70468123

7,00 €
Magneto-térmico 1P+N 25A. Ref: 70468129
Magneto-térmico 1P+N 20A. Ref: 70468127

CAIXA IMPERMEÁVEL FAMATEL

220x170x85 mm

Ref: 704681076,00 €

160x135x83 mm

Ref: 704681064,00 €

153x110x63 mm

Ref: 704681053,00 €

100x100x55 mm

Ref: 704681042,00 €

100x100x45 mm

Ref: 704681032,00 €

94x94x50 mm.

Ref: 704681381,50 €

84x50 mm

Ref: 704681370,95 €

85x85x39 mm.

Ref: 161074280,80 €

90x43x39 mm.

Ref: 161074290,70 €

75x75x39 mm.

Ref: 161074270,70 €

CAIXA INTEGRADA FAMATEL
66x66 mm.

Ref: 704681130,25 €67x39 mm

Ref: 704681080,75 €

CAIXA INTEGRADA PLADUR
FAMATEL
67x39 mm

Ref: 704681121,25 €

KIT CONNECT PLUS 3002GL 
IP68 FAMATEL
Ideal para ambientes expostos à umidade. 
Indicado para evitar falha elétrica. Garante IP68 
à prova d’água máxima. Inclui; Caixa de conexão 
90x90x42mm, 2 prensa-cabos e bolsa de gel. 
Resistência elétrica 23 Kv / mm.

Ref: 7046822116,00 €

200x130x60 mm.

Ref: 704780782,00 €

CAIXA INTEGRADA PLADUR FAMATEL

100x100x45 mm

Ref: 704681112,00 €

160x100x50 mm.

Ref: 704700771,25 €

80x40 mm

Ref: 704680740,75 €
100x100x45 mm

Ref: 704680760,95 €
100x50 mm.

Ref: 704680750,95 €
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DUPLA BASE TT IMPERMEÁVEL
FAMATEL
Superficie IP-55 16A-250V.

Ref: 704680147,00 €

COMUTADOR BASE IMPERMEÁVEL
FAMATEL
Superficie IP-55 16A-250V.

Ref: 704680138,00 €

COMUTADOR 
IMPERMEÁVEL FAMATEL
Superficie IP-55 10A-250 V.

Ref: 704680203,00 €

IMPERMEÁVEL TT 
BASE FAMATEL
Superficie IP-55 16A-250V.

Ref: 704680123,00 €

BOTÃO IMPERMEÁVEL
FAMATEL
Superficie IP-55 10A-250V.

Ref: 704680113,25 €

BASE 2108 AR TT
FAMATEL
Base aérea móvel 100% borracha 
lateral, 16A-250V com tampa.

Ref: 704680057,00 €

PLUGUE 1144 BORRACHA 
TT FAMATEL
Plugue lateral TT bipolar 16A 250V. 
Borracha preta. IP44.

Ref: 704680183,00 €

BASE 257 BORRACHA 
TT FAMATEL
Base aérea móvel 100% borracha. 
Base bipolar + TT 16A. 250V. Borracha 
preta. IP44.

Ref: 704610203,25 €

PLUGUE BORRACHA 
TT FAMATEL
Plugue bipolar de borracha 
vulcanizada com duplo contato 
de aterramento, 16A 250V. IP44.

Ref: 704680015,00 €

3P+N+T 32 A. 380/415 V.

Ref: 704610157,00 €

ADAPTADOR PLUGUE
FAMATEL
Entrada 2P + TTL 16A-250V. Saída 
1 soquete 2P + E 16A-250V.

Ref: 704680428,50 €

MOBILE BASE FAMATEL
Base móvel aérea industrial para 
montagem e cablagem rápida de 
baixa tensão. 50/60 Hz. 2P + T. 
16A. 220-240V.

Ref: 704680074,00 €

3P+N+T 16 A. 380-415V.

Ref: 704680304,00 €

IP44 CE. Fiação rápida de baixa tensão 
50/60 Hz e base de montagem.
3P+T. 16A. 380/415 V.

Ref: 704680084,50 €

3P+T 32 A. 380/415 V.

Ref: 704680045,00 €

BASE 23301 MÓVEL 
AR FAMATEL

3P+N+T. 16A. 380/415 V.

Ref: 704610135,00 €

3P+N+T 32 A. 380/415V

Ref: 704680325,00 €

3P+T 32 A. 380/415 V.

Ref: 704680096,00 €

ADAPTADOR TRIPLE TT
FAMATEL
Adaptador bipolar triplo + TT 16A-250V lateral. 
Borracha preta (100% borracha). IP44.
Adaptador triplo 2 pólos + Terra 16A-250V.

Ref: 7046800631,00 €

ADAPTADOR DE PIN
DOMÉSTICO INDUSTRIAL
FAMATEL
2P + E entrada 16A-250V. Saída 3 
tomada 2P + TTL 16A-250V.

Ref: 7046804010,00 €

ADAPTADOR DOMÉSTICO 
INDUSTRIAL FAMATEL
2P + E entrada 16A-250V. Saída 
3 tomadas 2P + TTL 16A-250V.

Ref: 7046801512,00 €

PLUGUE MOBILE
FAMATEL
Fiação rápida de baixa tensão 50/60 
Hz e plugue de montagem 2P + E 
16A 220-240V. IP44 CE.

Ref: 704680022,50 €

PLUGUE 13300 MOVIL 
AR FAMATEL
IP44 CE. Fiação rápida de baixa tensão 
50/60 Hz e plugue de montagem.
3P+T. 16 A. 380/415 V.

Ref: 704680033,00 €
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MEDIDOR LASER FLASH 
POINT2 40 METRICA
Função Point2Point, mede a distância entre 2 pontos 
A e B apontando A e B sucessivamente. Roda de 
medição embutida. Indispensável para medições laterais 
ininterruptas. Cálculo de áreas e volumes também com 
o uso combinado de laser e roda. Sistema Bluetooth e 
o aplicativo Metrica Plan para uma integração perfeita 
com seu PC. Pilhas recarregáveis. Rosca de 1/4 ”para 
conexão de tripé. Com alça e bolsa.

Ref: 92371005110,50 €

MEDIDOR LASER FLASH 
GREEN 60 METRICA
Laser verde para melhor visibilidade. 
Inclinômetro digital, garrafa eletrônica.
Função de medição contínua com exibição 
permanente de valores máximos e 
mínimos. 4 funções pitagóricas (medição 
indireta).

Ref: 9237100494,50 €

MEDIDOR LASER  DOUBLE 
FLASH 50 METRICA
Função de inclinação com indicação de grau na tela. 
2 lasers: um frontal e um traseiro para medição 
dupla. Visor retroiluminado de 4 linhas. Tela de 
alta visibilidade com função de rotação automática. 
Função de medição contínua com MAX e MIN. Dis-
tâncias, superfícies, volumes. 2 Funções de Pitágoras 
e adição - subtração. 50 memórias. Desligamento 
automático. Com alça. Bateria recarregável LI-ION. 
Em uma mochila.

Ref: 9237100384,50 €

MEDIDOR LASER PD 53 MEDID
Faixa de 0,05 a 30 m. Calcule distâncias, 
áreas e volumes. Função de Pitágoras. 
Inclui cabide e capa. Precisão + -1,5 mm. 
Mede 110x30x24 mm.

Ref: 1247110462,00 €

MEDIDOR LASER PD 56MEDID
Faixa de 0,05 a 60 m. Calcule distâncias, 
áreas e volumes. Função de Pitágoras. 
Inclui cabide e capa. Precisão + -1,5 mm. 
Medidas: 122x45x26 mm.

Ref: 1247110695,00 €

MEDIDOR LASER GLM 120 C BOSCH
O olho mágico com zoom digital garante precisão em longas distâncias, 
ao ar livre e em ambientes complexos. Visor colorido IPS de alto 
contraste para ótima legibilidade. Controle remoto para medições 
rápidas. Fonte de alimentação 1 bateria de lítio de 3,6 V (3120 mAh). 
Desligamento automático 5 min. Peso, aprox. 0,21 kg.

Ref: 36265164275,00 €

DETECTOR METAL GMS 120 BOSCH
3 modos de detecção: modo de metal, modo de partição 
seca e modo de cabos ativos. Indicador de 3 cores: O anel 
de LED do orifício de marcação acende em vermelho ao 
detectar um objeto, amarelo quando há um objeto próximo 
e verde quando nenhum objeto é detectado.

Ref: 36222149109,95 €

60 cm.

Ref: 897122916,00 €
80 cm.

Ref: 897123116,00 €

NÍVEL TUBULAR STANLEY

100 cm.

Ref: 897123520,00 €

Grande resistência a choques graças ao revestimento de borra-
cha, lâmina com revestimento Tylón para maior durabilidade.
3 mts x 12,7 mm.

Ref: 8940112
3,00 €

5 mts x 19 mm.

Ref: 8940113
5,00 €

FLEXÔMETRO STANLEY

8 mts x 19 mm.

Ref: 8940109
8,00 €

40 cm.

Ref: 897123013,00 €
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LAVADORA ALTA PRESSÃO   
HD 5/15 C KARCHER
150 bar. Fluxo 480 l / h. Potência 
2,4 Kw. Bomba axial de 3 pistão 
com cabeça de latão. Sistema 
automático de alívio de pressão 
para proteger os elementos de alta 
pressão. Transporte fácil.

Ref: 95341201799,00 €

MAQUINA DE ALTA 
PRESION HD 5/17 C
KARCHER
Pressão 170 bar. Fluxo 480 l / h. 
Potência de 3 kw. Bomba axial de 3 
pistão com cabeça de latão. Sistema 
automático de alívio de pressão 
para proteger os elementos de alta 
pressão. Transporte fácil.

Ref: 95341071929,95 €

LAVADORA ALTA PRESSÃO  
AR 5.0 AIRUM
Fluxo de 850 lts / h. 160 bar máx. 2,7 Kw. Fase única. 
Bomba de alumínio, enrolador de mangueira de alta 
pressão de 8 metros. Sistema de parada total. Bico 
duplo. Sistema Dualtech: inovador sistema de duas 
bombas, possibilidade de acionamento de uma para 
lavagem a seco ou duas bombas para maior vazão 
para máxima poder de limpeza.

Ref: 27241005285,00 €

LAVADORA ALTA PRESSÃO   
GASOLINA AR 1475 AIRUM
Fluxo 960 lts / h. 280 bar. Motor a gasolina LONCIN 
GX390F. Bomba de latão, sistema de virabrequim, 
mangueira reforçada de alta pressão de 10 m. 
Válvula de derivação automática, 4 bicos de 
diferentes ângulos.

Ref: 272410081.099,00 €

LAVADORA ALTA PRESSÃO   
AR 590 AIRUM
Fluxo 600 lts / h. 160 bar máx. 2,8 Kw. Fase única. 
Bomba de latão, enrolador de mangueira de alta 
pressão de 8 metros, sistema de parada total, tanque 
de detergente integrado, lança com bico ajustável e 
lança com bico giratório. Motor de indução.

Ref: 27241004350,00 €

LAVADORA ALTA PRESSÃO   
AR 613 AIRUM
Fluxo 500 lts / h. 150 bar máx. 2,5 Kw. Fase única. Bomba 
de latão, sistema de virabrequim, mangueira reforçada de 
alta pressão 8 mts. Parada total do sistema, portátil.

Ref: 27241006455,00 €

LAVADORA ALTA PRESSÃO  
AR 930 AIRUM
Fluxo 630 lts / h. 150 bar máx. 3,0 Kw. Fase única.
Bomba de latão, sistema de virabrequim, mangueira
alta pressão reforçada de 10 metros. Aspiração
detergente embutido, injetor de detergente
ajustável. Sistema de parada total e lança ajustável.

Ref: 27241007999,95 €
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CONJUNTO DE LIMPEZA DE TUBULAÇÃO
KARCHER
Kit de limpeza de tubos (produto 2 em 1). Para a lavadora de 
alta pressão K 2 a K 7. Mangueira 20 m.

Ref: 9830001079,90 €

LAVADORA ALTA PRESSÃO 
K 4 POWER CONTROL
KARCHER
130 bares; Fluxo 420 l / h; Potência 1,8 Kw.

Ref: 95343408209,95 €

LAVADORA ALTA PRESSÃO 
K 5 POWER CONTROL
KARCHER
145 bares. Fluxo 500 lts / h. Potência 2,1 Kw.

Ref: 95343409289,95 €

LAVADORA ALTA PRESSÃO K 7 
SMART CONTROL
KARCHER
180 bar. 600 lts / h. 3000 W.

Ref: 95343402439,95 €

LANÇA TELESCÓPICA TLA 4 KARCHER
Lança pulverizadora articulada até 180º. Adaptável a qualquer 
lavadora de pressão Karcher atual. Alcance até 5 mt. Lança 
telescópica com articulação 180º integrada. Para um uso mais 
flexível.

Ref: 95343404119,95 €

LAVADORA ALTA PRESSÃO 7 PREMIUM 
SMART CONTROL KARCHER
180 bar. 600 lts/h. 3000 W.

Ref: 95343403479,95 €
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TALHA PBF500 ABRATOOLS
Talha compacta, para pequenos trabalhos de elevação. 
Consumo de energia 1.600 w. Carga máxima 100/200 Kg.
Diâmetro do cabo 6 mm. Dimensões 540x220x310 mm.

Ref: 68175024299,95 €

TALHA PBF100 ABRATOOLS
Talha compacta, para pequenos trabalhos de elevação. 
Potência absorvida 500 W. Carga máxima 100/200 Kg. 
Diâmetro do cabo 3 mm. Dimensões 370x160x200 mm.

Ref: 6817502099,95 €

TALHA PBF300 ABRATOOLS
Talha compacta, para pequenos trabalhos de elevação. 
Potência absorvida 1.000 W. Carga máxima 300/600 Kg. 
Diâmetro do cabo 4,5 mm. Dimensões 520x205x200 mm.

Ref: 68175022149,95 €

TALHA PBF400 ABRATOOLS
Talha compacta, para pequenos trabalhos de elevação. 
Potência absorvida 1.300 W. Carga máxima 400/800 Kg. 
Diâmetro do cabo 5 mm. Dimensões 520x205x200 mm.

Ref: 68175023179,95 €

BRAÇO DA TALHA
ABRATOOLS
750 mm. 600 kg.

Ref: 6817510139,95 €

1 Tn. 6 mts.

Ref: 12675009105,00 €

TALHA PROFISSIONAL
AYERBE
2 Tn. 6 mts.

Ref: 12675011149,95 €

ELEVAÇÃO DA TALHA CORRENTE
AY 150 EC AYERBE
Capacidade máxima 150 kg. Potência: 205 W. Altura 
de levantamento: 6 m. Diâmetro da corrente: 4 mm. 
Peso: 8 kg. Medidas: 320x300x250 mm.

Ref: 12605015215,00 €

TALHA DE CORRENTE
AY 300 EC AYERBE
Capacidade máxima 300 kg. Potência: 410 W. Altura 
de levantamento: 6 m. Diâmetro da corrente: 5 mm. 
Peso: 15 kg. Medidas: 370x370x280 mm.

Ref: 12605016365,00 €

TRANSPALETA AYERBE
Capacidade: 2.500 Kg. Com rolos e 
rodas vulkollan

Ref: 12684011325,00 €
Capacidade: 2.500 Kg. Com rolos e 
rodas de nylon

Ref: 12684010325,00 €
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GRAPHITE LUBE
CRC
100 ml.

Ref: 77890285,50 €

GRAXA BRANCA
CRC
250 ml.

Ref: 77450045,00 €

BRILHO DE GALVA
CRC
Galvanizado a frio. Acabamento super 
brilhante. Secagem rápida. 400 ml

Ref: 77781535,00 €

LUBRIFICANTE 5-56
CRC
Lubrificante multiuso. 400 ml.

Ref: 77810255,00 €
Lubrificante multiuso. 200 ml.

Ref: 77810203,25 €

BOMBA DE GRAXA
FAHERMA
Pistola para conectar a uma linha 
de ar comprimido, compressor ou 
tanque de um caminhão. Tanque 
de gordura de 500 cc. Êmbolo de 
pressão adequado para sucção, 
cartucho ou enchimento a granel. 
Fluxo contínuo de gordura.

Ref: 7811300962,00 €

BOMBA DE GRAXA FAHERMA
Bomba de alavanca com encaixe flexível e bico. 
500 cc.

Ref: 7811300721,00 €

LUBRIFICANTE DE 
PORTA / JANELA WD40
Formato em spray para uma aplicação 
fácil e confortável do produto. Lubrifica 
e elimina ruídos e fricção de dobradiças, 
rolos, eixos de polia, molas e guias.

Ref: 425030535,00 €

LUBRIFICANTE SILICONE
WD40
Lubrificante de silicone em formato 
de Dupla Ação que permite uma 
pulverização ampla e precisa com 
apenas um leve movimento da 
cânula. Lubrificação resistente ao 
atrito e altas temperaturas (até 
200ºC). Compatível com plásticos e 
borrachas.

Ref: 425031048,00 €

CONTATE O LIMPADOR
WD40
Limpador de Contatos em formato 
de Dupla Ação que permite uma 
pulverização ampla ou precisa com 
apenas um leve movimento da 
cânula. Limpa eficazmente todos os 
equipamentos elétricos e eletrônicos. 
Use em equipamentos desligados.

Ref: 425010048,00 €

PULVERIZADOR DE 
GRAXA WD40
Spray Graxa em formato de 
Dupla Ação que permite uma 
pulverização ampla ou precisa 
com apenas um leve movimento 
da cânula. Lubrificação e proteção 
contra a ferrugem por longos 
períodos graças à sua textura 
de gel.

Ref: 425031058,00 €

GRAXA DE LÍTIO BRANCA
WD40
Lubrificação de longa duração 
em todos os tipos de superfícies 
metálicas. Não escorre e fica 
aderido às superfícies onde é 
aplicado. Projetado para uso interno 
e externo. Suporta temperaturas que 
variam de -18 ºC a + 145 ºC.

Ref: 425031068,00 €

ÓLEO DE CORTE
WD40
Ação dupla. Graças à sua cânula 
de dupla ação, permite uma 
pulverização ampla e precisa 
com apenas um leve movimento 
da cânula. Melhora as operações 
realizadas com máquinas de 
corte, prolongando a vida útil. 
400 ml. Útil para ferramentas de 
corte e perfuração.

Ref: 425031018,00 €

ÓLEO WD-40
WD40
Elimina ruídos, desloca umidade, 
penetra, limpa e destrava, 
lubrifica e protege contra 
corrosão e libera mecanismos 
enferrujados. Spray de 400 ml. 
CÂNULA FLEXÍVEL.

Ref: 425031319,00 €
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90 gr. 6x10  mts.

Ref: 6818803029,95 €

90 gr. 2x3 mts.

Ref: 681880102,95 €
90 gr. 3x4 mts.

Ref: 702880015,50 €
90 gr. 3x5 mts.

Ref: 681880156,95 €
90 gr. 4x5 mts.

Ref: 702880029,90 €
90 gr. 4x6 mts.

Ref: 6818802011,90 €
90 gr. 5x8 mts.

Ref: 6818802519,95 €

TOLDO ABRATOOLS

90 gr. 10x15 mts.

Ref: 6818804064,95 €

90 gr. 8x12 mts.

Ref: 6818803544,95 €

MISTURADOR 
PROMIX1600M
ALTRAD
1.600 W. Haste M14 Ø140 mm.

Ref: 3955705140,00 €

MISTURADOR 
PROMIX1400
ALTRAD
1.350 W. Haste M14 Ø140 mm.

Ref: 395570299,95 €

160 lts. Potência do motor 0,75 CV. 
Capacidade de mistura: 140 litros. 
Coroa fundida.
Liberação do pedal.

Ref: 94648002
430,00 €

180 lts. Potência do motor 0,75 CV. 
Capacidade de mistura: 160 litros. 
Coroa fundida.
Liberação de pedal

Ref: 16107926
460,00 €

BETONEIRA ALTRAD

220 litros. Potência do motor 1,50 CV. 
Capacidade de mistura: 195 litros.
Caixa de engrenagens do volante.

Ref: 16107928
750,00 €

140 lts. Potência do motor 0,50 CV. 
Capacidade de mistura: 120 litros. 
Coroa fundida.
Liberação de pedal

Ref: 94648001
365,00 €

42 lts.

Ref: 148050193,50 €
ALCOFA BELLOTA

MISTURADOR RUBIMIX 9-N
RUBI
1.200 W. Misturador ideal para misturar resinas, 
tintas, adesivos de cimento e outros materiais de 
construção. 2 velocidades. Isolamento duplo. 
Peso: 5,5 kg. Ø máximo do misturador: 140 mm. 
Inclui pá de mistura de Ø 120 mm.

Ref: 1468036110,00 €

CUBO ITALIANO
BELLOTA
10 lts.

Ref: 148320024,00 €
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Abrindo 160x290 cm.

Ref: 967600333,00 €

Abrindo 101x177 cm.

Ref: 967600229,00 €

FORÇA REFORÇADA
URKO
Abrindo 65x115 cm.

Ref: 967600125,00 €

CORTADOR DE CERÂMICA SPEED-62 RUBI
Para o corte frequente de todos os tipos de ladrilhos cerâmicos, tornando-o ideal para o criador de cerâ-
mica profissional que procura um cortador manual versátil e leve para os seus trabalhos mais exigentes. 
Possui três medidas de corte distintas, 62, 72 e 92 cm, nas versões com e sem caixa, sendo perfeitas 
tanto para cortes retos quanto diagonais, sempre oferecendo a mais alta precisão de corte. Altura de 
corte 3-15 mm. Poder do separador 800 kg. Com mala de viagem.
Comprimento de corte 62 cm. Comprimento de corte diagonal 44x44 cm.

Ref: 1429001179,95 €
CORTADOR DE CERÂMICA SPEED-72 RUBI
Comprimento de corte 72 cm. Comprimento de corte diagonal 65x65 cm.

Ref: 1429090240,00 €
CORTADOR DE CERÂMICA SPEED-92 RUBI
Comprimento de corte 92 cm. Comprimento de corte diagonal 65x65 cm.

Ref: 1429011290,00 €

CORTADOR DE CERÂMICA TZ-1300 RUBI
Comprimento de corte 130 cm. Comprimento de corte diagonal 90x90 cm. Altura 
de corte - 3-21 mm. potência do separador 1500 kg. Com mala de viagem.

Ref: 1429083760,00 €

CORTADOR DE CERÂMICA TZ-1500 RUBI
Comprimento de corte 155 cm. Comprimento de corte diagonal 110x110 cm. 
Altura de corte 3-21 mm. potência do separador 1500 kg. Com mala de viagem.

Ref: 1429087850,00 €

60-100 cm.

Ref: 2097600125,00 €

95-170 cm.

Ref: 2097600229,00 €

FORÇA DE EXPANSÃO
PIHER
155-290 cm.

Ref: 2097600333,00 €

350 Kgs. Pá dobrável. Roda inquebrável.

Ref: 1262210974,00 €

CAMINHÃO DE CONSTRUÇÃO
AYERBE
350 Kgs. Pá dobrável. Roda pneumática.

Ref: 1262210062,00 €

Capacidade de carga: 300 kg. Roda pneumática de 
260 mm com aro e rolamentos em metal. Lâmina de 
fixa sem arestas. Regulamentos: CE / GS / TUV.

Ref: 1262201058,00 €

CAMINHÃO DE CARGA
AYERBE
Carrinho de mão de aço. Para cargas 
até 300 Kg. Roda sem piscar.

Ref: 1262200970,00 €

PACK DE 10 SACOS RAFFIA
ABRATOOLS
50x80 cm.

Ref: 741000123,50 €
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FECHADORES DE PORTA F-4
CISA
Fecho forçado de 4 portas suspensas, com braço 
articulado em aço. Para portas com dimensões de 
largura 1.100 mm. e peso 80 Kg. COM RETENOR. 
Cor branca, preta ou prateada.

Ref: 31444026-24-2533,00 €

FECHADORES DE PORTA C145/56
CISA
Fecho superior da porta com braço articulado. 
Multi-força 2-3-4. Para portas entre 850 e 1100 mm. 
e peso entre 40-80 Kg. COM RETENTOR. Cor branca, 
preta ou prateada.

Ref: 31444017-15-1633,00 €
SEM RETENTOR.

Ref: 31444023-21-2225,50 €
SEM RETENTOR.

Ref: 31444020-18-1925,50 €

BLOQUEIO DE TECLADO
Ref: 31455022

74,95 €CONTROLE DE BLOQUEIO

Ref: 31455021
37,95 €

FECHAMENTO NUKI
Acesso online conveniente: combinado com o nuki bridge, você tem acesso a todos os recursos do smart lock em trânsito. Controle à distância convenientemente 
via web nuki ou app nuki. Integração de casa inteligente. Controle total: tenha sempre o seu smart lock à vista; no app nuki e a web nuki encontrará o protocolo 
de fechamento, dando a você uma visão geral de quem trancou sua porta o tempo todo. Instalação fácil.

Ref: 31455020265,00 €

A fechadura eletrônica de Nuki abre automaticamente a 
porta quando você chega em casa e fecha novamente 
quando você sai. Com o smartphone no bolso.

Você também pode abrir e travar a fechadura eletrônica 
confortavelmente no pulso. O aplicativo Nuki também 
funciona para Apple Watch e Android Smartwatches.

Ele é montado dentro da fechadura da porta existente 
e está pronto para funcionar em três minutos. Sem 
parafusos ou perfuração.

O Smart Lock é preso ou preso ao cilindro. Verifique 
agora se o seu cilindro é compatível com Nuki em
nuki.io/check

Fique no controle visualizando o status do seu 
Smart Lock em seu smartphone e gerencie as 
permissões de acesso em qualquer lugar, em 
qualquer lugar.

Seus filhos não precisam mais de uma chave. 
Eles usam seu smartphone. Mediante solicitação, 
você receberá um notificação se seus filhos 
voltaram para casa.

Inteligente Simple Certo

O teclado é a extensão perfeita para o seu Nuki Smart Lock. Você não precisa 
carregar nada com você: ao inserir seu código de entrada pessoal de 6 
dígitos, você e seus convidados terão um acesso confortável à sua casa.

Códigos de acesso individual
Cada teclado pode armazenar simultaneamente até 99 códigos de entrada 
diferentes. Você decide quais autorizações cada usuário obtém. Graças ao 
protocolo de fechamento do App Nuki, você tem o controle em todos os 
momentos de quem entra em sua casa e quando.

Uma verdadeira alternativa para todos. Como um substituto para a duplicata, 
o Fob fecha ou abre a porta com o toque de um botão. Um comando para 
distância para quem gosta do simples.

Indicado para crianças e idosos
Você tem filhos que ainda não têm idade suficiente para ter um smartphone?
Ou uma avó que já está lutando com seu velho molho de chaves?
Nuki Fob é a solução para quase todas as situações.
Basta abrir a porta pressionando um botão.
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ANCLAJE QUIMICO
SELENA
Âncora química à base de resina 
de poliéster de cura rápida, sem 
estireno, de dois componentes. 
300 ml.

Ref: 220140325,00 €

ADHESIVO SELLADOR 
MS INSTANT SELENA
Adesivo de polímero MS para colagem 
elástica. Agarre imediato 10 segundos. 
Cor branca. Multimateriais. 280 ml.

Ref: 220710705,00 €

TOALLITAS LIMPIADORAS 
WIPES CRC
Toalhas de mão industriais com uma 
fórmula eficaz que limpa substâncias de 
difícil remoção. Remove óleo, graxa, tinta, 
tinta e adesivos. 50 pcs.

Ref: 77030028,50 €

DEGREASER CRC
Dissolve rapidamente graxa, óleo, 
lubrificantes, adesivos e alcatrão. 
Garante um acabamento rápido. Não 
deixa resíduos. Fornecido com válvula 
360º (pulveriza na posição invertida). 
500 mm.

Ref: 77030045,00 €

BM-45 BRALO
Capacidade de rebitagem de 2,4 a 4,0 mm. 
em qualquer material, 4,8-5,0 em alumínio, 
alavanca de aço.

Ref: 1627600911,00 €

BM-75 BRALO
Capacidade de rebitagem de 2,4 a 4,0 mm. 
em qualquer material, 4,8-5,0 em alumínio, 
alavanca de aço.

Ref: 1627601029,00 €

MÁQUINA DE REBITAÇÃO 
BM-85 BRALO
Capacidade de rebitagem de 2,4 a 4,0 mm. 
Em qualquer material, 4,8-5,0 em alumínio, 
alavanca de aço.

Ref: 1627601337,00 €

MÁQUINA DE REBITAÇÃO 
2 MÃOS BM160 BRALO
Capacidade de rebitagem de 3,0 a 5,0 mm. 
em qualquer material. bem como a faixa de 
4,8 estruturais e 5,2 S-Clover.

Ref: 1627609085,00 €

MÁQUINA REBITAÇÃO  
BATERIA BET-1 BRALO
Capacidade de rebitagem de 2,4 a 5,0 em 
qualquer material, bateria de íon-lítio de 
1,4 Ah, peso leve e ergonômico de 1.200 
rebites por carga de bateria. Fornecido com 
1 bateria de 1,4 Ah. - 14,4 V.

Ref: 16276018
599,00 €

MÁQUINA DE REBITAÇÃO   
PORCAS T-105 BRALO
Capacidade de rebitagem de M-3 a 
M-5 em qualquer material e M-6 em 
alumínio e aço.

Ref: 1627603045,00 €

MÁQUINA DE REBITAÇÃO  
2 MÃOS 170888 BRALO
Rebitador bimanual. Corpo em alumínio. Puxadores 
tubulares de aço. Bocas de aço. Chave para mudar 
bocas. Frasco de plástico para rebites usados. Inclui 
4 bocais: 3,2- 4,0- 4,8 - 6,4 mm.

Ref: 1627609085,00 €
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PISTOLA PARA SILICONE
FAHERMA
Pistola de empurrar cremalheira dentada.

Ref: 781740156,00 €

PISTOLA PF18 SILICONE
FAHERMA
Pistola injetora de silicone de alta viscosidade.

Ref: 7817401410,00 €

PISTOLA PF16 ESPUMA 
POLIURETANO FAHERMA
Ecológica profesional para espuma de poliuretano. 
Pistola diseñada para aplicaciones en montajes, 
rellenos y usos generales.

Ref: 7107400114,00 €

SILICIONE LIQUID 
AQUABLOCK HENKEL
Impermeabilizante de elevada elasticidade, 
capacidade de enchimento, 100% estan-
que. Resistência aos raios ultravioleta. 
Garantia de 10 anos. 
5 Kg, Cor da telha, cinza, branco preto.

Ref: 6427040-41-42-4359,95 €
1 Kg. Cinza, azulejo, cor preta ou branca.

Ref: 6427044-45-46-4719,00 €

Tubo 125 gr.

Ref: 6402002
5,00 €
ADESIVO PVC HENKEL

250 gr.

Ref: 6402004
10,00 €

500 gr.

Ref: 6402006
16,00 €
1.000 gr.

Ref: 6402008
27,00 €

80 mts.

Ref: 640299998,00 €

SELANTE UNI-LOCK
HENKEL
Selante de rosca. 160 ml.

Ref: 640268913,00 €

PATTEX PREMIUM WH
HENKEL
O adesivo de montagem profissional 
permite uma fixação rápida e resistente 
em todos os tipos de materiais. 460 ml.

Ref: 64027106,00 €

SUPER GLUE XXL
HENKEL
20 gr.

Ref: 27721038,00 €

PATTEX PL 600 HENKEL
Adesivo de montagem profissional. 
Permite uma fixação rápida e resistente 
em todos os tipos de materiais. 300 ml

Ref: 24050015,00 €

SUPER GLUE POWER GEL
HENKEL
3 gr.

Ref: 27720355,00 €

ADESIVO CONTACTO 
BUNITEX SELENA
Longo tempo de trabalho e forte aderência 
inicial. 500 ml

Ref: 220140544,00 €

5 kg.

Ref: 2201406227,90 €

1 lt.

Ref: 220140587,00 €

PISTOLA DE ESPUMA 
ECO POLIURETANO SELENA

Ref: 220740016,00 €
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NURAL 43 HENKEL
Adere ao ferro, aço (inoxidável, cromo 
e niquelado), alumínio, cobre e muito 
mais. Com sua fórmula rápida, atua em 
apenas 5 minutos (resiste a 30 kg / cm2 
em 30 min). Fácil de modelar. Resistente 
à temperatura (de -30 ºC a 150 ºC).

Ref: 640264410,00 €

NURAL 50 HENKEL
Fixador para parafusos e porcas 
de metal. Resiste a trações 
extremas. Cor vermelha. Blister 
de 10 ml. 

Ref: 64021028,50 €

NURAL 21 HENKEL
Soldadura de reparação a frio de 
alta resistência, especialmente 
formulada para colagem e 
reparação de metais. 22 ml.

Ref: 64021048,50 €

NURAL 25 HENKEL
Cole, repare e preencha permanentemente. Depois 
de endurecido pode ser lixado, polido, furado e 
usinado. Adere a chapas de metal, todos os tipos 
de metais, vidro, fibra de vidro, madeira, borracha, 
couro, tecidos e plásticos (ABS, PVC, poliuretano, 
poliamida e poliéster). Não é adequado para 
polietileno, polipropileno ou Teflon®. 22 ml

Ref: 64020428,50 €

NURAL 28 HENKEL
Substituto da junta universal. 
Resistência excepcional ao óleo e 
elasticidade muito boa. 40 ml

Ref: 64021278,50 €

NURAL 92 HENKEL
Adesivo rápido e translúcido, de 
grande resistência, especial para 
colar e reparar a maioria dos plásticos. 
Depois de endurecido, pode ser lixado, 
polido, tratado e usinado. 22 ml

Ref: 64021408,00 €

NURAL 27 HENKEL
Soldagem de reparo a frio. 
Secagem rápida (5 minutos). 
22 ml.

Ref: 64021128,50 €

NURAL 23 HENKEL
Cola universal extra forte. Rápido e 
extra forte, para uso universal.

Ref: 64020408,50 €

FITA ADESIVA 63652
TESA TAPE
25x50 mm.

Ref: 2172510112,00 €
10x50 mm.

Ref: 217251027,00 €

AMERICAN TAPE TESA TAPE
50x50 mm. Cor cinza ou preta.

Ref: 21780039-425,00 € FITA DUPLA FACE
TESA TAPE
10x50 mm.

Ref: 217800353,50 €

AMERICAN TAPE
TESA TAPE
25x50 mm. Cor cinzenta.

Ref: 217800382,95 €

FITA EMBALAGEM TESA TAPE
Fabricado em PVC 66x50 mm. Cor 
castanha, transparente e branca.

Ref: 21784018-17-153,00 €

FITA DE SINALIZAÇÃO
TESA TAPE
33x50 mm. Amarelo, preto-amarelo 
e vermelho-branco.

Ref: 21784046-40-457,00 €
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ESPUMA PROYECTABLE
KRIMELITE
Selante de espuma de projeção com 
aplicador de spray exclusivo (válido para 
a maioria das pistolas de espuma, não 
incluídas) para uma melhor experiência de 
isolamento. Cobertura de todos os tipos 
de superfícies para fornecer isolamento 
térmico e acústico. 700 ml

Ref: 5882300110,00 €

ESPUMA DE 
ORBAFOAM SELENA
Espuma de poliuretano para azulejos 
vermelhos com cânula ou pistola.

Ref: 22023025-264,00 €

ADESIVO MONTAGEM
FIX EXPRESS SELENA
Livre de solventes, forte e ultra 
rápido, de colagem direta com grande 
capacidade de enchimento. Ideal para a 
fixação de molduras, rodapés, ladrilhos, 
gesso, cortiça, madeira, etc ... 375 cc.

Ref: 220549023,50 €

ADESIVO MONTAGEM
SELENA
Base disolvente extra forte, pegado directo 
con agarre inmediato, gran capacidad de 
relleno, uso interior-exterior, para montaje 
de todo tipo de madera, rodapies, azulejos, 
molduras de escayola, etc... 375 cc

Ref: 220549034,00 €

ESPUMA POLIURETANO  
ULTRAFAST SELENA
Profissional para instalação de janelas e 
portas. Desempenho extraordinário: 
70 lts. Tempo de corte: 10 min, na metade 
do tempo da maioria das espumas. Tempo 
total de cura: apenas em 1,5h contra 
24h nas demais. Expansão controlada: 
30-50%.

Ref: 220230466,00 €

ESPUMA POLIURETANO
SELENA
Espuma adesiva, não se expande e 
cola em 60 segundos. Alto rendimento, 
equivalente a 25 kg de argamassa ou 
6 cr de cola de montagem. Resistência 
500 kg / dm. 750 ml. Manual ou arma.

Ref: 22023047-458,00 €

LIMPADOR DE ESPUMA
POLIURETANO SELENA
Remova os resíduos de espuma 
sem deixar. 500 ml.

Ref: 220500105,00 €

SELANTE ACRÍLICO
AC-47 SELENA
Selante acrílico de uso geral para 
juntas de baixo movimento. Pintável 
e envernizável. Fácil aplicação e 
limpeza.

Ref: 220671001,60 €

MASSA SINTEX MS-35
SELENA
Selante de polímero para colagem e ve-
dação elástica. 300 ml. Branco ou cinza.

Ref: 22071402-4134,00 €

SINTESEL MADEIRA CR SELENA
300ml. Selante de silicone para juntas entre peças de madeira com 
madeira ou madeira com construção. Pintável e envernizável. Sem cheiro. 
Branco, castanho, cereja, faia, nogueira, pinho, carvalho, sapelly e wengé.

Ref: 22071512-601-600-560-561-502-501-500-5032,50 €

MASSA ACRÍLICA
SINTEX AC-47 SELENA
Para juntas de baixo movimento em 
betão, pedra, tijolo, madeira. Pintável. 
300 ml. cinza

Ref: 220671021,50 €
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ESPUMA POLIURETANO
SELENA
Uso geral, 750 ml. Pulverização 
ou aplicação manual.

Ref: 22023020-30104,00 €

TELHAS ESPUMA
SOUDAL
Espuma de telha cinza. 
Aplicação de pistola ou cânula. 
750 ml.

Ref: 35023004-034,00 €

ETIQUETA MS SOUDAL
Adesivo universal de fácil aplicação. 
Boa adesão na maioria dos materiais. 
Todas as aplicações de colagem na 
indústria e construção. Cor 
translúcida. 290 ml.

Ref: 350260024,50 €

LIMPADOR ESPUMA
SOUDAL
500 ml.

Ref: 350500014,00 €

ESPUMA POLIURETANO
SOUDAL
Espuma de poliuretano autoexpansível de 
um componente. O sistema Genius Gun fácil 
garante ergonomia de mão ideal, controle 
preciso e dosagem perfeita. Seu dispositivo 
especial para seu fechamento, garante a 
durabilidade do produto por várias sema-
nas. 600 ml.

Ref: 350230054,50 €

MASSA POLIURETANO
SOUDAL
Para colar e vedar a maioria dos materiais 
de construção, vedação de juntas de 
dilatação e pavimentos transitáveis. 
Flexível. Pintável. Cor preta. 300 ml.

Ref: 350680033,00 €

MASILLA POLIURETANO
SOUDAL
300 ml. Branco, cinza ou marrom.

Ref: 35067001-02-043,25 €

ESPUMA POLIURETANO
SOUDAL
Espuma de enchimento à base de 
poliuretano aplicada à mão. Ideal para 
preencher buracos e lacunas, tanto em 
ambientes internos quanto externos. 
750 ml.

Ref: 350230014,00 €

ETIQUETA MS SOUDAL
Adesivo selante à base de polímero MS. 
Ótima aderência e alta elasticidade. 
Contém fungicida. É pintável. Use em 
superfícies molhadas. Não mancha, não 
cheira. 290 ml. Cor branca.

Ref: 350260014,00 €

MASSA SOUDAFLEX 40 FC
SOUDAL
Selante e adesivo de poliuretano. 
Cor branca, cinza, marrom ou preta. 
600 ml.

Ref: 35002004-05-06-074,25 €

ESPUMA POLIURETANO
SOUDAL
Para a colagem rápida de ladrilhos em 
todos os suportes. Não se expande. Resiste 
ao gelo, ao calor e às ações do vento. Cor 
cinzenta. Aplicação manual. 750 ml

Ref: 350230024,00 €
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CHAVE INGLESA HR 06 ALYCO
Ajustável com roda central.
Comprimento 150 - 200 - 250 - 300 mm.

Ref: 9295001-02-03-04

6,00 €

JOGO CHAVES FIXAS ALYCO
Fabricado em cromo-vanádio, bocas 
polidas. Composição de 6-7 a 20-22.

Ref: 925501111,00 €

CONJUNTO DE CHAVES 
DE ALLEN ALYCO
Feito de cromo vanádio,
1,5 a 6 mm.

Ref: 92950402,50 €

CONJUNTO DE CHAVES 
DE BOLA ALLEN ALYCO
9 chaves com medidas de 1 - 5 - 2 - 
3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm.

Ref: 161070536,00 €

AJUSTE 9 TECLAS
TORX ALYCO
T9-10-15-20-27-30-40-50-55

Ref: 161070518,00 €

JOGO CHAVES COMBINADO
ALYCO
Fabricado em cromo vanádio, 8 unidades 
de 8 a 19 mm

Ref: 92571019,95 €

CONJUNTO DE CHAVE DE 
FENDA PRECISÃO ALYCO
Aço cromo-vanádio, composto por 2 
planos, 2 philips e 3 torx.

Ref: 92510287,00 €

6 unidades ISOLADAS. 3 peças de 
boca reta 3x100, 4x100, 6,5x150, 
2 peças de boca philips 1x80, 
2x100, 1 unid.

Ref: 925110111,50 €

CONJUNTOS CHAVE FENDA ALYCO
8 unidades em cromo vanádio, 
sendo 2 bocas retas, 2 bocas 
planas, 2 philips e 2 pozidrive.

Ref: 92510239,95 €

8 unidades em cromo vanádio. 
Composto por 1 boca reta, 2 
philips e 2 planas.

Ref: 92510135,95 €

46 peças, 1/4 xícaras.

Ref: 925101521,50 €

ALYCO

31 peças, 1/4 xícaras.

Ref: 925101916,95 € 110 peças, 1/2 xícaras.

Ref: 925103549,95 €

CONJUNTO DE CHAVES

94 peças, 1/2 - 1/4 xícaras.

Ref: 925101845,00 €

CHAVE INGLESA SNA
Chave ajustável com roda lateral 
cromada. 6-8-10-12-16 “.

Ref: 14558080-81-82-83-84

16,00 €Desde: Desde:

CHAVE UNIVERSAL 
CABINES CONTROLE
KNIPEX
Para armários de registro e armários de 
controle. Compatível com os fechamentos 
e passagens mais comuns de gás, água e 
eletricidade.

Ref: 9400301119,00 €

CHAVE UNIVERSAL 
CABINES CONTROLE
KNIPEX
Para armários de registro e armários 
de controle. Compatível com as datas 
e passagens mais comuns de gás, 
água e eletricidade.

Ref: 9400300924,00 €
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ALICATES PICO PAPAGAIO
ALYCO
250 mm.

Ref: 92840016,00 €

Aço cromo vanádio, cabos de material.
160 mm

Ref: 920061044,00 €
180 mm.

Ref: 920061053,95 €

ALICATE UNIVERSAIS ALYCO

200 mm.

Ref: 920061065,90 €

ALICATES CORTE DIAGONAL ALYCO

160 mm.

Ref: 920060024,00 €

ALICATES DE PONTO 
SEMI-REDONDOS ALYCO

200 mm.

Ref: 920061035,00 €

ALICATE CORTE DIANTEIRO
ALYCO
Aço cromo vanádio, cabos bimateriais.
160 mm

Ref: 920060045,00 €

ALICATES ABERTURA MÚLTIPLA
ALYCO
Cabo bimaerial. 250 mm.

Ref: 92900016,00 €Aço cromo vanádio, cabos bimateriais.
160 mm.

Ref: 920061024,00 €

Fabricado em cromo-vanádio, cabos bimateriais e ergonômicos.
130 mm

Ref: 920062024,00 €
180 mm. Reforzado.

Ref: 920060015,00 €
200 mm.

Ref: 920060035,00 €

ALICATES DE FORÇA 
UNIVERSAL KNIPEX
200 mm.

Ref: 320612019,00 €

ALICATES UNIVERSAIS
KNIPEX
180 mm.

Ref: 320612114,00 €

ALICATES ELETRÔNICOS
KNIPEX
Bordas muito afiadas e retificadas sem bisel. Com 
limitação de mola e abertura. Comprimento 125 mm.

Ref: 320635017,00 €

ALICATES DE LAVAGEM 
INTERNOS KNIPEX
Alicate atramentizado preto, cabeça polida, 
cabos revestidos a plástico. Pontas curvas 
em ângulo de 90 °.

Ref: 320601813,00 €

Boca de cegonha. 200 mm.

Ref: 320620520,00 €

ALICATES MONTAGEM RETA
KNIPEX
Boca de cegonha. 160 mm.

Ref: 320620617,00 €

ALICATES CORTE DIAGONAL
KNIPEX
200 mm.

Ref: 320631524,00 €

MANDÍBULA GRIP KNIPEX
250 mm.

Ref: 326900117,00 € 40 cm. En 35x8

Ref: 968605622,00 €

50 cm. En 35x8

Ref: 968605825,00 €

60 cm. En 35x8

Ref: 968606025,00 €

PARAFUSO PLUGUE
EMBOLO
URKO
80 cm. En 35x8

Ref: 968606429,00 €

15 cms.

Ref: 2096900016,00 €

30 cms.

Ref: 2096900119,00 €

MANDÍBULA PIHER
Com cabeças de nylon e fibra 
de vidro. Barra de aço carbono 
temperado. Reversível. 45 cms.

Ref: 2096900221,00 €
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TESOURA CORTACHAPAS ALYCO
Tesouras articuladas de corte reto.

Ref: 92980019,95 €
TESOURA CORTACHAPAS ALYCO
Fabricado em aço cromo vanádio. Mola 
de abertura que facilita o corte. Bordas 
serrilhadas e temperadas. Trava de 
segurança. Alças ergonômicas.

Ref: 92980025,95 €

CORTABULONES
ALYCO

900 mm.

Ref: 929811737,00 €

600 mm.

Ref: 929811622,00 €

450 mm.

Ref: 929811516,00 €

TESOURA CORTACHAPAS FATMAX
STANLEY
Grande efeito de alavanca. Bordas serrilhadas porcas 
cromadas. Cabos bimateriais com capacidade de corte de 
até 1,2 mm. Válido para corte de alumínio, chapas de PVC, 
telas de aço, couro, cobre e plástico.

Ref: 898500514,00 €

CORTADOR DE TUBOS
PROFISSIONAL SUPER EGO
Sistema telescópico de alimentação de folhas. 
Cabo ergonômico, lâmina de reposição e 
alargador.

Ref: 66811027,00 €

TESOURA ROCUT SUPER EGO
Design ergonômico. Solução ideal para corte de tubos 
flexíveis, PVC, PEX, PP, PB, PVDF, PE. Lâmina de aço 
em forma de V. Avanço progressivo da lâmina sem 
retorno. Com fechadura de segurança. Para tubos de 
até 42 mm de diâmetro.

Ref: 68500139,95 €

CORTADOR DE TUBOS
MINI 722 SUPER EGO
Corpo compacto e base reforçada.

Ref: 63300612,00 €

CORTADOR DE TUBOS
CU 725 PRO SUPER EGO
Corta tubos de cobre, latão e alumínio com 
precisão. Corpo e corrediças reforçados. 
Mandril embutido. Para tubos de até 30 mm 
de diâmetro.

Ref: 81716813,00 €

FACA PELACABLES KNIPEX
Faca para cabo reto, cabo isolado.

Ref: 9403200112,00 €
FACA ELETRICISTAS KNIPEX
Faca dobrável universal para uso diário. Lâmina em aço 
inoxidável. Comprimento 120 mm. Largura 34 mm.

Ref: 320601910,00 €

KIT TESOURA + NAVALHA
ALYCO
Fabricado em aço inoxidável.

Ref: 928500214,00 €

MINI ARCO DE SERRA
ALYCO
Corpo em alumínio, regulação da 
abertura da folha.

Ref: 92080115,00 €

ARCO DE SERRA ALYCO
Fabricado em alumínio, possibilidade 
de fixação do caixilho a 45 e 90º.

Ref: 92080109,00 €

TESOURA ELETRICISTA KNIPEX
Universal para eletricistas, puxadores com tampas 
multicomponentes reforçadas com fibra de vidro.

Ref: 368500115,00 €

CORTAFRIO BELLOTA
Tratamento térmico diferenciado em 
três zonas. 25x12x300 com protetor.

Ref: 1482802212,00 €

SERRA DE ESQUADRIA  
MANUAL ALYCO
Serra e caixa de esquadria.

Ref: 921500912,95 €
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TENAZES RUSA KNIPEX
Preciso, prático e com longa vida útil. 
Arestas de corte com dureza de 61 HRC. 
Comprimento 300 mm.

Ref: 328401617,00 €

Comprimento 220 mm.

Ref: 328401012,00 €

TENAZES RUSA KNIPEX
Acabamento niquelado. Eixo de deslocamento 
para cortar com até 25% menos esforço. 
Comprimento 250 mm.

Ref: 328402019,00 €

Comprimento 280 mm.

Ref: 328401414,00 €
Comprimento 250 mm.

Ref: 328401213,00 €

TENAZES RUSA DE FORÇA
KNIPEX
Comprimento 300 mm.

Ref: 328401821,00 €

Comprimento 300 mm.

Ref: 1102801023,00 €

CORTANTE ARTICULADO COBOLT KNIPEX
Grande capacidade de corte. Até Ø 4 mm de fio rígido e Ø 
3,6 mm. feito de aço de mola.
Comprimento 200 mm.

Ref: 323001029,00 €

CORTANTE ARTICULADO COBOLT KNIPEX
Grande capacidade de corte. Até Ø 4 mm de fio rígido e Ø 3,6 mm. feito 
de aço de mola. Com alças ergonômicas de dois componentes e sem 
aro para um manuseio de pressão mais confortável e um trabalho mais 
confortável. Comprimento 200 mm.

Ref: 323001132,00 €
Comprimento 250 mm.

Ref: 3283100239,95 €

SACABOCADOS KNIPEX
Tipo revólver, 220 mm.

Ref: 9401100114,00 €

TENACILLA COBRA KNIPEX

Capacidade: Ø 2 3/4 ”/ 70 mm. em tubos - 60 mm. em nozes. 
Comprimento 300 mm.

Ref: 328405530,00 €
Capacidade: Ø 3-1 / 2 ”/ 90 mm. em tubos - 95 mm. em nozes. 
Comprimento 400 mm.

Ref: 328406050,00 €

Capacidade: Ø 2 ”/ 50 mm. em tubos - 46 mm. em nozes. 
Comprimento 250 mm.

Ref: 328405022,00 €

TENACILLA ALLIGATOR KNIPEX

300 mm.

Ref: 328401924,00 €

Ajuste rápido por botão. Capacidade: Ø 1-1 / 2 ”/ 42 mm. 
em tubos - 36 mm. em nozes. 
Comprimento 180 mm.

Ref: 328404521,00 €

250 mm.

Ref: 328401517,00 €

Pinças para bombas de água.
180 mm.

Ref: 328401716,00 €

24”.

Ref: 654096
41,00 €

12”.

Ref: 654082
16,00 €

LLAVE STILLSON SUPER EGO
Llave clásica para tubo templada y forjada. Mango 
y elementos móviles forjados en acero especial.
Doble tratamiento térmico. 
8”

Ref: 654089

12,00 €
14”.

Ref: 654084
19,00 €

10”.

Ref: 817130
15,00 €

18”.
Ref: 817129

25,00 €
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Alça de fibra. 680 gr.

Ref: 920060077,00 €

MARTELO DE BOLA
ALYCO

Alça de fibra. 910 gr.

Ref: 920060088,00 €

Alça de fibra. 450 gr.

Ref: 920060066,00 €
Alça de fibra. 1 Kg.

Ref: 920060138,00 €
MACETA ALYCO

Alça de fibra. 1,5 Kg.

Ref: 920060128,50 €

Alça de fibra. 20 mm.

Ref: 920060094,00 €
Alça de fibra. 22 mm.

Ref: 920060105,00 €

MARTELO PEÑA ALYCO

Alça de fibra. 25 mm.

Ref: 920060115,00 €

MARTELO ENCOFRADOR
BELLOTA
Mango fibra.

Ref: 1486808222,00 €

MARRETA
BELLOTA
1.000 gr. Mango fibra.

Ref: 14864007
15,00 €

PALETA MADRID COME

200 mm.

Ref: 568720027,00 €

PALETIN COME
Cabo de borracha, 130 mm.

Ref: 568720156,00 €

40 mm.

Ref: 56836002
2,00 €

60 mm.

Ref: 56836004
2,00 €

80 mm.

Ref: 56836006
2,50 €

ESPÁTULA COME

100 mm.

Ref: 56836008
3,00 €

PALETIN COME
Cabo de borracha, 130 mm.

Ref: 568720125,00 €
Cabo de borracha
180 mm.

Ref: 568720017,00 € Cabo de borracha, 130x100 mm.

Ref: 568720057,00 €

PALETA NORTE COME
Cabo de borracha, 115x87 mm.

Ref: 568720047,00 €

PALETA MADRID BELLOTA
Forjado em uma só peça, cabo de madeira. 
190 mm.

Ref: 1487203514,00 €

PALETA NORTE BELLOTA
Forjado em uma só peça, cabo de madeira. 
180 mm.

Ref: 1487204316,00 €

PÁ QUADRADO BELLOTA
Alça de muleta. Nº3

Ref: 1487209616,90 €
PÁ APONTADA BELLOTA
Alça de muleta. Nº3

Ref: 1487208816,00 €
PALOTE JARDIM BELLOTA
Temperado para máxima durabilidade e 
elasticidade. Resistente à deformação. Pintado 
com tinta epóxi. Cabo em faia envernizada.

Ref: 1487210921,00 €
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LIMPEZA TALOCHA BELLOTA
Esfregão para limpar superfícies cerâmicas e 
outros materiais. Mudança rápida. Troca fácil 
de esfregões de acordo com as necessidades. 
Com três durezas. Dimensões 25x150x12 cm. 
Peso 300 gr.

Ref: 1480502012,00 €

PLANO BORRACHA MIXTA BELLOTA
Espátula de azulejos. Esponja de poliuretano 
coberta por uma folha de borracha.

Ref: 1485301812,00 €

PLANO INOX 5861-1 BELLOTA
Aço de alta qualidade e tratamento térmico 
especial, cabo de madeira 150x300 mm.

Ref: 148531509,00 €

VENTOSA VEN-1 PIHER
Com corpo em plástico ABS reforçado. 
Para uso com uma mão. Protetor 
incluído. 20 kg

Ref: 2091000016,00 €

VENTOSA  VEN-2 PIHER
Ventosa dupla de plástico. Corpo em 
plástico referenciado ABS. Cabeças 
flutuantes em hastes e alojamento 
central para fita de nylon. 30 kg

Ref: 209100337,00 €

PLANO AÇO RUBI
6x6 mm. 28 cm. Ref: 1473001

7,00 €
10x10 mm. 28 cm. Ref: 1473004

PLANO AÇO RUBI
30 cm. Cabo de madeira.

Ref: 14530017,00 €

VENTOSA RUBI
A ventosa única RM para superfícies 
rugosas possui chassi de alta 
resistência, em polímero técnico, e 
cabo ergonômico, especialmente 
desenvolvido para aumentar o conforto 
e a segurança no manuseio de ladrilhos 
cerâmicos de grande formato.

Ref: 140005618,00 €

PLANO INOX RUBI
30 cm. Cabo de madeira.

Ref: 14530058,50 €

VENTOSA RUBI
Ventosa a vácuo para ladrilhos, grandes 
formatos e todo o tipo de superfícies. 
Ideal para levantar materiais pesados, 
independentemente do tipo de textura 
da superfície. 
Diâmetro de 20 cm.

Ref: 140005555,00 €

TALOCHA RUBI
Flutua com esponja de poliuretano 
de alta absorção. O modelo PLUS 
tem cortes longitudinais para maior 
desempenho de arraste de sujeira.

Ref: 14380205,00 €

8x8 mm. 28 cm. Ref: 1473003

80 mm. Rotativo.

Ref: 7818700832,00 €

125 mm. Rotativo.

Ref: 7818701354,00 €

80 mm.

Ref: 7818601425,00 €
100 mm.

Ref: 7818601833,00 €
100 mm. Rotativo.

Ref: 7818701140,00 €

PARAFUSO BANCO FAHERMA

125 mm.

Ref: 7818602245,00 €

SPRAY MARCADOR 
MARKER PAINT CRC
500 ml. Amarelo, azul, branco, 
fúcsia e laranja.

Ref: 7781115-1106-
1123-1121-11223,50 €

MARCADOR MARKERPEN CRC
Marcador de tinta permanente. 8 gr. Amarelo, 
azul, vermelho, branco, preto, laranja e verde.

Ref: 77852006-08-
04-09-02-05-073,00 €
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MESA FAT MAX
Pernas de metal que suportam até 455 kg. Grande superfície de trabalho 
de 85x60 cm. Compatível com a gama de pinças de gatilho de todos 
os tamanhos. Alças ergonômicas para transporte e armazenamento. 
Dobrável em segundos para fácil armazenamento, fácil montagem e 
desmontagem e transporte conveniente.

Ref: 892010289,95 €

CARRINHO DE 
OFICINA ALYCO
Medidas: 740x380x780 mm. 
Pega lateral, 3 bandejas de 
730x380x85 mm. 2 rodas g
iratórias + 2 rodas fixas.

Ref: 9231400174,00 €

CAIXA FERRAMENTAS 
METÁLICAS ALYCO
5 Bandejas. 500x200x125 mm.

Ref: 927702134,95 €

CAIXA FERRAMENTAS 
ALYCO
3 bandejas de metal.

Ref: 927700824,95 €

CARRO DE FERRAMENTAS VARO
348 peças variadas. Bancada superior em espuma EVA 
e 7 gavetas grandes que podem transportar até 25 kg 
cada. As duas rodas fixas e duas rodas giratórias fazer o 
carro robusto muito ágil. Cada gaveta também contém 
espuma EVA, para que suas ferramentas fiquem no 
lugar. Medidas: comprimento 75,5 cm. largura 48 cm. 
altura 79 cm. Peso 46,88 kg

Ref: 16329008375,00 €

BOLSA FERRAMENTAS STANLEY
Bolsa de grande abertura em tecido muito resistente com base 
e cantos reforçados para maior durabilidade. Possui vários 
compartimentos internos e externos que permitem melhor 
organização e acesso rápido às ferramentas. Alça ajustável para 
maior conforto. Mede 44,7x27,5x23,5 cm.

Ref: 897700519,00 €
BOLSA SUPORTES DE 
FERRAMENTAS
STANLEY
Para porta-ferramentas e armazenamento. 
Costas acolchoadas. Capacidade de carga 
15 Kg. Medidas: 36x16x44 cm.

Ref: 1236600833,50 €

OFICINA MOVEL ESENTIAL STANLEY
Caixa de ferramentas superior de 45 cm / 18” com organizadores 
de tampa para peças pequenas e fechos de metal com chave 
geométrica para maior segurança. Módulo central removível para 
ferramentas manuais. Compartimento de grande capacidade. 
Rodas de 18cm para melhor manobrabilidade. Alça dobrável para 
maior comodidade.

Ref: 898318333,50 €

OFICINA MOVEL STANLEY
Fabricado em metal e resina de alta qualidade, com rodas de 
17 cm de diâmetro. Composição: Caixa de ferramentas de 20” 
com bandeja removível, arrumação vertical e fechos metálicos 
anti-ferrugem. 2 gavetas de 10 cm de altura com guias de 
precisão. Recipiente grande no fundo.

Ref: 8983148154,95 €

CAIXA FERRAMENTAS PLÁSTICO STANLEY
Alça ergonômica. Organizadores embutidos na tampa. Bandeja 
interna removível. Orifício do cadeado. Com fecho de metal.
Medidas 16”/40 cm.

Ref: 89831858,00 €
Medidas: 19”/48 cm.

Ref: 898318412,50 €
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50,00 €
Ref: 76180015 (TB-CT-114) 

SACO DE SUPORTE FERRAMENTA
ELETRICISTA 
+ CORREA HOMBRO

35,00 €
Ref: 76180014 (TB-CT-02)

BOLSA DE FERRAMENTAS
ENCOFRADOR

18,00 €
Ref: 76180013 (TB-CT-35-L)

SACO DE ALICATES
- GRANDE

20,00 €
Ref: 76180016 (TB-CT-34-B)

BOLSA DE FERRAMENTAS
MEDIDOR / TESTADOR

ClipTech® coloca e retira qualquer cinto. 2 bolsos 
para ferramentas ajustáveis. Alças de ombro 
acolchoadas antiderrapantes. Corrente para fitas 
adesivas. Clipe de fita métrica. Construção robusta 
de 6 camadas. 21 bolsos e laços. Bolso para 
notebook.

ClipTech® coloca e retira qualquer cinto. Coloque sua 
bolsa e ferramentas no chão ou na mesa ao seu lado. 
Construção de 6 camadas para serviços pesados. 
Anel de martelo para serviços extremos. 3 bolsos com 
costuras Clipe de fita métrica personalizado oculto. 
Anel barra de unha. 9 bolsos e laços.

ClipTech® coloca e retira qualquer cinto. Bolso 
ajustável para ferramentas. 4 bolsos e laços. Se 
encaixa alicates com alças grandes. Chaves de 
fenda grandes com ajuste perfeito. Clipe de fita 
métrica. Construção de reforço de bolso.

ClipTech® coloca e retira qualquer cinto. Bolsos 
para telêmetro e cabos de teste. Construção 
robusta com rebite de reforço. 5 bolsos e laços.

ORGANIZAR O SEU
MAIS FERRAMENTAS
RÁPIDO E MAIS
FACILMENTE

USE O QUE
VOÇÊ PRECISA
QUANDO O
VOÇÊ PRECISA

ENGAJE O SUPORTE
DE FERRAMENTAS
EM QUALQUER LUGAR

ENGAJAMENTO OU
SACOS EM
QUALQUER LUGAR

TROQUE OS SACOS DE 
QUALQUER CINTO, SACO, 
ESCADA, PAREDE
OU VEÍCULO

ORGANIZE SEU LUGAR
DE TRABALHO E SEU
VEÍCULOS

25,00 €
Ref: 76180021 (TB-CT-51G)

CINTO ACOLCHOADO PRO PADDED FIVELA
HEAVY DUTY 

SUSPENSÓRIOS ACOLCHOADOS
GELFIT 

™ 

21,00 €
Ref : 76180019 (TB-CT-41P)

Compatível com todas as correias.
Inclui 4 presilhas de cinto. Confortável
O acolchoamento GelFit ™ distribui peso
uniformemente. Correias dianteiras e traseiras ajustáveis. O 
acolchoamento ventilado permite maior conforto. 2 presilhas 
no peito para segurar uma bolsa ClipTech®. Correia de ajuste
o peito e um laço nas costas. Pontos de estresse
reforçado para maior resistência.

Fivela de cinto resistente. Comprimento de cinto 
personalizável. O clipe de extremidade no cinto permite 
que o cinto seja cortado e fornece um acabamento 
limpo com um comprimento personalizado. Adequado 
para o sistema ClipTech®. O amplo acolchoamento 
distribui uniformemente as cargas pesadas. A extensão 
acolchoada com zíper ajusta-se à cintura de 81 cm a 
121 cm.

Compatível com todos
cintos acolchoados 

Toughbuilt®
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BOTA VOLTIO
Bota de segurança eletricista isolada elétrica muito forte e durável. Fabricado isento de componentes metálicos em couro granulado natural hidrorrepelente extra 
grosso de 1ª qualidade. Calçado especial para Eletricistas que possui o que há de mais avançado em I + D + i contra riscos elétricos. Desenvolvido de acordo com 
a PADRÃO EN ISO 50321, específica para calçados isolantes para passagem de corrente. Calçado de segurança com biqueira anti-impacto não metálica certificada, 
extra larga e resistente a 200 Joules, e com sola anti-perfuração têxtil não metálica. Palmilha eletricamente isolante, resistente à abrasão e ao desgaste. Ergonômico, 
adapta-se perfeitamente ao pé com extraordinário conforto, flexibilidade e estabilidade. Sola anti-torção, resistente a óleos e hidrocarbonetos. Possui reforço especial 
na ponte para realização de trabalhos em escadas. Sympatex High2Out membrana impermeável e respirável. Proteção de tornozelo de grandes dimensões com 
acolchoamento anti-fricção. Fecho por meio de lingueta de conforto, reforço e sistema de amarração rápida. Tamanhos 38 a 47.

Ref: 49214211-12-13-14-16-17 74,95 €
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BOTA SOLDAGEM FUSIÓN S3
Bota de segurança semi-redonda especial para soldadura, em pele natural 1ª grão extra grossa, respirável e 
ignífuga. Costuras de fio retardador de fogo. Biqueira não metálica anti-impacto e planta têxtil anti-perfuração. 
Sola de borracha nitrílica especial resistente ao calor extremo (300ºC). Calçado antiestático. Dura larga que 
não prende o pé. Palmilha interna anti-calor com propriedades antibacterianas, antifúngico, antiestático, 
removível e intercambiável. Proteção de tornozelo de grandes dimensões com acolchoamento anti-atrito. 
Fechamento duplo para melhor ajuste e proteção contra fagulhas metálicas. Fechos de contato usando 
VELCRO® industrial de alto desempenho e cordão interno com fole de couro que impede a entrada de objetos 
estranhos. Tamanhos de 40 a 45.

Ref: 49314617-618-619-620-621-62264,95 €

ZAPATERA

SAPATO VITA ECO S3
Calçado confeccionado com materiais reciclados leves e resistentes. Tecido com 
tecnologia ECOLÓGICA. Impermeável (WRU), respirável e fabricado com fio PET 100% 
reciclado. Elevada resistência à abrasão, ao uso diário e ao rasgo. Certificado OEKO-TEX. 
Língua em tecido com tecnologia ECOLÓGICA, acolchoada. Respirável e à prova d’água 
(WRU). Sola em PU + PU (SRC) leve, flexível, resistente e antideslizante. Nova 
Tecnologia “OPTIMAL SOLE”. Palmilha anatómica 100% ecológica e reciclável. 
Removível, antibacteriano, antiestático e antifúngico. Sistema de fechamento com 
cordões ecológicos e impermeáveis. Tamanhos 36 a 47.

Ref: 49314626 a 3759,95 €

ZAPATERA SAPATO SILEX PLUS S3
Bota em couro de grão bovino, impermeável, respirável. 
Calçado livre de metal sem componentes de metal. Fecho com 
atacadores e fole, biqueira extra quadrada, biqueira de plástico 
de fibra plastificada, palmilha têxtil anti-perfuração muito leve 
e flexível, sola dupla densidade injetada diretamente em PU / 
TPU. Tamanhos 36 a 47.

Ref: 49314463-462-251-253-255-
257-258-259-260-265-267-15939,95 €

ZAPATERA

BOTA MARSELLA
Bota de couro impermeável. Solado em PU antideslizante. 
Aço palmilha anti-perfuração. Biqueira de aço 200 J. 
Tamanhos 37 a 48.

Ref: 49214543-44-45-46-
47-48-49-50-51-52-53-5419,95 €

ZAPATERA

SAPATO FORZA SPORTY
Tecido tecnológico ARMOTEX®. Respirável e à prova d’água (WRU). Elevada 
resistência à abrasão, ao uso diário e ao rasgo. Colarinho acolchoado com 
espuma de poliuretano de alta densidade que favorece a mobilidade e o ajuste do 
pé. Sola em PU + PU (SRC) leve, flexível, resistente e antideslizante. 
Biqueira de segurança de alumínio anti-impacto 200J super leve, ergonômica e 
confortável. Planta anti-perfuração têxtil 1100N flexível e leve. Tamanhos 37 a 48.

Ref: 49214043-44-45-46-47-
48-49-50-51-52-53-54-5554,95 €

ZAPATERA

SAPATO SANDRO 02
Sapatos de trabalho esportivos, feitos de couro natural de grão impermeável e 
respirável. Calçado profissional, com foco no setor hoteleiro. Sola ultraleve em 
EVA + Borracha. Palmilha interna termoformada em tecido Coolmax, 
antiestática, antibacteriana e antifúngica. Colarinho e língua acolchoados. 
Certificado OEKO-TEX. Tamanhos 37 a 48.

Ref: 49214589 a 60149,90 €

ZAPATERA
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BOTA ALTA TLALOC
Bota alta antimicrobiana branca com cobertura 100% 
impermeável. Especialmente destinado ao uso pela in-
dústria de carnes, alimentos, etc. Calçado com adição de 
Vibatech®. Antimicrobiano. Por último, não prende o pé. 
Design de sola antiderrapante. Resistência e durabilida-
de extraordinárias. Tamanhos 38 a 47.

Ref: 49214185-87-89-91-93-95-97-98-99-20111,95 €

ZAPATERA

BOTA FUNDICIÓN PLUS S3
Bota de segurança extra quente. Ergonômico e extra largo de último, 
impermeável couro grão natural de 1ª qualidade. Nova Tecnologia 
“OPTIMAL SOLE”. Biqueira de plástico anti-impacto (200J) e planta têxtil 
anti-perfuração não metálica (1100N). Eixo alto sobredimensionado que 
facilita o ajuste. 3M reflexivo, com retrorreflecção certificada. Tamanhos 
de 40 a 45.

Ref: 49214288 a 29354,95 €

ZAPATERABOTA DRAGO TOTALE S3
Bota de alta segurança feita de couro de primeira grão natural extra 
grosso, respirável e à prova d’água. Calçado indicado para trabalhar em 
condições de alta temperatura. Resistência e duração extraordinárias. 
Biqueira não metálica anti-impacto e planta têxtil anti-perfuração. Fecho 
de contacto em VELCRO® industrial de alto rendimento e cordão interior 
com reforço em pele. Tamanhos de 40 a 45.

Ref: 49214527-528-529-557-558-55959,95 €

ZAPATERA

BOTA MONOCOLOR ALTA
Bota de chuva PVC profissional Sola antiderrapante 
com saliências. Sistema de absorção de energia no 
calcanhar, sola isolante ao frio, cano e sola pretos. 
Forro têxtil. Tamanhos 39 a 47.

Ref: 49214022-01-02-
03-04-05-06-23-085,50 €

ZAPATERA BOTA ALTA VERDE
Bota de água de segurança com biqueira de 
aço certificada com resistência ao impacto de 
200 J, palmilha de aço anti-perfuração. Sola 
antiderrapante com saliências e isolamento a 
frio, sistema de absorção de energia no salto, 
haste verde e sola preta. Tamanhos 38 a 47

Ref: 49214500-180-182-184-
186-188-190-195-194-19610,50 €

ZAPATERA
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BOTA PEL AGRO O2 WR BELLOTA
Isola perfeitamente do frio e da umidade, 
permitindo liberdade de movimentos. O 
sistema Grip fornece a sola com um
capacidade total de aderência em qualquer 
terreno. Com membrana impermeável Água 
Prof. Tamanhos 38 a 47.

Ref: 14863001 a 301057,90 €

SAPATO FLEX BELLOTA
Biqueira de segurança em fibra de vidro e palmilha têxtil 
não metálica anti-perfuração. Biqueira anti-abrasão e área 
posterior para maior resistência a choques e arranhões. Sola 
SRC de dupla densidade PU + PU. Tamanhos 38 a 47.

Ref: 14114089 a 409842,00 €

BOTA BAIO SAFETOP
Fabricado em camurça de alta resistência. Sola em EVA 
cimentada e borracha nitrílica. Sem peças de metal. Entressola 
em kevlar® de alta resistência, anti-perfuração até 1100N (P). 
Biqueira composta (resistência 200J). Resistente a hidrocarbo-
netos, óleos e álcalis (FO). Tamanhos 39 a 47.

Ref: 38614164 a 418638,95 €

BOTA ERANDIO
Bota preta em material nobuck. ESD antiestático: válido para a 
indústria de microeletrônica e zonas ATEX. Sola bicomponente em 
PU e borracha nitrílica. Palmilha antibacteriana confortável e forro 
interior em tecido absorvente acolchoado. Biqueira de composto de 
alta resistência (200J), super leve e ultraflexível. Antiestático (A) e 
antiderrapante (SRC). Entressola anti-perfuração em Kevlar® até 
1100N (P). Tamanhos 38 a 47.

Ref: 38614162 a 419744,95 €

SAFETOP BOTA PEL 72300
Biqueira e palmilha anti-perfuração metálicas. Resistente 
à infiltração de água. O tecido possui um tratamento 
hidrorrepelente que repele a água. Para trabalhos que 
requeiram calçado de segurança. Tamanhos 38 a 47.

Ref: 14841161 a 117019,90 €

BELLOTA
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LUVA REFLECTOR
Luva de poliamida amarela, 
revestida com látex áspero 
cinza. Tamanhos 8-9-10.

Ref: 42236090-91-922,25 €

JUBA
LUVA “FEEL & GRIP 
ANR”
Trabalho de construção. Montagem indus-
trial. Agricultura. Uso geral O desenho da 
palma com micro ventosas proporciona 
excelente aderência em ambientes secos e / 
ou úmidos Luvas com tratamento Actifresh® 
que previne os maus odores e elimina bac-
térias produzidas pelo suor e o tratamento 
Sanitized® que previne irritações cutâneas. 
Tamanhos 8-9-10.

Ref: 42236315-18-193,50 €

JUBA

LUVA “FEEL & GRIP 
SPLASH”
Toque extra. Aderência sólida em 
ambientes secos e molhados Boa 
resistência a abrasão e perfuração, 
maior durabilidade. Recomendado para 
trabalhos de construção e alvenaria 
agrícola e jardinagem, montagem 
industrial e manutenção. Tamanhos 
9-10-11.

Ref: 42206054-55-563,25 €

JUBA

LUVA “H251NT”
O suporte de fibra de poliéster / algodão 44% 
reciclado é composto por 25% de poliéster 
reciclado e 19% de algodão reciclado. Aderência 
sólida em ambientes secos e molhados. Boa 
resistência à abrasão, maior durabilidade. 
Resistente ao contato com o calor (250ºC por 
15”). Recomendado para construção, pedreiras, 
manuseamento de pedra e ardósia, indústria 
cerâmica, trabalhos de jardinagem e silvicultura, 
agricultura, trabalhos de vergalhão e recolha de 
resíduos. Tamanhos 7-8-9-10-11.

Ref: 42206057 a 60611,60 €

JUBA LUVA “H265NT”
Perfeito e com um toque excepcional. O suporte de poliéster 
chega em 49% das garrafas PET recicladas, portanto, sua 
produção reduz a geração de resíduos contribuindo para 
o desenvolvimento da economia circular. Oferece grande 
flexibilidade e conforto extra, adaptando-se perfeitamente à 
mão. Boa resistência à abrasão, maior durabilidade. Fornece 
uma aderência sólida em ambientes secos e molhados. Com 
blister individual para ponto de venda. Recomendado para 
uso geral, manipulações sem risco de corte que exijam tato, 
linhas de montagem, automotivo, logística e almoxarifado, 
instalações e manutenção leve. Tamanhos 8-9-10.

Ref: 42206062 a 60642,00 €

JUBA

LUVA “H5300”
Oferece grande flexibilidade e boa 
resistência à abrasão. Fornece uma 
aderência sólida em ambientes secos 
e molhados. Polegar revestido para 
proteção adicional (área de alto 
desgaste). Recomendado para trabalhos 
com manuseio de objetos secos ou 
levemente úmidos, construção e 
alvenaria, pisos e ferragens, serviços 
de limpeza, agricultura, bricolagem. 
Tamanhos 9 a 10.

Ref: 42206043 a 60442,75 €

JUBA

LUVA “ECO-PU” 14210
Bom toque e respirável. Flexível. Cor 
escura para ambientes sujos. Saco 
neutro individual. Recomendado para 
DIY, armazenamento e substituição, 
manuseio, montagem e montagem 
de peças em local seco, ligeiramen-
te úmido ou lubrificado. Tamanhos 
8-9-10.

Ref: 42236356 a 580,80 €

JUBA
LUVA “ECO BPU” 1400
Bom toque e respirável. Flexível. Cor 
escura para ambientes sujos. Bolsa neutro 
individual. Recomendado para. Faça você 
mesmo, armazenamento e substituição, 
manuseio, montagem e montagem de 
peças em ambientes secos, ligeiramente 
úmidos ou oleosos. Tamanhos 6-7-8-9-10.

Ref: 4223635-108-098-099-1011,00 €

JUBA
LUVA “NINJA LITE”
Poliuretano de qualidade extra. Mais
resistência aos ambientes ligeiramente
oleada ou untada. Recomendado 
para montagens leves, consertos de 
eletrodomésticos, oficinas automotivas e 
mecânicas, montagem e manutenção de 
caldeiras e ar condicionado. Tamanhos 
6-7-8-9-10.

Ref: 42236078-79-75-76-772,50 €

JUBA
LUVA “ECO NIT”
Boa aderência em ambientes secos,
úmido e oleoso. Nitrilo de qualidade 
extra. Cor escura para ambientes 
sujos. Com bolsa individual para 
ponto de venda. Recomendado para 
construção e alvenaria, oficinas 
industriais e automotivas, oficinas 
mecânicas, reparos de máquinas e 
montagens leves. Tamanhos 8-9-10.

Ref: 42236093-94-951,50 €

JUBA
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LUVA “JUNIT”
Nitrilo de qualidade extra. Boa resistência 
à abrasão. Impermeável na área coberta. 
Ergonomia máxima. Excelente aderência 
em superfícies secas, molhadas, oleosas 
ou gordurosas. Com bolsa individual para 
ponto de venda. para construção e 
alvenaria, oficinas industriais e 
automotivas, oficinas mecânicas, conserto 
de máquinas, usinagem de peças, serviço 
público, Uso alimentar. Tamanhos 8-9-10.

Ref: 42236070 a 722,00 €

JUBA LUVA “H5520RF”
Grande flexibilidade e conforto. To-
talmente revestido com uma primeira 
camada de nitrila impermeável e 
segunda camada de nitrila arenosa na 
palma da mão que proporciona maior 
aderência em ambientes secos, úmidos 
e oleosos. Resistente ao calor de 
contato, 100º C durante 15 segundos. 
Excelente resistência a abrasão, maior 
durabilidade. Adequado para dispositi-
vos de toque. Tamanhos 8-9-10.

Ref: 42206065 a 672,90 €

JUBA
LUVA “ECO-NIT FOAM”
H111801
Poliuretano de qualidade extra. Mais
resistência a ambientes levemente 
untada com óleo ou graxa. Recomendado
para montagens leves, consertos de 
eletrodomésticos, oficinas automotivas e 
mecânicas, montagem e manutenção de 
caldeiras e ar condicionado. Tamanhos 
7-8-9-10.

Ref: 42236125-26-27-282,00 €

JUBA

LUVA “ECO-NIT FOAM”
H111805
Grande flexibilidade e conforto. Totalmente 
revestido com uma primeira camada de 
nitrila impermeável e a segunda camada 
de nitrila arenosa na palma da mão que 
proporciona maior aderência em ambientes 
secos, úmidos e oleosos. Resistente ao 
calor de contato, 100º C por 15 segundos. 
Apto a dispositivos de toque. Tamanhos 
8-9-10.

Ref: 42237001-102-1032,50 €

JUBA

LUVA “AGILITY DOTS”
Leve e flexível, excelente adaptabilidade. 
Maior aderência e durabilidade devido a
pontos de nitrilo na palma da mão. Pre-
cisão na presença de óleos e gorduras.
Recomendado para automotivo, oficinas 
mecânicas, montagem de móveis,
manutenção e montagem precisas,
logística e armazéns e indústria metalúr-
gica. Tamanhos 8-9-10.

Ref: 42236161 a 632,40 €

JUBA
LUVA “H5111PLU”
A fibra Ingenia é um fio ecológico 
fabricado por meio de um processo 
biotecnológico. Ele contém 37% de in-
gredientes de fontes renováveis   e sua 
produção requer 30% menos energia 
do que os polímeros comumente 
usados, reduzindo, por sua vez, 63% 
menos emissões de CO2. Tamanhos 
8-9-10.

Ref: 42206068 a 702,90 €

JUBA
LUVA “AGILITY FC NFT”
Nitrilo NFT, qualidade máxima.
Respirabilidade. Grande resistência
à abrasão, maior durabilidade.
Fornece uma aderência sólida
ambientes secos, ligeiramente
úmido ou oleoso. Tamanhos 7-8-9-10.

Ref: 42236039-55-56-573,25 €

JUBA
LUVA “AGILITY BLUE”
Totalmente revestido para maior es-
tanqueidade. Correia elástica no pulso 
para um melhor ajuste. Boa resistência 
mecânica e durabilidade. Resistência ao 
calor por contato (100ºC por 15 ”).
Proporciona uma aderência sólida em 
ambientes secos, ligeiramente úmidos e 
oleosos. Tamanhos 8-9-10.

Ref: 42236981-82-844,00 €

JUBA

LUVA “AGILITY TOUCH”
Este revestimento inovador obtém a flexibilidade e a 
sensação do poliuretano e a resistência mecânica do 
nitrilo. Excelente aderência em ambientes secos, úmidos e 
ligeiramente oleosos graças à tecnologia T-Touch. Excelente 
resistência à abrasão, maior durabilidade. Tamanhos 8-9-10.

Ref: 42210302-303-3042,70 €

JUBA LUVA “AGILITY BRUSH”
Proporciona uma aderência sólida em ambientes 
secos, ligeiramente úmidos ou oleosos. 
Acabamento interior aveludado que proporciona 
excelente conforto em condições de frio 
moderado. Tamanhos 8-9-10.

Ref: 42236033-35-373,25 €

JUBA LUVA “ECO-NIT” B113131
Boa aderência em ambientes secos, molhados 
e oleosos. Versão econômica industrial. Para 
manuseio e montagem de peças pequenas. 
Automotivo. Construção. Montagem leve.
Tamanhos 6-7-8-9-10.

Ref: 42236104-109-114-115-1161,00 €

JUBA
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LUVA SOLDADOR 
“H408”
Couro de qualidade extra. Resistente 
ao calor por contato (100ºC por 15 
segundos). Excelente comportamento 
a chamas e pequenos salpicos. Muito 
confortável graças ao seu forro interior 
de algodão na palma e nas costas. Cos-
turado com linha de para-aramida para 
maior durabilidade. Costuras protegidas. 
Recomendado para trabalhos de solda-
gem levemente agressivos, trabalhos de 
manutenção geral e trabalhos mecâni-
cos. Tamanhos 10.

Ref: 422060717,00 €

JUBA

LUVA “MECANIX”
Fecho de alça ajustável no punho. Po-
legar tátil, dedo médio e indicador para 
uso na tela. Preenchimento de espuma 
nas articulações para maior proteção 
contra choques. Confortável e respirável.
Palma em couro sintético que propor-
ciona respirabilidade. Reforços de PVC 
na palma da mão para maior aderência 
e resistência à abrasão. É vendido com 
blister individual para ponto de venda. 
Tamanhos 8-9-10.

Ref: 42236072-73-747,90 €

JUBA
LUVA “MECANIX CUT”
Fecho de alça ajustável. Abra o polegar, 
os dedos indicador e médio para aumen-
tar a destreza. Palma em couro sintético 
que proporciona respirabilidade. Elastano 
nas costas oferece maior flexibilidade. 
Reforços de PVC na palma da mão para 
maior durabilidade. É vendido com 
blister individual para ponto de venda. 
Tamanhos 8-9-10.

Ref: 42236075-76-777,50 €

JUBA
LUVA “K-ROCK E”
Reforço entre o polegar e o indicador 
que proporciona maior resistência ao 
desgaste. Resistente ao contato com 
o calor, 100ºC por 15 ”. Boa aderência 
em ambientes secos, úmidos e oleosos. 
Excelente resistência à abrasão. Maior 
durabilidade. Adequado para uso com 
dispositivos de toque. Tamanhos 8-9-10.

Ref: 58400606-603-6024,50 €

JUBA

LUVA “K-ROCK D”
Suporte perfeito com tecnologia
Têxtil K-ROCK®, que proporciona 
toque, leveza, flexibilidade e conforto. 
Excelente aderência em situações secas 
e molhadas graças ao seu design de 
micro-sucção na palma da mão. Reves-
timento de látex ecológico, pois nenhum 
aditivo ou produto químico é usado em 
seu processo fabricação. Boa resistência 
à abrasão, maior durabilidade. 
Tamanhos 8-9-10.

Ref: 42206078 a 60803,25 €

JUBA
LUVA “FEEL & GRIP 
WINTER”
Sem pontos. Aderência sólida em 
ambientes secos e molhados. Boa 
resistência à abrasão e perfuração, maior 
durabilidade. Polegar totalmente
Revestido para proteção adicional em 
área exposta a solavancos e cortes (15% 
dos acidentes de corte acontecem nessa 
área). Revestimento interno em vulrizo 
que ajuda a manter a temperatura das 
mãos estável em ambientes frios (até 
0ºC). Tamanhos 8-9-10.

Ref: 42206081-82-834,00 €

JUBA

LUVA “H624NT”
Esta luva foi desenvolvida incorporando 
nanomateriais ecológicos que aceleram 
a biodegradação da nitrila. Possui 
capacidade de autodestruição por meio de 
um processo 100% biológico. Resistente 
a solventes. Sem aglomeração. Adequado 
para uso alimentar. Resistência química. 
Tamanhos 8-9-10.

Ref: 58405203-04-052,00 €

JUBA LUVA “NITRI-FIT”
Luva de nitrilo em uma peça, sem 
costura, com suporte de náilon (8 fios). 
Devido ao seu tecido elástico, adapta-se 
a qualquer tipo de mão, muito con-
fortável e leve. Cool back que permite 
manter a mão em uma temperatura 
adequada. O punho é elástico e ajusta-
se bem ao pulso. Tamanhos 8-9-10.

Ref: 38612015 a 180,75 €

LUVA “DRIVER”
Polegar de asa. Versão econômica.
Ofrece um bom toque e respirabilidade. 
Calor de contato (100ºC para 15 ”). 
Tamanhos 8-9-10-11.

Ref: 42236341-42-43-442,45 €

JUBA LUVA “TUFF ”
Couro de qualidade extra, adequado para trabalhos 
em que o toque é necessário. Elástico no pulso 
para uma melhor aderência. Recomendado para 
montagem, automotivo, agricultura e jardinagem. 
Tamanhos 8-9-10.

Ref: 42236048-49-503,70 €

JUBA

SAFETOP
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JAQUETA “CUARZO”
Casaco à prova de vento com forro interior de micro 
polar e membrana TPU. Tecido de camada tripla. 
Punho ajustável no interior e fecho ajustável no 
exterior. Possui dois bolsos frontais com zíper. Elástico 
interior ajustável na altura do quadril. 96% poliéster / 
4% elastano 330 gr / m2. Tamanhos S-M-L-XL-XXL-3XL. 
Cores preto ou cinza.

Ref: 20306085 a 609624,95 €

MARCA

JAQUETA “FREYA”
Casaco muito leve e confortável. Design ergonômico e casual. 
Razão perfeita: térmico vs. peso. Ideal para trabalhos que 
exigem leveza e agilidade. Desenho do tórax para maior mobi-
lidade e torção. Punhos e cintura ajustáveis   com contorno pe-
rimetral elástico. 2 bolsos externos, 2 bolsos internos. Fecho 
frontal vertical com zíper visível, feito de poliéster tipo espiral 
de 6 mm, com batente na gola alta e alça de fácil detecção. 
Composição: exterior: 100% poliéster (80 gr./m2). Tamanhos 
S-M-L-XL-XXL-3XL. Cores azul marinho ou preto.

Ref: 20306067 a 607821,90 €

MARCA

PARKA CLASICA “SIROCO”
Casaco à prova de vento com forro interior de micro 
polar e membrana TPU. Tecido de camada tripla. Punho 
ajustável no interior e fecho ajustável no exterior. Possui 
dois bolsos frontais com zíper. Elástico interior ajustável na 
altura do quadril. 96% poliéster / 4% elastano 330 gr/m2. 
Cor da Marinha. Tamanhos S-M-L-XL-XXL-3XL.

Ref: 20306162 a 616724,95 €

MARCA

CAÇADORA “NAUTIC”
Leve, confortável e confortável. Gola alta para 
maior aquecimento, capô retrátil na gola, cárcere 
contra vento curto atrás do zíper. Forro externo, 
nylon taslon / AC 228T, acolchoamento 100% 
poliéster, forro polar 260 gr. Tamanhos S-M-L-XL-
XXL. Cores azul marinho ou preto.

Ref: 20306017-09-01-02-0333,00 €

MARCA

Ref: 20306168-69-70-71-72

CAMISOLA “1288 JS PRO”
Moletom muito confortável e leve. Capuz que proporciona estética 
casual e casaco na cabeça. Interior nu que oferece maciez, 
conforto e retém o calor. Ajuste do punho com elástico canelado 
de 6 cm. 2 bolsos externos com bolsa diáfana tipo “bolsa canguru” 
e abertura diagonal de 45º para fácil acesso e grande capacidade. 
1 bolso externo localizado no centro do tórax até o pescoço, com 
bolsa localizada à esquerda do usuário, com fecho e abertura 
com zíper plástico de visão espiral de 6mm, azul marinho, e 
com carcela. Tamanhos M-L-XL-XXL.

16,50 €

MARCA

Ref: 20306097-98-99-100

COLETE “LYTIR”
Colete feito de tecido softshell de folha tripla. Padrão 
retilíneo do tronco para facilitar a mobilidade do tronco 
e do quadril. Costura dupla para união de peças para 
maior resistência. Medida especial entre ombros que 
facilita a mobilidade dos braços. 2 bolsos externos. 
2 bolsos bucais interiores horizontais, 1 bolso bucal 
externo inclinado vertical. Tamanhos S- M-L-XL-XXL-3XL.

19,95 €

MARCA

Ref: 20306101-02-03-04-05-06

PARKA “MISTRAL”
Parka muito quente. Tecido Oxford, folha interior de polar que 
proporciona maior calor. Capuz de tamanho ajustável por velcro, 
viseira e forro interno, retrátil com 2 pontos de fixação extra tipo 
snap. Detalhes reflexivos decrescentes no corte frontal e traseiro 
do jugo e no corte da meia manga superior. Ajuste do manguito. 
2 bolsos externos com fecho de correr. 1 bolso externo no peito. 
Fecho frontal vertical por zíper. Sistema de ajuste de cintura tipo 
Tanca dentro da vestimenta. Tamanhos S-M-L-XL-XXL.

44,95 €

MARCA

Ref: 20306113-14-15-16-17
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BATA AZULINA B7100
Túnica masculina com gola de lapela e fecho 
central com quatro botões a condizer. Uma 
bolsa de peito e duas laterais de plástico. Manga 
comprida. Cinto nas costas. 65% poliéster 35% 
algodão. Tamanhos 50 a 64

Ref: 21809037 a 4412,95 €

WORKTEAM

CAÇADORA COMBI WF5821
Casaco tricolor com acabamentos de alta visibilidade. Gola alta com fecho de 
gancho e zíper em nylon e ganchos escondidos por falsa aba. Rede para regular 
a transpiração nas axilas. Duas malas peitorais internas com carteira de velcro. 
Dois bolsos laterais internos com zíper. Peça combinada nos ombros com remate 
duplo. Punho elástico. Elástico nas laterais da cintura. Fecho na cintura. 65% 
poliéster 35% algodão. Tamanhos M-L-XL-XXL.

Ref: 21809114 a 1722,50 €

CALÇAS COMBINADAS WF5852
Calça tricolor com reforços, abertura nas pernas e debrum de alta visibilidade. 
Duas malas laterais com abertura oblíqua, duas malas cargo com carteira de vel-
cro. Duas malas traseiras interiores com carteira de velcro. Carteiras com rebordo 
duplo. Reforço com fecho de correr para joelheiras de protecção. Reforço do 
assento. Abertura para as pernas com fecho de pressão. Elástico nas laterais da 
cintura. Correias de cinto. Fecho de gancho e fecho de correr. 65% poliéster 35% 
algodão. Tamanhos de 40 a 56.

Ref: 21809118 a 2621,90 €

WORKTEAM
WORKTEAM

CAMISOLA COMBINADA S7551
Moletom combinado com gola alta e zíper de náilon 
com fechamento reverso. Cubra as costuras dentro 
da gola e aba protetora interna virada para cima, 
cobrindo o zíper. Duas bolsas interiores com fecho 
de correr. Manga com punho elástico e abertura 
para o polegar. Costuras planas que evitam o atrito. 
Design estilizado e adaptável ao formato do corpo. 
Ideal para a prática de esportes. 90% poliéster 10% 
elastano. Tamanhos S-M-L-XL.

Ref: 21863001-02-03-0416,50 €

WORKTEAM
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FATO CINZENTO GRANATE C4504
Mergulhador combinado com destaques contrastantes. Fecho de 
correr em nylon com gola alta e duplo puxão e ganchos ocultos 
por aba falsa. Duas malas peitorais internas sobrepostas com zíper 
oculto em nylon, duas malas de plastón com abertura oblíqua e 
debrum nas laterais, uma mala cargo lateral com carteira de velcro 
e debrum em contraste. Uma sacola de plástico com debrum. 
Punho elástico. Cintura combinada com elástico nas costas. 65% 
poliéster 35% algodão. Tamanhos de 50 a 66.

Ref: 21809080 a 8824,95 €

JAQUETA WORKSHELL S9482
Jaqueta Workshell com fitas reflexivas. Gola alta e fechamento reverso em nylon com zíper. 
Aba protetora interna virada para cima cobrindo o zíper. Duas bolsas laterais internas com 
zíperes de nylon. Duas fitas reflexivas segmentadas e adesivas no peito e nas mangas. 
Duas fitas costuradas nas laterais e nas costas. Fita decorativa personalizada no ombro. 
Punho ajustável com velcro. Cordão elástico com peça regulável na parte inferior. Tecido à 
prova de vento, repelente de água e resistente ao rasgo com membrana interior respirável 
e isolante e interior de elevada capacidade térmica. Tecido interior super macio, com forro 
em malha na frente. 100% Poliéster. Tamanhos S-M-L-XL-XXL-3XL.

Ref: 21809108 a 1344,90 €

SUÉTER POLAR AZUL S4002
Jaqueta polar ‘segunda pele’ com gola alta. Fecho de correr em nylon. Aba 
protetora interna virada para cima cobrindo o zíper. Leve, confortável e 
desportivo, muito quente. 100% Poliéster. Tamanhos S-M-L-XL-XXL-3XL.

Ref: 21809089 a 9410,95 €

WORKTEAM

SUÉTER PRETA BÁSICA S5505
Moletom clássico de gola redonda com costura em V 
extravagante. Cubra as costuras dentro da gola e costuras 
reforçadas. Acabamento interior macio e quente. Decote, 
punhos e cintura elásticos em malha canelada. 65% po-
liéster 35% algodão. Tamanhos S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL.

Ref: 21809095 a 10112,95 €

WORKTEAM

WORKTEAMWORKTEAM
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CAÇADORA REFLETIVO PRETA S9203
Jaqueta Workshell com fitas reflexivas. Gola alta e fechamento reverso em nylon com 
zíper. Aba protetora interna virada para cima cobrindo o zíper. Duas bolsas laterais 
internas com zíperes de nylon. Duas fitas reflexivas segmentadas adesivas no peito e 
nas mangas. Duas fitas costuradas nas laterais e nas costas. Fita decorativa persona-
lizada no ombro. Punho ajustável com velcro. Cordão elástico com peça regulável na 
parte inferior. Tecido à prova de vento, repelente de água e resistente ao rasgo com 
membrana interior respirável e isolante e interior de elevada capacidade térmica. Tecido 
interior super macio, com forro em malha na frente. 100% Poliéster. Tamanhos S-M-L-
XL-XXL-3XL.

Ref: 21809102 a 0741,50 €

COLETE PRETO VERMELHO C3602
Colete em tecido Oxford com ajustes laterais, 
combinado e com fitas reflexivas. Decote em V e 
fecho de correr em nylon. Uma bolsa com fecho 
vertical e uma bolsa de plástico com carteira de velcro 
no peito. Sistema de fixação especial para estações. 
Dois bolsos laterais com fita reflectora, fole e fecho de 
correr. Bolsa nas costas com fecho de correr. Fivelas 
laterais ajustáveis. Duas fitas reflexivas no peito e nas 
costas com uma peça central de alta visibilidade. Cor-
tado com viés contrastante. Forro interno em malha 
100% poliéster. Tamanho único.

Ref: 2180907221,90 €

JAQUETA ALTA VISIBILIDADE C2710
Jaqueta de tecido elástico, combinada com fitas reflexivas segmentadas. Gola 
da camisa e fecho de correr em nylon escondido por uma aba falsa com velcro. 
reforço combinado sobre os ombros. Duas bolsas internas inclinadas com bolso 
de encaixe escondido Duas fitas reflexivas segmentadas e adesivas no peito, 
costas e mangas. Punho elástico. Fecho de velcro na cintura. Ajuste de velcro 
nas laterais. 65% poliéster 35% algodão / A.V. 50% poliéster 50% algodão. 
Tamanhos S-M-L-XL-XXL-3XL.

Ref: 21809045 a 5029,95 €

CALÇAS C2717 PRETO
Calças com fitas reflexivas segmentadas. Dois 
sacos laterais com abertura oblíqua, dois sacos 
laterais interiores com carteira com fecho oculto. 
Duas bolsas traseiras com pregas no fundo e 
carteira com fecho oculto. Duas fitas reflexivas 
segmentadas adesivas a quente nas presilhas das 
pernas. Fita decorativa personalizada em bolsa 
traseira. Elástico nas laterais da cintura. Fecho de 
botão de metal e fecho de correr. 65% poliéster 
35% algodão. Tamanhos S-M-L-XL-XXL-3XL.

Ref: 21809051 a 5624,95 €

CALÇAS LISO PRETO C2911
Calças com pesponto triplo com fitas refletoras. 
Duas malas reforçadas com abertura lateral oblíqua, 
um bolso para relógio, duas malas cargo laterais 
com reforço inferior e carteira de velcro. Duas malas 
traseiras com fole inferior e carteira com velcro. 
Reforço com carteira de velcro para joelheiras de 
proteção. Duas fitas reflexivas de diferentes tamanhos 
nas pernas. Cintura com ajuste lateral de velcro. 
Correias de cinto. Anel. Fecho de botão de metal e 
fecho de correr. 65% poliéster 35% algodão. 
Tamanhos 40 a 56

Ref: 21809063 a 7124,95 €

WORKTEAM

WORKTEAM

WORKTEAM WORKTEAM

WORKTEAM
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JAQUETA ALTA VISIBILIDADE S9201
Combinado com fitas reflexivas. Gola alta com interior combinado e fecho de correr 
em nylon invertido. Duas bolsas laterais internas com zíperes de nylon. Duas fitas 
reflexivas segmentadas e adesivas no peito e nas mangas. Duas fitas costuradas 
nas laterais e nas costas. Fita decorativa personalizada no ombro. Punho ajustável 
com velcro. Tecido à prova de vento, repelente de água e resistente ao rasgo. 100% 
Poliéster. Tamanhos S-M-L-XL-2XL-3XL

Ref: 21827046-47-48-52-53-5439,95 €

CAÇADORA ALTA VISIBILIDADE C4110
Jaqueta combinada com alta visibilidade e fitas reflexivas. Gola da 
camisa e fecho de correr em nylon escondido por uma aba falsa com 
velcro. Duas bolsas internas no peito com fecho de nylon. Duas fitas 
reflexivas no peito, costas e mangas com uma peça central de alta 
visibilidade. Punho elástico. Fecho de velcro na cintura e elástico 
nas laterais. 65% poliéster 35% algodão / A.V. 50% poliéster 50% 
algodão. Tamanhos M-L-XL-2XL.

Ref: 21827033-34-35-3618,95 €

CALÇAS ALTA VISIBILIDADE C4018
Pantalón tricolor con refuerzos, abertura en perneras y vivos de alta 
visibilidad. Dos bolsos de abertura inclinada en los costados, dos 
bolsos laterales de carga con cartera de velcro. Dos bolsos traseros 
interiores con cartera de velcro. Carteras rematadas con doble vivo. 
Refuerzo con cierre de cremallera para rodilleras de protección. 
Refuerzo en culera. Abertura en perneras con cierre de corchetes. 
Elástico en los laterales de la cintura. Trabillas. Cierre de corchete y 
bragueta de cremallera. 65% poliéster 35% algodón. Tallas 40 a 52.

Ref: 21810032-33-34-36-37-38-3914,95 €

POLAR MARINO AMARELO C4020
Jaqueta de lã combinada com fitas reflexivas. Parte superior de alta 
visibilidade. Gola alta e fecho de correr em nylon. Uma bolsa no peito e 
duas bolsas laterais internas com zíperes de náilon. Uma fita reflexiva no 
peito e nas costas. Punho elástico. Cordão elástico com peça ajustável 
na bainha. 100% Poliéster. Tamanhos S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL.

Ref: 21809073 a 7924,50 €

WORKTEAM

CALÇAS ALTA VISIBILIDADE C2718
Calças com fitas reflexivas segmentadas. Duas bolsas com abertura oblíqua 
nas laterais e uma bolsa lateral com prega inferior e carteira com velcro. 
Duas bolsas traseiras e uma bolsa de espátula, uma com carteira de 
velcro e uma bolsa de espátula. Correia de suporte do martelo. Duas fitas 
reflexivas segmentadas adesivas a quente em alças de perna com peça 
central inclinada de alta visibilidade. Elástico nas laterais da cintura. Fecho 
de botão de metal e fecho de correr. 65% poliéster 35% algodão / A.V. 
50% poliéster 50% algodão. Tamanhos S-M-L-XL-XXL-3XL.

Ref: 21809057 a 6221,90 €

WORKTEAM

WORKTEAM

WORKTEAM

WORKTEAM



-54--54- Impostos não incluídos

CAÇADORA “TOP RANGE”
Casaco multibolsos com punhos elásticos, cintura 
elástica, fecho de correr e velcro com carcela. 65% 
poliéster / 35% lona de algodão e detalhes em 
poliéster / PU a 600d. Tamanhos S-M-L-XL-XXL-3XL.

Ref: 42225000-01-02-03-04-3634,50 €

JUBA

CALÇAS “TOP RANGE”
Calças multibolsos com cintura elástica, fecho de 
correr e velcro com carcela. 65% poliéster / 35% 
lona de algodão e detalhes em poliéster / PU a 
600d. Tamanhos XS-S-M-L-XL-XXL-3XL.

Ref: 42210009-08-01-02-03-04-1124,95 €

JUBA

PÓLO “TOP RANGE”
Bolso no peito. 100% algodão 210 gr/m². Cor 
preto-laranja. Tamanhos S-M-L-XL-XXL-3XL.

Ref: 42240027 a 3213,50 €

JUBA

CAZADORA “CANADA”
Acolchoado. Tecido impermeável. Capuz escondido 
dentro da gola. Punhos ajustáveis   com fita de 
fechamento automático. Fecho de correr frontal e 
botão de pressão. Possui 3 bolsos frontais com fecho 
de correr, dois na frente e um no peito. Bolso interno. 
Proteção contra chuva. 100% poliéster acolchoado, 
100% poliéster. Tamanhos S-M-L-XL-XXL-3XL.

Ref: 42206036 a 4059,90 €

JUBA
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SUÉTER “COLUMBUS”
Suéter Oxford de poliéster com reforços nos 
ombros. Fecho de correr no peito e bolso superior 
com fecho de correr. Cordão elástico inferior para 
um melhor ajuste. 100% poliéster de 380 gr / m². 
Preto. Tamanhos S-M-L-XL-XXL-3XL.

Ref: 42246090 a 9529,90 €

JUBA
JAQUETA “NEW ASTON”
Casaco à prova de vento com forro interior de micro polar e 
membrana TPU. Tecido de camada tripla. Punho ajustável no 
interior e fecho ajustável no exterior. Possui dois bolsos fron-
tais com zíper. Elástico interior ajustável na altura do quadril. 
96% poliéster / 4% elastano 330 gr/m2. Preto. Tamanhos 
S-M-L-XL-XXL-3XL.

Ref: 42246096 a 10137,50 €

JUBA

CAÇADORA “SAILOR”
Jaqueta piloto 100% nylon / tecido PU 
com forro interno 100% poliéster e 
acolchoamento 100% poliéster. Marino. 
Tamanhos S-M-L-XL-2XL-3XL.

Ref: 42225108 a 1329,90 €

JUBA

JAQUETA “RIVER”
Tecido blusão de 3 camadas com uma membrana interna 
que torna a peça respirável e à prova d’água. Fecho de correr 
frontal e velcro. Punho com fecho de velcro para melhor ajuste 
ao pulso. Quatro bolsos frontais com zíper e um bolso de 
manga. Alça ajustável do capô. 94% poliéster, 6% elastano, 
TPU, camada interna. Verde. Tamanhos S-M-L-XL-2XL-3XL.

Ref: 42206084 a 8939,90 €

JUBA
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CAÇADORA CARGO 
BICOLOR “L500”
Reforços tergal, joelho e virilha, 
fecho de correr, vários bolsos. Cor 
marinha. Tamanhos 48 a 66.

14,00 €

VESIN

Ref: 60606020-29

CALÇAS CARGO 
BICOLOR “L500”
Reforços tergal, joelho e virilha, 
fecho de correr, vários bolsos. Cor 
marinha. Tamanhos 38 a 64

14,95 €

VESIN

Ref: 60610130 a 143

SUÉTER PESCOÇO
VOLTA “JCCB201”
Reforços tergal, joelho e virilha, 
fecho de correr, vários bolsos. 
Cor marinha. Tamanhos XS-S-M-
L-XL-2XL-3XL

14,95 €

VESIN

Ref: 60606071-72-
73-74-75-76-77

SUÉTER PESCOÇO
VOLTA “JCRB401”
Reforços tergal, joelho e virilha, fecho 
de correr, vários bolsos. Cor marinha. 
Tamanhos S-M-L-XL-2XL

13,95 €

VESIN

Ref: 16107192-91-90-93-94

FATO “L500” AZULINA
Exterior Tergal, interior com enchimento 
e forro polar, fecho de correr central com 
carcela e fechos de pressão. Tamanhos 
48 a 66

14,95 €

VESIN

Ref: 60610049 a 61

COLETE “L4000”
Exterior Tergal, interior com enchimento e 
forro polar, fecho de correr central com carcela 
e fechos de pressão. Tamanhos M-L-XL-XXL.

16,50 €

VESIN

Ref: 60625000-01-02-03

CAÇADORA “L500” 
AZULINA
Tergal (65% poliéster e 35% algodão). 
Fecho de correr central. Punhos elásticos. 
Cintura elástica nas laterais. 2 bolsos no 
peito com zíper. Tamanhos 48 a 66

8,25 €

VESIN

Ref: 60610199 a 211
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MEIAS ULTIMATE
Adaptam-se perfeitamente evitando 
rugas e escorregões. Eles facilitam 
a transpiração e ventilação do 
pé. Com reforços especiais no 
calcanhar e dedos para torná-los 
mais duráveis. Mais compacto e 
resistente ao tecido. Tratamento 
antibacteriano, para refrescar os 
pés. 52% algodão, 28% poliéster, 
18% acrílico, 2% elastano.

2,90 €

SAFETOP

Ref: 38614198

JOELHEIRAS ULTRA LIGHT 
TB-KP-1 TOUGHBUILT
Design leve. Construção de espuma macia 
durável. A ampla tira elástica. Espuma 
moldada extra grossa com costura selada 
a quente.

Ref: 7618002313,90 €

JOELHEIRAS 2 EN 1 TB-KP-101
TOUGHBUILT
As joelheiras podem ser usadas com ou sem caixas. 
Plástico resistente a estilhaços. Espuma moldada 
extra grossa com costura selada a quente. Projeto 
luz. Invólucro anti-riscos. Faixa elástica larga. 
Construção de espuma macia durável.

Ref: 7618002221,90 €

JOELHEIRAS WATERPROFOOF 
TB-KP-102 TOUGHBUILT
Ideal para ladrilhos, pavimentos e jardinagem. 
Tampa flexível do acordeão para evitar a entrada 
de detritos. Caixa flexível para evitar arranhar 
a maioria das superfícies. A ampla tira elástica. 
Limpeza fácil com água após cada trabalho. 
Fivelas com dentes de bloqueio.

Ref: 7618002425,90 €
ÓCULOS 580-I
Proteção contra partículas de alta 
velocidade e baixa energia. Classe 
óptica 2. Policarbonato panorâmico 
anti-riscos.

1,60 €

CLIMAX

Ref: 87942025

ÓCULOS 595-I
Óculos panorâmicos de policarbonato 
projetados para proteger contra os 
riscos de impactos de partículas.

3,25 €

CLIMAX

Ref: 87942008

ÓCULOS SPACER-ONE
Óculos panorâmicos de policarbonato 
projetados para proteger contra os 
riscos de impactos de partículas.

1,25 €

SAFETOP

Ref: 38640044

ÓCULOS PHINTEGA
Vidros de policarbonato de alta resistência, 
com haste removível. Ocular policarbonato, 
extra grosso, extra resistente. Anti nevoeiro

6,50 €

SAFETOP

Ref: 38640022

ÓCULOS SCION
Um design moderno, robusto e compacto. 
Permite o uso de óculos corretivos. Sua 
ventilação ocorre entre a armação e a ocular, 
ideal para trabalhos industriais. Ocular em 
policarbonato de grande resistência à abrasão. 
Quadro PP.PC. Óptica classe 1.

8,25 €

SAFETOP

Ref: 38640041

PROTEÇÃO ROSTO FACY
Protetor frontal e facial com ocular transparente e 
arnês de cabeça ajustável, projetado para proteger 
o rosto e os olhos de partículas de alta velocidade. 
Resistente a salpicos e gotas de líquidos. Tamanho 
do visor: 200x395 mm. Frente em polietileno e 
ocular em policarbonato. Para aplicações industriais.

7,50 €

SAFETOP

Ref: 38678009

CORREIA LOMBAR WFA301
Cintura elástica lombar reforçada por baleias, 
ajustável com velcro duplo. 60% poliéster / 20% 
náilon / 20% látex. Tamanhos S-M-L-XL-XXL.

Ref: 21839000-02-01-03-0411,00 €

CORREIA LOMBAR WFA302
Cintura elástica lombar com cintas reforçadas 
por baleias, regulável com velcro duplo. 70% 
poliéster / 30% látex. Tamanhos S-M-L-XL-XXL.

Ref: 21839005-07-06-08-0912,00 €

WORKTEAMWORKTEAM
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MÁSCARA 418-U
Tela portátil com corpo de fibra 
vulcanizada, tamanho de olho padrão 
110x55.

8,20 €

CLIMAX

Ref: 87970010

MÁSCARA 412-R
Fabricado em fibra vulcanizada não 
deformável com 1 mm de espessura. 
Muita luz. Certificado CE.

13,95 €

CLIMAX

Ref: 87970020

MÁSCARA 437-TXR
Equipamentos florestais para proteção 
contra impactos de partículas, lascas, 
objetos pontiagudos. Viseira de malha 
de metal e capacete Tirreno TRX

28,95 €

CLIMAX

Ref: 87970123

MÁSCARA 425
Tela da floresta. Viseira de malha
metálico. Mede 200x320 mm.

12,00 €

CLIMAX

Ref: 87970121

MÁSCARA 420
Capacete de soldagem em poliamida. Tons: Clear 4 
e variável ativada de 9 a 13. Tempo de reação: 1 / 
10.000 seg. Tempo de retorno: 0.1s-1s. Alimentado 
por células solares.

28,50 €

CLIMAX

Ref: 87970099

MÁSCARA WELDMASTER
Tela de soldagem compacta e leve, com um perfil muito arredondado 
e envolvente para se ajustar ao trabalhador. Janela dobrável de 
108x51 mm, com abas para melhor manuseio. Arnês de suspensão 
ajustável em altura. Perfil acabado com flange para evitar qualquer 
dano. Faixa de suor com orifícios de ventilação. Dois regulamentos de 
altura e comprimento.

8,20 €

SAFETOP

Ref: 38670075

MÁSCARA SOLDAGEM 
PROFISHELL
Tela de soldagem auto escurecedora 
automática com dois modos de
operação, ajustável ao modo de corte 
e modo de soldagem. Tamanho da 
ocular: 110x90; Tamanho do filtro: 
110x90x9 mm. Dois sensores de luz.

57,95 €

SAFETOP

Ref: 38670003

MÁSCARA SOLDAGEM 
PROFISHELL-ONE
Tela com escurecimento automático
automático alimentado por células 
solares, com caixa de material PP
cor fosca. Visor 110x90x9 mm. Área de 
visualização: 96x39 mm. Sensibilidade 
variável. Temperatura de trabalho entre 
-10ºC e 60ºC.

28,90 €

SAFETOP

Ref: 38670004

MÁSCARA OPTIMATIC 100
SOLTER
Regulamento 9-13, sensibilidade e 
atraso. Posição de moagem-moagem.

Ref: 1837010527,00 €

MÁSCARA SOLDAGEM AS RT
STAYER
Grau de proteção EN169. Ajustável de 
9 a 13 DIN. Energia solar.

Ref: 8628110129,00 €
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MÁSCARA 731
Máscara completa para uso geral. Facial 
completo em borracha natural. Viseira 
panorâmica em policarbonato, resistente 
a impactos e arranhões. Amplo campo de 
visão. Filtros para gases, combinados e 
partículas. Arnês de 5 pontos para melhor 
manuseio. O filtro é fornecido separadamente 
de acordo com a proteção necessária do 
usuário.

59,90 €

CLIMAX

Ref: 87968006

MÁSCARA 756 A1
Semi-máscaras em borracha natural muito flexível. Dois 
filtros laterais que oferecem menos resistência à respiração. 
Manutenção fácil. Arnês de cabeça projetado para oferecer 
um ajuste ideal e boa estabilidade. Compatível com filtros 
CLIMAX 755 e 756 para gases, vapores, partículas e com-
binados. Conexão de filtro rosqueada. Fator de proteção 
nominal 50 (FP).

16,50 €

CLIMAX

Ref: 87968004

MÁSCARA 761 A1
Meia máscara em borracha natural com um único 
filtro e duas válvulas expiratórias. Incorpora um 
filtro Climax 760 A1.

11,00 €

CLIMAX

Ref: 87968021

MASCARILLA FFP2 NR D
Máscara pré-formada com válvula. Corpo côncavo 
de grande cavidade com bordas estendidas. Peça de 
espuma para o queixo para maior conforto e reforço 
apertado com peça de metal. É ajustado por duas tiras 
de borracha macia de 4 mm de largura.

1,00 €

SAFETOP

Ref: 38668134

MASCARILLA FFP3 NR D
Dobrado verticalmente, com válvula expiratória.
Abas laterais às quais os elásticos de ajuste são 
fixados.

1,60 €

SAFETOP

Ref: 38668001

PROTETOR ORELHAS 
CLIMAX 10
Capacete de soldagem em poliamida. Tons: Clear 4 
e variável ativada de 9 a 13. Tempo de reação: 1 / 
10.000 seg. Tempo de retorno: 0.1s-1s. Alimentado 
por células solares.

7,00 €

CLIMAX

Ref: 87978010

PROTETOR ORELHAS 
CLIMAX 12
Fabricado em resina acetal. O ajuste da 
proteção é feito usando um sistema de 
suspensão de dois pontos e sem peças 
salientes. É coberto por um acolchoado 
macio para que o arnês possa ser usado 
próximo à cabeça.

14,95 €

CLIMAX

Ref: 87978012

PROTETOR ORELHAS 
CLIMAX 14
Para proteger de forma otimizada o usuário 
contra a exposição contínua a alto ruído, 
reduzindo seus efeitos prejudiciais. Com 
banda de aço inoxidável. SNR: 28 dB.

16,50 €

CLIMAX

Ref: 87978013

PROTETOR ORELHAS SONEER
Aparelho auditivo muito leve e confortável para 
desempenho na indústria leve. Faixa de cabeça POM 
rígida. Cápsulas de ABS muito leves que exercem 
pressão adequada sem ações incômodas. Almofadas 
de PVC macias. Sem peças de metal.

2,90 €

SAFETOP

Ref: 38678001

PROTETOR ORELHAS GUNNER
Pressão adequada das cápsulas sem perturbar. Faixa 
de cabeça reforçada e flexível. Ajustável em altura em 
ambos os lados. Cápsulas de ABS muito suaves. Banda 
ajustável com suspensão de dois pontos. Oferece duas 
posições de uso. Permite o uso com capacetes.

5,75 €

CLIMAX

Ref: 38602022
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www.las-rias.com

Pessonal qualificado.Compre no seu bairro.

Não jogue fora 
Reciclar!
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CAPACETE 5RS
Meia máscara em borracha natural com 
um único filtro e duas válvulas expirató-
rias. Incorpora um filtro Climax 760 A1. 
Cores brancas e amarelas.

2,00 €

CLIMAX

Ref: 87923010-12

CAPACETE 5RG
Capacete branco ideal para trabalhar em tempo integral 
em locais sujeitos a queda de objetos e choques elétricos 
até tensões de 1000 V ac ou 1500 V cc, oferecendo 
proteção perfeita e duradoura. Cores brancas, azuis, 
amarelas, laranja e verdes.

4,25 €

CLIMAX

Ref: 87923022-23-24-25-30

CAPACETE TIRRENO
Ideal para trabalhar em tempo integral 
em locais sujeitos à queda de objetos e 
choques elétricos até a tensão de 440 Vca, 
oferecendo proteção perfeita e duradoura. 
Branco.

7,50 €

CLIMAX

Ref: 87925056

KIT ARNÉS 10 BASIC
Corda 1,5 mts. e 2 mosquetões.

18,95 €
CLIMAX

Ref: 87923102

CORDA SALVA-VIDAS
Consiste em fita de poliéster de 35 mm. de 
largura e 20 metros. grande. Catraca tipo 
catraca com 2 mosquetões.

38,95 €

CLIMAX

Ref: 87925001




