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EXPOSITOR PARA 
DISCOS DIAMANTADOS

• Acompanha 6 ganchos simples
• Não acompanha discos

EXPOSITOR PARA TRENAS

• Indicado para exposição de trenas VONDER
• Acompanha 8 ganchos simples
• Não acompanha trenas

EXPOSITOR PARA BROCAS

EXPOSITOR PARA CADEADOS

• Indicado para exposição de cadeados  
VONDER em caixa (medidas até 50 mm)

• Capacidade (quantidade de cadeados): 
20 mm = 17 peças / 25 mm = 15 peças /  
30 mm = 14 peças / 35 mm, 40 mm, 45 mm e  
50 mm = 13 peças de cada medida

• Não acompanha cadeados

• Indicado para acondicionamento e  
exposição de brocas. Possui 18 compartimentos.

• Altura x largura x profundidade: 35 cm x 30 cm x 19 cm
• Acompanha 2 chaves

• Indicado para exposição do 
lubrificante/desengripante VONDER 

• Material: arame de aço com  
pintura eletrostática a pó

• Capacidade: 12 latas
• Não acompanha lubrificantes

• Indicado para exposição do  
lubrificante/desengripante VONDER PLUS 

• Material: arame de aço com  
pintura eletrostática a pó

• Capacidade: 12 latas
• Não acompanha lubrificantes

EXPOSITORES PARA LUBRIFICANTES

altura x largura x profundidade código

59 cm x 23 cm x 26 cm 80 41 003 003

altura x largura x profundidade código

59 cm x 23 cm x 26 cm 80 41 003 000

compartimentos para as medidas código

em milímetro 80 41 002 010
2,0 mm, 2,5 mm, 3,0 mm, 3,5 mm, 4,0 mm, 5,0 mm, 6,0 mm,  
7,0 mm, 8,0 mm, 9,0 mm, 10,0 mm e 12,0 mm e para vídeas:  
4,0 mm, 5,0 mm, 6,0 mm, 7,0 mm, 8,0 mm e 10,0 mm

altura x largura x profundidade código

55,5 cm x 34,5 cm x 10,5 cm 80 41 004 000

altura x largura x profundidade código

59 cm x 47 cm x 20 cm 80 41 028 000

altura x largura x profundidade código

59 cm x 47 cm x 20 cm 80 41 002 000
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EXPOSITOR PARA MACACOS

• Para exposição de macacos  
tipo garrafa e tipo jacaré portátil

• Não acompanha macacos

• Para discos de corte, discos de desbaste e rebolos
• Capacidade de carga por haste/braço: 10 kg
• Não acompanha discos e rebolos

EXPOSITOR PARA 
DISCOS E REBOLOS

EXPOSITOR PARA TINTAS SPRAYEXPOSITOR PARA ÓCULOS

• Estrutura em arame de aço pintado a pó
• 3 prateleiras
• Capacidade: 30 latas
• Não acompanha latas de tinta

PARA LINHA COMPLETA DE ÓCULOS
• Capacidade: 7 óculos, um de cada modelo
• Transparente
• Não acompanha óculos

• Indicado para exposição de lixas em folha
• 5 divisões
• Não acompanha lixas

EXPOSITOR PARA LIXAS

EXPOSITOR PARA CHAVES

• Acompanha 8 ganchos simples
• Não acompanha chaves

altura x largura x profundidade código

66 cm x 61 cm x 25 cm 80 41 032 000

altura x largura x profundidade código

53 cm x 25 cm x 14 cm 80 41 150 000

altura x largura x profundidade código

53 cm x 47 cm x 24,5 cm 80 41 051 000

altura x largura x profundidade código

60 cm x 26 cm x 27 cm 80 41 030 000

altura x largura x profundidade código

115 cm x 50 cm x 50 cm 80 41 013 000

altura x largura x profundidade código

150 cm x 58 cm x 58 cm 80 41 029 000
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EXPOSITOR PARA  
CORDAS EM CARRETEL

VD 002
• Capacidade:  

até 6 carretéis grandes
• Em tubos de aço
• Pintura eletrostática a pó
• Não acompanha cordas

EXPOSITOR PARA CORRENTES

• Indicado para exposição de correntes 1/8” (3,2 mm), 
5/32” (4,0 mm), 3/16” (4,8 mm) e 1/4” (6,4 mm)

• Não acompanha correntes e tesoura

EXPOSITOR PARA TALHASEXPOSITOR PARA CABOS DE AÇO

VD 003
• Indicado para exposição de cordas em carretel 

e bobinas de cabo de aço com 100 m e 
espessura de até 8 mm e bobinas  
com 500 m e espessura de até 4,5 mm

• Em tubos de aço
• Pintura eletrostática a pó
• Não acompanha cabos/cordas

VD 001
• Capacidade: 1 talha
• Em chapa/tubos de aço
• Pintura eletrostática a pó
• Não acompanha talhas

EXPOSITOR PARA 
MANGUEIRAS EM ROLO

• Para mangueiras para jardim em rolo com 100 m
• Não comporta rolos com 200 m
• Não acompanha mangueiras

altura x largura x profundidade código

168 cm x 36,5 cm x 40 cm 80 41 001 100

altura x largura x profundidade código

178 cm x 39 cm x 34 cm 80 41 003 100

altura x largura x profundidade código

154 cm x 53 cm x 60 cm 80 41 031 001

altura x largura x profundidade código

154 cm x 40,2 cm x 45,1 cm 80 41 002 100

altura x largura x profundidade código

87 cm x 33 cm x 38 cm 80 41 035 000
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CESTO
• Possui pintura eletrostática a pó 
• Não acompanha lonas

GÔNDOLA
• Indicado para exposição de lonas VONDER 
• Possui pintura eletrostática a pó 
• Não acompanha lonas

EXPOSITORES PARA LONAS

EXPOSITOR PARA 
ROÇADEIRAS

PARA 3 ROÇADEIRAS
• Indicado para exposição de  

Roçadeiras VONDER.  
Permite expor até três roçadeiras.

• Fabricado em tubos de aço com  
pintura eletrostática a pó que  
proporciona maior resistência

• Pintura:  
epox - eletrostática a pó

• Não acompanha roçadeiras

EXPOSITOR PARA BOLSAS

• Indicado para expor até 9 bolsas
• Expositor metálico,  

proporcionando maior durabilidade
• Acompanha: parafusos para montagem
• Não acompanha bolsas

altura x largura x profundidade código

85 cm x 85 cm x 85 cm 80 41 015 000

altura x largura x profundidade código

194 cm x 75 cm x 54 cm 80 41 023 000

altura x largura x profundidade código

220 cm x 98 cm x 98 cm 80 41 060 000

altura x largura x profundidade código

205 cm x 80 cm x 80 cm 80 41 061 000
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EXPOSITORES METÁLICOS CANALETADOS

• Chapas e acessórios em ferro com pintura eletrostática a pó
• Pés frontais com regulagem

PARA FERRAMENTAS  
ELÉTRICAS
• Acompanha: 

- 15 ganchos (espes. x comp.: 4 mm x 10 cm) 
- 15 ganchos (espes. x comp.: 4 mm x 15 cm) 
- testeira VONDER

• Não acompanha produtos e porta-preço plástico

PARA FERRAMENTAS  
EM GERAL
• Acompanha: 

- 30 ganchos com suporte para porta-preço (espes. x comp.: 5 mm x 20 cm) 
- 10 ganchos com suporte para porta-preço (espes. x comp.: 6 mm x 20 cm)

• Não acompanha produtos e porta-preço plástico

GANCHOS SOBRESSALENTES
• Para expositor de  

FERRAMENTAS ELÉTRICAS

GANCHOS SOBRESSALENTES
COM SUPORTE PARA  
PORTA-PREÇO
• Para expositor de  

FERRAMENTAS EM GERAL
• Não acompanha porta-preço plástico

PARA FERRAMENTAS  
EM GERAL
• Acompanha:  

- 20 ganchos com suporte para porta-preço (espes. x comp.: 5 mm x 20 cm) 
- 10 ganchos com suporte para porta-preço (espes. x comp.: 6 mm x 20 cm) 
- testeira VONDER

• Não acompanha produtos e porta-preço plástico espessura x 
comprimento emb. código

5,0 mm x 200 mm 10 80 41 005 101
6,0 mm x 200 mm 10 80 41 006 101

altura x largura x profundidade código

1,60 m x 1,00 m x 0,44 m 80 41 160 101

altura x largura x profundidade código

2,16 m x 1,00 m x 0,44 m 80 41 216 101

espessura x comprimento código

4 mm x 15 cm 80 41 004 102

altura x largura x profundidade código

2,16 m x 1,00 m x 0,44 m 80 41 216 102
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PARA FERRAMENTAS  
ELÉTRICAS
• Acompanha 30 ganchos e testeira DWT: 

- 15 ganchos (espessura x comprimento: 4 mm x 10 cm) 
- 15 ganchos (espessura x comprimento: 4 mm x 15 cm)

• Não acompanha produtos e porta-preço plástico

EXPOSITOR METÁLICO 
CANALETADO

GANCHO CURVO PARA EXPOSITORES 
METÁLICOS CANALETADOS

SUPORTES EXPOSITORES DE 
BALCÃO PARA FURADEIRA
• Indicado para exposição de furadeiras em balcão
• Não acompanha furadeira

GANCHO TIPO PINO PARA 
EXPOSITOR DE FURADEIRA

• Utilizado no expositor  
VONDER para furadeiras

• Dimensões do gancho: 
largura: 80 mm x altura: 70 mm

• Diâmetro do pino: 6 mm

PORTA-PREÇO

PLÁSTICO
• Indicado para ganchos com  

suporte para porta-preço 
• Medida: 8 cm x 4,5 cm

PARA EXPOSITOR DE 
FERRAMENTAS ELÉTRICAS

COM SUPORTE PARA PORTA-PREÇO
• Para expositor de FERRAMENTAS EM GERAL
• Não acompanha porta-preço plástico

GANCHOS SOBRESSALENTES PARA 
EXPOSITORES METÁLICOS CANALETADOS

emb. código

50 80 41 007 101

espessura x comprimento emb. código

5,0 mm x 200 mm 10 80 41 005 101
6,0 mm x 200 mm 10 80 41 006 101

ref. largura x altura x comprimento código

GC 090   90 mm x 165 mm x 160 mm 80 41 090 065

emb. código

10 80 41 000 102

medida emb. código

19 cm 10 80 41 000 190
23 cm 10 80 41 000 230

altura x largura x profundidade código

2,16 m x 1,00 m x 0,44 m 80 41 999 973
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LANÇAMENTOLANÇAMENTO

LANÇAMENTOLANÇAMENTO

AÇO INOX
• Indicada para churrasco.
• Lâmina fabricada em aço inox 420 e  

cabo plástico ABS reforçado.
• Tipo da lâmina: resistente e afiada
• Material da lâmina: aço inox
• Revestimento do cabo: revestimento em plástico
• Comprimento da lâmina: 203,0 mm
• Comprimento total da faca: 340,0 mm
• Cor do cabo: preto

emb. código

6 36 91 008 000

PARA FATIAR E PICAR
INOX
• Indicado para fatiar e picar.
• Lâminas fabricadas em aço inox 420. Possuem cavidades para 

evitar que o alimento grude, além de cabo plástico (POM) 
cuja fabricação e tratamento geram excelente resistência  
ao desgaste/impacto e baixa absorção de umidade.

• Material da lâmina: aço inox
• Jogo de facas, composto por 3 peças, sendo:  

- 1 faca com 21 cm 
- 1 faca com 27,5 cm 
- 1 faca com 30 cm

emb. código

6 36 91 003 000

FACA ESPORTIVA MULTIUSOFACA PARA CHURRASCO

• Indicada para realizar cortes em geral
• Possui lâmina em aço inox, proporcionando maior resistência 

à oxidação/corrosão. Cabo anatômico emborrachado que 
confere maior conforto no manuseio.

• Material da lâmina: aço inox 
• Revestimento do cabo: borracha termoplástica 
• Material da bainha: nylon
• Comprimento total: 280,0 mm 
• Comprimento da lâmina: 152,0 mm 
• Largura da lâmina: 35,0 mm 
• Acompanha: bainha

ref. emb. código

FEV 280 12 36 91 000 280

JOGOS DE FACAS

KFV 050
• Indicado para realizar cortes em geral
• Possui suporte que facilita a armazenagem.  

Facas confeccionadas em aço inox,  
proporcionando ótimo acabamento e  
longa vida útil.

• Material da lâmina da faca: aço inox
• Jogo composto por 6 peças, sendo:  

- 1 suporte 
- 1 faca com 19 cm 
- 1 faca com 32,5 cm 
- 1 faca com 33 cm 
- 1 faca de serra com 22 cm 
- 1 faca de serra com 32 cm

emb. código

2 36 91 050 000
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JOGOS DE UTENSÍLIOS PARA CHURRASCO

COM 4 PEÇAS
EM AÇO INOX
• Indicado para uso no preparo de carnes.
• Utensílios em aço inox, proporcionando maior resistência e durabilidade.  

Conta ainda com cabo de madeira longo, garantindo um manuseio  
mais seguro contra altas temperaturas.

• Jogo de utensílios para churrasco com 4 peças, sendo:  
1 faca, 1 garfo, 1 chaira e 1 maleta

COM 10 PEÇAS
EM AÇO INOX
• Indicado para uso no preparo de carnes.
• Utensílios em aço inox, proporcionando maior resistência e durabilidade.  

Conta ainda com cabo de madeira longo, garantindo um manuseio  
mais seguro contra altas temperaturas.

• Jogo de utensílios para churrasco com 10 peças, sendo:  
1 faca, 1 garfo, 1 pegador, 1 espátula, 1 chaira,  
4 pegadores de petiscos e 1 estojo com zíper

emb. código

12 36 91 000 004

emb. código

2 36 91 000 010

LANÇAMENTOLANÇAMENTO
LANÇAMENTOLANÇAMENTO
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CANIVETES MULTIUSO

• Indicado para realizar cortes em geral
• Possui lâmina em aço inox, proporcionando 

maior resistência à oxidação/corrosão
• Material da lâmina: aço inox
• Material do cabo: resina similar à cabo de osso
• Comprimento da lâmina: 84 mm
• Comprimento total: 188 mm
• Comprimento fechado: 104 mm

• Indicado para realizar cortes em geral
• Possui lâmina em aço inox, proporcionando 

maior resistência à oxidação/corrosão
• Material da lâmina: aço inox
• Material do cabo: resina similar à cabo de osso
• Comprimento da lâmina: 77 mm
• Comprimento total: 177 mm
• Comprimento fechado: 100 mm

• Indicado para realizar cortes em geral.  
Para fechar a lâmina, pressionar para baixo a trava sobre o cabo.

• Possui lâmina em aço inox, proporcionando maior resistência  
à oxidação/corrosão. Cabo com revestimento em madeira,  
conferindo ótimo acabamento.

• Comprimento da lâmina: 75 mm
• Comprimento total: 171 mm
• Comprimento fechado: 96 mm
• Material da lâmina: aço inox
• Material do cabo:  

aço inox com revestimento em madeira

• Indicado para realizar cortes em geral.  
Para fechar a lâmina, pressionar a trava.

• Possui lâmina em aço inox, proporcionando maior  
resistência à oxidação/corrosão. Cabo ergonômico com 
revestimento em alumínio para maior conforto no  
manuseio e clipe metálico para cinto.

• Possui clip para cinto
• Comprimento da lâmina: 80 mm
• Comprimento total: 195 mm
• Comprimento fechado: 115 mm
• Material da lâmina: aço inox
• Material do cabo: revestimento em alumínio

• Indicado para realizar cortes em geral
• Possui lâmina em aço inox, proporcionando maior 

resistência à oxidação/corrosão. Cabo ergonômico com 
revestimento em fibra de vidro e resina para maior 
conforto no manuseio e clipe metálico para cinto.

• Material da lâmina: aço inox
• Material do cabo: fibra de vidro e resina
• Comprimento da lâmina: 80 mm
• Comprimento total: 195 mm
• Comprimento fechado: 115 mm
• Acessórios que compõe: possui clip para cinto

• Indicado para realizar cortes em geral
• Possui lâmina em aço inox, proporcionando maior  

resistência à oxidação/corrosão. Cabo ergonômico  
com revestimento em madeira para maior conforto  
no manuseio e clipe metálico para cinto.

• Possui clip para cinto
• Comprimento da lâmina: 78 mm
• Comprimento total: 193 mm
• Comprimento fechado: 115 mm
• Material da lâmina: aço inox
• Material do cabo: revestimento em madeira

SACA-ROLHA COM ABRIDOR DE GARRAFA

• Indicado para sacar rolhas e  
abrir garrafas

• Possui corpo em aço inox, 
proporcionando maior resistência  
à oxidação/corrosão

• Material: aço inox
• Comprimento aberto: 188,0 mm
• Comprimento fechado: 110,0 mm

ref. emb. código

SRV 515 12 36 62 000 515

ref. emb. código

CMV 198 12 36 62 000 198

ref. emb. código

CMV 196 12 36 62 000 196

ref. emb. código

CMV 195 12 36 62 000 195

ref. emb. código

CMV 500 12 36 62 000 500

ref. emb. código

CMV 175 12 36 62 000 175

ref. emb. código

CMV 190 12 36 62 000 190

CANIVETE MULTIUSO 
COM TALHERES

4 EM 1
• Indicado para uso como  

talher no consumo e  
preparo de alimentos.  
Conta com abridor de garrafas.

• Prático e essencial para  
seu acampamento, pescaria,  
churrasco, entre outros.

• Acessórios que compõe  
o canivete multiuso: possui:  
1 abridor de garrafas,  
1 colher, 1 faca e 1 garfo

• Comprimento total: 179 mm
• Comprimento fechado: 100 mm
• Material da lâmina: aço inox
• Material do cabo: revestimento em alumínio

emb. código

12 36 62 000 400
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CANIVETES MULTIUSO

ALICATE CANIVETE E ESTILETE

• Indicado para realizar cortes em geral
• Possui abridor de latas,  

garrafas e saca-rolha
• Material da lâmina: aço inox
• Material do cabo: aço inox
• Comprimento da lâmina: 60 mm
• Comprimento total: 150 mm
• Comprimento fechado: 90 mm

CMV 1200
• Indicado para realizar cortes em geral, entre outras atividades
• Oferece maior praticidade e possibilidades de uso, pois reúne 

inúmeros acessórios em uma única ferramenta
• Acessórios que compõe o canivete multiuso: possui martelo unha, 

alicate, espátula, canivete, abridor de tampa de garrafa, lâmina, 
serrote, lixa de unha, chave de fenda e chave phillips

• Material da lâmina: aço inox
• Material do cabo: metálico
• Comprimento da lâmina: 73 mm
• Comprimento total: 205 mm
• Comprimento fechado: 135 mm

11 EM 1
EM AÇO INOX
• Indicado para realizar cortes em geral.
• Oferece maior praticidade e possibilidades de uso, pois 

reúne inúmeros acessórios em uma única ferramenta. 
Lâmina em aço inox.

• Material da lâmina: aço inox
• Material do cabo: aço inox
• Comprimento da lâmina: 60 mm
• Comprimento total: 175 mm
• Comprimento fechado: 90 mm

emb. código

5 36 62 012 000

emb. código

20 36 62 011 000

emb. código

25 36 62 003 000

JOGO COM 2 PEÇAS
• Indicado para inúmeras funções. Uso leve.
• Alicate canivete com o corpo em aço inox, proporcionando maior  

resistência à oxidação/corrosão. Estilete com botão de travamento da lâmina,  
conferindo maior segurança, além de lâmina trapezoidal substituível.

• Material do canivete/estilete: aço carbono
• Material do corpo do alicate: aço inox
• Acabamento: polido
• Comprimento total do alicate: 165 mm
• Comprimento total do canivete/estilete: 175 mm
• Jogo composto por 2 peças, sendo: 1 alicate com  

cabo dobrável com 8 lâminas (1 faca, 1 lâmina multiuso,  
1 lima, 1 serra, 1 fenda pequena, 1 fenda, 1 phillips e  
1 abridor de garrafa) e 1 estilete com 1 lâmina

emb. código

6 36 62 000 802

LANÇAMENTOLANÇAMENTO

LANÇAMENTOLANÇAMENTO
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alça para transporte alças almofadadas com 
reforço para ombros

compartimento para ferramentas

MOV 0200
• Indicada para uso geral
• Possui alças almofadadas com reforço para ombros,  

alça para transporte, abertura total, com divisões/bolsos  
divididos em: parte externa com 3 bolsos com zíper, 3 bolsos  
sem zíper e 2 divisões e parte interna com 2 bolsos sem zíper e  
1 compartimento para notebook/netbook

• Material: lona reforçada
• Capacidade máxima de carga: 11 kgf

MOV 0400
• Indicada para uso geral
• Possui alças almofadadas com reforço para ombros, alça para 

transporte e abertura total, com divisões/bolsos divididos em: parte 
externa com 2 bolsos com zíper, 2 bolsos sem zíper e 8 encaixes 
para ferramentas e parte interna com 2 bolsos sem zíper e 1 
compartimento para notebook/netbook, além de compartimento 
para ferramentas com 10 divisões/bolsos e 6 encaixes

• Material: lona reforçada
• Capacidade máxima de carga: 15 kgf

MOCHILAS PARA FERRAMENTAS

MOV 0300
COM BASE EMBORRACHADA
• Indicada para uso geral
• Possui alças almofadadas com costuras  

reforçadas para ombros, alça de mão em  
nylon almofadado, apoio para costas 
almofadado com tecido respirável,  
abertura total e divisões/bolsos divididos  
em: parte externa com 7 bolsos e  
14 encaixes, parte interna com 8 bolsos.  
Conta com base emborrachada,  
proporcionando maior durabilidade.

• Material: poliéster 1200D
• Capacidade máxima de carga: 18 kgf

comprimento x largura x profundidade emb. código

460 mm x 320 mm x 180 mm 4 35 40 500 040

comprimento x largura x profundidade emb. código

500 mm x 450 mm x 200 mm 4 35 40 500 030

comprimento x largura x profundidade emb. código

480 mm x 400 mm x 230 mm 6 35 40 500 020

alças almofadadas

divisões/bolsos
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MOCHILAS PARA FERRAMENTAS

MOV 0500
COM RODAS
• Indicada para os mais diversos fins, como viagens para acondicionar  

roupas, área de vendas para transporte de pequenas amostras e  
catálogos, ou ainda transportar ferramentas e acessórios,  
entre outros, desde que sempre seja respeitada a capacidade  
de carga da mochila e tomando-se o cuidado com objetos pontiagudos

• Confeccionada em lona reforçada, possui alças de costas acolchoadas  
com regulagem, alça auxiliar em nylon e zíper reforçado, conferindo  
ótima resistência. Possui ainda 2 rodas, puxador extensível em alumínio, 
protetor das rodas para utilizar a mochila nas costas, 9 divisões/bolsos na 
parte interna e 6 na parte externa, proporcionando facilidade no  
transporte e praticidade na organização.

• Quantidade de divisões/bolsos internos: 9 
• Quantidade de divisões/bolsos externos: 6 
• Quantidade de rodas: 2 
• Material: lona reforçada 
• Material do puxador extensível: alumínio 
• Altura total com puxador estendido: 1.020 mm 
• Massa aproximada: 2,35 kg
• Capacidade de carga: 12 kgf

alças de costas acolchoadas 
com regulagem

protetor das rodas para  
utilizar a mochila nas costas

possui 2 rodas e  
puxador extensível em alumínio

largura x altura x profundidade emb. código

380 mm x 550 mm x 300 mm 4 35 40 500 050

MOV 0560
COM RODAS
• Indicada para os mais diversos fins, como em viagens, 

para acondicionar roupas, área de vendas, para transporte 
de pequenas amostras e catálogos, ou ainda transportar 
ferramentas e acessórios, entre outros, desde que sempre seja 
respeitada a capacidade de carga da mochila e tomando-se o 
cuidado com objetos pontiagudos

• Confeccionada em lona reforçada, possui alças de costas 
acolchoadas, alça auxiliar e zíper reforçado, conferindo ótima 
resistência. Possui ainda 2 rodas, puxador extensível em alumínio, 
protetor das rodas para utilizar a mochila nas costas, 26 divisões/
bolsos na parte interna e 5 na parte externa, proporcionando 
facilidade no transporte e praticidade na organização.

• Quantidade de divisões/bolsos internos: 26
• Quantidade de divisões/bolsos externos: 5
• Material da mochila: lona reforçada
• Material do puxador extensível: alumínio
• Altura total com puxador estendido: 1.010 mm
• Massa aproximada: 3,1 kg
• Capacidade de carga: 20 kgf

largura x altura x profundidade emb. código

370 mm x 600 mm x 240 mm 4 35 40 560 380

possui 2 rodas e  
puxador extensível em alumínio

alças de costas acolchoadas com regulagem
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BOLSAS TÉRMICAS

CAPACIDADE: 5 LITROS
• Indicada para acondicionamento de alimentos e  

bebidas para a manutenção da temperatura quente ou fria
• Confeccionada em lona reforçada com alça em nylon,  

possui 3 divisões/bolsos na parte externa
• Material: lona
• Cor: amarela e preta

CAPACIDADE: 9 LITROS
• Indicada para acondicionamento de  

alimentos e bebidas para a manutenção  
da temperatura quente ou fria

• Confeccionada em lona reforçada com alças em nylon.  
Possui 3 bolsos/divisões na parte externa e  
1 bolso/divisão na parte interna.

• Material: lona
• Cor: amarela e preta

CAPACIDADE: 17 LITROS
• Indicada para acondicionamento de alimentos e  

bebidas para a manutenção da temperatura quente ou fria
• Confeccionada em lona reforçada com alça confortável em nylon.  

Possui 4 bolsos/divisões na parte externa e 2 bolsos/divisões  
internos no bolso da frente.

• Material: lona
• Cor: amarela e preta

comprimento x largura x altura emb. código

340 mm x 250 mm x 250 mm 20 35 40 017 000

comprimento x largura x altura emb. código

300 mm x 200 mm x 190 mm 50 35 40 009 000

comprimento x largura x altura emb. código

245 mm x 150 mm x 160 mm 80 35 40 055 000
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GUARDA-CHUVA AUTOMÁTICO

• Abertura e fechamento automático

PARA-SOL LATERAL AUTOMOTIVO

• Indicado para proteção contra raios solares e  
excesso de claridade, mantendo bebês e  
crianças protegidos. Pode ser dobrado.

• Fixado no vidro por meio de ventosas,  
facilitando a instalação e retirada

• Material: nylon e PVC 
• Comprimento x largura: 44 cm x 36 cm
• Jogo com 6 peças, sendo: 2 para-sóis e 4 ventosas

emb. código

12 61 13 413 032

emb. código

60 63 64 044 036

RELÓGIOS DE PAREDE

• Indicado para demonstrar o horário com 
ponteiros de hora, minuto e segundo.  
Sistema de funcionamento tic-tac.

• Possui corpo na cor prata com fundo preto
• Diâmetro: 360 mm
• Cor: prata com fundo preto

• Indicado para  
demonstrar o horário  
Sistema de funcionamento tic-tac.

• Possui corpo em alumínio  
escovado com fundo branco

• Cor: fundo branco e corpo em alumínio escovado

diâmetro: 450 mm

emb. código

10 38 80 360 000

diâmetro com ponteiros de emb. código

400 mm hora, minuto e segundo 10 38 80 400 000
450 mm hora, minuto e segundo   4 38 80 450 000
600 mm hora e minuto (silencioso)   2 38 80 600 000
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RÉGUA DE PVC

• Indicada para medições em geral
• Material: PVC
• Graduação: milímetro e polegada

medida emb. código

20 cm 200 38 68 200 000

CS 312V II
• Capacidade de dígitos do visor: 12 dígitos
• Não necessita de pilhas, possui célula solar

CALCULADORA DE MESA

emb. código

10 38 80 000 120

BALANÇA DIGITAL DE VIDRO

• Indicada exclusivamente para  
pesagem de pessoas. Uso doméstico.

• Possui 4 sensores de alta precisão acionados  
por pressão, display de LED com ampla  
leitura e indicadores de erro e bateria.  
Não acompanha as pilhas.

• Material: vidro temperado 6 mm 
• Resolução: 0,1 kg
• Comprimento x largura: 

300,0 mm x 300,0 mm 
• Alimentação: 2 pilhas (AAA - alcalinas) 
• Massa aproximada: 1,58 kg

ref. capacidade emb. código

BDV 0150 150 kg 5 38 85 001 500

CADERNO

ESPIRAL COM CAPA DURA
• Para anotações em geral
• Capa dura
• Quantidade de matérias: 1 matéria

emb. código

30 80 99 008 000

• Material: polipropileno

SACOLA AMARELA

comprimento x largura x altura código

39 cm x 11 cm x 41 cm 91 30 413 911
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FITA MÉTRICA

• Fibra de vidro
• Comprimento: 1,5 m
• Largura: 16 mm

emb. código

100 38 68 150 000

TRENA CHAVEIRO

• Fita de aço
• Caixa plástica
• Com argola/chaveiro
• Graduação: mm/pol

medida largura da fita emb. código

2 m 6 mm 36 38 68 000 000

BANCADA COM FERRAMENTAS DE BRINQUEDO

44 PEÇAS
• Indicada para crianças acima de 3 anos, com várias ferramentas  

de brinquedo para entretenimento e brincadeiras didáticas
• Estimula a curiosidade, aprendizado e imaginação
• Acompanha:  

- 1 furadeira/parafusadeira reversível  
  (alimentação 2 pilhas AA - não acompanha) 
- 1 compartimento das pilhas AA  
  que imita uma bateria 
- 1 broca 
- 1 chave fixa grande  
  (para pendurar o capacete/serrote) 
- 1 capacete 
- 1 serrote 
- 1 martelo 
- 1 chave combinada 
- 1 cabo para chave de fenda 
- 1 haste para chave de fenda 
- 1 cabo para chave phillips 
- 1 haste para chave phillips 
- 3 peças que imitam madeira 
- 8 parafusos 
- 8 porcas 
- 3 buchas 
- 2 laterais da bancada 
- 1 mesa inferior da bancada 
- 1 mesa superior da bancada 
- 1 torno de bancada base fixa 
- 1 base móvel para torno de bancada 
- 1 fuso para torno de bancada 
- 3 engrenagens (monta na bancada)

Produto com certificação Compulsória, conforme Portaria 
Inmetro n° 321 de 29/10/2009 e norma Nm 300/2002 com  
foco nos requisitos de segurança. Certificado por Organismo 
de Certificação de Produto acreditado pelo Inmetro.

comprimento x largura x altura emb. código

51 cm x 29 cm x 71 cm 8 80 99 000 044

• Composição: 1 tesourinha,  
2 espátulas, 1 lixa de unha,  
1 pinça e 2 cortadores de unha,  
sendo 1 pequeno e 1 grande

KIT MANICURE

emb. código

25 36 62 004 000
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MESA DE PEBOLIM

ACESSÓRIOS PARA MESA DE PEBOLIM

jogador amarelo jogador branco

limitador de goleiro

amortecedor 
de borracha

• Indicada para lazer
• Dimensões: 1.400 mm x 780 mm x 870 mm 
• Mesa em MDF
• Pés em polipropileno cromado
• Bonecos de plástico (polipropileno)
• Acompanha: 5 bolas

• Jogo com 2 peças

BARALHOBOLA DE FUTEBOL OFICIAL

Foto ilustrativa

OFICIAL
• Indicada para atividades esportivas, 

em especial jogos de futebol
• Fabricada em poliuretano laminado 

garantindo resistência e durabilidade
• Material: poliuretano (PU) laminado
• Cor: amarela e preta

descrição emb. código

jogador amarelo 11 80 99 140 001
jogador branco 11 80 99 140 002
amortecedor de borracha   4 80 99 140 003
arruela de borracha   4 80 99 140 004
proteção plástica para haste   4 80 99 140 005
limitador de goleiro   4 80 99 140 006
punho   8 80 99 140 007
bola   2 80 99 140 008
marcador   2 80 99 140 009
porta-latas   1 80 99 140 010
pé para mesa   1 80 99 140 011

código

99 99 140 000

emb. código

50 80 99 555 000

emb. código

6 80 99 600 000


