
deslizador extensivel

     zincado   J0004

deslizador extensivel

     pintado   J0005

trela para cão
com travão

         J0011

Utilitários para lar
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wd - 40

     200 ml   J0015/1
    400 ml   J0015
    500 ml com aplicador J0013
    

feltros protectores
três tamanhos

     
     três tamanhos  J0017

limpa-metais

     120 ml   J0018
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grelha sardinha

     pequena   J0032
    grande   J0030

grelha xadrez

     pequena   J0033
    grande   J0034

bolas de cordel
comprimento 50 m

     
      com três cores  J0064
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fio de jardim
plastficado

     comprimento 30 m  J0065

cabide de porta

     branco   J0100
    castanho   J0101

suporte roupeiro
aromatizador

     48 gr    J0105
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garrafeira
pintada

     30 garrafas   J0120
     50 garrafas   J0121
     80 garrafas   J0122
     100 garrafas  J0123

corda de nylon

     4 mm x 30 m  J0065

esticador de bagagem

     gancho metálico  J0062
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shampô 
para automóvel

     1 litro   J0127

almotolia oleo
multi-usos

     30 ml   J0019

desentupidor de canos

     400 gr   J0142
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bicha para desentupir

     metálica 3 m   J0150
    metálica 5 m   J0151
    metálica 10 m  J0152

desentupidor
com cabo plástico

     simples   J0144
    com fole   J0146

desentupidor de tubos

     bomba-de-ar  J0140
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cera acrílica
para madeira

     embalagem 500 ml  J0160

cera acrilíca
para chão

     embalagem 500 ml  J0162

cera acrílica
para tijoleira

     embalagem 500 ml  J0164

cera acrílica
para soalho flutuante

     embalagem 500 ml  J0166

tratamento de madeira

    decapante de ceras J0170
   lava e encera  J0172
  lava madeiras  J0174
   (com sabão)
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ponteira redonda
em burracha

     diâmetro 3/4  J0215
    diâmetro 5/8  J0216

batente de portas
em burracha

     branco   J0221/1
    castanho   J0221/2

batente de porta
autocolante

     ouro / preto   J0222
    branco / cinzento  J0222/1
    cromado / branco  J0222/2
    castanho / preto  J0222/3
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batente
em latão polido

     pequeno   J0224
    grande   J0225

numeros / letras
em latão

     numeros 9 cm  J0226
    letras 9 cm   J0227

puxador cromado

     ref. 5 - 125   J0230
    ref. 5 - 145   J0231
    ref. 5 - 165   J0232
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agrafador em “ABS”

     com agrafos   J0238

porta-etiquetas

      10 tipos à escolha  J0240

     100 x castanho
     100 x vermelho
     100 x azul
     100 x cor-de-rosa
     100 x amarelo
     100 x branco
     100 x transparente
     100 x verde
     100 x cor-de-laranja
     sortido

ratoeira para ratos

     2 unidades   J0282
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ratoeira
para ratazanas

         J0283

tapa juntas

     modelo 1 / 82 cm alumínio J0300
    modelo 2 / 98 cm alumínio J0302
    modelo 1 / 82 cm ouro J0301
    modelo 2 / 98 cm ouro J0303

vedação para portas
(metalica)

     tamanho 1 m branco  J0400
    tamanho 1 m alumínio J0405
    tamanho 1 m cast. claro J0410
    tamanho 1 m cast. escuro J0415
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