
fita métrica 
bi-matéria

     3 m x 16 mm   C1565
     5 m x 25 mm  C1570
     8 m x 25 mm  C1575

fita métrica
ponta em borracha

     3 m x 16 mm   C1625
    5 m x 19 mm   C1627

fita métrica
bi-matéria magnêtica

     5 m x 19 mm   C1622

Ferramentas
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fita métrica em fibra

     10 metros   C1590
    15 metros   C1595
    20 metros   C1600
    25 metros   C1605
    30 metros   C1610
    50 metros   C1615

Ferramentas

fita métrica
cromada

     5 m x 25 mm  C1577
     8 m x 25 mm  C1580

fita métrica
inox cromado

     3 m x 19 mm   C1582
     5 m x 19 mm   C1583
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Ferramentas

lazer
medidor de distância

     totalmente digital  C1679

    estima distancias de 0,6 m a 18 m

lazer de três posições
com base

     incluí fita métrica  C1678

fita métrica em fibra
enrrolador 3x mais rápido

     30 metros   C1617
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Ferramentas

nivel asa de avião 
profissional

     50 cm   C1630
    60 cm    C1635

nivel asa de avião
semi-profissional

     40 cm   C1640
    50 cm   C1645
    60 cm   C1650

nivel tubular
em aluminío

     30 cm   C1655
    40 cm   C1660
    50 cm   C1665
    60 cm   C1670
    80 cm   C1675
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esquadro regulável

     45º, 90º e 135º  C1680

maco de borracha
preto

     50 mm   C1685
    60 mm   C1690

maco de borracha
branco

     50 mm   C1695
    60 mm   C1700

Ferramentas
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gamela
em plástico preto

     N.º 2 / 15 litros  C1800
    44 cm x 35 cm x 12,5 cm

talocha

     grande 415 x 260 mm C1815
    média 340 x 217 mm  C1820
    pequena 260 x 160 mm C1825

balde
em plástico preto

     capacidade para 10 L C1805
    capacidade para 15 L C1810

Ferramentas
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talocha com esponja
amarela

     tamanho 28x14x3cm C1828
    tamanho 32x18x3cm  C1829

talocha com borracha
laranja

     tamanho 28x14x2cm C1831

talocha com esponja
branca

     tamanho 28x14x4cm C1832

Ferramentas
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talocha com borracha
preta

     

      tamanho 14x28x1cm C1830

talocha com esponja
amarela recortada

     tamanho 28x14x3cm C1827

Ferramentas
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prumo em ferro

     tamanho 45 mm  C1835
    tamanho 50 mm  C1840
    tamanho 55 mm  C1845
    tamanho 60 mm  C1850

prumo

     500 g   C1855
    500 g magnêtico  C1865
    700 g   C1860
    700 g magnêtico  C1870

fio para prumo e traçador

     50 metros REF. 130  C1874

Ferramentas
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cabo de aço
revestido em plástico

     3 mm   C1930

formão
cabo em plástico

     quatro peças   C1932

jogo de puas

     cinco peças   C1955

Ferramentas
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Ferramentas

brocas para pedra
cinco peças

     4, 5, 6, 8 e 10 mm  C1935

brocas para madeira
cinco peças

     4, 5, 6, 8 e 10 mm  C1940

jogo de cinco fresas
para madeira

     5, 20, 25, 30 e 35 mm C1934
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espatula
cabo de madeira

     tamanho 50 mm  C1960
    tamanho 60 mm  C1965
    tamanho 80 mm  C1970
    tamanho 100 mm  C1975

raspador

     limpeza de gorduras  C1977

colher de pedreiro

     cabo sintético  C2062

Ferramentas
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Ferramentas

pontas 
para barbequim

     7 peças   C1995

pedra
para amolar

     tamanho 6”   C1985

pedra 
para afiar

     tamanho 9”   C1990

régua em aluminío

     10 cm x 1,5 m  C2083
     10 cm x 2 m   C2085
     10 cm x 2,5 m  C2087
     10 cm x 3 m   C2090
     10 cm x 3,5 m  C2092
     10 cm x 4 m   C2095
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maceta

     800 gramas   C2010
    1000 gramas   C2015

maceta

     1000 g redonda  C2005

Ferramentas

cruzeta

     1 mm x 250 peças  C2028
     2 mm x 250 peças  C2030
     2,5 mm x 250 peças  C2032
     3 mm x 250 peças  C2035
     4 mm x 250 peças  C2040
     5 mm x 200 peças  C2045
     6 mm x 200 peças  C2047
     8 mm x 200 peças  C2049
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Ferramentas

cunha para azulejo

     0-5 mm / 500 peças C2100
     0-12 mm / 250 peças C2105

chave de relojoeiro

     seis peças   C2070

jogo de chaves para fendas

     cinco peças   C2080
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martelo
uma orelha

     600 gramas   C2018

Ferramentas

martelo
de carpinteiro

     tamanho 25 mm  C2019

martelo de carpinteiro
cabo em fibra

     tamanho 25 mm  C2500
    tamanho 27 mm  C2505
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Ferramentas

machado
cabo em fibra

     1000 g   C2510

maceta
cabo em fibra

     1000 g   C2515
    1250 g   C2520
    1500 g   C2525
    

marreta
cabo de fibra

     3000 g   C2530
    4000 g   C2535
    5000 g   C2540
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machado
cabo de fibra

     2720 g   C2545
    3630 g   C2550

Ferramentas

cabo de fibra
para marreta

     oval    C2560

martelo tipo francês

     700 g   C2555
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Ferramentas

cabo de fibra
para picareta

     redondo   C2565

cabo de fibra
para martelo tipo francês

         C2570

cabo de fibra
para maceta

         C2575

www.rss.pt




