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Fita Metricas

Fita Métrica

Modelo: 9364

Fita métrica de aço, retrocesso automático, fixável num ponto determinado, divisão em cm/polegadas, 200 cm

de comprimento, caixa plástica.

Fita Métrica

Modelo: 9366

Fita métrica auto-adesiva, divisão em cm (1-100), legível da esquerda para a direita, em rolos de 20 m cada.

Fita Métrica "Cefes Control"

Modelo: 9368/2

Fita métrica de alfaiate "Cefes Control", alta qualidade, certificada, tolérancia max. +/- 0,7 mm divisão em

cm/cm, reforçada com fibra de vidro, largura 1,9 cm, comprimento 150 cm.

Embalagem com 10 unidades.

Fita Métrica "Cefes"

Modelo: 9368/1

Fita métrica de alfaiate "Cefes", alta qualidade, divisão em cm/cm, reforçada com fibra de vidro, largura 1,5 cm,

comprimento 150 cm. Embalagem com 10 unidades.

Fita Métrica "Profi"

Modelo: 9369

Fita métrica de alfaiate "Profi", divisão em cm/polegadas, reforçada com fibra de vidro, largura 1,9 cm,

comprimento 150 cm. Embalagem com 10 unidades
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Fita Métrica "Special"

Modelo: 9361/2

Fita métrica de alfaiate "Special", divisão em cm/cm, reforçada com fibra de vidro, largura 1,9 cm, comprimento

150 cm. Embalagem com 10 unidades.

Fita Métrica "Standard"

Modelo: 9362/1

Fita métrica de alfaiate "Standard", divisão em cm/cm, reforçada com fibra de vidro, largura 1,5 cm,

comprimento 150 cm. Embalagem com 10 unidades.

Fita Métrica Adesiva analogico

Modelo: 9366/4

Fita métrica auto-adesiva, em analogico, pelicula prata, comprimento 150 cm, unidade 2 peças.

Fita métrica de cinta "Profi HK"

Modelo: 9382

Fita métrica de cinta, com gancho, amarela, 150 cm de comprimento, 1,9 cm de largura.Embalagem com 10

unidades

Fita Métrica Duplo "Forma"

Modelo: 9365/5

Fita métrica de Poly-Fibre, p/medir circunferencias, retrocesso automático  (Stop-Go patenteado) corpo em

plastico, divisão em cm/cm, 150 cm comprimento,  1,5 cm largura. Embalagem com 10 unidades

Fita Métrica Duplo "Pico"

Modelo: 9365/3

Fita métrica de Poly-Fibre, retrocesso automático (Stop-Go patenteado)

corpo em plastico, divisão em cm/polegadas, 140 cm comprimento,

0,8 cm largura. Embalagem de 10 unidades.

Jomro, Comércio de Máquinas para a 
Indústria Têxtil e Confecção, Lda.
Rua Cruz das Guardeiras, 525, 4470 Moreira da Maia

Tel.+351 229439750
Fax +351 229439759

info-p@jomro.de

3

http://www.jomro.de/loja/product_info.php?info=p100_Fita-M-trica--Special-.html
http://www.jomro.de/loja/product_info.php?info=p98_Fita-M-trica--Standard-.html
http://www.jomro.de/loja/product_info.php?info=p111_Fita-M-trica-Adesiva-analogico.html
http://www.jomro.de/loja/product_info.php?info=p389_Fita-m-trica-de-cinta--Profi-HK-.html
http://www.jomro.de/loja/product_info.php?info=p360_Fita-M-trica-Duplo--Forma-.html
http://www.jomro.de/loja/product_info.php?info=p357_Fita-M-trica-Duplo--Pico-.html


01/2010    

Fita Métrica Duplo "Rollfix"

Modelo: 9365/1

Fita métrica de Poly-Fibre, retrocesso automático (Stop-Go patenteado)

corpo em plastico, divisão em cm/cm, 150 cm comprimento,  1,0 cm largura.

Embalagem com 10 unidades.
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