
Embalagens Display

 LTD-L-LFB/DSB

LBB, LB, LBD, LFB, LWB, LB-SOL Cód.: 330706.66232

• Empunhadura de borracha anti-derrapante;
• Caixa interna com 6 unidades que pode ser 

utilizada como display;
• Travamento eficiente da lâmina;
• Acompanha uma lâmina de flúor LFB de 

18mm em seu corpo.
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 L-5/10DSB

LBB, LB, LBD, LFB, LWB, LB-SOL Cód.: 330706.66674

• Idêntico ao L-5;
• Caixa interna com 10 unidades que pode ser 

utilizada como display;
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 SK-15/DSB

Cód.: 330706.66221

• Estilete leve e resistente que não permite 
contato do usuário com a lâmina, evitando 
acidentes;

• Ideal para uso em logística, abrir caixas, 
cortar filmes e cintas plásticas, etc;

• Caixa interna com 60 unidades que pode ser 
utilizada como display;

• Não tem reposição de lâmina;
• Certificação NSF (National Sanitation 

Foundation), uma organização líder mundial 
em segurança alimentar.

LBB, LB, LBD, LFB, LWB, LB-SOL Cód.: 330706.66233

• Empunhadura de borracha anti-derrapante;
• Caixa interna com 6 unidades que pode ser 

utilizada como display;
• Travamento automático da lâmina;
• Acompanha uma lâmina de flúor LFB de 

18mm em seu corpo.
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 LTD-AL-LFB/DSB

• Embalagens que podem ser utilizadas como display para deixar junto ao caixa ou balcão de loja.

Anteparo de Metal

Patenteado
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Embalagens Display

Displays e Expositores

LÂMINA ULTRA AFIADA

 MTB-10B/DSB

 MTBB-10B/DSB

Cód.: 330706.66675

Cód.: 330706.66676

• Lâmina reta de tamanho médio de 12,5 mm; 
• Embalagem display com 6 unidades;
• Ideal para cortar 
• Para estiletes médios

• Lâmina reta Excel Black de tamanho médio 
de 12,5 mm; 

• Embalagem display com 6 unidades;
• Ideal para cortar 
• Para estiletes médios
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DR-1

DR-14NH

DR-3

DR-8

Cód.: 330706.65428

Cód.: 330706.65950

Cód.: 330706.65429

Cód.: 330706.65430

• Display de chão com rodinhas 
e cesto aramado na base; 

• Medidas:70 x 40 x 173 cm;
• Ideal para 36 sku’s nas 

gancheiras;
• Acompanha as gancheiras.

• Display de balcão
• Medidas: 36 x 26 x 73 cm;
• Ideal para 8 sku’s;
• Acompanha as gancheiras.

• Display de chão com rodinhas 
e prateleira de metal na base; 

• Medidas:45 x 40 x 148 cm;
• Ideal para 18 sku’s nas 

gancheiras;
• Acompanha as gancheiras.

• Display de chão para Bases 
de Corte e Réguas;

• Medidas: 64 x 37 x 111 cm;
• Ideal para 10 unidades 

de Bases de Corte e 2 
unidades de Réguas.

• Display de chão para Bases 

• Medidas: 64 x 37 x 111 cm;


