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• Sistemas para efeito de ONDA

Ordem mínima= 1 saco/pacote 

As medidas e os pesos indicados no catálogo são nominais.

As descrições de igual (==) são versões especiais sem disponibilidade imediata de estoque.

Descartar até um 1% é para ser considerada normal.



2023/05/21 Page 4/10

atp di F. Garzoni · Via del Tram, 8 · I-25074 Lavenone - Italia · P.Iva IT00232730986 · fax +39 030 8382080 · info@atp.it · www.atp.it

Acessórios para cortinas / Sistemas para efeito de ONDA / Geração G2

Posição
Código artigo

Descrição Material Color
Acabamento

Pacote
Embalagem

97.o.07
ARS686EA53/0101

Corrediça arredondada rotativa G2, com alfinete, núcleo
d 3,3 mm, cabeça d 5,3 mm, para trilho -U-

poliacetálica neutro
-

110 x sacola
26.400

Preços brutos especiais
para grandes quantidades:
ver aprofundamento
Pode ser combinado com corda G2
com pino com espaçamento 30 mm
a pos.97.t.50
com pino com espaçamento 60 mm
da pos.97.u.05
e com espaçamento 80 mm da pos.97.v
Para calcular a quantidade de corrediça
para combinar com corda com pino,
use o excel planilha "calculator"abaixo.

Posição
Código artigo

Descrição Material Color
Acabamento

Pacote
Embalagem

97.o.57
ARS686EA10/0101

Corrediça arredondada rotativa G2, com alfinete, núcleo
d 3,3 mm, cabeça d 10 mm, para trilho -U-

poliacetálica neutro
-

110 x sacola
26.400

Preços brutos especiais
para grandes quantidades:
ver aprofundamento
Pode ser combinado com corda G2
com pino com espaçamento 30 mm
a pos.97.t.50 
com pino com espaçamento 60 mm
da pos.97.u.05
e com espaçamento 80 mm da pos.97.v
Para calcular a quantidade de corrediça
para combinar com corda com pino,
use o excel planilha "calculator"abaixo.

Posição
Código artigo

Descrição Material Color
Acabamento

Pacote
Embalagem

97.o.80
ARS686BA00/0001

Corrediça G2 Moto com ilhó rotativo e rolo poliacetálica
aluminio

neutro
-

110 x sacola
110

Artigo não produzido pela atp
Pode ser combinado com corda G2
com pino com espaçamento 30 mm
a pos.97.t.50
com pino com espaçamento 60 mm
da pos.97.u.05
e com espaçamento 80 mm da pos.97.v
Para calcular a quantidade de corrediça
para combinar com corda com pino,
use o excel planilha "calculator"abaixo.

Posição
Código artigo

Descrição Material Color
Acabamento

Pacote
Embalagem

97.p.10
ARS686BA53/0101

Corrediça arredondada rotativa G2, núcleo d 3,3 mm,
cabeça d 5,3 mm, para trilho -U-

poliacetálica neutro
-

1.100 x caixa
26.400

97.p.15
ARS686BA53/01NF

Corrediça arredondada rotativa G2, núcleo d 3,3 mm,
cabeça d 5,3 mm, para trilho -U-

poliacetálica preto
-

1.100 x caixa
26.400

Preços brutos especiais
para grandes quantidades:
ver aprofundamento
Pode ser combinado com corda G2
com pino com espaçamento 30 mm
a pos.97.t.50 ,
com pino com espaçamento 60 mm
da pos.97.u.05
e com espaçamento 80 mm da pos.97.v
Para calcular a quantidade de corrediça
para combinar com corda com pino,
use o excel planilha "calculator"abaixo.

https://www.atp.it/lang/PT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=6
https://www.atp.it/lang/PT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=220
https://www.atp.it/lang/PT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=233
https://www.atp.it/lang/PT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=97.t.50|cst_codice=ARS6860030/00BA
https://www.atp.it/lang/PT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_codice=ARS6860060/00BA
https://www.atp.it/lang/PT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_codice=ARS6860080/00BA
https://www.atp.it/lang/PT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_codice=ARS6860060/00BA
https://www.atp.it/lang/PT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_codice=ARS6860080/00BA
https://www.atp.it/lang/PT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=97.t.50|cst_codice=ARS6860030/00BA
https://www.atp.it/lang/PT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_codice=ARS6860060/00BA
https://www.atp.it/lang/PT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_codice=ARS6860080/00BA
https://www.atp.it/lang/PT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_codice=ARS6860060/00BA
https://www.atp.it/lang/PT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_codice=ARS6860080/00BA
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Posição
Código artigo

Descrição Material Color
Acabamento

Pacote
Embalagem

97.r.10
ARS686BA10/0101

Corrediça arredondada rotativa G2, núcleo d 3,3 mm,
cabeça d 10 mm, para trilho -U-

poliacetálica neutro
-

110 x sacola
26.400

97.r.15
ARS686BA10/01CM

Corrediça arredondada rotativa G2, núcleo d 3,3 mm,
cabeça d 10 mm, para trilho -U-

poliacetálica cromo
opaco
-

110 x sacola
26.400

97.r.20
ARS686BA10/01NA

Corrediça arredondada rotativa G2, núcleo d 3,3 mm,
cabeça d 10 mm, para trilho -U-

poliacetálica preto
-

110 x sacola
26.400

Preços brutos especiais
para grandes quantidades:
ver aprofundamento
Pode ser combinado com corda G2
com pino com espaçamento 30 mm
a pos.97.t.50 ,
com pino com espaçamento 60 mm
da pos.97.u.05
e com espaçamento 80 mm da pos.97.v
Para calcular a quantidade de corrediça
para combinar com corda com pino,
use o excel planilha "calculator"abaixo.

Posição
Código artigo

Descrição Material Color
Acabamento

Pacote
Embalagem

97.r.35
ARS686BA12/0101

Corrediça arredondada rotativa G2, núcleo d 3,3 mm,
cabeça d 12 mm, para trilho -U-

poliacetálica neutro
-

110 x sacola
26.400

97.r.36
ARS686BA12/01NA

Corrediça arredondada rotativa G2, núcleo d 3,3 mm,
cabeça d 12 mm, para trilho -U-

poliacetálica preto
-

110 x sacola
26.400

Preços brutos especiais
para grandes quantidades:
ver aprofundamento
Pode ser combinado com corda G2
com pino com espaçamento 30 mm
a pos.97.t.50 
com pino com espaçamento 60 mm
da pos.97.u.05
e com espaçamento 80 mm da pos.97.v
Para calcular a quantidade de corrediça
para combinar com corda com pino,
use o excel planilha "calculator"abaixo.

Posição
Código artigo

Descrição Material Color
Acabamento

Pacote
Embalagem

97.r.60
ARS686BA12/0501

Corrediça arredondada rotativa G2, núcleo d 5 mm,
cabeça d 12 mm, altura 20 mm, para trilho -U-

poliacetálica neutro
-

110 x sacola
21.120

Pode ser combinado com corda G2
com pino com espaçamento 30 mm 
a pos.97.t.50
com pino com espaçamento 60 mm
da pos.97.u.05
e com espaçamento 80 mm da pos.97.v
Para calcular a quantidade de corrediça
para combinar com corda com pino,
use o excel planilha "calculator"abaixo.

Posição
Código artigo

Descrição Material Color
Acabamento

Pacote
Embalagem

97.s.10
ARS686BA08/0101

Corrediça arredondada rotativa G2, núcleo d 4 mm,
cabeça d 8 mm, altura 2,5 mm, para trilho -U-

poliacetálica neutro
-

110 x sacola
26.400

97.s.15
ARS686BA08/01NA

Corrediça arredondada rotativa G2, núcleo d 4 mm,
cabeça d 8 mm, altura 2,5 mm, para trilho -U-

poliacetálica preto
-

110 x sacola
26.400

Preços brutos especiais
para grandes quantidades:
ver aprofundamento
Pode ser combinado com corda G2
com pino com espaçamento 30 mm 
a pos.97.t.50
com pino com espaçamento 60 mm
da pos.97.u.05
e com espaçamento 80 mm da pos.97.v
Para calcular a quantidade de corrediça
para combinar com corda com pino,
use o excel planilha "calculator"abaixo.

https://www.atp.it/lang/PT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=97.t.50|cst_codice=ARS6860030/00BA
https://www.atp.it/lang/PT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_codice=ARS6860060/00BA
https://www.atp.it/lang/PT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_codice=ARS6860080/00BA
https://www.atp.it/lang/PT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_codice=ARS6860060/00BA
https://www.atp.it/lang/PT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_codice=ARS6860080/00BA
https://www.atp.it/lang/PT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=97.t.50|cst_codice=ARS6860030/00BA
https://www.atp.it/lang/PT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_codice=ARS6860060/00BA
https://www.atp.it/lang/PT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_codice=ARS6860080/00BA
https://www.atp.it/lang/PT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=97.t.50|cst_codice=ARS6860030/00BA
https://www.atp.it/lang/PT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_codice=ARS6860060/00BA
https://www.atp.it/lang/PT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_codice=ARS6860080/00BA
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Posição
Código artigo

Descrição Material Color
Acabamento

Pacote
Embalagem

97.s.50
ARS686BC10/0001

Corrediça arredondada rotativa G2 UP, núcleo d 5,3 mm,
cabeça d 10 mm, para trilho -U-

poliacetálica neutro
-

110 x sacola
26.400

97.s.55
ARS686BC10/00CM

Corrediça arredondada rotativa G2 UP, núcleo d 5,3 mm,
cabeça d 10 mm, para trilho -U-

poliacetálica cromo
opaco
-

110 x sacola
26.400

97.s.60
ARS686BC10/00NF

Corrediça arredondada rotativa G2 UP, núcleo d 5,3 mm,
cabeça d 10 mm, para trilho -U-

poliacetálica preto
-

110 x sacola
26.400

Preços brutos especiais
para grandes quantidades:
ver aprofundamento
Pode ser combinado com corda G2
com pino com espaçamento 30 mm
a pos.97.t.50 ,
com pino com espaçamento 60 mm
da pos.97.u.05
e com espaçamento 80 mm da pos.97.v
Para calcular a quantidade de corrediça
para combinar com corda com pino,
use o excel planilha "calculator"abaixo.

Posição
Código artigo

Descrição Material Color
Acabamento

Pacote
Embalagem

97.s.80
ARS686BE00/0001

Corrediça com ilhó G2 TWIST, inserção por rotação,
núcleo q 5,5 mm, para trilho -U-

poliacetálica neutro
-

110 x sacola
26.400

Preços brutos especiais
para grandes quantidades:
ver aprofundamento
Pode ser combinado com corda G2
com pino com espaçamento 30 mm
a pos.97.t.50 
com pino com espaçamento 60 mm
da pos.97.u.05
e com espaçamento 80 mm da pos.97.v
Para calcular a quantidade de corrediça
para combinar com corda com pino,
use o excel planilha "calculator"abaixo.

https://www.atp.it/lang/PT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=97.t.50|cst_codice=ARS6860030/00BA
https://www.atp.it/lang/PT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_codice=ARS6860060/00BA
https://www.atp.it/lang/PT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_codice=ARS6860080/00BA
https://www.atp.it/lang/PT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_codice=ARS6860060/00BA
https://www.atp.it/lang/PT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_codice=ARS6860080/00BA
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Posição
Código artigo

Descrição Material Color
Acabamento

Pacote
Embalagem

97.t.50
ARS6860030/00BA

Corda G2 com pino d 3,7 mm, com espa&ccedil;amento
30 mm

poliacetálica
poliéster

branco
-

100 m x bobina
1.000

97.u.05
ARS6860060/00BA

Corda G2 com pino d 3,7 mm, com espaçamento 60 mm poliacetálica
poliéster

branco
-

100 m x bobina
1.000

97.u.06
ARS6860060/00NA

Corda G2 com pino d 3,7 mm, com espaçamento 60 mm poliacetálica
poliéster

preto
-

100 m x bobina
1.000

97.u.07
ARS6860060/00GL

Corda G2 com pino d 3,7 mm, com espa&ccedil;amento
60 mm

poliacetálica
poliéster

cinza
-

100 m x bobina
1.000

97.u.15
ARS6860060M00BA

Corda G2 com pino d 3,7 mm, com espaçamento 60 mm poliacetálica
poliéster

branco
-

25 m x bobina
1.000

97.u.20
ARS6860060H00BA

Corda G2 com pino d 3,7 mm, com espaçamento 60 mm poliacetálica
poliéster

branco
-

50 m x bobina
1.000

97.u.22
ARS6860060H00NA

Corda G2 com pino d 3,7 mm, com espaçamento 60 mm poliacetálica
poliéster

preto
-

50 m x bobina
1.000

97.v
ARS6860080/00BA

Corda G2 com pino d 3,7 mm, com espaçamento 80 mm poliacetálica
poliéster

branco
-

100 m x bobina
1.000

97.v.06
ARS6860080/00NA

Corda G2 com pino d 3,7 mm, com espaçamento 80 mm poliacetálica
poliéster

preto
-

100 m x bobina
1.000

97.v.07
ARS6860080/00GL

Corda G2 com pino d 3,7 mm, com espa&ccedil;amento
80 mm

poliacetálica
poliéster

cinza
-

100 m x bobina
1.000

97.w
ARS6860080M00BA

Corda G2 com pino d 3,7 mm, com espaçamento 80 mm poliacetálica
poliéster

branco
-

25 m x bobina
1.000

97.x
ARS6860080H00BA

Corda G2 com pino d 3,7 mm, com espaçamento 80 mm poliacetálica
poliéster

branco
-

50 m x bobina
1.000

97.x.01
ARS6860080H00NA

Corda G2 com pino d 3,7 mm, com espaçamento 80 mm poliacetálica
poliéster

preto
-

50 m x bobina
1.000

Preços brutos especiais:
para grandes quantidades:
ver aprofundamento
Pode ser combinado com:
corrediça arredondada rotativa G2
a pos.97.p.10
da pos.97.r.10  a pos.97.r.10
e pos.97.s.10
corrediça arredondada rotativa G2
com alfinete a pos.97.o.07 e97.o.57
corrediça começo onda a pos.264.c

https://www.atp.it/lang/PT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_codice=ARS686BA53/0101
https://www.atp.it/lang/PT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_codice=ARS686BA10/0101
https://www.atp.it/lang/PT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=97.s.10|cst_codice=ARS686BA08/0101
https://www.atp.it/lang/PT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_codice=ARS686EA53/0101
https://www.atp.it/lang/PT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_codice=ARS686EA10/0101
https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=264.c|cst_codice=ARS686JA00/0101
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Posição
Código artigo

Descrição Material Color
Acabamento

Pacote
Embalagem

97.x.04
ARS6860D60/01GL

Corda G2 com pino d 3,7 mm, com espaçamento -P-
60 mm montado com corrediça arredondada rotativa
G2, núcleo d 3,3 mm, cabeça d 10 mm, para trilho -U-,
envolto em película protetora

poliacetálica
poliéster

cinza
-

100 m x bobina
400

97.x.05
ARS6860D60/01BA

Corda G2 com pino d 3,7 mm, com espaçamento -P-
60 mm montado com corrediça arredondada rotativa
G2, núcleo d 3,3 mm, cabeça d 10 mm, para trilho -U-,
envolto em película protetora

poliacetálica
poliéster

branco
-

100 m x bobina
400

97.x.06
ARS6860D60/01NA

Corda G2 com pino d 3,7 mm, com espaçamento -P-
60 mm montado com corrediça arredondada rotativa
G2, núcleo d 3,3 mm, cabeça d 10 mm, para trilho -U-,
envolto em película protetora

poliacetálica
poliéster

preto
-

100 m x bobina
400

97.x.07
ARS6860D60H01BA

Corda G2 com pino d 3,7 mm, com espaçamento -P-
60 mm montado com corrediça arredondada rotativa
G2, núcleo d 3,3 mm, cabeça d 10 mm, para trilho -U-,
envolto em película protetora

poliacetálica
poliéster

branco
-

50 m x bobina
400

97.x.10
ARS6860D60M01BA

Corda G2 com pino d 3,7 mm, com espa&ccedil;amento
-P- 60 mm montado com corredi&ccedil;a arredondada
rotativa G2, n&uacute;cleo d 3,3 mm, cabe&ccedil;a
d 10 mm, para trilho -U-, envolto em pel&iacute;cula
protetora

poliacetálica
poliéster

branco
-

25 m x bobina
400

97.x.11
ARS6860D80/01GL

Corda G2 com pino d 3,7 mm, com espaçamento -P-
80 mm montado com corrediça arredondada rotativa
G2, núcleo d 3,3 mm, cabeça d 10 mm, para trilho -U-,
envolto em película protetora

poliacetálica
poliéster

cinza
-

100 m x bobina
400

97.x.12
ARS6860D80/01BA

Corda G2 com pino d 3,7 mm, com espaçamento -P-
80 mm montado com corrediça arredondada rotativa
G2, núcleo d 3,3 mm, cabeça d 10 mm, para trilho -U-,
envolto em película protetora

poliacetálica
poliéster

branco
-

100 m x bobina
400

97.x.13
ARS6860D80/01NA

Corda G2 com pino d 3,7 mm, com espaçamento -P-
80 mm montado com corrediça arredondada rotativa
G2, núcleo d 3,3 mm, cabeça d 10 mm, para trilho -U-,
envolto em película protetora

poliacetálica
poliéster

preto
-

100 m x bobina
400

97.x.14
ARS6860D80H01BA

Corda G2 com pino d 3,7 mm, com espaçamento -P-
80 mm montado com corrediça arredondada rotativa
G2, núcleo d 3,3 mm, cabeça d 10 mm, para trilho -U-,
envolto em película protetora

poliacetálica
poliéster

branco
-

50 m x bobina
400

97.x.15
ARS6860D80M01BA

Corda G2 com pino d 3,7 mm, com espaçamento -P-
80 mm montado com corrediça arredondada rotativa
G2, núcleo d 3,3 mm, cabeça d 10 mm, para trilho -U-,
envolto em película protetora

poliacetálica
poliéster

branco
-

25 m x bobina
400

Preços brutos especiais:
para grandes quantidades:
ver aprofundamento
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Posição
Código artigo

Descrição Material Color
Acabamento

Pacote
Embalagem

97.x.17
ARS6860D60/03BA

Corda G2 com pino d 3,7 mm, com espaçamento -P-
60 mm montado com corrediça arredondada rotativa
G2, núcleo d 3,3 mm, cabeça d 5,3 mm, para trilho -U-,
envolto em película protetora

poliacetálica
poliéster

branco
-

100 m x bobina
400

97.x.19
ARS6860D60H03BA

Corda G2 com pino d 3,7 mm, com espaçamento -P-
60 mm montado com corrediça arredondada rotativa
G2, núcleo d 3,3 mm, cabeça d 5,3 mm, para trilho -U-,
envolto em película protetora

poliacetálica
poliéster

branco
-

50 m x bobina
400

97.x.20
ARS6860D60M03BA

Corda G2 com pino d 3,7 mm, com espaçamento -P-
60 mm montado com corrediça arredondada rotativa
G2, núcleo d 3,3 mm, cabeça d 5,3 mm, para trilho -U-,
envolto em película protetora

poliacetálica
poliéster

branco
-

25 m x bobina
400

97.x.22
ARS6860D80/03BA

Corda G2 com pino d 3,7 mm, com espaçamento -P-
80 mm montado com corrediça arredondada rotativa
G2, núcleo d 3,3 mm, cabeça d 5,3 mm, para trilho -U-,
envolto em película protetora

poliacetálica
poliéster

branco
-

100 m x bobina
400

97.x.24
ARS6860D80H03BA

Corda G2 com pino d 3,7 mm, com espaçamento -P-
80 mm montado com corrediça arredondada rotativa
G2, núcleo d 3,3 mm, cabeça d 5,3 mm, para trilho -U-,
envolto em película protetora

poliacetálica
poliéster

branco
-

50 m x bobina
400

97.x.25
ARS6860D80M03BA

Corda G2 com pino d 3,7 mm, com espaçamento -P-
80 mm montado com corrediça arredondada rotativa
G2, núcleo d 3,3 mm, cabeça d 5,3 mm, para trilho -U-,
envolto em película protetora

poliacetálica
poliéster

branco
-

25 m x bobina
400

Preços brutos especiais:
para grandes quantidades:
ver aprofundamento

Posição
Código artigo

Descrição Material Color
Acabamento

Pacote
Embalagem

97.x.40
ARS6860D80/00BA

Corda G2 com pino d 3,7 mm, com espaçamento -P- 80
mm montado om corrediça arredondada rotativa G2,
núcleo d 4 mm, cabeça d 8 mm, altura 2,5 mm, para
trilho -U-, envolto em película protetora

poliacetálica
poliéster

branco
-

100 m x bobina
400

Preços brutos especiais:
para grandes quantidades:
ver aprofundamento

Posição
Código artigo

Descrição Material Color
Acabamento

Pacote
Embalagem

97.x.60
ARS6860E60M01BA

Corda G2 com pino d 3,7 mm, com espaçamento -P- 60
mm montado com corrediça G2 Moto com ilhó rotativo
e rolo, para trilho -U-, envolto em película protetora

poliacetálica
aluminio
poliéster

branco
-

25 m x bobina
100

97.x.70
ARS6860E80M01BA

Corda G2 com pino d 3,7 mm, com espaçamento -P- 80
mm montado com corrediça G2 Moto com ilhó rotativo
e rolo, para trilho -U-, envolto em película protetora

poliacetálica
aluminio
poliéster

branco
-

25 m x bobina
100
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Código artigo
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97.x.80
ARS6860F60H01BA

Corda G2 com pino d 3,7 mm, com espaçamento -P- 60
mm montado com corrediça arredondada rotativa G2
UP, núcleo d 5,3 mm, cabeça d 10 mm, para trilho -U-,
envolto em película protetora

poliacetálica
poliéster

branco
-

50 m x bobina
400

97.x.82
ARS6860F60H01NA

Corda G2 com pino d 3,7 mm, com espaçamento -P- 60
mm montado com corrediça arredondada rotativa G2
UP, núcleo d 5,3 mm, cabeça d 10 mm, para trilho -U-,
envolto em película protetora

poliacetálica
poliéster

preto
-

50 m x bobina
400

97.x.90
ARS6860F80H01BA

Corda G2 com pino d 3,7 mm, com espaçamento -P- 80
mm montado com corrediça arredondada rotativa G2
UP, núcleo d 5,3 mm, cabeça d 10 mm, para trilho -U-,
envolto em película protetora

poliacetálica
poliéster

branco
-

50 m x bobina
400

97.x.92
ARS6860F80H01NA

Corda G2 com pino d 3,7 mm, com espaçamento -P- 80
mm montado com corrediça arredondada rotativa G2
UP, núcleo d 5,3 mm, cabeça d 10 mm, para trilho -U-,
envolto em película protetora

poliacetálica
poliéster

preto
-

50 m x bobina
400

Preços brutos especiais:
para grandes quantidades:
ver aprofundamento


