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E Escadas

Escada de Alumínio 7 Degraus com Fita de Segurança - MoÍt.00.2248s11

*** * * lavaltações

Digite o que você procura aqui q

,À\

Y @ §*

De R$ 229,00 por

Rsí39100 nouor".o

Economize R$ 90,00 (39,31 9o tje tiesconto)

Ou RS 149,00 no cartão em até 7x sem juros

f

Pré-venda pera 051 1012017

I
Io

! Comprar

E Formas de Pagamento

íx

2x

3x

1x

5x

6x

7x

R$ 149,00

R$ 74,50

R$ 49,67

RS 37,25

Rl 29,80

Rí 24,83

R$ 21,29

sem juros

sem juros

sem.iuros

sem juros

sem juros

sem juros

sem juros

)aaa

Total de R3 149,00 sem juros

Descrlção

A Escada de Alumínio 7 Degraus com Fita de Segurança - Mor é fabricada segundo os critérios da ABNT, o que garante a certeza de um excelente
produto. Leves, dobráveis e fáceis de guardar elas são ideais para pequenos consertos e para alcançar lugares mais elevados no uso doméstico. O

:à
1.,,,'
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Nossas Loiâs I Alendimento sitê (í1) 2795{8i14 I Televsndas (11) 27954800

Lista de Carrinho

? IT
H

desejos

EHsrr -il \.. 3T c
Solda

{
Vor mal3 v Fensmontas

elátricas
Fêrram6ntas

manuais
Construgâo

Civil
Jârdim ô
AgrÍcolâ

DutraMaouinas.com.br ) Construcáo Civil ) Espátulas > Esoátulas com cabo plásüco

Espátula plástica 150 x 80 mm

Vonder

Comprêssorss
de Ar

Limpsza Automotivo OÍganizaçâo
Movimontaçáo

do carga

cód.35.93.150.080

ge*$-*rg

í+

por R$ 3103 (d.rc.d.RÍo,1Glá.prrcsdo)

f" fi

EconomizÊ 5% à vista com Boleto Bancário, DeÉsito yg!@ig

Pârcolamonto nos cartões do cÍádito

1x de Rt 3,í9 à vista

Calcule 3eu Ír6tê

CEP

t Frete grátlsl Grande SP / Capital nas compras
acima de Rl 299,00. Vsr mais

? € 
Avalloagorsl Gâranlla do

3 moses

0

Adicionar ao E

Alguma dúvida?

q
,,/

Ouantidadô:

L
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Whois

dutramaquinas.com.br CONSULTAR
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Copydght O NlC,br

A utilização dos dados abalxo ó permltlda somente coníorms descrito no Termo d6 Uso 6m https://reglstro.br/tormo (https://registro.br/teÍmo), sondo proibida a sua

dlstrlbuiÉo, comorcializaÉo ou reprodução, em particular para ílns publicltários ou propósitos slmllares.

2017-09-29 16:00:42 (BRT 43:00)

Modo Clássico 0

domínio:
tltular:
documento:
responsáveI :

paÍs :

c -titulan:
' c-admin:

c -técnico:
c -cobrança:
senvidon DNS:

. status DNS:

último AA:

servidor DNs:

status DNS:

último AA:

servÍdor DNs:

status DNS:

últ1mo AA:

c nlado:
âItenado:
explnação:
status:

Contato (ID)
nome :

e-mall:
paÍs :

cnlado:
alterado:

dutramaqulnas. con. br
Dutra llaquinar Cornenclal e Têcnlca LTDA

so,970 ,342lOOO1-O2

NatáIÍa R, Í.loya

BR

NARilO10

NARMOlO

NARl,lO10

NARtOlO

nsl . locarúeb. com. br
24/09120ú rA
24/09/20L7
ns2. Iocaweb. con. br
24/09/20L7 A

24/09/20t7
ns3 . locaweb. com. br
24/0912017 A

z4l09l20t7
2L/O!/L999 *!17A96
06/tol2016
2L/Ot/2A22
Publicado

NARMOlO

Nátalia R. Moya

marketingodutnamaqulnas , com. bn

BR

t3108120t3
t9/08/20L6

abuso@cert.br (mailto: mail€busê@cert.b0.

CIDR, lP e ASN.
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Olá, o que você procura? fl Entr"

lrl

@ nluoa

Veja todo o shopping

I
I] E ô

Ê Cadastre-se e receba descontos
e Ofertas Exclusivas }} TConheça o

Walmart Serviços
Peça o seu cartão
Walmart ltaucard

Ferramentas eJardim Construção Civil Espátulas e Betumadeiras

Vonder

Espátula plástica 150 x 80 mm Vonder
íY * * * * sejaoprimeiroaavaliar Q

Qua ntidarie.

1+

Vendido e entregue por:

CEP @
$ PolÍtica de troca fi Formas de pag.

enr eÍoque

DUtra MáqUin ãS sobre o vendedor m Calcular fÍete e

prazo de entrega
ns3,19
à vista

compartilhe: fY@Q+

O simllares

Espátula Plástica Lisa 80mm-Tramontina

l.)

Espátula RÍgida com Cabo Plástico 80Mm
Tramontina

n

^Por 
apenas

\r 4,44
i vi5É

Aviso

Garantiâ

a

Espátula plástica 1 35 x 70 mm pacote com 1 2
peças Nove54

a

Por apenas

R$ 8,90
à visri

Por.tpeoJs

RÍ 19,90

@ Descrição do produto

Produto: Espátula plástica 150 x 80 mm Marca:Vonder Descrição:Conteúdo da Embalagem: 1 Espátula lndicada para aplicação
massa corrida, cola plástica, adesivo de contato, entre outros Especificações: Largura da espátula plástica: 80 mm Compriment,
espátula plástica: 150 mm Material da espátula: Em polietileno, com formato trapezoidal

@ Características do produto

lmagens Meramente llustrativas

3 Meses

@ ,ir"ntões do produto: ,F) Largura: 1 1,00 cm t Rftura: 1 6,00 cm t Profundidade: 1 6,00 cm

ú Adi.iona ao carrrnho

@ nvaliações

Walmart )lí
E E

ÍV5 e Áudio Elctrodomóstcos lnÍormáuca Espor(c c Laler Bcbôs c cíanças

o

#ffi*
CEP
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DUTRÂ
rrÁourNas l# Nosas Loias I Atendimento site (íí) 2705{844 | Tetevenda§ {íl) 2ZgS-8800

Lisla de
+l ? I

H

CarinhoLogin
dôsôjos

il
Ver mais v Feramentas

êlétriess
Fetrameniâs

manuais

Esticador para cabo de aço gancho com olhal
Tramontina

3T
Limpeza

"Er
OíçJanizaÇã0

Movimêntâção
de carga

Dutralí.1auifiA5.oôm.br > Mrvimcntàcàô dc r:arsle ) Câf,os dc"AÇú r l\cessóriôs ôarral eabo í1ê alíia) ) Êstiôadr:rôs úA:a Cai]ôs dg Âco

cód.33821/009

Quântidadê:

8í*R$-{*ôê0

+

por R$ 114r04 tdesc.{teRg6.oojáaprrcôdo)
llconoíni2e 5')6 à vi6tô Çoín Bolâto Bânüririo, Depósilí !§l:fêâ

Pârcêlamênlo nos cartõês dê crédito

1x dÊ Rt 120,00 á vistâ

í*x
\

Calcule s€u frcte

CEP o

il Frete grátis! Grande SP / Capítal nas cornpras
acima dê R$ 299,00. Ver maÍs

? 4 
Avallâagorat Garantia dê

3 mesês

a,

mfoIrr ,ffi
Construção

Civil

ô'lo m
Jardim ê
AgrlÕolâ

Compressores
dê Ar

\
I

Adicionar ao 1ã

Gostou? OutÍas ilit pessoas estão interessadas
neste produto ag9ç3! f,r:i,u:..: i.i!

x





ri

IMPRENSA
218
(/rss-

br.xml

(l2llogin)

,l (https://registro.br)

( http://n ic. br)
(HTTP://NIC.BR,/I MPRENSA/)

ACESSAR CONTA

(http://www.cidades.registro.nic.br/)

Whois

uinas.com.br CONSULTAR

Versão com inÍormações dê contato (/2/whois?qr=dulramaquinas.com.br&c)
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Modo Clássico 0

dutramaq

domÍnio:
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documento:
responsável:
paÍs:
c -titular:
c -admin :

c -técn ico:
c -cobnança :

senvidon DNS:

status DNS:

últlmo AA:

servidon DNs:

status DNS:

últlmo AA:

servidon DNS:

status DNS:

úItimo AA:

cniado:
altenado:
expinacão:
stàtus:

contato (ID):
nome :

e -maiI :

dutramaquinas , com. br
Dutna Maquinas Comerclal e Têcnica LTDA

so.976.342/OO01--O2

NatáIia R. l,toya

BR

NARMOlO

NARÍÍO1O

NARMOlO

NARMOlO

ns1, locav,reb. com, bn

17lLAlzOL7 tA
17 lMl2sr7
ns2 , locaweb. com. br
r7/rol20r7 AA

ú/r0120!7
ns3, locâweb. com. br
!7/rol20!7 AA

L7 /rOl20L7
2UO\/1999 *t37896
06/rol20L6
2L/Orl2022
Publicado

NARMOlO

Nátalia R. Moya

nanketlng@dutramaquinas . com. br
BR

!3/s8120t1
19/08/2016

, país:
'cniado:

: alterado:

abuse@cêrt.br (mailto:mail-abuse@cert.bÍ).

CIDR, lP e ASN.
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Barra Chata Estrutural - 1.112" x 1/4" (38,10 x 6,35mm) - Barra

l':o*:

A ArcêlorMittal produz Banas Redondas, Quadradas, Sêxtâvadas o Chalas êm aço-carbono 6
ligado, indicadas principalmêntê para foriamonto, Íabricantes de estruturas ê de implementos
agrÍcolas, troíiladorês, senalherias e indústria automobilística. A linha de Banas Estrutural é

Veja Mais '

por: R$ 48,80

rl

Página lnicial / Serralheía/ Estrutural / Barra Chatâ Estrutural - 1.112" x 1/4" (38,10 x 6,35mm) - Barra 11,4k9

Quantidade:

E@ r@ Ç2+

v̂

J

A ArcelorMittal produz Banas Redondas, Quadradas, Sextavadas e Chatas em aço+arbono e ligado, indicadas principalmente para Íorjamênto,

fabricantes de estruturas e de implementos agrícolas, keÍiladores, serralherias e indústria automobilÍstica. A linha de Barras Estrutural é composta por

Barras Chatas, Quadradas e Redondas produzidas rigorosamente de acordo com a NBR 7007:2002, similar à ASTM, o que garante um padrão constante

de qualidade. A linha de Barras Estrutural é fornecida no comprimento de 6 m.

Ultimos vistos Limpar

o o
Canloneia - 2. 1 12' x 1 1 4"
(63,5 x 6,35 mm)- Barra

36,6k9

Cantonsira -2"x114'
(50,8 x 6,35 mm) - Bana

28,5k9

Cantoneira Serralheria -
1.114" x'118" (31,75 x 3,17

mm) - Barra gkg

Cantoneira Ssrralheria -
1 .1/4" x 3/í6" (31,75 x

4,76 mm) - Bara 13,2k9

Canlonsira -'1.1 12" x 1 18"

(38,10 x 3,17 mm) - Barra
11kg

Formas de Pagamento

vr§A€g' oràrullj
lnstitucionais

Empresa / Política de Privacidade / Como Comprar

Política de Pagamento / Política de Entrega

Cadastre-se e receb
no seu e-ma

a ofertas
it

Digite seu nome

qTodos os departamentosBuscar produtos
I

Atendimento I Meu Cadastro I Meus Pedidos

Ver departamentos '

Ç Vazio

Seja bem vindo ao nosso site
Acesse sua ou

Ç couenan

Detalhes do Produto

Digite seu e-mail @

v

7 F

1
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status DNS:
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úItimo AA:

sacl:
crlado:
alterado:

loJaarcelonmlttal. com, br
Arcel.orilittal Bnasil SA

t7 ,469,70L1OO83-13
Gleyson Caneve

BR

8üS34

Br{s34

Bns35

ARBCO24

11ndns01. pa , embnatelcloud. com. bn

29/O9/20L7 M
29/09/ZOt7
1indns02. pa. embratelcloud. com. br
29/A9/ZO|7 DA,

29109/20L7
yes

07/ot/20L4 *L2409775
L6lt2l20t6
07 /oLl2020
Publicado

BMS34

BíIiSADM I{ANAGEMENT SYSTEÍ'i

fapespadm@bms . com. br
BR

fl/061200L
04/o8120t7

ARBCO24

ArcelorMittâl Bnasil Comercial
gleyson . canevaeancelormlttal . com, bn
BR

o7 /oL/2914
L7 /O4lZOt4

Btrts35

BIISTEC iiANAGEIiENT SYSTEÍ.I

fapesptecebms.com.br
8R

LL/06/200L
04/0812077

expiração:
status :

Contato (ID):
nome:

e-nall:
país:
criado:
alterado:

contato (ID)
nome :

e-mall:
país:
criado:
alterado:

contato (ID)
nome

e-mall:
paÍs:
criâdo:
alterado:

--
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REALIZAMOS EN

COM COMPRIM

Você está em, / Página lniclal / Laminado de aço / Ferro chato

Códi9o: I864

chato I.l2 x l/4 Astm-436 (6mts)

Elc.t tu

Modelo:3O2Oã!O
Disponibilidâde: .rtoquô p.rmanant.
Referênciar 3o2o22o

P

FOTOS

lndiquê a um amigo

Tire suas Dúvidas

ttET^ tc
Diqite âqui o que vo<ê procura

rrE

Por:

RS 39,18
ou 2x com iuros de R§ 21,o7

ou 3x com luros de RS 14,39

ou 4x com de Rs rl,os

Quantidade, r

{J 2 Metros

§couenan

() 5 Metros

Saudações, é um grande prazer atende-lo prontament6, nós estamos online!

Falt..-
F. ..

:""'

i
1.

t
! I

trt

Buscd Í

Cortê:
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status DNS:

úItlmo AA:

c rÍado:
a lterado:
explração:
status :
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d. 3m m{ hô!tr& F*6k.úrõÊüddü.bíl
E*mrtatol

(http://www.cidades.registro.nic.br/)

Whois

aladimmetais.com.br CONSULTAR
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(/rss-

br.xml

(/zlogin)

r aladimmetals . com. br
Aladin Comerclo de Ferro e ltetais Ltda
5L.225,5221OOO|-ZZ
Aladim ComencÍo de Fenro e Í.tetaÍs Ltda
BR

LUNUNlO

JPTZZ4

ADCAs9

LUNUNlO

ns1. ecomt, com. br
27/O9120L7 A

271O9120L7

ns2. ecomt. com. br
27/O9/2OL7 AA

271O9120t7

28/0612004 *L7O5346
to/o71201,4
28/06/2O2O
Publlcado

LUNUNlO

Luls Nunziata
luis@aladimmetals, com, br
BR

27 /02/2009
L0/07 /zsl4

ADCAs9

Adriano castellini
andrimailQbol . com. bn
BR

27/08/2007
7r/04lzo!3

)PF224

Jonge placido galvão fllho
jonge@webcniatÍvo. com. br
BR

L9/0512004
t3/LO/20L6

Contato (ID)
nome :

ê-mail:
paÍs:
criado:
alterâdo:

Contato (ID):
nome:

e-mail:
paÍs :

criado:
elterado

Conteto
nome :

e-maiL:
paÍs:
criado:

( ID)

terado:

-1-
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Olá, o que você procura?

Melhore suà experiência de

*-,* ou cone€te com 

--
f Facebook

compra

Ê e

Serviços

o Ferramentas e Jardim Jardinagem Equipamentos para Jardim

rd

Vonder

Fio de Jrylon 3,0mmx500m redondo para roçadeiras e
aparaoores
,.-. .l--:' * i', :lr sela o pri*eiro a avaliar i-,1

Quantidade Voltâgern cIP

I crpI N;io se aplic-a

Vendido e entregue por: (, Política de tro(a Ej Formas de pagamento

calcular frete

ern estoque

GUIMEPA Tobíe o vêndedo. m Calcular frete e
prazo de entrega

,r.950+;€â

ns375,99
7x cie R$53,71 sem1rr,,:

@ Descrição do produto

Conteúdo da embalagem
1 Fio de nylon
Aplicações e dicas de uso

lndicado para roçadeira e aparadores de grama

Destaques e diferenciais
Fabricado em fio de nylon 6.6 de alta resistência, perfil redondo proporcionando flexibilidade e durabilidade

@ Características do produto

^ Compartilhe:

Alimentação

ã Aviso

Garantia

Voltagem

f Y @Q+

Manual

lmagens meramente ilustrativas

Contra Defeitos de Fabricação

Não se aplica

@ OimensOes do produtol ê Largura: 23,00 cm $ Altura: 23,00 cm t Profundidade: 23,00 cm I Peso: 4,80 kg

@ nvaliações

S ArJicionar ao carrinho

Seja o primeiro a avaliar

@ eluoa

§ Veja todo o shopping E .fl
"",,*H.,,.".

U

fl E,,r,,' ,Vllalmart rlr,lr

Eflíex

.*lWY?!**.ii§





zzq

?
ajuda

a,

doo
cârnnho-&" buscar blog lojas

( Fitas Dupla Face

«

eo

q

informações principais

f,r,l
g

ooo

Fita Dupla Face Fixa Forte Espuma 1 2mm x 5m 3tVl
+ inÍormacôes

+ informacões

Produto

Marca

Linha

Ver estoque

Fita Dupla Face

3M

Fixa Forte

Localizar na loja

cód.87365642

n$ 29'74 caoa

.*^xlsaogI

ouRl rlct
0t r§PrÀrl

uso 6iRÂt

T

@ lrolode m

f

birs-
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t itula n:

documento

responsáveI :

pals:

Ieroymenlin. com. br
Leroy |lenlln - Cia Brasllelra de Brlcolagen
ot.438,784lOOAbO'
Rêglnaldo Barbosa
BR

TIA9
SEINF3l
SEINF3l
SEINF3l
ns-1622. awsdns-10. co. uk
271O9/20t7 A
27 lO9l20L7
ns-583. ausdns-08. net
27/09/20t7 AA

27 /09/20L7
ns - 399. au,sdns -49. com

27/09/20t7 A

27 /O9/20t7
ns-1227. awsdns-25. org
27/09/2017 AA

27 /09/2017
29/05/1998 S100408

22/08120L7
29loSlzszt
Publlcado

c -tltulan:
c -admin :

c -técnico:
c-cobrança:
servidor DNSi

status DNS:

úIt1mo Aa:

servldor DNS:

status DNS:

últlmo AA:

senvidor DNS:

status DNS:

úItlmo AA:

senvidor DNs:

stâtus DNS:

úItimo AA:

criado:
alterado:
explreção:
stâtus :

contato (ID)
nome:

e-ma11:
país:
crlado:
elterado

Contato (ID): SEINF3l
nomê :

e-mail
país:
cniado

TIA9
Tiago de Almelda
oterezaQlenoymerlln , com. br
BR

04/0812000
3t/08/20t7

Segurança da Informâção
seglnfo@leroymerlln . com. bn

BR

09/l0lzoLs
09ltolzoLsa Iterado:

Ê

,- ô
a

ô
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Oiá, visitante lFâça seu

Digite sua busca aqui

0 item(s)

R$ 0,00

t Home EE Departamentos $ Promoções * Lançamentos

Departamento: Casa e Jardim BEEEI

Fixador pl Cal 150m1- GIoboFix
Ref:4332 I Categoria:Casa eJardim

.:: .:. .. ... ;: Avalie este produto

R$ 1,90 ou 6x de R$ 0,34

-:ricante Sherwin Williams

!g Simule o valor do frete

Qtd. 1

Saiba mais! \./

E Comprar

CEP

Descrição:

Fixador cola para pintura à base de cal e tintas em pó. Fixa com segurança e pode ser
aplicado em todo tipo de caiação. Acelera o processo de fixação de caiações.

Rendimento Aproximado: Poworâd by

Íxrconueace

\
\

i

@
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IMPRENSA

(HTTP://NrC.BR/TMPRENSA/)

ACESSAR CONTA

!a 't

(http://www.cidades. registro.nic.br/)

Whois

nagaragem.com.br CONSULTAR

'ã Versáocominformaçõesdecontato(/?whois?qr=nagaragem.com.br&c)

Copydght @ NlC.br

A utilização dos dãdos âbaixo é pormitide somôntê conformô doscrito no Termo do Uso em https://registro.br^6rmo (httpsJ/rogistro.bÍ/termo), sendo proibida a sua

distribuiçáo, comorcialização ou roproduÉo, em particular para fins publicitários ou propósitos similares.

2017{9-29 I6:41:30 (BRT -03:00)

Modo Clássico 0

(/rss-

br,xml

(/2/login)

,, r-

dornÍnio:
tltular:
documento:
nesponsáveI:
país:
c-tltular:
c -admln :

c -técnico:
c - cobrança :

servldor DNS

status DNS:

últlmo AA:

servldon DNS

status DNS:

últlmo AA:

criado:
elterado:
explração:
status:

Contato (ID): LCL560

naganagem. com. br
Representacões Luiz Carlos Ltda.
59 .r43.293lOOOI-,2
Luiz Eduardo Souza

BR

LCL560

LCL560

NILl'14
LCL560

buzios . rumo, com. br
28/09/2017 DA

28109/20t7
leblon. rumo. com. br
28/O9l2sL7 M
28/09120L7
t710312009 $5359639

Lelos/20t5
LLI03/2020
Publicado

nome :

e -mall
Lulz Cerlos Representacoes Ltda
nvnenvr . com. bn

BR

29/A3/2004
tu03/2009

NIL1.t4
WR Infonfiática Ltda
nvrpnvr . com. br
BR

LO/06/20s2
02/06/20L4

alterado:

paÍs:
cnlado

Contato (ID):
nome:

e-mall:
país:
crlado:
alterado:

abuse@cerl.br (mailto:mail-abuso@cort.br).

CIOR, lP o ASN.

-[f 
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Telhanorte tudo em materiais de construção
Login Tethanorte
Tetevendas: (1 1) 343a-361 0
De seg a sex das 8h às 1 th e sáb das th às 1 6h
Canal Empresas: (1 1) 3787-1000
De seg a qui das 8h às 19h e sex das 8h às 18h

Comore Ontine
Área Externa
Banheiro
Ctimatizacão
Cozinha e Lavanderia
Etétrica
Ferraoens
Ferramentas
Hidráulica

Iunúnrsãq-teriais de Construft
Oroanizacão e Decoracão
Pisos e Revestimentos
Portas e Janetas
Seouranca e Comunicacão
Tintas
Outtet
Orcamentos
Nossas Loias
Servicos
Heto Desk Premiado
.Ajuda
Meus Pedidos
0
Meu Carrinho
TotalRS,00
Finalizar minha comora >

Telhanorte > Ferràmentas > Ferramêntâs Manuais ) Cortadores manuais

Formão chanfrado 1" cinza
Tramontina
Código Ref.: 18988

'. (tiqre c vQldl

üatrjr."Crry

De:R$-:gpe

por: R$ 25111
Economia de R§ 4,79

§tver detathes

§ escolha e quantidade

§ catcuteoÍrete

@

O que você procura?

lmagem llustratua

W n"sr., d" RetiÍôda

q F&À 0ttil t0r(0

1
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d. m úÍ hàitqü Fdri
L n FíFbd$bt.5d

IMPRENSA
(HTTP:/,/N IC.BR/IM PRENSA/}

ACESSAR, CONTA

(/rss-

br.xml

(/2/login)

--

(http:/Ártww.cidados. registro.nic.br/)

Whois

telhanorte.com.br CONSULTAR

Versão com informações dê contato (/2/whois?qr=telhanorte.com.br&c)

Copyrlght O NlC.br

A utilizagâo dos dados abalxo á permitida som€nte coníorme descrito no Termo de Uso om https://registro.br/termo (https://rêgistro.br/termo), sondo prolbida a sua

distribuiÉo, comsrclalização ou reprodução, 6m particular para íins publlcltárlos ou propósitos simllarês.

2017{9-29 16:43:52 (BRT {3:00)

Modo Clássico 0

domínlo:
tÍtular:
documento:
responsáve1:
paÍs :

c -tituler :

c -adm1n :

c -técnico :

c -cobrançe :

servidon DNs:

status DNS:

últlmo AA:

senvldor DNs:

status DNS:

úItlmo AAt

servidon DNs:

stetus DNS:

ú1t1mo AA:

crlado:
altenado:
expinação:
status:

telhanorte. com. br
CoNSTRUilEGA - ,'legacenter da Constnução Ltda
03 ,840,9861OO0L-O4
SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRI

BR

SGSGO

sGs60

DET81

DEB138

ns1. Iocaweb . con. br
29/O9/20L7 M
29lOe/20L7
ns2. Iocaweb. com. br
29/O9120t7 M
29/09/2017
ns3. locaweb. con. br
29/O9l2Al7 ,.A

29/09/2017
tt/07/2000 s382509
72/s6/2017
L1./07 /zALe
Publlcado

s6560
SGTS SaÍnt Gobaln
DL -SGBR-Intennet-Domalnsosalnt - gobaÍn. com

BR

07 /04/2015
L3IOUZOLT

contato (ID):
nome:

e-mall:
país:
cnlâdo:
altenado:

Contato (ID): DE8138

nome: Department BILLING
e-mall: b1l]ing@nameshleld. net
paÍs: BR

c rlado:
alterado:

Contato (ID):
nome :

e -malI :

paÍs:
c nlâdo:
alterado

L8/01/200s
78/03/2005

DET81

Department TECHNICAL

technlcâI@nameshield, net
BR

t7 /o3/2005
18/08/20t7
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Jhttps://www.a mericanas.com. br/mapa-
do- (http://www.americanas.com.br)
site)

O que você quer agora? :) h
! oferta do dia frete grátis no app dia das crianças moto gss tudo que você quer :) cartão BNDES venda na amer

( lnUprtâmenAarerhreMcim(büpaÍo9or'idú@trtr'rps.com..

(httos://images-

americanas.b2w.io/orodutos/0 1 /00/sku/1 051 9/9/ 1 051 9907_1 GG jpg)

Gancho Olhal Forjado 5,0 Tonelada3l4 - Com Trava
(cód.1 051 9896)

R$ 108,50
2x de R$ 54,25 s/ juros ver parcelas

com p ra r (/ga ra n tial 105 1 9896? b uyboxf ie I d =& b uyboxto ke

corral temos apenas 2 no estoque

Calcular Írete e prazo

ok

novidades pra você

vendido por royal maquinas (/lojista/royal-maquinas/9179057000174) e

entregue por americanas.com
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Já é câílôsíado? se,ô Be,n vrndo â Lolâ Agropecuáíla sobrs à LoJà AgrôpecuáÍra Atendin)ênto

loja agropecuári a
o que você está procurando? Ai i lr,r,r,liiií

ir ilra írU iJaiiiltliê-Sra,

§!
u

GRAMIZAP IMAZAPIR MAX 20 - 1

LITRO

Acabe com as prâgâs quê estragarn ô seu grarnado com o Herbicidâ Sêlêtivo
rnâis eficaz dô mêÍcâdo, GÍamizap lÍnâzapír Mox 20. Náô dêixe de confêriÍ,
aprovêite!
Eô7106

queÍtHado:

1

TNFORTUAÇOES DO PRODUTO

tNDrcAÇÕrs
É um produto indicado paÍa controle e eliminação das ervas daninhas de folhas largas e tiriricâs, sem
prejudicar o gÍamado. Diluir l lilÍo do pÍodulo em 20 lilros dê água limpa. Devese pulverizar o Gramizap

sobrê a gÍâmâ molhando bem as plantas invasoras. O resultado é observado após 20 dias da aplicação do

Gramizap, quando as plantas indesejáveis começarem a amarelar A aplicação do Gramizap lmazapir deve

ser feita prêÍêrêncialmente no frnal da tardê. Quando cortada a grama, o produto dêve ser aplicado no

mínimo 3 dias após o corte. Não devê seÍ utilizado o produto duÍante períodos de grande êsliagem ou em
períodos de ÍÍio intênso.

$ o., u* r., ,u*o, +t rnoc,qsrMrrÉzorls

vETÉRlNÁRlA DEDETIzAÇÃo PEr sHUP AGRtcuLTURA uTENSiL tos uso pEssoAL MAQuTNÂs E LoMpoNENTES lno EspoRTrvo rÉaRAMENTAS

t0D0 0 SRAstr

$digieerl

rc Por: R§ 33,54

SOBRE O PRODUTO
lJate as eÍvas daninhas que cresceiam no nteio do seu gramado! Com Grâmizâp

mazapir Max 20 vocé elimina lodos as plantas invasoÍas e ainda conserva o gÍàmado!

I Gramlzap lmâzâplr é um píoduto indlcâdo parâ contÍole e ellminâção dâs êrva6 datrinhâs de
blhês largas e liÍiricâ. sêm prejudicâr ô gràmado.

prÕdutÕ paÍâ iârdinagem e facilite a manutenção d* seu gramadol

&

T
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1Àiip:llnic.url ,t,,iil

IMPRENSA
(HTTP://N lC.BR,/l MPRENSA/) (/rss-

br.xml

(i2llogin)ACESSAR CONTA

(http://www.cidades. registro.nic.br/)

Whois

lojaagropecuaria.com.br CONSULTAR

Versão com informações de contato (/2/whois?qr=lojaagropecuaria.com.br&c)

Copyright O NlC.br

A utilizãção dos dados abaixo é pêrmitidâ somente conÍorme descritô no Termo de Uso em https://registro.br/termo (https://rêgisko.brltêrmo), sendo proibida ã sua

dislribuição, comercialização ou reprodução, em particular para fins publicitários ou propósitos similares.

2017-10-05 13:58:14 (BRT 43:00)

Modo Clássico 0

domínio:
titula r:
documento:
responsáve1:
paÍs:
c -titular:
c -admin :

c -técnico:
c - cobnança :

servidor DNs:

status DNS:

último AA:

senvidon DNS:

status DNS:

último AA:

senvidor DNS:

status DNS:

último AA:

cniado:
altePado:
expiração:
status :

loj aagropecuaria. com , br
Casa da Vaca Produtos Agnopecuanios Ltda
lo,6a0.755/OOOL-18
lohny Arriel
BR

MIVER3

I'IIVER3

T4]VER3

I.IIVER3

dns1. klnghost . com. bn

o4/to/20r7 A

04/to/2017
dns2. kinghost . com. br
q4|LOIZOLT AA

04/lolzorT
dns3.kinghost.com.br
o4/t0120r7 AA

04/lol20L7
L7/O9|70LO *7335044
27 /s8lzoL3
L7 /s9/2023
Publicado

ÍVIIVER3

Hinas Vende
johnyarniel@gmail. com

BR

\9/72/2006
04/08/20L5

contato (ID):
nome :

e-mail:
país :

cniado:
alterado:

abuse@ceÍt.br (mailto:mail-abuse@cert.br).

CIOR, IP ê ASN.

ââ
ftpnoí.odôJ...cn1 ô!B
ilr tOO íni hrnonhiFtú
tq ru. B6ó do.n ja&r .Lil
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plantei
()lâ, o que \ôcá prccura: @ b

b!
meu carrinho
O ltens RS O,(

sut
-;: TODASAS

- 
CATECORIAS vAsos & HoRTAS FERRAMENTAS a vÁeutruns FERTtLtzANTEs MUDAS SEMENTES

(OMFRA sE§URA
,irlr tl"illirl art ililt)ill "i,,rilr;i-

05ry0 üFf À vrsr* FRET§ üNATI§ Ê ATE 1OX SEIVI IUJ*-' ....^-. -^-. . :
I rrr { Irdqr'} ! lr r J.!} _ .

pâgins lnicial: Detênsivos' He,hicida

CRAMIZAP HERBICIDA IMAZAPIR MAX2O FAZ 20 LITRC

CódirJs: . , l

ldafca, , ,:',,:
DisDonibilidacle j, i ,,rr;i

RefeÍêr)crà:r i,r, .:, r:

Na conlprà dessê pÍ.rcluto gânhê pont0s

POR: RS 59,90
R§ 56,91 à vista com desconto Boleto online ou 2x Sêm juros de R$ 2

1 VER ÍC,DAs AS TCRil,IÀS DE PÂC;,â.MENTOS

QusrltiiJâciel

F§IÊT§

4.8

TRUSTEDCOMPANY

H§IEE§!TI 12

Cramizap Herbicida lmazapir MAX20 faz 20 litros

O Cramizap é um produto indicado para controle e eliminaçáo das ervas daninhas de folhas largas e tiriri€as, sem prejudicaro gramado.
Deve-se pulverizar o Gramizap sobre a grama ntolhando bem as plantas invaasoras. O resultado é observado agrós 20 dias da aplicaçáo do Gramizap,
plantas indesejáveis começarem a amarelar.
Â aplicação do Cramizap deve ser fêitã preferêncialmente no fÍnal da tarde, Quando cortada a grarlra, o produto deve ser aplicado no nnírrimo 3 dias após r

Não deve ser utilÍzado o produto durante perÍodo de grande estiagem ou em períodos de frio intenso.

Dose de aplicação

Utilizar 35ml da solução de produto pronto por m2, enrjardinagem amadora.

A citromax recomenda
Após 45 dias da aplicação do Cramizap a Citromax recomenda que seja feita unra adubação do gramado para que este possa recuperar a parte da grama

abatida pela interferência das ervas daninhas, uma vez que o Gramizap apenas irá combater as plantas invasoras,

r Éy & $(

r

t'iri§tr[EtrE§Ii:rs1 w
a**** àéea*

I

DESCRTÇAO
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IMPRENSA

(/rss-

br.iml

l"tili (https://resistro.br) l'i ,

(http://nic.br)

ACESSARcoNTA (/2/login)

-8

(http://www.cidades.registro.nic.br/)

Whois

plantei.com.br CONSULÍAR

Versão com informações de contato (/2/whois?qr=plantei.com.br&c)

Copyright @ NlC.br

A utilização dos dados abaixo é permitida somente conforme descrito no Têrmo de Uso em https://rêgistro.br/termo (https://registro.br/termo), sendo proibidâ a sua

distribuição, comercializaçáo ou reprodução, em particular para Íins publicitários ou propósitos similares.

2017-10-05 í3:59:45 (BRT {3:00)

Modo Clássico 0

ô

"!
domínio:
titulan:
documento:
nesponsáve1:
paÍs:
c -titular :

c-admin:
c -técnicô :

c-cobnança:
senvidon DNS

status DNS:

último AA:

senvidor DNs

status DNS:

último AA:

saci:
cniado:
alterado:
expiração:
status :

plantei . com. bn

Bruno Aparecido Vieina Pereira l.tE

L8.358.666/OOOr-8r
Bruno Vieina
BR

BAVPE4

BAVPE4

BAVPE4

BAVPE4

ns1. econt3 , com. br
o3/to/2sl7 M
o1/tol2017
ns2 . ecomt3 . com. bn

03/10/2017 AA

o3/ro/20L7
yes
ol/!al20L3 *L2s2!36L
zz/lL/20L6
sLlro/2026
Publicado

BAVPE4

Bruno Apanecido Vlelra Peneira
bruno@plantei . com, bn

BR

25109120L3

t6/02l2ot7

Contato
nome:

e -mail :

país :

c riado:
altênado:

( ID)

abuse@ceÍt.br (mailto:mail-abuse@cert.bÍ).

CIDR, lP e ASN.





Bem-vindo a nossa Lôja!
Não é clienle? Cllque aqui

ú Mêu Cadastro [i u"r" Pedidos L

235

Conheça a Empresa I Fale Conosc«

Meu Carrinho 0 itens

DIGITE AQUI O OUE VOCÊ PROCURA Todo o site tr
| 

,"l",oro" ôs Departamentos

S O"f"n.runto6 / INTERRUPTORES E TOMADAS /

Outlet

INTERRUPTORES

clique para ampliar ;

Por: R$ {,.{$ à vlsta
ou ftS ê.411 em tx de l?S 4,4ü iguais

INTERRUPTOR PÊRA CINZA WALMA

Faça sua Avaliação

@o tsMr,{tÁ
§fi§uxÀ

Mals Fotos

6à rvrui" Dêtathes

lnterruptor Pêra Cinza Walma

lnterruptor utilizado no centro de cordão

â Tensâo:250V
Corrente:104
RêÍerênciâ: 3025

S avattaeoes

Fâçâ umâ avsliaçãó

Nâo há avaliaçÕes pâra este produio

Peças e Componentes lndustriais Condutores Adesivos, Fixação, ldentificaçâo ê LubÍi Banho,ê Aquecimentô Caixas

INDI§UEÀ UMAMIGÔ

Ültimos píodutos vislos {6) LIMPAR HISTÓRICO

4

Adiciônados âo Cârrlnho

,ÍêÍmos Pêsquisados

:Páginãs visitadas

§obrepor
poniâtorê§
iHôlóíi*§â§
!nterrüptores

lnte rrufrlor Pêra Cinza Walma Luminária de SobrepoÍ Branca

2x32'v\I LSPA232 Lunlili"rz

Lu:'fi ináÍia Fluorescente 2X27\

E27 Compacta Branca TA7

Taschibra

BUSCAR:

\

HtsTÔRIco DE NAVEGAçÂO

11

I
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(/rss-

br.xml

AcEssARcoNTA (l2llogin)

(http ://www.cidadês. rêgistro.nic.br/)

Whois

lojaeletrica.com.br CONSULTAR

Versão com informações de contato (/2/whois?qr=lojaeletrica.com.br&c)

Copyright @ NlC.br

A utilizaçáo dos dâdôs abaixo é permitida somente conÍorme dêscÍilo no Termo de Uso em https://registro.br/termo (https://regislro.br/termo), sendo proibida a sua

diskibuição, comercialização ou reprodução, em particular para flns publicitários ou pÍopósitos similares.

2017 -1 0.|5 14:03:03 (BRT {3:00)

Modo Clássico 0

domínio:
titulan:
doc umento:

responsáveI :

paÍs:
c-tltuIar:
c - admin :

c -técn ico :

c - cobrança :

servidon DNS:

status DNS:

ú1timo AA:

servidon DNS:

status DNS:

último AA:

cniado:
alterado:
explração:
status :

lojaeletnica . com. br
LO]A ELETRICA LTDA

17 .r55,342/OOOL-A3
carlos Gande1 Pereira da Silva
BR

CG54

cG54

c654
cGs4

ns1, lojaeletrica. com. bn !86,249,7, 4
o4/to/20r7 AA

s4/70/20L7
ns2. lojaelêtrica. com. br 2OO.2t7 . 76t.99
o4/70/20L7 AA

04/70120L7
02/97/L996 *LO80S

29/06120L3
02/s7 /2018
Publlcado

cGs4

Canlos Gande1 Pereira da Silva
gardel@J.oJ aelet nlca . com. bn

BR

12/02/t998
14/09/2016

Contato (ID):
nome :

e-maiI:
país:
cniado:
altenado:

abuse@cert.br (mâilto:mail€buse@cert.br).

CIDR, lP e ASN.

(http://www.cgi.br/)
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Já ó cadaslrado? Sela tseÍn Vindo à Lúrâ Agropscuára Sobre a LoJà AgrôpecuáÍra Atendimento t4ür$ psr$rü$

loja agropecuária
o quê você está prôcurando? A ,ü llmru

!ffii
.-ii:

i r,il !: i)rr t:aii;ii,l: i, .,r-

K-OTHRINEIP PO.1KG
Fique llvrê dê pulgas, formigas urbânas ê barã1âs fi)rTl K-oúrinê Pó 2P!
lnselioklâ pó âhamenle eficaz contra esses inselôs, cônfirâ!
God 1195

Quantldade:

Sdigi*ert

lnsetos

I

I NFORh4AÇÕES DO PRODUTO PARA USO EM

rNDrcAÇÕrs
É um inseticida em pó com alto poder residual, indicado para controle de baratas, pulgas e formigas.

vETÉRINÁRtA DEDETTzA!Ào PEr sHop AGRTcuLTURA urENSrLtôs rjso pEssoAt MAeurNÁs E coMpoNÊNrts TtRo EspoRrrvo FERRAMENTÀs

IODO O BRAS't

d ArÉÉrsEM JuRo§ +* ,oo.*r*otÉro,un

Por: R§ 38,69

,:!

i'

§ÊltsÉçlrinâ

ei prçdr.rto ideal para ô coÍ1§ole dêpslgôs, Íormlgfl$ s âârâtâsl

culaÀünl pÉãrc0§0!

!.
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(Íss-
br.xml

íi

: iii I (https://registro.br) r ,r :

(htip://nic.br) ( HTTP:/,/N IC. B R,/ I M P R E NsA/)

AcEssARcoNTA (/2/login)

ââ

(http://www.cidades.registro.nic.bri)

Whois

lojaagropecuaria.com.br CONSULTAR

Versão com infoÍmações de contato (/2/whois?qr=lojaagropecuaria.com.br&c)

Côpyright@ NlC.bl

A ulilização dos dados abalxo é permitida somente conforme descrito no Termo de Uso em https://registro.br/têrmo (https://registro.br/termo), sendo proibida a sua

distribuição, comercialização ou reprodução, em paíicular para Íins publicitáíios ou propósitos similares.

2017 -1 045 1 4:42:50 (BRT {3:00)

Modo Clássico 0

domÍnio:
titular:
documento:
nesponsáveI:
país:
c -t ltu Ier:
c -admin:
c -técn ico:
c - cobrançâ :

servidor DNS:

status DNS:

úl.timo AA:

sêrvidor DNS:

status DNS:

último AA:

servidor DNS:

status DNS:

último AA:

criado:
altenado:
expÍ ração:
status :

lojaagnopecuania. com. br
Casa da Vaca Produtos Agnopecuanios Ltda
LO.6A0.755/OOOL-3B

lohny Arniel
BR

Í,IIVER3

MIVER3

IiIIVER3

ÍiIIVER3

dnsl , kinghost . com. bn

o4/to/29r7 AA

04/t0/2017
dns2. klnghost , com. br
o4/to/7st7 AA

04/LOl20L7
dns3, klnghost, com. br
o4/LOl20L7 M
04/t0120L7
17/0912070 *7335044
27 /s8/2073
17 1s912023
Publicado

contato (ID):
nome :

e-mail:
país:
criado:
alterado:

MIVER3

Minas Verde
johnyannlel@gma11. com

BR

re/12/2006
o4/08/20rs

abuse@cêrt.br (mailto:maiFabuse@cert.bÍ).

CIDR, lP e ASN.



(hft ps:/Áru,rtw.submarino.com. br/mapa-
do- "t' (http://www.submarino.com.br)
site)

O que r«:r:ê r.ieseja buscar?

239

i.:i 0

OÍêrta Wow! Cartáo Sub Fretê Grális no âpp Vêm Pro Play lvloto Z, Force iPhonê prime Viagens Vendâ no Sub

(httpdaúioid6(lutpdricü3Eü'etugcoidaoGâ tqoÍia I 40297 O)

l(-í)lliÊfl§

íhttosr//imaqes-

submarino.b2w.io/produtos/o'l /00/item/24 1 36/3/241 36331_1 SZjpg)

^Othrine
,d.24136331

2p Baratas/Pulgas/Formigas Pó íkg
)

vendido e entregue por vamoÊ comprar (/loJista/vamos-comprar/2í168962000'124)

R$+6+8 (5% de desconto)

R$ 52,99
no boleto ou em 1x no caÍtáo

uyboxField=&buyboxToken=&offerType=BOLETO%2CCARTAO_VISA&productld=24136331&productSku=2413e

ã *t 55,78 no cartáo de crédito em ate 2x de R$ 27,89 s/ juros ver parcelas

: RS 52,99 em 1 x no cartão Submarino (5% de desconto)
L*-J 9u R$ 55,78 em até 5x de R$ 11,15 s/ juros ver parcelas

Calcular Írets e prâzo

OK

Os prrncipais produtos em lnseticida

Lí§*



7,4s
' Televendas 1 1 3508-9979 & central de Ajuda e AtendiÍnento #i Minhas compras Seja bem vin.io visitanrê Lôgin : CâdâstÍo #

O que você procura?

.& = ilt l0 tlrlqf Otenà5
q,'?f' 3i:H:?,:3,ábit f, "tr*#r#i1riâ[ §§ Nu 1,\'eir fteÍ*rênri*

n0 SesmtsnfG

ri;rtloilicr;nicü.c.ln:.bt + F*rr;u"nen'iâs l'!4ãituüis * Cftâve Conrbiii:ria iJogo)

Chave Combinada

üogo)

Belzer

Jogo de Chaves Combinad;
ROBUST.l 481 3PCS

({.riírírj ji j,1..' '.; }fu ls r Êr íSÍiiii(?Jj!ri;;t:,,1-í)j

De: R$ í96,*7 pr::r

R$ 159,90,,r Marca
já com ('l 0% de desconto) à vista no bôleto

OU

RS 177,67
12X de R$ 14,81 sem juros no c,ãftão de crÉdito

Srrnr:le ítete e prazo

Black Jack

Corneta

Crferramentas

Force

Fortgpro

Gedore

Goodyear

Gross

lrwin

Kingtony

Leetools

Loyal

Mayle Crescent

Nove 54

Robust

Sata

Stanley

Tramontina

Tramontina Pro

Uyustools

Vonder

Western

alavaneas

âlícãtes

t%ffiffi ry#'

l.-.1 Conrprar.lunto l ,.i r

Jogo de ChavÊ Allân Cuíta dê 2 ô 10 mm .ioílô .le chav

.om 8 Peça

Por Ri ?5.99 à vistii Pr:r R

r!:Ísí

$ infornraçôes sobre o ;:ror:ft,rtcr

Clientes que cÕmpraram Jogo de Chaves Conrbinadas com 13 Peças tarrbém cornpraram junto:

"-.1 Comprar Junto
jogo Chave Biêlâ tipô L côm 1 2 Peçàs

Por R$ 174,99 á v:sta

ilIl-o.lmAç0e§_Besulnrda s

ilii com;:rar Junto
Alicate dê Pressáo 1 0 Pol

Por R§ ?8,99 à vista

+ lnÍq[naç.ãês Resun]ldas

Pressão

Descrição do Produto

:lnÍg1m açõ es R eium i.-d...eã

De

q Meu Cârrifihê
Vazio

X gb#trl
Ferramêntas Ferramentas Auto

Especiais Pneumáticas Center

B
lnjeção
e Motor

It*
FunilâriaFêrramentâs

Flétricas
FeÍÍarnêntas

Manuais
as

e Pintura Câtegoíiâs

Filtio do Setor

Fefrámêntás Manuaii

adaptadores p/ soquetes

E= connPRAR
! E

,"N

\
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, t, 
, (httPs:/i registro.br)

(http:/inic.br) à r ( HTTP:,/,/N tC. B R,/ I M PR E NSA/)

ACESSAR CONTA

IMPRENSA
(/rss-

br.xml

(l2llogin)

(htlp://www.cidades.rêgistro.nic.br/)

Whois

nico.com.br CONSULTAR

Versão com informações de conlato (/2/whois?qr=lojadomecanico.com.br&c)

Copyright@ NlC.bÍ

A ulilização dos dados âbaixo é pêrmitida somentê conÍorme dêscrito no Têrmo de Uso êm https://registro.br/termo (https://registÍo.br/termo), sendo proibida a sua

distribuiçáo, comercialização ou reprodução, em particular pâÍa fins publicitários ou propósitos similares.

20 17 -1 0-05'l 4:06:08 (BRT {3:00)

Modo Clássico 0

domínio:
titulan:
documento:
responsáveI:
país :

c -titular:
c -admin :

c -técnico:
c -cobranÇa :

servidon DNs

status DNS:

último AA:

sêrvidor DNs

status DNS:

último AA:

negistro D5:

status DS:

último 0K:
cniado:
alterado:
êxpiração:
status :

1oj adomeca n ico. com . br
]. M. GURGEL ME

g9 .ss6.2)9 /OOOT-!7
losé Marcio Gungel

BR

]MGME5

]MGME5

CLRCRl3

]MGME5

a.sec.dns.bn
os/7a/2977 AA

05 /t0/2017
b. sec . dns. bn

os/ts/2sr7 AA

05/7A/2077
45271 RSASHA1 8E63FAF6CE982C5FBF8BFBOCOC1D82F9FBA59BE9

05/10/2017 osoK

os/rc/2017
@3/O8/20Os #2281O3s

o8/08/20L4
03/08/2019
Public ado

]MGME5

], M. GURGEL ME

gurgel@gungelf ernamentas. com. bn

BR

L2/05/20t0
L6/07 l2sL7

CLRCRl3

clêben Rlbeiro da cnuz
cleberploJadomecanico. com. br
BR

08/s9l20rr
28/Oe/20t6

contato (ID)
nome :

e-mai]:
país:
cniado:
altenado:

Contato (ID)
nome :

e-maiI:
país :

c riado:
alterado:

abusê@cert.br (mailto:mail-abuse@cêrt.br).

CIDR, lP e ASN.



Televendas 11 3508-9979 & CentraldeAjudâeAtendimentÕ çr MinhasCompras
212

>jadoi#*crlr:ircl.c*r*.1.;i r I-elr;:rner)t:,:is lvli,triLrilis + ilirav* Âllrii í1<.r11oy + ci,i..i.á

Chave Allen fiogo)

Longa

Curta

Cabo T

,ltulada
Lanivete

Ai ôiJl;,:ri§lábir í1 * ** 
?mi:[LHe

sr-1

SeJa bern vinirlo visitante Login t Cadastro ê

15 *, w*r, Be.feráft(ià
À{j, no }egmentn

Jogo de Chaves Allen 4 a 19mm 1

BETZER-2204A2

a.) , 1 ' '- . ;rJ -i i-i r" i:.1.1.,..;2i:.

na:r: itÍ, iii-;ar::i.Í l)iil

R$ 139,90

§' + ríã 3t) il4ii
{:}fÉrtâi

já com (1 0gô de desconto) à vistâ nú boleto

ou

R$ 155,44
1 2X de R$ I 2,95 sem jtiros no cartão cle crádiro

9imLrle fíete ê firâtô

Ót:irn,
Por lrlarca

Belzer

Black Jack

Carbografite

Corneta

Fortgpro

Gedore

Hammer

lrwin

KinBtony

Leetools

Loyal

Mtx

9-{rta

5ronley

Tramontina

Tramontina Pro

Uyustools

Vonder

.) comprar Junto

Jogo Chave Bielâ tipo L com 12 Peças

Por RS 174,99 à vista

+ lnfornlê!óe: Besumidas

r...J Comprar Junto
Alicate dÊ Pres.sãô 1 0 Pôl

Por R$ 28,99 à vista

+ lnformações Resueldas

Alicàtê UniverÍ,âl Proíiss,i.rnâl câ I Pôl

Por R§ 31,99 à vista

+ lnformêCLes Rg§lnidêF

7t

íi,:à Comprar Junr
jogo de chaves de Fenda

Peçâs
por RS 16.90 r v

+ lnformacões Resur

Clientes que compraram Jogo de Chaves Allen 4 a I9mm 13 Peças tamhém compraram junto:

§ infornraçõ*s sobre r: pioclutcj (

J Comprar Junto

alavancas

alicatee

P ressão

Anéis

Bomba D'Agua

Desencapador

Crimpador

Jogos

Universal

Descrição do Produto

. Jogo de chaves allen

. Contém: 13 peças

. Chave com perfil do corpo em "f', que possibilita o efêito de alavanca durante o aperto ou desaperto de

parafusos
. Material das chaves: Cromo vanádio
. Embalagem com divisórias que facilita a organização
. Composição do jogo:

0 que você procura?

Filtro do Setor.

h

Fbrramentâs Mànuais

adaptadores p/ sôquêtes

hh**,*":H.:.lxg q Meu Carrinho
Vazio

ia X*a.#Feírâmêntâs Ferràmentàs 'ferramàntas
Mânuais Especiais pneumátiras

Pr
Auto

B
Injêção
e Motor

H*
Êunilariâ

r
[*t]

Fêrrâmêntas
Elétricâs Cênter

Àut as
e Pinturâ tlétrl Categorias



2./r3

i t,: (httPs://regrstro.bÍ)

(hitp://nic.br)

IMPRENSA
( HTTP,,/,/N IC. B R/ I M P R E NsA/) (/rss-

br.xml

ACESSARCoNTA (l2llogin)

-*

(http://www.cidadês.registro.nic.br/)

Whois

.com.br CONSULTAR

Versão com informações de contato (/2/whois?qr=lojadomecanico.com.br&c)

Copyright @ NlC.br

A utilizaÇão dos dados abaixo é permitida somêntê conforme dêscrito no Termo de Uso em https://registro.br/termo (https://registro.br/termo), sendo prôibida a sua

dislribuição, comercialização ou reproduÇão, em particular para Íins publicitários ou propósitos similares.

20í7-10{5 14:06:08 (BRT -03:00)

Modo Clássico 0

domÍnio:
t itula n:

documento:
responsável :

país :

c -titular :

c-admin:
c -tácnico :

c - cobrança :

servidon DNS:

status DNS:

último AA:

servidon DNS:

status DNS:

último AA:

registro D5:

status DS:

último 0K:
cniado:
alterado:
expiração:
status:

1oj adomecanico . com , br
]. M. GURGEL ME

09 .ss6.239/OAOr-r7
José Mancio Gurgel
BR

]NGME5

]MGME5

CLRCRl3

]M6ME5

a . sec. dns , bn

0s/\o/2ar7 AA

os/7@/2or7
b, sec. dns . bn

ss/ts/zs!7 AA

0s/!0/20t7
45271 R5A5HA1 8E63FAF6CE9B2C5FBF88FBOCOC1D82F9FBA59BE9

0s/70/20r7 DsoK

05/70/2Or7
o3/s8/200s *228!035
08/08/2014
03/08/20!9
Publ ic ado

contato (ID):

e-mail:
país :

cniado:
alterado

Contato (ID)
nome :

e-maiI:
paÍs:
criado:
altenado:

]I,IGME5

]. M. GURGEL ME

gurgel@gurgelferramentas. com. br
BR

t2/05/2OLO
76/O7 /20L7

CLRCRl3

Cleben Ribeiro da Cruz

clebên@Ioj adomecan ico. com. br
BR

08/a9/20L7
28/s9/20L6

abuse@cert.br (mailto:mail-abusê@cêrt.bÍ).

CIDR, lP e ASN.
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SY' "&§H S$ql [*?*g;' 

u..r'."" o" -

ffi; 
* -' " * §* * " " - "' (http://www.shoptime.com.br)

O que vocâ procura hr:ie?

0
(http://www.shoptim,
chave=TV FAIXA 'l

tS3CpYX^ 
Baixe o App O Melhor da TV Diâ das Crianças Cartiio Shoptime Venda no Shoptime Regras do Site Carrão BNDES

< (mbauos(hüpdlitiÍÍE.6boptiírbEgDlth/ôáq6ôF/3 í B98S)

Foto 2 - Jogo Chave Allen 4 A lgmm 1 3 Peças Belzer (httos://imaoes-

shoptimê.b2w.io/produtos/o1 /00/sku/1 0646/6/'í 0646676 2GG.jpg)

Íhttps://imaoes-

shoptime.b2w.io/orodutos/0'1 /00/sku/1 0646/6/í 0646676_1 cG.jpo)

/É\ oo
Jogo Chave Allen 4 A 19mm 1 3 Peças Belzer

(cód.í 0646681 )

Veja todas as lojas com esse
produto a oartir de R$ 104,41

,(/parceiros/1 0646681 ?
pfm_carac=chave%20allen&pfm_index=1 3&pfmJrage=search&pfmjos=gridEpfm_type=search_page%20&productSku= I 0646676)

vendido por shoo63 í/loiista/sh0063/13592892000109) e

entregue por Shoptime

RIH20r88 (13% de desconto)

R$ 104,41
5x de R$ 20,88 s/ juros

ver parcêlas

Oferta recomendada (à

IQ(EN=SÍttIARTBUYBOX-SHOP-V2-B6610EBE-9BC142EE-BgCE-BC47D255FFCD&OFFERTYPE&PRODUCTID=1064(

Calcular Íreto e prazo

OK

DESTAQUES DA CATEGORIA

Eo:

*Á

I



? ,15
Televenóâs 1 1 3508-9979 & CentÍâl de Ajudâ ê Arendimenro S Minhas Compras SÊjá befi vifiaio visitan[Ê Login; Cadastro ü

O qtre voc,ê procura?

#,.r_#,t;r @*.:*r;!:,ôui

,j.tí.jíiay.4rlt(-,i:ii((r.í-ailr.ijI i l*rlrr;llti::ltla:i i,.1;rnlr.,tit I (..Í:;11/â l:,:-i< itl.:u i. + ii.,!:-i.;

Chave Tork Tipo L

Longa

Curta

jogo

* -o-*?#;,,HÍ {§ ,'ia u;tn neíer6,ncia
Â!ü n0 sgmentô

jogo de Chaves PerfilTork 9 Peças com guia
ROBUST-43OTXB9

ai/,iij,j:)::: ;) ii,j di i,i1i l;{i !-t i.1 dri,r.,ritii,:rr i,ttti!.-ç!:,:

4_r+

R$ 50,99
Por Marca

Arols
belzer

Black Jack

Carbografite

Corneta

Force

Gedore

Hãmmer

lrwín

Kingtony

Lêetools

Loyal

Riosul Tools

Robust

Sata

Stanley

Titanium

Tramontina Pro

S /"*tr

iá cofi (1oríJ de desconto) à vi5ta [o holeto

OU

R$ s6,66
6X de R$ g,d.r sêm iúrcs no canão de cróditô

Sirrlle irete e ora;:o

í-\liÍna l.ia)ró Parê (crJ:práÍ:

1 3o/o f ,f.l:,|"'l''"' 
o"

i
I

,,,']

Ciientes que compraràm Jogo de Chaves Perfil Tork g Peças corn guia tanrbém conrprarâm junto:

' I Comprar Juil(o Comprar iunto
lcgo(:ha,/eBielâtif,oLconil?Peças jogoijeCh.r'.,(i1\lldiaurtii(je?ô10mrr

t'or RS 1 74,99 à vni;r c{rrr) s Püç;r

t,or R§ 25.9? a virLa
r lnÍl:m(õesnlsurnicla5

+ lnf orma(óe5 Re5g1lld-à!

SinÍornraçÕcssobreoproduto O & §

,...1 Ccmprai Jur,t,r

Âliiãti, dii acirte Ii:]Êir1âa d.'ll? Pnl.

f,rúiissiônôl
J... $.: i'l ou - ,,,., .

é
Uyustools

iêr

Wêstern

Worker

Pressão

Anéis

Bomba D'Agua

Desencapador

Crimpador

.logos

U niversal

Corte

Bico

ii CompÍaÍ Ju,rto
,\licat0 de Pr(isÍ.ão '10 Parl

Por RS 28,99 ) vi:ur

+ lníormacões Resumidas

Aiic.rte tJr

F

alicâte§

Descrição do Produto

. Chave perfil tork

' Quantidade de chaves:9 unidades
. chaves tipo "1"
. Tamanhos: T1 0; T15:Í2o:Í25iÍ27;Í30; T40; T45 e T50.
. Perfll do corpo L permite o eÍeito de alavanca durante o aperto,
. Especialmente projetada para uso em parafusos com pino guiâ
. Evite expor ou armazenâr em âmbiêntes ácidos e/ou salinôs, para pÍotêger âs ferrãmentâs contra corrosões
prematuras.
. Marca: Robust

. Garantia:
1 2 N4eses

meramente ilustrativas

:Ll

Dr *ma çihariinha nesses
prod t.ri*-q ta nrbérrr J

*Íodas as informações divulgadas são de responsabilidade do Fabricante/Fornecedor

'H Loiadot{ecanicoc>;-.
Êtaaone ta$ ss ol!{,ãa .COm,bf

q h Meu Caríinhí,
Vâziô

fi .X
Fgrrãmentas

Mâhuâis

4r_--
ffir

FêrÍamentas
Êspeciais

#
FeÍrâmeftta§

&
Auto

I T{*lnieção Funilaria i

e Motsl ê Pintuta

E

ll'c #
Ferramentâ§

Êlétrícâê
Auto

Êlétrlca
Casal

âlàrdinPnêumádG1 cênter Câtêgorlâ§

Filtro do Setor ár

§corupnnn

Ferramentas MaRuãis

+ l,rfolrôcóes ReruíniJis,,:

liÂd CtifiÂÊrÍgdir?


