
40ri
(https/A{Wç6§heptimç,com. brlmapa-
do- m:x$c'!{IÊ'i : ;' 

thttp:/iwww.shoptime.com.br)
site)

O que vocâ irc($a h$j()?

0
(http://www.shoptim,
chave=TV_FAIXA_l

LOUCURA-óõ"DA,' Baixe o App O Melhor da TV Cartão Shoptime Venda no Shoptime Regras do Site Cartão BNDES

( lmptewparattt6itnêffi(btÍpdlúgo{iaft@Í6)com.br/categoria/459.

íhttos://imaoes-

shootime.b2w.io/orodutos/01 /00/sku/28269/2/28269283_l SZ.ioo)

o

Esmalte Sintético Coralit Tradicional Auto Brilho Branco 225m1 - CORAL

(cód.28269280)

vendldo e entregue por cooafer í/loiista/cooafeí557282240001 06)

R$ 11,21

1269280?BUYBOXFIELD=&BUYBOXTOKEN=&OFFERTYPE&PRODUCTID=28269280&PRODUCTSKU=28269283&SE

Câlcular Írele e prazo

OK

DESTAQUES DA CATEGORIA





(https://raryvw.submarino.com.b r I mapa-
do_ ^tL* (http://www.submarino.com.br)

site)
Ct que você deseja buscar?

41t)

Oferta Wow! Cartão Sub Frete Grátis no app Vêm Pro Play Galaxy Note I iPhone Prime Viagens Vênda no Sub

.r (htFÍAdore.§oaÍreijMebg|(bdpdlworqr$U$l7âABrF.com.br/categoria/457

(https://imaqes-

submarino.b2w.io/orodutos/O 1 /00/item/20728l1 /207281 83_1 SZ.ioo)

Stain lmpregnante Polisten lncolor Uso Exterior E lnterior 3,6 Litros
(cód.207281 83)

Veja

todas as

lojas

com

ESSE

produto

a oaÉir

de
Rs 80.34

(l p ar ceir os I 207 28 1 83?

WT.srch=í&epar=bp_pl_00_go_g35219&gclid=EAtalQobChMl0MuTq6nklglVBgmRCh3GQQvoEAQYASABEgl2ZvD-BwE&opn=XMLGO(

^

vendido e entregue por copafêr (/lojista/copafêr/55728224000106)

R$€034 (5% de desconto)

R$ 76,32
no boleto ou em 'lx no cartão

Oferta recomendada r'l)

box-suba-v2-0ca0b6ed-3e90-4fb9-998b-2347Í694db7f&offerType=BOLETO%2CCARTAO_VISA&pror

Fã! R$ 80,34 no cartão de crédito em até 4x de R$ 20,08 s/ juros ver parcelas

R$ 76,32 êm 1x no cartão Submarino (5% de desconto)

Ou R$ 80,34 em até 4x de R$ 20,08 s/ juros ver parcelas

Quem viu este produto, viu também

OK

5 L

Câlcular Írele e prazo

lôl



O que você proÇura?

et{hIr
rh

Login Tethanorte
Televendas: (1 1) 3434-361 0
De seg a sex das Bh às 18h e sáb das 8h às 16h
Canal Empresas: (1 1) 3787-1000
De seg a qui das 8h às 19h e sex das Bh às 1Bh

Compre Online
Área Externa
Banheiro
Ctimatizacão
Cozinha e Lavanderia
E[étrica
Ferraoens
Ferramentas
Hidráutica
lluminacão
Materiais de Construção
@
F.- Js e Revestimenlos
Porlas e Janetas
Seourança e Comunicacão
Tintas
Outlel
Orçamqn[gs
Nossas Loias
Servicos
Heto Desk Premiado
Aiuda
Meus Pedidos
0
Meu Carrinho
TotalRS,00
Finatizar minha comora >

-rain impregnante Potisten 3,6
litros transparente Sayerlack
Cô<1ígo ltef .: 333727

,,:,:rJ

Tethânorte > Tintas ) PreparaçáoeTÍatamenLo > VernizeStãin

po* R§ 79190
Í=t
lãl veÍ detàlhes

1

ffi:*§ Regras de RêtiÍâdâ

Â res*rvô dô sêu pÍoduto ê garantida sôrsentê ôpós ê I
Íinalieação da <ompra e não enquântô está no carrinho.

cârantiâ de estoque

Adicionar ao carrinho

q

l" ;r J
i?



:!:t' 
(httPs://registro'b1

(hltp://nic.br)

iin*r*rÁ t 2
(HTTP://Nrc.BR/TMPRENSA/) (hss-

br.xml

AcEssARcoNTA (l2llogin)

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

Whois

telhanorte.com.br CONSULTAR

Versão com informaçóes de contalo (/2/whois?qr=telhanorte.com.br&c)

Copyright @ NlC.br

A utilização dos dâdos abaixo 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 reproduçáo, êm particular para Íins publicitários ou propósitos similares.

2017-10-09 1ô:50:14 (BRT {3:00)

Modo Clássico 0

ô

domÍnio:
titula n :

documento:
nesponsáve1:
paÍs:
c -titular:
c -admin :

c -téc n ico:
c -cobranÇa :

servidon DNs

status DNS:

último AA:

servidon DNs

status DNS:

último AA:

servidor DNs

status DNS:

último AA:

cniado:
alterado:
expiração:
status :

Contato (ID)
nome :

e-mail:
país:
cniado:
alterado:

contato (ID): DEB138

telhanortê. com , br
CONSTRUmEGA - mêgacenten da Constnução Ltda
03.a4o,986/OOO!-94
SAINT-GOBAIN DO BRAS]L PROOUTOS INDUSTRI

BR

SGSGO

SGSGO

DET81

DEB138

ns1 . locahrêb. com. bn

08/to/20L7 AA

08/LOl20L7
ns2 , Iocaweb , com. br
o8/rol20l7 A

08/lo/20L7
ns3 . locaweb. com, br
o8ltol20L7 M
08/ro/20!7
rr/07l2goo *382509
L2/06120!7
Lrl07 /20L8
Publicado

SGSGO

sGTs sâint Gobâin

DL-sGBR -Intennet-Domains@saint -gobain. com

BR

o7 /04/2075
!1/0!/2017

nome :

e-maiI:
paÍs :

criado:
altêrado:

contato ( ID) :

nome :

e -ma il:
país:
cniado:
alterado:

Depantment BILLING

billing@nameshield. net
BR

t8/o3/zOOs
L8/03/2OOs

DET81

Depantment TECHNICAL

technical@nameshield. net
BR

17 /93/2005
t8/0812077

:a-l n i i:





Ii í^{J(https://www.americanas.com.b r I mapa-
do- (http://wnnu.americanas.com.br)
site)

O que você quer agora? ;i u
ã oÍêrta do dia frete grátis no app moto gss enfeites de natal outubro Íosa cartão BNDES venda na americanas

{ lnfqríágno?.êÍttpríóanaamrbdoabgoriaúf8hlê§}rial45 1 838)

íhttps://imaoes-

americanas.b2w.io/produtos/o1 /00/item/2391 0/3/239'l 0373_1 SZ.ipo)

Tela Mangueirão 3 Pol. 1,50 X 50m Fio 18 Comep
(cód.2391 0373)

vendido por comorenet (/loiista/comoreneUí'1079202000197) e

entregue por americanas,com

R$€4eB§ (5% de desconto)

R$ 588,96
no boleto ou êm íx no cartão

comprar (/garantia 123910373?buyboxfield=&buyboxtoken=&offertype=

F§fl R$ 619,96 no cartão dê crédito em até 1Ox de RS 61,99 s/ juros ver oarcelas

r-rt R$ 588,96 êm 1x no cartão amêricanas.com (5% de desconto)
L3 6, R$ 619,96 em até lox de R$ 6 1,99 s/ juros ver parcelas

Calcular frstÊ a prazo

ok

quem viu este produto, viu também



411
O que vr:cê prncilrâ?

a

Login Tethanorte
Televendas: (1 1) 3434-3610
De seg a sex das 8h às 1 Bh e sáb das 8h às 1 6h
CanaI Empresas: (1 1) 3787-1 000
De seg a qui das 8h às 1 th e sex das 8h às 1 Bh

tomore Ontine
Área Externa
Banheiro
Ctimatizacão
Cozinha e Lavanderia
Ê[etrica
Ferraqens
Ferramentas
Hidráutica
ltuminacão
Materiais de Construção

-@
|- .os e Revestimentos
PorLas e Janetas
Seourança e Comunicação
Tintas
Outtet
Orcamenlos
Nossas Loias
Servicos
Helo Desk Premiado
Aiuda
Meus Pedidos
0
Meu Carrinho
TotalRS,00
Finalizar minha comora >

Tethanorte > l"inlâs ) PreparaçãoeTÍatamenlo > VernizeStàin

aa,erniz premium Stain Plus 3,6 litros
incolor Sparlack
Código Ref.: 56:4'12

por; R$ 149,90
E
l=l ver detathes

ffi
"{[ ,.T§.r
b-"";jM?lwwt

Reqrss de RÊtiÍàd.r

A resêrvà dô rêu produtô é garantid* sômsntê àpô, à litli
finalíração da comprâ e não ênqüàntô êstá no mrrinho.

Garantia dê estoque

§parlack

Adicionar ao carrinho

q

1

ebrrdr





I itt (https://registro.br) i.

(http://nic.br)

[l;*t**r,ru

lla
(/rss-

br.xml

IMPRENSA
(HTTP:/,/NtC.BR/tMPRENSA/)

AcEssARcoNTA (l2llogin)

ô

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

Whois

br CONSULTAR

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

Copyright @ NlC.bÍ

A utilização dos dados abaixo é pêrmitida somenlê conformê descÍitô no TeÍmo de Uso em https://registro.br/termo (httpsJ/registÍo.br/termo), sendo proibida a sua

distdbuição, comercialização ou reproduçâo, em particular para Íins publicitários ou pÍopósitos similares.

2017-'10-16 09:37:56 (BRST {2:00)

Modo Clássico 0

domÍnio:
titular:
doc umento:

nesponsáve1:
país:
c -titulan:
c-admin:
c -técnico :

c - cobnança :

senvidor DNS:

status DNS:

ú1timo AA:

sêrvidon DNs:

status DNS:

úLtimo AA:

servidon DNS:

status DNS:

ú1timo AA:

cniado:
alterado:
expiração:
status :

telhenorte , com. br
C0NSTRUME6A - l.legacenter da Constnução Ltda
s3 ,84s,986lOOg!-O4
SAINT.6OBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRI

BR

56S60

S6SGO

DET81

DEB138

nsl . locaweb, com, br
t6/70/20r7 M
16/rol2ot7
ns2. localreb. com. bn

r6/M/20L7 A

L6/Lo/20L7
ns3.locar.,eb. com. br
t6/to/20l7 AA

!6/r0l2or7
fllo7l2ooo *382509
72/O6/2017
trl07 120L8
Publicado

SGSGO

SGTS Saint Gobain

DL - SGBR - Intennet - Doma in s@s ai nt - gobain . com

BR

g7 /04/2915
13/0t/2Or7

Contato (ID)
nome :

e-maiI:
paÍs :

cniado:
alterado:

Contato (ID): DEB138

nome :

e-maiI:
paÍs:
cniado:
a 1tênado

contato (ID)
nome :

e-mail:
paÍs:
c riadô:
altenado:

Department BILLING

billing@nameshield. net
8R

L8/03/2005
t8/03/2005

DET81

Dêpantment TECHNICAL

technical@nameshield. net
BR

17 /03/2OO5
L8/08/20L7

úE





(https ://www.subma ri no.com. b r I mapa-
do- :::::.:+ii-, (http://www.submarino.com.br)

site)
Õ que você deseja buscar?

.. 4i6
.0

OÍêrta Wow! Cartão Sub Frete Grátis no app Vem Pro Play Galaxy Notê 8 iPhone Prime Viagens Venda no Sub

( (htTíir.flas,posilblmfilrlreoo 1tÍlga{cgnrüdúEfi&ep.com.br/categoria/45. ..

íhttos://imaoes-

submarino.b2w.io/orodutos/o 1 /00/sku/2497'1 /4/2497 1 48 1 _1 SZ.ipg)

Suvinil Verniz Stain Alta Performance 3,6 Litros
(c6d.24971482)

vendido e entregue por casa toni (/lojista/casa-toni/59428847000114)

R$ 124,10
2x de R$ 62,05 s/ juros

ver parcelas

)714}2?buyboxField=&buyboxToken=&offerType&productld=24971482&productSku=24971481&selle

CalculaÍ fÍêtê ê prâzo

OK

Quem viu este produto, viu também

SüvlnÍÍ

r i.



17i(https://www.americanas.com.br/mapa-
do- (http://www.americanas,com.br)
site)

C) qLre você quer agora? :1

A oferta do dia frete grátis no app moto gSs enfeites de nalal outubro rosa cartão BNDES venda na americanas

í lntpUaaoooaetartráUlÊ$rFeÍselú).americanas.com.br/categoria/451 793)

h

Foto 2 - Tinta Piso Suvinil 18 Litros Amarelo Demarcação (https://images-

americanas.b2w.io/prôdutos/0 1 /00/item/20605/4/20605443 2SZ.ipo)

íhttos://imaoes-

americanas. b2w.io/orodutos/0 1 /00/item/20605/4/20605443_'l SZ.jpq)

Tinta Piso Suvinil 18 Litros Amarelo Demarcação
(cód.20605443)

vendido e entregue por marson (/lojista/marson/72472090001 01)

Rg-4e4+s (5% de desconto)

R$ 184,57
no boleto

Calcular frole ê prazo

aprovêitê e veja também

comprar (/garantia 120605443?buyboxfield=&buyboxtoken=&offertype=bol

ok

Tinta Piso Suvinil 18 Litros Concreto

R$ í94,29
3x de R$ 64,76 sem juros

(/produto/20597394?DCSext.recom=RR_item_page.rr1-ClickCP&nm_origem=rec_itemjage.rrl -

ClickCP&nm_ranking_rec=1 )

íÜ
ê ^b 

súit*.*dnô



a

Login Telhanorte
Televendas: (1 1) 3434-361 0
De seg a sex das th às 1 Bh e sáb das Bh às 1 6h
Canal Empresas: (1 1) 3787-1000
De seg a qui das th às 1 th e sex das 8h às 1 8h

Comore Ontine
Área Externa
Banheiro
Climatizacão
Cozinha e Lavanderia
Eletrica
Ferraoens
Ferramenlas
Hidráutica
ltuminação
Materiais de Construcão

@
[- " ".rs e Reves[imenLos
Portas e Janetas
Seouranca e Comunicação
Tintas
Outtet
Orçamentos
Nossas Loias
Servicos
Helo Desk Premiado
Aiuda
Meus Pedidos

a
Meu Carrinho
ToEalR5,00
Finatizar minha comora >

'Iethânorte > Tinta§ > IintâseCoÍân[es > Tlntaseesmalles

.inta Pinta Piso 18 [itros amarelo
Coral
Códigô Rêl: 590983

De:*&{7$$O

por: RS Í69,90
Economia de R$ 10,00
,=l
l=l Ver detalhes

1

4i8
0 que você proí:urâ?

iii Rêgrà! de Rctirâds

ffiffi

m





c riado:
alterado:

" 4!q
IMPRENSd { U

iiii: (https;i/resistro.br)

(http://nic.br)
(HTTP:/,/NlC.BR/IMPRENSA/) (/rss-

br.xml

ACESSARcoNTA (l2llogin\

êÊ
(ontoÉ c.,ded....nr nâ,
d. iOO í':i hldonr.i F.n
rt alr P*B do,Íiii§, .!il

ô

(http://www.cidadês.rêgistro.nic.br/)

Whois

telhanorte.com.br CONSULTAR

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

Copyright @ NlC.br

A utilização dos dadôs abaixo é permitida somente conÍorme dêscrito no Têrmo dê Uso em https://registro.br/termo (https://rêgistro.br/termo), sendo proibida a sua

distribuiçáo, comercialização ou reprodução, em particular para íins publicitários ou propósitos similares.

2017-10-16 09:37:56 (BRST {2:00)

Modo Clássico 0

ô

1

domÍnio:
titular:
documento:
nesponsáveI:
paÍs:
c -titu lar :

c -admin :

c -técnico:
c -cobrança :

servÍdon DNS:

status DNS:

último AA:

servidon DNS:

status DNS:

último AA:

servidor DNs:

status DNS:

último AA:

cniado:
alterado:
explraç ão:
status :

contato (ID):
nome :

e -mail :

país:
cniado:
altenado

contato (ID):
nome :

e-mai1:
paÍs :

c riâdo:
altenado

Contato
nome :

e-mail:
paÍs :

( ID)

te thanonte. com . br
CoNSTRUHEGA - Megacenter da Construção Ltda
03 ,84O.986/gOgL-O4
SAINT.6OBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRI

BR

SGSGO

s6s60
DET81

DE 8138

ns 1 . loca$reb. com. br
16/!Ol2gL7 A

L6/r0l2sL7
ns2. locâweb. com. bn

76/10/2017 AA

t6/10120t7
ns3 . locawêb. com. bn

L6/r0120t7 M
$/r0/20L7
1t/o7/2soo *382ss9
12/06/20L7
r!/07 l2ot8
Public ado

SGSGO

SGTS Saint Gobain
DL-SGBR -Intennet-Domains@salnt-gobain. com

BR

07 /s4/20ts
13/07/20L7

DEB138

Depantment BILLING

billing@nameshield. net
BR

L8/03/2005
L8/93/2s0s

DET81

Department TECHNICAL

technicalonameshield. net
BR

t7 /o3/20ss
t8/08/2017





t 4'.\ü
(https://www.submarino.com.br/mapa-
do- (http://www.submarino.com.br)

site)
C) que você dêsêja i)riscâr? {.) 0

Oferta Wowl Cartão Sub Frete Grátis no app Vem Pro Play Galaxy Notê I iPhone Prime Viagens Venda no Sub

'' (ht{iníaarpaanhlm''lhbuu(}tüFátcgilidÉfrfâáOo.com.brlcalegorial45T ..

Fôto 2 - Tinta Para Piso AcrÍlica Premium Amarelo l8 Liüos - Suvinil

íhttps://imaoes-
submarino.b2w.io/orodutos/0í /00/sku/26493/9/26493976_2SZ.ipg)

(https://imaoes-

submarino.b2w.io/produtos/0 1 /00/sku/26493/9/26493976_1 SZ.ipo)

Tinta Para Piso AcrÍlica Premium Amarelo 18 Litros - Suvinil
(cód,26493975)

vendido e entregue por copaÍêr (/loiista/copafêr/55728224000106)

R$ 169,90
5x de R$ 33,98 s/ juros

ver oarcelas

193975?buyboxField=&buyboxToken=&offerType&productld=26493975&productSku =2649397 6&selle

corra! temos apenas 2 no estoque

Calcular frele e prazo

OK

Os principais produtos em Tintas para Uso lnterno

Tinta Piso Suvinil 3,6 Litros Cerâmica

2 oterlas a partlr de

R$ 58,21

(l pr oduto I 1 887 2743?DCSêxt. recom=RR_itêmlea ge. rr1 -

CategoryTopProducts&nm_orlgem=rêc_item_page.rr1 -CategoryTopProducts&nm_ranking_rec=1 )

§uyinil

ffi



qZr

a

Login Tethanorte
Televendas: (1 1) 3434-361 0
De seg a sex das Bh às 18h e sáb das Bh às 16h
Canal Empresas: (1 1) 3787-1000
De seg a qui das 8h às 1 th e sex das Bh às 1 8h

Comore Ontine
Área Externa
Banheiro
Clima[izacão
Cozinha e Lavanderia
Etétrica
Ferraoens
Ferramentas
Hidráutica
ltuminacão
Materiais de Construcão

@
[-,,os e Revestimentos
Porlas e Janetas
Seourança e Comunícacão
Tinlas
Outtel
Orçamentos
Nossas Loias
Servicos
Heto Desk Premiado
Aiuda
Meus Pedidos

0
Meu Carrinho
TotalR§,00
Finalizar minha comora >

Telhânôrte > Tintàs > TintàseCoÍantes > Tintaseêsmâlleg

, inta Pinta Piso 18 [itros branco
neve coral
Código Ref.: 590940

De:*S{+0BO

por: RS '169190
Economia de R$ 't0,00

í=t
[=l VeÍ detalhês

1

-r , RcAras de Relirada

g-tE'
ü cue vr:cti prní:trra'l

Lr*r=Tr"r-l-trati r

ffiro





ililf (https://registro.br)

( http://n ic. br)
(HTTP:,//N IC.BR/IMPRENSA/)

.à.-- tr?,Z

lMPRENSA
(/rss-

br.xml

AcEssARcoNTA (/2/login)

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

Whois

telhanorte.com.br CONSULTAR

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

Copyright @ NlC.bÍ

A ulilizaçáo dos dados abaixo é permitida somentê conforme descrito nô Termo de Uso em https://Íegistro.br/termo (https://registÍo.brltermo), sendo proibida a sua

distribuiçáo, comercialização ou reproduçâo, em particular para íins publicitários ou propósitos similarês.

2017 -'t0-16 09:37 :56 (BRST -02:00)

Modo Clássico 0

ô

c -titu lan:
c -ãdmin :

c -téc n ico:
c -cobrança :

servidon DNS:

status DNS:

últlmo AA:

senvidon DNs:

status DNS:

último AA:

servidon DNs:

status oNS:

último AA:

cniado:
altêrado:
expiração:
status :

domÍnio:
titulan:
doc umento:

responsáveI:
país :

contato (ID)
nome :

e-mail:
país :

cniado:
alterado:

contato (ID):
nome:

e -ma il

têlhanontê . com. br
CoNSTRUIIEGA - Íi'legacenter da Constnuçâo Ltda
01 .84O.986/OOO!-O4

SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRI

BR

SGSGO

56560

DET81

DEB138

ns1 . Iocaweb . com. br
r6/r0/20L7 A

!6/!0/20L7
ns2 . locaweb, com. br
t6/1s/zo!7 AA

t6/t012017
nsl, locaweb. com. br
r6/!sl20L7 AA

L6/r0/2OL7
Itlo7 I2OOO #382509

72/06l2Ot7
\L/97 120L8
PubIÍcado

sG560

SGTS Saint Gobain
0L - SGBR - Internet - Domains@saint -gobain . com

BR

07 /04/2015
L3/gL/2017

DE 8138

Depantment BILLING

billing@nameshield. net
BR

18/01/2905
t8/03/2OO5

DET81

Department TECHNICAL

technical@nameshield, net
BR

77 /93/2OO5
t8/08/?o!7

paÍs:
criado:
altenado:

contato (ID)
: nomê:

e -mail :

, paÍs:
, criado:

: 
a1têrâdo:

I
€ôptun . êid.a.r ..ó môB
di 5gO íd hl,ldrlte
ro.dp*6do,íitu.b{





(https://www.americanas.com.b r I mapa-
do- (http://www.americanas,com.br)
site)

0 que você quer agora"/ :)

17,3

h
§ ofeÉa do dia fretê grátis no app moto g5s enfeites de natal outubro rosa cartão BNDES venda na americanas

i lnttptewperauwiardBasccornÊ/tuEt6giliEí4effitrpom.br/categoria/45...

(https://imaoes-

americanas.b2w.io/orodutos/0'l /00/sku/26062/0/26062077 1 SZ.ioq)

Tinta Para Piso Acrílica Premium Branco 18 Litros - Suvinil
(cód.26062078)

vendido e entregue por cooafer íiloiista/cooafer/55728224000106)

R$ 169,90

Calcular frele e prazo

5x de R$ 33,98 s/juros ver parcelas

com prar (/garantia 12606207 8?buyboxfield=&buyboxtoken=&offertype&prod

ok

quem viu este produto, viu também

ffiffit

Pt5CI
'.i'i,ir:lr
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[kqtilüodG
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i.li1!il i,r)iil1,.Â {-í.:iÁ!Ít{o H05§Á tit§TôaH

FIí 
üIEGORIA§

Ê.

TINTAS ACRíLICAS ' Fosco ,

Suvinil Piso 18 L ((i0276 teu?ini!)

! DescfiÇã0 (ômpiotâ

PR()r.10ÇÕES

ABRASIVO§

IMPERMEABILIZANTE

ACES§ÓRIO§

ADTSIVO§

COMPtFl"lENTüS

CUPiNICIDÂ

DECORATIVÜS

GLÁSURIT

pINCÉIS/,TRItJCHAS

REMOVTDORT§

RESINA

ROLOS

SÊRAY§

VERÍ{IZES

TINTA§ EPOXI

TIÍ.JTAS ESMÀLTES

TINTAS úTTX

TÉXTUÍTA§

LTNHA AUTOMOTIVA

TTNTAS

Rs 177,00

s vccÊ rsrÁ r,rzrxúü r"rlr'á cprn^ÇÁo sEcuirÂ

Cores

Amareto Demarcação

Escolha â
quanticlade t

,i,. :,t.:,, i (0ôvâtlaçoes)AvâtieesteDroduto

$ Formas de Pagamento

$ F*rmas de Erllíegâ

*imagem meramente itustrativa.

iÍ CLIQUI PÂRÁ VIR GALERIA

mt
.{ rrESCRtçÃO DO PnODUTO

3
r MEU§

oxçÂMitrTô§

kE
àárt{}lA§

colfrAS

Superfície Diluiçáo (com àgua pôtável)
Rendimento

m1/demào

:imentado Nôvo nÀo Queimadô
3u Fraco

f0* nâ 1" den)âô
10?, nâs demais

35a55
175 a 275

gatao (3,ó L)
tÀta (18 L)

:imentado liov0 Queimado '10:{ l3n todas â5 demâôr
45a55
225 a 275

gatâo (3,ó Li
tatâ i18 L)

Demàog Pistôla

Duas ou três demãos côrn o
intervato de 4 horas

|i0 tô.lue 2 hôr'â5.
;inai 7Z h0ras

FeÍrarneiltas % '"r1 *\

VOL'IÁR ÂI] TOPÔ

l

*xâ#"*
§§,"Ü

esÂ§$cÁ
1..a,..i, rifr

QUEI^ VtU, VtU TAIÁBÉÀ1

,trfl§Õ§ rôÉcÕ§
§líTE*tqs/rNT§nr§n

' TINTAS ACRILICAS

- Acetinadôs

- Fosco

- Semiacetinado

- Semibrilhô

arfilíÇü, pfemiLtft

@ álti**ima Borlrtâriiá

ml

Pls0'

il

âãã§*ff'f.
@Ált. lur(lhllidode

ffi

Sr^r#úil
Àr^xt( ÍrNcúlrf!{Íü

.,'.a.::::l itr|.:l ii.li :t I
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Whois

lusacor.com.br CONSULTAR

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

Copyright @ NlC.br

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

distribuição, comercialização ou reproduçáo, em particular para Íins publicitários ou propósitos similaÍes.

20í7-10-16 09:45:10 (BRST {2:00)

Modo Clássico 0

domÍnio
titular

Ius a con . com. bn

TINTAS LUSACOR LTDA

s7 .878.068/OOàt-9s
CARLOS ANTONIO DIAS SIMÃO

BR

FEPRI2A

TL 168

FEPRI20

TLL68

e. sec . dns . br
L4/70/2Ot7 AA

1-4/'J.O/ 2077

f. sec. dns. br
74/tO/2017 AA

74/tO/2077
40432 R5A5HA1 FAFD89A78639142C54359E97D7 4C4A61E8B82B31

t4/t0/2077 oSoK

14/70/2Or7
t6/05/2O0) #!2!0926
L3/02/2sr7
16/0s/2020
Publ ic ado

TLL68

TINTAS LUSACOR LTDA

lusacor@xpnet . com. br
BR

L4/ss/2003
\4/ss/20s3

documento:
responsáveI:
paÍs:
c -titul-ar:
c -admin:

c -técnico:
c - cobrança :

servidor DNs

status DNS:

último AA:

sêrvidon DNS

status DNS:

último AA:

negistro D5:

status DS:

úItimo oK:

c riado:
âlterado:
êxpiração:
status :

Contato (ID)
nome :

e-mail:
país:
cniado:
a ltenado

contato (ID):
nome :

e-mail:
país :

c niado:
altenado

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

CIDR, lP e ASN.

F E PRI20

Fernando Prione
contato@shc . adv. br
BR

o8/12/2OLO

L8/O7 /2OL6
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c*ffi( *orr"r a";â6 2 E

ryDiqito ÀqLrÍ

Bem vindo, Visitantê (faça seu logln)

Televendas: SP / RJ 4001-0100
Demais ciciacles: (Oxx11) 4001-0100

Cadastro

TintaAcrílicaProlarBra'..-ShenrvinWilliams.Cód:558966R$100,90à,l,t,ffi

l-l(-\n* Tifiiü:, * Ar;s55[1i65 fir:ta Ài.l'ílir:a Tinta Acrílica PÍolar Eranca 18 Litros

Cornpartilhe: Tinta Acrílica Prolar Branca
18 Lltros

( Àvalie agoííi! )

Sherwin Williams
Cód: 558966

Moclelo:

Branco

.--..:.r-.-i.. R$ :.ü§,90 à,i,t*
ou em até 2x de R$ 50,45

(5âiba mais sobre Ír:rmas de paqâft)ento)

Disponibilidade de estoque: Imêdiatâ

Qu*ntiriade:
{un) I

Consultar Frete e Prazo

Corr:r r itar Reiira Lt:1;,r

Preços e Condiçóes exclusivas parâ cônrptâs no site.

Sherwin Williams

Imagêm Ilsírôtiva

caraôrcorrtroção

w

ffir

n .--i

B'&_,d,W
Marca:
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Whois

cec.com.br CONSULTAR

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

Copyright @ NlC.br

A utilização dos dados abaixo é permitida somêntê conÍormê descrito no Termo de Uso em https://Íegistro.br/termo (https://regisko.br/termo), sendo proibida a sua

distribuiçáo, comercialização ou reprodução, em particular para Íins publicitários ou propósitos similares.

2017-10-16 10:1ô:29 (BRST {2:00)

Modo Clássico 0

domÍnio:
titula n:

doc umento:

nesponsável :

país:
c -titula n :

c - admin :

c -técnico:
c -cobrança :

servidon DNS:

status DNS:

último AA:

senvidor DNS:

status DNs:

úItimo AA:

servidon DNS

status DNS:

cec . com. br
C&C Casa e construção
63.0O4,03O/000L-96
Leopoldo de Souza Ferneira
BR

LSF15 5

LSF155

LSF155

ALMACT6

dnsl,dh-c.net.br
13/7O/2OL7 AA

B/rsl20L7
dns2. dh -c . nêt . bn

t1/ts/20t7 AA

13/!0/2917
dns3.dh-c.net.bn
73/10/2Or7 AA

Blro/20L7
24/0512004 #1651541

29/04/20Ls
24/05/2018
Publicado

úItlmo AA:

c riado:
altenado:
expi ração:
status :

contato (ID)
nome :

e-mail:
paÍs :

c niado:
alterado:

: e-mail:
paÍs :

cnlado:
altenado:

LSF155

Leopoldo de Souza Ferreira
leopoldo@cec . com. br
BR

2e/01/2006
L9/57 l2OO7

aleandna@cec . com, br
BR

08/06/2O!O
o8/06/2OLO

contato (ID): ALMACT6

nome: Aleandna Machado

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

CIDR, IP Ô ASN.

C.ptro'r..idEd...oú tu,
A. too í,i hLi*r,Nú
rq alr FóÊ6 do,ri{&} ,L1





lr28
a

Login Tethanorte
Televendas: (1 1) 3434-361 0
De seg a sex das Bh às 18h e sáb das 8h às 16h
Canal Empresas: (1 1) 3787-1000
De seg a qui das Bh às 1 th e sex das th às 1 8h

Comore Ontine
Área Externa
Banheiro
Ctimatizacão
Cozinha e Lavanderia
Elé[rica
Ferraoens
Ferramentas
Hidráulica
ltuminação
Materiais de Construcão
.@
l-.-os e Revestimentos
Portas e Janetas
Seouranca e Comunicação
Tin[ês
Oublet
Orçamentos
Nossas Loias
Servicos
Heto Desk Premiado
Aiuda
Meus Pedi:dos

0
Meu Carrinho
TotalRS,00
Finatizar minha comora >

Telhanorte > Tintàs > TintâseCôrànles > TiolaseesmàllÊs

, inta Látex Protar acrí[ica í8 titros
branco §herwin Williams
CódÍgo ilef.: 1t)24327

por: R$ 99190
Í=t
l=l vêr dêtàthes

., Reqras de Retiràda

Â rêsêrva do reu produto é garanrida somêntê àpós â 'l
finalização da cômpÍâ e não enquanto está no carrinho,

Garantia de ettôque

ffiT-rlH
i.: e(,. \iooe trnirlr)íít','

rI-r=rrr--'rrrãÍt

,wl {
: ?rclôt- rii

r*ry.É :,,Wxãry

WN mir

,;§'

,,,

Adiçionar ao carrinho

1
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Whois

telhanorte.com.br CONSULTAR

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

Copyright @ NlC.bÍ

A utilizaçáô dos dados abaixo é permitida somênte conformê dêscrito nô Têrmô de Uso em https://registro.br/termo (https://registro.br/termo), sêndo proibidâ a suâ

distribuiÇáo, comercializaqão ou reprodução, em particular para Íins publicitários ou propósitos similares.

2017 -10-16 1 0:17:42 (BRST -02:00)

Modo Clássico 0

domínio:
titular:
documento:
responsável:
paÍs:
c -tit ulan:
c -admin :

c -técnico:
c - cob nança :

senvidor DNS:

status DNS:

úItimo AA:

servidor DNs:

status DNS:

ú1tlmo AA:

senvi.don DNS:

status DNS:

úItimo AA

criado:
altenado:
expi ração
status :

Contato
nome :

e-mail:
paÍs:
c riado:

(ID)

ãIterado:

Contato (ID):
nome :

e-mai1:
paÍs :

criado:
a lterado

Contato (I0)
nome :

e-maiI:
paÍs :

criado:
alterado:

têIhanonte. com, br
CoN5TRUMEGA - Íilegacenten da Constnução Ltda
03.84O,986/OOOL-64

SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRI

BR

sGsco

SG560

DET81

DEB138

ns1. Locawêb. com. bn

r6/10/20L7 AA

L6/7s120L7
ns2, locaweb , com, bn

fi/r0120t7 AA

16/ro/2or7
ns3 . locaweb. com. bn

t6/70120L7 A

L6/lOl2OL7
LL|O7l2OOO §)825s9
L2/06/20L7
tlloT /zolB
Publlcado

SGSGO

56T5 Salnt Gobain
DL-sGBR -Intennet-Domalns@sa1nt -gobain, com

BR

s7 /04/20L5
73/Otl2Ot7

DE 8138

Department BILLING

billing@nameshield. net
BR

78/03/2OOs

78/03/29O5

DET81

Department TECHNICAL

technical@nameshield. net
BR

17 /93/2@Os
t8/s8/2O!7
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Balar tio \nJhats:apc lqll 9tt831'a+1a "",/, ',-" .:',: .-'- .,'a./ t.u,) Í.. às ir,,r.rlÉ l,,leu cadastro Mer-rs peclidos l..ogin Fale conúsco

lnsira sou c-maiI I

ffiBusca cie l:roilrtor, § oUTLE

Página lniciat I Tintas e Acessórios I Tintas I Tinta Óteo

o[5tRríjrir'r oir ÊRoDu io

TINTA OLEO 3,ó LITROS BRANCO -§UVINII
REF: ill44:l

R$ ó9,ó3
ou âté 3 X de R$ 23,21 sl )uros no cartão
,)u 10x senr i!ros trD cârtàô Bàtárôti
"Virirr liiiidí, i)iri.i o ijiÂ rj! hitr ,) r,r.l leiyú pi)i i, ..)íiiÊr.)ii .o ii1ri.'

Ca[cute o f rete

§ crp,

r@

l@
ren.§?ffi

[§P[Ctilr)r:,cai{:s IL{:ii.lrcÀ5 ll',lDli]LiE ir l.il"r Àl.ii,-}L'r ÂVAL1L i-q]T PRODL]TíJ

Vor íormas menlo

ftócomende e*ta prcduta

* f.4:irca:

Suvitril.

* 1..0r':

Branco.

* Acabamento:

Alto bÍilho.

u Dcvc ser apticada em'

Madeira.

Metâ1.

x [iendinrento:

I
,g

CADASTRE§E É REC§BA POR EMÂ}L
TÔDAS ÀS NO§SAS OFEÊTÂS E PROMOÇ&§§.

lnÍiira r;(iu t)0rn$

Departamentos

*Y"

'!;..r, i,.ct.i!BFlrkr!tiS
Í{ fí",1, ;,i,"1çqtçp

Tll.lIA

rerii*rd

... atú i.íà.

frr t ?t
SuVItr§§

Fale.Conoseo
^
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Whois

roti.com.br CONSULTAR

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

Copyright @ NlC.br

A utilização dôs dados abaixo é permitida somente conforme descrito no Termo de Uso êm https://registro.br/teÍmo (htlps://registro.br/termo), sendo proibida a sua

distribuiçáo, comercialização ou reprodução, em particular para Íins publicitários ou propósitos similares.

2017-10í6 09:49:48 (BRST 42:00)

Modo Clássico 0

illli (https://registro.br) 
,,1,.,

(http://nic.br)

q

IMPRENSA
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(/rss-

br.xml

(/2/login)

domÍnio:
titular:
documento:
responsáveI:
país:
c -titular:
c -admin:
c -técnicô:
c -cobrança :

servidon DNS

status DNS:

úItlmo AA:

sêrvidon DNS

status DNs:

último AA:

cniado:
alterado:
expinação:
status:

balaroti . com. br
BALAROTI COIíIERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

77.944,6L8/OOOL-8B
Darte Giorgêtti Junior
BR

BCCLT

BCCLT

BCC17

BCC\T

ns1. balaroti. con.br 2Og.!46,77 .L3L
L4/tOl20L7 A

L4/tO/2017
ns3. balaroti. com, br 45. 56.71. 60

t4/!s/zot7 AA

14/!012017
77/92/L997 *37576
oL/02120L7
27 /s212023
Publlcado

BCC1T

BALAROTI COí.{ÉRCIO DE Í.AÍERIAIS DE CONSTR

dârte@bala rotl . com. bn

BR

28/se/2000
7s/s6/2so4

contato (ID):
nome :

e-maÍI:
paÍs :

c niado :

alterado

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

CIDR, lP e ASN.

(http://www.cgi.br/)
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YERGIHIA

,f)-tú-
Lojas Empresa Contato

EUSCÁR

MASSAS.
@ rrures ,fi ueoerna E MErAL ,ú 

liÊWçn...r1"" ,n y_fpffáp^ãrlrzAÇÂo € ACESsÓRIos E
FERRAMENTASÀUTOMOTIVO

PÁGINÀ INIC,ÂLSLJVIf.,IIL TII.,TÁ OLEO 8RÂNCÔ GELo 3.ÜL

Suvinil Tinta Oleo Branco Gelo
3.61

R$57,52
ou em até 10x de R$6,24

ou por R$54.64 à vistâ no boleto com 5% de dêsconto

PARCELAMENTo No cARTÃo

1xR$57,52 ij.irr.riiii:,.;

2x R$?8,76 ::.ti:it: ii:r,';
3x R$'Í9,17 :;t ili iii:!).
4x R$14,92 r: 1.f 'r' 1; r;;

5x R$1?,03 . ; ?..1r:: ,r r j:.

ôx R$10, i0 | ; ;:!',,: .i :) j

7x R$Í1.72 , i i)1., :: t;i

8x R$7,ô8 ' i ::j . !,t :i:

9x li$ij,B8 í j a:i'i, ,:: ri:.

1i).q RSíi,24 (: : ::,:r., :t i::.

l 'i**{o* i**3t ;
-13-á r' '- "

3"riffão,,,ro o üÁ*u,rio
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2017-10-16 09:53:09 (BRST 42:00)

Modo Clássico 0

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

c -admin :

c -técnico :

c - cobrança :

senvidor DNS

status DNS:

último AA:

servidon DNS

status DNS:

último AA:

criado:
alterado:
expinação:
status:

tintasvenginia . com. bn

Com de Tintas Mat Eletrico e Hidraul Venginia Ltd
84.866.342/ gOSl-89

Nelson Evaldo Bathke

BR

CTVlO

CTVlO

BLPON2

CTVlO

annold . ns . cloudflare. com

t3/70/20!7 AA

!3/LO/2017
nona. ns. cloudf Iare, com

73/7O/2s77 AA

B/ro/20].7
24/Lt/1999 *224299
t4/!2/2076
24/7r/2073
Publi c ado

CTVlO

Com de Tintas Hat Eletrico e Hidnaul Ven

nbathke@terra . com. br
BR

07 /!0/2002
28/07 /201L

BLPON2

Bluêfôot Performance online
emilÍo@bluefoot . com. br
BR

03/09/2013
04/s4/20L7

contato (ID):
nome :

e-maiI:
paÍs:
c niado :

aItêrado

Contato (ID):
nome:

e-mall:
país :

c riado:
alterado:

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

CIDR, lP e ASN.
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(htto://www.izaoocenter.com.brlassets/imo/produto/Íoto 7ceace1B1d66fd06eedd21
I

l{NTA OLEO SUVINTL 3,6 LT BRANCO
I

R${,Fo R$ 62,37
L0% de desconto no boleto

til@
. Amblente: Exterlor e lnterior
. Tipo de ti.nta: Tinta Oteo

. Qualidade: Standard

. Acabamento: Brllhante

E Comprar
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(htlp://www.cidades.registro.nic.br/)

Whois

jzagocenter.com.br

' Versãocom informaçõesde contato (/2/whois?qr=jzagocenter.com.br&c)

Copyright @ NlC.br

A utilizaçáo dos dados abaixo é permitida somente conÍorme descrito no Termo de Uso em https://rêgistro.br/termo (https://registro.br/termo), sendo proibida a sua
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2017-10-16 10:50:27 (8RST {2:00)

Modo Clássico 0

domÍnio:
titular:
documento:
nesponsáve1 :

país:
c -titular:
c -admin :

c -técnico:
c -cobranÇa :

servidon DNS:

status DNS:

úItimo AA:

senvidor DNS:

status DNS:

último AA:

cniado:
alterado:
expirâ ç ão:
status :

jzagocenten. com. bn

Izago Matenlais de constnução Ltda
o8.o9r.667 /OOOL-gA
lanine zago

BR

LE6DE3

LEGDE3

L E6DE3

LE6DE3

nsl.echosis.com.br
15/rgl2gL7 A

Ls/r0120L7
nsz, echosl s . conr. br
L5lLOl20t7 A

rslrs/2017
26/s3l2s,7 *3471765
02/s3120!7
26/03/2018
Publicado

contatô (ID):
nome :

e-mail:
país:
c riado:
alterado:

L EGOE 3

Leonardo Guzatti Dengo

contato@echosis. com. br
BR

rs/s9/20rs
29/07 /2O!3

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

CIDR, lP e ASN.

(http://www.cgi.br/)





lnicio / Serralheria / Acessórios / Treliça 12m Gerdau

!!3 430

Treliça 12m Gerdau

Treliça 12m Gerdau

Se.la o primeiro a comentar este produto

lnscrever-se para alerta de preÇo

Disponibilidade: Em estoque

R$7S,00

Qtder Adicionar ao carrinho

Pagamento no cartão de crédito

1x de R$75,00 = R$75,00

2x de R$38,62r = R$77,24

3x de R$26,00. = R$78,01

4x de R$19,69. = R$78,77

5x de R$15,91* = R$79,54

6x de R$13,39* = R$80,31

OU

Adicionar à lista de desejos
Adicionar a conrparação

Economize R$3,75 (5% de desconto) no pâgâmento á vista via

transÍerência bancária ou boleto.

Total a pagar: R$71,25

MAIS VISUALIZAÇÔES

;,, L ,itl""
7x de R$11,58. = R$81,09

8x de R$10,23. = R$81,87

9x de R$9,18" = R$82,66

10x de R$8,35* = R$83,45

11x de R$7,66. = R$84,25

12x de R$7,09. = R$85,05

*parcelamento com taxa de 1,99% a.m.

1

Treliça 12m Gerdau. Cod.:11127

Tags da produto

Adicionar suas tags:

Use espaços para separar tags. Use aspas simples (') para frases.

Adicionar tags
I
IJ
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br.xml

ACESSAR CONTA (/2/login)

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

Whois

nabcdtem.com.br CONSULTAR

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

Copyright @ NlC.br

A utilização dos dados abaixo é permitida sômente conÍoÍme descritô no Termo de Uso em https://registro.br/têrmo (https://registro.br/termo), sendo proibida a sua

distribuição, comercializaçáo ou reproduÇâo, êm particular para Íins publicitários ou propósitos similares.

2017-10:t0 15:32:40 (BRÍ 43:00)

Modo Clássico 0

domínio:
titular:
documênto:
nesponsáve1:
paÍs:
c -t itula n :

c -admin :

c -técnico:
c -cobnança :

senvidon DNs:

status DNs:

último AA:

senvidon DNs:

status DNS:

úLtimo AA:

senvidon DNS:

status DNS:

úItimo AA:

c niado:
altenado:
expinação:
status:

nâbcdtem. com. br
BCD Casa & Constnução Ltda
0s .a36.676/Og0r-33
Mancos Fialhô Braunen

BR

ARN137

RSLTD

RSLTD

RSLTD

dnsl . rswâ , com, br
07/t0/2017 AA

07 /!012017
dns2. rswa . com . br
s7/rqlzsL7 AA

07 /r0/2sL7
dns3 . rswa , com. bn

07/L0/2OL7 AA

07 /rs/20L7
L4/70/2009 #6124722
25/rO/20!6
14/rc/20L9
Publicado

ARNl 37

Anmando Ribas Neto
direton@pubblicita, com. br
BR

12/fl/2O02
28/08/2O!7

RSLTD

RSt^lA Ltdâ
suponte@rswa . com. bn

BR

04/03/z,u
3O/06/25ts

Contâto (ID)
nome :

e -mail :

paÍs :

c riado:
alterado:

Contato (ID):
nome :

e-mail:
país :

criado:
alterado:

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

CIOR, lP e ASN.

Gironc.ideC.! c.fr ôa,
t. too .r bhoíd 9el.Ê
ie*ur@Bdc'n.úr.Ld

U
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ffi---- TUBES

Mêus Pêdidos Garantia

re Buscar ü

Válvulas Triodos r

Válvulas Pentodos >

Valvulas Diodor

/álvulas lndicadoras

Válvulas a gás >

Ferragens »

Válvulas Eletrônicas r

Fios e cabos>

Kits r

fransformadores r

Capacitores >

Soquetes r

Transistores r

lntegrados >

Componentes r

Amplificadores r

Resistores r

Potenciômetros r

Plugs e conectoresr

Reverberadores r

Ferramentas >

Equipamentos r

Blog >

Foto ilustrativa. Clique na imagem para ampliar.
Este produto tem nota 6,9 na estatÍstica de

vendas.
Estatlstica com base em 2vendas. Notas varíando de 0 a

10, onde 10 é o mais vendável da seção.

Veja também:

Altana Tubes > Plugs e conectores > Plugs de força > ltem 003846

Tomada MarGirius PLD1 -3 Preta

Plug reto MarGirius PLDI-3 Preto (F) com três pinos para 10A 250V

R$ 4,09 Cada

Entre seu CEP para estimar o frete*

Disponibilidade: Pronta entrega

Item 3846 atualizado em 27/11/2014

Espaguete
termo-

retrátil de
6mm

R$ 3,61
§ 6rr + por

R$ 3,54
cada

Espaguete
termo
retráril
1Omm

R$ 7,27

Motor

Dara
micro
ondas
127V

6RPM
49TYJ

R$ 20,55

Pino
Banana

no2
Preta

R$ 9,35

Home I Empresa I Paoamento I Entrega I Catálogo

r/r§A
Altana Tubes - A sua loja virtual de componentes eletrônicos

Atendendo a todo Brasil desde 2004

@ffi
GranDo Sistemas - Sisienra cle cornércio eletrôuico

Copyriglrt ((:, - Totlos os direítos leservodos

I Compârtithâr Ô fr,í!fiU

§eções

ffi

il-1il*

Comprar
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br.xml
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Whois

altanatubes,com.br CONSULTAR

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

Copyright @ NlC.br

A utilizaçáo dôs dados abaixo é permitida somentê conÍormê dêscrito no Termo de Uso em https://registro.br/termo (https://registro.br/termo), sendo proibida a suâ
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2017-10-10 15:57:50 (BRT {3:00)

Modo Clássico 0

c -titular:
c -âdmin :

c -técnico :

c-cobrança:
servidon DNS:

status DNS:

ú1timo AA:

sêrvidor DNS:

status DNS:

domínio:
titular:
documento:
res pon sáveI
país :

último AA:

criado:
altenado:
expiração:
status:

Contato (ID)
nome :

e-mail:
paÍs :

cniado:
alterado:

altanatubês . com. br
t,londertubes Eq VaIv, e Comp Eletronicos LTDA

08.974.1O4/OOO7-O9

Carlos Eduardo Foltran
BR

CAEFO2

CAEFO2

CAEFO2

CAEFO2

ns1 . grandoshost . com. bn

06/70/2077 AA

06/70/2Or7
ns2. grandoshost . com. br
a6/7A/2A!7 AA

06/to/2a17
t7/08/2007 #38338A0

t8/o7 /2076
t7 /o8/20].9
Pu b1 ic ado

CAEFO2

Canlos Eduando Foltnan
eduârdo@nartIof. com

BR

t6/08/2007
L2/92/ZgL4

.ME

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

CIDR, lP ô ASN.

(httpJ/www.cgi.br/)
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thttp://www.shoptime.com.br)
site)

O que você procura hoje?

tS!c,YX^ 
Baixe o App o Methor da rV cartão Shoptime

( (nqelfrpmrsb(pttprdmm.bk/opriAariaÍát§66átlgoria/45...

rt {(0

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

Venda no Shoptime Regras do Site Cartão BNDES

(https://images-

shoptime.b2w.io/produtos/0 1 /00/sku/27005/0/27005041_ 1 SZ.jpg)

Tomada Nbr 14136 3p 10a-250v

(cód.27005038)

vendido e entregue por líder distribuidora (/loiista/lider-distribuidora/90462003000130)

R$ 5,60

3A/BOXFIELD=&BUYBOXTOKEN=&OFFERTYPE&PRODUCTID=27005038&PROD UCTSKU =270C

Calcular fretê e prazo

OK

DESTAQUES DA CATEGORIA

lnterruptor Conjunto Completo 4x2 Simples 1ôA 920'1 - Gaya

o

R$ 12,99

(/produto/1 1 766239'1 ?DCSext.recom=RR_item_page.rr1 -

CategoryTopProd ucts&nm_origem=rec_item_page.rr1 -

CategoryTop Prod ucts&n m_ran ki ng_rec= 1 )

f
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Whois

universodasferragens.com. br CONSULTAR

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

Copyright @ NlC.br
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20 17-10-16 10:55:44 (BRST {2:00)

Modo Clássico 0

domínio:
titular:
documento:
responsáve1:
país:
c -tltula r :

c-admin:
c -técnico:
c - cobrânÇa :

servidon DNs:

status DNS:

últlmo AA:

senvidor DNS:

status DNS:

último AA:

cniado:
alterado:
expiração:
status:

univensodasfenragens . com. bn

Universo das Ferragens LTDA

o2,723 .627 /OOOL-O 
Sergio Luiz Esmanhoto

BR

RA]AC8

RAJACS

WSI18

RA]AC8
j ade . ns . c loudffare, com

L2/t0/2ott AA

t2/rgl2oL7
vin , ns . cloudflâre, com

n/ro/20r7 A

L2/t0/2O!7
70/05/2010 *6842213
26/Os/2017
to/05/2oL9
Publ i cado

Contato (ID): RAIACS

nome:

e-maiI:
pais:
cniado:
altenado:

Contato (ID):
nomê;

e-mail:
paÍs:
c nlado:
alterado:

Raphael lacinto
guilherme@cgdw. com. bn

BR

ts/09/2009
t4/s7 /2015

WSI 18

tÁrêbstonm Intênnêt Ltda
REGI5TRo@webstonm. com. br
BR

to/10/200r
06/LO/2017

abusê@cêrt.br (mailto:mail-âbuse@cêrt.br).

CIDR, lP e ASN.




