carpintería y construcción
carpintaria e construção

Cepillos de banco BAILEY
Para retoques y acabados de precisión.

Plainas de bancada BAILEY
Para retoques e acabamentos de precisão.

Cepillos pequeños
Para acabados graneados o trabajos
con una sola mano.

Plainas pequenas
Para acabamentos granulados ou
trabalhos com uma só mão.

Cepillos GUILLAMEN
Para trabajos de rebajado y de construcción.
Cepillos de ebanista
Para trabajos delicados de ebanistería.
Rebajadoras
Para ranuras y muescas.
Cepillos combinados
Para rebajar y moldear.

SELECÇÃO DE UMA PLAINA

SELECCIÓN DE UN CEPILLO

Cepillos
PLAINAS

Plainas GUILLAMEN
Para trabalhos de rebaixamento e de construção.
Plaina de marceneiro
Para trabalhos delicados de marcenaria.
Rebaixadoras
Para ranhuras e entalhes.
Plainas combinadas
Para rebaixar e moldar.
Plainas de lâminas intermutáveis
Aplicações gerais

Cepillos de hojas intercambiables
Aplicaciones generales.

Hierro flexible que
evita el astillado.
Ferro flexível que evita
o estilhaçamento.
Mangos ergonómicos
de gran resistencia e
irrompibles.

Palanca con agujero
especial para bloqueo
mediante tornillo.

Cabos ergonómicos de
grande resistência e
inquebráveis.

Alavanca com orifício
especial para bloqueio
através de parafuso.

STANLEY ha logrado una reputación
mundial gracias a la calidad excepcional
de sus cepillos, que siguen siendo
referencia para los profesionales.
El cepillo BAILEY es una
muestra de ello.
STANLEY alcançou uma reputação
mundial graças à qualidade excepcional
das suas plainas, que continuam a ser
uma referência para os profissionais.
A plaina Bailey é uma
amostra disso.

Hoja de acero al cromo
carbono.
Lâmina de aço em cromo
carbono
Mangos ergonómicos de gran
resistencia e irrompibles.
Cabos ergonómicos de grande
resistência e inquebráveis.
Palanca de deslizamiento
y reglaje mediante tuerca.
Guía regulable.

Alavanca de deslizamento
e regulação através de porca.

Guia regulável.
Mango convertible
Utilización como cepillo o lima.
CABO CONVERTÍVEL
Utilização como plaina ou lima.

Base en fundición
mecanizada para una
mayor estabilidad.
Laterales de precisión.
Base em fundição
mecanizada para uma
maior estabilidade.
Laterais de precisão.
El SURFORM STANLEY da forma, pule,
alisa y lima cualquier material.
El secreto de su éxito es la hoja:
Centenares de dientes afilados y
preajustables que actúan como
muchos minicepillos.
Cepillos SURFORM: listos para su uso.
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O SURFORM STANLEY dá forma, faz
polimento, alisa e lima qualquer material.
O segredo do seu êxito é a lâmina:
centenas de dentes afiados e
pré-ajustáveis que actuam como
muitas miniplainas.
Plainas SURFORM: prontos para usar.

