
Fique ligado em todas as ações da 
IRWIN entre profissionais!

www.irwin.com.br

A IRWIN OFERECE UM PORTIFÓLIO DE 
PRODUTOS QUE É OUTRO NÍVEL.

PROFISSIONAIS MERECEM
QUALIDADE MÁXIMA.

SOLUÇÕES PARA ACABAMENTO

 SOLUÇÕES PARA FABRICAÇÃO
• SERRA CIRCULAR
• ESQUADRO COMBINADO DE METAL
• ESTILETE TRAPEZOIDAL
• GRAMPO RÁPIDO SL300
• LÁPIS DE CARPINTEIRO
• TRENA PROFISSIONAL
• FORMÃO
• SERROTE FAST JACK
• BROCA CHATA PARA DOBRADIÇA

• SERRA MANUAL SIMPLES COM ARCO I15
• FOLHA DE LIXA PARA MADEIRA 
• CINTA DE LIXA PARA MADEIRA
• ESTILETE PROFISSIONAL
• SERRA CIRCULAR MULTICORTE
• FOLHA DE LIXA SECO

G U I A

MARC EN E I R O

é outro nível

PROFISSIONAISSOLUÇÕES PARA INSTALAÇÃO

• PONTAS PARA PARAFUSADEIRA IMPACT
• MARTELO UNHA PRO DURABILITy
• NívEL DE ALUMíNIO
• SERRA COPO NOvA
• CAIXA PLÁSTICA
• CHAvE FIXA
• LUvA
• BROCAS 3 PONTAS
• CHAvE DE FENDA PRO CONFORT
• SERRA TICO TICO
• SERRA MANUAL IRWIN® DUPLA



SERRA CIRCULAR
•	 Excelente acabamento do corte com baixo ruído.
•	 Reafiável

ESQUADRO COMBINADO DE METAL
•	 Ideal para fabricação de móveis de alta durabilidade.
•	 Versátil e permite: traçados à 45° e 90°, medição de 

profundidade, ajuste de máquinas de corte, etc.
•	 Régua em inox e graduação em baixo relevo que não se apaga.

GRAMPO RÁPIDO SL300
•	 Praticidade e rapidez para trabalhos precisos com 

fixação de até 140 Kg de pressão.
•	 Versátil, podendo converter facilmente o 

Grampo  em um expansor com o parafuso - 
Quick-Change (Rapidez no ajuste).

LÁPIS DE CARPINTEIRO
•	 Confeccionado em madeira mais rígida, não 

permitindo que o grafite quebre facilmente.
•	 Marcação em madeiras, concretos e tijolos.

FORMÃO
•	 Produzido em aço cromo vanádio (metais de alta 

resistência).
•	 Conforto e segurança para o profissional, cabo  

emborrachado Pro-Touch.

SERROTE FAST JACK
•	 Dentes com tripla afiação que proporcionam corte macio.
•	 Cabo ergonômico, leve, resistente e confortável para 

corte de madeira.
•	 Marcação de ângulos de 90º e 45º.

TRENA PROFISSIONAL
•	 Corpo emborrachado para que a trena 

não escorregue durante a medição.
•	 Cobertura da fita em nylon duplo maior durabilidade.

•	 Altamente resistente a quedas acidentais.

SOLUÇÕES PARA FABRICAÇÃO

SOLUÇÕES PARA ACABAMENTO

SOLUÇÕES PARA INSTALAÇÃO

BROCA CHATA PARA DOBRADIÇA
•	 Produzida com uma geometria Blue Groove® que 

proporciona furos com qualidade e baixo custo.
•	 Guia projetada para furar sem transpassar a madeira.

SERRA MANUAL SIMPLES COM ARCO I15
•	 Cabo emborrachado e confortável.

•	 Arco ajustável. Cortes e ajustes para melhor encaixe.
•	 Praticidade no armazenamento do arco de serra.
•	  Cabe em qualquer mala de ferramentas.

FOLHA DE LIXA PARA MADEIRA 
+CINTA DE LIXA PARA MADEIRA
•	 Alto redimento e excelente acabamento na 

preparação de madeira.
•	 Alta resistência para trabalhos com 

ferramentas elétricas.

MARTELO UNHA PRO DURABILITy
•	 Resistência e segurança para o profissional por ser fixado com 

cunha metálica.
•	 Ergonomia e conforto para o profissional com o cabo de 

madeira “hickory” envernizado.
•	 Madeira ambientalmente tratada.

NívEL DE ALUMíNIO
•	 Nível em alumínio leve com estrutura de alta 

resistência.
•	 3 diferentes bolhas para diversos tipos de nivelamento.

SERRA COPO NOvA
•	 Remove o cavaco 3x mais rápido, melhor produção.
•	 Mais furos na madeira e altíssimo rendimento.

LUvA
•	 Luva resistente com dedos descobertos, 

para maior controle do trabalho de 
montagem de móveis.

CHAvE FIXA
•	 Produzido em aço cromo vanádio (metais de alta resistência).

•	 Perfil que permite acesso a lugares difíceis.
•	 Acabamento resistente a corrosão.

    SERRA MANUAL IRWIN® DUPLA
•	 Dois lados de corte. Basta virar a lâmina para obter 

outro lado de corte quando um acaba.
•	 Lâmina bimetálica não quebra com facilidade. Corte de 

diferentes tipos de materiais.
•	 Cortes e ajustes da madeira para um melhor encaixe.

SERRA TICO TICO
•	 Desenhada para alta performance na madeira, 

deixando um acabamento excelente.
•	 Precisão, para cortes em pequenos materiais.

•	 Maior resistência.

ESTILETE TRAPEZOIDAL
•	 Fácil troca de lâmina. sem perca de tempo.
•	 Cabo ergonômico e emborrachado, conforto e segurança. 
•	 Corte do laminado e eliminação de rebarbas.

PONTAS PARA PARAFUSADEIRA IMPACT
•	 Fabricada para máxima durabilidade em trabalhos que 

exigem alta rotação e torque.
•	 Acabamento em óxido negro resistente à corrosão, maior 

durabilidade.
•	 Pontas de precisão, melhor encaixe e menor desgaste.

CAIXA PLÁSTICA
•	 Ideal para organizar pequenos acessórios.
•	 Compartimentos destacáveis, configure      

a caixa para tudo que você precisa.
•	 Suporta até 15kg.

SERRA CIRCULAR MULTICORTE
•	 Versatililidade para o corte de diferente 

materiais como alumíno, plástico e madeira 
com bom acabamento.

ESTILETE PROFISSIONAL
•	 Travamento da lâmina por botão giratório. Cortes mais rentes.
•	 Cabo emborrachado antiderrapante para aplicação de detalhes.
•	 Guia externa em aço inoxidável.

CHAvE DE FENDA PRO CONFORT
•	 Cabo bimaterial que possibilita um agarre mais firme e mais confortável.
•	 Cabo injetado para maior resistência e durabilidade nos ambientes de marcenaria.
•	 Unidade sextavada na haste para encaixe de chave fixa ou combinada, torque 

sem esforço.

BROCAS 3 PONTAS
•	 Alto poder de perfuração.
•	 Ponta centrante para furar em madeira, não escorrega.
•	 Indicada para furos de entalhe, colocação de fechaduras 

e furos passantes.

FOLHA DE LIXA SECO
•	 Excelente para o acabamento 

de vernis e seladora.


