RÈGUA DE SEGURANÇA
Seguro pelo design

Segurança através do design
Protege o operador
Projectado ao ter em mente a segurança
do operador, cada régua vem com um
protetor de dedo integral de comprimento
total. Ao aplicar pressão na base dos
dedos do operador reta, coloque-os numa
superfície plana e utilize a proteção de
dedo integrada curva.

Projectado para oferecer
precisão no corte e protecção
ao operador ao marcar, riscar
ou cortar
• Caracteristicas de segurança para proteger
o operador e os materiais
• Desenho leve, mas robusto
• Fabricado e acabado com materiais de 		
qualidade premium
• Com garantia por 5 anos
• Disponível como escala imperial ou métrica
• Disponível em 9 tamanhos de 45cm a 		
180cm

Proteja seu equipamento
O corte ao longo de uma régua pode
prejudicar tanto a borda de corte quanto a
ferramenta de corte.
Com o objectivo de fornecer anos de
serviços sem compromisso, cada régua
é equipada com uma borda de aço
inoxidável incorporada para resistir ao
desgaste.

Proteja o seu trabalho
Equipado com dois cabos de
comprimento total, a régua é
projectada para prender o trabalho
sem danificar as superfícies
impressas sensíveis.

DIMENSÕES
Escala de comprimento total
Superfície não-reflexiva de fácil leitura
Baird Road
Willowbrook Industrial Estate
Corby, Northants, England
NN17 5ZA, United Kingdom

com texto preto sobre um fundo branco.
Para máxima precisão, cada tamanho é
fornecido com uma escala completa.
Disponível como imperial ou métrico em
nove tamanhos.

Comprimento total cm

Comprimento total polegadas

Tel: +44 (0)1536 263158
sales@keencut.co.uk
www.keencut.co.uk
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Os produtos Keencut têm uma reputação em todo o mundo como as máquinas de corte
mais precisas e duráveis do mercado. Nós fabricamos através dos melhores materiais e
com a mais recente tecnologia para garantir a mais alta qualidade e confiabilidade.

www.keencut.com

