
SKU: ARAME.NASAL.3. Categories: Acessórios, Arames. Tag: Elástico.

Peso 0.5 kg

Dimensões (C x 
L x A)

21 × 14 × 9 cm

Arame Nasal 3mm
15,00 € s/ Iva Características: 

9cm de comprimento;
Alumínio com revestimento;
3mm de largura;

Clique aqui para ver a ficha técnica 
de arame nasal revestido

Adifafe, Lda. © 2021 . Todos os direitos reservados

https://adifafe.pt/categoria-produtos/acessorios/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/acessorios/arames/
https://adifafe.pt/etiqueta-produtos/elastico/
https://adifafe.pt/loja/arame-nasal-3mm/
https://www.adifafe.pt/wp-content/uploads/2021/01/Plastic-Wire-For-Mask.pdf
https://www.adifafe.pt/wp-content/uploads/2021/01/Plastic-Wire-For-Mask.pdf
https://adifafe.pt/loja/arame-nasal-3mm/


SKU: ARAME.NASAL.5. Categories: Acessórios, Arames. Tags: 100% Polyester, 
Linha, Polyester.

Arame Nasal 5mm

Características: 
9cm de comprimento;
Alumínio;
5mm de largura;
ponta arredondada.

 

Adifafe, Lda. © 2021 . Todos os direitos reservados

https://adifafe.pt/categoria-produtos/acessorios/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/acessorios/arames/
https://adifafe.pt/etiqueta-produtos/100-polyester/
https://adifafe.pt/etiqueta-produtos/linha/
https://adifafe.pt/etiqueta-produtos/polyester/
https://adifafe.pt/loja/arame-nasal-5mm/
https://adifafe.pt/loja/arame-nasal-5mm/


SKU: BOTMAD0000001. Categories: Acessórios, Botões, Botões Madeira. Tag: 
Botões.

Botões de Madeira
Os nossos Botões de Madeira são 
produzidos sob altíssimos padrões 
de qualidade industrial de 
qualidade. Várias medidas, 
modelos e cores disponíveis. 
Vendido a granel (unid)

Adifafe, Lda. © 2021 . Todos os direitos reservados

https://adifafe.pt/categoria-produtos/acessorios/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/acessorios/botoes/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/acessorios/botoes/botoes-madeira/
https://adifafe.pt/etiqueta-produtos/botoes/
https://adifafe.pt/loja/botoes-de-madeira/
https://adifafe.pt/loja/botoes-de-madeira/


SKU: BOTMAS0000001. Categories: Acessórios, Botões, Botões Massa. Tag: 
Botões.

Botões de Massa
Os nossos Botões de Massa são 
produzidos sob altíssimos padrões 
de qualidade industrial de 
qualidade. Várias medidas, 
modelos e cores disponíveis. Em 
sacos de 1000 unids.

Adifafe, Lda. © 2021 . Todos os direitos reservados

https://adifafe.pt/categoria-produtos/acessorios/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/acessorios/botoes/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/acessorios/botoes/botoes-massa/
https://adifafe.pt/etiqueta-produtos/botoes/
https://adifafe.pt/loja/botoes-de-massa/
https://adifafe.pt/loja/botoes-de-massa/


SKU: BOTZAMACA0002. Categories: Acessórios, Botões, Botões Metálicos. Tag: 
Botões.

Botões Zamac Acabamento 
Free Níquel
Os nossos Botões Zamac 
Acabamento Free Níquel são 
produzidos sob altíssimos padrões 
de qualidade industrial de 
qualidade. Várias medidas, 
modelos e cores disponíveis. 
Vendido a granel (unid)

Adifafe, Lda. © 2021 . Todos os direitos reservados

https://adifafe.pt/categoria-produtos/acessorios/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/acessorios/botoes/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/acessorios/botoes/botoes-metalicos/
https://adifafe.pt/etiqueta-produtos/botoes/
https://adifafe.pt/loja/botoes-zamac-acabamento-free-niquel/
https://adifafe.pt/loja/botoes-zamac-acabamento-free-niquel/
https://adifafe.pt/loja/botoes-zamac-acabamento-free-niquel/


SKU: BOTZAMACA0001. Categories: Acessórios, Botões, Botões Metálicos. Tag: 
Botões.

Botões Zamac Acabamento 
latão
Os nossos Botões Zamac 
Acabamento latão são produzidos 
sob altíssimos padrões de 
qualidade industrial de qualidade. 
Várias medidas, modelos e cores 
disponíveis. Vendido a granel 
(unid)

Adifafe, Lda. © 2021 . Todos os direitos reservados

https://adifafe.pt/categoria-produtos/acessorios/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/acessorios/botoes/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/acessorios/botoes/botoes-metalicos/
https://adifafe.pt/etiqueta-produtos/botoes/
https://adifafe.pt/loja/botoes-zamac-acabamento-latao/
https://adifafe.pt/loja/botoes-zamac-acabamento-latao/
https://adifafe.pt/loja/botoes-zamac-acabamento-latao/


SKU: BOTZAMACA0003. Categories: Acessórios, Botões, Botões Metálicos. Tag: 
Botões.

Botões Zamac Acabamento 
Ouro Velho
Os nossos Botões Zamac 
Acabamento Ouro Velho são 
produzidos sob altíssimos padrões 
de qualidade industrial de 
qualidade. Várias medidas, 
modelos e cores disponíveis. 
Vendido a granel (unid)

Adifafe, Lda. © 2021 . Todos os direitos reservados

https://adifafe.pt/categoria-produtos/acessorios/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/acessorios/botoes/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/acessorios/botoes/botoes-metalicos/
https://adifafe.pt/etiqueta-produtos/botoes/
https://adifafe.pt/loja/botoes-zamac-acabamento-ouro-velho/
https://adifafe.pt/loja/botoes-zamac-acabamento-ouro-velho/
https://adifafe.pt/loja/botoes-zamac-acabamento-ouro-velho/


SKU: BOTZAMPRT0002. Categories: Acessórios, Botões, Botões Metálicos. Tag: 
Botões.

Botões Zamac Prata 
Oxidada
Os nossos Botões Zamac Prata 
Oxidada são produzidos sob 
altíssimos padrões de qualidade 
industrial de qualidade. Várias 
medidas, modelos e cores 
disponíveis. Vendido a granel 
(unid)

Adifafe, Lda. © 2021 . Todos os direitos reservados

https://adifafe.pt/categoria-produtos/acessorios/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/acessorios/botoes/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/acessorios/botoes/botoes-metalicos/
https://adifafe.pt/etiqueta-produtos/botoes/
https://adifafe.pt/loja/botoes-zamac-prata-oxidada/
https://adifafe.pt/loja/botoes-zamac-prata-oxidada/
https://adifafe.pt/loja/botoes-zamac-prata-oxidada/


SKU: BOTZAMPRT0001. Categories: Acessórios, Botões, Botões Metálicos. Tag: 
Botões.

Botões Zamac Prata Velha
Os nossos Botões Zamac Prata 
Velha são produzidos sob 
altíssimos padrões de qualidade 
industrial de qualidade. Várias 
medidas, modelos e cores 
disponíveis. Vendido a granel 
(unid)

Adifafe, Lda. © 2021 . Todos os direitos reservados

https://adifafe.pt/categoria-produtos/acessorios/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/acessorios/botoes/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/acessorios/botoes/botoes-metalicos/
https://adifafe.pt/etiqueta-produtos/botoes/
https://adifafe.pt/loja/botoes-zamac-prata-velha/
https://adifafe.pt/loja/botoes-zamac-prata-velha/


Cola spray para tecido 
Takter 650
4,50 € s/ Iva A cola spray para 
tecido Takter 650 é um adesivo 
temporário de alta qualidade 
desenvolvido para manter o tecido 
firme na superfície durante o 
bordado/corte ou a confeção. Não 
deixa resíduos de cola. É uma cola 
para tecido incolor, não mancha e 
nem se transfere para o mesmo. 
Não deixa resíduos de cola nas 
agulhas, nem suja as máquinas. 
Spray adesivo temporário para 
Bordado Ajuda a estabilizar o 
tecido Muito usado para tecidos de 
malha É um produto profissional, 
adequado a empresas de 
confecção têxtil, para a correcta 
fixação dos tecidos enquanto os 
mesmos estão em trabalho e 
assim, a cola em spray Takter 650 
é uma cola indicada para as 
seguintes gamas de produtos: 
Tecidos de Algodão, Malhas, 
tecidos em Poliéster, tecidos com 
mistura de materiais, e em geral, 
para todo a tipologia de tecidos. 
Pode ainda ser aplicado em linhas 
têxteis. Modo de Utilização: 
Agitar bem a cola spray para 

https://adifafe.pt/loja/cola-spray-para-tecido-takter-650/
https://adifafe.pt/loja/cola-spray-para-tecido-takter-650/
https://www.adifafe.pt/categoria-produtos/componentes/agulhas/
https://www.adifafe.pt/adifafe/2018/06/28/descubra-como-escolher-as-linhas-ideais-para-si-2/
https://www.adifafe.pt/adifafe/2018/06/28/descubra-como-escolher-as-linhas-ideais-para-si-2/


tecido antes de usar e depois 
vaporizar sobre a área de trabalho 
a uma distância de 25 a 30 cm 
aproximadamente do material a 
pulverizar e colocar o tecido em 
seguida na área de trabalho. 
Composição: Resinas e outros, 
Dimetíl Éter, Butano/Propano 
Propulsor, Metilal, Isobutano, 
Hidrocarbonetos, C6, Isoalcans, 
Acetona, 2- Metibutano. 
Aviso de Segurança: H222 
aerosol de cola spray para tecido 
inflamável. H229 recipiente sob 
pressão. P102 manter fora do 
alcance das crianças. P210 manter 
afastado do calor, faíscas, 
superfícies quentes, chamas 
abertas ou outras fontes de 
ignição. P211 não pulverizar sobre 
chama aberta ou outra fonte de 
ignição. P251 não furar nem 
queimar, mesmo após a utilização. 
P261 evitar respirar o aerosol. 
P271 utilizar em local bem 
ventilado. P410 + P412 eliminar o 
recipiente de cola spray para 
tecido, em conformidade com a 
regulamentação nacional. Declina-
se qualquer responsabilidade do 
fabricante por má utilização e 
armazenagem incorreta do 
produto. Produto fabricado na 
Itália Esta cola spray para tecido 
obteve o certificado OEKO-TEX - 
ECO PASSPORT Fabricante: 
Siliconi Commerciale SpA

https://www.oeko-tex.com/en/our-standards/eco-passport-by-oeko-tex
https://www.oeko-tex.com/en/our-standards/eco-passport-by-oeko-tex
http://www.siliconi.it/ita/prodotti/produzione-aerosol/adesivi-colle/takter-650-adesivo-spray-temporaneo


SKU: SPCOLA. Categories: Cola Têxtil, Componentes, Sprays. Tags: Cola Spray, 
Cola spray para tecido, Cola Tecido.

Peso 0.500 kg

Dimensões (C x 
L x A)

60 × 23 × 22 cm

 

Adifafe, Lda. © 2021 . Todos os direitos reservados

https://adifafe.pt/categoria-produtos/componentes/cola-textil/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/componentes/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/componentes/sprays/
https://adifafe.pt/etiqueta-produtos/cola-spray/
https://adifafe.pt/etiqueta-produtos/cola-spray-para-tecido/
https://adifafe.pt/etiqueta-produtos/cola-tecido/
https://adifafe.pt/loja/cola-spray-para-tecido-takter-650/


SKU: CORACH0000001. Categories: Cordões, Cordões Achatados. Tag: Cordão.

Cordão Achatado
O Cordão Achatado é um elástico 
de qualidade, indicado para 
aplicações profissionais e de 
elevado rigôr. Disponível em várias 
medidas e modelos. Vendido ao Kg

Adifafe, Lda. © 2021 . Todos os direitos reservados

https://adifafe.pt/categoria-produtos/cordoes/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/cordoes/cordoes-achatados/
https://adifafe.pt/etiqueta-produtos/cordao/
https://adifafe.pt/loja/cordao-achatado/
https://adifafe.pt/loja/cordao-achatado/


SKU: CORDACH. Categories: Cordões, Cordões Achatados. Tags: Cordão, cordão 
achatado.

Peso 2 kg

Cor
1158, Amarelo, Azul, Azulão, Branco, Castanho claro, Cor-

de-Rosa, Cru, Laranja, Lilás, Preto, Verde Lima, Vermelho

Largura (mm) 10 mm, 15 mm

Cordão Achatado
O Cordão Achatado é um cordão 
de qualidade, indicado para 
aplicações profissionais e de 
elevado rigôr. Disponível em várias 
medidas e modelos. Vendido ao 
metro.

Adifafe, Lda. © 2021 . Todos os direitos reservados

https://adifafe.pt/categoria-produtos/cordoes/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/cordoes/cordoes-achatados/
https://adifafe.pt/etiqueta-produtos/cordao/
https://adifafe.pt/etiqueta-produtos/cordao-achatado/
https://adifafe.pt/etiqueta-produtos/cordao-achatado/
https://adifafe.pt/cor/1158/
https://adifafe.pt/cor/amarelo/
https://adifafe.pt/cor/azul/
https://adifafe.pt/cor/azulao/
https://adifafe.pt/cor/branco/
https://adifafe.pt/cor/castanho-claro/
https://adifafe.pt/cor/cor-de-rosa/
https://adifafe.pt/cor/cor-de-rosa/
https://adifafe.pt/cor/cru/
https://adifafe.pt/cor/laranja/
https://adifafe.pt/cor/lilas/
https://adifafe.pt/cor/preto/
https://adifafe.pt/cor/verde-lima/
https://adifafe.pt/cor/vermelho/
https://adifafe.pt/largura-mm/10-mm/
https://adifafe.pt/largura-mm/15-mm/
https://adifafe.pt/loja/cordao-achatado-2/
https://adifafe.pt/loja/cordao-achatado-2/


SKU: .1372. Categories: Cordões, Cordões Achatados. Tags: Cordão, cordão 
achatado.

Peso 0.2 kg

Dimensões (C x 
L x A)

42 × 31 × 18 cm

Cor Azul, Cinzento, Cor-de-Rosa, Laranja

Cordão Achatado 12MM
0,15 € s/ Iva O Cordão Achatado é 
um cordão de qualidade, indicado 
para aplicações profissionais e de 
elevado rigôr. Este cordão destaca-
se pela sua mistura de cores, 
conferindo-lhe um design 
diferênciado. Possui um toque 
macio e dúctil.

Adifafe, Lda. © 2021 . Todos os direitos reservados

https://adifafe.pt/categoria-produtos/cordoes/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/cordoes/cordoes-achatados/
https://adifafe.pt/etiqueta-produtos/cordao/
https://adifafe.pt/etiqueta-produtos/cordao-achatado/
https://adifafe.pt/etiqueta-produtos/cordao-achatado/
https://adifafe.pt/cor/azul/
https://adifafe.pt/cor/cinzento/
https://adifafe.pt/cor/cor-de-rosa/
https://adifafe.pt/cor/laranja/
https://adifafe.pt/loja/cordao-achatado-12mm/
https://adifafe.pt/loja/cordao-achatado-12mm/


SKU: 4.17.1078.866.1361. Categories: 
Cordões, Cordões Achatados. Tags: 
Cordão, cordão achatado.

Peso 2 kg

Cor
Amarelo, Azul, Azulão, Branco, Castanho claro, Cor-de-Rosa, 

Cru, Laranja, Lilás, Preto, Verde Lima, Vermelho

Largura (mm)
10 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 35 mm, 40 mm, 

5 mm, 8 mm

Cordão Achatado 17MM
O Cordão Achatado é um cordão 
de qualidade, indicado para 
aplicações profissionais e de 
elevado rigôr. Este cordão destaca-
se pela sua mistura de cores, 
refletindo várias tonalidades de 
cinza azulado. Possui um toque 
macio e dúctil. Dada a sua largura 
de 17mm, este cordão achatado 
não permite que seja colocada 
uma ponteira comum na sua 
extremidade. Como solução, 
poderá aplicar a técnica de 
dobragem e costura, ou aplicação 
de uma dobra metálica.

Adifafe, Lda. © 2021 . Todos os direitos reservados

https://adifafe.pt/categoria-produtos/cordoes/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/cordoes/cordoes-achatados/
https://adifafe.pt/etiqueta-produtos/cordao/
https://adifafe.pt/etiqueta-produtos/cordao-achatado/
https://adifafe.pt/cor/amarelo/
https://adifafe.pt/cor/azul/
https://adifafe.pt/cor/azulao/
https://adifafe.pt/cor/branco/
https://adifafe.pt/cor/castanho-claro/
https://adifafe.pt/cor/cor-de-rosa/
https://adifafe.pt/cor/cru/
https://adifafe.pt/cor/laranja/
https://adifafe.pt/cor/lilas/
https://adifafe.pt/cor/preto/
https://adifafe.pt/cor/verde-lima/
https://adifafe.pt/cor/vermelho/
https://adifafe.pt/largura-mm/10-mm/
https://adifafe.pt/largura-mm/15-mm/
https://adifafe.pt/largura-mm/20-mm/
https://adifafe.pt/largura-mm/25-mm/
https://adifafe.pt/largura-mm/30-mm/
https://adifafe.pt/largura-mm/35-mm/
https://adifafe.pt/largura-mm/40-mm/
https://adifafe.pt/largura-mm/5-mm/
https://adifafe.pt/largura-mm/8-mm/
https://adifafe.pt/loja/cordao-achatado-17mm/
https://adifafe.pt/loja/cordao-achatado-17mm/


SKU: CORELA0000001. Categories: Cordões, Cordões Elásticos. Tag: Cordão.

Cordão Elástico
O Cordão Elástico é um elástico de 
qualidade, indicado para 
aplicações profissionais e de 
elevado rigôr. Disponível em várias 
medidas e modelos. Vendido ao Kg

Adifafe, Lda. © 2021 . Todos os direitos reservados

https://adifafe.pt/categoria-produtos/cordoes/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/cordoes/cordoes-elasticos/
https://adifafe.pt/etiqueta-produtos/cordao/
https://adifafe.pt/loja/cordao-elastico/
https://adifafe.pt/loja/cordao-elastico/


SKU: 3.2,5.CRUPA.1272. Categories: Cordões, Cordões Elásticos. Tag: Elástico.

Cordão Elástico Branco - 
100% Poliamida
Elástico de qualidade, indicado 
para aplicações profissionais de 
elevado rigôr, nomeadamente 
máscaras de proteção individual. 
Disponível em várias medidas e 
modelos. Vendido ao metro. 
Quantidade mínima de 
encomenda: 1000 mts.

Adifafe, Lda. © 2021 . Todos os direitos reservados

https://adifafe.pt/categoria-produtos/cordoes/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/cordoes/cordoes-elasticos/
https://adifafe.pt/etiqueta-produtos/elastico/
https://adifafe.pt/loja/cordao-elastico-branco-100-poliamida/
https://adifafe.pt/loja/cordao-elastico-branco-100-poliamida/
https://adifafe.pt/loja/cordao-elastico-branco-100-poliamida/


SKU: 13.03.CRULR.1278. Categories: Cordões, Cordões Elásticos. Tag: Elástico.

Cordão elástico Branco- 
lycra
Elástico de qualidade, indicado 
para aplicações profissionais de 
elevado rigôr, nomeadamente 
máscaras de proteção individual. 
Disponível em várias medidas e 
modelos. Vendido ao metro. 
Quantidade mínima de 
encomenda: 500 mts.

Adifafe, Lda. © 2021 . Todos os direitos reservados

https://adifafe.pt/categoria-produtos/cordoes/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/cordoes/cordoes-elasticos/
https://adifafe.pt/etiqueta-produtos/elastico/
https://adifafe.pt/loja/cordao-elastico-branco-lycra/
https://adifafe.pt/loja/cordao-elastico-branco-lycra/
https://adifafe.pt/loja/cordao-elastico-branco-lycra/


SKU: 3.2,5.PRPA.1272. Categories: Cordões, Cordões Elásticos. Tag: Elástico.

Cordão Elástico Preto - 
100% Poliamida
Elástico de qualidade, indicado 
para aplicações profissionais de 
elevado rigôr, nomeadamente 
máscaras de proteção individual. 
Disponível em várias medidas e 
modelos. Vendido ao metro. 
Quantidade mínima de 
encomenda: 1000 mts.

Adifafe, Lda. © 2021 . Todos os direitos reservados

https://adifafe.pt/categoria-produtos/cordoes/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/cordoes/cordoes-elasticos/
https://adifafe.pt/etiqueta-produtos/elastico/
https://adifafe.pt/loja/cordao-elastico-preto-100-poliamida/
https://adifafe.pt/loja/cordao-elastico-preto-100-poliamida/
https://adifafe.pt/loja/cordao-elastico-preto-100-poliamida/


SKU: 13.03.PRLR.1278. Categories: Cordões, Cordões Elásticos. Tag: Elástico.

Cordão elástico Preto- lycra
Elástico de qualidade, indicado 
para aplicações profissionais de 
elevado rigôr, nomeadamente 
máscaras de proteção individual. 
Disponível em várias medidas e 
modelos. Vendido ao metro. 
Quantidade mínima de 
encomenda: 500 mts.

Adifafe, Lda. © 2021 . Todos os direitos reservados

https://adifafe.pt/categoria-produtos/cordoes/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/cordoes/cordoes-elasticos/
https://adifafe.pt/etiqueta-produtos/elastico/
https://adifafe.pt/loja/cordao-elastico-preto-lycra/
https://adifafe.pt/loja/cordao-elastico-preto-lycra/


SKU: 3.CR. Categories: Cordões, Cordões Redondos. Tag: Cordão.

Cordão Redondo
O Cordão Redondo textil é um 
cordão de qualidade, indicado para 
aplicações profissionais e de 
elevado rigôr. Disponível em várias 
medidas e modelos. Vendido ao 
metro.

Adifafe, Lda. © 2021 . Todos os direitos reservados

https://adifafe.pt/categoria-produtos/cordoes/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/cordoes/cordoes-redondos/
https://adifafe.pt/etiqueta-produtos/cordao/
https://adifafe.pt/loja/cordao-redondo-adifafe/
https://adifafe.pt/loja/cordao-redondo-adifafe/


SKU: 3.10.666.1499. Categories: 
Cordões, Cordões Redondos. Tag: 
Cordão.

Peso 0.020 kg

Cordão Redondo 10mm-
1499
0,35 € s/ Iva O Cordão Redondo é 
produzido com fio 100% Poliéster, 
uma fibra sintética caracterizada 
pela sua resistência e durabilidade. 
O cordão redondo responde para 
inúmeras utilidades na indústria 
têxtil, podendo este ser aplicado 
em quase todos os produtos, 
desde camisolas e calçado, a 
acessórios e artesanato. Detalhes 
do cordão redondo: Material: Fio 
100% Poliéster Largura: 10mm 
Cor: Cor de Rosa (666) NOTA: 
Todas as cores dos nossos 
produtos podem ser alteradas 
mediante a procura do cliente. 
Utilização: -Vestuário -Calçado -
Acessórios -Artesanato -…

Adifafe, Lda. © 2021 . Todos os direitos reservados

https://adifafe.pt/categoria-produtos/cordoes/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/cordoes/cordoes-redondos/
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SKU: 3.2,5.066.1436. Categories: 
Cordões, Cordões Redondos. Tag: 
Cordão.

Peso 0.5 kg

Cordão Redondo 2,5mm-
1436
0,18 € s/ Iva O Cordão Redondo é 
produzido com fio 100% Poliéster, 
uma fibra sintética caracterizada 
pela sua resistência e durabilidade. 
O cordão redondo responde para 
inúmeras utilidades na indústria 
têxtil, podendo este ser aplicado 
em quase todos os produtos, 
desde camisolas e calçado, a 
acessórios e artesanato. Detalhes 
do cordão redondo: Material: Fio 
100% Poliéster Largura: 6mm Cor: 
Cor de Laranja (066) NOTA: Todas 
as cores dos nossos produtos 
podem ser alteradas mediante a 
procura do cliente. Utilização: -
Vestuário -Calçado -Acessórios -
Artesanato -…

Adifafe, Lda. © 2021 . Todos os direitos reservados

https://adifafe.pt/categoria-produtos/cordoes/
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SKU: .1374. Categories: Cordões, 
Cordões Redondos. Tag: Cordão.

Cor Azul, Cinzento

Cordão Redondo 5MM
0,12 € s/ Iva Este Cordão Redondo 
é produzido com duas cores de fio 
100% Poliéster, uma fibra sintética 
caracterizada pela sua resistência 
e durabilidade. A utilização de 
duas cores na produção do cordão 
confere-lhe um design diferenciado 
e exclusivo. O cordão redondo 
responde para inúmeras utilidades 
na indústria têxtil, podendo este 
ser aplicado em quase todos os 
produtos, desde camisolas e 
calçado, a acessórios e artesanato. 
Detalhes do cordão redondo: 
Material: Fio 100% Poliéster 
Largura: 5mm Cor: Opção 1 - Cinza 
(106) + Laranja (474) Opção 2 - 
Azul marinho (468) + Laranja (474) 
NOTA: Todas as cores dos nossos 
produtos podem ser alteradas 
mediante a procura do cliente. 
Utilização: -Vestuário -Calçado -
Acessórios -Artesanato -…

Adifafe, Lda. © 2021 . Todos os direitos reservados
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SKU: 3.05.901.BRC.1482. Categories: 
Cordões, Cordões Redondos. Tag: 
Cordão.

Peso 0.7 kg

Cordão Redondo 5mm-1482
0,15 € s/ Iva O Cordão Redondo é 
produzido com fio 100% Poliéster, 
uma fibra sintética caracterizada 
pela sua resistência e durabilidade. 
O cordão redondo responde para 
inúmeras utilidades na indústria 
têxtil, podendo este ser aplicado 
em quase todos os produtos, 
desde camisolas e calçado, a 
acessórios e artesanato. Detalhes 
do cordão redondo: Material: Fio 
100% Poliéster Largura: 5mm Cor: 
Cor de Rosa (901) + Branco NOTA: 
Todas as cores dos nossos 
produtos podem ser alteradas 
mediante a procura do cliente. 
Utilização: -Vestuário -Calçado -
Acessórios -Artesanato -…
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SKU: 3.05.125P.1483. Categories: 
Cordões, Cordões Redondos. Tag: 
Cordão.

Peso 0.010 kg

Cordão Redondo 5mm-1483
0,18 € s/ Iva O Cordão Redondo é 
produzido com fio 100% Poliéster, 
uma fibra sintética caracterizada 
pela sua resistência e durabilidade. 
O cordão redondo responde para 
inúmeras utilidades na indústria 
têxtil, podendo este ser aplicado 
em quase todos os produtos, 
desde camisolas e calçado, a 
acessórios e artesanato. Detalhes 
do cordão redondo: Material: Fio 
100% Poliéster Largura: 6mm Cor: 
Cinza (125P) NOTA: Todas as cores 
dos nossos produtos podem ser 
alteradas mediante a procura do 
cliente. Utilização: -Vestuário -
Calçado -Acessórios -Artesanato -
…
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SKU: 3.05.3977P.1505. Categories: 
Cordões, Cordões Redondos. Tag: 
Cordão.

Peso 0.010 kg

Cordão Redondo 5mm-1505
0,15 € s/ Iva O Cordão Redondo é 
produzido com fio 100% Poliéster, 
uma fibra sintética caracterizada 
pela sua resistência e durabilidade. 
O cordão redondo responde para 
inúmeras utilidades na indústria 
têxtil, podendo este ser aplicado 
em quase todos os produtos, 
desde camisolas e calçado, a 
acessórios e artesanato. Detalhes 
do cordão redondo: Material: Fio 
100% Poliéster Largura: 5mm Cor: 
Cor-de-Rosa (3977P) NOTA: Todas 
as cores dos nossos produtos 
podem ser alteradas mediante a 
procura do cliente. Utilização: -
Vestuário -Calçado -Acessórios -
Artesanato -…

Adifafe, Lda. © 2021 . Todos os direitos reservados

https://adifafe.pt/categoria-produtos/cordoes/
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SKU: 3.06.1150.1381. Categories: 
Cordões, Cordões Redondos. Tag: 
Cordão.

Peso 0.7 kg

Cordão Redondo 6mm-1381
0,15 € s/ Iva O Cordão Redondo é 
produzido com fio 100% Poliéster, 
uma fibra sintética caracterizada 
pela sua resistência e durabilidade. 
A utilização de duas cores na 
produção do cordão confere-lhe 
um design diferenciado e 
exclusivo. O cordão redondo 
responde para inúmeras utilidades 
na indústria têxtil, podendo este 
ser aplicado em quase todos os 
produtos, desde camisolas e 
calçado, a acessórios e artesanato. 
Detalhes do cordão redondo: 
Material: Fio 100% Poliéster 
Largura: 6mm Cor: Cinza (1381) 
NOTA: Todas as cores dos nossos 
produtos podem ser alteradas 
mediante a procura do cliente. 
Utilização: -Vestuário -Calçado -
Acessórios -Artesanato -…

Adifafe, Lda. © 2021 . Todos os direitos reservados
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SKU: 3.06.1648.1406. Categories: 
Cordões, Cordões Redondos. Tag: 
Cordão.

Peso 0.6 kg

Cordão Redondo 6mm-1406
0,10 € s/ Iva O Cordão Redondo é 
produzido com fio 100% Poliéster, 
uma fibra sintética caracterizada 
pela sua resistência e durabilidade. 
O cordão redondo responde para 
inúmeras utilidades na indústria 
têxtil, podendo este ser aplicado 
em quase todos os produtos, 
desde camisolas e calçado, a 
acessórios e artesanato. Detalhes 
do cordão redondo: Material: Fio 
100% Poliéster Largura: 6mm Cor: 
Cor de Rosa (1648) NOTA: Todas 
as cores dos nossos produtos 
podem ser alteradas mediante a 
procura do cliente. Utilização: -
Vestuário -Calçado -Acessórios -
Artesanato -…

Adifafe, Lda. © 2021 . Todos os direitos reservados
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https://adifafe.pt/categoria-produtos/cordoes/cordoes-redondos/
https://adifafe.pt/etiqueta-produtos/cordao/
https://adifafe.pt/loja/cordao-redondo-6mm-1406/
https://adifafe.pt/loja/cordao-redondo-6mm-1406/


SKU: 3.06.255.1462. Categories: 
Cordões, Cordões Redondos. Tag: 
Cordão.

Peso 0.010 kg

Cordão Redondo 6mm-1462
0,15 € s/ Iva O Cordão Redondo é 
produzido com fio 100% Poliéster, 
uma fibra sintética caracterizada 
pela sua resistência e durabilidade. 
O cordão redondo responde para 
inúmeras utilidades na indústria 
têxtil, podendo este ser aplicado 
em quase todos os produtos, 
desde camisolas e calçado, a 
acessórios e artesanato. Detalhes 
do cordão redondo: Material: Fio 
100% Poliéster Largura: 7mm Cor: 
Cinzento (255) NOTA: Todas as 
cores dos nossos produtos podem 
ser alteradas mediante a procura 
do cliente. Utilização: -Vestuário -
Calçado -Acessórios -Artesanato -
…

Adifafe, Lda. © 2021 . Todos os direitos reservados
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SKU: 3.06.501.1502. Categories: 
Cordões, Cordões Redondos. Tag: 
Cordão.

Peso 0.6 kg

Cordão Redondo 6mm-1502
0,15 € s/ Iva O Cordão Redondo é 
produzido com fio 100% Poliéster, 
uma fibra sintética caracterizada 
pela sua resistência e durabilidade. 
O cordão redondo responde para 
inúmeras utilidades na indústria 
têxtil, podendo este ser aplicado 
em quase todos os produtos, 
desde camisolas e calçado, a 
acessórios e artesanato. Detalhes 
do cordão redondo: Material: Fio 
100% Poliéster Largura: 6mm Cor: 
Azul escuro (501) NOTA: Todas as 
cores dos nossos produtos podem 
ser alteradas mediante a procura 
do cliente. Utilização: -Vestuário -
Calçado -Acessórios -Artesanato -
…

Adifafe, Lda. © 2021 . Todos os direitos reservados
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SKU: 3.06.343.LD.529. Categories: 
Cordões, Cordões Redondos. Tag: 
Cordão.

Peso 0.008 kg

Cordão Redondo 6mm-529
0,15 € s/ Iva O Cordão Redondo é 
produzido com fio 100% Poliéster, 
uma fibra sintética caracterizada 
pela sua resistência e durabilidade, 
e com aplicação de fio metálico. O 
cordão redondo responde para 
inúmeras utilidades na indústria 
têxtil, podendo este ser aplicado 
em quase todos os produtos, 
desde camisolas e calçado, a 
acessórios e artesanato. Detalhes 
do cordão redondo: Material: Fio 
100% Poliéster + Fio metálico 
Largura: 6mm Cor: Amarelo (343) 
+ LD NOTA: Todas as cores dos 
nossos produtos podem ser 
alteradas mediante a procura do 
cliente. Utilização: -Vestuário -
Calçado -Acessórios -Artesanato -
…

Adifafe, Lda. © 2021 . Todos os direitos reservados

https://adifafe.pt/categoria-produtos/cordoes/
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SKU: 3.07.054.1391. Categories: 
Cordões, Cordões Redondos. Tag: 
Cordão.

Peso 0.008 kg

Cordão Redondo 7mm-1391
0,15 € s/ Iva O Cordão Redondo é 
produzido com fio 100% Poliéster, 
uma fibra sintética caracterizada 
pela sua resistência e durabilidade. 
O cordão redondo responde para 
inúmeras utilidades na indústria 
têxtil, podendo este ser aplicado 
em quase todos os produtos, 
desde camisolas e calçado, a 
acessórios e artesanato. Detalhes 
do cordão redondo: Material: Fio 
100% Poliéster Largura: 7mm Cor: 
Amarelo (054) NOTA: Todas as 
cores dos nossos produtos podem 
ser alteradas mediante a procura 
do cliente. Utilização: -Vestuário -
Calçado -Acessórios -Artesanato -
…

Adifafe, Lda. © 2021 . Todos os direitos reservados

https://adifafe.pt/categoria-produtos/cordoes/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/cordoes/cordoes-redondos/
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SKU: 3.08.BRCT.403L.1360.
Categories: Cordões, Cordões 
Redondos. Tag: Cordão.

Cordão Redondo c/ fio 
metálico 8MM
O Cordão redondo c/ fio metálico é 
um cordão produzido 
maioritariamente com fio da fibra 
de Algodão entrelaçada com fio 
metálico. O fio metálico é uma 
qualidade de fio que se destaca 
dos demais, dada a sua aparência 
brilhante, metálica e atrativa. Tais 
características conferem ao 
produto final um toque de 
elegância e delicadeza como se 
pode verificar. O cordão redondo 
apresenta uma textura macia do 
algodão em contraste com a 
aspereza do fio metálico, sendo 
esta aspereza subtil. O cordão 
redondo responde para inúmeras 
utilidades na indústria têxtil, 
podendo este ser aplicado em 
quase todos os produtos, desde 
camisolas e calçado, a acessórios 
e artesanato. Detalhes do cordão 
redondo: Material: Algodão + fio 
metálico Largura: 8mm Cor: 
Branco + Dourado 403 Utilização: -
Vestuário -Calçado -Acessórios -
Artesanato -…

Adifafe, Lda. © 2021 . Todos os direitos reservados

https://adifafe.pt/categoria-produtos/cordoes/
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SKU: .1507. Categories: Cordões, 
Cordões Elásticos, Cordões Redondos.
Tag: Cordão.

Peso 0.013 kg

Cor
Branco, Igual à 

imagem, Preto

Cordão Redondo Elástico 
6mm-1507
0,25 € s/ Iva O Cordão Elástico é 
produzido com fio 100% Poliéster, 
uma fibra sintética caracterizada 
pela sua resistência e durabilidade. 
O cordão redondo responde para 
inúmeras utilidades na indústria 
têxtil, podendo este ser aplicado 
em quase todos os produtos, 
desde camisolas e calçado, a 
acessórios e artesanato. Detalhes 
do cordão elástico: Material: Fio 
100% Poliéster Enchimento: 
Borracha Largura: 6mm Cor: Preto 
+ Branco NOTA: Todas as cores 
dos nossos produtos podem ser 
alteradas mediante a procura do 
cliente. Utilização: -Vestuário -
Calçado -Acessórios -Artesanato -
…

Adifafe, Lda. © 2021 . Todos os direitos reservados

https://adifafe.pt/categoria-produtos/cordoes/
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SKU: ELCR5. Categories: Elásticos, Fitas e Elásticos. Tag: Elástico.

Elástico Branco 5mm - 
100% Poliester
Elástico de qualidade, indicado 
para aplicações profissionais de 
elevado rigôr, nomeadamente 
máscaras de proteção individual. 
Disponível em várias medidas e 
modelos. Vendido ao metro. 
Quantidade mínima de 
encomenda: 200 mts.
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SKU: EL.JAC.LUREX. Categories: 
Elástico Lurex, Elásticos, Fitas e 
Elásticos. Tag: Elástico.

Elástico Jacquard c/ Lurex
O Elástico Jacquard é um tipo de 
produto cada vez mais procurado 
na indústria têxtil, dada a sua 
extensa opção de personalização. 
Este tipo de produto pode ser 
produzido utilizando uma vasta 
gama de materiais e micro-fibras 
tais como poliéster e poliamida. A 
junção da linha Lurex na sua 
produção do elástico jacquard 
confere-lhe um toque de elegância 
para fins mais delicados.
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Elástico Liso Cores
O Elástico Liso Cores é um elástico 
de qualidade, indicado para 
aplicações profissionais e de 
elevado rigôr. Disponível em várias 
medidas e modelos. Vendido ao 
metro.

SKU: ELALIS0000003. Categories: 
Elásticos, Fitas e Elásticos. Tag: Elástico.
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Elástico Liso Cru 40mm
0,09 € s/ Iva O Elástico Liso Cru é 
um elástico de qualidade, indicado 
para aplicações profissionais e de 
elevado rigôr. Disponível em várias 
medidas e modelos. Vendido ao 
metro em caixa de 600m.

SKU: ELCR40. Categories: Elásticos, Fita 
Elástica, Fitas e Elásticos. Tag: Elástico.

Peso 8 kg

Dimensões (C x 
L x A)

30 × 30 × 30 cm
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Elástico Liso Preto
O Elástico Liso Preto é um elástico 
de qualidade, indicado para 
aplicações profissionais e de 
elevado rigôr. Disponível em várias 
medidas e modelos. Vendido ao 
metro

SKU: ELALIS0000002. Categories: 
Elásticos, Fitas e Elásticos. Tag: Elástico.

Cor Preto

Adifafe, Lda. © 2021 . Todos os direitos reservados

https://adifafe.pt/loja/elastico-liso-preto/
https://adifafe.pt/loja/elastico-liso-preto/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fitas-e-elasticos/elasticos/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fitas-e-elasticos/
https://adifafe.pt/etiqueta-produtos/elastico/
https://adifafe.pt/cor/preto/


Elástico Lurex Cores
O Elástico Lurex Cores é um 
elástico de qualidade, indicado 
para aplicações profissionais e de 
elevado rigôr. Disponível em várias 
medidas e modelos. Vendido ao 
metro.

SKU: EL.LUREX_COR. Categories: Elástico 
Lurex, Elásticos, Fitas e Elásticos. Tag: Elástico.

Adifafe, Lda. © 2021 . Todos os direitos reservados

https://adifafe.pt/loja/elastico-lurex-cores/
https://adifafe.pt/loja/elastico-lurex-cores/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fitas-e-elasticos/elasticos/elastico-lurex/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fitas-e-elasticos/elasticos/elastico-lurex/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fitas-e-elasticos/elasticos/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fitas-e-elasticos/
https://adifafe.pt/etiqueta-produtos/elastico/


Elástico Lurex Cru
O Elástico Lurex Cru é um elástico 
de qualidade, indicado para 
aplicações profissionais e de 
elevado rigôr. Disponível em várias 
medidas e modelos. Vendido ao 
metro.

SKU: EL.LUREX_CRU. Categories: Elástico 
Lurex, Elásticos, Fitas e Elásticos. Tag: Elástico.

Cor Cru

Adifafe, Lda. © 2021 . Todos os direitos reservados

https://adifafe.pt/loja/elastico-lurex-cru/
https://adifafe.pt/loja/elastico-lurex-cru/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fitas-e-elasticos/elasticos/elastico-lurex/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fitas-e-elasticos/elasticos/elastico-lurex/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fitas-e-elasticos/elasticos/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fitas-e-elasticos/
https://adifafe.pt/etiqueta-produtos/elastico/
https://adifafe.pt/cor/cru/


Elástico Lurex Preto
O Elástico Lurex Preto é um 
elástico de qualidade, indicado 
para aplicações profissionais e de 
elevado rigor. Disponível em várias 
medidas e modelos. Vendido ao 
metro.

SKU: EL.LUREX_PRT. Categories: Elástico 
Lurex, Elásticos, Fitas e Elásticos. Tag: Elástico.

Cor Preto

Adifafe, Lda. © 2021 . Todos os direitos reservados

https://adifafe.pt/loja/elastico-lurex-preto/
https://adifafe.pt/loja/elastico-lurex-preto/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fitas-e-elasticos/elasticos/elastico-lurex/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fitas-e-elasticos/elasticos/elastico-lurex/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fitas-e-elasticos/elasticos/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fitas-e-elasticos/
https://adifafe.pt/etiqueta-produtos/elastico/
https://adifafe.pt/cor/preto/


Elástico Preto 5mm - 100% 
Poliester
Elástico de qualidade, indicado 
para aplicações profissionais de 
elevado rigôr, nomeadamente 
máscaras de proteção individual. 
Disponível em várias medidas e 
modelos. Vendido ao metro. 
Quantidade mínima de 
encomenda: 200 mts.

SKU: ELPR5. Categories: Elásticos, 
Fitas e Elásticos. Tag: Elástico.

Adifafe, Lda. © 2021 . Todos os direitos reservados

https://adifafe.pt/loja/elastico-preto-5mm-100-poliester/
https://adifafe.pt/loja/elastico-preto-5mm-100-poliester/
https://adifafe.pt/loja/elastico-preto-5mm-100-poliester/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fitas-e-elasticos/elasticos/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fitas-e-elasticos/
https://adifafe.pt/etiqueta-produtos/elastico/


Elástico Riscas Cores
O Elástico Riscas Cores é um 
elástico de qualidade, indicado 
para aplicações profissionais e de 
elevado rigôr. Disponível em várias 
medidas e modelos. Vendido ao 
metro

SKU: EL.RISCAS.COR. Categories: Elásticos
, Fita Elástica, Fitas e Elásticos. Tag: Elástico.

Adifafe, Lda. © 2021 . Todos os direitos reservados

https://adifafe.pt/loja/elastico-riscas-cores/
https://adifafe.pt/loja/elastico-riscas-cores/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fitas-e-elasticos/elasticos/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fitas-e-elasticos/elasticos/fita-elastica/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fitas-e-elasticos/
https://adifafe.pt/etiqueta-produtos/elastico/


Elástico Riscas Cru
O Elástico Riscas Preto é um 
elástico de qualidade, indicado 
para aplicações profissionais e de 
elevado rigôr. Disponível em várias 
medidas e modelos. Vendido ao 
metro.

SKU: EL.RISCAS.CRU. Categories: Elásticos
, Fita Elástica, Fitas e Elásticos. Tag: Elástico.

Adifafe, Lda. © 2021 . Todos os direitos reservados

https://adifafe.pt/loja/elastico-riscas-cru-2/
https://adifafe.pt/loja/elastico-riscas-cru-2/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fitas-e-elasticos/elasticos/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fitas-e-elasticos/elasticos/fita-elastica/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fitas-e-elasticos/
https://adifafe.pt/etiqueta-produtos/elastico/


Elástico Riscas Preto
O Elástico Riscas Cru é um elástico 
de qualidade, indicado para 
aplicações profissionais e de 
elevado rigôr. Disponível em várias 
medidas e modelos. Vendido ao 
metro.

SKU: EL.RISCAS.PRT. Categories: Elásticos
, Fita Elástica, Fitas e Elásticos. Tag: Elástico.

Adifafe, Lda. © 2021 . Todos os direitos reservados

https://adifafe.pt/loja/elastico-riscas-preto/
https://adifafe.pt/loja/elastico-riscas-preto/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fitas-e-elasticos/elasticos/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fitas-e-elasticos/elasticos/fita-elastica/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fitas-e-elasticos/
https://adifafe.pt/etiqueta-produtos/elastico/


Fecho de Metal s/ divisível 
6mm
O Fecho Metal 6mm s/ divisível é 
um produto industrial de 
qualidade. O fecho pode ser 
produzido no comprimento que 
pretender, com uma dentição de 
6mm de largura. Vendido à 
unidade. Características: -
Aparência metalizada; -Dentição 
de 6mm; -Banhos: cobre, ouro 
velho, latão, níquel free, prata 
velha. -Cursor personalizado

SKU: Fecho.met.s.div.6. Categories: 
Fecho Metálico, Fechos de Correr.
Tag: Fecho.

Adifafe, Lda. © 2021 . Todos os direitos reservados

https://adifafe.pt/loja/fecho-de-metal-s-divisivel/
https://adifafe.pt/loja/fecho-de-metal-s-divisivel/
https://adifafe.pt/loja/fecho-de-metal-s-divisivel/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fechos-de-correr/fecho-metalico/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fechos-de-correr/
https://adifafe.pt/etiqueta-produtos/fecho/


Fecho de Metal 4mm c/ 
divisível
O Fecho Metal 4mm c/ divisível é 
um produto industrial de 
qualidade. O fecho pode ser 
produzido no comprimento que 
pretender, com uma dentição de 
4mm de largura. Vendido à 
unidade. Características: -
Aparência metalizada; -Dentição 
de 4mm; -Banhos: cobre, ouro 
velho, latão, níquel free, prata 
velha. -Cursor personalizado

SKU: Fecho.met.c.div.4. Categories: 
Fecho Metálico, Fechos de Correr.
Tags: Fecho, metal, metálico, zíper.

Adifafe, Lda. © 2021 . Todos os direitos reservados

https://adifafe.pt/loja/fecho-de-metal-4mm-c-divisivel/
https://adifafe.pt/loja/fecho-de-metal-4mm-c-divisivel/
https://adifafe.pt/loja/fecho-de-metal-4mm-c-divisivel/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fechos-de-correr/fecho-metalico/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fechos-de-correr/
https://adifafe.pt/etiqueta-produtos/fecho/
https://adifafe.pt/etiqueta-produtos/metal/
https://adifafe.pt/etiqueta-produtos/metalico/
https://adifafe.pt/etiqueta-produtos/ziper/


Fecho de Metal 4mm s/ 
divisível
O Fecho Metal 4mm s/ divisível é 
um produto industrial de 
qualidade. O fecho pode ser 
produzido no comprimento que 
pretender, com uma dentição de 
4mm de largura. Vendido à 
unidade. Características: -
Aparência metalizada; -Dentição 
de 4mm; -Banhos: cobre, ouro 
velho, latão, níquel free, prata 
velha. -Cursor personalizado

SKU: Fecho.met.s.div.4. Categories: 
Fecho Metálico, Fechos de Correr.
Tag: Fecho.

Adifafe, Lda. © 2021 . Todos os direitos reservados

https://adifafe.pt/loja/fecho-de-metal-4mm-s-divisivel/
https://adifafe.pt/loja/fecho-de-metal-4mm-s-divisivel/
https://adifafe.pt/loja/fecho-de-metal-4mm-s-divisivel/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fechos-de-correr/fecho-metalico/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fechos-de-correr/
https://adifafe.pt/etiqueta-produtos/fecho/


Fecho de Metal 6mm c/ 
divisível
O Fecho Metal 6mm c/ divisível é 
um produto industrial de 
qualidade. O fecho pode ser 
produzido no comprimento que 
pretender, com uma dentição de 
6mm de largura. Vendido à 
unidade. Características: -
Aparência metalizada; -Dentição 
de 6mm; -Permite separação do 
fecho; -Banhos: cobre, ouro velho, 
latão, níquel free, prata velha; -
Cursor personalizado

SKU: Fecho.met.c.div.6. Categories: 
Fecho Metálico, Fechos de Correr.
Tags: Fecho, metal, metálico, zíper, 
zípper.

Adifafe, Lda. © 2021 . Todos os direitos reservados

https://adifafe.pt/loja/fecho-de-metal-6mm-c-divisivel/
https://adifafe.pt/loja/fecho-de-metal-6mm-c-divisivel/
https://adifafe.pt/loja/fecho-de-metal-6mm-c-divisivel/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fechos-de-correr/fecho-metalico/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fechos-de-correr/
https://adifafe.pt/etiqueta-produtos/fecho/
https://adifafe.pt/etiqueta-produtos/metal/
https://adifafe.pt/etiqueta-produtos/metalico/
https://adifafe.pt/etiqueta-produtos/ziper/
https://adifafe.pt/etiqueta-produtos/zipper/


Fecho de Metal 9mm c/ 
divisível
O Fecho Metal 9mm c/ divisível é 
um produto industrial de 
qualidade. O fecho pode ser 
produzido no comprimento que 
pretender, com uma dentição de 
9mm de largura. Vendido à 
unidade. Características: -
Aparência metalizada; -Dentição 
de 9mm; -Banhos: cobre, ouro 
velho, latão, níquel free, prata 
velha. -Cursor personalizado

SKU: Fecho.met.c.div.9. Categories: 
Fecho Metálico, Fechos de Correr.
Tag: Fecho.

Adifafe, Lda. © 2021 . Todos os direitos reservados

https://adifafe.pt/loja/fecho-de-metal-9mm-c-divisivel/
https://adifafe.pt/loja/fecho-de-metal-9mm-c-divisivel/
https://adifafe.pt/loja/fecho-de-metal-9mm-c-divisivel/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fechos-de-correr/fecho-metalico/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fechos-de-correr/
https://adifafe.pt/etiqueta-produtos/fecho/


Fecho de Metal 9mm s/ 
divisível
O Fecho Metal 9mm s/ divisível é 
um produto industrial de 
qualidade. O fecho pode ser 
produzido no comprimento que 
pretender, com uma dentição de 
9mm de largura. Vendido à 
unidade. Características: -
Aparência metalizada; -Dentição 
de 9mm; -Banhos: cobre, ouro 
velho, latão, níquel free, prata 
velha; -Cursor personalizado

SKU: Fecho.met.s.div.9. Categories: 
Fecho Metálico, Fechos de Correr.
Tag: Fecho.

Adifafe, Lda. © 2021 . Todos os direitos reservados

https://adifafe.pt/loja/fecho-metal-9mm-s-divisivel/
https://adifafe.pt/loja/fecho-metal-9mm-s-divisivel/
https://adifafe.pt/loja/fecho-metal-9mm-s-divisivel/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fechos-de-correr/fecho-metalico/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fechos-de-correr/
https://adifafe.pt/etiqueta-produtos/fecho/


Fecho Espiral 4mm c/ 
divisível
O Fecho Espiral 4mm c/ divisível é 
um produto industrial de 
qualidade. O fecho pode ser 
produzido no comprimento que 
pretender, com uma dentição de 
4mm de largura. Vendido à 
unidade. Características: -
Aparência plastificada; -Dentição 
de 4mm; -Cores diversificadas; -
Cursor personalizado. SKU: Fecho.esp.c.div.4. Categories: 

Fecho Espiral, Fechos de Correr. Tag: 
Fecho.

Adifafe, Lda. © 2021 . Todos os direitos reservados

https://adifafe.pt/loja/fecho-espiral-4mm-c-divisivel/
https://adifafe.pt/loja/fecho-espiral-4mm-c-divisivel/
https://adifafe.pt/loja/fecho-espiral-4mm-c-divisivel/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fechos-de-correr/fecho-espiral/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fechos-de-correr/
https://adifafe.pt/etiqueta-produtos/fecho/


Fecho Espiral 4mm s/ 
divisível
O Fecho Espiral 4mm s/ divisível é 
um produto industrial de 
qualidade. O fecho pode ser 
produzido no comprimento que 
pretender, com uma dentição de 
4mm de largura. Vendido à 
unidade. Características: -
Aparência plastificada; -Dentição 
de 4mm; -Cores diversificadas; -
Cursor personalizado. SKU: Fecho.esp.s.div.4. Categories: 

Fecho Espiral, Fechos de Correr. Tag: 
Velcro.

Adifafe, Lda. © 2021 . Todos os direitos reservados

https://adifafe.pt/loja/fecho-espiral-4mm-s-divisivel/
https://adifafe.pt/loja/fecho-espiral-4mm-s-divisivel/
https://adifafe.pt/loja/fecho-espiral-4mm-s-divisivel/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fechos-de-correr/fecho-espiral/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fechos-de-correr/
https://adifafe.pt/etiqueta-produtos/velcro/


Fecho Espiral 6mm c/ 
divisível
O Fecho Espiral 6mm c/ divisível é 
um produto industrial de 
qualidade. O fecho pode ser 
produzido no comprimento que 
pretender, com uma dentição de 
6mm de largura. Vendido à 
unidade. Características: -
Aparência plastificada; -Dentição 
de 6mm; -Cores diversificadas; -
Cursor personalizado. SKU: Fecho.esp.c.div.6. Categories: 

Fecho Espiral, Fechos de Correr. Tag: 
Fecho.

Adifafe, Lda. © 2021 . Todos os direitos reservados

https://adifafe.pt/loja/fecho-espiral-6mm-c-divisivel/
https://adifafe.pt/loja/fecho-espiral-6mm-c-divisivel/
https://adifafe.pt/loja/fecho-espiral-6mm-c-divisivel/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fechos-de-correr/fecho-espiral/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fechos-de-correr/
https://adifafe.pt/etiqueta-produtos/fecho/


Fecho Espiral 6mm s/ 
divisível
O Fecho Espiral 6mm s/ divisível é 
um produto industrial de 
qualidade. O fecho pode ser 
produzido no comprimento que 
pretender, com uma dentição de 
6mm de largura. Vendido à 
unidade.
Características:
-Aparência plastificada;
-Dentição de 6mm;
-Cores diversificadas;
-Cursor personalizado.

SKU: Fecho.esp.s.div.6. Categories: 
Fecho Espiral, Fechos de Correr. Tag: 
Fecho.

Adifafe, Lda. © 2021 . Todos os direitos reservados

https://adifafe.pt/loja/fecho-espiral-6mm-s-divisivel/
https://adifafe.pt/loja/fecho-espiral-6mm-s-divisivel/
https://adifafe.pt/loja/fecho-espiral-6mm-s-divisivel/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fechos-de-correr/fecho-espiral/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fechos-de-correr/
https://adifafe.pt/etiqueta-produtos/fecho/


Fecho Injetado 4mm c/ 
divisível
O Fecho Injetado 4mm c/ divisível 
é um produto industrial de 
qualidade. O fecho pode ser 
produzido no comprimento que 
pretender, com uma dentição de 
4mm de largura. Vendido à 
unidade. Características: -
Aparência plastificada; -Dentição 
de 4mm; -Cores diversificadas; -
Cursor personalizado. SKU: Fecho.inj.c.div.4. Categories: 

Fecho Injetado, Fechos de Correr.
Tag: Fecho.

Adifafe, Lda. © 2021 . Todos os direitos reservados

https://adifafe.pt/loja/fecho-injetado-4mm-c-divisivel/
https://adifafe.pt/loja/fecho-injetado-4mm-c-divisivel/
https://adifafe.pt/loja/fecho-injetado-4mm-c-divisivel/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fechos-de-correr/fecho-injetado/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fechos-de-correr/
https://adifafe.pt/etiqueta-produtos/fecho/


Fecho Injetado 4mm s/ 
divisível
O Fecho Injetado 4mm s/ divisível 
é um produto industrial de 
qualidade. O fecho pode ser 
produzido no comprimento que 
pretender, com uma dentição de 
4mm de largura. Vendido à 
unidade. Características: -
Aparência plastificada; -Dentição 
de 4mm; -Cores diversificadas; -
Cursor personalizado. SKU: Fecho.inj.s.div.4. Categories: 

Fecho Injetado, Fechos de Correr.
Tag: Fecho.

Adifafe, Lda. © 2021 . Todos os direitos reservados

https://adifafe.pt/loja/fecho-injetado-4mm-s-divisivel/
https://adifafe.pt/loja/fecho-injetado-4mm-s-divisivel/
https://adifafe.pt/loja/fecho-injetado-4mm-s-divisivel/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fechos-de-correr/fecho-injetado/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fechos-de-correr/
https://adifafe.pt/etiqueta-produtos/fecho/


Fecho Injetado 6mm c/ 
divisível
O Fecho Injetado 6mm c/ divisível 
é um produto industrial de 
qualidade. O fecho pode ser 
produzido no comprimento que 
pretender, com uma dentição de 
6mm de largura. Vendido à 
unidade. Características: -
Aparência plastificada; -Dentição 
de 6mm; -Cores diversificadas; -
Cursor personalizado. SKU: Fecho.inj.c.div.6. Categories: 

Fecho Injetado, Fechos de Correr.
Tag: Fecho.

Adifafe, Lda. © 2021 . Todos os direitos reservados

https://adifafe.pt/loja/fecho-injetado-6mm-c-divisivel/
https://adifafe.pt/loja/fecho-injetado-6mm-c-divisivel/
https://adifafe.pt/loja/fecho-injetado-6mm-c-divisivel/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fechos-de-correr/fecho-injetado/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fechos-de-correr/
https://adifafe.pt/etiqueta-produtos/fecho/


Fecho Injetado 6mm s/ 
divisível
O Fecho Injetado 6mm s/ divisível 
é um produto industrial de 
qualidade. O fecho pode ser 
produzido no comprimento que 
pretender, com uma dentição de 
6mm de largura. Vendido à 
unidade. Características: -
Aparência plastificada; -Dentição 
de 6mm; -Cores diversificadas; -
Cursor personalizado. SKU: Fecho.inj.s.div.6. Categories: 

Fecho Injetado, Fechos de Correr.
Tag: Fecho.

Adifafe, Lda. © 2021 . Todos os direitos reservados

https://adifafe.pt/loja/fecho-injetado-6mm-s-divisivel/
https://adifafe.pt/loja/fecho-injetado-6mm-s-divisivel/
https://adifafe.pt/loja/fecho-injetado-6mm-s-divisivel/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fechos-de-correr/fecho-injetado/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fechos-de-correr/
https://adifafe.pt/etiqueta-produtos/fecho/


Fecho Injetado 9mm c/ 
divisível
O Fecho Injetado 9mm c/ divisível 
é um produto industrial de 
qualidade. O fecho pode ser 
produzido no comprimento que 
pretender, com uma dentição de 
9mm de largura. Vendido à 
unidade.
Características:
-Aparência plastificada;
-Dentição de 9mm;
-Cores diversificadas;
-Cursor personalizado.

SKU: Fecho.inj.c.div.9. Categories: 
Fecho Injetado, Fechos de Correr.
Tag: Fecho.

Adifafe, Lda. © 2021 . Todos os direitos reservados

https://adifafe.pt/loja/fecho-injetado-9mm-c-divisivel/
https://adifafe.pt/loja/fecho-injetado-9mm-c-divisivel/
https://adifafe.pt/loja/fecho-injetado-9mm-c-divisivel/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fechos-de-correr/fecho-injetado/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fechos-de-correr/
https://adifafe.pt/etiqueta-produtos/fecho/


Fecho Injetado 9mm s/ 
divisível
O Fecho Injetado 9mm s/ divisível 
é um produto industrial de 
qualidade, Várias medidas, 
modelos e cores disponíveis.   
Caracteristicas: -Aparência 
plástificada; -Dentição de 9mm; -
Cores diversificadas; -Cursor 
personalizável.

SKU: Fecho.inj.s.div.9. Categories: 
Fecho Injetado, Fechos de Correr. Tag: Fecho.

Adifafe, Lda. © 2021 . Todos os direitos reservados

https://adifafe.pt/loja/fecho-injetado-9mm-s-divisivel/
https://adifafe.pt/loja/fecho-injetado-9mm-s-divisivel/
https://adifafe.pt/loja/fecho-injetado-9mm-s-divisivel/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fechos-de-correr/fecho-injetado/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fechos-de-correr/
https://adifafe.pt/etiqueta-produtos/fecho/


Fecho Invisível 4mm s/ 
divisível
O Fecho Invisível 4mm s/ divisível 
é um produto industrial de 
qualidade. O fecho pode ser 
produzido no comprimento que 
pretender, com uma dentição de 
4mm de largura. Vendido à 
unidade. Características: -
Aparência plastificada; -Dentição 
de 4mm; -Cores diversificadas; -
Cursor personalizado. SKU: Fecho.inv.s.div.4. Categories: 

Fecho Invisível, Fechos de Correr.
Tag: Fecho.

Adifafe, Lda. © 2021 . Todos os direitos reservados

https://adifafe.pt/loja/fecho-invisivel-4mm-s-divisivel/
https://adifafe.pt/loja/fecho-invisivel-4mm-s-divisivel/
https://adifafe.pt/loja/fecho-invisivel-4mm-s-divisivel/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fechos-de-correr/fecho-invisivel/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fechos-de-correr/
https://adifafe.pt/etiqueta-produtos/fecho/


Fio Texturizado 150/1 
Branco 15.000 M
1,80 € s/ Iva O Fio Texturizado 
150/1 Branco é um fio de alta 
qualidade com alta tenacidade e 
resistência . Excelente elasticidade 
na costura. Disponível em todas as 
nossas 2000 cores do catálogo. 
Cone com 15.000m

SKU: FIOTEX150.1.BRC. Categories: Fio Texturizado, Fios, Fios e Linhas. Tags: Fio, 
Texturizado.

Peso 0.280 kg

Dimensões (C x 
L x A)

42 × 21 × 18 cm

Cor Branco

Adifafe, Lda. © 2021 . Todos os direitos reservados

https://adifafe.pt/loja/fio-texturizado-150-1-branco-15-000-m/
https://adifafe.pt/loja/fio-texturizado-150-1-branco-15-000-m/
https://adifafe.pt/loja/fio-texturizado-150-1-branco-15-000-m/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fios-e-linhas/fios/fio-texturizado/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fios-e-linhas/fios/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fios-e-linhas/
https://adifafe.pt/etiqueta-produtos/fio/
https://adifafe.pt/etiqueta-produtos/texturizado/
https://adifafe.pt/cor/branco/


Fio Texturizado 150/1 
Branco 20.000 M
2,50 € s/ Iva O Fio Texturizado 
150/1 Branco é um fio de alta 
qualidade com alta tenacidade e 
resistência . Excelente elasticidade 
na costura. Disponível em todas as 
nossas 2000 cores do catálogo. 
Cone com  20.000m

SKU: FIOTEX150.1.BRC-1. Categories: Fio Texturizado, Fios, Fios e Linhas. Tags: 
Fio, Texturizado.

Peso 0.480 kg

Dimensões (C x 
L x A)

60 × 23 × 22 cm

Cor Branco

Adifafe, Lda. © 2021 . Todos os direitos reservados

https://adifafe.pt/loja/fio-texturizado-150-1-branco-20-000-m/
https://adifafe.pt/loja/fio-texturizado-150-1-branco-20-000-m/
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https://adifafe.pt/categoria-produtos/fios-e-linhas/
https://adifafe.pt/etiqueta-produtos/fio/
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https://adifafe.pt/cor/branco/


Fio Texturizado 150/1 
Cores 15.000 M
1,80 € s/ Iva O Fio Texturizado 
150/1 Cores é um fio de alta 
qualidade com alta tenacidade e 
resistência . Excelente elasticidade 
na costura. Disponível em todas as 
nossas 2000 cores do catálogo. 
Cone com 15.000m

SKU: FIOTEX150.1.Cores. Categories: Fio Texturizado, Fios, Fios e Linhas. Tags: 
Fio, Texturizado.

Peso 0.280 kg

Dimensões (C x 
L x A)

42 × 21 × 18 cm

Cor
Amarelo, Azul, Azulão, Castanho claro, Cor-de-Rosa, Laranja

, Lilás, Verde Lima, Vermelho

Adifafe, Lda. © 2021 . Todos os direitos reservados

https://adifafe.pt/loja/fio-texturizado-150-1-cores/
https://adifafe.pt/loja/fio-texturizado-150-1-cores/
https://adifafe.pt/loja/fio-texturizado-150-1-cores/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fios-e-linhas/fios/fio-texturizado/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fios-e-linhas/fios/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fios-e-linhas/
https://adifafe.pt/etiqueta-produtos/fio/
https://adifafe.pt/etiqueta-produtos/texturizado/
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https://adifafe.pt/cor/azul/
https://adifafe.pt/cor/azulao/
https://adifafe.pt/cor/castanho-claro/
https://adifafe.pt/cor/cor-de-rosa/
https://adifafe.pt/cor/laranja/
https://adifafe.pt/cor/lilas/
https://adifafe.pt/cor/verde-lima/
https://adifafe.pt/cor/vermelho/


Fio Texturizado 150/1 Cru 
15.000 M
1,50 € s/ Iva O Fio Texturizado 
150/1 Cru é um fio de alta 
qualidade com alta tenacidade e 
resistência . Excelente elasticidade 
na costura. Disponível em todas as 
nossas 2000 cores do catálogo. 
Cone com 15.000m

SKU: FIOTEX150.1.CRU. Categories: Fio Texturizado, Fios, Fios e Linhas. Tags: Fio, 
Texturizado.

Peso 0.280 kg

Dimensões (C x 
L x A)

42 × 21 × 18 cm

Cor Cru

Adifafe, Lda. © 2021 . Todos os direitos reservados

https://adifafe.pt/loja/fio-texturizado-150-1-cru-15-000-m/
https://adifafe.pt/loja/fio-texturizado-150-1-cru-15-000-m/
https://adifafe.pt/loja/fio-texturizado-150-1-cru-15-000-m/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fios-e-linhas/fios/fio-texturizado/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fios-e-linhas/fios/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fios-e-linhas/
https://adifafe.pt/etiqueta-produtos/fio/
https://adifafe.pt/etiqueta-produtos/texturizado/
https://adifafe.pt/cor/cru/


Fio Texturizado 150/1 Cru 
20.000 M
2,00 € s/ Iva O Fio Texturizado 
150/1 Cru é um fio de alta 
qualidade com alta tenacidade e 
resistência . Excelente elasticidade 
na costura. Disponível em todas as 
nossas 2000 cores do catálogo. 
Cone com 20.000m

SKU: FIOTEX150.1.BRC.20000. Categories: Fio Texturizado, Fios, Fios e Linhas.
Tags: Fio, Texturizado.

Peso 0.480 kg

Dimensões (C x 
L x A)

60 × 23 × 22 cm

Cor Cru

Adifafe, Lda. © 2021 . Todos os direitos reservados

https://adifafe.pt/loja/fio-texturizado-150-1-cru-20-000-m/
https://adifafe.pt/loja/fio-texturizado-150-1-cru-20-000-m/
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https://adifafe.pt/cor/cru/


Fio Texturizado 150/1 Preto 
15.000 M
1,80 € s/ Iva O Fio Texturizado 
150/1 Preto é um fio de alta 
qualidade com alta tenacidade e 
resistência . Excelente elasticidade 
na costura. Disponível em todas as 
nossas 2000 cores do catálogo. 
Cone com 15.000m

SKU: FIOTEX150.1.PRT. Categories: Fio Texturizado, Fios, Fios e Linhas. Tags: Fio, 
Texturizado.

Peso 0.280 kg

Dimensões (C x 
L x A)

42 × 21 × 18 cm

Cor Preto

Adifafe, Lda. © 2021 . Todos os direitos reservados

https://adifafe.pt/loja/fio-texturizado-150-1-preto-15-000-m/
https://adifafe.pt/loja/fio-texturizado-150-1-preto-15-000-m/
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Fio Texturizado 150/1 Preto 
20.000 M
2,50 € s/ Iva O Fio Texturizado 
150/1 Preto é um fio de alta 
qualidade com alta tenacidade e 
resistência . Excelente elasticidade 
na costura. Disponível em todas as 
nossas 2000 cores do catálogo. 
Cone com 20.000m

SKU: FIOTEX150.1.PRT.20000. Categories: Fio Texturizado, Fios, Fios e Linhas.
Tags: Fio, Texturizado.

Peso 0.480 kg

Dimensões (C x 
L x A)

60 × 23 × 22 cm

Cor Preto

Adifafe, Lda. © 2021 . Todos os direitos reservados

https://adifafe.pt/loja/fio-texturizado-150-1-preto-20-000-m/
https://adifafe.pt/loja/fio-texturizado-150-1-preto-20-000-m/
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https://adifafe.pt/categoria-produtos/fios-e-linhas/fios/
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Fio Texturizado 150/2 Preto
O Fio Texturizado 150/2 Preto é 
um fio de alta qualidade com alta 
tenacidade e resistência fabricado 
em 100% poliéster. O fio 
texturizado 150/2 é bobinado a 
dois cabos conferindo-lhe assim 
excelente elasticidade na costura. 
Este produto apenas está 
disponível por encomenda em 
todas as nossas 2000 cores do 
catálogo. SKU: FIOTEX150.2.PRT. Categories: 

Fio Texturizado, Fios, Fios e Linhas.
Tags: Fio, Texturizado.

Cor Preto

Adifafe, Lda. © 2021 . Todos os direitos reservados

https://adifafe.pt/loja/fio-texturizado-150-2-preto/
https://adifafe.pt/loja/fio-texturizado-150-2-preto/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fios-e-linhas/fios/fio-texturizado/
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Fita Cetim
A Fita Cetim é uma fita de 
qualidade, disponível em várias 
medidas e modelos. Vendido ao 
metro

SKU: FITCET0000001. Categories: Fita 
Cetim, Fitas, Fitas e Elásticos. Tag: Fita Cetim.

Adifafe, Lda. © 2021 . Todos os direitos reservados

https://adifafe.pt/loja/fita-cetim/
https://adifafe.pt/loja/fita-cetim/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fitas-e-elasticos/fitas/fita-cetim/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fitas-e-elasticos/fitas/fita-cetim/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fitas-e-elasticos/fitas/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fitas-e-elasticos/
https://adifafe.pt/etiqueta-produtos/fita-cetim/


Fita Crochet Cores
A Fita Crochet Cores é uma fita de 
qualidade, indicada para 
aplicações onde se permite 
bastante elasticidade. Disponível 
em várias medidas e modelos. 
Vendido ao metro

SKU: FITCROCOR0001. Categories: Fita 
Crochet, Fitas, Fitas e Elásticos. Tag: Fita Crochet.

Adifafe, Lda. © 2021 . Todos os direitos reservados

https://adifafe.pt/loja/fita-crochet-cores/
https://adifafe.pt/loja/fita-crochet-cores/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fitas-e-elasticos/fitas/fita-crochet/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fitas-e-elasticos/fitas/fita-crochet/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fitas-e-elasticos/fitas/
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https://adifafe.pt/etiqueta-produtos/fita-crochet/


Fita de Sarja 10mm
0,12 € s/ Iva A Fita Sarja 10mm de 
largura 100% poliéster é um 
produto de elevada resistência 
ideal para aplicações em qualquer 
tipo de produto têxtil, tal como 
vestuário, têxteis lar, acessórios, 
entre outros. Para além das opções 
anteriormente ditas, esta espinha 
de peixe é frequentemente elegida 
na costura e alfaiataria para 
reforço/recobramento das costuras
e para ornamentação. A fita de 
Sarja é caracterizada pela sua 
aparência indistinguível, a 
chamada "espinha de peixe", que 
lhe confere um design 
personalizado apenas através da 
sua fabricação.   Detalhes da fita 
"espinha de peixe": Material: 
Poliéster Cor: cores personalizáveis 
- número total de cores: 3 
Utilização: -Têxteis-lar -Acessórios -
Vestuário -Alfaiataria -Trabalhos 
manuais -Decoração -...   A fita de 
sarja.  

SKU: 5.10.731.cru.1384. Categories: 
Fita de Sarja, Fitas, Fitas e Elásticos.
Tags: Fita, Fita sarja, Sarja.

Peso 0.03 kg

Adifafe, Lda. © 2021 . Todos os direitos reservados

https://adifafe.pt/loja/fita-de-sarja-10mm/
https://www.youtube.com/watch?v=JVRaJwgy7hw
https://www.adifafe.pt/categoria-produtos/fitas-e-elasticos/fitas/fita-sarja/
https://adifafe.pt/loja/fita-de-sarja-10mm/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fitas-e-elasticos/fitas/fita-de-sarja/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fitas-e-elasticos/fitas/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fitas-e-elasticos/
https://adifafe.pt/etiqueta-produtos/fita/
https://adifafe.pt/etiqueta-produtos/fita-sarja/
https://adifafe.pt/etiqueta-produtos/sarja/


Fita de Sarja 10mm-1411
0,20 € s/ Iva NOTA: alguns dos 
nossos produtos, inclusive a Fita 
Sarja 10mm, poderão ser 
comprados em quantidades 
menores dependendo da sua 
existência em stock, contacte-nos 
para mais informações.   A Fita 
Sarja 10mm de largura 100% 
poliéster é um produto de elevada 
resistência ideal para aplicações 
em qualquer tipo de produto têxtil, 
tal como vestuário, têxteis lar, 
acessórios, entre outros. Para além 
das opções anteriormente ditas, 
esta fita é frequentemente elegida 
na costura e alfaiataria para 
reforço/recobramento das costuras
e para ornamentação. A Fita Sarja 
10mm é caracterizada pela sua 
aparência indistinguível, a 
chamada "espinha de peixe", que 
lhe confere um design 
personalizado apenas através da 
sua fabricação.   Detalhes da fita 
"espinha de peixe": Material: 
Poliéster Cor: personalizável 
Utilização: -Têxteis-lar -Acessórios -
Vestuário -Alfaiataria -Trabalhos 
manuais -Decoração -...      

SKU: 5.10.731.BRC.632.1411.
Categories: Fita de Sarja, Fitas, Fitas 
e Elásticos. Tags: Fita, Fita sarja, Sarja
.

Peso 0.03 kg

Adifafe, Lda. © 2021 . Todos os direitos reservados

https://adifafe.pt/loja/fita-de-sarja-10mm-1411/
https://www.youtube.com/watch?v=JVRaJwgy7hw
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https://adifafe.pt/etiqueta-produtos/sarja/


Fita de Sarja 15mm-1379
0,20 € s/ Iva

NOTA: grande parte dos 
nossos produtos, tais como a 
Fita Sarja 15mm poderão ser 
comprados em quantidades 
menores dependendo da sua 
existência em stock, contacte-
nos para mais informações.

Este produto é uma Fita Sarja com 
15mm de largura, fabricada em 
100% Algodão. Trata-se de um 
produto de elevada resistência, 
ideal para aplicações em qualquer 
tipo de produto têxtil, tal como 
vestuário, têxteis lar, acessórios, 
entre outros. A Fita de sarja em 
questão insere-se na coleção 
Primavera/Verão, dada a a sua fina 
espessura e leveza característica. 
Para além das opções 
anteriormente ditas, este produto 
é frequentemente elegido para 
aplicação na costura e alfaiataria 
para reforço/recobramento das 
costuras e para ornamentação. A 
compra da Fita de sarja está 
sujeita a uma quantidade mínima 
de 500 metros, sendo este valor o 
mínimo para produção da mesma. 
Caso pretenda uma quantidade 
inferior

https://adifafe.pt/loja/fita-de-sarja-15mm-1379/
https://www.adifafe.pt/categoria-produtos/fitas-e-elasticos/fitas/fita-de-sarja/
https://www.youtube.com/watch?v=JVRaJwgy7hw
https://www.youtube.com/watch?v=JVRaJwgy7hw


, deverá contactar-nos a partir do 
botão "Encomendar", de modo a 
proceder à verificação de stock e 
orçamentação do mesmo. Do 
mesmo modo deverá proceder 
caso pretenda uma quantidade 
elevada da Fita Sarja 15mm.   
Detalhes do produto:

Tipologia: fita sarja
Estação: P/V
Material: 100% CO (Algodão)
Cor 1: 966
Cor 2: cru

Utilização:

-Têxteis-lar
-Acessórios
-Vestuário
-Alfaiataria
-Trabalhos manuais
-Decoração
-...

     

SKU: 5.15.CA.966.1379. Categories: 
Fita de Sarja, Fitas, Fitas e Elásticos.
Tags: Fita, Fita sarja, Sarja.

Peso 0.03 kg

Adifafe, Lda. © 2021 . Todos os direitos reservados

https://adifafe.pt/loja/fita-de-sarja-15mm-1379/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fitas-e-elasticos/fitas/fita-de-sarja/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fitas-e-elasticos/fitas/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fitas-e-elasticos/
https://adifafe.pt/etiqueta-produtos/fita/
https://adifafe.pt/etiqueta-produtos/fita-sarja/
https://adifafe.pt/etiqueta-produtos/sarja/


Fita de Sarja 30mm-1413
0,38 € s/ Iva

NOTA: grande parte dos 
nossos produtos, tais como a 
Fita Sarja 30mm poderão ser 
comprados em quantidades 
menores dependendo da sua 
existência em stock, contacte-
nos para mais informações.

Este produto é uma Fita Sarja com 
30mm de largura, fabricada em 
100% poliéster. Trata-se de um 
produto de elevada resistência, 
ideal para aplicações em qualquer 
tipo de produto têxtil, tal como 
vestuário, têxteis lar, acessórios, 
entre outros. A Fita de sarja em 
questão insere-se na coleção 
Primavera/Verão, dada a a sua fina 
espessura e leveza caracteristica. 
Para além das opções 
anteriormente ditas, este produto 
é frequentemente elegido para 
aplicação na costura e alfaiataria 
para reforço/recobramento das 
costuras e para ornamentação. A 
compra da Fita de sarja está 
sujeita a uma quantidade mínima 
de 500 metros, sendo este valor o 
mínimo para produção da mesma. 
Caso pretenda uma quantidade 
inferior

https://adifafe.pt/loja/fita-de-sarja-30mm-1413/
https://www.adifafe.pt/categoria-produtos/fitas-e-elasticos/fitas/fita-de-sarja/
https://www.youtube.com/watch?v=JVRaJwgy7hw
https://www.youtube.com/watch?v=JVRaJwgy7hw


, deverá contactar-nos a partir do 
botão "Encomendar", de modo a 
proceder à verificação de stock e 
orçamentação do mesmo. Do 
mesmo modo deverá proceder 
caso pretenda uma quantidade 
elevada da Fita Sarja 30mm.   
Detalhes do produto:

Tipologia: fita sarja
Estação: P/V
Material: 100% PES (Poliéster)
Cor 1: Branco
Cor 2: 112

Utilização:

-Têxteis-lar
-Acessórios
-Vestuário
-Alfaiataria
-Trabalhos manuais
-Decoração
-...

     

SKU: 5.30.BRC.112.1413. Categories: 
Fita de Sarja, Fitas, Fitas e Elásticos.
Tags: Fita, Fita sarja, Sarja.

Peso 0.05 kg

Adifafe, Lda. © 2021 . Todos os direitos reservados

https://adifafe.pt/loja/fita-de-sarja-30mm-1413/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fitas-e-elasticos/fitas/fita-de-sarja/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fitas-e-elasticos/fitas/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fitas-e-elasticos/
https://adifafe.pt/etiqueta-produtos/fita/
https://adifafe.pt/etiqueta-produtos/fita-sarja/
https://adifafe.pt/etiqueta-produtos/sarja/


Fita de Sarja 35mm
A Fita Sarja 35mm de largura 
100% poliéster é um produto de 
elevada resistência ideal para 
aplicações em qualquer tipo de 
produto têxtil, tal como vestuário, 
têxteis lar, acessórios, entre 
outros. Para além das opções 
anteriormente ditas, esta espinha 
de peixe é frequentemente elegida 
na costura e alfaiataria para 
reforço/recobramento das costuras
e para ornamentação. A fita de 
Sarja é caracterizada pela sua 
aparência indistinguível, a 
chamada "espinha de peixe", que 
lhe confere um design 
personalizado apenas através da 
sua fabricação.   Detalhes da fita 
"espinha de peixe": Material: 
Poliéster Cor: cores personalizáveis 
- número total de cores: 3 
Utilização: -Têxteis-lar -Acessórios -
Vestuário -Alfaiataria -Trabalhos 
manuais -Decoração -...   A fita de 
sarja.  

SKU: 5.35.190.CRU.1005.1351.
Categories: Fita de Sarja, Fitas, Fitas 
e Elásticos. Tag: Fita sarja.

Adifafe, Lda. © 2021 . Todos os direitos reservados

https://adifafe.pt/loja/fita-de-sarja-35mm/
https://www.youtube.com/watch?v=JVRaJwgy7hw
https://www.adifafe.pt/categoria-produtos/fitas-e-elasticos/fitas/fita-sarja/
https://adifafe.pt/loja/fita-de-sarja-35mm/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fitas-e-elasticos/fitas/fita-de-sarja/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fitas-e-elasticos/fitas/
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https://adifafe.pt/categoria-produtos/fitas-e-elasticos/
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Fita de Sarja 50mm
0,35 € s/ Iva A Fita Sarja 50mm de 
largura 100% poliéster é um 
produto de elevada resistência 
ideal para aplicações em qualquer 
tipo de produto têxtil, tal como 
vestuário, têxteis lar, acessórios, 
entre outros. Para além das opções 
anteriormente ditas, esta espinha 
de peixe é frequentemente elegida 
na costura e alfaiataria para 
reforço/recobramento das costuras
e para ornamentação. A fita de 
Sarja é caracterizada pela sua 
aparência indistinguível, a 
chamada "espinha de peixe", que 
lhe confere um design 
personalizado apenas através da 
sua fabricação.   Detalhes da fita 
"espinha de peixe": Material: 
Poliéster Cor: personalizável 
Utilização: -Têxteis-lar -Acessórios -
Vestuário -Alfaiataria -Trabalhos 
manuais -Decoração -...      

SKU: 5.50.122.569. Categories: Fita 
de Sarja, Fitas, Fitas e Elásticos. Tags: 
Fita, Fita sarja, Sarja.

Peso 0.03 kg

Adifafe, Lda. © 2021 . Todos os direitos reservados

https://adifafe.pt/loja/fita-de-sarja-50mm/
https://www.youtube.com/watch?v=JVRaJwgy7hw
https://www.adifafe.pt/categoria-produtos/fitas-e-elasticos/fitas/fita-sarja/
https://adifafe.pt/loja/fita-de-sarja-50mm/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fitas-e-elasticos/fitas/fita-de-sarja/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fitas-e-elasticos/fitas/fita-de-sarja/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fitas-e-elasticos/fitas/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fitas-e-elasticos/
https://adifafe.pt/etiqueta-produtos/fita/
https://adifafe.pt/etiqueta-produtos/fita-sarja/
https://adifafe.pt/etiqueta-produtos/sarja/


Fita Gorgorão Lisa Branco
A Fita Gorgorão Lisa Branco é uma 
fita de qualidade, fabricada em 
Polyester/Algodão, com largura 
desde os 3 a 120mm. Vendido ao 
metro

SKU: FITA.GORG.BRANCO. Categories: 
Fita Gorgurão, Fitas, Fitas e Elásticos. Tag: Fita gorgorão.

Cor Branco

Adifafe, Lda. © 2021 . Todos os direitos reservados

https://adifafe.pt/loja/fita-gorgorao-lisa-branco/
https://adifafe.pt/loja/fita-gorgorao-lisa-branco/
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Fita Gorgorão Lisa Cores
A Fita Gorgorão Lisa Cores é uma 
fita de qualidade, fabricada em 
Polyester/Algodão, com largura 
desde os 3 a 110mm. Disponível 
em vários modelos. Vendido ao 
metro

SKU: FITGORLIS0004. Categories: Fita 
Gorgurão, Fitas, Fitas e Elásticos. Tag: Fita gorgorão.

Adifafe, Lda. © 2021 . Todos os direitos reservados

https://adifafe.pt/loja/fita-gorgorao-lisa-cores/
https://adifafe.pt/loja/fita-gorgorao-lisa-cores/
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Fita Gorgorão Lisa Cru
A Fita Gorgorão Lisa Cru é uma fita 
de qualidade, fabricada em 
Polyester/Algodão, com largura 
desde os 3 a 120mm. Vendido ao 
metro

SKU: FITA.GORG.CRU. Categories: Fita 
Gorgurão, Fitas, Fitas e Elásticos. Tag: Fita gorgorão.

Cor Cru

Adifafe, Lda. © 2021 . Todos os direitos reservados

https://adifafe.pt/loja/fita-gorgorao-lisa-cru/
https://adifafe.pt/loja/fita-gorgorao-lisa-cru/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fitas-e-elasticos/fitas/fita-gorgurao/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fitas-e-elasticos/fitas/fita-gorgurao/
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https://adifafe.pt/cor/cru/


Fita Gorgorão Lisa Preto
A Fita Gorgorão Lisa Preto é uma 
fita de qualidade, fabricada em 
Polyester/Algodão, com largura 
desde os 3 a 110mm. Vendido ao 
metro

SKU: FITGORLIS0003. Categories: Fita 
Gorgurão, Fitas, Fitas e Elásticos. Tag: Fita gorgorão.

Cor Preto

Adifafe, Lda. © 2021 . Todos os direitos reservados

https://adifafe.pt/loja/fita-gorgorao-lisa-preto/
https://adifafe.pt/loja/fita-gorgorao-lisa-preto/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fitas-e-elasticos/fitas/fita-gorgurao/
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Fita Gorgorão Lurex Cores
A Fita Gorgorão Lurex Cores é uma 
fita de qualidade, fabricada em 
Polyester/Algodão, com largura 
desde os 3 a 110mm. Disponível 
em vários modelos. Vendido ao 
metro

SKU: FITGORLUR0002. Categories: Fita 
Gorgurão, Fitas, Fitas e Elásticos. Tag: Fita gorgorão.

Adifafe, Lda. © 2021 . Todos os direitos reservados

https://adifafe.pt/loja/fita-gorgorao-lurex-cores/
https://adifafe.pt/loja/fita-gorgorao-lurex-cores/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fitas-e-elasticos/fitas/fita-gorgurao/
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Fita Gorgorão Lurex Cru
A Fita Gorgorão Lurex Cru é uma 
fita de qualidade, fabricada em 
Polyester/Algodão, com largura 
desde os 3 a 110mm. Disponível 
em vários modelos. Vendido ao 
metro

SKU: FITGORLUR0001. Categories: Fita 
Gorgurão, Fitas, Fitas e Elásticos. Tag: Fita gorgorão.

Cor Cru

Adifafe, Lda. © 2021 . Todos os direitos reservados

https://adifafe.pt/loja/fita-gorgorao-lurex-cru/
https://adifafe.pt/loja/fita-gorgorao-lurex-cru/
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Fita Gorgorão Riscas Cores
A Fita Gorgorão Riscas Cores é 
uma fita de qualidade, fabricada 
em Polyester/Algodão, com largura 
desde os 3 a 110mm. Disponível 
em vários modelos. Vendido ao 
metro

SKU: FITGORRIS0001. Categories: Fita 
Gorgurão, Fitas, Fitas e Elásticos. Tag: Fita gorgorão.

Adifafe, Lda. © 2021 . Todos os direitos reservados

https://adifafe.pt/loja/fita-gorgorao-riscas-cores/
https://adifafe.pt/loja/fita-gorgorao-riscas-cores/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fitas-e-elasticos/fitas/fita-gorgurao/
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https://adifafe.pt/etiqueta-produtos/fita-gorgorao/


Fita Gorgurão 10mm - 1414
0,30 € s/ Iva A Fita Gorgurão 10mm 
de largura 100% poliéster é um 
produto de elevada resistência 
ideal para aplicações em qualquer 
tipo de produto têxtil, tal como 
vestuário, têxteis lar, acessórios, 
entre outros. Para além das opções 
anteriormente ditas, esta fita é por 
vezes pretendida para trabalhos 
mais elegantes como aplicação 
exterior em camisolas e casacos, 
bem como nas laterais de calças. A 
fita Gorgurão é caracterizada pela 
sua aparência "canelada" e 
brilhante, transferindo para o 
produto final a elegância 
pretendida. A compra da Fita 
Gorgurão está sujeita a uma 
quantidade mínima de 500 metros, 
sendo este valor o mínimo para 
produção da mesma. Caso 
pretenda uma quantidade 
inferior, deverá contactar-nos a 
partir do botão "Encomendar", de 
modo a proceder à verificação de 
stock e orçamentação do mesmo. 
Do mesmo modo deverá proceder 
caso pretenda uma quantidade 
elevada da Fita Gorgurão 10mm. 
Detalhes do produto:

https://adifafe.pt/loja/fita-gorgurao-10mm-1414/


Tipologia: fita gorgurão
Largura: 10mm
Estação: -
Material: 100% PES (Poliéster)
Cor 1: 731
Cor 2: 632
Cor 3: Cru

Utilização:

-Têxteis-lar
-Acessórios
-Vestuário
-Trabalhos manuais
-Decoração
Costura criativa
-...

 

SKU: 6.10.731.632.CRU.1414.
Categories: Fita Gorgurão, Fitas, Fitas 
e Elásticos. Tag: Fita gorgorão.

Peso 0.03 kg

Adifafe, Lda. © 2021 . Todos os direitos reservados

https://adifafe.pt/loja/fita-gorgurao-10mm-1414/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fitas-e-elasticos/fitas/fita-gorgurao/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fitas-e-elasticos/fitas/
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https://adifafe.pt/etiqueta-produtos/fita-gorgorao/


Fita Gorgurão Riscas 45mm
A Fita Gorgurão 45mm de largura 
100% poliéster é um produto de 
elevada resistência ideal para 
aplicações em qualquer tipo de 
produto têxtil, tal como vestuário, 
têxteis lar, acessórios, entre 
outros. Para além das opções 
anteriormente ditas, esta fita é por 
vezes pretendida para trabalhos 
mais elegantes como aplicação 
exterior em camisolas e casacos, 
bem como nas laterais de calças. A 
fita Gorgurão é caracterizada pela 
sua aparência "canelada" e 
brilhante, transferindo para o 
produto final a elegância 
pretendida.   Detalhes da fita 
gorgurão: Material: Poliéster 
Largura: 45mm (personalizável) 
Cor: cores personalizáveis – 
número total de cores: 3 
Utilização: -Têxteis-lar -Acessórios -
Vestuário -Alfaiataria -Trabalhos 
manuais -Decoração -…

SKU: 6.45.PRT.1022.141.1353.
Categories: Fita Gorgurão, Fitas, Fitas 
e Elásticos. Tag: Fita gorgorão.

Adifafe, Lda. © 2021 . Todos os direitos reservados

https://adifafe.pt/loja/fita-gorgurao-riscas-45mm/
https://adifafe.pt/loja/fita-gorgurao-riscas-45mm/
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Fita Jacquard
A Fita Jacquard é uma fita 
personalizada, onde é possível 
selecionar entre letras e desenhos 
simples que acompanham a fita, 
indicado para aplicações 
profissionais e de elevado rigôr. 
Disponível em várias medidas e 
modelos. Vendido ao metro.

SKU: EL.LUREX_COR-1. Categories: Fita Jacquard, Fitas, Fitas e Elásticos. Tag: 
Elástico.

Adifafe, Lda. © 2021 . Todos os direitos reservados

https://adifafe.pt/loja/fita-jacquard/
https://adifafe.pt/loja/fita-jacquard/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fitas-e-elasticos/fitas/fita-jacquard/
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Fita Precinta Lisa Branco
A Fita Precinta é uma fita 
produzida com um maior número 
de fios, ganhando assim maior 
robustez, resistência e 
durabilidade. Devido á rigidez da 
fita precinta, esta não é indicada 
para aplicação em vestuário 
comum como em uma camisola ou 
umas calças, no entanto, esta 
característica confere-lhe utilidade 
para aplicações em acessórios. 
Este produto é principalmente 
adotado para a execução de alças 
de bolsas "tira colo", mochilas, e 
até mesmo cintos! Detalhes da fita 
precinta: Material: 
Poliéster/algodão/etc... Largura: 
personalizável Cor: Branco 
Utilização: -Acessórios de senhora -
Mochilas -Cintos -Alças -…  

SKU: FITPRELISBRC. Categories: Finta 
Precinta, Fitas, Fitas e Elásticos. Tag: 
Fita Precinta.

Cor Branco

Largura (mm)

10 mm, 15 mm, 

20 mm, 25 mm, 

30 mm, 35 mm, 

40 mm, 5 mm, 8 

mm

Adifafe, Lda. © 2021 . Todos os direitos reservados

https://adifafe.pt/loja/fita-precinta-lisa-branco/
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Fita Precinta Lisa Cores
A Fita Precinta é uma fita 
produzida com um maior número 
de fios, ganhando assim maior 
robustez, resistência e 
durabilidade. Devido á rigidez da 
fita precinta, esta não é indicada 
para aplicação em vestuário 
comum como em uma camisola ou 
umas calças, no entanto, esta 
característica confere-lhe utilidade 
para aplicações em acessórios. 
Este produto é principalmente 
adotado para a execução de alças 
de bolsas "tira colo", mochilas, e 
até mesmo cintos! Detalhes da fita 
precinta: Material: 
Poliéster/algodão/etc... Largura: 
Personalizável Cor: Personalizável 
Utilização: -Acessórios de senhora -
Mochilas -Cintos -Alças -…

SKU: FIT.PRE.LIS.COR. Categories: 
Finta Precinta, Fitas, Fitas e Elásticos.
Tag: Fita Precinta.

Adifafe, Lda. © 2021 . Todos os direitos reservados

https://adifafe.pt/loja/fita-precinta-lisa-cores/
https://adifafe.pt/loja/fita-precinta-lisa-cores/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fitas-e-elasticos/fitas/finta-precinta/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fitas-e-elasticos/fitas/
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https://adifafe.pt/etiqueta-produtos/fita-precinta/


Fita Precinta Lisa Cru
A Fita Precinta é uma fita 
produzida com um maior número 
de fios, ganhando assim maior 
robustez, resistência e 
durabilidade. Devido á rigidez da 
fita precinta, esta não é indicada 
para aplicação em vestuário 
comum como em uma camisola ou 
umas calças, no entanto, esta 
característica confere-lhe utilidade 
para aplicações em acessórios. 
Este produto é principalmente 
adotado para a execução de alças 
de bolsas "tira colo", mochilas, e 
até mesmo cintos! Detalhes da fita 
precinta: Material: 
Poliéster/algodão/etc... Largura: 
personalizável Cor: CRU Utilização: 
-Acessórios de senhora -Mochilas -
Cintos -Alças -…

SKU: FIT.PREC.LIS.CRU. Categories: 
Finta Precinta, Fitas, Fitas e Elásticos.
Tag: Fita Precinta.

Cor Cru

Adifafe, Lda. © 2021 . Todos os direitos reservados

https://adifafe.pt/loja/fita-precinta-lisa-cru/
https://adifafe.pt/loja/fita-precinta-lisa-cru/
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https://adifafe.pt/categoria-produtos/fitas-e-elasticos/fitas/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fitas-e-elasticos/
https://adifafe.pt/etiqueta-produtos/fita-precinta/
https://adifafe.pt/cor/cru/


Fita Precinta Lisa Preto
A Fita Precinta é uma fita 
produzida com um maior número 
de fios, ganhando assim maior 
robustez, resistência e 
durabilidade. Devido á rigidez da 
fita precinta, esta não é indicada 
para aplicação em vestuário 
comum como em uma camisola ou 
umas calças, no entanto, esta 
característica confere-lhe utilidade 
para aplicações em acessórios. 
Este produto é principalmente 
adotado para a execução de alças 
de bolsas "tira colo", mochilas, e 
até mesmo cintos! Detalhes da fita 
precinta: Material: 
Poliéster/algodão/etc... Largura: 
personalizável Cor: PRETO 
Utilização: -Acessórios de senhora -
Mochilas -Cintos -Alças -…

SKU: FIT.PRE.LIS.PRT. Categories: 
Finta Precinta, Fitas, Fitas e Elásticos.
Tag: Fita Precinta.

Cor Preto

Adifafe, Lda. © 2021 . Todos os direitos reservados

https://adifafe.pt/loja/fita-precinta-lisa-preto/
https://adifafe.pt/loja/fita-precinta-lisa-preto/
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Fita Precinta Riscas
0,40 € s/ Iva A Fita Precinta é uma 
fita produzida com um maior 
número de fios, ganhando assim 
maior robustez, resistência e 
durabilidade. Devido á rigidez da 
fita precinta, esta não é indicada 
para aplicação em vestuário 
comum como em uma camisola ou 
umas calças, no entanto, esta 
característica confere-lhe utilidade 
para aplicações em acessórios. 
Este produto é principalmente 
adotado para a execução de alças 
de bolsas "tira colo", mochilas, e 
até mesmo cintos! Detalhes da fita 
precinta: Material: 
Poliéster/algodão/etc... Largura: 
personalizável Cor: personalizável 
Utilização: -Acessórios de senhora -
Mochilas -Cintos -Alças -…

SKU: 12.35.VRS.1378. Categories: 
Finta Precinta, Fitas, Fitas e Elásticos.
Tag: Fita Precinta.

Peso 0.46 kg

Dimensões (C x 

L x A)

30 × 30 × 30 cm

Cor Preto

Adifafe, Lda. © 2021 . Todos os direitos reservados
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https://adifafe.pt/loja/fita-precinta-riscas/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fitas-e-elasticos/fitas/finta-precinta/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fitas-e-elasticos/fitas/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fitas-e-elasticos/
https://adifafe.pt/etiqueta-produtos/fita-precinta/
https://adifafe.pt/cor/preto/


Fita Precinta Riscas Cores
A Fita Precinta é uma fita 
produzida com um maior número 
de fios, ganhando assim maior 
robustez, resistência e 
durabilidade. Devido á rigidez da 
fita precinta, esta não é indicada 
para aplicação em vestuário 
comum como em uma camisola ou 
umas calças, no entanto, esta 
característica confere-lhe utilidade 
para aplicações em acessórios. 
Este produto é principalmente 
adotado para a execução de alças 
de bolsas "tira colo", mochilas, e 
até mesmo cintos! Detalhes da fita 
precinta: Material: 
Poliéster/algodão/etc... Largura: 
personalizável Cor: Personalizável 
Utilização: -Acessórios de senhora -
Mochilas -Cintos -Alças -…

SKU: FIT.PREC.RIS. Categories: Finta 
Precinta, Fitas, Fitas e Elásticos. Tag: 
Fita Precinta.

Adifafe, Lda. © 2021 . Todos os direitos reservados

https://adifafe.pt/loja/fita-precinta-riscas-cores/
https://adifafe.pt/loja/fita-precinta-riscas-cores/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fitas-e-elasticos/fitas/finta-precinta/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fitas-e-elasticos/fitas/finta-precinta/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fitas-e-elasticos/fitas/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fitas-e-elasticos/
https://adifafe.pt/etiqueta-produtos/fita-precinta/


Fita Rígida Lisa Branco
A Fita Rígida Lisa Branco é uma 
fita de qualidade, à base de 
Polyester, poliamida ou 
polipropileno. Disponível em várias 
medidas e modelos. Vendido ao 
metro

SKU: FITRIGLIS0001. Categories: Fita 
Rígida, Fitas, Fitas e Elásticos. Tag: Fita Rígida.

Cor Branco

Adifafe, Lda. © 2021 . Todos os direitos reservados

https://adifafe.pt/loja/fita-rigida-lisa-branco/
https://adifafe.pt/loja/fita-rigida-lisa-branco/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fitas-e-elasticos/fitas/fita-rigida/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fitas-e-elasticos/fitas/fita-rigida/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fitas-e-elasticos/fitas/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fitas-e-elasticos/
https://adifafe.pt/etiqueta-produtos/fita-rigida/
https://adifafe.pt/cor/branco/


Fita Rígida Lisa Cores
A Fita Rígida Lisa Cores é uma fita 
de qualidade, à base de Polyester, 
poliamida ou polipropileno. 
Disponível em várias medidas e 
modelos. Vendido ao metro

SKU: FITRIGLIS0004. Categories: Fita 
Rígida, Fitas, Fitas e Elásticos. Tag: Fita Rígida.

Adifafe, Lda. © 2021 . Todos os direitos reservados

https://adifafe.pt/loja/fita-rigida-lisa-cores/
https://adifafe.pt/loja/fita-rigida-lisa-cores/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fitas-e-elasticos/fitas/fita-rigida/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fitas-e-elasticos/fitas/fita-rigida/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fitas-e-elasticos/fitas/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fitas-e-elasticos/
https://adifafe.pt/etiqueta-produtos/fita-rigida/


Fita Rígida Lisa Cru
A Fita Rígida Lisa Cru é uma fita de 
qualidade, à base de Polyester, 
poliamida ou polipropileno. 
Disponível em várias medidas e 
modelos. Vendido ao metro

SKU: FITRIGLIS0003. Categories: Fita 
Rígida, Fitas, Fitas e Elásticos. Tag: Fita Rígida.

Cor Cru

Adifafe, Lda. © 2021 . Todos os direitos reservados

https://adifafe.pt/loja/fita-rigida-lisa-cru/
https://adifafe.pt/loja/fita-rigida-lisa-cru/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fitas-e-elasticos/fitas/fita-rigida/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fitas-e-elasticos/fitas/fita-rigida/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fitas-e-elasticos/fitas/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fitas-e-elasticos/
https://adifafe.pt/etiqueta-produtos/fita-rigida/
https://adifafe.pt/cor/cru/


Fita Rígida Lisa Preto
A Fita Rígida Lisa Preto é uma fita 
de qualidade, à base de Polyester, 
poliamida ou polipropileno. 
Disponível em várias medidas e 
modelos. Vendido ao metro

SKU: FITRIGLIS0002. Categories: Fita 
Rígida, Fitas, Fitas e Elásticos. Tag: Fita Rígida.

Cor Preto

Adifafe, Lda. © 2021 . Todos os direitos reservados

https://adifafe.pt/loja/fita-rigida-lisa-preto/
https://adifafe.pt/loja/fita-rigida-lisa-preto/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fitas-e-elasticos/fitas/fita-rigida/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fitas-e-elasticos/fitas/fita-rigida/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fitas-e-elasticos/fitas/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fitas-e-elasticos/
https://adifafe.pt/etiqueta-produtos/fita-rigida/
https://adifafe.pt/cor/preto/


Fita Rígida Riscas Cores
A Fita Rígida Riscas Cores é uma 
fita de qualidade, à base de 
Polyester, poliamida ou 
polipropileno. Disponível em várias 
medidas e modelos. Vendido ao 
metro

SKU: FITRIGRIS0001. Categories: Fita 
Rígida, Fitas, Fitas e Elásticos. Tag: Fita Rígida.

Adifafe, Lda. © 2021 . Todos os direitos reservados

https://adifafe.pt/loja/fita-rigida-riscas-cores/
https://adifafe.pt/loja/fita-rigida-riscas-cores/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fitas-e-elasticos/fitas/fita-rigida/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fitas-e-elasticos/fitas/fita-rigida/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fitas-e-elasticos/fitas/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fitas-e-elasticos/
https://adifafe.pt/etiqueta-produtos/fita-rigida/


Fita Sarja 18mm
A Fita Sarja 18mm de largura 
100% poliéster é um produto de 
elevada resistência ideal para 
aplicações em qualquer tipo de 
produto têxtil, tal como vestuário, 
têxteis lar, acessórios, entre 
outros. Para além das opções 
anteriormente ditas, esta espinha 
de peixe é frequentemente elegida 
na costura e alfaiataria para 
reforço/recobramento das costuras
e para ornamentação. A fita de 
Sarja é caracterizada pela sua 
aparência indistinguível, a 
chamada "espinha de peixe", que 
lhe confere um design 
personalizado apenas através da 
sua fabricação.   Detalhes da fita 
"espinha de peixe": Material: 
Poliéster Cor: cores personalizáveis 
- número total de cores: 2 
Utilização: -Têxteis-lar -Acessórios -
Vestuário -Alfaiataria -Trabalhos 
manuais -Decoração -...   A fita de 
sarja.  

SKU: .1370. Categories: Fita de Sarja, 
Fitas, Fitas e Elásticos. Tag: Fita sarja.

Adifafe, Lda. © 2021 . Todos os direitos reservados

https://adifafe.pt/loja/fita-sarja-18mm/
https://www.youtube.com/watch?v=JVRaJwgy7hw
https://www.adifafe.pt/categoria-produtos/fitas-e-elasticos/fitas/fita-sarja/
https://adifafe.pt/loja/fita-sarja-18mm/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fitas-e-elasticos/fitas/fita-de-sarja/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fitas-e-elasticos/fitas/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fitas-e-elasticos/
https://adifafe.pt/etiqueta-produtos/fita-sarja/


Fita Sarja Lisa Branco
A Fita Sarja Lisa Branco é uma fita 
de Sarja de alta qualidade. 
Disponível em várias medidas. 
Vendido ao metro

SKU: FITA.SARJA.BRANCO. Categories: 
Fita de Sarja, Fitas, Fitas e Elásticos. Tag: Fita sarja.

Cor Branco

Adifafe, Lda. © 2021 . Todos os direitos reservados

https://adifafe.pt/loja/fita-sarja-lisa-branco/
https://adifafe.pt/loja/fita-sarja-lisa-branco/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fitas-e-elasticos/fitas/fita-de-sarja/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fitas-e-elasticos/fitas/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fitas-e-elasticos/
https://adifafe.pt/etiqueta-produtos/fita-sarja/
https://adifafe.pt/cor/branco/


Fita Sarja Lisa Cores
A Fita Sarja Lisa Cores é uma fita 
de Sarja de alta qualidade. 
Disponível em várias medidas e 
várias tipologias de cores e 
modelos. Vendido ao metro

SKU: FITA.SARJA.CORES. Categories: Fita 
de Sarja, Fitas, Fitas e Elásticos. Tag: Fita sarja.

Adifafe, Lda. © 2021 . Todos os direitos reservados

https://adifafe.pt/loja/fita-sarja-lisa-cores/
https://adifafe.pt/loja/fita-sarja-lisa-cores/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fitas-e-elasticos/fitas/fita-de-sarja/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fitas-e-elasticos/fitas/fita-de-sarja/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fitas-e-elasticos/fitas/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fitas-e-elasticos/
https://adifafe.pt/etiqueta-produtos/fita-sarja/


Fita Sarja Lisa Cru
A Fita Sarja Lisa Cru é uma fita de 
Sarja de alta qualidade. Disponível 
em várias medidas.Vendido ao 
metro

SKU: FITA.SARJA.CRU. Categories: Fita de 
Sarja, Fitas, Fitas e Elásticos. Tag: Fita sarja.

Cor Cru

Adifafe, Lda. © 2021 . Todos os direitos reservados

https://adifafe.pt/loja/fita-sarja-lisa-cru/
https://adifafe.pt/loja/fita-sarja-lisa-cru/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fitas-e-elasticos/fitas/fita-de-sarja/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fitas-e-elasticos/fitas/fita-de-sarja/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fitas-e-elasticos/fitas/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fitas-e-elasticos/
https://adifafe.pt/etiqueta-produtos/fita-sarja/
https://adifafe.pt/cor/cru/


Fita Sarja Lisa Preto
A Fita Sarja Lisa Preto é uma fita 
de Sarja de alta qualidade. 
Disponível em várias medidas. 
Vendido ao metro

SKU: FITA.SARJA.PRETO. Categories: Fita 
de Sarja, Fitas, Fitas e Elásticos. Tag: Fita sarja.

Cor Preto

Adifafe, Lda. © 2021 . Todos os direitos reservados

https://adifafe.pt/loja/fita-sarja-lisa-preto/
https://adifafe.pt/loja/fita-sarja-lisa-preto/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fitas-e-elasticos/fitas/fita-de-sarja/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fitas-e-elasticos/fitas/fita-de-sarja/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fitas-e-elasticos/fitas/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fitas-e-elasticos/
https://adifafe.pt/etiqueta-produtos/fita-sarja/
https://adifafe.pt/cor/preto/


Fita Sarja Lurex Cores
A Fita Sarja Lurex Cores é uma fita 
de Sarja de alta qualidade. 
Disponível em várias medidas e 
várias tipologias de cores e 
modelos. Vendido ao metro

SKU: FITSARLUR0002. Categories: Fita de 
Sarja, Fitas, Fitas e Elásticos. Tag: Fita sarja.

Adifafe, Lda. © 2021 . Todos os direitos reservados

https://adifafe.pt/loja/fita-sarja-lurex-cores/
https://adifafe.pt/loja/fita-sarja-lurex-cores/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fitas-e-elasticos/fitas/fita-de-sarja/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fitas-e-elasticos/fitas/fita-de-sarja/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fitas-e-elasticos/fitas/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fitas-e-elasticos/
https://adifafe.pt/etiqueta-produtos/fita-sarja/


Fita Sarja Lurex Cru
A Fita Sarja Lurex Cru é uma fita 
de Sarja de alta qualidade. 
Disponível em várias medidas e 
várias tipologias de cores e 
modelos. Vendido ao metro

SKU: FITA.SARJA.LUREX. Categories: Fita 
de Sarja, Fitas, Fitas e Elásticos. Tag: Fita sarja.

Cor Cru

Adifafe, Lda. © 2021 . Todos os direitos reservados

https://adifafe.pt/loja/fita-sarja-lurex-cru/
https://adifafe.pt/loja/fita-sarja-lurex-cru/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fitas-e-elasticos/fitas/fita-de-sarja/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fitas-e-elasticos/fitas/fita-de-sarja/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fitas-e-elasticos/fitas/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fitas-e-elasticos/
https://adifafe.pt/etiqueta-produtos/fita-sarja/
https://adifafe.pt/cor/cru/


Fita Sarja Riscas Cores
A Fita Sarja Riscas Cores é uma 
fita de Sarja de alta qualidade. 
Disponível em várias medidas e 
várias tipologias de cores e 
modelos. Vendido ao metro

SKU: FITA.SARJA.RISCAS. Categories: Fita 
de Sarja, Fitas, Fitas e Elásticos. Tag: Fita sarja.

Adifafe, Lda. © 2021 . Todos os direitos reservados

https://adifafe.pt/loja/fita-sarja-riscas-cores/
https://adifafe.pt/loja/fita-sarja-riscas-cores/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fitas-e-elasticos/fitas/fita-de-sarja/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fitas-e-elasticos/fitas/fita-de-sarja/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fitas-e-elasticos/fitas/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fitas-e-elasticos/
https://adifafe.pt/etiqueta-produtos/fita-sarja/


Fita Tafetá 31mm-1390
0,35 € s/ Iva

NOTA: grande parte dos 
nossos produtos, tais como a 
Fita Tafetá 31mm poderão ser 
comprados em quantidades 
menores dependendo da sua 
existência em stock, contacte-
nos para mais informações.

Este produto é uma Fita Tafetá
com 31mm de largura, fabricada 
em Algodão. Trata-se de um 
produto de elevada resistência, 
ideal para aplicações em qualquer 
tipo de produto têxtil, tal como 
vestuário, têxteis lar, acessórios, 
entre outros. A Fita tafetá em 
questão insere-se na coleção 
Primavera/Verão, dada a a sua fina 
espessura e leveza característica. 
Esta fita é frequentemente 
utilizada em artesanato e costura 
criativa, e principalmente para 
produção de etiquetas têxteis
para vestuário, promovendo um 
excelente acabamento e 
diversidade de cores. A compra da 
Fita Tafetá está sujeita a uma 
quantidade mínima de 500 metros, 
sendo este valor o mínimo para 

https://adifafe.pt/loja/fita-tafeta-31mm-1390/
https://www.adifafe.pt/categoria-produtos/fitas-e-elasticos/fitas/fita-tafeta/
https://pt-pt.facebook.com/etiguietiquetas/photos/a.2065909100319218/2065909253652536/?type=3&theater
https://pt-pt.facebook.com/etiguietiquetas/photos/a.2065909100319218/2065909253652536/?type=3&theater


produção da mesma. Caso 
pretenda uma quantidade 
inferior, deverá contactar-nos a 
partir do botão "Encomendar", de 
modo a proceder à verificação de 
stock e orçamentação do mesmo. 
Do mesmo modo deverá proceder 
caso pretenda uma quantidade 
elevada da Fita Tafetá 31mm.   
Detalhes do produto:

Tipologia: fita tafetá
Estação: P/V
Material: 100% PES (Poliéster)
Cor 1: Branco

Utilização:

-Têxteis-lar
-Acessórios
-Vestuário
-Trabalhos manuais
-Decoração
Costura criativa
-...

     

SKU: 7.31.BRCP.1390. Categories: 
Fita Tafetá, Fitas, Fitas e Elásticos.
Tags: Fita, Fita sarja, Sarja.

Peso 0.04 kg

Adifafe, Lda. © 2021 . Todos os direitos reservados

https://adifafe.pt/loja/fita-tafeta-31mm-1390/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fitas-e-elasticos/fitas/fita-tafeta/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fitas-e-elasticos/fitas/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fitas-e-elasticos/
https://adifafe.pt/etiqueta-produtos/fita/
https://adifafe.pt/etiqueta-produtos/fita-sarja/
https://adifafe.pt/etiqueta-produtos/sarja/


Fita Tafetá 33mm-1380
0,35 € s/ Iva

NOTA: grande parte dos 
nossos produtos, tais como a 
Fita Tafetá 33mm poderão ser 
comprados em quantidades 
menores dependendo da sua 
existência em stock, contacte-
nos para mais informações.

Este produto é uma Fita Tafetá
com 33mm de largura, fabricada 
em Algodão. Trata-se de um 
produto de elevada resistência, 
ideal para aplicações em qualquer 
tipo de produto têxtil, tal como 
vestuário, têxteis lar, acessórios, 
entre outros. A Fita tafetá em 
questão insere-se na coleção 
Primavera/Verão, dada a a sua fina 
espessura e leveza característica. 
Esta fita é frequentemente 
utilizada em artesanato e costura 
criativa, e principalmente para 
produção de etiquetas têxteis
para vestuário, promovendo um 
excelente acabamento e 
diversidade de cores. A compra da 
Fita Tafetá está sujeita a uma 
quantidade mínima de 500 metros, 
sendo este valor o mínimo para 

https://adifafe.pt/loja/fita-tafeta-33mm-1380/
https://www.adifafe.pt/categoria-produtos/fitas-e-elasticos/fitas/fita-tafeta/
https://pt-pt.facebook.com/etiguietiquetas/photos/a.2065909100319218/2065909253652536/?type=3&theater
https://pt-pt.facebook.com/etiguietiquetas/photos/a.2065909100319218/2065909253652536/?type=3&theater


produção da mesma. Caso 
pretenda uma quantidade 
inferior, deverá contactar-nos a 
partir do botão "Encomendar", de 
modo a proceder à verificação de 
stock e orçamentação do mesmo. 
Do mesmo modo deverá proceder 
caso pretenda uma quantidade 
elevada da Fita Tafetá 33mm.   
Detalhes do produto:

Tipologia: fita tafetá
Estação: P/V
Material: 100% PES (Poliéster)
Cor 1: Branco

Utilização:

-Têxteis-lar
-Acessórios
-Vestuário
-Trabalhos manuais
-Decoração
Costura criativa
-...

     

SKU: 7.31.BRCP.1390-1. Categories: 
Fita Tafetá, Fitas, Fitas e Elásticos.
Tags: Fita, Fita sarja, Sarja.

Peso 0.04 kg

Adifafe, Lda. © 2021 . Todos os direitos reservados

https://adifafe.pt/loja/fita-tafeta-33mm-1380/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fitas-e-elasticos/fitas/fita-tafeta/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fitas-e-elasticos/fitas/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fitas-e-elasticos/
https://adifafe.pt/etiqueta-produtos/fita/
https://adifafe.pt/etiqueta-produtos/fita-sarja/
https://adifafe.pt/etiqueta-produtos/sarja/


Fita Tafetá 75mm-1389
0,50 € s/ Iva

NOTA: grande parte dos 
nossos produtos, tais como a 
Fita Tafetá 75mm poderão ser 
comprados em quantidades 
menores dependendo da sua 
existência em stock, contacte-
nos para mais informações.

Este produto é uma Fita Tafetá
com 75mm de largura, fabricada 
em Algodão. Trata-se de um 
produto de elevada resistência, 
ideal para aplicações em qualquer 
tipo de produto têxtil, tal como 
vestuário, têxteis lar, acessórios, 
entre outros. A Fita tafetá em 
questão insere-se na coleção 
Primavera/Verão, dada a a sua fina 
espessura e leveza característica. 
Esta fita é frequentemente 
utilizada em artesanato e costura 
criativa, e principalmente para 
produção de etiquetas têxteis
para vestuário, promovendo um 
excelente acabamento e 
diversidade de cores. A compra da 
Fita Tafetá está sujeita a uma 
quantidade mínima de 500 metros, 
sendo este valor o mínimo para 

https://adifafe.pt/loja/fita-tafeta-75mm-1389/
https://www.adifafe.pt/categoria-produtos/fitas-e-elasticos/fitas/fita-tafeta/
https://pt-pt.facebook.com/etiguietiquetas/photos/a.2065909100319218/2065909253652536/?type=3&theater
https://pt-pt.facebook.com/etiguietiquetas/photos/a.2065909100319218/2065909253652536/?type=3&theater


produção da mesma. Caso 
pretenda uma quantidade 
inferior, deverá contactar-nos a 
partir do botão "Encomendar", de 
modo a proceder à verificação de 
stock e orçamentação do mesmo. 
Do mesmo modo deverá proceder 
caso pretenda uma quantidade 
elevada da Fita Tafetá 75mm.   
Detalhes do produto:

Tipologia: fita tafetá
Estação: P/V
Material: 100% CO (Algodão)
Cor 1: CRU/Algodão

Utilização:

-Têxteis-lar
-Acessórios
-Vestuário
-Trabalhos manuais
-Decoração
Costura criativa
-...

     

SKU: 7.75.CA.1389. Categories: Fita 
Tafetá, Fitas, Fitas e Elásticos. Tags: 
Fita, Fita sarja, Sarja.

Peso 0.08 kg

Adifafe, Lda. © 2021 . Todos os direitos reservados

https://adifafe.pt/loja/fita-tafeta-75mm-1389/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fitas-e-elasticos/fitas/fita-tafeta/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fitas-e-elasticos/fitas/fita-tafeta/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fitas-e-elasticos/fitas/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fitas-e-elasticos/
https://adifafe.pt/etiqueta-produtos/fita/
https://adifafe.pt/etiqueta-produtos/fita-sarja/
https://adifafe.pt/etiqueta-produtos/sarja/


Fita Tafetá c/ fio metálico
Fita Tafetá com fio metálico. Esta 
fita diferencia-se pelo seu debuxo 
trabalhado, proporcionando um 
efeito alternativo de cada lado da 
fita. O toque da fita é suave, 
estando assim preparada para 
contacto direto com o corpo sem 
interferir no conforto.  

SKU: .1375. Categories: Fita Tafetá, Fitas, Fitas e Elásticos. Tag: Fita Tafetá.

Adifafe, Lda. © 2021 . Todos os direitos reservados

https://adifafe.pt/loja/fita-tafeta-c-fio-metalico/
https://adifafe.pt/loja/fita-tafeta-c-fio-metalico/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fitas-e-elasticos/fitas/fita-tafeta/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fitas-e-elasticos/fitas/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fitas-e-elasticos/
https://adifafe.pt/etiqueta-produtos/fita-tafeta/


Fita Tafetá Lisa Cores
A Fita Tafetá Lisa Cores é uma fita 
de qualidade, indicada para 
Estamparia, Decoração e 
Embalagem. Disponível em várias 
medidas e modelos. Vendido ao 
metro

SKU: FITTAFLIS0002. Categories: Fita Tafetá, Fitas, Fitas e Elásticos. Tag: Fita 
Tafetá.

Adifafe, Lda. © 2021 . Todos os direitos reservados

https://adifafe.pt/loja/fita-tafeta-lisa-cores/
https://adifafe.pt/loja/fita-tafeta-lisa-cores/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fitas-e-elasticos/fitas/fita-tafeta/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fitas-e-elasticos/fitas/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fitas-e-elasticos/
https://adifafe.pt/etiqueta-produtos/fita-tafeta/
https://adifafe.pt/etiqueta-produtos/fita-tafeta/


Fita Tafetá Lisa Cru
A Fita Tafetá Lisa Cru é uma fita de 
qualidade, indicada para 
Estamparia, Decoração e 
Embalagem. Disponível em várias 
medidas. Vendido ao metro

SKU: FITTAFLIS0001. Categories: Fita Tafetá, Fitas, Fitas e Elásticos. Tag: Fita 
Tafetá.

Cor Cru

Adifafe, Lda. © 2021 . Todos os direitos reservados

https://adifafe.pt/loja/fita-tafeta-lisa-cru/
https://adifafe.pt/loja/fita-tafeta-lisa-cru/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fitas-e-elasticos/fitas/fita-tafeta/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fitas-e-elasticos/fitas/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fitas-e-elasticos/
https://adifafe.pt/etiqueta-produtos/fita-tafeta/
https://adifafe.pt/etiqueta-produtos/fita-tafeta/
https://adifafe.pt/cor/cru/


Fita Tafetá Lurex Cores
A Fita Tafetá Lurex Cores é uma 
fita de qualidade, indicada para 
Estamparia, Decoração e 
Embalagem. Disponível em várias 
medidas e modelos. Vendido ao 
metro

SKU: FITTAFLUR0002. Categories: Fita Tafetá, Fitas, Fitas e Elásticos. Tag: Fita 
Tafetá.

Adifafe, Lda. © 2021 . Todos os direitos reservados

https://adifafe.pt/loja/fita-tafeta-lurex-cores/
https://adifafe.pt/loja/fita-tafeta-lurex-cores/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fitas-e-elasticos/fitas/fita-tafeta/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fitas-e-elasticos/fitas/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fitas-e-elasticos/
https://adifafe.pt/etiqueta-produtos/fita-tafeta/
https://adifafe.pt/etiqueta-produtos/fita-tafeta/


Fita Tafetá Lurex Cru
A Fita Tafetá Lurex Cru é uma fita 
de qualidade, indicada para 
Estamparia, Decoração e 
Embalagem. Disponível em várias 
medidas e modelos. Vendido ao 
metro

SKU: FITTAFLUR0001. Categories: Fita Tafetá, Fitas, Fitas e Elásticos. Tag: Fita 
Tafetá.

Cor Cru

Adifafe, Lda. © 2021 . Todos os direitos reservados

https://adifafe.pt/loja/fita-tafeta-lurex-cru/
https://adifafe.pt/loja/fita-tafeta-lurex-cru/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fitas-e-elasticos/fitas/fita-tafeta/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fitas-e-elasticos/fitas/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fitas-e-elasticos/
https://adifafe.pt/etiqueta-produtos/fita-tafeta/
https://adifafe.pt/etiqueta-produtos/fita-tafeta/
https://adifafe.pt/cor/cru/


Fita Tafetá Riscas Cores
A Fita Tafetá Riscas Cores é uma 
fita de qualidade, indicada para 
Estamparia, Decoração e 
Embalagem. Disponível em várias 
medidas e modelos. Vendido ao 
metro

SKU: FITTAFRIS0001. Categories: Fita Tafetá, Fitas, Fitas e Elásticos. Tag: Fita 
Tafetá.

Adifafe, Lda. © 2021 . Todos os direitos reservados

https://adifafe.pt/loja/fita-tafeta-riscas-cores/
https://adifafe.pt/loja/fita-tafeta-riscas-cores/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fitas-e-elasticos/fitas/fita-tafeta/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fitas-e-elasticos/fitas/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fitas-e-elasticos/
https://adifafe.pt/etiqueta-produtos/fita-tafeta/
https://adifafe.pt/etiqueta-produtos/fita-tafeta/


Fita Vivo Cores
A Fita Vivo Cores é uma fita de 
qualidade, disponível em várias 
medidas e modelos. Vendido ao 
metro

SKU: FITVIVCOR0001. Categories: Fita Vivo, Fitas, Fitas e Elásticos. Tag: Fita Vivo.

Adifafe, Lda. © 2021 . Todos os direitos reservados

https://adifafe.pt/loja/fita-vivo-cores/
https://adifafe.pt/loja/fita-vivo-cores/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fitas-e-elasticos/fitas/fita-vivo/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fitas-e-elasticos/fitas/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fitas-e-elasticos/
https://adifafe.pt/etiqueta-produtos/fita-vivo/


Fita Vivo Lurex
A Fita Vivo Lurex é uma fita de 
qualidade, disponível em várias 
medidas e modelos. Vendido ao 
metro

SKU: FITVIVLUR0001. Categories: Fita Vivo, Fitas, Fitas e Elásticos. Tag: Fita Vivo.

Adifafe, Lda. © 2021 . Todos os direitos reservados

https://adifafe.pt/loja/fita-vivo-lurex/
https://adifafe.pt/loja/fita-vivo-lurex/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fitas-e-elasticos/fitas/fita-vivo/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fitas-e-elasticos/fitas/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fitas-e-elasticos/
https://adifafe.pt/etiqueta-produtos/fita-vivo/


Giz para marcação de 
vestuário
0,50 € s/ Iva O Giz para marcação 
de vestuário é um produto de 
qualidade Industrial. Vendido à 
unidade

SKU: GIZVEST. Categories: Componentes, Giz. Tag: Giz.

Peso 200 kg

Dimensões (C x 
L x A)

15 × 9 × 5 cm

Adifafe, Lda. © 2021 . Todos os direitos reservados

https://adifafe.pt/loja/giz-para-marcacao-de-vestuario/
https://adifafe.pt/loja/giz-para-marcacao-de-vestuario/
https://adifafe.pt/loja/giz-para-marcacao-de-vestuario/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/componentes/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/componentes/giz/
https://adifafe.pt/etiqueta-produtos/giz/


Ilhós 10mm
Os nossos Ilhós 10mm são 
produzidos sob altíssimos padrões 
de qualidade industrial de 
qualidade. Vários modelos e cores 
disponíveis. Em sacos de 1000 
unids.

SKU: ILH00010M0001. Categories: Acessórios, Ilhós, Ilhós Plástico. Tag: Ilhós.

Adifafe, Lda. © 2021 . Todos os direitos reservados

https://adifafe.pt/loja/ilhos-10mm/
https://adifafe.pt/loja/ilhos-10mm/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/acessorios/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/acessorios/ilhos/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/acessorios/ilhos/ilhos-plastico/
https://adifafe.pt/etiqueta-produtos/ilhos/


Ilhós 12mm
Os nossos Ilhós 12mm são 
produzidos sob altíssimos padrões 
de qualidade industrial de 
qualidade. Vários modelos e cores 
disponíveis. Em sacos de 1000 
unids.

SKU: ILH00012M0001. Categories: Acessórios, Ilhós, Ilhós Plástico. Tag: Ilhós.

Adifafe, Lda. © 2021 . Todos os direitos reservados

https://adifafe.pt/loja/ilhos-12mm/
https://adifafe.pt/loja/ilhos-12mm/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/acessorios/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/acessorios/ilhos/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/acessorios/ilhos/ilhos-plastico/
https://adifafe.pt/etiqueta-produtos/ilhos/


Ilhós 15mm
Os nossos Ilhós 15mm são 
produzidos sob altíssimos padrões 
de qualidade industrial de 
qualidade. Vários modelos e cores 
disponíveis. Em sacos de 1000 
unids.

SKU: ILH00015M0001. Categories: Acessórios, Ilhós, Ilhós Plástico. Tag: Ilhós.

Adifafe, Lda. © 2021 . Todos os direitos reservados

https://adifafe.pt/loja/ilhos-15mm/
https://adifafe.pt/loja/ilhos-15mm/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/acessorios/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/acessorios/ilhos/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/acessorios/ilhos/ilhos-plastico/
https://adifafe.pt/etiqueta-produtos/ilhos/


Ilhós 18mm
Os nossos Ilhós 18mm são 
produzidos sob altíssimos padrões 
de qualidade industrial de 
qualidade. Vários modelos e cores 
disponíveis. Em sacos de 1000 
unids.

SKU: ILH00018M0001. Categories: Acessórios, Ilhós, Ilhós Plástico. Tag: Ilhós.

Adifafe, Lda. © 2021 . Todos os direitos reservados

https://adifafe.pt/loja/ilhos-18mm/
https://adifafe.pt/loja/ilhos-18mm/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/acessorios/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/acessorios/ilhos/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/acessorios/ilhos/ilhos-plastico/
https://adifafe.pt/etiqueta-produtos/ilhos/


Ilhós em latão
15,00 € – 40,00 € s/ Iva Os nossos 
Ilhós em latão são ilhós 
perfurantes, permitindo assim a 
perfuração direta na peça. Vendido 
em sacos de 1000 unids.

SKU: ILH. Categories: Acessórios, Ilhós, Ilhós Metálicos. Tag: Ilhós.

Diâmetro 10 mm, 12 mm, 15 mm, 18 mm, 8 mm

Adifafe, Lda. © 2021 . Todos os direitos reservados

https://adifafe.pt/loja/ilhos-em-latao/
https://adifafe.pt/loja/ilhos-em-latao/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/acessorios/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/acessorios/ilhos/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/acessorios/ilhos/ilhos-metalicos/
https://adifafe.pt/etiqueta-produtos/ilhos/
https://adifafe.pt/diametro/10-mm/
https://adifafe.pt/diametro/12-mm/
https://adifafe.pt/diametro/15-mm/
https://adifafe.pt/diametro/18-mm/
https://adifafe.pt/diametro/8-mm/


Ilhós free níquel
15,00 € – 52,50 € s/ Iva Os nossos 
Ilhós free níquel são ilhós 
perfurantes, permitindo assim a 
perfuração direta na peça. Vendido 
em sacos de 1000 unids.  

SKU: ILHMET. Categories: Acessórios, Ilhós, Ilhós Metálicos. Tag: Ilhós.

Diâmetro 10 mm, 12 mm, 15 mm, 18 mm, 20 mm, 8 mm

Adifafe, Lda. © 2021 . Todos os direitos reservados

https://adifafe.pt/loja/ilhos-free-niquel/
https://adifafe.pt/loja/ilhos-free-niquel/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/acessorios/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/acessorios/ilhos/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/acessorios/ilhos/ilhos-metalicos/
https://adifafe.pt/etiqueta-produtos/ilhos/
https://adifafe.pt/diametro/10-mm/
https://adifafe.pt/diametro/12-mm/
https://adifafe.pt/diametro/15-mm/
https://adifafe.pt/diametro/18-mm/
https://adifafe.pt/diametro/20-mm/
https://adifafe.pt/diametro/8-mm/


Linha 100% Algodão 40/2 
Meio Branco
2,20 € s/ Iva A Linha 100% Algodão 
40/2 Cru é uma linha de qualidade 
reconhecida, com um ponto de 
tensão de quebra dos mais altos 
do mercado. Disponível em todas 
as nossas 2000 cores do catálogo. 
Cone com 5.000m

SKU: LA40CRU. Categories: Fios e Linhas, Linha 100% Algodão, Linhas. Tags: 
100% Algodão, Algodão, Linha.

Peso 0.2 kg

Adifafe, Lda. © 2021 . Todos os direitos reservados

https://adifafe.pt/loja/linha-100-algodao-40-2-meio-branco/
https://adifafe.pt/loja/linha-100-algodao-40-2-meio-branco/
https://adifafe.pt/loja/linha-100-algodao-40-2-meio-branco/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fios-e-linhas/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fios-e-linhas/linhas/linha-100-algodao/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fios-e-linhas/linhas/
https://adifafe.pt/etiqueta-produtos/100-algodao/
https://adifafe.pt/etiqueta-produtos/algodao/
https://adifafe.pt/etiqueta-produtos/linha/


Linha 100% Polyester 40/2 
Branco
1,00 € s/ Iva A Linha 100% 
Polyester 40/2 Cru é uma linha de 
qualidade reconhecida, produzida 
em polyester e com um ponto de 
tensão de quebra superior. Cone 
com 5.000m

SKU: L40BRC. Categories: Fios e Linhas, Linha 100% Polyester, Linhas. Tags: 
100% Polyester, Linha, Polyester.

Peso 0.2 kg

Adifafe, Lda. © 2021 . Todos os direitos reservados

https://adifafe.pt/loja/linha-100-polyester-40-2-branco-2/
https://adifafe.pt/loja/linha-100-polyester-40-2-branco-2/
https://adifafe.pt/loja/linha-100-polyester-40-2-branco-2/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fios-e-linhas/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fios-e-linhas/linhas/linha-100-polyester/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fios-e-linhas/linhas/
https://adifafe.pt/etiqueta-produtos/100-polyester/
https://adifafe.pt/etiqueta-produtos/linha/
https://adifafe.pt/etiqueta-produtos/polyester/


Linha 100% Polyester 40/2 
Cores
1,25 € s/ Iva A Linha 100% 
Polyester 40/2 Cru é uma linha de 
qualidade reconhecida, produzida 
em polyester e com um ponto de 
tensão de quebra superior. Cone 
com 5.000m Quantidade mínima 
de compra: 1 caixa - 12 cones

SKU: L40COR. Categories: Fios e Linhas, Linha 100% Polyester, Linhas. Tag: 
Elástico.

Cor
Amarelo, Azul, Azulão, Castanho claro, Cor-de-Rosa, Laranja

, Lilás, Verde Lima, Vermelho

Adifafe, Lda. © 2021 . Todos os direitos reservados

https://adifafe.pt/loja/linha-100-polyester-40-2-cores-2/
https://adifafe.pt/loja/linha-100-polyester-40-2-cores-2/
https://adifafe.pt/loja/linha-100-polyester-40-2-cores-2/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fios-e-linhas/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fios-e-linhas/linhas/linha-100-polyester/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fios-e-linhas/linhas/
https://adifafe.pt/etiqueta-produtos/elastico/
https://adifafe.pt/cor/amarelo/
https://adifafe.pt/cor/azul/
https://adifafe.pt/cor/azulao/
https://adifafe.pt/cor/castanho-claro/
https://adifafe.pt/cor/cor-de-rosa/
https://adifafe.pt/cor/laranja/
https://adifafe.pt/cor/lilas/
https://adifafe.pt/cor/verde-lima/
https://adifafe.pt/cor/vermelho/


Linha 100% Polyester 40/2 
Cru
0,95 € s/ Iva A Linha 100% 
Polyester 40/2 Cru é uma linha de 
qualidade reconhecida, produzida 
em polyester e com um ponto de 
tensão de quebra superior. Cone 
com 5.000m

SKU: L40CRU. Categories: Fios e Linhas, Linha 100% Polyester, Linhas. Tags: 
100% Polyester, Linha, Polyester.

Peso 0.2 kg

Adifafe, Lda. © 2021 . Todos os direitos reservados

https://adifafe.pt/loja/linha-100-polyester-40-2-cru/
https://adifafe.pt/loja/linha-100-polyester-40-2-cru/
https://adifafe.pt/loja/linha-100-polyester-40-2-cru/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fios-e-linhas/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fios-e-linhas/linhas/linha-100-polyester/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fios-e-linhas/linhas/
https://adifafe.pt/etiqueta-produtos/100-polyester/
https://adifafe.pt/etiqueta-produtos/linha/
https://adifafe.pt/etiqueta-produtos/polyester/


Linha 100% Polyester 40/2 
Preto
1,25 € s/ Iva A Linha 100% 
Polyester 40/2 Preto é uma linha 
de qualidade reconhecida, 
produzida em polyester e com um 
ponto de tensão de quebra 
superior. Cone com 5.000m

SKU: L40PRT. Categories: Fios e Linhas, Linha 100% Polyester, Linhas. Tags: 
100% Polyester, Linha, Polyester.

Peso 0.2 kg

Adifafe, Lda. © 2021 . Todos os direitos reservados

https://adifafe.pt/loja/linha-100-polyester-40-2-preto/
https://adifafe.pt/loja/linha-100-polyester-40-2-preto/
https://adifafe.pt/loja/linha-100-polyester-40-2-preto/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fios-e-linhas/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fios-e-linhas/linhas/linha-100-polyester/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/fios-e-linhas/linhas/
https://adifafe.pt/etiqueta-produtos/100-polyester/
https://adifafe.pt/etiqueta-produtos/linha/
https://adifafe.pt/etiqueta-produtos/polyester/


Molas de Pressão Baby 
Grow Aro /Capa 
Acabamento Free Níquel
As nossas Molas de Pressão Baby 
Grow Aro /Capa Acabamento Free 
Níquel são produzidas sob 
altíssimos padrões de qualidade 
industrial de qualidade. Várias 
medidas, modelos e cores 
disponíveis. Em sacos de 1000 
unids.

SKU: MOLPRSBAB0004. Categories: Acessórios, Molas, Molas Metálicas. Tag: 
Molas.

Adifafe, Lda. © 2021 . Todos os direitos reservados

https://adifafe.pt/loja/molas-de-pressao-baby-grow-aro-capa-acabamento-free-niquel/
https://adifafe.pt/loja/molas-de-pressao-baby-grow-aro-capa-acabamento-free-niquel/
https://adifafe.pt/loja/molas-de-pressao-baby-grow-aro-capa-acabamento-free-niquel/
https://adifafe.pt/loja/molas-de-pressao-baby-grow-aro-capa-acabamento-free-niquel/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/acessorios/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/acessorios/molas/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/acessorios/molas/molas-metalicas/
https://adifafe.pt/etiqueta-produtos/molas/


Molas de Pressão Baby 
Grow Aro /Capa 
Acabamento latão
As nossas Molas de Pressão Baby 
Grow Aro /Capa Acabamento latão 
são produzidas sob altíssimos 
padrões de qualidade industrial de 
qualidade. Várias medidas, 
modelos e cores disponíveis. Em 
sacos de 1000 unids.

SKU: MOLPRSBAB0003. Categories: Acessórios, Molas, Molas Metálicas. Tag: 
Molas.

Adifafe, Lda. © 2021 . Todos os direitos reservados

https://adifafe.pt/loja/molas-de-pressao-baby-grow-aro-capa-acabamento-latao/
https://adifafe.pt/loja/molas-de-pressao-baby-grow-aro-capa-acabamento-latao/
https://adifafe.pt/loja/molas-de-pressao-baby-grow-aro-capa-acabamento-latao/
https://adifafe.pt/loja/molas-de-pressao-baby-grow-aro-capa-acabamento-latao/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/acessorios/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/acessorios/molas/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/acessorios/molas/molas-metalicas/
https://adifafe.pt/etiqueta-produtos/molas/


Molas de Pressão Baby 
Grow Aro /Capa 
Acabamento Ouro Velho
As nossas Molas de Pressão Baby 
Grow Aro /Capa Acabamento Ouro 
Velho são produzidas sob 
altíssimos padrões de qualidade 
industrial de qualidade. Várias 
medidas, modelos e cores 
disponíveis. Em sacos de 1000 
unids.

SKU: MOLPRSBAB0005. Categories: Acessórios, Molas, Molas Metálicas. Tag: 
Molas.

Adifafe, Lda. © 2021 . Todos os direitos reservados
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Molas de Pressão Baby 
Grow Aro /Capa Branco
As nossas Molas de Pressão Baby 
Grow Aro /Capa Branco são 
produzidas sob altíssimos padrões 
de qualidade industrial de 
qualidade. Várias medidas, 
modelos e cores disponíveis. Em 
sacos de 1000 unids.

SKU: MOLPRSBAB0001. Categories: Acessórios, Molas, Molas Metálicas. Tag: 
Molas.

Adifafe, Lda. © 2021 . Todos os direitos reservados
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Molas de Pressão Baby 
Grow Aro /Capa Cores
As nossas Molas de Pressão Baby 
Grow Aro /Capa Cores são 
produzidas sob altíssimos padrões 
de qualidade industrial de 
qualidade. Várias medidas, 
modelos e cores disponíveis. Em 
sacos de 1000 unids.

SKU: MOLPRSBAB0002. Categories: Acessórios, Molas, Molas Metálicas. Tag: 
Molas.

Adifafe, Lda. © 2021 . Todos os direitos reservados
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Molas de Pressão Baby 
Grow Aro /Capa Prata 
Oxidada
As nossas Molas de Pressão Baby 
Grow Aro /Capa Prata Oxidada são 
produzidas sob altíssimos padrões 
de qualidade industrial de 
qualidade. Várias medidas, 
modelos e cores disponíveis. Em 
sacos de 1000 unids.

SKU: MOLPRSBAB0007. Categories: Acessórios, Molas, Molas Metálicas. Tag: 
Molas.

Adifafe, Lda. © 2021 . Todos os direitos reservados
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Molas de Pressão Baby 
Grow Aro /Capa Prata Velha
As nossas Molas de Pressão Baby 
Grow Aro /Capa Prata Velha são 
produzidas sob altíssimos padrões 
de qualidade industrial de 
qualidade. Várias medidas, 
modelos e cores disponíveis. Em 
sacos de 1000 unids.

SKU: MOLPRSBAB0006. Categories: Acessórios, Molas, Molas Metálicas. Tag: 
Molas.

Adifafe, Lda. © 2021 . Todos os direitos reservados
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Molas FA 12mm
As nossas Molas FA 12mm são 
produzidas sob altíssimos padrões 
de qualidade industrial de 
qualidade. Vários modelos e cores 
disponíveis. Em sacos de 1000 
unids.

SKU: MOLFA012M0001. Categories: Acessórios, Molas, Molas Plásticas. Tag: Molas
.

Adifafe, Lda. © 2021 . Todos os direitos reservados
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Molas FA 14mm
As nossas Molas FA 14mm são 
produzidas sob altíssimos padrões 
de qualidade industrial de 
qualidade. Vários modelos e cores 
disponíveis. Em sacos de 1000 
unids.

SKU: MOLFA014M0001. Categories: Acessórios, Molas, Molas Plásticas. Tag: Molas
.

Adifafe, Lda. © 2021 . Todos os direitos reservados

https://adifafe.pt/loja/molas-fa-14mm/
https://adifafe.pt/loja/molas-fa-14mm/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/acessorios/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/acessorios/molas/
https://adifafe.pt/categoria-produtos/acessorios/molas/molas-plasticas/
https://adifafe.pt/etiqueta-produtos/molas/


Molas FA 15mm
As nossas Molas FA 15mm são 
produzidas sob altíssimos padrões 
de qualidade industrial de 
qualidade. Vários modelos e cores 
disponíveis. Em sacos de 1000 
unids.

SKU: MOLFA015M0001. Categories: Acessórios, Molas, Molas Plásticas. Tag: Molas
.

Adifafe, Lda. © 2021 . Todos os direitos reservados
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Molas FA 17mm
As nossas Molas FA 17mm são 
produzidas sob altíssimos padrões 
de qualidade industrial de 
qualidade. Vários modelos e cores 
disponíveis. Em sacos de 1000 
unids.

SKU: MOLFA017M0001. Categories: Acessórios, Molas, Molas Plásticas. Tag: Molas
.

Adifafe, Lda. © 2021 . Todos os direitos reservados
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Molas Plásticas 12mm
As nossas Molas Plásticas 12mm 
são produzidas sob altíssimos 
padrões de qualidade industrial de 
qualidade. Vários modelos e cores 
disponíveis. Em sacos de 1000 
unids.

SKU: MOLPLA12M0001. Categories: Acessórios, Molas, Molas Plásticas. Tag: Molas
.

Adifafe, Lda. © 2021 . Todos os direitos reservados
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Molas Plásticas 15mm
As nossas Molas Plásticas 15mm 
são produzidas sob altíssimos 
padrões de qualidade industrial de 
qualidade. Vários modelos e cores 
disponíveis. Em sacos de 1000 
unids.

SKU: MOLPLA15M0001. Categories: Acessórios, Molas, Molas Plásticas. Tag: Molas
.

Adifafe, Lda. © 2021 . Todos os direitos reservados
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Produto exemplo testes 
Loja
1,00 € 0,50 € s/ Iva
CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: • 
O bloqueio da dobradiça trava o 
movimento antes da 
hiperextensão • O nosso composto 
exclusivo de borracha Duratac 
oferece maior durabilidade e uma 
aderência sem precedentes na 
sola e na proteção anti-fricção. • 
Um design medial fino mantém-no 
perto da mota com proteção anti-
fricção Duratac a dar aderência • A 
estrutura rebaixada coloca o pé 
mais baixo e mais perto do pedal • 
Biqueira fina para fácil mudança e 
um perfil geral mais fino • Sola 
substituível 

SKU: L40BRC-1. Category: Acessórios.
Tags: 100% Polyester, Linha, Polyester
.

Peso 0.1 kg

Adifafe, Lda. © 2021 . Todos os direitos reservados
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Saco Silicone
O Saco Silicone é um produto de 
qualidade Industrial. Vendido à 
unidade

SKU: ACESSO0000002. Categories: Acessórios, Componentes, Outros. Tag: 
Saco Silicone.

Adifafe, Lda. © 2021 . Todos os direitos reservados
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Velcro Colante
O Velcro Colante é um velcro 
industrial de qualidade, Várias 
medidas, modelos e cores 
disponíveis. Vendido ao metro

SKU: VELCOL0000001. Categories: Acessórios, Fita Aderente Colante, Fitas 
Aderentes. Tag: Velcro.

Adifafe, Lda. © 2021 . Todos os direitos reservados
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Velcro de Coser
O Velcro de Coser é um velcro 
industrial de qualidade, Várias 
medidas, modelos e cores 
disponíveis. Vendido ao metro. 
Quantidade mínima: 25 metros

SKU: VELCRO_COSER. Categories: Acessórios, Fita Aderente para Coser, 
Fitas Aderentes. Tag: Velcro.

Adifafe, Lda. © 2021 . Todos os direitos reservados
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