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Mô tả sản phẩm:
Lưỡi thước crôm cứng có in số 
nổi được phủ lớp chống gỉ sét, dễ đọc 
Trọng lượng nhẹ, Tay cầm bằng nhựa 
Chiều dài: 305mm. Mã đặt hàng: STL-046-086

12” Thước vuông kết 
hợp cán cầm nhựa 
46-012
 

Mô tả sản phẩm:
Lưỡi thước phủ lớp crôm cứng 
chống gỉ sét. Thước vuông 12” bề mặt 
thước được cải tiến cho độ chính xác cao 
Mũi vạch gắn sẵn vào tay kéo dễ cho đánh dấu bề mặt 
Dễ nhìn, cán cầm làm bằng đồng thau cứng tăng tính bền 
Chiều dài: 305mm. Mã đặt hàng: Chiều dài: 305mm. Mã đặt hàng: STL-046-087

12” Thước vuông kết 
hợp cán cầm nhựa 
46-028
 

30m Bật mực và mực Stanley 47-465

Mô tả sản phẩm:
Bật mực làm bằng nhựa cứng 
chắc chắn, hộp mực nằm 
bên trong bật mực, Tay 
quay bằng thép, dây 
căng mực dài 100 căng mực dài 100 
feet (30m). Mã 
đặt hàng: STL-047-026
 

Mô tả sản phẩm:
Kích cỡ: nhỏ, nhẹ, dễ sử 
dụng, gồm cả bật mực và lọ 
mực. Hình dáng: màu vàng, tay 
quay màu đen, có móc treo. Được làm từ 
nhựa tổng hợp nên độ chắc chắn cao, khó vỡ.
Mã đặt hàng: Mã đặt hàng: STL-476-062
 

50” Bật mực 47-672

Mô tả sản phẩm:
Kích cỡ: nhỏ, nhẹ, bền, tốt, dễ sử dụng.
Hình dáng: màu vàng, tay quay màu 
đen, có móc treo. Được làm từ nhựa 
tổng hợp nên độ chắc chắn cao, khó vỡ.
Mã đặt hàng: STL-472-054

Bật mực 47-200

Mô tả sản phẩm:
Mã sản phẩm: 63770. 
Mã đặt hàng: SHI-637-011
Kích thước: 1000x15 mm
Độ dày: 0.5 mm. 
Trọng lượng: 64 gram
Gọn nhẹ, tiện lợi, Gọn nhẹ, tiện lợi, 
dễ dàng sử dụng
Xuất xứ: Shinwa - Nhật bản

1m Thước lá gấp 
63770
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Mô tả sản phẩm:
Mã sản phẩm: 78605. Mã đặt hàng: SHI-786-013. Kích thước: 1000x
15 mm. Độ dày: 3.0 mm. Trọng lượng: 67 gram. Thích hợp trong nhiều 
lĩnh vực đo đạc, gọn, tiện lợi, dễ dàng sử dụng

1m Thước lá gấp 78605

Mô tả sản phẩm:
Mã sản phẩm: 77964. Mã đặt hàng: SHI-779-017. Kích thước: 180 x 76
x 45.5 mm. Trọng lượng: 115 gam

15m Bật mực 77964

4.5m Quả dọi 660gram 
SF-16 KDS

Mô tả sản phẩm:

Quả dọi KDS dễ dàng cố định trên các bề mặt như gỗ hay kim loại
Sử dụng dễ dàng và chính xác trong việc căng chỉnh
Quả dọi có trọng lượng 400 gram
Sản phẩm có xuất xứ từ Nhật Bản 
Mã đặt hàng: KDS-016-045


