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Microservice :há 40 anos na vanguarda da tecnologia.Pioneira na fabricação de CDs no Hemisfério Sul, sempre
se preocupou em introduzir no mercado produtos inovadores e voltados para os mercados mais exigentes.
Contando com moderno centro de distribuição em  São Paulo além de Unidades Industriais e de Distribuição
em Manaus, a Microservice incorpora em seus produtos e serviços os mais altos padrões internacionais de
qualidade, o que garante excelência em tudo o que faz.

São nove unidades de negócios: Optical Media, Sales and Distribution, Plastics, Printing, Imaging, Office,
Tools,Logistics e New Business. A Microservice tem na multiplicidade de negócios e na busca de soluções, um
diferencial competitivo.São produtos de qualidade incomparável,marcas tradicionais e exclusivas além de
tecnologia de ponta.

Buscar novas oportunidades com a marca do pioneirismo. Surpreender superando limites e expectativas,
acreditando ser possível fazer cada vez melhor. Cumprir com ética e transparência as expectativas dos
clientes.Este é o nosso compromisso.
Buscar, Surpreender e Cumprir: palavras simples que transformadas em metas tornaram-se os valores que
norteiam a estratégia de negócios daMicroservice.

Soluções Concretas

Valores



A Microservice fornece os melhores produtos para escritório, através de sólidas parcerias com as mais importantes
marcas mundiais, tais como os grampeadores Rapid e os tradicionais papéis para desenho e impressão
Schoellershammer.

A OLFA é a lider mundial em estiletes, cortadores, facas, lâminas e acessórios
profissionais. Desde 1956, quando a OLFA introduziu o conceito do estilete de 
lâmina destacável, que foi inspirado nos tabletes de chocolate, a demanda por
seus produtos de alta qualidade aumenta a cada dia no mundo todo. A OLFA
hoje, fabrica mais de 100 tipos de ferramentas de corte de precisão desenhadas
e produzidas baseadas nas necessidades dos seus consumidores: costureiras,
indústria profissional, adeptos da Bricolagem, entre outros.

Há 40 anos lidando com papéis especiais, a Microservice desenvolveu know-
how neste tipo de produto. A linha de papéis vegetais Schoellershammer e
Microprint, são referências internacionais e o mais novo integrante da família de
papéis, o Papel Fotográfico Inkjet Microcolor é a última tecnologia para
imprimir fotos e imagens em alta resolução com qualidade profissional.

Depois de mais de 50 anos de inovação, a Tarifold tem o orgulho de ser líder em
produtos para organização de documentos. A Tarifold possui a mais ampla
gama de produtos para organização de papel disponível no mercado. Produtos
perfeitamente dimensionados para as necessidades diárias dos modernos
espaços de trabalho.

A Rapid é a empresa sueca que lidera mundialmente o segmento de
grampeadores, destaca-se pela alta qualidade, durabilidade e resistência de
seus produtos. Em sua linha estão diversos modelos, manuais e elétricos, para 
escritório, embalagem, acabamento gráfico e serigrafia.
A linha de produtos Rapid se destaca pela ergonomia, design e durabilidade e 
por oferecer a ferramenta certa para qualquer tipo de necessidade de
grampeamento.

R
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A Especialista Mundial em grampeamento
A Isaberg Rapid AB é uma empresa Sueca. Está presente no mercado global e
comercializa os seus produtos em mais de 140 países. Somos uma empresa que se
especializou, desde 1936, em oferecer soluções completas para os mais diversos
mercados em ferramentas para grampear.

A nossa ampla experiência e constante procura por inovações, permite-nos reconhecer e satisfazer as necessidades 
dos nossos cliente. A nossa posição como líder mundial é garantida através do contínuo desenvolvimento de novos
produtos e na melhoria dos já existentes. A nossa liderança de mercado é consolidada pela qualidade que asseguramos,
derivada do controle da produção nas nossas fábricas na Suécia, na China e na França.
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A importância do comprometimento
ambiental, dia a dia

Não é simples descrever a relevância do trabalho da Isaberg Rapid em prol do meio ambiente. Naturalmente, a empresa
está certificada com a Norma ISO 14000, mas existem muito mais coisas acontecendo, e em vários níveis - desde a opção
individual de cada trabalhador, em se deslocar para o trabalho de bicicleta, em vez de usar o automóvel, até novas
pesquisas que levam à exclusão de substâncias nocivas no processo fabril. Porque trabalhar ativamente não é como
olharmos para o que foi feito e sentir satisfação com o investimento no mais moderno e ecológico equipamento para
pintura e cromagem (o que nós, evidentemente, fizemos).Ao invés disso, é uma questão de efetuar melhorias diárias, bem
como manter-se atualizado sobre o que acontece no desenvolvimento ambiental e na legislação vigente.

POLÍTICA AMBIENTAL DA RAPID
Como fabricante de produtos para grampear, a Isaberg Rapid AB deverá estar entre as empresas de vanguarda no que diz
respeito às questões ambientais. Nós devemos nos focar no desenvolvimento ecológico sustentável e assumir a
responsabilidade pelo futuro ambiental, com soluções financeiras sólidas e adequadas.

ISTO SIGNIFICA:
�Atuar de acordo com a legislação, decretos, orientações e outras exigências que respeitem o meio ambiente.
�Atuar com o objetivo de reduzir e prevenir a poluição e dirigir esforços no sentido de efetuar melhorias constantes.
�Utilizar matérias-primas e energia de forma eficiente e consciente.
�Reduzir o uso de substâncias perigosas, eliminando-as ou substituindo por outras menos nocivas.



FM22

FMC10

Soon ST 26/6

E15/12E28 E360

HD70 HD110

90EC 5050e 5080e

escolha certa

Soon PL 26/6 Soon Pl nº10 Soon HP Soon SR

Seja qual for o aspecto considerado - custo, facilidade de manuseio ou aparência - é sempre importante fazer a
escolha certa. Em uma utilização profissional, onde se grampeia ou perfura em grande quantidade, os modelos mais
avançados são os mais recomendados. Mas, se você utiliza um grampeador ou perfurador ocasionalmente, então é
melhor optar pelos modelos mais simples. Muitas pessoas dão grande importância a um design arrojado, outros
procuram somente o melhor desempenho. Com isto em mente, nós dividimos os nossos produtos em famílias, de 
acordo com a forma com que eles suprem as necessidades dos diferentes perfis. Em resumo, nós simplificamos para
você fazer a escolha certa.

S50 S30

FREEZE

F30

E26E3

H31 HD9

Fazendo a

20E 20EX
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E14E12

DUAX ®

FMC20 FMC25+ FMC40

K45 K1 K1 TEXTILE

105E 106E

SP

CLASSIC
Todos os que procuram grampeadores, perfuradores ou alicates que combinem a
pureza das suas linhas com o mais alto nível de qualidade, encontram isto na linha 
Classic. O alicate mais vendido do mundo, o K1, que surgiu em 1942, exemplifica o
que de melhor possui a linha Classic - Qualidade, tradição e durabilidade.

SUPREME
A linha Supreme é uma coleção exclusiva para quem deseja incorporar a seu
escritório um equipamento Top de linha em design e tecnologia. A linha Supreme
conta com modelos que contemplam as últimas inovações técnicas - Super Flat
Clinch e Press Less . Veja mais na página 4.TM TM

FASHION
A nossa linha de grampeadores, perfuradores e alicates Fashion possuem um
design moderno e qualidade muito acima da média dos equipamentos da mesma
categoria de preço. O desempenho e a alta qualidade, tornam estes produtos
perfeitos para uso doméstico e em Home-offices.

SOON
Uma linha de grampeadores, perfuradores e extratores de grampos com
jovem e atrativo. Extremamente populares entre jovens e estudantes.

design

ECONOMY
Grampeadores atraentes, simples e com a melhor relação custo benefício para
qualquer tipo de aplicação doméstica ou corporativa.

HEAVY DUTY
Os nossos grampeadores e alicates Heavy duty foram desenvolvidos para
proporcionar extrema capacidade e durabilidade, capazes de resistir às exigências 
de uma utilização profissional e intensa. O DUAX, único que grampeia de 2 a 170
folhas sem trocar de grampo, é perfeito para as aplicações mais exigentes.

GRAMPEADORES ELÉTRICOS
A nossa extensa linha de grampeadores elétricos conta com equipamentos para
todos os tipos de aplicação, desde pequenos grampeadores para uso individual 20E
até grampeadores de grande porte para uso industrial. A nossa mais moderna
inovação, 5080E, carregado por cassete, pode grampear até 80 folhas com o
mínimo esforço e sem emitir ruídos.

VALUE PACK
Com 2000 grampos coloridos

FAMÍLIA RAPID | 6



-30%-40%

NOVO!

Diferentes formas de grampear
e perfurar

A Rapid está neste ramo há mais de 70 anos. Durante este tempo, os nossos esforços foram sempre dirigidos para a
inovação. A Rapid é uma empresa especializada, que estabelece novos padrões no grampeamento e na perfuração -
desde o alicate K1, que ha mais de seis décadas depois de lançado, continua a ser o alicate de grampear mais vendido
no mundo, até o grampeador Duax ®, recém lançado, que pode grampear de 2 a 170 folhas com o mesmo grampo.
Agora, com a introdução de duas novas tecnologias - Super Flat Clinch e Press Less , estamos convencidos que
iremos novamente estabelecer os padrões do mercado. Conheça estas novidades:

A NOSSA TECNOLOGIA SUPER FLAT CLINCH  , patenteada, 
reduz o efeito amontoado dos cantos grampeados em até 40%,
que é mais do que qualquer outro fabricante conseguiu. Assim,
documentos que normalmente encheriam 10 pastas de arquivo,
desta maneira cabem em apenas 6. E porque a tecnologia Super 
Flat clinch é tão eficiente, você pode deixar as pilhas de
documentos grampeados na sua mesa sem eles escorregarem, e
cairem. Além disso, os grampos totalmente planos não arranham a
sua mesa. A tecnologia Super Flat Clinch está disponível na nova
família de grampeadores Supreme e no modelo Freeze.

TM TM

TM

TM

A RAPID INVENTOU A TECNOLOGIA DE GRAMPEAMENTO
PLANO (FLAT CLINCH) há muitos anos. Os grampeadores de
grampeamento plano tradicional reduzem o efeito amontoado dos
cantos dos papéis grampeados em até 30%. O grampeador
elétrico, clássico, Rapid 65E, e os modelos eletrônicos 5050e e
5080e, são exemplos típicos de grampeadores Rapid que utilizam
esta tecnologia de grampeamento plano.

NOVO!

A NOSSA INOVADORA TECNOLOGIA PRESS LESS
significa que se faz menos força quando se grampeia ou perfura.
Por exemplo, você precisa de 50% menos força para lidar com 30
folhas, do que com o método tradicional. Isto faz da Press Less a
mais eficaz tecnologia de redução de esforço presente no
mercado.

TM

TM

ALFINETAR. Alguns de nossos grampeadores permitem a rolagem
da bigorna. De um lado grampeia da maneira tradicional, rodando
para o outro lado, pode-se alfinetar documentos. Alfinetar, também
conhecido como grampeamento temporário, é uma alternativa à
utilização de clipes de papel.

PREGAR. Vários grampeadores também podem ser utilizados
como martelos de grampear. Abra o grampeador a 180º e está
pronto para pregar notícias em quadros, ou mesmo colocar uma
peça nova de tecido.

DUAX ®, grampeador que grampeia de 2 a 170 folhas usando
apenas um tamanho de grampo. O grampeador Duax corta o
excesso de grampo, adaptando-o à espessura do documento.

7 | DADOS TÉCNICOS
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NOVO!

Novo!
Nova tecnologia revolucionária

GRAMPEADOR DE MESA
SUPREME

9 | GRAMPEAR



S50
A maior capacidade de grampeamento

Código. Código de barras Embalagem Cor
61113 7313461484016 Caixa Preto/Grafite

24/6-8,
26/6-8

55 mm50 folhas

2-50 folhas
usando o mesmo

GRAMPEAR | 10

(ALTA CAPACIDADE)

O Rapid S50 preenche todas as exigências dos escritórios modernos. Grampeador
compacto, que grampeia de 2 a 50 folhas sem maiores dificuldades, usando o mesmo
grampo. Não interessa quantas folhas você quer grampear, vai obter sempre resultados
perfeitos. A tecnologia patenteada Super Flat Clinch, em conjunto com a inovadora
característica by-pass, permite reduzir o efeito amontoado das pilhas de papéis
grampeadas, reduzindo em 40% a pilha de papel. O inteligente e elegante grampeador
S50 possui toda estrutura em aço, revestido com uma resistente camada de plástico 
ABS e base de borracha, para maior precisão. O Rapid S50 possui design coordenado
com o perfurador SP30 Press Less.
Deverá ser usado o grampo 26/6 e 24/6 para grampear até 30 folhas e o 26/8 e 24/8
para grampear até 50 folhas.

tipo de grampo



Press Less

Grampeiecom 50%
menos esforço

GRAMPEADOR DE MESA
SUPREME

TM

Código. Código de barras Embalagem Cor
61112 7313461462014 Caixa Preto/Grafite

24/6,
26/6

83 mm30 folhas

Porque utilizar mais força do que preciso ? O Rapid S30 combina a inovadora
tecnologia Press Less de redução de esforço, com a tecnologia Super Flat Clinch
que permitem realizar o grampeamento mais plano possível sem esforço ou ruído. A
tecnologia Super Flat Clinch permite grampear até 30 folhas de papel com um grampo
comum (26/6) e, ao mesmo tempo, reduzir as pilhas de papel em 40%. O
surpreendente Rapid S30 é todo de metal, com base de borracha e capacidade para
uma carga completa de grampos. Possui design coordenado com o perfurador SP 30
Press Less .

S30 - Tecnologia silenciosa Press Less TM

TM

TM

TM
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NOVO!

Código. Código de barras Embalagem Cor
60538
60539
60537
60541
60540

7313464184012
7313461840119
7313461840126
7313461840157
7313461840164

Blister
Blister
Blister
Blister
Blister

Branco
Preto
Azul
Verde
Rosa

24/6,
26/6

82 mm30 folhas

O Freeze está na vanguarda da categoria. O Rapid Freeze eleva o conceito de
grampeamento a outro nível. Este grampeador atraente e moderno será o novo objeto
de destaque da sua mesa, o acessório alinhado ao escritório moderno. Com
capacidade de carregar um pente completo de grampos, possui a tecnologia
patenteada Super Flat Clinch™, que permite grampear até 30 folhas e, em simultâneo,
reduzir o espaço ocupado em cerca de 40%.

FREEZE - Na Vanguarda

GRAMPEAR | 12



GRAMPEADOR DE MESA
FASHION
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-30% com GRAMPEAMENTO PLANO

Código. Código de barras Embalagem Cor
60519 7313462565004 Caixa Preto

24/6,
26/6

55 mm30 folhas

O grampeador F30, com o seu design ergonômico e construção robusta em aço,
grampeia com perfeita precisão. A função de grampeamento plano permite reduzir o
espaço, assim como o custo, tornando as pilhas de papel grampeados 30% mais finas.
O F30 utiliza grampos 26/6 comuns para grampear até 30 folhas.

F30
Grampeador Flat Clinch para até 30 folhas
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Código. Código de barras Embalagem Cor
14994
14915

7313468208011
7313468208028

Caixa
Caixa

Preto Phantom
Prata Brilhante

24/6,
26/6

80 mm30 folhas

Grampeador de metal com base e empunhadura em borracha e mecanismo de
grampeamento em aço cromado. Capacidade de grampeamento 50% maior do que os
grampeadores da mesma categoria disponíveis no mercado, até 20 folhas. Ideal para 
uso em casa e/ou no escritório. Design coordenado com os perfuradores FMC.

FM22 - Grampeador em metal



GRAMPEADOR DE MESA
CLASSIC

Código. Código de barras Embalagem Cor
60518 7313468882006 Caixa Preto

24/6,
26/6

86 mm20 folhas

O Grampeador Rapid K45 foi melhorado. Conjuga robustez de construção com 
inovação. O novo K45 possui um extrator de grampos acoplado ao corpo do 
grampeador, que é acionado pelo simples toque de um botão.. Capacidade de 
carga de um pente de grampos completo. Pode grampear ou alfinetar.

K45 - Grampedor de metal com extrator

15 | GRAMPEAR
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Código. Código de barras Embalagem Cor
14944 7313466873006 Blister Branco-sortido

24/6, 26/6

55 mm20 folhas

Grampeador com corpo em plástico ABS resistente e mecanismo de grampeamento 
em aço, grampeia até 20 folhas. Possui bigorna em aço temperado e ajustável para
grampear ou alfinetar. Disponível em atraente estojo que vem com 2.000 grampos
coloridos 26/6. Design jovem e moderno, inspirado nas últimas tendências da moda.

SoonST - Grampeador moderno

GRAMPEADOR DE MESA
SOON



GRAMPEADOR DE MESA
ESCRITÓRIO

Código. Código de barras Embalagem Cor
14823 7313468521004 Caixa Preto

24/6, 26/6

65 mm15 folhas

Grampeador econômico, corpo em metal cromado e pintado com empunhadura e pés
em plástico ABS. Possui a função grampear e alfinetar.

E3 - Grampeador compacto em metal

Código. Código de barras Embalagem Cor
14824 7313465980002 Caixa Preto

24/6, 26/6

320 mm20 folhas

O Rapid E15 permite criar as suas próprias brochuras. O longo alcance permite
grampear no meio de todos os tipos de papéis. O E15 é um grampeador metálico com
capacidade de carga completa, fácil de usar, com empunhadura em plástico ABS
resistente. Também pode alfinetar.

E15 - Para encadernar (Brochura)

Código. Código de barras Embalagem Cor
60516 7313465979105 Caixa Preto

24/6, 26/6

86 mm20 folhas

O Grampeador Rapid E14 tem capacidade para uma tira completa de grampos e é
fácil de usar. Durável, com corpo todo em metal. Permite grampear e alfinetar.

E14 - Maior capacidade de carga

17 | GRAMPEAR

Código. Código de barras Embalagem Cor
14993 7313465304204 Caixa Preto

24/6, 26/6

55 mm20 folhas

Grampeador executivo de excelente qualidade e design arrojado. Produzido em aço
pintado e com empunhadura em plástico ABS de alta resistência e durabilidade, com
mecanismo de grampeamento todo em aço cromado.

E12 - Grampeador em metal



Código. Código de barras Embalagem Cor
14995 7313468539009 Caixa Preto

24/6, 26/6

75 mm20 folhas

Grampeador executivo de excelente qualidade e design arrojado. Produzido em plástico
ABS de alto brilho e de alta resistência, com mecanismo de grampeamento todo em aço
cromado.

E28 - Maior capacidade e elegância

GRAMPEAR | 18

Código. Código de barras Embalagem Cor
14992
14991

7313468540104
7313468540111

Blister
Blister

Sea blue (Azul)
Flame red (Vermelho)

24/6, 26/6

55 mm20 folhas

Grampeador executivo de excelente qualidade e design moderno e arrojado. Produzido
em plástico ABS TRANSLÚCIDO de alta resistência e durabilidade, com mecanismo
de grampeamento todo em aço cromado.

E26 - Design elegante e moderno

Código. Código de barras Embalagem Cor
60515 7313461982116 Caixa Preto

24/6, 26/6

55 mm20 folhas

Grampeador com design arrojado fabricado em plástico ABS de alta resistência. Para
meia tira de grampo.

E360 - Design arrojado



ALICATES  |  CLASSIC

Código. Código de barras Embalagem Cor
14635 7313465205013 Caixa Cromado

24/6-8+, 26/6-8+

56 mm

TEXTEIS

O mesmo design do K1, mas produzido para usar o grampo RAPID No. 43 super fino,
ideal para todos os tipos de trabalhos com têxteis, profissionais ou domésticos.

K1 Textil - Para grampear em tecidos

Código. Código de barras Embalagem Cor Tipo
14114
14113

7313465106020
7313465106013

Caixa
Caixa

Cromado 26/6
24/6Cromado

do no mundo e o favorito das floriculturas. É a escolha óbvia para
zéns e escritórios. Bigorna ajustável que facilita a colocação do
antialérgico. Grampeia até 50 folhas.

   is vendido do mundo

55 mm

43/8

T E X T I L E

50 folhas

19 | GRAMPEAR
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Código de barras Embalagem Cor
1 63 7313465403105 Caixa Cromado

73/6-12

65 mm70 folhas

eforçado com parada de dedo. Possui vários tipos de bigornas diferentes que
mente fixadas com dois parafusos. A bigorna reta é padrão e serve para as
es mais comuns, a bigorna em espada é útil para aplicações onde necessite
a grampear.

1 - Para alta capacidade

ALICATE  |  HEAVY DUTY

H EAV Y DU T Y



ALICATES  |  SOON

Código. Código de barras Embalagem Cor
14943 7313466871002 Blister Branco-Sortido

No 10

51 mm15 folhas

Grampeador alicate ergonômico que utiliza grampos número 10. Possui corpo em
plástico ABS resistente e mecanismo de grampeamento em aço, grampeia até 15
folhas. Disponível em atraente estojo que vem com 2.000 grampos coloridos nº 10.
Design jovem e moderno, inspirado nas últimas tendências da moda.

Soon PL - Para grampos nº 10

21 | GRAMPEAR

Código. Código de barras Embalagem Cor
60517 7313461919006 Blister Branco-sortido

O Rapid Soon PL No. 24/26-6 é um alicate com corpo em plástico ABS, resistente
a impactos e mecanismo em aço. Utiliza grampos 26/6. Corpo branco com cor de
destaque na empunhadura. Disponível em blisters com 2000 grampos coloridos.
Possui design coordenado com a restante família Soon.

Soon PL - Para grampos 26/6

24/6, 26/6

51 mm20 folhas
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EXTRATORES DE GRAMPO

Código. Código de barras Embalagem Cor
14941 7313466872108 Blister Branco-Sortido

Extrator de grampo com design moderno e fácil de usar. Design jovem e moderno,
inspirado nas últimas tendências da moda.

Soon SR - Caneta extratora de grampos



H EAV Y DU T Y

GRAMPEADOR HEAVY DUTY

Código. Código de barras Embalagem Cor
14946 7313462814065 Caixa Preto/Cromado

23/8-10, 9/8-10

53 mm2-70 folhas

O HD70 é um grampeador altamente resistente e com desenho compacto o que faz
dele ideal para escritórios e home-office. Possui carregamento superior para os
grampos tipo 9 ou 23. Grampeia até 70 folhas e com profundidade de grampeamento
ajustável até 53 milímetros.

Grampeador Heavy Duty para 70 folhas
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H EAV Y DU T Y

Código. Código de barras Embalagem Cor
60520 7313460808165 Caixa Preto/Cromado

23/8-15, 9/8-14

66 mm

Um grampeador resistente de carregamento frontal com alta resistência para grampos
9 e 23. O mecanismo da alavanca permite ao usuário grampear até 110 folhas com
pouco esforço. A profundidade de grampeamento pode ser ajustada para até 66
milímetros com um simples movimento.

10-110 folhas H EAV Y DU T Y

Código. Código de barras Embalagem Cor
14592
14591

7313462640015
7313462640312

Caixa
Caixa

Branco/Preto
Preto

9/8-14

85 mm

Um grampeador reforçado que com grampos de 14 mm, grampeia 110 folhas de papel
de 80 g/m². O HD9 tem sistema de carregamento fácil e vem com uma haste de
manutenção para facilitar a remoção de grampos presos ou não usados. Design
robusto em metal com base e corpo com acabamento em pintura eletrostática.
Limitador ajustável.

HD9 - Grampeador Heavy Duty exclusivo

110 folhas

HD70

Grampeador Heavy Duty para 110 folhas
HD110
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Código. Código de barras Embalagem Cor
14914 7313466983019 Caixa Prata/Laranja

60 mm2-170  folhas

O revolucionário grampeador para serviço pesado Duax® É um novo conceito em
tecnologia. O grampeador Duax® utiliza somente um grampo que possibilita grampear
2 ou 170 folhas sem trocar de grampo. Produzido em aço de alta qualidade com
empunhadura em plástico ABS, possui a função Flat Clinch, que possibilita um
grampeamento plano das folhas.

DUAX - Grampeador Heavy Duty único

Grampos Duax 



GRAMPEADOR ELETRICO

Código. Código de barras Embalagem Cor
14487 7313468753023 Caixa Branco/Preto

66/6 e 26/6

102 mm50 folhas

O 106E é um grampeador com multiplas funcionalidades. Além de possuir as mesmas
funções do 105E, possibilita o grampeamento em lombada e o grampeamento em loop
(Com acessório não incluso). Foi concebido especialmente para facilitar o
grampeamento de brochuras.
Acompanha base móvel de trabalho, pedal e visor de proteção.

106E - Bandeja para encadernação
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Código. Código de barras Embalagem Cor
14488 7313469429033 Caixa Branco

60 mm

Grampeador elétrico de carregamento frontal com bigorna e profundidade de
grampeamento ajustáveis. Grampeamento através de motor magnético o que o torna 
muito mais rápido (cerca de 1/100 seg) e permite uma freqüência de grampeamentos
maior. Adapta-se bem na copiadora do escritório. Acompanha almofada de borracha na
sua base.

90EC - Pulso Magnético

Código. Código de barras Embalagem Cor
14587 7313468704025 Caixa Branco/Preto

102 mm50 folhas

Um grampeador elétrico robusto para escritórios e indústrias (embalagem). Dois ou
mais grampeadores podem ser conectados em série com a adição de um cabo de fibra
óptica que permite um grampeamento simultâneo. Os grampeadores são
seqüencialmente controlados e, portanto, não sobrecarregam a rede. Possui
tecnologia de controle eletrônico patenteado e amortecimento pneumático o que
proporcionam uma operação em seqüência agradável e silenciosa. O 105E permite
ajuste da força de grampeamento e da profundidade. O grampeamento pode ser
realizado através do sistema automático ou com o acoplamento de um pedal.

105E - Pode ser conectado em série

E L E C T R I C

66/6 e 26/6

E L E C T R I C

66/6 e 26/6

E L E C T R I C30 folhas
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Código. Código de barras Embalagem Cor
54033 7313463017007 Caixa Cinza/Preto

24/6,
26/6

10 mm20 folhas

Com um design futurístico, cores da moda e a última tecnologia, este competente
grampeador é o futuro. O 20E é a versão à pilhas. Grampeia até 20 folhas.

20E - À Pilha

Código. Código de barras Embalagem Cor
54031 7313463018011 Caixa Cinza/Azul

24/6,
26/6

10 mm20 folhas

Com um design futurístico, cores da moda e a última tecnologia, este competente
grampeador é o futuro. O 20EX é a versão com fonte de energia. Grampeia até 20
folhas.

20EX - À Pilha e com adaptador elétrico

Código. Código de barras Embalagem Cor
14880 7313469932106 Caixa Branco/Azul

0-50 mm50 folhas

Grampeador eletrônico com carregamento por cartucho (5.000 grampos, mesmo tipo
de grampo, independentemente do número de folhas). Com garantia para 500.000
operações de grampeamento (as peças que podem se desgastar são substituídas com
cada novo cartucho). Profundidade de grampeamento ajustável e grampeamento exato
de até 50 folhas. Carregamento simples. Exigência de recarga indicada bem antes do
término dos grampos. Ação extremamente silenciosa e de baixa vibração. Um cartucho
incluído.

5050e - Capacidade para 50 folhas

Código. Código de barras Embalagem Cor
14821 7313469934100 Caixa Preto/Cinza

0-50 mm80 folhas

Grampeador eletrônico com carregamento por cartucho (5.000 grampos, mesmo tipo
de grampo, independentemente do número de folhas). Com garantia para 500.000
operações de grampeamento (as peças que podem se desgastar são substituídas com
cada novo cartucho). Profundidade de grampeamento ajustável e grampeamento exato
de até 80 folhas. Carregamento simples. Exigência de recarga indicada bem antes do
término dos grampos. Ação extremamente silenciosa e de baixa vibração. Um cartucho
incluído.

5080e - Capacidade para 80 folhas

5050
Cassete

5050
Cassete



80 mm30 folhas

NOVO!

PERFURADORES
SUPREME

Press Less TM

Código. Código de barras Embalagem Cor
61115 7313461273016 Caixa Preto/Grafite

Porque utilizar mais força do que preciso ? O Rapid SP30 é um perfurador elegante e
ergonômico, com estrutura em aço, para perfurar com precisão. A tecnologia silenciosa
Press Less permite perfurar até 30 folhas de papel com apenas 50% do esforço
necessário quando se utilizam outros perfuradores tradicionais. O Rapid SP30 tem
design coordenado com todos os grampeadores da nova linha Supreme.

SP30 - Perfurador Press LessTM

TM

27 | PERFURAR
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80 mm10 folhas

Código. Código de barras Embalagem Cor
14916 7313468353025 Caixa Prata metálico

Perfurador compacto para escolas e escritórios, perfura até 10 folhas. Alça e corpo em
metal pintado com base em plástico facilmente removível para esvaziamento do
reservatório. Guia de metal graduado para diversos tipos de papel (A4, carta, oficio,
A5). Possui função trava que facilita o armazenamento travando a alça para baixo
quando o produto não está em uso. Design coordenado com os grampeadores FM 22.

FMC10 - Perfurador de metal compacto

80 mm20 folhas

Código. Código de barras Embalagem Cor
14917 7313468354022 Caixa Prata Metálico

Perfurador compacto para escolas e escritórios, perfura até 20 folhas. Alça e corpo em
metal pintado com base em plástico facilmente removível para esvaziamento do
reservatório. Guia de metal graduado para diversos tipos de papel (A4, carta, oficio,
A5). Possui função trava que facilita o armazenamento travando a alça para baixo
quando o produto não está em uso. Design coordenado com os grampeadores FM 22.

FMC20 - Perfurador de metal

PERFURADORES
DE METAL

PERFURAR
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Código. Código de barras Embalagem Cor
14918 7313468355029 Caixa Prata Brilhante

30 folhas 80 mm

Perfurador compacto para escolas e escritórios, perfura até 30 folhas. Alça e corpo em
metal pintado com base em plástico facilmente removível para esvaziamento do
reservatório. Guia de metal graduado para diversos tipos de papel (A4, carta, oficio,
A5). Possui função trava que facilita o armazenamento travando a alça para baixo
quando o produto não está em uso. Design coordenado com os grampeadores FM 22.

FMC25+ - Perfurador de metal forte

Código. Código de barras Embalagem Cor
14919 7313468356026 Caixa Prata Brilhante

Perfurador compacto para escolas e escritórios, perfura até 40 folhas. Alça e corpo em
metal pintado com base em plástico facilmente removível para esvaziamento do
reservatório. Guia de metal graduado para diversos tipos de papel (A4, carta, oficio,
A5). Possui função trava que facilita o armazenamento travando a alça para baixo
quando o produto não está em uso. Design coordenado com os grampeadores FM 22.

FMC40 - Perfurador de metal potente

40 folhas 80 mm
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PERFURADORES
ESCRITÓRIO

80 mm12 folhas

Código. Código de barras Embalagem Cor
14942
54032

7313466870401
7313466870005

Caixa
Blister

Branco - Sortidos
Branco - Sortidos

Perfurador moderno, atraente e compacto.  Alça em plástico ABS reforçado e corpo 
em metal pintado com base em plástico facilmente removível para esvaziamento do
reservatório. Guia de metal graduado para diversos tipos de papel(A4, carta, oficio,
A5). Possui função trava que facilita o armazenamento travando a alça para baixo
quando o produto não está em uso. Disponível em atraente estojo plástico. Design
jovem e moderno, inspirado nas últimas tendências da moda.

Soon HP - Perfurador moderno

PERFURAR
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PISTOLAS

Código. Código de barras Embalagem Grampos
20510450 7313465104507 Blister Rapid Nº 13

Grampeador extremamente durável para grampos de arame fino. Adequado para fixar
materiais finos, como plástico, cartão, tecido, tapeçarias e outros trabalhos que
necessitem de grampos curtos.

R23 - Pistolas Extremanente durável

4-8 mm
- Peso: 530 g
- Capacidade: 156 grampos
- Dimensões: L 175 x l 27 x h 115 mm.

13
19

Código. Código de barras Embalagem Grampos
14769 7313460115508 Blister Rapid Nº 13 e pregos 300

Grampeador ergonômico de grande capacidade para grampos de arame fino e pregos.
Mecanismo em aço. Ideal para trabalhos difíceis que precisem do uso de grampos e
pregos, fixando têxteis, lonas, peles, molduras,redes etc.

R83 - Grampeia e prega

- Peso: 380 g
- Capacidade: 156 grampos ou 90 pregos
- Dimensões: L 175 x l 30 x h 150 mm.

6-14 mm 15 mm

13
19
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Código. Código de barras Embalagem Grampos
14933 7313465106501 Blister Rapid Nº 13

Grampeador eficaz para grampos de arame fino. Ferramenta para profissionais
exigentes. Recomendado para fixar têxteis, lonas, pele, molduras etc.

R33 - Potência ajustável

6-14 mm
13
19

Código. Código de barras Embalagem Grampos
14128 7313465957219 Blister Rapid Nº 140

Grampeador eficaz para grampos de arame largo. Ferramenta para profissionais
exigentes. Recomendado para fixar têxteis, lonas, pele, molduras etc.

R34 - Maior capacidade de penetração

6-14 mm
4
11
140

Código. Código de barras Embalagem Grampos
14788 7313469444005 Blister 106

O novo grampeador pistola 156 é a ferramenta ideal para todo o tipo de trabalho.
Possui trava de segurança e utiliza grampos 106/6-8.

R156 - Pistola para grampos padrão

6 - 8 mm
106

- Peso: 820 g
- Capacidade: 156 grampos
- Dimensões: L 175 x l 30 x h 150 mm.

- Peso: 820 g
- Capacidade: 84 grampos
- Dimensões: L 175 x l 30 x h 150 mm.

- Peso: 530 g
- Capacidade: 156 grampos
- Dimensões: L 175 x l 27 x h 115 mm.



CONSUMÍVEIS

Código. Código de barras Embalagem
60893

14990
14905

7313463705003

7313467105014
7313469026034

6mm Galvanizados, caixa 5M

6mm Galvanizados, caixa 1M - 20 caixas
8+mm Galvanizados, caixa 5M

Os grampos Rapid 26 são utilizados na maioria dos
grampeadores Rapid de escritório.

Grampos comuns Rapid 26

6 mm          2-20 folhas
8+ mm          10-50 folhas

Código. Código de barras Embalagem Cor
14939 7313466808008 26/6 - 1M Sortidos

Os grampos coloridos da linha SOON vão se tornar a última
moda nos escritórios. São 4 cores envolventes
coordenadas com as cores da linha de grampeadores,
perfurador e extrator.

Grampos SOON No 10

4 mm          2-10 folhas

Código. Código de barras Embalagem Cor
14940 7313466823001 26/6 -1M Sortidos

Os grampos coloridos da linha SOON vão se tornar a última 
moda nos escritórios. São 4 cores envolventes coordenadas
com as cores da linha de grampeadores, perfurador e extrator.

Grampos SOON No 26

6 mm          2-20 folhas

Código. Código de barras Embalagem
14870 7313469024016 6 mm Galv., caixa 5M

Os grampos Rapid 24 podem também ser utilizados nos
grampeadores Rapid de escritório.

Grampos comuns Rapid 24

6 mm          2-20 folhas

Código. Código de barras Embalagem
14672 7313469066030 6mm Galv., caixa 5M

Os grampos Rapid 66 são utilizados na maioria dos
grampeadores elétricos Rapid.

Grampos RAPID 66/6 R

E L E C T R I C

6 mm 2-20 folhas
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Código. Código de barras Embalagem

14699
24133

24134
7313469009143
7313469009037

7313469009051
12mm Galv., caixa 1M
10mm Galv., caixa 5M

14mm Galv., caixa 5M
14137 7313469009181 20mm Galv., caixa 1M

Os grampos Rapid 9 são utilizados nos grampeadores
Heavy Duty.

Grampos RAPID 9

H EAV Y DU T Y

10 mm
12 mm
14 mm
20 mm

40 - 70 folhas
60 - 90 folhas

80 - 110 folhas
140 - 170 folhas

Código. Código de barras Embalagem
60521 7313463725100 8mm Galv., caixa 1M

Os grampos Rapid 23 são utilizados nos grampeadores
Heavy Duty.

Grampos HD RAPID 23 

H EAV Y DU T Y

8 mm
10 mm
15 mm

10-40 folhas
40-70 folhas

80-120 folhas

Código. Código de barras Embalagem
14642 7313469073038 10mm Galv., caixa 5M

Os grampos Rapid 73 são utilizados nos Alicates Rapid
HD31. Galvanizados.

Grampos RAPID 73

H EAV Y DU T Y

10 mm 10–40 folhas

Código. Código de barras Embalagem
14920 7313468083007 Galvanizados, caixa 1M

Os grampos Rapid DUAX® são únicos. Foram
desenvolvidos para uso nos grampeadores Rapid DUAX® .

Grampos RAPID DUAX

20 mm                        2–170 folhas

Código. Código de barras Embalagem
14928 7313469935008 Galvanizados, caixa 5M

Cassete 5050 com 5000 grampos, para o grampeador
Rapid 5050e.

RAPID 5050 Cassette

2-50 folhas

Código. Código de barras Embalagem
14825 7313469937002 Galvanizados, caixa 5M

Cassete 5080 com 5000 grampos, para o grampeador
Rapid 5080e.

RAPID 5080 Cassette

2-80 folhas

Código. Código de barras Embalagem
14765 7313469008016 16 mm, caixa com 1M

Pregos para marcenaria. Disponíveis em versão com cabeça
pequena ( Rapid Nº 3 00), para trabalhos leves.

Pregos RAPID 300
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60522
60523

7313463725209
7313463881103

10mm Galv., caixa 1M
15mm Galv., caixa 1M

Código. Código de barras Embalagem
14630 7313469043024 8mm Galv., caixa 10M

Grampo especial de arame fino para grampeamento de
tecidos sem causar dano às fibras.

Grampos RAPID 43

8 mm TEXTIL

T E X T I L E

*Imagens meramente ilustrativas.
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