
 
 

 
Corda Náutica 
 
Características - Corda de alta qualidade fabricado com 
fibras ou filamentos finos 100% nylon. Oferece uma 
grande resistência. Para a pesca, navegação campismo, 
etc. Fabricado em 8 e 16 trança 
 
Medidas – 6, 8, 10, 12, 14 e 16 mm 
 

 

   

                 

 

Fio de sisal 
 
Características – Fibras Têxteis duras fornecidas pelas 
folhas de diversas plantas da família dos Agaves, 
cultivada em alguns países tropicais da América e da 
África. Fios utilizados no comércio, indústria, etc.  
 
Medidas –  1, 2 e 3  Cabos 
 

Corda sisal 
 
Características – Cordas para a pesca, navegação, 
embalagem, tec. Fabricado em 3 e 4 cordões. 
Apresentadas em rolos standard 
 
Medidas – 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 14, 28 e 30 mm 

Corda elástica 
 
Características – Corda de alta qualidade fabricada com fios de 
elástico torcidos. Com grande variadade de aplicações desde o 
campismo, toldes de carroçarias, desporto, etc… 
 
Medidas – 6, 8, 10, 12, 14, e 16 



 
       

  

 

    
 

        
 

Fio de ráfia 
 
Características – Fio produzido a partir da ráfia e  
utilizados no comércio, indústria, uso doméstico, 
embalagem etc.  
 
Medidas –  Diversas 

Fio alinhamento 
 
Características – Fabricado com 
monofilamentos polietileno, em 3 e 4 
cordões torcidos, várias cores. Em rolos 
standard. Destinadas para a construção, 
pesca, navegação, uso doméstico, etc 
 
Medidas – 1,5 mm 

Corda enleia 
 
Características – Fabricadas com 
monofilamentos HDPE, em 3 e 4 cordões, 
várias cores e diâmetros. Em rolos standard. 
Destinadas para a pesca, navegação, 
construção, uso doméstico, etc 
 
Medidas – 3, 4, 5 e 6 mm 

Corda polietileno 
 
Características – Fabricadas com monofilamentos HDPE, em 3 
e 4 cordões, várias cores e diâmetros. Em rolos standard. 
Destinadas para a pesca, navegação, construção, etc 
 
Medidas – 6, 8, 10, 12, 14, 16 e 20 



 

                    
 

             

           
 

               

 
Fio macarrão ou atadeiro 
 
Características – Fio em pvc utilizado na 
agricultura para atar vinhas, arvores, etc... 
 
Apresentação – Meadas ou rolos 

 
Fio do norte (linho) 
 
Características – Fio fabricado em linho 
utilizado na indústria de carnes, embalagem e 
decoração, industria, etc… 
 
Medidas – 6, 8 e 10 

 
Fios de nylon p/estores 
 
Características – Fio fabricado em nylon 
utilizado na indústria de carnes, embalagem e 
decoração, industria, etc… 
 
Medidas – Várias 

 
Fios de algodão 
 
Características – Fio fabricado em algodão 
utilizado na indústria de carnes, embalagem e 
decoração, etc… 
 
Medidas – Várias 


