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NP EN ISO 9001:2008
Sistema de Gestão da Qualidade
NP EN ISO 14001:2004
Sistema de Gestão Ambiental

As facas ICEL são produzidas de acordo com
as nomas da qualidade
ISO 8442-1:197,ISO 8442-2:1997 e ISO 8442-5:2004

Produto certificado pela NSF nos E.U.A.
A NSF Internacional é uma organização independente,
sem fins lucrativos, não governamental, empenhada
em proteger a saúde pública, segurança alimentar e
meio ambiente, Fundadad em 1944, a NFS é atualmente
líder mundial no desenvolvimento de normas e certificação
de produtos.

A tecnologia Microbam consiste numa proteção
antibacteriana integrada para produtos sólidos,
revestimentos e fibras. A proteção antibacteriana
Microbam confere aos produtos um nivel extra de
proteção contra micróbios prejudiciais, como, por
exemplo, as bactérias, o bolor e o míldio, que
provocam manchas, odores e deterioração do produto 

Porque o futuro se prepara hoje
e a Dal Pino traz a você



Faca para picar

243242 3027.20 - 26

Faca para desossar

3923.15242 243

Faca para desossar

243242 3139.13

Faca para desossar

3199.15

243242241 244 245 246

Faca para desossar

3199.18243242

Faca para desossar

Faca para desossar

3855.15

3855.13

243242

243242

Faca para desossar

1447.15243242

Faca para desbastar

3512.20243242

246245



242 3100.20 - 26 - 30 - 36243

243242

Faca de talho

3044.15243242

Faca para desossar

272

Faca para esfolar

3746.15

283243242 245 246

Faca de talho

Faca para suino com furo

3602.20

Faca de talho

3602.20283243242 245 246

3918.15283243241 244 246

Faca de talho

3181.26 - 30

Faca de talho

3181.26 - 30283281 284 286

Faca para desbastar

3504.25243242



Faca de talho

273272 274 3111.27 - 32

Fuzil Universal ou Chaira

9834.25 - 30943942

Conjunto para Crianças

44C.KIDS.04

Faca de chefe, lâmina estreita

233 3027.20 - 26 - 30



Sempre atento às necessidade no mercado a Icel e a DalPino
desenvolveu uma pedra de afiar para agregar ainda mais valor à

sua linha de facas e chairas profissionais

Ao utilizar a pedra de afiar pela primeira vez, deixe por 10 minutos
num recipiente com água fria, ao afiar coloque em um suporte próprio

para a pedra evitando que ela se mova no processo.
ao manusear, tem sempre perto um pouco de água para garantir a

umidade da pedra, isto permite temperaturas menor e retira as limalhas de ferro
os movimentos tem de ser da faca inteira na pedra, ao aparecer rebarba no

lado oposto, é o momento de afiar do outro lado.

Afiador de faca Bobet

Maquina de afiar Supreme Razor_3S

Mós de Afiação

83050 9834.25 - 30

91002

91003

Mós de Desbastes 91029



ESPESSURA = 0,560 mm
LARGURA = 19,000  mm

ESPESSURA = 0,450 mm
LARGURA =  15,880 mm

e
ESPESSURA = 0,550 mm
LARGURA =  15,880 mm

3/4” - 3 dentes por polegada

3/4” - 6 dentes por polegada 5/8” - 6 dentes por polegada

5/8” - 4 dentes por polegada

INDUSTRIA DE SERRAS DAL PINO LTDA.
Av. Industrial, 1992 - Fone: (11) 4991-3833 - Fax.: (11) 4991-2602

CEP 09080-501 - Bairro Campestre - Santo André - SP - Brasil
dalpino@dalpino.com.br

DAL PINO
ESTE SÍMBOLO GARANTE QUALIDADE

LÂMINAS DE

FITA DE ALTA

QUALIDADE
LÂMINAS DE

FITA DE ALTA

QUALIDADE
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