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A Norma Lâminas e Estiletes, sempre inovando,
trouxe ao mercado a Linha Alimentícia, que é
a evolução da Linha de Segurança. Formada
por estiletes de segurança, possui aditivo
antimicrobiano, que proporciona ao produto
maior higiene. As lâminas desta linha são em aço
inox e toda matéria-prima utilizada é atóxica.
A eficiência do aditivo, comprovada em laborató-
rio, garante que, mesmo em contato
com bactérias, o estilete se mantenha livre de
contaminação. Estas vantagens, somadas à
qualidade da Norma, fazem destes estiletes
ferramentas adequadas para a utilização na
indústria alimentícia.
Como as novidades por aqui não param, a Norma
acaba de lançar a linha Magnética, composta
por estiletes magnéticos, que possuem todos os
atributos da linha alimentícia, com o diferencial
do aditivo magnético, que possibilita a detecção
do material, caso ocorra eventual acidente e
o estilete magnético venha a ser processado
juntamente com os insumos do processo
produtivo alimentício.

Todos os componentes metálicos 
como mola, lingueta e lâminas são 
em aço inox, que são ideais para 
operações em ambientes refrigera-
dos e úmidos.

A eficiência do aditivo comprovada 
em laboratório, garante que mesmo 
em contato com bactérias, o
estilete mantenha-se livre de
contaminação.

O aditivo magnético possibilita a 
detecção do material, caso ocorra 
eventual acidente e o estilete mag-
nético venha a ser processado junta-
mente com os insumos do processo 
produtivo alimentício.



ALIMENTÍCIA

ESTILETE RETRÁTIL 
NORMA RP41

SKU 00.235

LÂMINA INDICADA:
Trapezoidal Inox

Estilete de segurança fabricado em termo-
plástico com proteção antimicrobiana e em-
punhadura ergonômica. Lâmina trapezoidal 
de aço inox com exposição de 1cm e retorno 
automático. Recomendado para trabalhos 
leves em materiais como papelão, plástico e 
papel. Indicado para indústria alimentícia e 
química.

www.norma.ind.br



ALIMENTÍCIA

ESTILETE RETRÁTIL 
NORMA RP42

SKU 00.286

LÂMINA INDICADA:
Trapezoidal Inox

Estilete de segurança fabricado em termo-
plástico com proteção antimicrobiana e em-
punhadura ergonômica. Lâmina trapezoidal 
de aço inox com exposição de 2cm e retorno 
automático. Recomendado para trabalhos 
leves em materiais como papelão, plástico e 
papel. Indicado para indústria alimentícia e 
química.

www.norma.ind.br



ALIMENTÍCIA

ESTILETE BICO DE PATO
NORMA BP32

SKU 00.021

LÂMINA INDICADA:
Lâmina Refile Inox 43x22x040mm

Estilete de segurança fabricado em termo-
plástico com proteção antimicrobiana. Em-
punhadura ergonômica e lâmina retangular 
de aço inox. Lingueta em aço inox e lâmina 
oculta. Recomendado para trabalhos leves 
em materiais como filme plástico, fita de 
arquear, fitilho e sacaria. Indicado para 
indústria alimentícia e química.

www.norma.ind.br



ALIMENTÍCIA

ESTILETE BICO DE PATO
NORMA BP35

SKU 00.139

LÂMINA INDICADA:
Lâmina Refile Inox 43x22x040mm

Estilete de segurança fabricado em termo-
plástico com proteção antimicrobiana. Em-
punhadura ergonômica e lâmina retangular 
de aço inox. Lingueta em aço inox e lâmina 
oculta. Recomendado para trabalhos pesa-
dos em materiais como filme plástico, fita 
de arquear, fitilho e sacaria. Indicado para 
indústria alimentícia e química.

www.norma.ind.br



ALIMENTÍCIA

ESTILETE NORMA GV31

SKU 16.024

Estilete de segurança fabricado em ter-
moplástico com proteção antimicrobia-
na e lâmina fixa de aço inox. Recomen-
dado para trabalhos leves em materiais 
como filme plástico, fitilho e papel. 
Indicado para indústria alimentícia e 
química.

www.norma.ind.br

ESTILETE NORMA GV32 

SKU 06.001

Estilete de segurança fabricado em ter-
moplástico com proteção antimicrobia-
na e lâmina fixa de aço inox. Recomen-
dado para trabalhos leves em materiais 
como filme plástico e fitilho. Indicado 
para indústria alimentícia.



ALIMENTÍCIA

ESTILETE NORMA GV33

SKU 06.002

Estilete de segurança fabricado em ter-
moplástico com proteção antimicrobia-
na e lâmina fixa de aço inox. Recomen-
dado para trabalhos leves em materiais 
como filme plástico, fitilho e papel. 
Indicado para indústria alimentícia.

www.norma.ind.br

LÂMINA TRAPEZOIDAL
INOX MSG

SKU 06.006

Lâmina trapezoidal em aço inox. Afia-
ção em dois ângulos. Recomendada 
para trabalhos leves em materiais 
como borracha, papelão e plástico. 
Indicada para indústria alimentícia e 
química.



MAGNÉTICA

ESTILETE BICO DE PATO
NORMA BP65

SKU 00.231

LÂMINA INDICADA:
Lâmina Refile Inox 43x22x040mm

Estilete de segurança fabricado em termo-
plástico com proteção antimicrobiana e adi-
tivo magnético. Empunhadura ergonômica e 
lâmina retangular de aço inox. Lingueta em 
aço inox e lâmina oculta. Recomendado 
para trabalhos pesados em materiais como 
filme plástico, fita de arquear, fitilho e saca-
ria. Indicado para indústria alimentícia.

www.norma.ind.br
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