TESOURAS PROFISSIONAIS

TESOURAS
PROFISSIONAIS
Com lâminas especiais e um design que privilegia a
ergonomia, a linha de Tesouras Professional Tramontina
foi desenvolvida para fazer bonito em salões de
beleza e barbearias. Os modelos trazem a qualidade e
durabilidade do aço inox em lâminas de alta precisão,
que facilitam a produção dos mais diversos estilos de
cortes – estilizados, texturizados, desfiados e muito mais.
Para quem tem a beleza como ofício.

Anéis removíveis

25985/005
789111224550-1

parafuso para
ajuste de pressão

Tesoura para cabelo 5,5”
fio navalha (liso)

amortecedor
de silicone, para
impactos

25986/006
789111224551-8
anéis de silicone
removíveis

apoio fixo para
dedo

Tesoura para cabelo 6”
fio laser (microsserrilhado)

· desenvolvida para os profissionais que desejam cortes
precisos, apresentando microsserrilha nas lâminas,
o que prende a mecha e impede que ela escorregue
· ideal para cortes retos, curtos sem desfiar e para técnica
do pente livre

Possui aneis internos
macios que garantem
maior conforto e precisão.
Para seu conforto, ajuste
facilmente a sua tesoura

· pode ser utilizada em cortes secos ou úmidos
· possui lâminas extremamente afiadas, desenvolvida
para os profissionais que desejam fazer cortes estilizados,
texturizados, que deem movimento e leveza ao corte

Apoio de dedo para
um trabalho mais
confortável.

25987/006
789111224552-5

Tesoura para cabelo 6”
fio desbaste

· apresenta lâminas dentadas que foram desenvolvidas para
profissionais que desejam reduzir o volume dos cortes.
· geralmente utilizada na finalização dos cortes, para dar
acabamento sem diminuir o comprimento dos fios

o apoio para dedo pode
ser removido e usado
no outro cabo.

amortecedor
de silicone, para
impactos

anéis de silicone
removíveis

apoio para dedo
removível e
cambiável

cabo simétrico

25982/005
789111224549-5

Tesoura para cabelo 5,5”
fio desbaste
25980/005
789111224547-1

Tesoura para cabelo 5”
fio navalha (liso)

· pode ser utilizada em cortes secos ou úmidos
· possui lâminas extremamente afiadas, desenvolvidas
para os profissionais que desejam fazer cortes estilizados,
texturizados, que deem movimento e leveza ao corte

Anéis removíveis

· apresenta lâminas dentadas e foi desenvolvida para
profissionais que desejam reduzir o volume dos cortes.
· geralmente utilizada na finalização dos cortes, para dar
acabamento sem diminuir o comprimento dos fios

25981/006
789111224548-8

Tesoura para cabelo 6”
fio laser (microsserrilhado)

· desenvolvida para os profissionais que desejam cortes
precisos, apresentando microsserrilha nas lâminas,
o que prende a mecha e impede que ela escorregue
· ideal para cortes retos, curtos sem desfiar e para técnica
do pente livre

29998/103
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