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QUEM
SOMOS

NORMA ESTILETES, UMA
HISTÓRIA FEITA COM PRECISÃO E
SEGURANÇA EM CADA DETALHE

MISSÃO

Com 45 anos de credibilidade no mercado brasileiro, foi a primeira empresa 
nacional especializada na fabricação e fornecimento de estiletes de segurança 
e lâminas de precisão. Hoje, está presente em todas as regiões
brasileiras e é uma marca sempre lembrada.
Em 2004, a Norma foi pioneira no Brasil ao lançar o estilete de segurança 
Norma RA01, o primeiro estilete de segurança com produção nacional.
Atualmente, possui uma grande diversidade de estiletes e lâminas para 
atender cada demanda e garantir a segurança e a qualidade.
Laboratórios, centros de logística, indústria de alimentos e a cadeia do varejo
são exemplos de setores que preferem as soluções da Norma. Seja qual for a 
sua necessidade em cortes precisos e seguros, a Norma desenvolve e fornece 
o estilete e a lâmina adequados para o uso em diferentes funções.

Prover estiletes, lâminas, raspadores e ambientalmente 
sustentáveis com a melhor relação

 e rebarbadores seguros  
custo-benefício para o cliente.

VISÃO
Ser referência nacional em artigos de cutelaria. Cultivar parcerias duradouras 
com clientes e provedores. Fomentar o desenvolvimento contínuo dos 
colaboradores. Preservar a saúde e a segurança das partes interessadas com 
responsabilidade socioambiental.



SEGURANÇA

ESTILETE RETRÁTIL AR10

SKU 00.050

Estilete retrátil com empunhadura ergonômica e 
lâmina trapezoidal de aço carbono. Recomendado 
para trabalhos leves em materiais como borracha, 
carpete, couro e papelão. Indicado para indústria 
e logística.

www.norma.ind.br



SEGURANÇA

ESTILETE RETRÁTIL 
NORMA RP11

SKU 00.233

LÂMINA INDICADA:
Trapezoidal Norma Plus

Estilete de segurança fabricado em termoplástico 
com empunhadura ergonômica. Lâmina trapezoidal 
de aço carbono com exposição de 1cm e retorno 
automático. Recomendado para trabalhos leves em 
materiais como papelão, plástico e papel. Indicado 
para indústria e logística.

www.norma.ind.br



SEGURANÇA

ESTILETE RETRÁTIL 
NORMA RP12

SKU 00.284

LÂMINA INDICADA:
Trapezoidal Norma Plus

Estilete de segurança fabricado em termoplástico 
com empunhadura ergonômica. Lâmina trapezoidal 
de aço carbono com exposição de 2cm e retorno 
automático. Recomendado para trabalhos leves em 
materiais como papelão, plástico e papel. Indicado 
para indústria e logística.

www.norma.ind.br



SEGURANÇA

ESTILETE RETRÁTIL 
NORMA RP14

SKU 00.290

LÂMINA INDICADA:
Trapezoidal Estendida Norma Plus

Estilete de segurança fabricado em termoplástico 
com empunhadura ergonômica. Lâmina trapezoidal 
de aço carbono com exposição de 4cm e retorno 
automático. Recomendado para trabalhos leves em 
materiais como papelão, plástico e papel. Indicado 
para indústria e logística.

www.norma.ind.br



SEGURANÇA

ESTILETE RETRÁTIL 
NORMA RA12

SKU 05.030

LÂMINA INDICADA:
Trapezoidal Norma Plus

Estilete de segurança fabricado em alumínio 
injetado. Lâmina trapezoidal de aço carbono com 
exposição de 2cm e retorno automático. 
Recomendado para trabalhos pesados em 
materiais como borracha, carpete, couro, papelão 
e piso vinílico. Indicado para indústria e logística.

www.norma.ind.br



SEGURANÇA

ESTILETE RETRÁTIL 
NORMA RA14

SKU 05.031

LÂMINA INDICADA:
Trapezoidal Estendida Norma Plus

Estilete de segurança fabricado em alumínio 
injetado. Lâmina trapezoidal de aço carbono com 
exposição de 4cm e retorno automático. 
Recomendado para trabalhos pesados em 
materiais como borracha, carpete, couro, papelão 
e piso vinílico. Indicado para indústria e l ogística.

www.norma.ind.br



SEGURANÇA

ESTILETE RETRÁTIL 
KDS SA11

SKU 05.003

LÂMINA INDICADA:
Trapezoidal Black

Estilete de segurança fabricado em 
termoplástico com empunhadura 
ergonômica. Lâmina trapezoidal black com 
exposição de 2cm e retorno automático. 
Compartimento com lâmina adicional.  

www.norma.ind.br



SEGURANÇA

ESTILETE RETRÁTIL 
KDS SA12

SKU 05.004
LÂMINA INDICADA:
Trapezoidal Black

Estilete de segurança fabricado em zamac com 
empunhadura ergonômica. Lâmina trapezoidal 
black com exposição ajustável de 1, 1,5 e 2,5cm e 
retorno automático. Compartimento com cinco 
lâminas adicionais. Recomendado para trabalhos 
pesados em materiais como borracha, carpete, 
couro, papelão e piso vinílico. Indicado para 
indústria e logística.    

www.norma.ind.br



SEGURANÇA

ESTILETE RETRÁTIL 
KDS SA14

SKU 05.029

LÂMINA INDICADA:
Trapezoidal Black

Estilete de segurança fabricado em zamac com 
empunhadura ergonômica. Lâmina trapezoidal 
black com exposição de 2cm e retorno 
automático. Compartimento com uma lâmina 
adicional. Recomendado para trabalhos pesados 
em materiais como borracha, carpete, couro, 
papelão e piso vinílico. Indicado para indústria e 
logística.

www.norma.ind.br



SEGURANÇA

ESTILETE NORMA
CP02

SKU 00.022

LÂMINA INDICADA:
38x22x0,30mm

Estilete de segurança fabricado em termoplástico 
com empunhadura ergonômica e lâmina retangular 
de aço carbono. Pino de segurança com retorno 
automático. Recomendado para trabalhos leves em 
materiais como papelão e plástico. Indicado para 
indústria e logística.

www.norma.ind.br



SEGURANÇA

ESTILETE BICO DE PATO
NORMA BP22

SKU 00.013

LÂMINA INDICADA:
43X22X0,40mm

Estilete de segurança fabricado em termoplástico 
com empunhadura ergonômica e lâmina retangular 
de aço carbono. Lingueta em aço inox e lâmina 
oculta. Recomendado para trabalhos leves em  
arquear, fitilho e sacaria. Indicado para indústria e 
logística.

www.norma.ind.br



SEGURANÇA

ESTILETE BICO DE PATO
NORMA BP25

SKU 00.138

LÂMINA INDICADA:
43X22X0,40mm

Estilete de segurança fabricado em termoplástico 
com empunhadura ergonômica e lâmina retangular 
de aço carbono. Lingueta em aço inox e lâmina 
oculta. Recomendado para trabalhos pesados em 
materiais como couro, filme plástico, fita de 
arquear, fitilho e sacaria. Indicado para indústria e 
logística.

www.norma.ind.br



SEGURANÇA

ESTILETE NORMA AC01

SKU 16.020

Estilete de segurança fabricado em termoplástico 
com lâmina de aço carbono. Formato anelar e 
lâmina fixa. Recomendado para trabalhos leves 
em materiais como filme plástico e fitilho. 
Indicado para indústria.

www.norma.ind.br

ESTILETE NORMA GV01

SKU 16.023

Estilete de segurança fabricado em termoplástico 
com lâmina fixa de aço carbono. Recomendado 
para trabalhos leves em materiais como filme 
plástico, fitilho e papel. Indicado para indústria.



SEGURANÇA

ESTILETE NORMA GV02

SKU 05.001

Estilete de segurança fabricado em termoplástico 
com lâmina fixa de aço carbono. Recomendado 
para trabalhos leves em materiais como filme 
plástico e fitilho. Indicado para indústria.

www.norma.ind.br

ESTILETE NORMA GV03

SKU 05.002

Estilete de segurança fabricado em termoplástico 
com lâmina fixa de aço carbono. Recomendado 
para trabalhos leves em materiais como filme 
plástico, fitilho e papel. Indicado para indústria e 
comunicação visual.



SEGURANÇA

BAINHA DE SEGURANÇA
PARA ESTILETE NORMA

SKU 00.394

Bainha de segurança fabricada em poliamida com 
logomarca. Fita para fixação e alça com elo 
triangular para clipe retrátil. Recomendada para 
estilete pequeno ou médio. Indicada para 
indústria e logística.

www.norma.ind.br



SEGURANÇA

TUBO DE DESCARTE PARA
LÂMINA NORMA

SKU 00.040

Tubo de descarte fabricado em papelão com 
logomarca. Vedação com folha de flandres. 
Recomendado para descarte de lâminas. Indicado 
para indústria, logística e comunicação visual.

www.norma.ind.br



SEGURANÇA

BASE DE CORTE
RÍGIDA KDS

SKU 05.005; 05.006; 05.007

Base de corte rígida com dimensões de 
450x300x3mm, 620x450x3mm e 900x620x3mm. 
Sem marcação no verso. Recomendada para 
proteção da superfície. Indicada para indústria, 
comunicação visual e artesanato.

www.norma.ind.br



SEGURANÇA

LÂMINA TRAPEZOIDAL
KDS BLACK

SKU 05.026

SKU 05.021

Lâmina trapezoidal em aço carbono extratemperado. 
Recomendada para trabalhos pesados em materiais 
como borracha, carpete, couro, papelão e piso 
vinílico. Indicada para indústria e logística.

www.norma.ind.br

LÂMINA TRAPEZOIDAL
NORMA SIMPLE LINE
Lâmina trapezoidal em aço carbono. Recomendada 
para trabalhos leves em materiais como papel e 
plástico. Indicada para indústria e logística.

SKU 05.032

LÂMINA TRAPEZOIDAL
NORMA ONE WAY
Lâmina trapezoidal gancho em aço carbono. 
Recomendada para trabalhos leves em materiais 
como borracha, carpete, papelão e plástico. 
Indicada para indústria e logística.



SEGURANÇA

LÂMINA TRAPEZOIDAL
NORMA EDGE

SKU 05.023

SKU 05.024

Lâmina trapezoidal em aço carbono com alto teor 
de cromo. Afiação em dois ângulos. Recomendada 
para trabalhos pesados em materiais como 
borracha, carpete, couro, papelão e piso vinílico. 
Indicada para indústria e logística.

www.norma.ind.br

LÂMINA TRAPEZOIDAL
NORMA PLUS
Lâmina trapezoidal fabricada na China em aço 
carbono JIS G 4401:2009-SK120 (SK2). Afiação 
em dois ângulos. Recomendada para trabalhos 
pesados em materiais como borracha, carpete, 
couro, papelão e piso vinílico. Indicada para 
indústria e logística.

SKU 00.146

LÂMINA TRAPEZOIDAL
NORMA CERAMIC
Lâmina trapezoidal gancho em aço carbono. 
Recomendada para trabalhos leves em materiais 
como borracha, carpete, papelão e plástico. 
Indicada para indústria e logística. 



SEGURANÇA

LÂMINA TRAPEZOIDAL
SAN TYAU SK120

SKU 02.055

SKU 05.025

Lâmina trapezoidal profissional em aço carbono. 
Recomendada para trabalhos pesados em 
materiais como borracha, carpete, couro, papelão 
e piso vinílico. Indicada para indústria e logística.

www.norma.ind.br

LÂMINA TRAPEZOIDAL
ESTENDIDA NORMA PLUS
Lâmina trapezoidal estendida em aço carbono 
com alto teor de zinco. Afiação em dois ângulos. 
Recomendada para trabalhos pesados em 
materiais como borracha, carpete, couro, papelão 
e piso vinílico. Indicada para indústria e logística.

SKU 05.028

LÂMINA TRAPEZOIDAL
GANCHO MSG C125
Lâmina trapezoidal gancho em aço carbono. Afia-
ção em ângulo único. Recomendada para traba-
lhos leves em materiais como borracha, carpete, 
papelão e plástico. Indicada para indústria e logís-
tica.



SEGURANÇA

LÂMINA TRAPEZOIDAL
GANCHO NORMA ONE WAY

SKU 05.022

Lâmina trapezoidal gancho em aço carbono. 
Recomendada para trabalhos leves em materiais 
como borracha, carpete, papelão e plástico. 
Indicada para indústria e logística.

www.norma.ind.br



vendas.norma

normaestiletes normaestiletes normaestiletes

(15) 99647.4321 (15) 3264.9410

www.norma.ind.br




