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15m Thước cuộn thép
34-104

Mô tả sản phẩm:
Thước cuộn dài sợi thép Stanley® có kích 
thước 50” (15m) x 3/8" (bề ngang thước)
Thiết kế chắc chắn, vỏ thước làm từ nhựa 
ABS, màu vàng 3/8" (10mm) là độ rộng 
của thước, được phủ lớp polyme tạo sự 
bền bỉ cho thước. Chỉ số trên thước dễ bền bỉ cho thước. Chỉ số trên thước dễ 
đọc, rõ ràng. Có khóa thép ở đầu thước
dùng móc cố định vào vật thể Chiều cao 
vỏ thước: 82,55 mm 
Chiều dài vỏ thước: 
95,25 mm. Độ rộng vỏ thước: 25,4 mm. Trọng lượng: 0,23 kg
Độ dày của lá thước là 0,11 mm. Mã đặt hàng: STL-341-117

20m Thước cuộn thép
34-105

Mô tả sản phẩm:
Thước dài Stanley có lá thước dài 20m x 3/8” (độ rộng lá thước). Hộp 
thước màu vàng cấu tạo bằng nhựa ABS,chống sự và chạm cao, lá 
thước rộng được bao phủ polyme tăng tính bền, lưỡi thép dày 0,11mm 
Dễ quấn lại, số dễ đọc, đầu thướcDễ quấn lại, số dễ đọc, đầu thước
có
khóa. 
Chiều cao: 
4". Chiều dài: 
4-1/2". Chiều rộng:1"
Trọng lượng: 0.625 lbs
Chiều dài lá thước: 20 m Chiều dài lá thước: 20 m 
Chiều rộng lá thước:  10mm
Mã đặt hàng: STL-341-101 

30m Thước cuộn thép dài
34-107

Mô tả sản phẩm:
Thước dài Stanley có lá thước dài 
30m x 3/8” (độ rộng lá thước). 
Hộp thước màu vàng cấu tạo 
bằng nhựabằng nhựa ABS, chống sự và 
chạm cao, lá thước rộng được
bao phủ polyme tăng tính bền, 
lưỡi thép dày 0,11mm. Dễ 
quấn lại, số dễ đọc, đầu thước
có khóa. 
Chiều cao: 
101.6mm . Chiều dài: 101.6mm . Chiều dài: 114.3mm .
Chiều rộng: 25.4mm. Trọng lượng: 0.37 kg. Chiều dài lá 
thước: 30m. Chiều rộng lá thước: 10mm. Mã đặt hàng: STL-341-102 

50m Thước cuộn thép dài
34-298 Mô tả sản phẩm:

Thước dài Stanley có lá thước dài 50m
3/8” (độ rộng lá thước). Hộp thước màu
vàng cấu tạo bằng nhựa ABS, chống
sự và chạm cao, lá thước rộng được

bao phủ polyme để bảo vệ, lưỡi
thép dày thép dày 11mm. Dễ quấn

lại, số dễ đọc, đầu thước có khóa.
Chiều cao: 101.6mm. Chiều dài:
114.3mm. Chiều rộng: 25.4mm

Trọng lượng: 0,37 kg
Chiều dài lá thước: 30m
Chiều rộng lá thước:

 10mm 10mmMã đặt hàng: STL-342-252

60m Thước đo làm bằng sợi 
thủy tinh 34-795

Mô tả sản phẩm:
Thước chế tạo từ nhựa PVC, có thể 
làm sạch dễ dàng, bề mặt lá thước
được in số ở 2 mặt. Hộp giữ thước 
làm từ cao sulàm từ cao su ABS chống và chạm cao 
Chiều cao: 298,45 mm 
Chiều dài: 203,2 mm 
Chiều rộng: 69,85 mm 
Trọng lượng: 0,96 kg
Bề rộng lá thước: 10mm
Mã đặt hàng: STL-347-105

Mô tả sản phẩm:
Lá thước được làm từ thép chắc chắn,
Vỏ thước làm từ cao su làm giảm 
trọng lượng của thước giúp việc
mang theo cũng như cất giữ trở nên
dễ dàng hơn, dễ dàng sử dụng để đo
đạc, chỉ số đo trên thước được in rõđạc, chỉ số đo trên thước được in rõ
ràng dễ dàng đọc số đo
Mã đặt hàng: IND-851-021

8m Thước dây bằng 
thép có khóa T851

Thước cuộn thép Stanley

Mô tả sản phẩm:
Thước cuộn Stanley với lá thép phủ lớp polyme bảo vệ
Có nhiều kích cỡ để lựa chọn, vỏ thước bằng cao su
nên có trọng lượng nhẹ dễ
dàng cầm nắm trong lúc
đo đạc.đo đạc.

Model
30-608L
30-615L
30-626L

Mã đặt hàng
STL-608-169
STL-301-175
STL-626-170

Quy cách
3m
5m
8m

Thước cuộn Crossman

Mô tả sản phẩm:
Thước cuộn Crossman với lá 
thước bằng thép, có khóa định
vị dùng để giữ chặt lá thước
ở vị trí cố định. Thiết kế nhỏ,
gọn dễ dàng mang theo trong
túi đồ nghề. Có nhiều kích cỡtúi đồ nghề. Có nhiều kích cỡ
để khách hàng lựa chọn.

Trọng lượng
180gr
340gr

Bề rộng
13mm
25mm

Quy cách
3.6m
7.5m

Model
68-901
68-905

Mã đặt hàng
CRO-689-697
CRO-689-698


