
Projetamos e produzimos ferramentas de cor-
te especiais, de acordo com as necessidades 
de cada cliente. Em paralelo, do nosso leque 
de produtos fazem ainda parte os sistemas 
de aperto que incluem cones, pinças e demais 

acessórios.

www.mfmetal.net

A Blaser Swisslube é uma empresa Suíça es-
pecializada no desenvolvimento e produção 
de fluídos de corte de alta qualidade e lubri-
ficantes. Reconhecidos entre os melhores do 
mundo, os produtos da Blaser Swisslube são 
vendidos em mais de 50 países. Representa-
da em Portugal pela MF Metal, alia às melho-

res ferramentas de corte os principais 
fabricantes de máquinas.

EPI’s de reconhecido prestígio a nível mun-
dial, graças à qualidade refletida nos seus ar-
tigos, que são criados e produzidos a pensar 
na segurança e bem-estar dos seus utilizado-
res. Acessórios, vestuário e calçado inovado-
res para  usar dentro e fora do contexto de 

trabalho.

Soluções em sistemas de aperto e fixação, 
cobrindo uma vasta gama de apertadores/
grampos de elevada qualidade e durabilidade. 
Aliados à MF Metal, combinam qualidade ao 
melhor preço de mercado.

Fitas de serra para corte dos mais diversos 
tipos de material, ferrosos e não ferrosos. De-
senvolvemos esta marca própria no intuito de 
oferecer aos nossos clientes a melhor relação 
qualidade/preço. 

Líder mundial no mercado de produtos exclu-
sivos, e consistentemente inovador, de ma-
teriais duros. Em parceria com a MF Metal, 
chega a Portugal fornecendo soluções para 
torneamento e fresagem com gamas inova-

doras e de alta rentabilidade.

Marca Alemã na vanguarda da metrologia. 
A sua linha de produtos inclui paquímetros, 
comparadores, micrómetros, calibres, etc. 
Tudo para que o produto final dos nossos 
clientes seja preciso e fiável.

Líder mundial em ferramentas de corte para 
a indústria metalúrgica e metalomecânica, é 
também um fornecedor de serviços de arma-
zenamento e controle de ferramentas. Com 
uma vasta gama de produtos, assume – em 

parceria com a MF Metal – a liderança de so-
luções em ferramentas de corte.

Únicos em fornecimentos industriais
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GARANTIA 
DE ENTREGA

Únicos em fornecimentos industriais

Aliados dos melhores parceiros, crescemos, solidificámos vínculos e conquistá-
mos mercados. Somos um grupo forte desde 1978 (Frezite) e ajudámos a cons-
truir uma marca única em fornecimentos industriais: a MF Metal.

Ganhámos clientes e fizemos do seu desafio a nossa prioridade. 
  
Dispomos da experiência, da competência, do know-how e das pessoas certas 
para garantir o desenvolvimento e o sucesso na sua atividade.
 
Asseguramos o sucesso do seu negócio, a sustentabilidade das 
soluções e a competitividade dos preços!

Por tudo isto, a MF METAL lança-lhe o “desafio do ano”.
Partilhe connosco os objetivos e as metas da sua empresa que nós asseguramos- 
-lhe CRESCIMENTO.

Aceita o nosso desafio?
Consulte-nos!

Prontos para qualquer desafio!
Faça a sua encomenda.
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