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Comemore connosco os 130 anos da STABILA

E X P E R I Ê N C I A . Em 1889, a família Ullrich fundou uma empresa cujo nome é hoje sinónimo de ferramentas 
de medição da mais elevada qualidade no mundo: STABILA. Tudo começou com uma patente para uma junta 
para um metro articulado. Ela marcou o nascimento do metro articulado como o conhecemos hoje, sendo a pedra 
angular de uma história de sucesso de 130 anos. Esta patente foi sofrendo alterações devido ao desenvolvimento 
e inovação de produtos - níveis de bolha, lasers, dispositivos eletrónicos de medição e fitas métricas - que estão 
lá para ajudar cada profissional no seu trabalho.

Q U A L I D A D E. Sabe a razão de a qualidade dos nossos aparelhos de medição ser tão importante para o trabalho 
de um profissional de construção? Trabalhos manuais profissionais requerem plena confiança nas ferramentas 
de medição. O dispositivo de medição mantém a precisão por um longo período de tempo, independentemente
das condições meteorológicas e das mais adversas condições no estaleiro de construção. Temos vindo a 
desenvolver e fabricar estes produtos “apenas” desde 1889.

P A R A  P R O F I S S I O N A I S. Não tenha dúvidas: profissionais, arquitetos e operários que apostam verdadeiramente 
nos detalhes escolhem, mais cedo ou mais tarde, materiais da marca preto - amarelo - branco. Gostaríamos de 
expressar o nosso agradecimento pelos 130 anos de confiança que depositaram na marca STABILA - com os 
nossos exclusivos e limitados conjuntos de nível de bolha “Série 1889”.



Conjuntos de nível de bolha de edição limitada: série 1889
Conjuntos disponíveis a partir de 1 de março de 2019.

Estamos a celebrar os 130 anos da STABILA com uma edição limitada e exclusiva da série 1889. 
Edição limitada, designs especiais - os conjuntos da série 1889 são precisamente o que os verdadeiros 
profissionais, colecionadores e amantes de design precisam. 
Comemore connosco e não perca a série 1889.

Onde comprar a série 1889:
No seu Revendedor Especializado STABILA.

Conjunto 1: série 1889, 100 cm
1 x série 1889, 40 cm | 16 “
1 x série 1889, 60 cm | 24 “
1 x série 1889, 100 cm | 40 “
1 x série 1889 Pocket
Nº de pedido: 19308

Conjunto 2: série 1889 120 cm
1 x série 1889, 40 cm | 16 “
1 x série 1889-2, 60 cm | 24 “
1 x série 1889-2, 120 cm | 48 “
1 x série 1889 Pocket
Nº de pedido: 19310
Conjunto ilustrado na imagem acima.
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Regras: Para participar no concurso, é necessário publicar um “momento STABILA” 
na sua conta do Instagram utilizando os hashtags #BEATRUEPRO e #STABILA. 
Este “momento STABILA” pode ser publicado em formato de foto ou vídeo. Um 
produto STABILA tem de estar visível na publicação. Além disso, deve ser seguidor 
do perfil oficial do Instagram da STABILA - @stabila_official.
O concurso decorre entre 1 de março de 2019 e 13 de novembro de 2019. Serão 
realizados três sorteios de prémios durante este período (13 de Maio de 2019 / 
13 de Agosto de 2019 e 13 de Novembro de 2019).

Concurso “Seja um verdadeiro profissional”
PARTICIPE E GANhE

Prémios
Em cada sorteio serão oferecidos um dos seguintes prémios: 1 artigo de uma seleção de 12 atrativos 
produtos Stabila ou 1 iPad da Apple.
Cada vencedor selecionado só pode ganhar um prémio por sorteio.

Vale a pena participar!

#BEATRUEPRO - Os seus momentos STABILA
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