
Francis Bacon disse sobre jardinagem: “O dom para as plantas consiste em atenção e cuidado”. Atenção e 
cuidado são pré-requisitos importantes para criar o seu próprio jardim ou alpendre com sucesso.
Mas é igualmente importante ter ferramentas fiáveis e versáteis que proporcionam a ajuda perfeita durante a 
época de jardinagem.

Tesouras universais D48

Independentemente dos materiais a cortar, as nossas tesouras universais são ajudantes perfeitos quer em 
ambientes interiores como exteriores! A D48 possui  arestas de corte com serrilha para ação antiderrapante e 
lâminas em aço inoxidável.
Estas tesouras irão acompanhá-lo por muito tempo e de forma fiável no jardim. Para uma utilização mais intensiva 
recomendamos a versão com cabo ERGO para reduzir a fadiga da mão: Tesouras universais D47-2/D48-2. 
Perfeitas para cortar mangueira, corda, flores... 

APROVEITE A ÉPOCA DE JARDINAGEM COM A BESSEY!
Descubra as ferramentas que vão facilitar as suas tarefas no jardim.
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Simplesmente cortam tudo!



APROVEITE A ÉPOCA DE JARDINAGEM COM A BESSEY!
Descubra as ferramentas que vão facilitar as suas tarefas no jardim.

Pinças de aperto Clippix XC 

As pinças de aperto BESSEY são pequenas, mas potentes.
Encaixam perfeitamente na mão e garantem um ótimo 
manuseamento. Com uma só mão permitem alcançar grandes 
aberturas, mantendo uma pressão constante.
Graças às possibilidades de ajuste contínuo e às tampas de 
proteção permite trabalhar peças delicadas. Afinal, o tamanho 
não é o mais importante!
Perfeitas para uma fixação rápida. 

Grampos de aperto com uma só mão EZ 

PRODUTO DO ANO 2022: Os nossos novos grampos 
EZ foram distinguidos como PRODUTO DO ANO 
2022 pela Heimwerker Praxis, a revista de testes 
para tudo o que é relacionado com ferramentas, 
construção e jardinagem.

Perfeitos para construir a sua própria cozinha ao ar livre ou 
móveis de jardim!

Suportes telecópicos de montagem STE  

EOs suportes telescópicos de montagem da série STE com 
certificação GS garantem uma fixação segura e fiável, permitindo 
a operação com uma só mão.
Graças ao mecanismo de bomba integrado e ao botão de 
desbloqueio rápido desenvolvidos pela BESSEY também 
economiza tempo e dinheiro.
Perfeitos para a construção de pergolas! 
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