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Afia facas 

Afiador de faca ACCUSHARP, alça em ABS, dimensão 14cm 

 

https://accusharp.com/media/videos/ 

Refª 21119 – 21,90€ 
 

Afia tesouras 

Afiador de tesouras ACCUSHARP, alça em ABS, dimensão 14cm 

 

Refª 21120 – 21,90€ 
 

 

 

 

https://accusharp.com/media/videos/
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Facas de aço inox  
Facas de aço inoxidável para legumes e vegetais. Cabo em Polioximetileno; disponível com 

lâminas de 10cm e 12.5cm 
 

 
Refª 17240 - lâmina 10cm – 8,50€ 

 
Refª 17241 - lâmina 12.5cm – 8,70€ 

 

Facas de Chef em aço inoxidável Cabo em Polioximetileno; disponível com lâminas de 15cm, 

20cm e 25cm 

 

Refª  lâmina 15cm – 16,50€ 

 

Refª lâmina 20cm – 17,50€ 

 

Refª lâmina 25cm – 18,70€ 

Faca de cozinheiro modelo japonês com alvéolos nas 2 faces da lâmina de 16.5cm 

 

Refª lâmina 16.5cm – 17,10€ 
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Facas de cozinha profissionais 

Faca profissional de chef da marca portuguesa FilMAM ; cabo em magnum; lâmina em aço 

inoxidável de alto carbono; disponível com lâmina em 4 comprimentos 

 

Refª 17401 - 20 cm -22,50€ 
Refª 17402 - 21.5cm - 24,60€ 
Refª 17403 -  23cm – 25,00€ 
Refª 17404 - 25cm – 27,00€ 

 
Faca profissional de chef da marca portuguesa FilMAM ; modelo japonês Santoku; cabo em 

magnum; lâmina em aço inoxidável de alto carbono; lâmina com 17.5cm 

 

Refª 17400 - 17.5cm – 25,70€ 
 

Cutelo profissional da marca portuguesa FilMAM ; cabo em magnum; lâmina em aço inoxidável 

de alto carbono; disponível em dois comprimentos de lâmina dimensão total 28.5cm   

 

Refª 17405 - 14cm – 26,00€ 
Refª 17250 – 15.5cm - 37,00€ 
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Afiador de facas profissional 
Marca FISCHER; aço revestido de diamante; comprimento 23 cm   

 

Refª 21081 - 20,50€ 
 

Pedra de afiar 

Pedra natural  

Composto por Pedra 100% Natural grão 1200 que nos permite recuperar o fio da faca ou 

ferramenta; permite a finura de fio ideal para navalhas ou facas; usar sempre umedecido em 

água, não utilizar com óleo; guardar seco; dimensão 12x2x2cm  

 

Refª 21207 - 13,60€ 
 

Faca de pão 

Marca TOP CUTLERY; cabo polioximetileno; lâmina em aço inoxidável com 19,5 cm  

 

Refª17429 – Lâmina 19,5cm – 14,00€ 
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Faca para cortar presunto 

Especificamente para cortar presunto esta faca TOP CUTLERY tem cabo em polioximetileno; 

lâmina em aço inoxidável disponível em dois comprimentos 25 cm e 30cm 

 

Refª17244 – Lâmina 25cm – 15,00€ 
Refª17244B – Lâmina 30cm – 16,00€ 

Refª17273 – Lâmina alveolada nas 2 faces de 25cm – 15,50€ 
 

 

Garfo de trinchar 

TOP CUTLERY; cabo polioximetileno; garfo em aço inoxidável; comprimento total 

29,5 cm 

 

Refª17181 – 12,50€ 
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Facas de Chefe 
Facas de aço e carbono 

 
  Facas de chefe TOP CUTLERY 

Cabo de dupla injecção; máxima aderência; guarnição prateada; lâmina em aço carbono; 
afiação perfeita; antiaderente; disponível com 3 comprimentos de lâmina: 12.7cm, 20,5cm e 

9cm. Estas facas multiusos são ideais para cortar e descascar vegetais, retirar pevides e 
sementes, e para corte preciso de legumes para enfeitar pratos. 

 

 
Refª 17315 – lâmina 20.5cm – 14.80€ 

 
 

 
Refª 17318 – lâmina 12.7cm – 10.50€ 

 
 

  
Refª 17319 – lâmina 9cm – 8.50€ 

 
 

Faca Santoku 

TOP CUTLERY Faca de cozinheiro modelo japonês com alvéolos na lâmina; Cabo de dupla 

injecção; máxima aderência; guarnição prateada; lâmina em aço carbono; afiação perfeita; 

antiaderente; disponível com 2 comprimentos de lâmina: 17.8cm e 12.7cm 

Ideal para cortar e fatiar carne e peixe em pequenas porções, picar vegetais e ervas uma vez 
que tem uma boa lâmina para recolher legumes e ervas aromáticas. Fácil de utilizar, a sua 

extremidade ligeiramente curva torna-a segura. 
 

 
 
 

Refª 17316 - lâmina 17.8cm – 14.80€ 
Refª 17317 – lâmina 12.7cm – 12.90€ 
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Faca de queijo 

Da marca portuguesa MAM esta é uma faca especial para cortar queijo; cabo de madeira; 

lâmina em aço inoxidável de 10,6cm  

 

Refª17414 – 6.70€ 
 

Faca de cozinha 

Da marca portuguesa MAM esta é uma faca de cozinheiro com cabo de madeira; lâmina em 

aço inoxidável disponível em quatro comprimentos 

 

Refª17410 - 13,2cm – 12.00€ 
Refª17415 - 12,6cm – 10.80€ 
Refª17411 - 16,8cm – 13.60€ 
Refª17412 - 21,6cm – 21.00€ 

 

Faca de mesa 

Da marca portuguesa MAM, faca de mesa com cabo de madeira e lâmina de 10.3cm em aço 

inoxidável – 3,20€  

 

Refª17409 – 8.00€ 
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Garfo de trinchar 
 

Da marca portuguesa MAM, garfo de trinchar em aço inoxidável com cabo de madeira; 
comprimento dos dentes do garfo até ao cabo 16.8cm  
 

 

Refª17417 – 8.70€ 
 

Faca de cozinha 

Da marca portuguesa MAM esta pequena faca de cozinha é utilizada para descascar, com cabo 

de madeira e lâmina em aço inoxidável de 8.8cm  

 

Refª17407 – 6.20€ 
 

Cutelo 

Da marca portuguesa MAM, cutelo com cabo de madeira e lâmina em aço inoxidável de 

11.5cm, utilizado para cortar carnes duras e ossos  

 

 

Refª17416 – 19.50€ 
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Facas de mesa TOP CUTLERY 

Cabo de borracha; lâmina serrilhada e pontiaguda em aço inoxidável com 11,5cm; talher para 

refeição, numa linha informal e colorida, corta os alimentos com facilidade; disponível em 3 

cores: amarelo, vermelho e azul 

 

Cor de laranja Refª 17321-NA - 2,90€ 
Verde Refª 17321-VE - 2,90€ 

Rosa choc Refª 17321-MO - 2,90€ 

 

Cabo de borracha; lâmina serrilhada em aço inoxidável com 11cm; com lâmina de ponta 

redonda pode ser uma opção para quem crianças à mesa; talher para refeição, numa linha 

informal e colorida, corta os alimentos com facilidade; disponível em 3 cores: laranja, roxo e 

verde.  

 

Amarelo Refª 17322-AM - 2,90€ 
Vermelho Refª 17322-RO - 2,90€ 

Azul Refª 17322-AZ - 2,90€ 
 



Cutelaria  
Workfer Lda 

 

Email:info.workfer@gmail.com                                                                                 www.workfer.com 
 
 

Faca de mesa 

Marca TOP CUTLERY, talher de mesa com lâmina em aço temperado de 11.5cm; cabo em ABS 

injectado disponível em 3 cores: preto, vermelho e verde 

 

 

 

Refª17324 - 2,70€ Preço unitário 
Conjunto de 6 facas - 14,50€ 

 

Facas de cozinha Solingen 

Lâmina em aço inoxidável de 8cm; fio liso para descascar frutas, vegetais e outros legumes 

menores; cabo ABS injetado VERDE; cabo disponível em 5 cores, preto, azul, amarelo, 

vermelho e verde.   

 

 

 

Preto Refª 17439-NE  2,00€ 
Verde Refª 17439-VE  2,00€ 
Azul Refª 17439-AZ  2,00€ 

Amarelo Refª 17439-AM  2,00€  
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Facas de cozinha Solingen 

Lâmina em aço inoxidável de 8cm; fio com serrilha para descascar cascas rijas; cabo ABS 

injetado vermelho; cabo disponível em 5 cores, preto, azul, amarelo, vermelho e verde.  

 

 

 

Preto Refª 17343-NE  2,00€ 
Verde Refª 17343-VE  2,00€ 
Azul Refª 17343-AZ  2,00€ 

Amarelo Refª 17343-AM  2,00€  

 

 

 

 

Canivetes Laguiole 
 

Lâmina em aço inoxidável; disponível com lâminas de 9cm e 9.5cm sem saca rolhas  

 

Refª 19249 - 9cm - 15,95€ 
Refª 19250 - 9,5cm - 18,40€ 
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Canivetes Laguiole 

Lâmina em aço inoxidável; disponível com lâminas de 9cm e 9.5cm com saca rolhas 

 

Refª 19251 - 9cm -19,50€ 
Refª 19252 – 9,5cm -20,25€ 
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Canivetes multiusos  

Cabo em alumínio e borracha; 9 funções; 

lâminas e acessórios em aço inoxidável; dimensão fechado 9 cm  

 

Refª 11053 – 7,50€ 
 

Cabo em alumínio e borracha; 7 funções; lâminas e acessórios em aço inoxidável; dimensão 

fechado 9 cm  

 

Refª 11052 – 6,50€ 
 

Canivete multiusos com talheres; Cabo alumínio; lâminas e acessórios em aço inoxidável; 7 

funções; Bolsa de nylon  

 

Refª 11021 – 8,00€ 
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Estojo com talheres 

Composta por garfo, colher e canivete; talheres em aço inox; bolsa de nylon   

 

Refª 33037 - 10,90€ 
 

Conjunto talheres camping 

Inclui: garfo, colher e faca; cabo em ABS; lâmina em aço inoxidável; bolsa de nylon  

 

Refª 11001 - 9,90€ 
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Alicates multiusos 

11 funções; pegas em alumínio emborrachado; lâmina em aço inoxidável; dimensão: 16,3 cm; 

bolsa de nylon  

 

Refª 33429 - 15,50€ 

 

19 funções; pegas em alumínio; dimensão total 10,5 cm   

 

Refª 33926 -18,70€ 

 

11 funções; pegas em alumínio; dimensão total 7cm  

 

Refª 33925 - 11,50€ 
 


