VICTORINOX uniwersalny
scyzoryk Huntsman
CZARNY 1.3713.3
Victorinox
Cena detaliczna:

178,60 zł
Cechy produktu
Marka: Victorinox
Długość po złożeniu: 9.10
Waga: 97.00
Materiał rękojeści: ABS
Stan: Nowy
Liczba dodatkowych narzędzi: 13
Narzędzia: hak
wielofunkcyjny|korkociąg|nożyczki |otwieracz do
kapsli|otwieracz do puszek|pęseta|piła|szpikulecszydło |ściągacz do izolacji|śrubokręt
płaski|wykałaczka
Cechy dodatkowe: kółko do kluczy
Liczba ostrzy: 2
Materiał narzędzi: stal
Liczba warstw: 4
Indeks: 12159
Aro Broń - Zw. Jaszczurczego 12b - 82-300 Elbląg - Polska
Aby uzyskać dalszą pomoc, skontaktuj się z:
Tel: 55 642 12 22

Opis produktu

Scyzoryk nóż Victorinox
HUNTSMAN 1.3713.3 czarny
Scyzoryk nóż Victorinox HUNTSMAN 1.3713.3 - to
scyzoryk znanej i renomowanej firmy Victorinox. Ostrza
scyzoryka zrobione są ze stali nierdzewnej. Scyzoryk
wyposażony w 15 niezbędnych funkcji.
W scyzorykach Victorinox jest miejsce na szpilkę, która nie
znajduje się w zestawie. U nas na hasło "SZPILKA" wpisanym
w komentarzu dostaniesz szpilkę Victorinox GRATIS.
PRODUKT ORYGINALNY!

Uniwersalny scyzoryk średniej
wielkości
Hasło „szwajcarski nóż oficerski” większości kojarzy się z
tradycyjnym scyzorykiem armii szwajcarskiej. Scyzoryk
Huntsman stanowi kontynuację tej legendy. Dzięki
wyposażeniu w nożyczki i piłę do drewna narzędzie ułatwi
przedarcie się przez każdą przeszkodę. Gdy nadchodzi czas,
by ruszyć w teren i zapuścić się poza utarte szlaki, Huntsman
to sprzymierzeniec każdego wędrowca.
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Funkcje scyzoryka:
1.
2. Duże ostrze
3. Małe ostrze
4. Korkociąg
5. Otwieracz do puszek
6. Mały śrubokręt płaski
7. Otwieracz do butelek
8. Śrubokręt
9. Przyrząd do zdejmowania izolacji
10. Szpikulec, szydło, rozwiercacz
11. Pęseta
12. Wykałaczka
13. Nożyczki
14. Wielofunkcyjny hak
15. Piła do drewna
16. Kółko do kluczy bądź linki

Dane techniczne:
długość scyzoryka: 91 mm
wysokość: 21 mm
grubość ostrza: 2 mm
waga scyzoryka: 97 g
oprawa: ABS/Celidor
Producent: Victorinox, Szwajcaria
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Polityka produktowa firmy
VICTORINOX:
VICTORINOX jest światowym liderem w produkcji scyzoryków
wielofunkcyjnych i kieszonkowych zestawów narzędzi.
Podstawą sukcesów firmy VICTORINOX jest jej nieprzerwana,
ponad stuletnia tradycja. Założona w roku 1884 przez Karola i
Weronikę Elsenerów już w roku 1891 dokonała pierwszej
dostawy noży żołnierskich dla Armii Szwajcarskiej. W dniu 12
czerwca 1897 roku nowy produkt firmy "Szwajcarski Nóż
Oficerski" został opatentowany i od tej pory jest chroniony
prawem. Od tego czasu wyposażony został w wiele
dodatkowych narzędzi i jest dziś na całym świecie symbolem
jakości, funkcjonalności i niezawodności. Milionom ludzi
oddaje on codziennie liczne usługi i jest dla nich
niezastąpionym towarzyszem.
Wielkimi fanami scyzoryków VICTORINOX są prezydenci USA
począwszy od Lyndona B. Johnsona. Zamawiają oni u
producenta specjalne modele z inkrustowanym własnym
podpisem na oprawie, a następnie wręczają je swoim gościom
w Białym Domu. NASA stosuje Szwajcarskie Noże Oficerskie
jako niezbędne wyposażenie astronautów w czasie podróży
kosmicznych. Niemal stale używa scyzoryka VICTORINOX
Richard Dean Andreson, bardziej znany jako MacGyver. O
najprzeróżniejszych użyciach scyzoryków VICTORINOX w
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najbardziej nieoczekiwanych sytuacjach opowiadają liczne
historie nadsyłane przez użytkowników z całego świata.
Najbardziej aktualna jest historia opowiedziana przez
amerykańskiego pilota zestrzelonego nad Serbią, któremu
udało się przeżyć między innymi dzięki posiadaniu
Szwajcarskiego Noża Oficerskiego.

Dodatkowe informacje
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