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Jesienna promocja „Profesjonalne cięcie”
szwajcarski nóż oficerski Victorinox GRATIS!

GRATIS
Outrider

Camper
Waiter

Tylko teraz kupując jeden z oferowanych zestawów ściernic MOST PRO  
otrzymasz wyjątkowy upominek - oryginalny szwajcarski nóż oficerski 
Victorinox GRATIS!

1. Tarcze ultracienkie MOST PRO 41 125x1,0x22 INOX Futura do cięcia stali zwykłej i nierdzewnej
• cięcie szybkie i komfortowe, bez potrzeby stosowania nacisku na szlifierkę
• wydłużona żywotność i wysoka wydajność w porównaniu z tarczami standardowymi  
• nie występuje przegrzewanie materiału podczas cięcia

2. Tarcze szlifierskie MOST PRO 27 125 x 6,8 x 22 INOX do szlifowania stali zwykłej i nierdzewnej
• nowe ściernice szlifierskie MOST o unikalnej recepturze oferujące wysokie tempo skrawania i lekkość szlifowania
• doskonałe w każdym obszarze zastosowań, zwłaszcza na stalach specjalnych i o podwyższonej wytrzymałości 
• eksploatacyjnie zbliżone do innowacyjnych tarcz ceramicznych, przy zachowaniu ceny tarcz konwencjonalnych 

3. Ściernice lamelowe MOST PRO Zirconium XL  125x22 gr 40 i 60 do szlifowania stali zwykłej i nierdzewnej
• wzmocnione lamele szlifujące z nasypem ziarna cyrkonowego na usztywnionym podłożu bawełnianym z poliestrem
• powiększona ilość i zwiększona długość lameli szlifujących w porównaniu do większości tarcz na rynku
• zapewniają elastyczność przy obróbce spoin i szlifie powierzchniowym, zachowując wysoką żywotność przy szlifowaniu krawędzi



Zestawy promocyjne
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Scyzoryk Victorinox Waiter

Scyzoryk Victorinox Camper

Scyzoryk Victorinox Outrider

Klasyczny nóż oficerski przystosowany do potrzeb smakoszy wina – narzędzie, za które warto (i łatwo!) wznosić  
toasty. Wbudowany korkociąg i podręczny nożyk kelnerski umożliwią degustację nawet w najbardziej niecodziennych  
okolicznościach. Czerwone, białe, musujące… Wino zawsze smakuje lepiej, jeśli jesteś dobrze przygotowany.  
Główne cechy: 9 funkcji, wysokość 12 mm, długość 84 mm, waga 35g.

Narzędzia:
1. Ostrze, duże
2. Korkociąg
3. Otwieracz do puszek

7. Kółko do kluczy
8. Wykałaczka
9. Pęseta

Hasło „szwajcarski nóż oficerski” większości kojarzy się z tradycyjnym scyzorykiem armii szwajcarskiej. Scyzoryk  
Camper stanowi kontynuację tej legendy. Dla tych, którzy lubią spędzać czas na świeżym powietrzu, ten scyzoryk to  
obowiązkowy element podstawowego wyposażenia – nie mniej ważny niż namiot, śpiwór i przenośna kuchenka gazowa.  
Główne cechy: 13 funkcji, wysokość 17,5 mm, długość 91 mm, waga 74 g.

Narzędzia:
1. Ostrze, duże
2. Ostrze, małe
3. Otwieracz do puszek

10. Piła do drewna
11. Wykałaczka
12. Pęseta
13. Kółko do kluczy

Outrider to nieustraszony towarzysz każdego wielbiciela przygód. Ten poręczny kieszonkowy scyzoryk wyposażono  
w 14 przemyślanych funkcji. Jest stworzony na wyprawy w teren – pomoże Ci zręcznie przemieszczać się w każdym  
środowisku. A kiedy wrócisz do domu, okaże się niemal równie przydatny. Wbudowane nożyczki i kompaktowy, długi  
śrubokręt Philips to tylko dwie z wielu funkcji, które czynią ten scyzoryk prawdziwym domowo-wycieczkowym arsenałem  
przydatnych rozwiązań. Główne cechy: 14 funkcji, wysokość 21,5 mm, długość 111 mm, waga 156 g.

Narzędzia:
1. Ostrze, duże, blokowane
2. Otwieracz do kapsli
3. Śrubokręt 5 mm, blokowany
4. Przyrząd do zdejmowania izolacji

12. Pęseta 
13. Wykałaczka
14. Kółko do kluczy

Zestaw Small  -  scyzoryk Victorinox Waiter gratis
Do wyboru:
• zestaw 50 szt. tarcz lamelowych MOST PRO Zirconium XL  125 x 22 gr. 40  (indeks 94 19 22504M)
• zestaw 50 szt. tarcz lamelowych MOST PRO Zirconium XL 125 x 22 gr. 60  (indeks 94 19 22506M)
• zestaw 50 szt. tarcz do szlifowania MOST PRO 27 125 x 6,8 x 22 INOX  (indeks 94 21 61250M)
• zestaw 200 szt. tarcz ultracienkich do cięcia MOST PRO 41 125x1,0x22 INOX Futura  (indeks 94 14 71259M)

Zestaw Medium  -  scyzoryk Victorinox Camper gratis
Do wyboru:
• zestaw 100 szt. tarcz lamelowych MOST PRO Zirconium XL  125 x 22 gr. 40  (indeks 94 19 22504N)
• zestaw 100 szt. tarcz lamelowych MOST PRO Zirconium XL 125 x 22 gr. 60  (indeks 94 19 22506N)
• zestaw 100 szt. tarcz do szlifowania MOST PRO 27 125 x 6,8 x 22 INOX  (indeks 94 21 61250N)
• zestaw 400 szt. tarcz ultracienkich do cięcia MOST PRO 41 125x1,0x22 INOX Futura  (indeks 94 14 71259N)
Zestaw Large  -  scyzoryk Victorinox Outrider gratis
Do wyboru:
• zestaw 200 szt. tarcz lamelowych MOST PRO Zirconium XL  125 x 22 gr. 40  (indeks 94 19 22504P)
• zestaw 200 szt. tarcz lamelowych MOST PRO Zirconium XL 125 x 22 gr. 60  (indeks 94 19 22506P)
• zestaw 200 szt. tarcz do szlifowania MOST PRO 27 125 x 6,8 x 22 INOX  (indeks 94 21 61250P)
• zestaw 800 szt. tarcz ultracienkich do cięcia MOST PRO 41 125x1,0x22 INOX Futura  (indeks 94 14 71259P)

4. Przyrząd do zdejmowania izolacji
5. Śrubokręt 5 mm 
6. Otwieracz do kapsli

4. Śrubokręt 3 mm
5. Otwieracz do kapsli
6. Przyrząd do zdejmowania izolacji

7. Śrubokręt 6 mm
8. Rozwiertak, szpikulec i szydło
9. Korkociąg

5. Piła do drewna
6. Otwieracz do puszek
7. Śrubokręt 3 mm
8. Rozwiertak, szpikulec

9. Korkociąg
10. Mały śrubokręt 
gwiazdkowy Philips
11. Nożyczki

Oryginalne szwajcarskie noże oficerskie Victorinox 


