KÉSÉLEZŐ ESZKÖZÖK
PROFESSZIONÁLIS MINŐSÉGI MEGOLDÁSOK

KÉSÉLEZŐ ESZKÖZÖK
A Norton professzionális minőségű Fenőszerszám -választéka javítja a kések
vágási teljesítményét, és a tompa késeket éles szerszámokká alakítja.
A termékcsalád gyémánt élezőt, fenőkőveket, késélezőt, élezőrudat és
csúszásgátló alátétet tartalmaz, teljes körű megoldást kínál különböző típusú
késekhez a használati késektől a prémium japán pengékig, amelyeket a főzés
szerelmesei és a főszakácsok használnak .
Megoldásaink többet tesznek, mint hogy egyszerűen "élezik" a késeket.
A fenőszerszámok használhatók a hornyok és karcolások javítására és
eltávolítására, élezésre és polírozásra, tükörfényes felület elérésére "

FENŐKÖVEK
Minden fenőkő kétoldalas, durva oldalával a tompa és sérült kések gyors
élezésehez, a finom oldalával az élek végső kialakításához, polírozáshoz.
Az összes fenőkő csúszásmentes talppal rendelkezik a biztonságos
használathoz.
Durva
oldal

Finom
oldal

Cikkszám

240

1000

69078678584

1

3

Tompa kések élesítése és tükrösítése

1000

3000

69078678676

1

3

Finomítsa a kés pengét tükörfényesre

3000

8000

69078678677

1

3

HASZNÁLAT
Hibák orvoslása és egyenletlenségek eltüntetése

TÖBBCÉLÚ
Minden élezőkő
más és más
felületet biztosít

BIZTONSÁG
A csúszásmentes talp
megakadályozza a kő
elmozdulását
használat közben.

db cs/db

TARTÓSSÁG

ÁZTASSA VÍZBE

Kiváló minőségű
csiszolószemcsék

A sima élezés
érdekéban

KÉTOLDALÚ GYÉMÁNT ÉLEZŐKŐ

A kétoldalú gyémánt élező kőnek van egy durva oldala az élezéshez, és egy
finomabb oldala a finom felülethez. A kemény gyémánt szemcsék biztosítják, hogy
a csiszolóanyag minden típusú késhez használható, még kerámia késekhez is.
Csúszásmentes talppal és műanyag védőburkolattal rendelkezik, amely
megakadályozza a kő elmozdulását használat közben.
HASZNÁLAT
Élezés és polírozás a
kifejtett nyomástól függően

TÖBBCÉLÚ
Széles körben
használható sokféle
késhez

Durva
oldal

Finom
oldal

360

BIZTONSÁG
A csúszásmentes talp
megakadályozza a kő
elmozdulását használat
közben

600

Cikkszám
66260214859

db cs/db
1

KEMÉNYSÉG
Ideális kerámia
késekhez

3

KETTŐS KÉSÉLEZŐ
Gyémánt és kerámia csiszolóanyagot tartalmaz konyhai késekhez és ollókhoz. A durva
gyémánt oldal első használata (1) élezi a pengét, majd a kerámia oldal (2) a szuper éles
felület érdekében. Tartalmaz egy pozicionáló tárcsát az élezési szög beállításhoz.
A csúszásmentes gumi talp megakadályozza, hogy az élező használat közben
elmozduljon.
HASZNÁLAT
Csak fém kések, ollók precíz élezésére

Durva
oldal

Finom
oldal

360

600

Cikkszám
69078678681

db

1

cs/db
3

20˚

15˚

25˚

SZÖG PONTOSSÁG
Válassza ki a
szöget a pontos
élezéshez

BIZTONSÁG
A csúszásmentes talp
megakadályozza az
elmozdulást használat
közben.

KETTŐS MEGOLDÁS
Kétszemcsés
megoldás

ÉLVEZETŐ KÉSÉLEZÉSHEZ
A késélező vezető egyszerű módja annak, hogy élesítés
közben a kés pengéjének szögét egyenletesen tartsa.
A kés/penge élezési szögének 10 és 30 fok között kell lennie.
HASZNÁLAT

Cikkszám

A kés irányításához és rögzítéséhez élezés közben

69078678678

KOMPAKT
Könnyen
tárolható

KÖNNYŰ
HASZNÁLAT
Pontos
eredményt ér el

PONTOSSÁG
Optimalizálja az
élezési szöget

GE FVGE
1

3

KÉSÉLEZŐ RÚD
Nikkel-krómozott acél élezőrúd konyhai késekhez.
Magas markolatú fogantyú a használó extra védelme érdekében.

HASZNÁLAT

Cikkszám

db

cs/db

Finom csiszolás és általános késélezés

69078678679

1

3

BIZTONSÁG
Fogantyú gyűrűvel az extra
kézvédelem érdekében

TARTÓSSÁG
A szuper kemény acél
hosszú élettartamú

KÖNNYŰ
HASZNÁLAT
Ideális hosszú
pengék élezésére.

CSÚSZÁSGÁTLÓ SZILIKON ALÁTÉT
Nagyméretű szilikon alátét, amely alkalmas fenőkövekhez.
A méhsejt szerkezet stabil felfekvést biztosít.

HASZNÁLAT
Kiegészítő biztonságot nyújt a kövek használatakor

OPTIMÁLIS
BIZTONSÁG
A méhsejt szerkezet
erős tartást, biztonságot
nyújt a fenőkövek
használatakor

Cikkszám

db

cs/db

69078678683

1

3

NAGY FELÜLET

KOMPAKT MÉRET

Különböző kövekhez
használható

Könnyen feltekerhető
és tárolható

További információért lépjen kapcsolatba a helyi
Norton képviselőjével:

Corvinus Tools Kft.
2086 Tinnye, Bajcsy-Zsilinszky u.1.
Tel: +36 26 335 184
Mobil: +36 70 945 7806
+36 70 601 2418
+36 70 601 2142
E-mail: corvinustools@gmail.com
Web : https://corvinustoolskft.hu/

