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FRISøRSAKSE

 saks er et vigtigt arbejdsredskab for stylist frisør, så det ikke giver noget, ikke engang til
låns, kollega eller medarbejdere.
Stolthed artiklerne behandles CO.IN., er SHEAR JEWELRY meteorit, kun for de
materialer, som det er bygget på grundlag af en meteorit bar, hvilket gør det en levetid
garanti : du kan skærpe knivene uden at kompromittere slid og bevare deres mangeårige
wire.
Også enestående i sin form, for studiet af balance og ergonomi brug, for at slutte i damask
.Dens unikke gør det et objekt eftertragtet af fagfolk og samlere, og gør det en eksklusiv
og prestigefyldte priser i internationale konkurrencer. 

  MATERIALE 
Den oprindelige idé var at skabe en unik, næsten magisk, der kombineret en iboende
værdi for en lige så vigtig symbolsk betydning, såsom et mål, så tænkte kun tre kunstnere
i verden, der vil vise sig værdig til denne pris. Således blev SHEAR SMYKKER meteorit
udført i 3 stykker, som takket være dygtighed af master falskmøntnere italiensk, damask
stål tiltrådte til sagen kommer fra himlen. Elementer med rødder langt tilbage i tiden, med
det samme materiale som smedede sværd af de gamle riddere, objekter med dybe rødder
i plads til at omfavne, fordi metalfolie er en meteorit. 

  DAMASCUS DESIGN 
En ridder var hans sværd og hans smedje er en langsom proces, og magisk.
I fjerne Damaskus, på tidspunktet for korsfarerne og turneringer, den lange tradition for
master- Bøssemagere fødte genstande af stor værdi : de blev bygget i Damaskus stål
.Legenden siger, at et sværd lavet af damask stål kunne skære i klippen, rulles op omkring
en mand og ryg lige, uden nogensinde at miste forkant.
Et materiale, der forener fleksibilitet og sejhed på grund af den forskellige absorption af
kulstof, hovedsageligt koncentreret på kanten af sværdet, at holde sin centrale kerne
relativt blødt.
I lang tid, siden 1300, havde der ikke været nogen nyheder i denne proces, så vi sørgede
hans tab, men forkert. 

  LOCK BOX TOP frisører 
Bedste fald designet specielt til 3 stykker af SCISSORS SMYKKER meteorit.
En aluminium blok til at rumme i sin hule sæde laser disse eksklusive poster.Snittet TOP
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frisører, på de to sider af kassen, i bunden af ??blokken og det øverste af låget, det
forbedrer glans / satin af det stof, som den er fremstillet. 
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