
 

  
Tesouras para Cabelo - PININ

PININ CRIANDO UMA TESOURA
Design e projeto

 ordini@pinin.com

 +39 0331 1706328

www.globelife.com/pinin/

PININ CRIANDO UMA TESOURA
Design e projeto

Graças à experiência amadurecida em mais de meio século e ainda trabalhar para os
90% manualmente , PININ é capaz de criar linhas e design de itens personalizados e ,
tratamentos especiais, com a extrema sofisticação e atenção aos detalhes. A empresa
tem o prazer de colocar seus conhecimentos à sua disposição para resolver qualquer
problema.

CARBONO TRATAMENTO: REVESTIMENTO DLC
• União de beleza e durabilidade
• tratamento de carbono aplicável em qualquer modelo PININ
• biocompatível: apropriado para alérgicos
O DLC é um revestimento à base de carbono que confere maior resistência e
compacidade para a tesoura. Uma das características muito importantes deste tratamento
é a biocompatibilidade tornando tesoura PININ ainda mais segura e tolerada por aqueles
que sofrem de alergias. O fóbico PININ será coberto por um elegante e precioso preto e
forte como o diamante. Tratamento está disponível em qualquer modelo.

NITIDEZ
Serviço da OTAN para aqueles que têm problemas com nitidez , reparar ou simplesmente
para uma completa revisão de artigos PININ seu corte, mas também outras marcas.
Serviços oferecidos:
• Limpeza.
• Garantia de nitidez.
• Reabilitação-reparado.
• Testes de corte.
Garantia de reembolso em 5 dias úteis (excluindo o transporte).
A mercadoria deve ser enviada como encomenda postal no PININ Via Risorgimento ,
23843-28/4 PREMANA (LECCO).

PERSONALIZANDO
Você executar , on demand para tesoura, truques específicos de personalizações para
técnicas dicas , anéis, corte e outros detalhes.
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Você percebe , também, gravuras e artística , personalizações com as mais modernas
tecnologias de Laser, gravura artística manual micro fresagem em diferentes materiais:
• aço;
• madeira;
• plástico;
• vidro.
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