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TISORES DE PERRUQUERIA

Les tisores són una eina de treball essencial per al perruquer estilista, així que això no
dóna res, ni tan sols en qualitat de préstec, col · lega o empleats.
vaixell insígnia dels articles tractats CO.IN., és el SHEAR JOIERIA METEORIT, només
per als materials amb què es construeix, a partir d'una barra de meteorit, el que garanteix
la vida : es pot esmolar les fulles sense comprometre el desgast i el manteniment del seu
filferro de llarga data. També únic en la seva forma, per a l'estudi de l'equilibri i
l'ergonomia d'ús, per a l'acabat en el domàs. La seva singularitat fa que sigui un objecte
cobejat pels professionals i col · leccionistes, i fa que sigui un exclusiu i prestigiosos
premis en concursos internacionals.
MATERIAL
La idea inicial era crear un únic, gairebé màgic, que combina un valor intrínsec a una
igualment important significat simbòlic, com una meta, però s'ho va pensar només per tres
artistes al món que va a demostrar que és digne d'aquest premi.
Així, CISALLES JEWEL METEORIT es va dur a terme en 3 peces en què, gràcies a
l'habilitat dels forjadors mestre italià, acer domàs es van unir a la matèria que ve del cel.
Articles amb arrels molt més enrere en el temps, amb el mateix material que les espases
forjades dels antics cavallers, els objectes amb profundes arrels en l'espai per abraçar
perquè la làmina metàl · lica és un meteorit.
DAMASC DISSENY
Un cavaller era la seva espasa i la seva forja és un procés lent i màgic. A la llunyana
Damasc, en l'època dels croats i els tornejos, la llarga tradició de mestres armers va donar
a llum als objectes d'immens valor : es van construir a acer de Damasc
'.
La llegenda explica que una espasa d'acer domàs podria tallar la roca, s'enrotlla al voltant
d'un home i l'esquena recta, sense perdre mai l'avantguarda. Un material que conciliar
flexibilitat i duresa a causa de la diferent absorció de carboni, concentrats principalment
en el tall de l'espasa, mantenint el seu nucli central relativament suau. Durant molt de
temps, des de 1300, no hi ha hagut notícies d'aquest procés, de manera que lamentem la
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seva pèrdua, però sense ella.
LOCK BOX TOP PERRUQUERS
El millor cas específicament dissenyat per a 3 peces de METEORIT TISORES DE JOIES .
Un bloc d'alumini per acomodar al seient amb làser buida aquests articles exclusius. La
incisió TOP PERRUQUERS, en els dos costats de la caixa, la part inferior del bloc i la part
superior de la tapa, que millora la brillantor / setinat del material en què es fa.
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