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GAMMA CREANT TISORES
disseny i projecte

Gràcies a l, experiència madurat en més de mig segle i encara treballar pel 90%
manualment , PININ és capaç de crear línies i disseny d, elements personalitzats i ,
tractaments especials, amb la sofisticació i l, atenció al detall. L, empresa es complau a
posar la seva experiència a la vostra disposició per resoldre qualsevol problema.

TRACTAMENT DE CARBONI: DLC RECOBRIMENT
• Unió de bellesa i durabilitat
• tractament de carboni aplicable a qualsevol model de PININ
• biocompatible: adequat per a les persones al·lèrgiques
El DLC és una capa de carboni basat que li confereix una major resistència i compacitat
de les tisores. Una de les característiques molt importants d, aquest tractament és la
biocompatibilitat fent tisores gamma encara més segur i tolerat pels qui pateixen
al·lèrgies. El PININ fòbia serà cobert per un negre elegant i preciosos i fort com el
diamant. Tractament està disponible en qualsevol model.

ESMOLAR
Servei de l, OTAN per als que tenen problemes amb agudització , reparar o simplement
per una exhaustiva revisió del seus tall PININ articles però també altres marques.
Serveis oferts:
• Neteja.
• Garantia esmolat.
• Rehabilitació-reparat.
• Proves de tall.
Garanteix la devolució en 5 dies laborables (excepte transports).
Els béns han d, enviar com a paquet post al PININ Via Risorgimento , 28/4-23843
PREMANA (LECCO).

PERSONALITZACIÓ
Executeu , en demanda de tisores, trucs específic personalitzacions tècniques consells,
anells, tall i altres detalls.
T, adones , també, gravats i artística , personalitzacions amb les més modernes
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tecnologies làser, gravat artístic manual micro-fresat en diferents materials:
• acer;
• fusta;
• plàstic;
• vidre.
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