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KADE?NICTVí N?ŽKY

 N?žky jsou základním pracovním nástrojem pro kade?nice kade?nice, takže nep?ináší
nic, ani o úv?ru, kolegy ?i zam?stnance.
Chloubou ?lánk?, kterými se CO.IN., je SHEAR šperky METEORIT, pouze pro materiály, s
nimiž je postavené na základ? meteoritu baru, který d?ládoživotní záruka : vy mohou
brousit nože, aniž by byla ohrožena opot?ebení a zachování jejich dlouho-držel drát.
Unikátní ve své form?, pro studium rovnováhy a ergonomie používání, pro kone?nou
úpravu v damašku.
Její jedine?nost je, žeobjekt vyhledávaný odborníky a sb?rateli, a d?lá to exkluzivní a
prestižní ocen?ní v mezinárodních sout?žích. 

  MATERIÁL 
Prvotní myšlenkou bylo vytvo?itunikátní, tém?? magické, že kombinovaná svou vnit?ní
hodnotu stejn? d?ležitý symbolický význam, jako cíl, ale pak si to jen t?i um?lc? na sv?t?,
které se ukáží jako hodný tohoto ocen?ní. Tak,ST?IH, šperky METEORIT byla provedena
do 3 kusech, v n?mž, díky schopnosti master pad?latel? italská, damašek ocel spojených
se v?ci p?ichází z nebe. Položky s ko?eny daleko zp?t v ?ase, se ze stejného materiálu
jako kovaných me?? dávných rytí??, objekty s hlubokými ko?eny v prostoru p?ijmout,
protožekovová fólie jemeteorit. 

  Damašek DESIGN 
Rytí? byl jeho me? a jeho výhe? jepomalý proces a magické.
V daleké Damašku, v dob? k?ižák? a turnaj?,dlouhá tradice zbrojí?i porodila p?edm?ty
nesmírné hodnoty : byly postaveny v damašku oceli
.Legenda ?íká, žeme? z damascenské oceli by mohlo snížit rock, být srolované kolem
muže a záda rovn?, aniž by se ztratil ost?í.
Materiál, který skloubit pružnost a houževnatost díky odlišné absorpce uhlíku, p?edevším
soust?ed?na na okraji me?e, udržet jeho centrální jádro pom?rn? m?kké.
Po dlouhou dobu, od roku 1300, tam byl žádné zprávy o tomto procesu, takže jsme
oplakávali své ztráty, ale špatn?. 

  LOCK BOX TOP kade?nice 
Nejlepší pouzdro ur?ené speciáln? pro 3 ks N?žky šperk? meteorit. Hliníkový blok ubytovat
v jeho dutém sedadla laser tyto exkluzivní p?edm?ty.
?ez TOP kade?nice, na obou stranách krabice, ve spodní ?ásti bloku a horní ?ásti víka, se
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zvyšuje lesk / satén materiálu, ve kterém se provádí. 
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