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Dankzij de ervaring gerijpt in meer dan een halve eeuw en nog steeds werk voor de 90%
handmatig , PININ is kundig voor wekken lijnen en aangepaste items ontwerp en ,
speciale behandelingen, met de grootst mogelijke verfijning en aandacht voor detail. Het
bedrijf is blij om zijn expertise tot uw beschikking een probleem op te lossen.

KOOLSTOF BEHANDELING: DLC COATING
• Unie van schoonheid en duurzaamheid
• koolstof behandeling die van toepassing zijn op een model PININ
• Biocompatibel: geschikt voor gasten met een allergie
De DLC is een koolstof gebaseerde coating die grotere weerstand en compactheid aan de
schaar verleent. Een van de zeer belangrijke kenmerken van deze behandeling is de
biocompatibiliteit schaar PININ maken nog steeds veiliger en getolereerd door degenen
die lijden aan allergieën. De fobisch PININ zal worden gedekt door een elegante en
kostbare zwart en sterk als diamant. Behandeling is beschikbaar op ieder model.

VERSCHERPING
NAVO dienst voor degenen die problemen met de verscherping hebben , repareren of
gewoon voor een grondige herziening van haar snijden PININ artikelen, maar ook andere
merken.
Diensten aangeboden:
• Schoonmaken.
• De garantie van de verscherping.
• Rehabilitatie-gerepareerd.
• Snijden Tests.
Gegarandeerd binnen 5 werkdagen (met uitzondering van vervoer).
De goederen moeten worden verzonden als postpakket op PININ Via Risorgimento ,
28/4-23843 PREMANA (LECCO).

AANPASSEN
U uitvoeren , on demand voor schaar, aanpassingen specifieke trucs te technieken tips ,
ringen, snijden en andere details.
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Je je realiseert , ook, gravures en artistieke , aanpassingen met de modernste
lasertechnologie, artistieke gravure handmatige micro-frezen op verschillende materialen:
• staal;
• hout;
• kunststof;
• glas.
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