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FRIZER FOARFECE

foarfecele sunt un instrument de lucru esen?ial pentru coafor stilist, astfel încât nu se
produce nimic, nici m?car pe împrumut, colegul sau de angaja?i.
Mândria a articolelor tratate cu CO.IN., este SHEAR BIJUTERII meteorit, doar pentru
materialele cu care este construit, bazat pe o bar? de meteorit, ceea ce îl face o garan?ie
pe via?? : te poate ascu?i lame, f?r? a compromite uzur? ?i men?inerea sârm? lor lung a
avut loc.
De asemenea, unic în forma sa, pentru studiul de echilibru ?i ergonomie de utilizare,
pentru finisare în damasc.
Unicitatea sa -l un obiect râvnit de c?tre profesioni?ti ?i colec?ionari face, ?i face o premii
exclusive ?i de prestigiu din competi?iile interna?ionale.
MATERIAL
Ideea ini?ial? a fost de a crea un unic, aproape magic, care a combinat o valoare
intrinsec? la un la fel de important sens simbolic, cum ar fi un obiectiv, apoi gândit pentru
doar trei arti?ti din lume, care se va dovedi demn de acest premiu. Astfel, meteoritul
SHEAR bijuterii a fost efectuat? în trei buc??i, în care, datorit? abilitatea de falsificatorii de
masterat italian, o?el Damasc au aderat la chestiunea care vine din cer. Articole cu
r?d?cini mult înapoi în timp, cu acela?i material ca ?i s?bii false ale cavalerilor vechi,
obiecte cu r?d?cini adânci în spa?iu pentru a îmbr??i?a, deoarece folia de metal este un
meteorit.
Damasc Design
Un cavaler a fost sabia ?i forja lui este un proces lent ?i magic.
În indepartata Damasc, la momentul crucia?ilor ?i turnee, lunga tradi?ie de armurierii de
masterat a dat na?tere la obiecte de valoare imens? : au fost construite în o?el Damasc
.Legenda spune c? o sabie f?cut? din o?el de Damasc ar putea reduce stânc?, fie rulat? în
jurul unui om ?i spatele drept, f?r? a mai pierde marginea de taiere.
Un material care reconcilia flexibilitate ?i rezisten?? ca urmare a diferite absorb?ia de
carbon, concentrat? în principal la ascu?i?ul sabiei, p?strând miezul central relativ moale.
Pentru o lung? perioad? de timp, din 1300, nu a existat nici o veste de acest proces, astfel
încât ne-am jelit pierderea lui, dar în mod gre?it.
LOCK top box coafez?
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Cel mai bun caz special conceput pentru 3 buc??i de foarfece BIJUTERII METEORITE.
Un bloc de aluminiu pentru a se potrivi în cu laser de scaun gol, aceste elemente
exclusive.
Incizia TOP coafez?, pe cele dou? p?r?i ale cutiei, partea de jos a blocului ?i în partea de
sus a capacului, se îmbun?t??e?teluciu / satin a materialului din care este f?cut?.
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