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PININ CREAREA FOARFECE
design si proiect

Datorit? experien?ei maturate în mai mult de jum?tate de secol ?i înc? de lucru pentru 90%
manual , PININ este capabil de a crea linii ?i articole personalizate de design ?i,
tratamente speciale, cu cea mai mare rafinament ?i aten?ia la detalii. Compania este
pl?cerea de a pune experien?a sa la dispozi?ia dumneavoastr? pentru a rezolva orice
problema.
DE CARBON DE TRATAMENT: ACOPERIRE DE DLC
• Uniunea frumusetea si durabilitate
• carbon tratamentul aplicabil pe orice model de PININ
• biocompatibil: potrivit pentru persoanelor care sufer? de alergie
DLC este un strat de carbon pe baz? care confer? o mai mare rezisten?? ?i compactitatea
la foarfeca. Una dintre caracteristicile foarte important din acest tratament este
biocompatibilitate a face foarfece PININ înc? mai sigure ?i mai tolerat? de c?tre cei care
sufer? de alergii. Phobic PININ va fi acoperit de un negru elegant ?i pre?ioase ?i de
puternic ca diamant. Tratamentul este disponibil pe orice model.
ASCU?IRE
Serviciu de NATO pentru cei care au probleme cu ascu?ire , repara sau pur ?i simplu
pentru o temeinic? revizuire de t?iere PININ articolele, dar, de asemenea, alte marci.
Servicii oferite:
• Cur??enie.
• Garan?ie de clarificare.
• Reabilitarea-reparat.
• Teste de t?iere.
Garantat restituirii în 5 zile lucr?toare (exclusiv transport).
M?rfurile trebuie s? fie trimise ca colet po?tal la PININ Via Risorgimento , 4/28-23843
PREMANA (LECCO).
PERSONALIZAREA
Executa?i , la cerere pentru foarfece, trucuri particulariz?ri specifice tehnici sfaturi, inele,
t?iate ?i alte detalii.
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V? da?i seama , asemenea, gravuri ?i artistice , particulariz?rile cu cele mai moderne
tehnologii cu Laser, artistice gravare manuala micro-frezat pe diferite materiale:
• o?el;
• lemn;
• plastic;
• sticla.
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