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KADERNíCTVO NOŽNICE

 Nožnice sú základným pracovným nástrojom pre kaderní?ky kaderní?ky, takže neprináša
ni?, ani o úvere, kolegov ?i zamestnancov.
Pýchou ?lánkov, ktorými sa CO.IN., je SHEAR šperky meteorit, iba pre materiály, s
ktorými je postavené na základe meteoritu bare, ktorý robí doživotná záruka : vy môžu
brúsi? nože, bez toho, aby bola ohrozená opotrebenie a zachovanie ich dlho - držal drôt.
Unikátny vo svojej forme, pre štúdium rovnováhy a ergonómie používania, pre kone?nú
úpravu v damašku.
Jej jedine?nos? je, že objekt vyh?adávaný odborníkmi a zberate?mi, a robí to exkluzívny a
prestížne ocenenie v medzinárodných sú?ažiach. 

  MATERIÁL 
Prvotnou myšlienkou bolo vytvori? unikátny, takmer magické, že kombinovaná svoju
vnútornú hodnotu rovnako dôležitý symbolický význam, ako cie?, ale potom si to len tri
umelcov na svete, ktoré sa ukážu ako hodný tohto ocenenia. Tak, STRIH, šperky
meteoritu bola vykonaná do 3 kusoch, v ktorom, v?aka schopnosti master falšovate?ov
talianska, damašek oce? spojených sa veci prichádza z neba. Položky s kore?mi ?aleko
spä? v ?ase, sa z rovnakého materiálu ako kovaných me?ov dávnych rytierov, objekty s
hlbokými kore?mi v priestore prija?, pretože kovová fólia je meteorit. 

  Damask DESIGN 
Rytier bol jeho me? a jeho vyh?a je pomalý proces a magické.
V ?alekej Damasku, v dobe križiakov a turnajov, dlhá tradícia zbrojári porodila predmety
nesmiernej hodnoty : boli postavené v damasku ocele
.Legenda hovorí, že me? z damascénskej ocele by mohlo zníži? rock, by? zrolované okolo
muža a chrbát rovno, bez toho, aby sa stratil ostrie.
Materiál, ktorý sk?bi? pružnos? a húževnatos? v?aka odlišnej absorpcie uhlíka,
predovšetkým sústredená na okraji me?a, udrža? jeho centrálne jadro pomerne mäkké.
Po dlhú dobu, od roku 1300, tam bol žiadne správy o tomto procese, takže sme oplakávali
svoje straty, ale zle. 

  LOCK BOX TOP kaderní?ka 
Najlepšie puzdro ur?ené špeciálne pre 3 ks Nožnice šperkov meteorit. Hliníkový blok
ubytova? v jeho dutom sedadlá laser tieto exkluzívne predmety.
Rez TOP kaderní?ka, na oboch stranách krabice, v spodnej ?asti bloku a hornej ?asti
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veka, sa zvyšuje lesk / satén materiálu, v ktorom sa vykonáva. 
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