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PININ T?O KÉO
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Nh? kinh nghi?m tr??ng thành trong h?n n?a th? k? và v?n còn làm vi?c cho 90% b?ng tay
, PININ có th? t?o ra dòng và thi?t k? tu? tìm và , ch?m sóc ??c bi?t, v?i t?i ?a tinh t? và s?
chú ý ??n t?ng chi ti?t. Công ty r?t hân h?nh ???c ??t chuyên môn c?a mình theo ý c?a b?n
?? gi?i quy?t b?t k? v?n ??.

CACBON ?I?U TR?: S?N DLC
• Liên minh c?a v? ??p và ?? b?n
• cacbon ?i?u tr? áp d?ng trên b?t k? m?u PININ
• biocompatible: thích h?p cho ng??i b? d? ?ng
Các DLC là m?t l?p ph? cacbon d?a confers s?c ?? kháng và nh? g?n ?? kéo l?n h?n. M?t
trong nh?ng ??c ?i?m r?t quan tr?ng c?a ?i?u tr? này là biocompatibility làm cho kéo PININ
v?n còn an toàn h?n và dung n?p c?a nh?ng ng??i b? d? ?ng. Phobic PININ s? ???c bao
ph? b?i m?t màu ?en thanh l?ch và quý giá và m?nh m? nh? kim c??ng. ?i?u tr? có s?n
trên b?t k? mô hình.

MÀI
NATO d?ch v? ??i v?i nh?ng ng??i có v?n ?? v?i mài , s?a ch?a ho?c ch? ??n gi?n là cho
m?t toàn di?n xem l?i bài vi?t PININ c?t c?a nó mà còn là các nhãn hi?u khác.
D?ch v? cung c?p:
• Làm s?ch.
• Mài b?o lãnh.
• S?a ch?a ph?c h?i ch?c n?ng.
• Xét nghi?m c?t.
B?o ??m hoàn l?i ti?n trong 5 ngày làm vi?c (không bao g?m v?n chuy?n).
Hàng hóa ph?i ???c g?i nh? b?u ki?n bài lúc PININ Via Risorgimento , 28/4-23843
PREMANA (LECCO).

TÙY BI?N
B?n ch?y , theo yêu c?u cho kéo, th? thu?t c? th? tùy ch?nh k? thu?t M?o , nh?n, c?t và
các chi ti?t khác.
B?n nh?n ra , c?ng, ch?m kh?c và ngh? thu?t , tu? ch?nh v?i các công ngh? Laser hi?n ??i
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nh?t, kh?c ngh? thu?t h??ng d?n s? d?ng micro-phay vào v?t li?u khác nhau:
• thép;
• g?;
• nh?a;
• kính.
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