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Nóż do trybowania z ostrzem
wygiętym, elastyczny DICK
ERGOGRIP 8298113 Długość
ostrza: 13 cm
Cena brutto

35,67 zł

Cena netto

29,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

8298113

Opis produktu
Składając zamówienie, proszę o zaznaczenie koloru rękojeści noży.

Nóż do trybowania z ostrzem wygiętym, elastyczny DICK ERGOGRIP 8298113
Długość ostrza: 13 cm

Zdjęcie przedstawia nóż z rękojeścią niebieską.
Noże pakowane są po 6 szt.
Cena za sztukę 29,00 zł (netto).
Cena za sztukę 35,67 zł (brutto).

Parametry techniczne:
Długość ostrza: 13 cm ( 130 mm ).
Kolor rękojeści - niebieski.
Ostrze - elastyczne.
Ostrze wykonane jest ze stali nierdzewnej.
Powierzchnia noża mocno polerowana, ostrze sprawdzane laserowo.
Higieniczne, szczelne połączenie rękojeści noża z ostrzem, zapobiegające tworzeniu się gniazd mikrobakterii.
Bardzo wygodne i szerokie podparcie dla kciuka.
Pewność pracy przez szczególną ochronę palców.
Bezpieczna, trwała, ergonomicznie wyważona rękojeść przeciwpoślizgowa.
Rękojeści dostępne są w kolorach:
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- biały

- żółty

- czerwony

- zielony

- niebieski

- czarny

Krótki opis:
Noże mają szerokie zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, szczególnie w przemyśle mięsnym.
Rękojeści noży wykonane są z drewna, a także z antypoślizgowego tworzywa w kilku rodzajach
i kolorach.
Dostępne kolory rękojeści: biały, żółty, czerwony, zielony, niebieski, czarny.

O firmie:
Historia firmy DICK sięga 1778 roku.
Firma DICK z siedzibą w Deizisau jest wiodącym producentem narzędzi precyzyjnych.
Noże, pilniki i narzędzia specjalne spełniają najwyższe wymagania jakościowe od ponad 230 lat i mają swoją wysoką renomę na całym świecie.
Światowa jakość produktów firmy DICK idzie w parze z ich niezawodnością i długą przydatnością.
Wszystkie produkty firmy DICK cechuje klasyczne wzornictwo, przemyślana funkcjonalność i najwyższa jakość.
Firma pracuje nieustannie nad dalszym rozwojem produktów, które powstają przy użyciu sprawdzonych i niezawodnych
technik z wykorzystaniem nowoczesnej technologii i organizacji produkcji.
Życzenia i wskazówki klientów oraz własne inspiracje wykorzystywane są przy tworzeniu produktów.
Procesy zarządzania jakością i nadzór nad produkcją spełniają wymogi normy DIN EN ISO 9001.

Firma posiada Certyfikat Ekologiczny spełniający wszystkie normy ochrony środowiska.
Materiały informacyjne:

Ulotka do pobrania - w pdf. Katalog DICK pdf

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Kolor rękojeści: ( czarna ) , ( żółta ) , ( czerwona ) , ( zielona ) , ( niebieska ) , ( biała )
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