OFERTA DO OSTRZENIA
PROFESJONALNE ROZWIĄZANIA
O WYSOKIEJ JAKOŚCI

OFERTA DO OSTRZENIA
Gama profesjonalnych narzędzi do ostrzenia Norton poprawia
wydajność cięcia i przekształca tępe noże w ostre, trwałe przybory.
Asortyment obejmuje kamienie diamentowe, osełki, ostrzałkę do
noży, pręt do ostrzenia i matę antypoślizgową, pełne rozwiązanie
dla różnych typów ostrzy, od noży użytkowych po wysokiej jakości
noże japońskie, używane zarówno przez entuzjastów gotowania,
jak i szefów kuchni.
Nasze rozwiązania to coś więcej niż tylko „ostrzenie” noża.
Kamienie mogą być używane do korygowania i usuwania
nacięć i rys, do ostrzenia i polerowania w celu uzyskania
lustrzanego wykończenia.
PROFESJONALNA
SERIA DO OSTRZENIA

OSEŁKI
ZESKANUJ
ABY OBEJRZEĆ

Każda osełka jest dwustronna, strona z grubszą granulacją do
szybkiego ostrzenia tępych i uszkodzonych noży oraz strona z
drobniejszą granulacją do wykańczania i polerowania krawędzi.
Wszystkie osełki posiadają antypoślizgową podstawę dla
bezpieczeństwa podczas użytkowania.

ZESKANUJ
ABY OBEJRZEĆ

ZESKANUJ
ABY OBEJRZEĆ

OPAK.
NR
PRODUKTU ILOŚĆ ZBIORCZE

GRANULACJA 1

GRANULACJA 2

Naprawa i usuwanie niedoskonałości

240

1000

69078678584

1

3

Ostrzenie i lekkie polerowanie tępych noży

1000

3000

69078678676

1

3

Przywracanie lustrzanego wykończenia

3000

8000

69078678677

1

3

UŻYTKOWANIE

WIELOFUNKCYJNOŚĆ BEZPIECZEŃTSWO
Każdy kamień
Anypoślizgowa podstawa
zapewnia inny poziom
zapobiega ruchom
wykończenia
kamienia podczas
użytkowania

TRWAŁOŚĆ
Ziarno ścierne
wysokiej jakości

ZAMOCZ W WODZIE
W celu gładkiego
ostrzenia

PODWÓJNY KAMIEŃ DIAMENTOWY
ZESKANUJ
ABY OBEJRZEĆ

Podwójny kamień diamentowy do ostrzenia ma jedną stronę z grubszym ziarnem do ostrzenia
i drugą stronę z drobniejszym ziarnem do honowania. Twarde ziarno diamentowe oznacza, że
materiał ścierny może być stosowany do wszystkich typów ostrzy, nawet do noży ceramicznych.
Zawiera antypoślizgową podstawę i plastikową osłonę ochronną, aby zapobiec przesuwaniu się
kamienia podczas użytkowania.
UŻYTKOWANIE
Ostrzenie lub polerowanie w zależności
od wywieranego nacisku

WIELOFUNKCYJNOŚĆ
Może być stosowany na
wielu rodzajach ostrzy

GRANULACJA 1

GRANULACJA 2

360

600

BEZPIECZEŃTSWO
Anypoślizgowa podstawa
zapobiega ruchom kamienia
podczas użytkowania

OPAK.
NR
PRODUKTU ILOŚĆ ZBIORCZE
66260214859

1

3

TWARDOŚĆ
Doskonały do noży
ceramicznych

PODWÓJNA OSTRZAŁKA DO NOŻY
ZESKANUJ
ABY OBEJRZEĆ

Zbudowana z materiału ściernego diamentowego i ceramicznego, przeznaczona do noży
kuchennych i nożyczek. Użycie najpierw szorstkiej strony diamentowej (1) ostrzy krawędź,
a następnie strony ceramicznej (2), aby uzyskać super ostre wykończenie. Zawiera pokrętło
pozycjonujące do regulacji kąta ostrzenia.
Antypoślizgowa gumowa podstawa zapobiega przesuwaniu się ostrzałki podczas użytkowania.
GRANU- GRANULACJA 1 LACJA 2

UŻYTKOWANIE
Precyzyjne ostrzenie tylko noży metalowych

360

600

OPAK.
NR
PRODUKTU ILOŚĆ ZBIORCZE
69078678681

1

3

20˚

15˚

25˚

PRECYZJA KĄTA
Wybierz kąt do
precyzyjnego ostrzenia

BEZPIECZEŃTSWO
PODWÓJNE ROZWIĄZANIE
Diamond (coarse)
Anypoślizgowa podstawa1.
Dwa rodzaje ziarna
2. Ceramic (fine)
zapobiega ruchom kamienia
podczas użytkowania

PROWADNICA DO OSTRZENIA NOŻA
ZESKANUJ
ABY OBEJRZEĆ

Prowadnica do ostrzenia noża to łatwy sposób na utrzymanie
stałego kąta ostrza podczas ostrzenia. Zgodnie z nożem/ostrzem kąt
ostrzenia powinien wynosić od 10 do 30 stopni.

UŻYTKOWANIE

NR PRODUKTU ILOŚĆ

Do prowadzenia i zabezpieczania ostrza podczas ostrzenia

KOMPAKTOWA
Łatwa do przechowywania

ŁATWOŚĆ UŻYCIA
Osiąga dokładne rezultaty

69078678678

OPAK.
ZBIORCZE

1

PRECYZJA
Optymalizuje kąt ostrzenia

3

PRĘT OSTRZĄCY
ZESKANUJ
ABY OBEJRZEĆ

Platerowany chromem niklowym stalowy pręt ostrzący do noży
kuchennych.
Długi uchwyt zapewnia dodatkową ochronę podczas użytkowania.

UŻYTKOWANIE

NR PRODUKTU ILOŚĆ
69078678679

Honowanie i ogólne ostrzenie noży.

BEZPIECZEŃSTWO
Uchwyt z pierścieniem
dodatkowo zabezpiecza rękę

1

OPAK.
ZBIORCZE
3

ŁATWOŚĆ UŻYCIA
Doskonały do ostrzenia
długich noży

TRWAŁOŚĆ
Bardzo twarda stal
zapewnia długą żywotność

ANTYPOŚLIZGOWA MATA SILIKONOWA
ZESKANUJ
ABY OBEJRZEĆ

Wielkoformatowa mata silikonowa odpowiednia do stosowania
z osełkami. Struktura plastra miodu zapewnia mocne podparcie
osełki.

UŻYTKOWANIE

NR PRODUKTU ILOŚĆ

Zapewnia dodatkowe zabezpieczenie podczas używania
osełek.

OPTYMALNE
BEZPIECZEŃSTWO
Struktura plastra miodu
daje dodatkowe wsparcie
podczas użytkowania

69078678683

DUŻA POWIERZCHNIA
Może być używana z
różnymi kamieniami

Saint-Gobain HPM Sp. z o.o.
ul. Norton 1
62-600 Koło
Polska
Tel: +48 63 26 17 100
Fax: +48 63 27 20 401

www.saint-gobain-abrasives.com
www.youtube.com/NortonAbrasivesEMEA
Norton jest zarejestrowanym znakiem towarowym Saint-Gobain.
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3

KOMPAKTOWY ROZMIAR
Łatwa do zwinięcia
i przechowywania

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym
przedstawicielem Norton.

www.nortonabrasives.com

1

OPAK.
ZBIORCZE

