
 !ARCOSסכיני  5, כולל במטבח חלקים למגוון שימושים 01 סט

 

 

 

 המארז כולל:

 ספרד  – ARCOSמבית  NITZAס"מ מסדרת  18סכין סנטוקו  •

 ספרד – ARCOSמבית   NITZAס"מ מסדרת  11סכין ירקות  •

 ספרד – ARCOSס"מ מבית  10סכין ירקות חלק שפיץ  •

 ספרד – ARCOSס"מ מבית  10סכין ירקות משונן שפיץ  •

 ספרד  – ARCOSס"מ ידית פלסטיק מבית  6סכין טורנה  •

 דו צדדי –משחיז שולחני להשחזה גסה ועדינה  •

 ספרד – ARCOSס"מ מבית  19.5מספריים למטבח באורך  •

 ס"מ עם חריץ ניקוז  33/25קרש חיתוך במבוק  •

 שוויץ – ZENAקולפן רפיד צבעוני פלסטיק מבית  •

 מארז מהודר  •

 

 שנות אחריות על כל הסכינים !  10

ARCOS – ! המותג המקורי מספרד 

 

 



 

 

 תכונות סדרת ניצה:

 יומית -עיצוב קלסי לנוחות בעבודה יום• 

 ( בעלת יציבות לבלימת זעזועים.PPידית הסכין עשויה פוליפרופילן )• 

 ביצועים גבוהים ועמידות • 

 ARCOSכחידוש בלעדי של ®  NITRUMניטרום • 

 ידית בקלית אנטי בקטריאלית• 

מעלות  150מעלות צלזיוס עד  40-ידיות עמידות מאוד, לא מתעוותות תחת טמפרטורות קיצוניות )• 

 צלזיוס(.

 

NITRUM  ®!קלות וחדות בשילוב מנצח 

ע"י אשר פותחה בלעדית ®  NITRUMהסכינים מיוצרות בעיצוב חדשני, ועשויות פלדת אל חלד 

ARCOS . 

 מתכת ייחודית זו משדרת את הסכין ברמת החדות, אורך חיי הלהב, ועמידותו בפני קורוזיה. 

מתכת הניטריום לוקחת את הסכינים צעד נוסף קדימה ומשפרת את תכונותיהם: ידיות הסכינים 

 מחוזקות 

 י ועייפות החומר.  חומר משטח וקשיות גבוהה, העמידים בפני חומרי ניקו POMויציבות, בעלות גימור 

מעלות צלזיוס עד  40-הסכינים עמידות ביותר ומתאימות לעבודה בטמפרטורות גבוהות ונמוכות )

 מעלות צלזיוס(.  150

 מתכת הניטריום מיוצרת בתהליך ירוק השומר על איכות הסביבה.

 המותג המקורי מספרד הנה הסכין המבוקשת והמוערכת ביותר בקרב הלקוחות - ARCOSסכין 

 הישראלים, על פי סקר דעת קהל שבוצע ע"י מכון מדגם

הספרדית הינה מחברות הסכינים הטובות והמובילות בעולם אשר מייצרת סכינים  ARCOSחברת 

 מדינות הפרושות ביבשות השונות ברחבי העולם.  60-ומוכרת בלמעלה מ 1745משנת 

טיטניום אשר הציבו  100% -מהחלה לייצר לראשונה ובלעדית סכינים  ARCOSחברת  2011בשנת 

 את מותג הסכינים בחוד החנית של חדשנות טכנולוגית.

שפותחה בבלעדיות עבור המותג. מתכת זו NITRUMמייצרת סכינים ממתכת ARCOS בין השאר 

 משדרגת את הסכין בכל הפרמטרים: חדות, אורך חיי להב, ועמידות בפני חלודה.

 וערוץ האוכל: 10, 2הבישול בערוצים  ותתכניאת מותג הסכינים ניתן לראות בכל 

שגב במטבח, חיים כהן ואייל שני מבשלים, קרין גורן )סודות מתוקים(, קרב סכינים, צחי בוקשסטר, 

 גברים במטבח )משה אביב( ועוד.

 הבחירה של בתי הספר המובלים לבישול! - ARCOSסכיני 

 מותג ספרדי ותיק ובעל בקרת איכות וסטנדרטים אירופאים.


