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MÓJ PREZENT
MOJA SWIZA
Szwajcarski scyzoryk kieszonkowy SWIZA jako stylowy
prezent dla klienta

Idealny dla wielu
różnych klientów

PODZIĘKOWANIA DLA TWOICH
KLIENTÓW Z SCYZORYKIEM
SZWAJCARSKIM SWIZA
Szwajcarski scyzoryk SWIZA, który nosi Twoje imię.
Swiza oferuje różnorodne opcje, różne style ostrzy, aby dostosować je do nazwy firmy,
logo, obrazów, a nawet tekstu. Stwórz wyjątkowy scyzoryk, charakterystyczny dla
firmy, jako wysokiej jakości, niezapomniany prezent dla klientów lub pracowników.

NAJLEPSZA
KONSTRUKCJA I
FUNKCJONALNOŚĆ
Dlaczego SWIZA?
Nowy szwajcarski nóż SWISS, w 100% szwajcarski miejski i młody design, wyprodukowany w
Delémont. Nagrodzony nagrodą reddot design "Best of the Best 2016". Jego zakrzywiony kształt
pozwala na optymalny chwyt dzięki fakturze, jest przyjemny w dotyku, miękki, antypoślizgowy i
wyjątkowo wytrzymały.

Namacalna i widoczna szwajcarska jakość - SWISS QUALITY
Genialny zamek bezpieczeństwa dla ostrza 75 mm wykonany jest z bardzo mocnej stali nierdzewnej
(440/57 HRC). W zależności od składu noża znajduje się korkociąg z 5 zwojami, śrubokręt krzyżowy,
piła, nóż tnący z dziurkaczem, otwieracz do butelek, otwieracz do puszek i pinceta. Wszystkie metalowe
części są wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej, dzięki czemu nóż kieszonkowy SWIZA można
łatwo czyścić w zmywarce.

KOLEKCJA SWIZA

SWIZA D01
6 funkcji

SWIZA D02
6 funkcji

SWIZA D03
11 funkcji

- Ostrze 75 mm z blokadą
bezpieczeństwa
- Dziurkacz / rozwiertak,
szydło z oczkiem do szycia
- Korkociąg sommeliera
- Pęseta

- Ostrze 75 mm z blokadą
bezpieczeństwa
- Dziurkacz / rozwiertak,
szydło z oczkiem do szycia
- Śrubokręt krzyżowy Phillips
nr 1 – 3
- Pęseta

- Ostrze 75 mm z blokadą
bezpieczeństwa
- Dziurkacz / rozwiertak, szydło z
oczkiem do szycia
- Otwieracz do butelek z płaskim
śrubokrętem nr 3 i giętarką do
drutu
- Otwieracz do puszek z płaskim
śrubokrętem nr 1
- Korkociąg sommeliera
- Pęseta

SWIZA D04
11 funkcji

SWIZA D05
12 funkcji

SWIZA D06
12 funkcji

- Ostrze 75 mm z blokadą
bezpieczeństwa
- Dziurkacz / rozwiertak,
szydło z oczkiem do szycia
- Otwieracz do butelek z
płaskim śrubokrętem nr 3 i
giętarką do drutu
- Otwieracz do puszek z
płaskim śrubokrętem nr 1
- Śrubokręt krzyżowy Phillips
nr 1 – 3
- Pęseta

- Ostrze 75 mm z blokadą
bezpieczeństwa
- Piła
- Dziurkacz / rozwiertak,
szydło z oczkiem do szycia
- Otwieracz do butelek z
płaskim śrubokrętem nr 3 i
giętarką do drutu
- Otwieracz do puszek z
płaskim śrubokrętem nr 1
- Korkociąg sommeliera
- Pęseta

- Ostrze 75 mm z blokadą
bezpieczeństwa
- Piła
- Dziurkacz / rozwiertak,
szydło z oczkiem do szycia
- Otwieracz do butelek z
płaskim śrubokrętem nr 3 i
giętarką do drutu
- Otwieracz do puszek z
płaskim śrubokrętem nr 1
- Śrubokręt krzyżowy nr 1 – 3
- Pęseta

DUŻA SWOBODA W
PROJEKTOWANIU
Oferujemy
kilka
sposobów
zaprojektowania wysokiej jakości noża
SWIZA z Twoim logo, nazwą Twojej
firmy, zdjęciami lub poszczególnymi
elementami tekstowymi.
Powłoka noża
Dwie obudowy noża wykonane są z
wytrzymałego plastiku i mogą być
drukowane w wielu kolorach, z logo,
obrazami i tekstami. Od 2000 sztuk
możemy również wyprodukować noże
ze specjalnym kolorem Pantone dla
powłoki.

OSTRZA Z GRAWEREM
LASEROWYM
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W procedurze laserowej grawerujemy Twoje logo, nazwę Twojej firmy lub inny
tekst na ostrzu o długości 75 mm. Jasne i ciemne grawerowanie możliwe.

BARDZIEJ
EKSKLUZYWNIE
Dzięki głębokiej czerni SWIZA ALLBLACK oraz kolekcji SWIZA LEATHER masz
dwa niezwykłe scyzoryki kieszonkowe, które idealnie nadają się jako upominki dla
wymagających klientów.

SWIZA ALLBLACK - KOLEKCJA
Fascynujący nowy szwajcarski nóż SWIZA, który przyciągnie uwagę każdego; Głęboki czarny
SWIZA ALLBLACK jest wyposażony w zaawansowaną technologicznie powłokę o wysokiej
wytrzymałości, rewolucyjny 360 ° kształt i przyjemną miękką w dotyku i antypoślizgową
fakturę.
Na SWIZA ALLBLACK obie powłoki mogą być drukowane - również w kolorze czarnym i /
lub z lakierem. Ostrze zostało opracowane z zastosowaniem zaawansowanej technologii,
dlatego zalecamy go bez grawerowania laserowego.

SWIZA KOLEKCJA SKÓRZANA
W SWIZA KOLEJCA SKÓRZANA oferujemy możliwość, w takim samym stopniu jak w przypadku zwykłej kolekcji
SWIZA, dostarczenie modeli z grawerunkiem laserowym. Chętnie spróbujemy spełnić bardzo szczególne życzenia skontaktuj się z nami!

SWIZA
PERSONALIZACJA
OPAKOWANIA

DOBRZE PAKOWANE
Podaruj swój konkretny prezent biznesowy w eleganckim opakowaniu, które równie dobrze nosi Twoją
nazwę. Dostosowujemy nasze opakowanie "Nature Bond" na odwrotnej stronie. Twoja kreatywność jest
nieograniczona: Twoja czcionka, logo Twojej firmy, wiadomość tekstowa, element obrazu. Dzięki naszym
nowoczesnym drukarkom cyfrowym możemy sprostać niemal każdemu życzeniu.

Dla fascynującego SWIZA ALLBLACK dostępne jest dodatkowe opakowanie, całkowicie
czarne, które jest doskonale dopasowane do produktu.

W przeciwnym razie możemy dostarczyć twój scyzoryk SWIZA, oczywiście w naszym standardowym opakowaniu.
Niestandardowy nóż jest widoczny przez przezroczysty plastik
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