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ΚΟΠΊΔΊΑ

ΚΟΠΙΔΙΑ ΚΟΠΙΔΙΑΚΟΠΙΔΙΑ ΚΟΠΙΔΙΑ

CarbonMax Σταθερό Κοπίδι
Σταθερό Κοπίδι CarbonMax της FISKARS:

• Το κοπίδι διαθέτει ένα μοναδικό πτυσσόμενο 
 προστατευτικό λεπίδας για μεγαλύτερη ασφάλεια.

• Η λεπίδα ανοίγει γρήγορα με το ένα χέρι για χρήση 
 ή για ασφαλή αποθήκευση.

• Περιλαμβάνει μία CarbonMax βοηθητική λεπίδα που 
 διαρκεί 24 φορές περισσότερο από τις παραδοσιακές λεπίδες.

• Το εσωτερικό του χωράει έως 5 λεπίδες, 
 καθιστώντας γρήγορη και βολική την αλλαγή λεπίδων.

• Η εργονομική λαβή SoftGrip™ διαθέτει ανάγλυφο 
 μοτίβο λαβής για άνεση και έλεγχο.

• Μεταλλικός σκελετός για βέλτιστη ισορροπία και ανθεκτικότητα 
 στη χρήση και ενισχυμένο μεταλλικό άκρο που παρέχει 
 αξιόπιστη αντίσταση σε χτυπήματα και πτώσεις.

CarbonMax Συρόμενο Κοπίδι
Συρόμενο Κοπίδι CarbonMax της FISKARS:

• Διαθέτει μηχανισμό ανάσυρσης λεπίδων που 
 αποτρέπει την τυχαία απόσυρση λεπίδας.

• Περιλαμβάνει 1 βοηθητική λεπίδα CarbonMax που διαρκεί 
 24 φορές περισσότερο από τις παραδοσιακές λεπίδες.

• Η εσωτερική αποθήκευση χωράει έως 5 τεμάχια 
 καθιστώντας γρήγορη και βολική την αλλαγή λεπίδων.

• Η εργονομική λαβή με το SoftGrip™ διαθέτει 
 ανάγλυφο μοτίβο λαβής για άνεση και έλεγχο.

• Διεθέτει μεταλλικό σώμα για βέλτιστη ισορροπία και 
 ανθεκτικότητα στη χρήση και ενισχυμένο μεταλλικό άκρο 
 που παρέχει αξιόπιστη αντίσταση σε χτυπήματα και πτώσεις.

CarbonMax Αναδιπλούμενο Κοπίδι
Αναδιπλούμενο Κοπίδι CarbonMax της FISKARS:

• Διαθέτει πτυσσόμενο μηχανισμό λεπίδας για εύκολη 
 αποθήκευση και φορητότητα.

• Με σύστημα διπλού κλειδώματος που αποτρέπει την τυχαία 
 απελευθέρωση της λεπίδας χωρίς να επηρεάζει 
 την ταχύτητα ανοίγματός της.

• Η εργονομική λαβή με το SoftGrip™ διαθέτει ανάγλυφο 
 μοτίβο λαβής για άνεση και έλεγχο.

• Μεταλλικό σώμα για βέλτιστη ισορροπία και ανθεκτικότητα 
 στη χρήση και ενισχυμένο μεταλλικό άκρο που παρέχει 
 αξιόπιστη αντίσταση σε χτυπήματα και πτώσεις.

• Περιλαμβάνει μία CarbonMax βοηθητική λεπίδα που 
 διαρκεί 24 φορές περισσότερο από τις παραδοσιακές λεπίδες.

CarbonMax Κοπίδι Ελαιοχρωματιστών
Ανοιγόμενο Κοπίδι Ελαιοχρωματιστών CarbonMax της FISKARS:

• Περιλαμβάνει τα περισσότερα από τα βοηθητικά εργαλεία 
 που χρησιμοποιούν συχνά οι ελαιοχρωματιστές.

• Διαθέτει ενσωματωμένο ανοιχτήρι κονσέρβας και κατσαβίδι 
 για άνοιγμα κουτιών βαφής, αφαίρεση & εγκατάσταση 
 διακοκπτών φωτισμού.

• Η εργονομική λαβή SoftGrip™ διαθέτει ανάγλυφο 
 μοτίβο λαβής για άνεση και έλεγχο.

• Μεταλλικός σκελετός για βέλτιστη ισορροπία και 
 ανθεκτικότητα στη χρήση και ενισχυμένο μεταλλικό άκρο 
 που παρέχει αξιόπιστη αντίσταση σε χτυπήματα και πτώσεις.

• Περιλαμβάνει μία CarbonMax βοηθητική λεπίδα που διαρκεί 
 24 φορές περισσότερο από τις παραδοσιακές λεπίδες.

• Η εσωτερική αποθήκευση χωράει έως 2 τεμάχια 
 καθιστώντας γρήγορη και βολική την αλλαγή λεπίδων.

Κωδικός Πλάτος Μήκος Ύψος Βάρος
Κιβ.

170140102 42mm 182mm 28mm 140g 6

Κωδικός Πλάτος Μήκος Ύψος Βάρος
Κιβ.

170141102 44mm 177mm 27mm 110g 6

Κωδικός Πλάτος Μήκος Ύψος Βάρος
Κιβ.

170142102 42mm 160mm 26mm 110g 6

Κωδικός Πλάτος Μήκος Ύψος Βάρος
Κιβ.

170143102 48mm 191mm 30mm 190g 6
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ΚΟΠΊΔΊΑ

ΚΟΠΙΔΙΑ ΚΟΠΙΔΙΑ

CarbonMax Κοπίδι για Γυψοσανίδες
Κοπίδι για Γυψοσανίδες CarbonMax της FISKARS:

• Διαθέτει τα δύο πιο συνηθισμένα εργαλεία χειρός που 
 χρησιμοποιούν οι τεχνικοί της γυψοσανίδας: βοηθητικό 
 μαχαίρι και πριόνι τρυπήματος της γυψοσανίδας.

• Και οι δύο λεπίδες βρίσκονται στο ίδιο άκρο του εργαλείου 
 και εφάπτονται στην ίδια θέση για επιπλέον ασφάλεια.

• Η εργονομική λαβή SoftGrip™ διαθέτει ανάγλυφο 
 μοτίβο λαβής για άνεση και έλεγχο.

• Μεταλλικό σώμα για βέλτιστη ισορροπία και ανθεκτικότητα 
 στη χρήση και ενισχυμένο μεταλλικό άκρο που παρέχει 
 αξιόπιστη αντίσταση σε χτυπήματα και πτώσεις.

• Περιλαμβάνει μία CarbonMax βοηθητική λεπίδα που διαρκεί 
 24 φορές περισσότερο από τις παραδοσιακές λεπίδες.

• Η εσωτερική αποθήκευση χωράει έως 2 τεμάχια 
 καθιστώντας γρήγορη και βολική την αλλαγή λεπίδων.

CarbonMax Κοπίδι με Σπαστή Λάμα 25mm
Κοπίδι με Σπαστή Λάμα 25mm CarbonMax της Fiskars:

• Προσφέρει βολική αλλαγή μπροστινού μέρους χωρίς χαλαρά 
 εξαρτήματα, καθιστώντας τις αλλαγές λεπίδων 
 ευκολότερες και γρηγορότερες.

• Με ενσωματωμένο διαχωριστή λεπίδων που εύκολα 
 κλειδώνει τις χρησιμοποιημένες λεπίδες.

• Περιλαμβάνει μία CarbonMax βοηθητική λεπίδα 
 μήκους 25mm, που διαρκεί 24 φορές περισσότερο 
 από τις παραδοσιακές βοηθητικές λεπίδες.

• Η εργονομική λαβή SoftGrip™ διαθέτει ανάγλυφο 
 μοτίβο λαβής για άνεση και έλεγχο.

• Μεταλλικός σκελετός για βέλτιστη ισορροπία και 
 ανθεκτικότητα στη χρήση και ενισχυμένο μεταλλικό άκρο 
 που παρέχει αξιόπιστη αντίσταση σε χτυπήματα και πτώσεις.

CarbonMax Κοπίδι με Σπαστή Λάμα 18mm
Κοπίδι με Σπαστή Λάμα 18mm CarbonMax της Fiskars:

• Προσφέρει βολική αλλαγή μπροστινού μέρους χωρίς χαλαρά 
 εξαρτήματα, καθιστώντας τις αλλαγές λεπίδων 
 ευκολότερες και γρηγορότερες.

• Με ενσωματωμένο διαχωριστή λεπίδων που εύκολα 
 κλειδώνει τις χρησιμοποιημένες λεπίδες.

• Περιλαμβάνει μία CarbonMax βοηθητική λεπίδα μήκους 
 18 mm, που διαρκεί 24 φορές περισσότερο από τις 
 παραδοσιακές βοηθητικές λεπίδες.

• Η εργονομική λαβή SoftGrip™ διαθέτει ανάγλυφο 
 μοτίβο λαβής για άνεση και έλεγχο.

• Μεταλλικός σκελετός για βέλτιστη ισορροπία και 
 ανθεκτικότητα στη χρήση και ενισχυμένο μεταλλικό άκρο 
 που παρέχει αξιόπιστη αντίσταση σε χτυπήματα και πτώσεις.

Κωδικός Πλάτος Μήκος Ύψος Βάρος
Κιβ.

170145102 41mm 165mm 24mm 100g 6

Κωδικός Πλάτος Μήκος Ύψος Βάρος
Κιβ.

170144102 46mm 185mm 27mm 150g 6

Κωδικός Πλάτος Μήκος Ύψος Βάρος
Κιβ.

170146102 49mm 194mm 24mm 180g 6
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ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Ανταλλακτικές λεπίδες για Carbon Max σταθερό κοπίδι

Ανταλλακτικές λεπίδες για Carbon Max αναδιπλούμενο μαχαίρι

Ανταλλακτικές λεπίδες για CarbonMax™ σταθερό κοπίδι:

• Οι λεπίδες CarbonMax™ παραμένουν αιχμηρές έως και 24 φορές περισσότερο 

  από τις παραδοσιακές  βοηθητικές λεπίδες.

• Οι λεπίδες ταιριάζουν μόνο με τα κοπίδια της Fiskars.

Η συσκευασία περιλαμβάνει 5 ανταλλακτικές λεπίδες

Ανταλλακτικές λεπίδες για CarbonMax™ αναδιπλούμενο κοπίδι

• Οι λεπίδες CarbonMax™ παραμένουν αιχμηρές έως  και 24 φορές 

  περισσότερο από τις παραδοσιακές  βοηθητικές λεπίδες.

• Οι λεπίδες ταιριάζουν μόνο με τα κοπίδια της Fiskars.

 
Η συσκευασία περιλαμβάνει 5 ανταλλακτικές λεπίδες.

Κωδικός
Κιβώτιο

102729102 6

Κωδικός Πλάτος  
mm Κιβώτιο

102722102 18mm 6

107233102 25mm 6


