
Zahradní nůžky Toyama Hamono T-101

Univerzální zahradní nůžky od japonské značky Toyama Hamono. Základní kousek v portfoliu, který je
vyráběný ručně a stále dle tradičních technik přetrvávajících více než 150 let. Nůžky jsou robusní, při
střihu mají příjemný zpětný tah a masivní západkovou pojistku. Model T-101 má leštěné rukojeti s
ořechovou lištou/dýhou a drobnou značku v kanji na straně čepele. Nůžky jsou oveřeným kusem nejen u
nadšených hobíků, ale i odborníků a profesionálů v umění bonsají, zahradnictví a sadovnictví.

Značka: Toyama Hamono
Model: T-101
Délka ostří: 60 mm
Délka celkem: 200 mm
Váha: 200 g

Užití: Víceúčelové, univerzální nůžky pro stříhání dužnatých i dřevnatých částí rostlin, kosodřevin a
dřevin. Vhodné pro začátečníky i zkušené zahradníky.

Výroba: Vyrábí Toyama Hamono, japonský výrobce se sídlem v tradičním kovářském okrsku v Sanjo
Niigata. Svou historii začali psát už roku 1861, kdy započali s výrobou nožířských výrobků. Dnes je
Toyama Hamono zavedenou značkou a těší se uznání nejen na domácí půdě, ale i na západních
trzích.Jejich současné výrobky v sobě stále nesou tradici a umění výroby samurajských japonských
mečů. Při výrobě kombinují moderní výrobní technologie tažení oceli s ručním ostřením, broušením a
finálním dokončením.

Materiál: Nůžky jsou vyráběny z oceli s vysokým podílem uhlíku. Ten dodává materiálu vyšší tvrdost,
velmi dobrou odolnost a možnost dosáhnout extrémního ostrosti. V průběhu času se může objevit
patina, která ale nesnižuje funkci. Při nesprávné údržbě je materiál náchylný k rezu nebo odlamování.

Údržba: Ocel má vyšší podíl uhlíku, je tedy nutné o čepele pečovat. Po práci vždy očistěte a udržujte
nůžky v suchu. Dle míry používání pravidelně natřete olejem, nechte oschnout a dosušte. Můžete využít
naši nabízenou sadu pro údržbu.

Poznámka: Dodáváno v dárkovém balení. Součástí je ochranný kryt čepele.
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