SAFETY STRAIGHT EDGE
Straight Edge zaprojektowana
z myślą o bezpieczeństwie
Zaprojektowana z myślą o bezpieczeństwie
Chroń użytkownika
Zaprojektowana z myślą o bezpieczeństwie
operatora. Każda krajarka Streight Edge
jest wyposażona w integralną ochronę na
palce wzdłuż całej długości. Podczas nacisku
u podstawy krajarki Straight Edge palce
użytkownika ułożone są płasko oraz są
chronione dzięki zaokrąglonej ochronie na
palce. by the curved integrated finger guard.

Zaprojektowany z myślą o
precyzji i ochronie użytkownika
podczas wyznaczania, cięcia
oraz scoringu.
• Wyposażona w zabezpieczenia dla
ochrony zarówno użytkownika jak i sprzętu
• Lekka krajarka o sporym rozmiarze
• Zaprojektowana I wykończona przy użyciu
materiałów najwyższej jakości
• Posiada gwarancję na pięć lat
• Dostępna w skali cesarskiej oraz
metrycznej

Zabezpiecz swój sprzęt
Cięcia wzdłuż metalowej krawędzi może
dać się we znaki dla krawędzi tnącej oraz
narzędzia do cięcia.
Każda krajarka Streight Edge wyposażona
jest w zabudowaną krawędź ze stali
nierdzewnej powstrzymując wnikanie wody,
aby zapewnić lata bezkompromisowej pracy

Zabezpiecz swoją pracę
Wyposażona w dwa uchwyty
rozciągające się po całej długości
krajarka Streight Edge została
zaprojektowana z myślą o
wykonywaniu pracy bez niszczenia
wrażliwych powierzchni.

Dostępna w 9 rozmiarach od 45cm do 180cm

WYMIARY
Skala po całej długości
Czytelny czarny tekst na białym tle o
matowej nawierzchni.

Baird Road
Willowbrook Industrial Estate
Corby, Northants, England
NN17 5ZA, United Kingdom

Każdy rozmiar posiada skalę po całej
długości, aby zapewnić maksymalną
precyzję.
Dostępna w skali cesarskiej oraz
metrycznej w dziewięciu rozmiarach.

Całkowita długość cm

Całkowita długość inches

Tel: +44 (0)1536 263158
sales@keencut.co.uk
www.keencut.co.uk
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Produkty Keencut cieszą się dobra reputacją na całym świecie. Są uważane
za najbardziej precyzyjne i trwałe krajarki dostępne na rynku. Aby zapewnić
najwyższą jakość i niezawodność nasze produkty są wyrabiane z najlepszych
materiałów i przy użyciu najnowocześniejszej technologii.

www.keencut.com

