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Perkant vieną iš pasirinktų rinkinių:

Fiskars peilį gausite dovanų.

AKCIJA
galioja nuo 2023-02-01 iki 2023-03-31. Akcijos prekių kiekis ribotas.

50 vnt. žiedlapinių diskų MOST PRO 
Zirconium XL 125x22 P40 rinkinys 

(katalogo Nr. 94 12 12401C)

50 vnt. žiedlapinių diskų MOST PRO 
Zirconium XL 125x22 P60 rinkinys 

(katalogo Nr. 94 12 12402C)

100 vnt. pjovimo diskų MOST PRO 41 
125 x 1,0 x 22 INOX Futura rinkinys 

(katalogo Nr. 94 12 12403C)

100 vnt. pjovimo diskų MOST CERAMIC Ultra 
41 125 x 1,0 x 22 Metal/Inox rinkinys 

(katalogo Nr. 94 12 12405C)

20 vnt. karbido frezų MOST F 1225 D 
(suapvalinta smailėjančia forma) rinkinys 

(katalogo Nr. 94 12 12407C)

Kiekvieną mėnesį skirtingas peilio modelis:

• Gruodis/Sausis: 2-jų virtuvės peilių rinkinys Functional Form.
• Vasaris/Kovas: mėsos pjaustymo peilis Functional Form.
• Balandis/Gegužė: duonos peilis Functional Form.
• Birželis/Liepa: 3-jų peilių daržovėms ir vaisiams rinkinys Functional Form.
• Rugpjūtis/Rugsėjis: filiavimo peilis Functional Form.
• Spalis/Lapkritis: Santoku peilis Functional Form.

Surinkite visą rinkinį!

100 vnt. pjovimo diskų MOST PRO 
41 125 x 1,6 x 22 INOX Futura rinkinys 

(katalogo Nr. 94 12 12404C)

50 vnt. šlifavimo diskų MOST PRO 
27 125 x 6,8 x 22 INOX rinkinys 

(katalogo Nr. 94 12 12406C)



www.rywal.lt

1. Žiedlapiniai diskai MOST PRO Zirconium XL 125x22 P40 ir P60 anglinio ir nerūdijančiojo plieno šlifavimui:
• Standus cirkonio grūdelių audinys ant medvilnės ir poliesterio pagrindo.
• Agresyvus pramoninis siūlių šlifavimas ir paviršių apdorojimas.

3. Abrazyviniai diskai MOST PRO 41 125x1,0 ir 1,6x22 INOX Futura anglinio ir nerūdijančiojo plieno pjovimui:
• Greitas ir patogus pjovimas nespaudžiant kampinio šlifuoklio.
• Ilgesnė eksploatavimo trukmė ir didesnis našumas įvairioms naudojimo sritims.
• Pjovimo metu medžiaga neperkaista.

4. Abrazyviniai diskai MOST PRO 27 125x 6,8 x 22 Inox šlifavimui:
• Itin geri šlifavimo parametrai, tinkantys ir angliniam plienui.
• Ilgesnė eksploatavimo trukmė ir didesnis našumas įvairioms naudojimo sritims.
• Didesnis šlifavimo greitis ir veiksmingumas bei komfortas.

5. Abrazyviniai diskai MOST CERAMIC Ultra 41 125x 1,0 x 22 Metal/Inox anglinio ir nerūdijančiojo plieno pjovimui:
• Išskirtinis komfortas ir 30 % didesnis pjovimo greitis.
• Pjovimo metu medžiaga neperkaista.
• Produktas yra skirtas ir ypač rekomenduojamas didesnio atsparumo angliniam ir nerūdijančiajam plienui pjauti.

6. Karbido frezos MOST F 1225 D (suapvalinta smailėjančia forma):
• Vidutinės dvigubo pjovimo geležtės su pertrauktu raštu.
• Pašalina didelį medžiagos kiekį.
• Gera apdoroto paviršiaus kokybė.
• Maža vibracija ir trumpos atplaišos.
• Populiarios formos galvutė tinka angliniam ir nerūdijančiajam plienui universaliai apdirbti.

IŠSIRINKITE SAU TINKAMIAUSIĄ RINKINĮ

Mėsos pjaustymo peilis Fiskars Functional Form
• Functional Form peiliai puikiai subalansuoti tiksliam ir galingam pjūviui.
• Iš preciziškai atrinktų medžiagų, ilgaamžiai ir lengvai prižiūrimi.
• Fiskars Functional Form peiliai suteikia daugiau džiaugsmo kasdienio maisto ruošimui.
• Functional Form duonos peilis yra su tiesiais ašmenimis ir plonu pjovimo kraštu, kuris puikiai tinka pjaustyti

mėsai;
• Peilis turi tvirtą ergonomišką rankeną, kuri puikiai tinka bet kokiems iššūkiams virtuvėje;
• Saugi, neslystanti rankena su Softouch danga;
• Pirštų apsauga užtikrinanti didesnį saugumą;
• Aukštos kokybės japoniškas plienas garantuoja ilgaamžiškumą ir atsparumą korozijai.

Dovana vasario/kovo mėnesių rinkiniams


