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Edgeware verstelbare elektrische messenslijper
Nieuw in het assortiment van O-K-Import
De Edgeware elektrische messenslijper met verstelbare slijphoek (van 10 tot 30°) is geschikt om
metalen Westerse, Aziatische en kartelmessen symmetrisch grof of fijn te slijpen .
- Afmetingen Edgeware messenslijper: 26 x 14 x 11 cm (lxbxh)
- Slijphoek instelbaar van 10-30° per kant
- Slijpwielen van diamant (voor grover slijpen)
- Slijpwielen van keramiek (voor fijner slijpen)
- Uitklapbare handslijper voor gekartelde messen
- Schoonmaakgereedschap meegeleverd
- Handafwas
Kies voor grof slijpen (diamanten slijpwiel) of voor fijn slijpen van uw messen (keramieken slijpwiel).
De slijphoek is instelbaar. Daardoor gebruikt u de messenslijper voor ieder metalen (kartel)mes uit
Westerse of Aziatische landen. Gebruik voor kartelmessen de uitklapbare handslijper.
De handleiding geeft een overzicht van de juiste slijphoek bij de meest gangbare messen.
Reinig de slijpwielen met de meegeleverde borstel. De buitenkant van de slijper kunt u schoonmaken
met een vochtige doek en een afwasmiddel.

OVER EDGEWARE
Edgeware is hét merk met een messcherp randje. Of het nu de volledige lijn van handmatige en
elektrische messenslijpers, waaronder de prijswinnende Edgeware Angle Adjust manual knife
sharpener, betreft of de groeiende lijn van keukentools, waaronder de V-etched Better Zester, de
producten van Edgeware bieden de scherpste mogelijkheden.
De Egdeware producten zijn speciaal ontworpen voor thuiskoks, kookliefhebbers en professionele
koks. De innovatieve, nieuwe designs variëren van de kleine, maar veelzijdige, Edge Grip handmatige
messenslijper, tot de meer gespecialiseerde producten waaronder de Diamond Edge Gourmet
elektrische messenslijper.
De kracht van Edgeware is de behendige productie van messcherpe randen. Deze kracht wordt al
meer dan 125 jaar aangescherpt en geperfectioneerd door Smith's, 'The Edge Experts'.
w.v.p. €299,00
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Popovstraat 22
8013 RK ZWOLLE
Tel: 038 4222250
Fax: 038 4213235
Voor bestellingen of vragen mail naar Kim Wernsen accounts@o-k-import.nl of bel 06 83704607.
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