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Nogent messen
Nieuw in het assortiment van O-K-Import
Nogent produceert sinds 1923 hoogstaande kwaliteit messen en keukengereedschap die van begin
tot eind worden geproduceerd in Frankrijk.
Classic lijn
De classic lijn vormt het hart van de Nogent messen en is verkrijgbaar in een wood serie en een color
serie. De handvaten zijn gemaakt van haagbeuken die een jaar zijn gedroogd voor productie. Deze
houten grepen liggen lekker in de hand. Deze lijn is niet geschikt voor de vaatwasser.
De wood serie heeft een dikte van 1,8 mm over het
gehele lemmet en een hardheid van 57 HRC.
De handvaten uit de wood serie zijn verkrijgbaar in
gebrandschilderd hout met messing klinknagels en naturel hout met aluminium klinknagels.
De color serie is jong en aantrekkelijk door de 5 kleuren waarin de
messen verkrijgbaar zijn. De messen hebben een dikte van 1,2 mm
over het gehele lemmet en een hardheid van 54-56 HRC. De handvaten
zijn verkrijgbaar met aluminium klinknagels.
In de classic lijn zijn naast diverse messen als dunschillers, tafelmessen, vleesmessen en
broodmessen ook accessoires als een bakspatel en taartschep verkrijgbaar.
Expert lijn
De expert lijn heeft een unieke micro vertanding van 4 tanden per
mm die op het oog bijna niet te zien is. Deze messen hoeven
daardoor niet geslepen te worden. De messen hebben een dikte van
2,3 mm over het gehele lemmet en een hardheid van 57 HRC.
De ergonomische antibacteriële greep is
vaatwasmachinebestendig.
De expert lijn biedt diverse messen als keukenmessen, uitbeenmessen
en broodmessen.
In de expert lijn is ook een expert Trendy serie met messen in verschillende kleuren. De Expert
Trendy serie biedt onder meer een dunschiller, officemes en steakmes verkrijgbaar.
Accessoires
Nogent biedt naast messen ook verschillende accessoires zoals de Super
Kim blikopener. Deze compacte opener laat geen scherpe randen achter,
kost weinig kracht en is makkelijk in gebruik. De blikopener heeft in
Frankrijk al vele prijzen gewonnen en is onder meer goed beoordeeld door
Wouter Klootwijk.
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