
Ponad 15 milionów 
sprzedanych
urządzeń AGD

Polska rma
Polski kapitał
Polska marka

Najbardziej 
korzystny stosunek
ceny do jakości

Twoje bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze, dlatego ostrzałka posiada:
• antypoślizgowe nóżki, które zapewniają stabilność oraz zapobiegają przemieszczaniu
   się urządzenia podczas ostrzenia;
• miejsce w którym ostrza urządzenia stykają się z nożem jest zasłonięte, co zapobiega
   ewentualnemu skaleczeniu;
• system zabezpieczający przed przegrzaniem.

TTwoje ulubione noże będą służyć Ci w kuchni przez długie lata!

WIELOFUNKCYJNA, idealna do:
• Szlifowania stalowych noży ze szlifem falistym i trapezowym;
• Ostrzenia nożyczek, scyzoryków;
• Ostrzenia śrubokrętów i wkrętaków płaskich (do 9 mm).

Łatwa i pŁatwa i prosta obsługa - wystarczy włączyć urządzenie, zbliżyć narzędzie jakie 
chcemy naostrzyć do głowicy prowadzącej ostrzałki i po kilku sekundach otrzymu-
jemy doskonale naostrzone narzędzie. Wytrzymała i stabilna obudowa  ma ergono-
miczny kształt ułatwiający użytkowanie jedną ręką co jest bardzo wygodne.

Komfort użytkowania - cicha praca i niewielkie rozmiary to dodatkowe atuty. 
Można ją bez problemu schować np. do szuflady.

Włącznik/wyłącznik momentowy - ułatwia obsługę urządzenia.

Precyzyjne prowadzenie pod idealnym kątem ostrzenia - obrotowa głowica prowadząca auto-
matycznie dostosowuje kąt pod jakim przebiega ostrzenie tak, żeby rezultaty były jak najlepsze, 
a naostrzona krawędź równa i gładka. Głowica prowadząca jest zdejmowana co ułatwia jej 
czyszczenie.

Wysoka jakość - tarcza szlifierska jest bardzo wytrzymała i gwarantuje wysoką jakość i 
bezpieczeństwo ostrzenia. Ostrzałka jest elektryczna, przez co zaoszczędzisz sobie wysił-
ku oraz czasu na ostrzenie noży tradycyjną osełką.

Cicha praca

Włącznik/
wyłącznik 
momentowy

Bezpieczne ostrzenie
pod odpowiednim

kątem

6 pozycji ostrzenia:
noży, nożyczek,
śrubokrętów

Naostrzysz szybko, łatwo i precyzyjnie! 
WielofunWielofunkcyjna, elektryczna ostrzałka OPTIMUM do ostrzenia stalowych noży, no-
życzek śrubokrętów i wkrętaków jest niezastąpionym urządzeniem w Twojej 
kuchni. W zaledwie kilka sekund sprawi, że nawet bardzo tępy nóż odzyska swoją 
ostrość. Bez wysiłku i w bezpieczny sposób ostrzałka poradzi sobie niemal z 
każdym tępym narzędziem w Twoim domu. Nowoczesne wzornictwo, wysoka 
jakość wykonania, ale także prosta obsługa i cicha praca to jej dodatkowe zalety.


