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Najbardziej 
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Twoje bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze, dlatego ostrzałka posiada:
• antypoślizgowe, silikonowe nóżki z przyssawkami stabilnie przytwierdzające ostrzałkę do
   podłoża, dzięki nim urządzenie nie poruszy się podczas ostrzenia;
• tarcze szczelnie ukryte pod pokrywą eliminują możliwość jakichkolwiek skaleczeń;
• system zabezpieczający przed przegrzaniem. 

Komfort i wygoda użytkowania to cicha praca bez wibracji, trwała i łatwa do czyszczenia 
obudowa.  Znajdujący się pod spodem urządzenia pojemnik na opiłki metalu umożliwia 
łatwe usuwanie nagromadzonych resztek po ostrzeniu. Niewielkie rozmiary to dodatkowy 
atut ostrzałki OPTIMUM, znajdziesz dla niej miejsce nawet w małej szufladzie.
Ostrzałka została stworzona z myślą o osobach prawo i leworęcznych.

Perfekcyjny dwustopniowy system szlifowania do ostrzenia i polerowania zadba o Twoje noże!
1) Wstępne ostrzenie - to ostrzenie krawędzi, usunięcie stępionego lub nierównego metalu z kra-
wędzi noży. 
2) Precyzyjne ostrzenie - to wygładzenie i polerowanie krawędzi po ich naostrzeniu kończące 
proces ostrzenia.

Doskonałe rezultaty ostrzałka osiąga dzięki dwufazowemu szlifowi, który nie niszczy i nie 
przegrzewa stali ostrza. Twoje ulubione noże będą służyć Ci przez następne lata! 
Idealna do szlifowania noży stalowych, ze stali nierdzewnej i węglowej.

Precyzyjne ostrzenie uzyskujemy dzięki automatycznemu ustawieniu się prowadnic prowadzą-
cych ostrza pod idealnym kątem szlifowania. Wystarczy przeciągnąć ostrze przez prowadnice, 
aby naostrzyć i wypolerować stępione noże kuchenne.  Już nigdy nie sięgniesz po tradycyjną 
ostrzałkę do noży!

Diamentowe tarcze szlifierskie o dwóch grubościach ścierania są bardzo wytrzymałe 
i gwarantują wysoką jakość ostrzenia. Dla bezpieczeństwa są zamontowane pod pokrywą 
chroniąca Cię przed skaleczeniem. Napędzane silnikiem elektrycznym nie wymagają od 
Ciebie wysiłku, a naostrzą noże w kilka sekund.
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Naostrzymy Twoje noże w kilka sekund! 
Ostre noże to atrybut każdego Szefa Kuchni! Ostrzałka elektryczna OPTIMUM 
sprawi, że nawet bardzo tępy nóż odzyska dawną ostrość. Jest bezpieczna i łatwa 
w obsłudze, wystarczy przeciągnąć ostrze noża przez prowadnice, a ostrzałka 
auautomatycznie dopasuje i ustawi kąt szlifowania. Diamentowe tarcze szlifierskie 
gwarantują wysoką jakość ostrzenia, a dwufazowy szlif zapewnia doskonałe rezul-
taty i nie niszczy stali ostrza. Zadbaj o swoje noże i Twój komfort pracy w kuchni!


