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KVALITNÍ JAPONSKÉ NŮŽKY KAI
MNOHO TYPŮ A DRUHŮ (VYŠÍVACÍ, PÁRACÍ AJ.)
VÍCE TYPŮ (MIKROZOUBEK, NOŽOVÉ OSTŘÍ AJ.)
NABÍZÍME I BROUŠENÍ A SERVIS

Velmi kvalitní japonské nůžky KAI řady 5000 mají rukojeť změkčeného neoprenu. Předností tohoto materiálu je příjemný
omak, zvýšený ergonomickým tvarováním rukojetí a nárazová stálost. Proč mít unavené ruce a mozoly? Čelisti nůžek jsou vyrobeny z nerez-vanadiové oceli, zušlechtěné na 54-56 HRC. U plně profesionální řady 7000 pak až na 59
HRC. V nabídce je více než 50 typů nůžek. Vybere si skutečně každý. Pravák i levák zvládne svoji práci již hravě! Nůžky
jsou dodávány v mnoha délkách ostří. jako jediní uvádíme délku ostří vybraných nůžek v detailu výrobku. Nůžky mohou
mít ostří standardní nůžkové, standardní KE, což je nožové ostří se speciálním úhlem broušení vhodné i pro stříhání více
vrstev nebo silný materiál, dále s mikrozoubkovým ostřím SE pro stříhání lehkých materiálů, kůže a koženky. V nabídce
máme také nůžky určené speciálně na dělení kevlaru a podobných materiálů. Také nabízíme tradiční celokovové profesionální kované nůžky řady S z edice Shozaburo®, které se vyznačují precizním zpracováním, a dokonalým ostřím spolu s
odolností japonské oceli. Nejširší nabídka kvalitních vysoce profesionálních nůžek KAI z Japonska. Samozřejmě nesmí
chybět ani nůžky uzpůsobené pro leváky, které nabízíme pod označením L.
V rámci sjednocení sortimentu nabízíme i nůžky jiných značek. Například nůžky typu cvakačky ocení každý.
Ostření a seřízení nůžek svěřte vždy odborníkům. Pouze správně nabroušené nůžky plní svůj účel. Proto nabízíme možnost ostření a plného servisu Vašich nůžek. V mnoha případech lze použít na místo nůžek i kotoučových řezacích koleček, která jsou běžně využívána na Patchwork. Urychlíte tím svoji práci.

Více naleznete na www.robex-dk.cz
Encyklopedické informace naleznete na robexpedie.robex-dk.cz
Videa na www.youtube.com/robexdk
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NŮŽKY PRO OBČASNÉ POUŽITÍ (STÁLE PŘI RUCE)
Kromě opravdu profesionálních nůžek nabízíme i nůžky pro příležitostné použití za velice nízkou cenu.

NŮŽKY CVAKAČKY MGS® - KOVOVÉ, BAREVNÉ
Jednoduché lehké nůžky typu cvakačky v mnoha barevných vyhotoveních. Celokovové zvláště odolné provedení těchto
nůžek je předurčuje k příležitostnému, ale každodennímu použití v mnoha provozech. Zvláště výhodný poměr
cena / výkon.
Kovové nůžky typu cvakačky se zvláště ostrým ostřím nůžkového typu. Speciální rukojeť z lisovaného plechu. Zvláště
vhodné pro příležitostné, ale okamžité střihy. Díky celkové délce pouhých 109 mm spolu s aktivní délkou ostří 24 mm
se jedná o malé, ale velice praktické nůžky.

NŮŽKY ŘEMESLNICKÉ—PLASTOVÁ RUKOJEŤ
Jednoduché nůžky typu cvakačky s plastovou rukojetí a 55 mm dlouhým ostřím pro rychlé střihy. Díky aretaci vhodné i
pro přenášení se snížením rizika poranění. Nůžky do každé kapsy!
Ergonomická plastová rukojeť žluté barvy. Zvláště vhodné pro příležitostné, ale okamžité střihy.
Délka celkem: 165 mm, šíře rukojeťi: 40 mm, šíře rozevřených nůžek: až 90 mm, šíře čepele: 15 mm, délka ostří: 55,
mm, typ ostří: nůžkové, barva: žlutá, hmotnost: 65 gr., tělo nůžek z plastické hmoty.
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NŮŽKY KAI® SÉRIE 1000 (HOBBY & DOMÁCNOST)
Kromě nůžek profesionálních řad také nabízíme i nůžky ze séerie 1000, které jsou určeny pro hobby použití a domácnost. Jelikož se však specializueme spíše na profesionální sortiment, není řada 1000 zpravidla skladem.

KAI N 1115
Jemné vyšívací nůžky pro hobby použití s velice ostrou špičkou pro jednoduché odstřihávání a párání s
délkou ostří 32 mm. Tyto nůžky jsme vyřadili z naší
trvalé nabídky - nabízíme pouze profesionální nůžky v
Top kvalitě.
Délka nůžek: 115 mm
Délka ostří: 32 mm
Dostupnost: na poptání

KAI N 1140
Vyšívací nůžky vhodné ke každému šicímu stroji. Pro
hobby použití s délkou ostří 46 mm. Tyto nůžky jsme
vyřadili z naší trvalé nabídky - nabízíme pouze profesionální nůžky v Top kvalitě. Vynikající nůžky s měkkou rukojetí.
Délka nůžek: 140 mm
Délka ostří: 46 mm
Dostupnost: na poptání

KAI N 1165
Malé universální nůžky pro hobby použití s délkou
ostří 64 mm. Tyto nůžky jsme vyřadili z naší trvalé
nabídky - nabízíme pouze profesionální nůžky v Top
kvalitě. Vynikající nůžky s měkkou rukojetí.
Délka nůžek: 165 mm
Délka ostří: 64 mm
Dostupnost: na poptání

KAI N 1220
Větší uni nůžky pro hobby použití s délkou ostří 87
mm vhodné ke střihu i větších ploch. Tyto nůžky jsme
vyřadili z naší trvalé nabídky - nabízíme pouze profesionální nůžky v Top kvalitě. Vynikající nůžky s měkkou rukojetí.
Délka nůžek: 220 mm
Délka ostří: 87 mm
Dostupnost: na poptání
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NŮŽKY KAI® SÉRIE 3000 (VYŠÍVACÍ NŮŽKY S OSVĚDČENOU KVALITOU)
Nůžky KAI® série 3000 jsou zastoupeny třemi modely pro vyšívací práce. Jsou vybaveny standardním
nůžkovým ostřím a měkčenou rukojetí. Základ k Vašemu šicímu stroji. To je série 3000.

KAI N 3140 S
Vyšívací nůžky s ostrou špičkou jsou ideálním pomocníkem pro obratné střihání, vystřihování i začišťovací
práce s délkou ostří 56 mm a perfektně ostrou špicí.
Excelentní nůžky vyvinuté pro střih více vrstev látek
(např. patchwork) stejně jako jemné začišťovací práce. Při délce ostří 56 mm mají opravdu velice ostrou
špici.
Délka nůžek: 140 mm, délka ostří: 56 mm

KAI N 3160 S
Delší vyšívací nůžky s ostrou špičkou pro přesné střihání, vystřihování i začišťovací práce s délkou ostří 62
mm. Vzhledem k délce ostří mají velice ostrou špici.
Excelentní nůžky vyvinuté pro střih více vrstev látek
(např. patchwork) stejně jako jemné začišťovací práce. Při délce ostří 62 mm mají opravdu ostrou špici.
Délka nůžek: 160 mm, délka ostří: 62 mm

KAI N 3180 S
Nejdelší vyšívací nůžky z řady 3000. S ostrou špičkou
pro přesné střihání, vystřihování i začišťovací práce s
délkou ostří 79 mm. Vzhledem k délce ostří mají velice ostrou špici.
Vyšívací nůžky s ostrou špičkou jsou ideálním pomocníkem pro obratné střihání, vystřihování a začišťovací
práce. Excelentní nůžky vyvinuté pro střih více vrstev
látek (např. patchwork) stejně jako jemné začišťovací
práce. Při délce ostří 79 mm mají stále ostrou špici.
Délka nůžek: 180 mm, délka ostří: 79 mm
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NŮŽKY KAI® SÉRIE 5000 (KVALITNÍ NŮŽKY V MNOHA PROVEDENÍCH)
Nůžky KAI® série 5000 v širokém zastoupení mnoha modelů a typů. Všechny nůžky této série jsou vybaveny měkkými rukojeťmi Soft Handle. Od páracích až po extra dlouhé. V nabídce též provedení pro leváky. Ostří nůžek s výběrem se standardním nůžkovým ostřím, KE nožovým ostřím pro zvláště tuhé materiály, SE ostří s mikrozoubkem pro jemné tkaniny typu satén a mnoho dalších typů. To je osvědčená kvalita s mnoha možnostmi.

KAI N 5100
Jemné párací nůžky s velice úzkými a velmi ostrými břity pro párání
švů a začišťování rozmanitých textilií s délkou ostří 25 mm. Jemná
práce nebyla nikdy snažší.
Délka nůžek: 100 mm, délka ostří: 25 mm
Možno i v provedení C (se zahnutou špicí)

KAI N 5120
Krejčovské odstřihovací či párací (uni) nůžky s ouškem. Kvalitní nůžky typu
cvakačky s výměnnými čepelemi z karbonové oceli s vanadiem. Kvalita
značky KAI® nemůže chybět u žádného šicího stroje.
Délka nůžek: 120 mm, délka ostří: 35 mm
V nabídce i náhradní výměnné čepele a také další nůžky cvakačky

KAI N 5165
Universální krejčovské nůžky nejen pro domácnost. Vhodné jak pro
rychlé nástřihy, tak i drobné práce. Nůžky KAI série 5000, mezi které
patří i tyto, vynikají vysoce karbonovanou ocelí s vanadiem a měkčenou rukojetí Soft Handle. To jsou nůžky N5165.
Délka nůžek: 165 mm, délka ostří: 67 mm
Možno i v provedení C (se zahnutou špicí) či SE (s mikrozoubkem)

KAI N 5250
Krejčovské nůžky pro dělení metráže. Ideální vyvážení, maximálně
ergonomický tvar s rukojeťmi vyrobenými z měkkého materiálu a trvale ostré břity s délkou ostří 103 mm. To jsou dokonalé nůžky pro
snadné dělení i větších ploch materiálů.
Délka nůžek: 250 mm, délka ostří: 103 mm
Možno i v provedení KE (s nožovým ostřím) či SE (s mikrozoubkem)

KAI N 5275
Krejčovské nůžky pro dělení metráže a velkých ploch textilií. Ideální
vyvážení, maximálně ergonomický tvar s rukojeťmi vyrobenými z
měkkého materiálu. Se svoji délkou je to skutečný král mezi nůžkami.
Délka nůžek: 275 mm, délka ostří: 116 mm
Možno i v provedení KE (s nožovým ostřím) či SE (s mikrozoubkem)

DALŠÍCH VÍCE NEŽ 20 TYPŮ NŮŽEK KAI® SÉRIE 5000 NA NAŠEM WEBU
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NŮŽKY KAI® SÉRIE 7000 (SKUTEČNĚ PROFESIONÁLNÍ JAPONSKÉ NŮŽKY)
Nůžky KAI® série 7000 jsou skutečným vrcholem nabídky dokonalých nůžek. Všechny nůžky této série
jsou vybaveny měkkými rukojeťmi Soft Handle. V nabídce nůžky se standardním nůžkovým ostřím,
ostřím SE s mikrozoubkem či AS vyvinutým speciálně pro dělení Aramidu a podobně těžko dělitelných
materiálů s tvrdostí ostří až 59 HRC. Nesmíme opomenout ani možnost provedení L pro leváky či provedení SL, které značí zvláště odlehčené nůžky. Profesionalita každým coulem, co více si přát.

KAI N 7230
Profesionální krejčovské nůžky vycházející ze série 7000. Nůžky KAI
7230 vynikají skvělým vyvážením při zachování výborné ovladatelnosti
pro plně profesionální použití. Základ pro každou profesionální dílnu.
To jsou tyto nůžky!
Délka nůžek: 230 mm, délka ostří: 93 mm
Všechny nůžky řady 7000 jsou baleny v plastovém boxu

KAI N 7240 AS na kevlar a aramid
Profesionální krejčovské nůžky KAI série 7000 vyvinuté speciálně pro
stříhání a dělení kevlarových vláken, aramidu a jiných uhlíkatých a
kevlarových tkanin. Dokonalost má nové jméno.
Délka nůžek: 240 mm, délka ostří: 85 mm
Nahrazuje plně průmyslové nůžky série COB

KAI N 7250
Profesionální krejčovské nůžky vycházející ze série 7000. Nůžky KAI
7250 vynikají dokonalým designem a skvělou ovladatelností pro plně
profesionální použití.
Délka nůžek: 250 mm, délka ostří: 98 mm
Možno i v provedení L (pro leváky) či SL (odlehčené)

KAI N 7280
Profesionální krejčovské nůžky vycházející ze série 7000. Nůžky KAI
7280 vynikají svoji délkou ostří (123 mm) a také dokonalým designem
i skvělou ovladatelností. Vyrobeno z vysoce legované oceli pro plně
profesionální použití.
Délka nůžek: 280 mm, délka ostří: 123 mm
Možno i v provedení SE (s mikrozoubkem), Dále delší model 7300.

DALŠÍCH 5 TYPŮ NŮŽEK KAI® SÉRIE 7000 NA NAŠEM WEBU
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CELOKOVOVÉ NŮŽKY KAI® SÉRIE S (SAMURAJSKÝ MEČ V PODOBĚ NŮŽEK)
Tradiční konstrukce těchto krejčovských nůžek se standardním nůžkovým ostřím dělají z těchto nůžek
ideálního pomocníka pro každé profesionální použití. Jako základ je použita vysoce legovaná zušlechtěná ocel. Žádný materiál nemůže vzdorovat ( pro všechny typy textilních materiálů). Jedinečné tradiční
zpracování těchto nůžek s přídomkem KAI CUTLERY SHOZABURO® dává tušit dědictví kvality zpracování
nůžek v Japonsku. Samurajský meč v podobě nůžek série S. Dokonalé vyvážení s posunutím vyvažovacího bodu takřka o 2 cm od středového šroubu směrem k rukojeti spolu s geniálním systémem upevňovacího šroubu (PAT 508330) se sametově hladkým chodem ulehčí maximálně Vaši práci.

KAI S 90
Plně profesionální kované nůžky řady S v celokovovém provedení s
hmotností 190 gramů. S délkou ostří 92 mm jsou vhodné pro střih
velkých dílců, stejně jako pro obratné tvarové střihy. Tradice japonské
kvality Shozaburo® s přídomkem nezničitelnosti. To jsou nůžky S-90.
Délka nůžek: 230 mm, délka ostří: 92 mm
Všechny nůžky řady 7000 jsou baleny v plastovém obalu

KAI SL 100
Plně profesionální odlehčené kované nůžky řady S v celokovovém provedení L s nižší hmotností. S délkou ostří 110 mm jsou vhodné pro
střih velkých dílců. KAI SL-100, to je samurajský meč v podobě nůžek.
Délka nůžek: 240 mm, délka ostří: 110 mm
V nabídce též S 100 s běžnou hmotností a skvělým vyvážením či
delší S 110 s délkou 280 mm a S 120 s délkou 300 mm.

DALŠÍCH TYPY NŮŽEK KAI® SÉRIE S NA DOPTÁNÍ ČI NA NAŠEM WEBU
NŮŽKY KAI® COB (PRŮMYSLOVÉ NŮŽKY)
KAI COB 180, COB 210, COB 240
Průmyslové nůžky COB již nenabízíme. Speciální nůžky COB jsou v
nabídce nahrazeny modele 7240 A na dělení aramidu a kevlaru.
Další modely samozřejmě na doptání.
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NÁHRADNÍ DÍLY K NŮŽKÁM, SERVIS NŮŽEK A BROUŠENÍ OSTŘÍ
Samozřejmostí je zajištění všech náhradních dílů a servis. Ať se jedná o šroub pro utažení nůžek nebo
celá šroubová sada či broušení nůžek, rádi vyřídíme Váš požadavek!

Náhradní spojovací sada pro nůžky KAI - šroub, podložky, matice - pro všechny klasické typy nůžek KAI.Sada je vyrobena z oceli legované chromem a manganem, zušlechtěné kalením a povrchovou nitridací, aby odolávala velkému mechanickému zatížení a
otěru.
Tři typy sad pro sérii 5000 nůžek KAI:
Pro nůžky N5135-N5165 | katalogové číslo 11005003/3
Pro nůžky N5210, N5220 a N5230 | katalogové číslo 11005003/2
Pro nůžky N5250-N5275 | katalogové číslo 11005003/1
N 5135 - 5165

N 5210 - 5230

N 5250 - 5275

Broušení nůžek svěřte vždy odborníkům. Předejdete
jejich trvalému zničení. Moderní nůžky již nelze brousit
běžným způsobem a tak naše firma nabízí i služby spojené s broušením a servisem nůžek. Očista nůžek, seřízení
chodu čelistí či vymezení vůlí, to jsou jen další práce na
nůžkách, které pro Vás zajistíme.
Zachování rovné hrany ostří nůžek a úhlu břitu je spíše
věcí citu, pečlivosti i zkušenosti brusiče, avšak spolu se
zkušenostmi brusiče hraje roli i vlastní bruska na které je
brus prováděn. Svěřte vždy své nůžky odborníkům s
mnohaletou zkušeností.
Délka trvání nabroušení či servisní práce je odvislá od
stavu nůžek a jejich provedení. Informujte se telefonicky
či e-mailem.

DALŠÍ ZAJÍMAVOSTI O NŮŽKÁCH KAI
MATERIÁLOVÉ SLOŽENÍ:
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POUŽÍVANÉ SYMBOLY DALŠÍ INFORMACE:
Rukojeť z Elastomeru

Nožové ostří KE

Skutečně příjemná i
dlouhodobá práce

Extrémně ostré speciální ostří s atypickým úhlem
nabroušení zvláště vhodné pro střih tuhých materiálů

Ultra ostrá špice

Ostří SE
s mikrozoubkem

U mnoha typů nůžek
KAI jsou špice skutečně
ostré (např. typ 5100)

Zvláště vhodné pro jemné, kluzké materiály. Všude
tam, kde má materiál tendenci z ostří klouzat

Pevné spojení

Zahnuté ostří C

Ocelová část prochází
až hluboko do rukojeti.

Se neskutečně hodí pro jemnou práci a vystřihování.
Výrazně zvyšuje obratnost nůžek.

Všechny představované ruční nůžky řady N 5... vynikají maximálním ergonomickým propracováním rukojeti, vyrobené z
měkčeného neoprenu ( SoftHandle ), která snižuje na minimum zatížení uživatele a zároveň zaručuje příjemný omak a
nárazovou stálost. Výrobce používá pro dlouhodobou životnost a spolehlivost ostří z vysoce legované chromvanadiové
oceli, zušlechtěné na tvrdost až 56HRC a odolávající značnému mechanickému zatížení. Tradičně broušené ostří pod
úhlem 55° rozšiřuje i nabídka varianty s tzv. nožovým ostřím ( KnifeEdge ), kde je horní čelist broušena pod úhlem
35°. Tato konstrukční řešení spolu s vysoce ostrými břity dávají ideální předpoklady pro přesný střih silných, vrstvených,
nebo takových materiálů jako jsou samolepicí pásky a fólie, či pogumované textilie, kde nedochází k nežádoucímu třepení ani k přichycení dělených ploch na čepele. Pro lehké a měkké materiály, jako je například kůže, koženka, pěněné
hmoty, je určeno provedení s čelistí opatřenou mikrozoubky ( MicroSerration ), zamezující prosmyknutí ploch při střihu.

POZNÁMKA:
Entlovací nůžky či chcete-li nůžky s entlovacím ostřím jsme prozatím vyřadili z naší nabídky. Původně nabízené nůžky s
entlovacím ostřím totiž neodpovídali kvalitativně profesionálnímu nasazení.
Momentálně pro Vás hledáme vhodnou alternativu. Obraťte se na nás e-mailem či telefonicky.
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