FUNCTIONAL
FORM
NOŽE A KUCHYŇSKÉ
NÁSTROJE

Funkční a ergonomicky navržené nástroje
zaměřené na kvalitu a inovace.

NOŽE FUNCTIONAL FORM

NOŽE FUNCTIONAL
FORM
Nože Functional Form byly vyvinuty pro každodenní
použití v kuchyni s velkým důrazem na ergonomii,
funkčnost a bezpečnost. Proto nože Functional Form
mají takové funkční prvky, jako je rukojeť Softouch® s
opěrkou prstu, zajišťující bezpečné a pohodlné uchopení. Ergonomický tvar čepele nože Functional Form
je navržen tak, aby poskytl tu nejlepší pracovní polohu
a moderní vzhled nože. Čepel má vynikající břit, který
se snadno brousí pomocí ostřiče Fiskars Roll-Sharp
nebo ocílky.

I Čepel zhotovená z vysoce kvalitní japonské nerezové
oceli I Tvrdost: HRC 53 I Ergonomicky tvarovaná rukojeť s
protiskluzovým povrchem Softouch® I Rukojeť je vylisovaná
přímo na čepeli, aby tak byl zajištěn hygienický a trvanlivý
spoj I Bezpečné pro mytí v myčce I Designové ocenění Red
Dot 2006 I Navrženo Tobiasem Wandrupem a Erikem Thorø
Lauridsenem I

SPRÁVNÝ NŮŽ PRO KAŽDÉ POUŽITÍ

Loupací nůž
Zakřivená čepel poskytuje vyšší přesnost pro
loupání a řezání drobné
zeleniny.

Nůž na rajčata
Vroubkovaná čepel
činí nůž vhodným pro
krájení rajčat a podobné měkké zeleniny se
silnou kůrou.

Kuchyňský nůž
Všestranný kuchyňský
nůž pro jakékoliv
krájení.

Nůž na chléb
Dlouhá vlnitá čepel
usnadňuje řezání tenkých plátků měkkého
chleba. Také dobře řeže
i při častém používání.

Filetovací nůž
Tenká a pružná čepel
je navržena speciálně
pro řezání rybích filetů
a krásných tenkých
plátků.

Nůž Usuba
Optimální nůž pro
sekání zeleniny s
asijskou inspirací.

OSTŘENÍ

JAK UDRŽOVAT VÁŠ
NŮŽ OSTRÝ?
Čím více budete o svůj nůž Fiskars pečovat, tím lépe a
bezpečněji se vám s ním bude pracovat. Je docela normální, když budete nůž ostřit pravidelně, abyste udrželi
jeho dokonalé ostří. Nůž bude dlouho ostrý, pokud budete vždy řezat na měkkém povrchu, například kuchyňském prkénku zhotoveném ze dřeva nebo plastu. Nikdy
byste neměli používat nůž přímo na tvrdém povrchu
kuchyňské linky, protože se tak ostří snadno otupí. Ruční
umývání nože prodlouží jeho životnost.

MŮŽE BÝT OSTŘENÍ JEŠTĚ SNAZŠÍ?
Díky ostřiči Roll-Sharp můžete
čepel naostřit rychle, bezpečně a
snadno. Ostřič Roll-Sharp nevyžaduje elektrickou energii a je vhodný pro leváky i praváky. Použitím
ostřiče Roll-Sharp alespoň jednou
měsíčně udržíte své nože ostré a
vydrží vám déle.

KUCHYŇSKÉ NÁČINÍ FUNCTIONAL FORM

KUCHYŇSKÉ NÁČINÍ
FUNCTIONAL FORM
Kuchyňské náčiní Functional Form obsahuje mnoho inovativních a unikátních funkčních prvků navržených tak,
aby splňovaly širokou škálu potřeb moderní kuchyně.
Nástroje jsou zhotoveny z vysoce kvalitních materiálů,
například velmi pevného plastu, povrchu Softouch®,
nerezové oceli, tepelně odolného silikonu nebo skelnými
vlákny zesíleného nylonu. Funkční design a správné materiály zajišťují vynikající použitelnost a odolnost těchto
produktů.

I Nylonové nástroje vyztužené až 50 % skelných vláken I Použitý
silikon je odolný až do teploty 180 °C I Téměř všechny
kuchyňské nástroje Functional Form lze bezpečně mýt v
myčce

INOVATIVNÍ FUNKČNOST

Nůž na ananas
Kroužek z nerezové oceli lze
použít pro vyřezávání tvrdého
jádra rozpůleného ananasu.
Zakřivená, vroubkovaná čepel je
účinná pro loupání slupky.

Loupáček na
pomerančovou kůru
Drobný nástroj s více
funkcemi. Čepel z nerezové
oceli je praktická pro loupání
pomerančů. Zahrocený plastový
konec usnadňuje loupání silné
kůry citrusů. Plastová škrabka je
účinná pro loupání bílé dužiny.

Kráječ jablek s miskou
Nerezová čepel krájí jablka rychle
na 8 dílků a odstraňuje jádro.
Části jablka jsou ponechány
v misce, připravené k servírování.

Škrabka na ovoce
Jakmile nakrájíte avokádo, kiwi,
mango nebo malý meloun,
škrabka na ovoce odstraní rychle
a snadno kůru.

Škrabka s otočnou čepelí
Ideální pro škrábání brambor
nebo jiné oblé zeleniny či ovoce.
Čepel se přizpůsobuje zakřivení
povrchu. Špičku lze použít k
vyloupnutí vad.

Lis na citrusy
Silikonový kroužek s žebry
zadržuje semena a zbytky
kůry při nalévání. Odnímatelný
kroužek se snadno čistí a rukojeť
usnadňuje nalévání.

INOVATIVNÍ FUNKČNOST

Váleček
Kovový váleček s povlakem z
materiálu Teflon® zabraňuje
ulpívání těsta. Ergonomické
rukojeti zaručují optimální
pracovní polohu.

Lžíce se silikonovým
okrajem
Pro lepší kontrolu a pohodlí
při vaření a podávání jídla bez
poškrábání pánve nebo hrnce.

Metla
Zhotovena z nerezové oceli se
silikonem potaženými dráty,
které nepoškrábou žádný nepřilnavý povrch. Navržena tak,
aby usnadnila přístup do okrajů
misek, pánví nebo hrnců.

Struhadlo s nádobou
Oboustranné struhadlo - jemné
na jedné straně, hrubé na
druhé. Tvrdá plastová nádoba
se vzduchotěsným uzávěrem
pro skladování potravin.

Síťová poklice
Zabraňuje zašpinění a udržuje
při smažení pánev horkou.
Zhotovena z tepelně odolného
silikonu.

Plátkovač na sýr
Plátkovač schopný dokonale
krájet tvrdý, středně tvrdý nebo
měkký sýr.

360 LET

FUNKČNÍHO DESIGNU
Společnost Fiskars je přední značkou poskytující
funkční, uživatelsky přívětivá a odolná designová
řešení pro použití v domácnosti, v přírodě i na zahradě.
Výrobky Fiskars odpovídají originální inspiraci a
přispívají ke snaze udělat vše správným způsobem, s
minimální námahou a intuitivně.
Společnost Fiskars, založená v roce 1649, je nejstarší
firmou ve Finsku. Pracovali jsme s nástroji, obráběli
a kovali již od počátku naší činnosti před 360 lety.
V našem rozsáhlém sortimentu naleznete správné
nástroje pro různé práce v kuchyně.
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