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To Pro Solutions

Διαδικασία Παραγωγής
 Σφυρηλάτηση

 Συγκόλληση

 Λείανση

 Θερμική επεξεργασία

 Στίλβωση

 Βαθύτερη λείανση

 Σήμανση χαρακτηριστικών

 Ακόνισμα

Επαγγελματικά μαχαίρια και ψαλίδια από την εταιρία 

Oμιλο Εταιριων ALPIN

Η εταιρεία άρχισε την δραστηριότητά της το 1985 διαθέτοντας 
μαχαίρια για στρατιωτική χρήση Με την πάροδο του χρόνου 
εκσυγχρονίστηκε και έκτοτε ειδικεύεται στην διάθεση μεγάλης 
ποικιλίας ψαλιδιών και μαχαιριών.

 Μαχαίρια γενικής χρήσεως

 Επαγγελματικά ψαλίδια κουζίνας

 Ψαλίδια μανικιούρ και νυχιών

 Ψαλίδι ραπτικής

 Μαχαίρια καταδυτικά με θήκη

 Σουγιάδες και μαχαίρια κυνηγίου

 Προσκοπικός εξοπλισμός

Μανικιουρ

κτηριστικώ
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Προσφέρουμε ψαλίδι για όλες τις στά
Λεπιδα Λοξοτμιτης Κοψης: Κλασικού Τ

ευθύγραμμη, επίπεδη επιφάνεια .Αν και τέτο
δύναμη για κόψη, μπορεί να κόψει αρκετά κα
προσεκτικό» κόψιμο καθώς και για κόψιμο «

από έμπειρους κουρείς και στυλίστες 
Λεπίδα Κυρτής Κόψης: Με την πάροδο του χρόνου 

εξελιγμένο σχέδιο που προσφέρει απαλή, ακριβής κόψη π
Η κυρτή κόψη που συχνά αναφέρεται ως «Ιαπωνικού στυλ
όπως τα χειρουργικά μαχαίρια, οπού αντίθετα με τη λοξότ

λάμας προς την κόψη, διαμορφώνοντας μια λεπτεπίλεπ
επιτρέπει στους στυλίστες/κουρείς να κάνου

προσπάθεια για απότομα
διάρκεια ζωής
Σχετικά Με Την Τρι
αποκτήσει τριγωνική 

πίσω πλευρά της λάμα
σχεδίαση για προηγμέ
ξεπερνά στην απόδοση

Χρωματισμός Και Φ
κουρείου και στιλιστικ
λεπτό στρώμα τιτανίου
αντοχή και δίνει ελκυσ

Στα Ψαλίδια Συναντάμε 
 4 Τύπους Βίδες

Βίδα Χειροκίνητης Προσαρμογής Με 
Ελασμα Για Auto Stop(Click). Αυτού του 

τύπου βίδα επιτρέπει το χαλάρωμα των λεπίδων χωρίς την 
παραμικρή αμυχή

Βίδα Χειροκίνητης Προσαρμογής. Επιτρέπει το χαλάρωμα 
των λεπίδων απλα με τα δάκτυλα

Επίπεδη Βίδα Προσαρμογής Με Άκαμπτο Πλαστικό.
Επιτρέπει το απαλό χαλάρωμα με κατσαβίδι χωρίς το 
παραμικρο χαλαρωμα των δυο μερών

Επίπεδη Βίδα Προσαρμογής. Επιτρέπει το χαλάρωμα με κατσαβίδι 
χωρίς το παραμικρό χαλάρωμα των δυο μερών,

Το μέγεθος με
    Το ψαλίδι πρέπει να

και
είνα
διε
Τα 
την

παραπάνω διά
Διαφορετικοί

Ένας στυλίστας θα 
κοψίματος.
Το «κλασικό» (καλ
Η «λοξή» λαβή είνα
το ψαλίδι. Το «λοξ

κοντύτερη λαβή
Το πλάγιο («

αγκώνα στ
με  ποια
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άνταρ λεπίδες
Τύπου σχεδίαση όπου η άκρη της κόψης έχει 
οιου Τύπου ψαλίδι απαιτεί συγκριτικά περισσότερη 
αλά κι είναι σχεδιασμένη ακόμα και για «απότομο-μη 

«σημείου». Αυτού του Τύπου κόψη χρησιμοποιείται συνήθως 

και την χρήση της τεχνολογίας , σχεδιάστηκε  ένα τεχνολογικά 
παρόμοια του ξυραφιού και αντίστοιχης ψαλιδιών κοβαλτίου.
λ λάμα» χρησιμοποιεί την ίδια μηχανοποιημένη σχεδίαση 
τμητη σχεδίαση, έχει μια ομαλή καμπύλη από τα πίσω της 
πτη γωνία κατά μήκος της άκρης της λάμας. Αυτή η σχεδίαση 
υν ακριβείς και αθόρυβες ψαλιδιές. Απαιτείται λιγότερη 
α-χονδροειδή κοψίματα αφήνοντας μια ομαλή επιφάνεια που ωστόσο επηρεάζει την 

ιγωνικη Λάμα  : Ενσωματώνοντας το σχήμα των ευρωπαϊκών σπαθιών η λάμα έχει 
διασταύρωτη επιφάνεια. Αντίθετα με το χοντρό πίσω της λάμας κυρτής κόψης, η λεπτή 

ας δε αλλοιώνει την γραμμή κοπής, κάνοντας αυτού του τύπου  λάμα την καλύτερη 
ένη κόψη ύφανσης  με βαθύ ψαλίδισμα. Σε γενικές γραμμές η «τριγωνική σχεδίαση» 
η τις λάμες κυρτού τύπου ακόμα και αν είναι από το ίδιο υλικό.   

Φινίρισμα  :Τιτάνιο/πολυχρωματική επικάλυψη: η επικάλυψη τιτάνιου στα ψαλίδια 
κής προσαρμογής παρέχουν περισσότερη ασφάλεια προστατεύοντας  απο τις αλλεργίες. Ένα 
υ ειναι επικαλυμμένο χρησιμοποιώντας μια μηχανοποιημένη εκφυση η οποία αυξάνει την 

στική εμφάνιση

ετρά?
α είναι άνετο στο χέρι. Κάποιοι στυλίστες προτιμούν κόντη 
ι κάποιοι μακριά διάσταση . Μεγεθη που χρησιμοποιούνται 
αι  5.5”,6”, 6.5”,7” το οποίο εξαρτάται από το τύπο κοψίματος που 
νεργείται.
ψαλίδια μετριούνται από την αιχμή του μακρύτερου χερουλιού αποκλείοντας 

ν μόνιμη ή αφαιρούμε επιφάνεια  στήριξης δακτύλου όπως φαίνεται στο 
γραμμα.
Τύποι Λαβής Για Ψαλίδια
διαλέξει συνήθως επειδή το αισθάνεται ωραία , ή επειδή «ταιριάζει» στο χέρι και στο στυλ 

λείται μοχλικο ή όμοιο) χερούλι είναι το πιο συνηθισμένο.
αι νεώτερο σχέδιο για τους στυλίτες που χρησιμοποιούν το κεντρικό δάκτυλο για να κρατήσουν 

ξό» επιτρέπει  μια πιο ανοιχτή θέση χεριού οπού 
ή μειώνει την υπερέκταση του αντίχειρα.
ημι-λοξού» τύπου) παρέχει χαμηλότερη θέση 
το κόψιμο , αλλά το σημαντικότερο πάντα θα είναι με  
ανού τύπου ψαλίδι αισθάνεσαι εσύ ως χρήστης πιο 
τα

02011000000000022222220000000011111111111111100000000
ΩΝΩΝΛΛΙΔΑΙΔΑΚΙ ΚΙ ΟΝΥΟΝΥΧΩΧΩΨΑΛΨΨΑΛ
17g17grrhh: 4: 4” W” Weigeight:ht:llenllllengthgth

11111111111111111111333333388888888RRR111111111111111111111111111111111111333333333333888888888888RRRRRRRRRRRR
ΨΑΛΨΑΛΨ ΙΔΙΙΔΙ ΥΦ ΥΦΑΣΜΑΣΜΑΤΟΑΤΟΣΣ
llenlllenllll gthgth: 7: 7.75.75” W” Weigeight:ht: 52 52grgr

1011100221111111000000111111111110000022222
ΕΞΕΕΕΕΕΕΞΕΙΔΙΙΔΙΚΚ ΕΝΕΝΟ ΚΟ ΚΕΝΤΕΝΤΗΜΑΗΜΑΤΟΣΤΟΣΚΕΥΚΕΥΜΕΝΜΕΝΝ
llenlllllengthgth: 4: 4” W” Weigeight:ht: 20 20grgr44” W” W

00000335Ε0000000000000333333555555ΕΕΕΕΕΕ
ΜΥΤΜΜΥΤΗΣ ΗΣ - Α- ΑΥΤΙΥΤΙΟΥΟΥ
llenllllengthgth: 3: 3.5”.5” We Weighight: t: 9gr9gr

1111000077111111111111000000000000777777
ΥΦΑΥΥΦΑΣΜΑΣΜΑΤΟΣΤΟΣ ΧΑ ΧΑΡΤΟΡΤΟΥΥ
llenllllengthgth: 8: 8” W” Weigeight:ht: 48 48grgr


