
NÁSTROJE PRO RUČNÍ OSTŘENÍ NOŽŮ
PROFESIONÁLNÍ ŘEŠENÍ



NÁSTROJE PRO RUČNÍ OSTŘENÍ NOŽŮ
Řada profesionálních ostřících nástrojů Norton zlepšuje ostří a 
přeměňuje tupé čepele na ostré nástroje, které vydrží po celý život.

Sortiment zahrnuje diamantové kameny, brousky, brousek na nože, 
ostřicí tyč a protiskluzovou podložku, kompletní řešení pro různé 
typy čepelí od užitkových nožů po prémiové japonské nože 
používané nadšenci do vaření až po šéfkuchaře.

Naše řešení dokážou víc než jen ‚naostřit‘ čepel. Kameny lze 
použít k opravě a odstranění zářezů a škrábanců, k ostření 
a leštění pro zrcadlový lesk. 

OBTAHOVACÍ KAMENY
Každý kámen je oboustranný, s hrubou stranou pro rychlé broušení 
tupých a poškozených nožů a jemnou starou pro dokončování a 
leštění hran.
Všechny brousky mají protiskluzovou základnu pro bezpečnost při 
používání.

POUŽITÍ HRUBOST 
#1

HRUBOST 
#2 

OBJEDNACÍ 
ČÍSLO MNOŽSTVÍ SADA

Oprava ostří a vyrovnání nerovností 240 1000 69078678584 1 3

Ostření a lehké leštění tupých čepelí 1000 3000 69078678676 1 3

Vyladění do zrcadlového lesku 3000 8000 69078678677 1 3

BEZPEČNOST  
Protiskluzová základna 

pomáhá zabránit 
pohybu kamenů během 

používání

VÍCERO VYUŽITÍ  
Každý kámen poskytuje 
jinou úroveň povrchové 

úpravy

PROFESIONÁLNÍ 

ŘADA PRO OSTŘENÍ

DUÁLNÍ DIAMANTOVÝ KÁMEN
Duální diamantový brusný kámen má jednu hrubou stranu pro broušení a 
jemnější stranu pro honování. Tvrdé diamantové zrno znamená, že brusivo 
lze použít pro všechny typy čepelí, dokonce i pro keramické nože.
Obsahuje protiskluzovou základnu a plastový ochranný kryt, který zabraňuje 
pohybu kamene při používání.

POUŽITÍ HRUBOST 
#1

HRUBOST 
#2 

OBJEDNACÍ 
ČÍSLO MNOŽSTVÍ SADA

Ostření a leštění v závislosti na 
vyvinutém tlaku 360 600 66260214859 1 3

BEZPEČNOST  
Protiskluzová základna 

pomáhá zabránit pohybu 
kamenů během používání

MULTI-USE  
Can be used on a wide 

range of blades

TRVANLIVOST 
Vysoce kvalitní 

brusné zrno 

MÁČEJTE VE VODĚ  
Pro hladké ostření

TVRDOST  
Ideální pro keramické 

nože

VIDEO

VIDEO VIDEO VIDEO



DVOJITÝ OSTŘIČ NOŽŮ
Vyznačuje se diamantovým a keramickým brusivem pro použití s kuchyňskými noži 
a nůžkami. Použití hrubé diamantové strany nejprve (1) ostří čepel a poté keramické 
strany (2) pro mimořádně ostrý povrch. Obsahuje polohovací volič pro úpravu úhlu 
ostření. 
Protiskluzová pryžová základna zabraňuje pohybu ořezávátka při používání.

PODPORA NA OSTŘENÍ NOŽŮ
S podporou na broušení nože snadno udržítě konzistentní úhel 
při ostření.
Podle nože/čepele by měl být úhel ostření mezi 10 a 30 stupni.

POUŽITÍ MNOŽSTVÍ MNOŽSTVÍ SADA

Pro vedení a zajištění čepele při ostření 69078678678 1 3

POUŽITÍ HRUBOST 
#1

HRUBOST 
#2 

OBJEDNACÍ 
ČÍSLO MNOŽSTVÍ SADA

Přesné ostření pouze kovových 
čepelí 360 600 69078678681 1 3

PŘESNOST ÚHLU    
Vyberte úhel pro přesné 

ostření

BEZPEČNOST  
Protiskluzová základna 

zabraňuje pohybu během 
používání

KOMPAKTNÍ  
Snadno skladný

SNADNÉ POUŽITÍ   
Dosahuje přesných výsledků

PŘESNOST   
Optimalizuje úhel ostření

20˚

25˚15˚

DVOJÍ ŘEŠENÍ  
Dvě zrnitosti1. Diamond (coarse) 

2. Ceramic (fine)

VIDEO

VIDEO



Další informace získáte od místního zástupce Norton.

www.nortonabrasives.com

Norton je registrovaná ochranná známka společnosti Saint-Gobain.
Form # XXXX

www.saint-gobain-abrasives.com
www.youtube.com/NortonAbrasivesEMEA

Divize Abrasives, Saint-Gobain
Construction Products CZ, a.s.
Smrckova 2485/4
180 00 Praha 8

Tel: 420 220 406 621 - 627
Email: poptavky@saint-gobain.com

OCILKA
Nikl-chromovaná ocelová ostřící tyč na kuchyňské nože. 
Vysoká rukojeť pro extra ochranu při používání.

PROTISKLUZOVÁ SILIKONOVÁ PODLOŽKA
Velká silikonová podložka vhodná pro použití s obtahovacími 
kameny.
Voštinová struktura poskytuje silnou podporu pro kámen.

VIDEO

POUŽITÍ MNOŽSTVÍ MNOŽSTVÍ SADA

Poskytuje dodatečnou bezpečnost 69078678683 1 3

POUŽITÍ MNOŽSTVÍ MNOŽSTVÍ SADA

Honování a obecné ostření čepele 69078678679 1 3

TRVANLIVOST  
Super tvrdá ocel má 

dlouhou životnost

SAFETY  
Handle with ring for 

extra hand protection

VELKÝ POVRCH  
Lze použít s mnoha 

různými kameny

OPTIMÁLNÍ BEZPEČNOST  
Voštinová struktura 

poskytuje silnou oporu 
během používání

KOMPAKTNÍ VELIKOST  
Snadné sbalení a 

skladování

SNADNÉ POUŽITÍ  
Ideální pro broušení 

dlouhých čepelí

VIDEO


