
TRADYCJA JAKOŒCI





Fabryka Nakryć Stołowych Gerpol nawiązuje do tradycji 
sięgających ponad 250-letniej historii Kuźnic Drzewickich, 
produkujących w  Drzewicy wyroby tnące o  wysokiej 
jakości, znanych nie tylko w Europie, ale także na całym 
świecie.

Historyczne znaczenie ma również Korona w logo naszej 
Fabryki. Symbol ten w godle Kuźnic Drzewickich i na 
sygnaturach po raz pierwszy umieszczono w  połowie 
XIX wieku. Było to wyróżnienie przyznane przez cara 
Mikołaja I, który docenił jakość  i niepowtarzalny wygląd 
wyrobów Drzewickich.

Także dziś wyroby z Drzewicy charakteryzują się najwyższą 
jakością, a  ich tajemnica tkwi w  niezwykle starannej 
technologii wykonania z  najlepszych materiałów, co 
zapewnia ich bezproblemowe użytkowanie przez lata.

www.fnsgerpol.pl
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Dziêkujemy Pañstwu za wybór produktu 

marki Gerpol.

Nasze sztuæce to wynik po³¹czenia 

na jnowoczeœn ie j szych techno log i i

z wiedz¹, doœwiadczeniem i tradycyjnymi 

metodami rzemieœlniczymi. Dajemy 

Pañstwu gwarancjê, ¿e materia³, z którego 

wykonane s¹ kolekcje to najwy¿szej jakoœci 

stal nierdzewna 18/10; chrom nadaje stali 

niepowtarzalny po³ysk oraz sprawia, ¿e 

staje siê ona odporna na korozjê; nikiel 

zwiêksza wytrzyma³oœæ stali, a tak¿e 

gwarantuje odpornoœæ na dzia³anie 

kwasów. No¿e do zestawów wykonane s¹

z na j lepszych s ta l i  no¿owniczych 

5Cr15Mov.

Podejmuj¹c decyzjê o zakupie naszych 

p roduk tów,  o t rzymu jec ie  Pañs two 

gwarancjê na okres 20 lat.



Już od setek lat sztućce były uważane za wyraz najwyższej 
elegancji. Królowie oraz  arystokracja cenili ich wygląd 
i funkcjonalność, zawsze były oznaką dobrego gustu i smaku 
gospodarzy domu. 

Sztućce przygotowane przez Fabrykę Nakryć Stołowych 
Gerpol to najwyższej jakości produkty oferowane na 
rynku. To wyraz piękna i trwałości.

Produkujemy sztućce łączące w  sobie nowoczesną 
formę z funkcjonalnością.

W ofercie znajdziemy zarówno modele klasyczne - lubiane 
i  cenione przez wszystkich jak i  nowoczesne z  nutką 
futuryzmu. 

Wieloletnie doświadczenie w  produkcji oraz zastosowanie 
najlepszej stali to gwarancja wyrobów najwyższej jakości. 
Dzięki zastosowaniu różnych metod obróbki stali możemy 
uzyskiwać efekt polerowany, satynowany lub złocony. 
Najefektowniejsze modele posiadają połączenie kilku 
sposobów ich uszlachetniania.

Wierzymy, że i  Państwo docenicie wartość naszych 
wyrobów do czego serdecznie zachęcamy.

SZTUĆCE



SZTUĆCE | DiamonD
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Diamond
Linia sztućców Diamond to wyraz piękna i trwałości. Nasi 
projektanci stworzyli dla Państwa kolekcję tajemniczą 
i  intrygującą zarazem. Nowoczesna forma i  perfekcyjne 
zdobienia staną się zapowiedzią doskonałych spotkań przy 
stole, pełnych bajecznych smaków i apetycznych kolorów. 
Najszlachetniejsza ozdoba, godna najdostojniejszych stołów.

nazwa grubość 
(mm)

długość 
(cm)

Nóż obiadowy
waga 70g 8,0 23,0

Widelec obiadowy 5,0 20,8

Łyżka obiadowa 5,0 20,3

Łyżeczka do herbaty 3,5 14,1

ZESTAWY

Sztućce wykonane z najwyższej jakości stali nierdzewnej 18/10. 
Proponowane w wersji wzbogaconej elementami zmatowionymi.

Kolekcja sztućców Diamond to synonim 
blasku i luksusu na Twoim stole.

ASORTYMENT
• Zestaw sztućców 24 cz.
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SZTUĆCE | DESiRE POLEROWANE
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Desire 
Linia sztućców Desire jest odzwierciedleniem najskrytszych 
pragnień ukrytych głęboko w  naszym umyśle. Stanowi 
obietnicę spełnienia wyjątkowych wrażeń kulinarnych 
i zapowiedź wspaniałych spotkań w gronie najbliższych 
osób. Ich elegancka forma uzupełniona delikatnym 
zdobieniem będzie doskonałym tłem aranżacji stołu 
i wplecie się w atmosferę ciepła i serdeczności.

nazwa grubość 
(mm)

długość 
(cm)

Nóż obiadowy
waga 83g 8,0 23,2

Widelec obiadowy 3,0 20,8

Łyżka obiadowa 3,0 20,8

Łyżeczka do herbaty 2,5 14,0

Łyżeczka do kawy 2,0 12,0

Łyżeczka do cukru 2,5 13,8

Widelczyk do ciast i owoców 2,5 13,9
Widelec do mięs 3,0 19,6

Łopatka do ciasta 3,0 22,3

Nóż do ciasta 8,0 27,7

Widelec do sałaty 3,0 24,5

Łyżka  
(sałata, sałatki, ziemniaki) 3,0 24,5

Łyżka do sosu 3,0 18,1

Łyżka wazowa 3,0 30,0

• Zestaw sztućców 24 cz.

• Zestaw do tortu 2 cz.

• Zestaw do sałaty 2 cz.

• Zestaw widelczyków do ciasta 6 cz.

• Zestaw łyżeczek do kawy 6 cz.

• Zestaw sztućców 68 cz.

Sztućce wykonane z najwyższej jakości stali nierdzewnej 18/10.
Polerowane na wysoki połysk.

Linia sztućców Desire to odzwierciedlenie 
pragnień, które kształtują nasze życie.

ZESTAWY

ASORTYMENT
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Desire 
Linia sztućców Desire jest odzwierciedleniem najskrytszych 
pragnień ukrytych głęboko w  naszym umyśle. Stanowi 
obietnicę spełnienia wyjątkowych wrażeń kulinarnych 
i zapowiedź wspaniałych spotkań w gronie najbliższych 
osób. Ich elegancka forma uzupełniona delikatnym 
zdobieniem będzie doskonałym tłem aranżacji stołu 
i wplecie się w atmosferę ciepła i serdeczności.

Sztućce wykonane z najwyższej jakości stali nierdzewnej 18/10. 
Polerowane na wysoki połysk, wzbogacone elementami zmatowionymi. 

Linia sztućców Desire to odzwierciedlenie 
pragnień, które kształtują nasze życie.

nazwa grubość 
(mm)

długość 
(cm)

Nóż obiadowy
waga 83g 8,0 23,2

Widelec obiadowy 3,0 20,8

Łyżka obiadowa 3,0 20,8

Łyżeczka do herbaty 2,5 14,0

Łyżeczka do kawy 2,0 12,0

Łyżeczka do cukru 2,5 13,8

Widelczyk do ciast i owoców 2,5 13,9
Widelec do mięs 3,0 19,6

Łopatka do ciasta 3,0 22,3

Nóż do ciasta 8,0 27,7

Widelec do sałaty 3,0 24,5

Łyżka  
(sałata, sałatki, ziemniaki) 3,0 24,5

Łyżka do sosu 3,0 18,1

Łyżka wazowa 3,0 30,0

• Zestaw sztućców 24 cz.

• Zestaw do tortu 2 cz.

• Zestaw do sałaty 2 cz.

• Zestaw widelczyków do ciasta 6 cz.

• Zestaw łyżeczek do kawy 6 cz.

• Zestaw sztućców 68 cz.

ZESTAWY

ASORTYMENT
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SZTUĆCE | VENUS POLEROWANE
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VENUS 
Kierowani najszlachetniejszym z  uczuć zaprojektowaliśmy 
linię sztućców Venus. Nawiązuje ona do rzymskiej bogini 
miłości, uosabia urodę świata, to wszystko, co w nim 
piękne i  delikatne. Sztućce Venus to odzwierciedlenie 
idealnych proporcji, ładu i harmonii. Klasyczne kształty 
kolekcji, mimo swej pozornej delikatności świadczą 
również o sile i wytrzymałości.

Sztućce wykonane z najwyższej jakości stali nierdzewnej 18/10. 
Proponowane w wersji polerowanej na wysoki połysk.

nazwa grubość 
(mm)

długość 
(cm)

Nóż obiadowy
waga 81g 9,0 22,5

Widelec obiadowy 3,0 20,3

Łyżka obiadowa 3,0 20,0

Łyżeczka do herbaty 2,5 13,5

• Zestaw sztućców 24 cz.

Kolekcja sztućców Venus to metafora kobiecego 
piękna zaklęta w kształcie i blasku sztućców.

ZESTAWYASORTYMENT

13



SZTUĆCE | Violino POLEROWANE
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Dzięki Violino odkryjemy słodką muzykę polskiej gościnności, 
przyprawioną ciepłą atmosferą oraz harmonią smaków i zapachów. 

VIOLINO
Sztućce Violino są jak instrument muzyczny, którego 
dźwięki zadowolą wyszukane poczucie dobrego smaku. 
Tradycyjny kształt sztućców gości na polskich stołach od 
wielu lat. Klasyka współgra tu harmonijnie z precyzyjnym 
wykonaniem. Najwyższej jakości stal nierdzewna 
zapewnia niezwykłą trwałość oraz niepowtarzalny blask.

nazwa grubość 
(mm)

długość 
(cm)

Nóż obiadowy
waga 70g 8,0 21,1

Widelec obiadowy 2,2 19,3

Łyżka obiadowa 2,2 19,6

Łyżeczka do herbaty 1,8 13,7

Łyżeczka do kawy 1,5 12,1

Łyżeczka do cukru 1,8 14,4

Łyżeczka do koktajli 1,8 22,0

Widelczyk do ciast i owoców 1,8 13,3
Widelec do mięs 2,2 19,4

Łopatka do ciasta 2,2 22,1

Nóż do ciasta 8,0 27,7

Widelec do sałaty 2,2 24,5

Łyżka  
(sałata, sałatki, ziemniaki) 2,2 24,5

Łyżka do sosu 2,2 18,0

Łyżka wazowa 2,5 29,7

• Zestaw sztućców 24 cz.

• Zestaw do tortu 2 cz.

• Zestaw do sałaty 2 cz.

• Zestaw widelczyków do ciasta 6 cz.

• Zestaw łyżeczek do kawy 6 cz.

• Zestaw łyżeczek koktajlowych 6 cz.

• Zestaw sztućców 68 cz.

Sztućce wykonane z najwyższej jakości stali nierdzewnej 18/10. 
Polerowane na wysoki połysk.

ZESTAWY

ASORTYMENT
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Dzięki Violino odkryjemy słodką muzykę polskiej gościnności, 
przyprawioną ciepłą atmosferą oraz harmonią smaków i zapachów. 

VIOLINO
Sztućce Violino są jak instrument muzyczny, którego 
dźwięki zadowolą wyszukane poczucie dobrego smaku. 
Tradycyjny kształt sztućców gości na polskich stołach od 
wielu lat. Klasyka współgra tu harmonijnie z precyzyjnym 
wykonaniem. Najwyższej jakości stal nierdzewna 
zapewnia niezwykłą trwałość oraz niepowtarzalny blask.

Sztućce wykonane z najwyższej jakości stali nierdzewnej 18/10. 
Polerowane na wysoki połysk lub wzbogacone elementami zmatowionymi.

nazwa grubość 
(mm)

długość 
(cm)

Nóż obiadowy
waga 70g 8,0 21,1

Widelec obiadowy 2,2 19,3

Łyżka obiadowa 2,2 19,6

Łyżeczka do herbaty 1,8 13,7

Łyżeczka do kawy 1,5 12,1

Łyżeczka do cukru 1,8 14,4

Łyżeczka do koktajli 1,8 22,0

Widelczyk do ciast i owoców 1,8 13,3
Widelec do mięs 2,2 19,4

Łopatka do ciasta 2,2 22,1

Nóż do ciasta 8,0 27,7

Widelec do sałaty 2,2 24,5

Łyżka  
(sałata, sałatki, ziemniaki) 2,2 24,5

Łyżka do sosu 2,2 18,0

Łyżka wazowa 2,5 29,7

• Zestaw sztućców 24 cz.

• Zestaw do tortu 2 cz.

• Zestaw do sałaty 2 cz.

• Zestaw widelczyków do ciasta 6 cz.

• Zestaw łyżeczek do kawy 6 cz.

• Zestaw łyżeczek koktajlowych 6 cz.

• Zestaw sztućców 68 cz.

ZESTAWY

ASORTYMENT
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BELLa
Uroki sztućców Bella zaklęte są w ich nazwie. 
Bella to ponadczasowe piękno. Na pierwszy rzut 
oka model bardzo oszczędny, ale ozdobiony 
zmysłowymi szczegółami. Księżycowy połysk 
stali rozświetli każdą aranżację stołu. Spotkania 
w gronie najbliższych staną się sztuką, głęboko 
zakorzenioną w elegancji oraz radości jaką niesie 
wspólne spożywanie posiłków.

nazwa grubość 
(mm)

długość 
(cm)

Nóż obiadowy
waga 78g 8,0 22,8

Widelec obiadowy 3,0 19,8

Łyżka obiadowa 3,0 19,7

Łyżeczka do herbaty 2,5 14,0

Sztućce wykonane z najwyższej jakości stali nierdzewnej 18/10. 
Polerowane na wysoki połysk.

Linia sztućców Bella to świadectwo dobrego smaku gospodarzy, 
ceniących jakość i elegancję odzwierciedloną w każdej dziedzinie życia.  

• Zestaw sztućców 24 cz.

ZESTAWYASORTYMENT
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BELLa
Uroki sztućców Bella zaklęte są w ich nazwie. 
Bella to ponadczasowe piękno. Na pierwszy rzut 
oka model bardzo oszczędny, ale ozdobiony 
zmysłowymi szczegółami. Księżycowy połysk 
stali rozświetli każdą aranżację stołu. Spotkania 
w gronie najbliższych staną się sztuką, głęboko 
zakorzenioną w elegancji oraz radości jaką niesie 
wspólne spożywanie posiłków.

nazwa grubość 
(mm)

długość 
(cm)

Nóż obiadowy
waga 78g 8,0 22,8

Widelec obiadowy 3,0 19,8

Łyżka obiadowa 3,0 19,3

Łyżeczka do herbaty 2,5 14,0

Sztućce wykonane z najwyższej jakości stali nierdzewnej 18/10. 
Polerowane na wysoki połysk lub wzbogacone elementami zmatowionymi.

Linia sztućców Bella to świadectwo dobrego smaku gospodarzy, 
ceniących jakość i elegancję odzwierciedloną w każdej dziedzinie życia.  

• Zestaw sztućców 24 cz.

ZESTAWYASORTYMENT
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Zestaw widelczyków do ciasta 6 cz.

Zestaw łyżeczek do kawy 6 cz.

Zestaw do sałaty 2 cz. Zestaw do tortu 2 cz.

Zestaw łyżeczek koktajlowych 6 cz.

Kaseta drewniana lub walizka 68 cz.

w zestawie 68 cz. szt.

Nóż obiadowy 12 

Widelec obiadowy 12 

Łyżka obiadowa 12 

Łyżeczka do herbaty 12 

Widelczyk do ciasta 12 

Łyżka wazowa 1 

Łyżka do sosu 1

Łyżka do sałaty 2 

Widelec do sałaty 1

Widelec do mięs 1 

Łyżeczka do cukru 1

Łopatka do tortu 1 

SZTUĆCE | ZESTAWY

Zestaw sztućców w opakowaniu flok 24 cz.

w zestawie 24 cz. szt.

Nóż obiadowy 6

Widelec obiadowy 6

Łyżka obiadowa 6

Łyżeczka do herbaty 6



Zestaw widelczyków do ciasta 6 cz.

Zestaw łyżeczek do kawy 6 cz.

Zestaw do tortu 2 cz.

Zestaw łyżeczek koktajlowych 6 cz.

Historia produkcji noży w Drzewicy sięga połowy XVIII wieku.

Ich jakość i niezniszczalność tkwi w precyzji wykonania 
i zastosowaniu najwyższej jakości materiałów. Dziś noże 
produkowane przez Fabrykę Nakryć Stołowych Gerpol 
to najwyższej jakości produkty oferowane na rynku.

To połączenie funkcjonalności z  tradycją i  jakością, 
a  przede wszystkim to wieloletnie doświadczenie 
w produkcji. Dobre noże kuchenne to noże nie tylko 
ostre, ale i wygodne oraz posiadające niepowtarzalne, 
jednocześnie proste kształty.

Oferujemy zarówno uniwersalne noże kuchenne, jak 
i specjalistyczne, np. noże do steków, noże do pieczywa, noże 
do wędlin i wiele innych ostrych akcesoriów przydatnych 
podczas prac kuchennych.

NOŻE
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ASORTYMENT (SZTUKi)

Ostrza kute wykonane ze stali nierdzewnej molibdenowo - wanadowej 5Cr15MoV
Rękojeść z egzotycznego drzewa PAKKA
Blok z drewna kauczukowca

Linia noży Gerpol NKB5 to niepodważalny atut w 
kuchni każdej Pani Domu.

nazwa grubość 
(mm)

długość 
(cm) zdjęcie

Nóż szefa kuchni NK 3,0 20,3

Nóż do chleba NK 2,5 20,3

Nóż masarski NK 2,5 14,7

Nóż uniwersalny NK 2,5 12,2

Nóż do warzyw NK 2,5 8,9

Nóż kuchenny NK 2,5 20,3

Tasak NK 3,0 17,8

     SKŁAD BLOKU:
•	 Nóż szefa kuchni
•	 Nóż do chleba
•	 Nóż masarski
•	 Nóż uniwersalny
•	 Nóż do warzyw

BLOK

LINIa NKB5
Linia noży Gerpol NKB5 to niepodważalny atut w kuchni każdej Pani Domu.

Ostrza kute z jednego kawałka stali nierdzewnej molibdenowo – wanadowej 5Cr15MoV zapewniają 
użytkownikowi nie tylko wysokie właściwości tnące, ale również odporność na wykruszanie, pękanie 
oraz łatwość utrzymania noży w czystości. Przy rękojeści, ostrze posiada kute podparcie, dzięki któremu 
uzyskujemy doskonałą równowagę, a także zapewniamy ochronę dla palców. 
 
Rękojeść stanowi eleganckie uzupełnienie wartości użytkowej całego zestawu. Wykonana została 
z egzotycznego drzewa PAKKA, które jest niezwykle twarde, nie odkształca się i nie absorbuje wody. 
W zestawie blok wykonany z drewna kauczukowca, które charakteryzuje się gęstym usłojeniem i zwartą 
strukturą, co daje mu odpowiednią twardość i wytrzymałość. 

25
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Ostrza wykonane ze stali nierdzewnej X46Cr13 (4H13) 
Rękojeść z drewna prasowanego DUROFOL
Blok z drewna olchowego

Linia noży Gerpol NSB5 to nie tylko zwykłe narzędzie kuchenne,
to symbol kucharskich umiejętności właściciela.

LINIa NSB5
Linia noży Gerpol NSB5 to nie tylko narzędzie kuchenne, to symbol kucharskich umiejętności właściciela.

Ostrze wykonano ze stali nierdzewnej X46Cr13, która zapewnia równowagę pomiędzy ostrością noża, 
a łatwością jego czyszczenia. Ergonomiczny kształt noży zapewnia odpowiednie wyważenie, a w połączeniu 
z doskonałym wykończeniem i uformowaniem rączki daje każdemu użytkownikowi zadowolenie 
z użytkowania.

Rękojeść wykonana z drewna prasowanego DUROFOL jest gwarancją pięknego wyglądu przez wszystkie 
lata stosowania. Odpowiednio ukształtowana, trwale nitowana, umożliwia bezpieczne użytkowanie. 
W zestawie blok wykonany z drewna olchowego, dzięki czemu jest trwały i lśniący.

ASORTYMENT (SZTUKi)

nazwa długość 
(cm) zdjęcie

Nóż do chleba NS 20,0

Nóż kuchenny NS 16,0

Nóż uniwersalny NS 12,4

Nóż do jarzyn NS 8,0

Nóż do obierania NS 6,5

BLOK PROSTY

BLOK SKOŚNY

     SKŁAD BLOKÓW:
•	 Nóż szefa kuchni
•	 Nóż kuchenny
•	 Nóż uniwersalny
•	 Nóż do jarzyn
•	 Nóż do obierania
•	 Ostrzałka
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NOŻE MASARSKiE
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NOŻE MASARSKIE

Ostrza wykonane ze stali nierdzewnej X46Cr13 (4H13) 
Rękojeść z tworzywa

Linia noży masarskich Gerpol dedykowana jest profesjonalistom
oraz osobom, ceniącym doskonałą jakość i solidność wykonania.

NOŻE MASARSKIE
Linia noży masarskich Gerpol dedykowana jest profesjonalistom
oraz osobom, ceniącym doskonałą jakość i solidność wykonania.

Ostrze wykonane zostało ze stali nierdzewnej X46Cr13, która gwarantuje wysokie właściwości tnące i 
jednocześnie atrakcyjny wygląd przez długie lata użytkowania. Odpowiednio wyprofilowany nóż nie ślizga 
się podczas użytkowania i pewnie trzyma się go w dłoniach nawet gdy są mokre.

Solidna rękojeść z osłoną na palce gwarantuje bezpieczny i pewny uchwyt dając w ten sposób użytkownikowi 
pełen komfort używania. Wykonana została z tworzywa sztucznego, które zawsze zachowuje idealny, 
niezmienny kształt.

nazwa długość 
(cm) zdjęcie

M150
Nóż masarski

15,0

M175
Nóż masarski

17,5

M250
Nóż masarski

25,0

M175
Nóż do skórowania
i uboju

17,5

M2150
Nóż do trybowania

15,0

M2155
Nóż do trybowania

15,5

M2175
Nóż do trybowania

17,5
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NOŻE RZEŹNiCZE i BUFETOWE
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Linia noży Gerpol dedykowana jest profesjonalistom
oraz osobom, ceniącym doskonałą jakość i solidność wykonania.

NOŻE RzEźNIczE
Linia noży rzeźniczych Gerpol przeznaczona jest dla profesjonalistów
oraz dla osób potrzebujących komfortu użytkowania, jakości i solidności.

Ostrze wykonane ze stali nierdzewnej X46Cr13 zapewnia równowagę pomiędzy ostrością, a łatwością 
jego czyszczenia. Różnorodna wielkość ostrzy, umożliwia dobór odpowiedniego noża do różnych potrzeb 
użytkownika. 

Ergonomicznie wyprofilowana rękojeść, trwale nitowana, pozwala na bezpieczne użytkowanie. Wykonana 
z drewna olchowego zapewnia trwałość i niezmienny wygląd przez długie lata użytkowania.

NOŻE RZEŹNICZE

nazwa długość 
(cm) zdjęcie

R150
Nóż rzeźniczy

15,0

R175
Nóż rzeźniczy

17,5

R200
Nóż rzeźniczy

20,0

R300
Nóż rzeźniczy

30,0

nazwa długość 
(cm) zdjęcie

B250
Nóż bufetowy

25,0

B300
Nóż bufetowy

30,0

B350
Nóż bufetowy

35,0

Ostrza wykonane ze stali nierdzewnej 
X46Cr13 (4H13) 

Rękojeść z drewna olchowego

NOŻE BUfEtOWE
Noże bufetowe Gerpol to bezkompromisowe rozwiązanie dla kreatywnych kucharzy.

Ostrze wykonane ze stali nierdzewnej, która zapewnia wysoką jakość  cięcia i długą żywotność noża bez 
konieczności ciągłego ostrzenia. Gładka powierzchnia ostrza jest niezwykle przydatna przy porcjowaniu 
ciast oraz przy wykańczaniu tortów i innych słodkich wypieków. 

Nóż doskonale wyważony z idealnie dopasowaną rękojeścią, która wykonana została z tworzywa 
sztucznego zachowującego niezmienny kształt. Solidna rękojeść zapewni wysoki komfort pracy nawet 
podczas użytkowania w towarzystwie tłuszczów czy wody.

NOŻE BUFETOWE

Ostrza wykonane ze stali nierdzewnej  
Rękojeść z tworzywa
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NOŻE MYŚLiWSKiE i SCYZORYKi
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nazwa zdjęcie

Nóż monterski 
składany podwójny

Nóż monterski 
składany pojedynczy

Wielozadaniowe noże myśliwskie Gerpol to staranne i solidne wykonanie. Świetnie 
sprawdzi się na polowaniu, jak również podczas wyjazdów turystycznych.

NOŻE MyśLIWSKIE
Wielozadaniowe noże myśliwskie Gerpol to staranne i solidne wykonanie. Świetnie sprawdzi się na 
polowaniu, jak również podczas wyjazdów turystycznych.

Ostrze wykonane ze stali nierdzewnej X46Cr13 zapewnia idealną ostrość i trwałość.Mocna, przemyślana 
konstrukcja umożliwiają bezpieczne i komfortowe użytkowanie. Artystycznie wykończona, a zarazem 
anatomicznie ukształtowana rękojeść została wykonana z poroża jelenia. Wyposażona w wycięcie na palec 
zapewnia lekki i dobry chwyt.
W zestawie pochwa ze skóry bydlęcej.

ScyzORyKI I NOŻE MONtERSKIE
Ostrza wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej c 67. Noże wykonane w opcji składanej, gdzie ostrze 
chowane jest w rękojeści, a wysuwane za pomocą sprężyny ze stali sprężynowej 50HF. Obudowa rękojeści 
wykonana z drewna olchowego.

nazwa
długość
ostrza 
(cm)

zdjęcie

Nóż myśliwski
w etui

21,2

Nóż myśliwski 21,2

NOŻE MYŚLIWSKIE

SCYZORYKI

33



NOŻYCZKi
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Tajemnica nożyczek Gerpol tkwi w niezwykle starannej technologii 
wykonania, co zapewnia ich bezproblemowe użytkowanie przez wiele lat.

NOŻyczKI
Tajemnica nożyczek Gerpol tkwi w idealnej technologii wykonania, która zapewnia ich komfortowe 
użytkowanie przez długie lata.

Nożyczki w całości wykonane są ze stali nierdzewnej 3Cr13, która umożliwia wielokrotne ostrzenie i 
długotrwałe utrzymanie ostrości. Wykonane zostały metodą kucia w celu zapewnienia wytrzymałości i 
odporności na uszkodzenia mechaniczne. Śruba pozwala regulować docisk ostrzy, jak również ułatwia 
czyszczenie nożyczek.

Dopasowana rękojeść zapewnia odpowiednią przestrzeń dla palców i pewny uchwyt, dzięki temu siła 
nacisku jest rozprowadzana równomiernie, dając poczucie komfortu i zapobiegając zmęczeniu. Wybrane 
ergonomiczne uchwyty pokryte zostały antypoślizgową powłoką gwarantującą pewny uchwyt.

NOŻYCZKI

nazwa grubość 
(mm)

długość 
(cm) zdjęcie

Nożyczki krawieckie 3,0 20,3

Nożyczki 
półkrawieckie

- 18,0

Nożyczki domowe - 18,0

Nożyczki domowe - 16,0

Nożyczki fryzjerskie - 15,5
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Dziękujemy Państwu za wybór produktu marki Gerpol.

Nasze sztućce to wynik połączenia technologii z tradycyjnymi metodami rzemieślniczymi. Dajemy Państwu 
gwarancję, że materiał, z którego wykonane są kolekcje to najwyższej jakości stal nierdzewna 18/10; chrom nadaje 
stali niepowtarzalny połysk oraz sprawia, że staje się ona odporna na korozję; nikiel zwiększa wytrzymałość 
stali, a także gwarantuje odporność na działanie kwasów. Noże do zestawów wykonane są z najlepszych stali 
nożowniczych 5Cr15Mov.

Podejmując decyzję o zakupie naszych produktów, otrzymujecie Państwo gwarancję na okres 20 lat.

WARUNKI GWARANCJI

•	 W okresie gwarancji klientowi przysługuje prawo do nieodpłatnego usunięcia wad fabrycznych lub wymiany 
wyrobu na nowy.

•	 Gwarancja obejmuje wady produktu powstałe przy zachowaniu odpowiedniej pielęgnacji, prawidłowego 
użytkowania i konserwacji.

•	 Niniejsza gwarancja nie obejmuje wad powstałych wskutek niewłaściwego użytkowania lub uszkodzeń 
mechanicznych.

UŻYTKOWANIE

•	 Nowe sztućce należy starannie umyć i wytrzeć do sucha przed pierwszym użyciem.

•	 Nie pozostawiać na sztućcach soli i resztek żywności. Sztućce umyć po ich użyciu, po czym wytrzeć do sucha 
miękką ściereczką.  

•	 Polecamy mycie ręczne, z dodatkiem łagodnego detergentu.

•	 Na koniec, dla nieskazitelnego wyglądu sztućca, noże wypolerować używając ścierek wykonanych z flaneli lub 
bawełny.

•	 Przy myciu ręcznym nie zalecamy używać metalowych zmywaków i ostrych środków myjących. 

•	 Przed umieszczeniem sztućców w zmywarce powinno się je opłukać, pozbywając się resztek pożywienia.

•	 Noże umieszczać w oddzielnym koszu, zawsze ostrzami do dołu. 

•	 Po zakończeniu pracy zmywarki należy uchylać drzwiczki w celu wypuszczenia pary.

•	 Dla doskonałego wyglądu sztućców polecamy przecieranie ich do sucha szmatką.

GWARANCJA

LEGENDA
Skrót znaczenie

N Nierdzewne
K Kute
S Stalowe
B Blok

1-6 Ilość elementów w bloku



GWARANCJA NOTATKi

LEGENDA
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