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Návod na použití profesionálních nůžek na plech 
 

 

Profesionální nůžky na plech (17150, 17151) 

- za horka kované a tvrzené ocelové minizoubkované ostří (čelisti)  

- používané pro krátké rovné, obchvatové a tvarové stříhání a řezání plechu či jiných 

podobných plechových materiálů či výrobků 

- provedení pro levé (17150)  i pravé (17151) stříhání 

 

Profesionální nůžky na plech (17152) 

- za horka kované a tvrzené ocelové minizoubkované ostří (čelisti) 

- používané pro rovné stříhání plechu či jiných podobných plechových materiálů či 

výrobků 

 

Profesionální univerzální nůžky na plech (17155) 

- za horka kované a tvrzené ocelové úzké a zkosené ostří (čelisti) 

- s plastovými tvarovanými ručkami 

- ideální použití je pro rovné a tvarované stříhání plechu či jiných podobných 

plechových materiálů či výrobků 

 

Profesionální nůžky na plech (17156) 

- za horka kované a tvrzené ocelové široké ostří (čelisti) 

- s plastovými tvarovanými ručkami 

- ideální použití je pro dlouhé rovné stříhání plechu či jiných podobných plechových 

materiálů či výrobků 

- možnost pro pravé i levé stříhání 

 

Profesionální nůžky na plech (17157) 

- za horka kované a tvrzené ocelové ostří (čelisti) 

- s plastovými tvarovanými ručkami a s plastovými nárazníky absorbujícími nárazy, 

otřesy, rány 

- ideální použití pro tvarované a obchvatové stříhání plechu či jiných podobných 

plechových materiálů či výrobků 

- možnost pro pravé i levé stříhání 

 

Profesionální elektrikářské nůžky na plech (17158) 

- ostřené ostří z leštěné oceli 

- s plastovými tvarovanými ručkami a se šroubovou upevňovací maticí 

- vhodné použití pro rovné stříhání 

 



Profesionální kuchyňské nůžky (17159) 

- za horka kované niklované nebo chromové ozubené ostří (čelisti)  

- s natřenými ručkami 

- vhodné pro použití v kuchyni a kuchyňském prostředí 

 

Profesionální kuchyňské nůžky (17160) 

- z nerezavějící oceli s ozubeným ostřím 

- s plastovými ručkami 

- vhodné použití v kuchyni při přípravě pokrmů 

- možnost mytí v myčce 
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