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CUŢITELE HELLE -  CREATE PENTRU A FI FOLOSITE!
„Nu există scurtătură pentru perfecţiune" este ideea cu care compania 
norvegiană Helle a pornit la drum, idee pe care membrii angajaţi o pun în 
practică zi de zi, din momentul în care concep un nou model de cuţit şi 
până la finisarea celor mai mici detalii finale ale acestuia.
Munţii sălbatici, fiordurile norvegiene şi întinderea mării, combinate cu 
experienţa generaţiilor de oameni ce au trăit şi muncit în natură, 
constituie modelul de inspiraţie pentru designul cuţitelor produse de Helle.

Mânerele cuţitelor sunt confecţionate din lemn de mesteacăn creţ, 
rezistent şi cu un design estetic deosebit. Lemnul este îmbinat uneori cu 
alte materiale naturale cum este pielea sau cornul de cerb. Mânerele 
sunt şlefuite şi tratate cu uleiuri speciale pentru a rezista condiţiilor reale 
din teren şi, graţie procesului individual de finisare, fiecare este practic 
o piesă unică.

Lama cuţitelor este fabricată din oţel inoxidabil triplu laminat. 
„Inima" lamei este din aliaj de oţel extrem de rezistent pentru a da du
rabilitate şi a menţine calităţile tăişului. Acest material este apoi acoperit 
cu două straturi din oţel inoxidabil aliat, cu proprietăţi anticorozive ce 
protejează „inim a” lamei, şi conferă în acelaşi timp un aspect estetic. 
Oţelul de fabricaţie este mai scump decât cel al majorităţii cuţitelor de 
pe piaţa de specialitate, dar acest aspect face parte din conceptul com
paniei Helle, de a nu face niciodată compromisuri, mai ales atunci când 
este vorba despre calitate!

Teaca pentru cuţite respectă aceleaşi criterii de calitate atât în ceea 
ce priveşte materialele de fabricaţie cât şi procesul de confecţionare. Te- 
cile sunt confecţionate din piele naturală tăbăcită şi tratată cu o grăsime 
specială, folosită şi la şeile pentru cai, pentru a-i conferi rezistenţă şi 
strălucire. Tecile sunt concepute pentru a fi funcţionale, durabile şi pen
tru a se potrivi perfect cu designul particular al cuţitelor pe care le vor 
proteja.

H.H120
HELLEFISK123 mm 65 £

H.H35
SAFARI 123 mm 98 £

FISKEKNIV 155mm 54 £

BRAKKAR89mm 96 £

H.H99
HARDING 100 mm 90 £

H.Wl.7750.804 Realtree AP Blaze 50
120 mm •  12 funcţii v

©WENGER

H.Wl.7763 Ranger 03 
120mm •  4 funcţii

H.W1.77151 Ranger 151 
120mm •  3 funcţii

SERIA RANGER

H.Wl.7755 Ranger 55 
120mm •  12 luneţii

H.W1.7761 Ranger 01 
120mm •  11 funcţii

12 £

H.W6.1800 
Ascuţitor cu 

carbură de diamant

SERIA RANGER GRIP
H.W1.7751 Ranger 51 
l'20mm. •  3 funcţii

H.Wl.7761.823.X Ranger 61.823.x 
120 mm •  11 funcţii

H.Wl.7755.830 Rangerwoeţl 55
130 mm •  12 funcţii M  ,

O WENGER

SERIA HARDWOODS

H.Wl.7757 Ranger 57 
120mm •  13 funcţii

H.W1.7755.803 Hardwoods 55 
120 mm •  12 funcţii V



UNEA TORO
H.N1064 
145 mm

UNEA TO SKIN
H.N11009

UNEA COMBATE

UNEA CRETERIA

H.N4403

UNEA CAZADOR

UNEA GRAN CAZADOR
H.N2001A 
110 mm

H.N2002A

UNEA CADETEUNEA AVENTURA


