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Schweizerknive Alox 2018 fra Victorinox

Victorinox Alox Knive 2018
Denne skole blog har til formål at dele oplysninger om lommeknive fra Victorinox til hele
Danmark.
Vores første artikel handler om de længe ventede 2018 alox schweizerknive!
Til alle seriøse fans, af de super seje og mega robuste knive i aluminium, som også går under det
mere almindelig kendte navn alox lommeknive, så kan vi med stor glæde allerede nu, afsløre at dette
års farve er Berry Red.
Med andre ord, så kan man forvente at dette års sæt af knive kommer i en tæske-lækker rød farve
(bær-farve) i super kvalitet!
Traditionen tro, så vil "kniv-sættet" også i 2018, bestå af 3 alox lommeknive:
•
•
•

Victorinox Pioneer Alox Berry Red
Victorinox Cadet Alox Berry Red
Victorinox Classic Alox Berry Red

Victorinox Alox Knivene 2018 (Messe Billede)[/caption]

Victorinox Alox 2018 Schweizerknivene forventes i handlen, allerede i midten af maj måned 2018
her i Danmark.
Du kan altså med garanti meget snart, købe dig en eller flere af disse hamrende fede røde alox
lommeknive hos Nyttigbras.dk

2

Alox Foldeknivene 2018 bliver som altid, kun produceret i et begrænset antal resten af året 2018.
Det er derfor en rigtig god ide, at få købt en af disse yderst eftertragtede lommeknive, så hurtigt som
overhovedet muligt.
Forklaringen er ganske enkelt den, at langt de fleste butikker vil melde dem udsolgt, allerede i
begyndelsen af 2019.

Victorinox Årskniven 2018

Vi vender snarest tilbage, med mange flere spændende nyheder om nye udgivelser fra legendariske
Victorinox.
Faktisk kan vi allerede nu, "løfte sløret en anelse" og afsløre at der også er en virkelig lækker
årskniv lige på trapperne.
Med disse ord, vender vi således tilbage næste gang med en artikel om den kommende samlerkniv
anno 2018.
Glæd jer allerede nu og pas rigtig godt på jer selv derude:)

