Schweizerkniv med håndtag af træ

Victorinox Huntsman Wood Walnut 2018
I de gode "gamle dage", der blev alle lommeknive lavet med håndtag af forskellige typer træ.
Det kan derfor ikke være den helt store overraskelse at Victorinox, som er verdens største
knivproducent, netop her i 2018 har lanceret en af deres mest solgte knivmodeller "Huntsman" i en
udgave med skaller af træ.
Lommekniven hedder Victorinox Huntsman Wood Walnut.
Præcis som sine søskende, indeholder denne berømte schweizerkniv, naturligvis også en bred vifte
af funktionelle værktøjer i højeste kvalitet. Faktisk er der stoppet hele 13 praktiske funktioner i
lommekniven!
Da selve håndtaget på Victorinox Huntsman Wood Walnut er udført i smukt og slidstærkt
valnødtræ, må man undvære den velkendte pincet og tandstikker, som normalt ellers kan findes
(indbygget) i hver ende af skallerne på selve lommekniven.
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Træ er som bekendt et levende materiale, og derfor er hver eneste af de producerede "Victorinox
Huntsman Wood Walnut" også helt unikke i deres udseende.
Rent kosmetisk, så ser træ altså også bare hamrende godt ud, samtidig med at det føles betydeligt
anderledes i en svedig hånd.
Så hvis du er en af de utallige samlere af lommeknive, som har gået og undret sig over hvorfor man
ikke laver en lommekniv længere som i gamle dage, så har du hermed en oplagt chance til at
erhverve dig, en fornem og praktisk lommekniv til en ganske overkommelig pris.
Hvis du ønsker en schweizerkniv med håndtag af træ, med lidt færre værktøjer og til en lidt billigere
pris, så findes der faktisk yderligere en ny model!
Faktisk kan man også få den mindst ligeså kendte schweizerkniv "Spartan" med håndtag af
valnødtræ.
Denne schweizerkniv forhandles under navnet Victorinox Spartan Wood Walnut og er således også
en helt ny 2018 model fra Victorinox.
Der er ingen tvivl, den nye trend inden for lommeknive er helt klart "Back To Basic" og vi tror på at
der i den kommende tid, nok skal dukke flere modeller op med håndtag af træ fra Victorinox.
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