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Unikt samarbete bakom lika unik skärbräda!
Den nya skärbrädan från Global är tillverkad i
vacker silverek och generös i storlek, den största
är hela 800 mm lång. Bultar gör det möjligt att
justera när träet rör sig och en måttstock gör
det lätt att kunna stycka jämnt. Detta, plus
ytterligare väl genomarbetade detaljer, gör
skärbrädan till ett självklart kvalitetsval för
såväl proffs- som hemmakockar.
Med rötter i Japan, designad i Sverige och tillverkad i Bosnien av
landets unika silverek är den nya skärbrädan från den världskända knivtillverkaren Global alldeles unik.
Kombinationen av ytterst genomtänkt design, funktion och
kvalitet har tagits fram i samarbete med stjärnkocken Edin
Dzemat, som under sin tid som lagkapten för det svenska kocklandslaget och i restaurangkökets extremt tuffa miljö har arbetat
fram skärbrädan.
Trästavarna är kluvna på längden och sedan vända upp och
ner för att slutligen motlimmas, vilket minskar risken för att
träet slår sig. De genomgående bultarna i varje hörn är till för
att justera brädan efter hur träet rör sig.
På skärbrädans kant finns en måttstock med 2 centimeters
mellanrum för att enkelt kunna göra en jämn styckning. Den
medföljande friktionsduken gör att skärbrädan inte riskerar
att glida mot underlaget. Dessutom ingår en paraffinolja,
speciellt framtagen för att underhålla ekträ, vilket ger en extra
lång hållbarhet. Skulle du vilja slipa brädan är det inga som helst
problem.
Efterfrågan på väl tilltagna skärbrädor med gott om plats för
att hacka och stycka ökar och detta har Global tagit fasta på.
Därför är den största skärbrädan hela 800 mm lång. För den
som inte riktigt har plats för en så stor skärbräda finns även de
mindre storlekarna 550 mm och 450 mm. Pris 3 699 kr, respektive
2 699 kr och 2 199 kr.

Globals nya skärbräda i silverek finns i tre olika storlekar där den största är
hela 800 mm lång. Lägg märkte till måttstock och justeringsbultar.

Tips! Tvätta och rengör din skärbräda med grovsalt för att få
bort smuts och bakterier!

För ytterligare information vänligen kontakta:
Anna-Karin Boije, 031-382 29 12, anna-karin.boije@sundqvist.se
eller Emilia Brandt, 08-400 255 19, emilia@perpr.se.
Bilder finns att ladda ner på perpr.se.
J.A. Sundqvist AB är ett ”House of Brands” med flera varumärken. Verksamheten består av exklusiva
agenturer med varor av allra högsta kvalitet för våra kök. Det innebär även extra fokus på kundservice
sammanfattat i policyn Approved Sundqvist Quality. Bland Sundqvists varumärken finns de professionella
kockknivarna GLOBAL, KAI, TAMAHAGANE och YAXELL, därtill högkvalitativa kokkärl och stekpannor från
Fissler och Scanpan. Sundqvist är även distributör för Pulltex, Zassenhaus, Mundial, Laguiole en Aubrac, SQ,
Chasseur, Opinel och Minosharp. Hemsida: sundqvist.se.

