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Höstens vassa nyhet från Global!
Global NI är en helt ny exklusiv knivkollektion.
Knivbladets speciella form och det ergonomiska
greppet hyllas redan i restaurangvärlden som en
innovativ kombination av form och funktion.
Global NI är en helt ny exklusiv knivkollektion från Global.
Knivbladets speciella form och det ergonomiska greppet hyllas
redan i restaurangvärlden som en innovativ kombination av
form och funktion. Historien om samurajernas oöverträffliga
smideskonst och den världsberömda japanska knivtillverkaren
Global fortsätter att överraska. Chefsdesignern Komin Yamada,
som för över 30 år sedan tog fram de numera klassiska Globalknivarna, är aktuell med en helt ny ultramodern knivdesign
där kvaliteten märks i varje detalj. Återigen har Komin Yamada
inspirerats av de mytomspunna samurajsvärden och filosofin att
design och funktion måste vara sammanlänkade på ett naturligt
vis för att inte vara i vägen för varandra.
Knivbladet på knivarna i den nya serien Global NI har en ny
annorlunda bladform som är väldigt populär i Asien och som
brukar kallas orientalisk. Många menar att den gör kniven extra
mångsidig och förenklar moment som att hacka, skiva och
tärna allt från grönsaker till fisk. Bladet har finslipats för hand till
extrem skärpa och exakt balans.
Det nya och något större handtaget har fått en avsmalnande
ergonomisk form för att ligga bekvämt i handen. De karaktäristiska ”Globalprickarna” på handtaget har tagit sig an en ny form
som är ofärgade och handtaget präglas av en ljus och elegant
design. Den strömlinjeformade konstruktionen gör också kniven
extra stark och hållbar. Naturligtvis är knivarna redan testade
inom restaurangvärlden och lovordas som en innovativ kombination av form och funktion.
Knivserien Global NI består av 18 olika modeller och två
knivset. Kockkniv, 20 cm, 1 499 kr.

Global NI är namnet på den nya knivserien där bland annat den nya
annorlunda bladformen är tunnare än på andra Global-knivar.

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, 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: www.sundqvist.se.

