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MODELI



Kuharski nož 180
 
Vsestranski nož, s katerim lahko opravite približno 
80% vseh rezalnih nalog. Kot „osnovni nož“ je 
vsestranski in nepogrešljiv v vsaki kuhinji. 
Dolžina rezila: 180 mm

Kuharski nož 140 

Univerzalen vsestranski kuharski nož s krajšim 
rezilom. Idealen za rezanje ali sekljanje zelenjave. 
Dolžina rezila: 140 mm

Slicer 260

Zaradi dolgega, tankega in prožnega rezila 
omogoča natančno delo. Velike ribe lahko zato 
odlično filirate, pršut pa lahko narežete na tanke 
rezine. Dolžina rezila: 260 mm

Slicer 160

Za vsa fina dela, kot so odstranjevanje kit in 
maščobe od mesa ali filiranje rib, zelenjave in sadja. 
Dolžina rezila: 160 mm

Nož za kruh 270

Velik nož za kruh z edinstveno valovito obrušenostjo. 
Brez trganja, brez napora, ščiti rezalno podlago. 
Dolžina rezila: 270 mm

Office 90

Kratko rezilo je kot nalašč za lupljenje in čiščenje 
sadja in zelenjave.
Dolžina rezila: 90 mm

Namizni nož za zrezke

Ostrina rezila teh nožev za zrezke se, zaradi ravne 
geometrije rezila, ohrani zelo dolgo - tudi ob rezanju 
na porcelanu. Dolžina rezila: 115 mm

Folder (zložljivi nož)

Popoln pripomoček za gurmane, ki tudi zunaj 
svojega doma skrbijo za rezanje hrane v stilu. 
Dolžina rezila: 89 mm
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EXKLUSIV
Malokateri noži tako jasno izražajo izvor in stalnost ročne 
izdelave, kot ročno izdelani noži Nesmuk. Od varjenja, kovanja, 
kaljenja in ostrenja vbočene obrušenosti, do sestavljanja ročaja: 
izdelava noža Nesmuk EXKLUSIV zahteva najmanj štirideset 
delovnih korakov. Rezultat tega je najvišja natančnost in 
popolnost.

Nesmuk nože iz kolekcije EXKLUSIV izdeluje v treh različicah, ki 
se med seboj razlikujejo po zgradbi in sestavi damaščanskega 
jekla in po geometriji rezila.

Nesmuk EXCLUSIV C150: Izdelava črne rezalne površine, ki je 
prepoznavna pod divjim damastom, zahteva veliko ur ali celo 
dni visoke koncentracije. Večplastno rezilo ima do 401 plasti in 
dvostransko vbočeno obrušenost, ki zmanjša oprijem rezanih 
stvari. Vsebnost ogljika: 1,5%.

Nesmuk EXCLUSIVE C100: 350 plasti jekla tvori eleganten 
vzorec divjega damasta z odtisom ugrezajočega rezila. 
Večplastno rezilo in dvostranska vbočena obrušenost 
zmanjšata oprijem rezanih stvari. Vsebnost ogljika: 1,0%.

Nesmuk EXKLUSIV C90: Enostranska vbočena obrušenost 
na 210 slojih damasta ustvarja edinstven videz in izjemne 
rezalne lastnosti ročno kovanega rezila. Najlažji nož v kolekciji. 
Vsebnost ogljika: 0,9%.
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Kuharski nož C150

4.980 €

Rezilo: 180 mm, divji damast, ogljikovo jeklo, 401 plasti, 65 HRC, 
dvostranska vbočena obrušenost, NPC (Nesmuk Protective 
Coating) zaščitni sloj; Objemka: nerjaveče jeklo visokega sijaja; 
Vključeno: polirno usnje, usnjena nožnica, šatulja iz klavirskega 
laka, potrdilo o pristnosti

Kuharski nož C100

1.980 €

Rezilo: 180 mm, divji damast, ogljikovo jeklo, 350 plasti, 63 HRC, 
dvostranska vbočena obrušenost, NPC zaščitni sloj; Objemka: 
nerjaveče jeklo visokega sijaja; Vključeno: usnjena nožnica, 
lakirana šatulja mat črne barve, potrdilo o pristnosti

Kuharski nož C90

1.290 €

Rezilo: 180 mm, divji damast, ogljikovo jeklo, 210 plasti, 62 HRC, 
enostranska vbočena obrušenost, NPC zaščitni sloj; Objemka: 
nerjaveče jeklo visokega sijaja; Vključeno: šatulja mat črne 
barve, potrdilo o pristnosti

Folder 11 plasti

od 1.190 € *

Rezilo: 89 mm, torzijski damast, 11 plasti, 62 HRC, NPC zaščitni 
sloj, zložljiv; Okrasna kapica: žlahtna smola v črni barvi, fini lak 
belega ali poliranega nerjavečega jekla; Vključeno: usnjen etui, 
šatulja iz klavirskega laka, potrdilo o pristnosti

Slicer C150

3.980 €

Rezilo: 160 mm, divji damast, ogljikovo jeklo, 201 plasti, 65 HRC, 
dvostranska vbočena obrušenost, NPC zaščitni sloj; Objemka: 
nerjaveče jeklo visokega sijaja; Vključeno: polirno usnje, 
usnjena nožnica, šatulja iz klavirskega laka, potrdilo o pristnosti

Slicer C100

1.790 €

Rezilo: 160 mm, divji damast, ogljikovo jeklo, 210 plasti, 63 HRC, 
dvostranska vbočena obrušenost, NPC zaščitni sloj; Objemka: 
nerjaveče jeklo visokega sijaja; Vključeno: usnjena nožnica, 
lakirana šatulja mat črne barve, potrdilo o pristnosti

Slicer C90

1.090 €

Rezilo: 160 mm, divji damast, ogljikovo jeklo, 120 plasti, 62 HRC, 
klinasta obrušenost, NPC zaščitni sloj; Objemka: nerjaveče jeklo 
visokega sijaja; Vključeno: šatulja mat črne barve, potrdilo o 
pristnosti

Folder 66 plasti

od 1.890 € *

Rezilo: 89 mm, torzijski damast, 66 plasti, 62 HRC, NPC zaščitni 
sloj, zložljiv ; Okrasna kapica: žlahtna smola v črni barvi, fini lak 
belega ali poliranega nerjavečega jekla; Vključeno: usnjen etui, 
šatulja iz klavirskega laka, potrdilo o pristnosti

*odvisno od izbranega ročaja 5



JANUS
Nesmuk JANUS združuje izdelavo in dolgoletne izkušnje 
podjetja Nesmuk z najnovejšimi materiali in metodami 
izdelave. Posebnost kolekcije JANUS je visokokakovosten DLC 
(Diamond-like Carbon) zaščitni sloj.

Ta tehnologija zaščitnega sloja je bila razvita za najvišje zahteve 
in iznajdbe npr. na področju medicinske in vesoljske tehnologije 
ter v formuli 1. Le nekaj mikronov debela, a izjemno trda 
amorfna plast ogljika je neobčutljiva na kisline, baze, ekstremne 
temperature in podobne agresivne vplive.

 Hkrati je ta sloj odporen proti obrabi in je biokompatibilen. 
Glede na področje uporabe obstaja veliko število različnih DLC 
zaščitnih slojev. Za Nesmuk JANUS uporabljamo izjemno trdo 
(2.300 HV) in neprozorno varianto zaščitnega sloja, za katerega 
sta značilna nizko trenje in velika odpornost na praske.
 
Edinstveno Nesmuk jeklo vsebuje redki element niobij, ki 
zagotavlja najprimernejšo jekleno strukturo in odpornost na rjo. 
Hkrati s tem dosežemo večjo mehansko trdnost, rezilo postane 
močnejše in trše. Rezultat je izjemna ostrina, pa tudi večja 
vzdržljivost in ohranjanje ostrine.
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Kuharski nož 180

490 € | 590 € *

Rezilo: 180 mm, niobijevo jeklo, 60 HRC, enostranska vbočena 
obrušenost, DLC zaščitni sloj; Objemka: brušeno ali visoko 
polirano nerjaveče jeklo; Vključeno: mat črna šatulja, potrdilo o 
pristnosti

Slicer 260

490 € | 590 € *

Rezilo: 260 mm, niobijevo jeklo, 60 HRC, klinasta obrušenost, 
DLC zaščitni sloj, fleksibilen; Objemka: brušeno ali visoko 
polirano nerjaveče jeklo; Vključeno: mat črna šatulja, potrdilo o 
pristnosti

Office 90

425 € | 525 € *

Rezilo: 90 mm, niobijevo jeklo, 60 HRC, klinasta obrušenost, 
DLC zaščitni sloj; Objemka: brušeno ali visoko polirano 
nerjaveče jeklo; Vključeno: mat črna šatulja, potrdilo o pristnosti

Namizni nož za zrezke – 2 noža

od 590 € *

Rezilo: 115 mm, z dušikom obogateno jeklo, 60 HRC, DLC 
zaščitni sloj; Okrasna kapica: žlahtna smola v črni barvi, fini bel 
lak; Vključeno: mat črna šatulja, potrdilo o pristnosti

Kuharski nož 140

475 € | 575 € *

Rezilo: 140 mm, niobijevo jeklo, 60 HRC, enostranska vbočena 
obrušenost, DLC zaščitni sloj; Objemka: brušeno ali visoko 
polirano nerjaveče jeklo; Vključeno: mat črna šatulja, potrdilo o 
pristnosti

Slicer 160

465 € | 565 € *

Rezilo: 160 mm, niobijevo jeklo, 60 HRC, klinasta obrušenost, 
DLC zaščitni sloj, fleksibilen; Objemka: brušeno ali visoko 
polirano nerjaveče jeklo; Vključeno: mat črna šatulja, potrdilo o 
pristnosti

Nož za kruh 270

590 € | 690 € *

Rezilo: 270 mm, jeklo za rezila, 58 HRC, valovita obrušenost, 
DLC zaščitni sloj; Objemka: brušeno ali visoko polirano 
nerjaveče jeklo; Vključeno: mat črna šatuljaa, potrdilo o 
pristnosti

Folder

od 690 € *

Rezilo: 89 mm, niobijevo jeklo, 60 HRC, DLC zaščitni sloj, 
zložljivo; Okrasna kapica: žlahtna smola v črni barvi, fini bel lak; 
Vključeno: usnjen etui, mat črna šatulja, potrdilo o pristnosti

*odvisno od izbranega ročaja 7



SOUL
„Duša“ te vrste nožev se odraža v obliki rezila, izjemni rezalni 
zmogljivosti in ravnovesju med ostrino in vzdržljivostjo. 
Posebnost kolekcije SOUL je edinstvena zlitina rezila.

Jeklo, ki ga uporablja Nesmuk, vsebuje redki element niobij, ki 
zagotavlja najboljšo možno jekleno strukturo, kljub odpornosti 
na rjo. S tem dosežemo večjo mehansko trdnost, rezilo je 
čvrstejše in trše.

Testirana trdota jekla je 60 HRC. Rezultat tega je povečana 
življenjska doba noža in ostrine. Čeprav je obdelava jekla zaradi 
njegove žilavosti otežena, 

dosežemo s kombinacijo fine jeklene teksture, enostransko 
vbočeno obrušenostjo in natančno izdelavo izjemno ostrino, ki 
znamko Nesmuk loči od običajnih nožev.

Nenazadnje zagotavljata tanko obrušeno rezilo in ročaj iz 
trdnega materiala majhno skupno težo in s tem enostavno 
rokovanje brez napora, kar še posebej cenijo profesionalni 
kuharji. Nesmuk ponuja velik nabor ergonomsko oblikovanih 
plemenitih ročajev iz masivnega lesa ali visokotehnološke 
plastike.
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Kuharski nož 180

390 € | 490 € *

Rezilo: 180 mm, niobijevo jeklo, 60 HRC, enostranska vbočena 
obrušenost; Objemka: brušeno ali visoko polirano nerjaveče 
jeklo; Vključeno: mat črna šatulja, potrdilo o pristnosti

Slicer 260

390 € | 490 € *

Rezilo: 260 mm, niobijevo jeklo, 60 HRC, klinasta obrušenost; 
Objemka: brušeno ali visoko polirano nerjaveče jeklo, fleksibilno; 
Vključeno: mat črna šatulja, potrdilo o pristnosti

Office 90

325 € | 425 € *

Rezilo: 90 mm, niobijevo jeklo, 60 HRC, klinasta obrušenost; 
Objemka: brušeno ali visoko polirano nerjaveče jeklo; 
Vključeno: mat črna šatulja, potrdilo o pristnosti

Namizni nož za zrezke - 2 noža

od 490 € *

Rezilo: 115 mm, z dušikom oplemeniteno jeklo, 60 HRC; 
Okrasna kapica: brušeno nerjaveče jeklo; Vključeno: mat črna 
šatulja, potrdilo o pristnosti

Kuharski nož 140

375 € | 475 € *

Rezilo: 140 mm, niobijevo jeklo, 60 HRC, enostranska vbočena 
obrušenost; Objemka: brušeno ali visoko polirano nerjaveče 
jeklo; Vključeno: mat črna šatulja, potrdilo o pristnosti

Slicer 160

365 € | 465 € *

Rezilo: 160 mm, niobijevo jeklo, 60 HRC, klinasta obrušenost; 
Objemka: brušeno ali visoko polirano nerjaveče jeklo, fleksibilno; 
Vključeno: mat črna šatulja, potrdilo o pristnosti

Nož za kruh 270

490 € | 590 € *

Rezilo: 270 mm, jeklo za rezila, 58 HRC, valovita obrušenost; 
Objemka: brušeno ali visoko polirano nerjaveče jeklo; 
Vključeno: mat črna šatulja, potrdilo o pristnosti

Folder

od 490 € *

Rezilo: 89 mm, niobijevo jeklo, 60 HRC, zložljivo; Okrasna 
kapica: brušeno nerjaveče jeklo; Vključeno: usnjen etui, mat 
črna šatulja, potrdilo o pristnosti

*odvisno od izbranega ročaja 9



Bahia – les vrtnice
Poreklo: Brazilija, izjemno trden 
z visoko gostoto

Cocobolo
Poreklo: Srednja in Južna Amerika, 
različni rdeči odtenki

Oljčni les
Poreklo: Sredozemlje, svilnati mat 
oprijem, posamezen vzorec

Maser oreh
Lahek les, eno redkih evropskih dreves

Kačji les
Poreklo: Južna Amerika, les je eden 
najbolj ekskluzivnih na svetu

Zebrano
Poreklo: Afrika, nenadomestljiv, 
zelo trden les

Karelijska kodrasta breza
Poreklo: Rusija/Finska, visoka gostota 
600 – 700 kg/m3

Mikarta rdeča
Visokotehnološka plastika, odporna 
na vlago in kisline

Mikarta zelena
Visokotehnološka plastika, 
odporna na vlago in kisline

Močvirski hrast
Poreklo: Evropa, steblo subfosilnega 
hrasta, staro do 5.000 let

Mikarta črna
Visokotehnološka plastika, odporna 
na vlago in kisline

Makassar ebenovina
Poreklo: Indonezija, dragocen les 
z ekstremno visoko gostoto

ROČAJI

Evkaliptus
Poreklo: Avstralija, zelo gost, trd in 
težek les

K
U

H
IN
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K
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Grenadill
Poreklo: Afrika, posebej odporen, trd 
in težek

Juma črna
Visokotehnološka plastika, popolna 
replika bivoljega roga

Juma slonokoščena
Visokotehnološka plastika, popolna 
replika slonovine
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Ročaji so iz enega kosa in skrbijo za popolno ergonomijo in 
delo z nožem brez utrujenosti. Oblika ročaja Nesmuk je tako 
estetska kot praktična. Nesmuk za lesene ročaje uporablja 
le najboljše, pogosto ročno izbrane kose lesa, ki so izjemne 
kakovosti in s potrjenim poreklom.

Z lesom, ki je naravno pridobljen material, postane vsak 
ročaj, zaradi svojih posameznih vzorcev in barvnih odtenkov, 
edinstven. Poleg tega Nesmuk ponuja dve visokotehnološki 
plastiki: Juma in Micarta.

FO
LD

ER

Klavirski lak, črn
Visok delež barvnih pigmentov, ročno 
poliran do visokega sijaja

Klavirski lak, rožnat
Visok delež barvnih pigmentov, ročno 
poliran do visokega sijaja

Lapis lazuli
Poreklo: Afganistan, svetleč modro-
zlat dragi kamen

Kodrasta breza, črna
Majhna breza iz severne Evrope, 
stabiliziran les, bogati kontrastni vzorec

Srebrni – z odtisi udarca kladiva
Dovršen in ročno dodelan v tradicionalni 
tehniki Martelé

Klavirski lak, bel
Visok delež barvnih pigmentov, ročno 
poliran do visokega sijaja

Črni žad
Poreklo: Kitajska, ročno izbran dragi 
kamen, zelo redek, kamen bogov

Oljčni les
Poreklo: Sredozemlje, svilnati mat 
občutek, posamezni vzorec

Močvirski hrast
Poreklo: Evropa, steblo subfosilnega 
hrasta, staro do 5.000 let

Klavirski lak, oranžen
Visok delež barvnih pigmentov, ročno 
poliran do visokega sijaja

Bela ebenovina
Poreklo: Jugovzhodna Azija, zelo 
redka in dragocena, nenadomestljiva

Tigrovo oko
Poreklo: Avstralija, edinstven 
črtast okrasni kamen

Poščavski železni les
Poreklo: Puščava Sonora v ZDA in 
Mehiki, star do 1.500 let
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DODATKI
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590 €

Material: masivno nerjaveče jeklo, mat brušeno, masiven hrast ali 
oreh, kaljeno steklo, gumificirani visokozmogljivi magneti;
Vključeno: mat črna kartonska embalaža
Dimenzije: 27 * 32 * 11 cm (Š * V * D)

Barve stekla: črna, siva, bela

Držalo za nože

Torba za nože

690 €

Material: mehko, rastlinsko strojeno kravje usnje, ročno šivano, 
črno, s potiskom ; zaščitni magnetni žepi iz kevlarjeve tkanine s 
prostorom za 5 nožev, za polirno usnje in brusno palico. 
Vključeno 50 ml negovalnega olja in vreča iz blaga z možnostjo 
zapiranja. 
Dimenzije: zaprta 49,5 * 11 cm; odprta 62,5 * 49,5 cm
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Usnjena nožnica za Kuharski nož 180

79 € 

Material: usnje antracitne barve, rastlinsko strojeno, ojačana 
notranjost iz kevlarja, magnetni trak; Vključeno: mat črna 
kartonska embalaža

Usnjena nožnica za Slicer 260

89 €

Material: usnje antracitne barve, rastlinsko strojeno, ojačana 
notranjost iz kevlarja, magnetni trak; Vključeno: mat črna 
kartonska embalaža

Usnjena nožnica za Nož za kruh 270

109 €

Material: usnje antracitne barve, rastlinsko strojeno, ojačana 
notranjost iz kevlarja, magnetni trak; Vključeno: mat črna 
kartonska embalaža

Usnjena nožnica za Namizni nož za zrezke

64 €

Material: usnje antracitne barve, rastlinsko strojeno, ojačana 
notranjost iz kevlarja, magnetni trak; Vključeno: mat črna 
kartonska embalaža

Usnjena nožnica za Kuharski nož 140

74 €

Material: usnje antracitne barve, rastlinsko strojeno, ojačana 
notranjost iz kevlarja, magnetni trak; Vključeno: mat črna 
kartonska embalaža

Usnjena nožnica za Slicer 160

69 €

Material: usnje antracitne barve, rastlinsko strojeno, ojačana 
notranjost iz kevlarja, magnetni trak; Vključeno: mat črna 
kartonska embalaža

Usnjena nožnica za Office 90

59 €

Material: usnje antracitne barve, rastlinsko strojeno, ojačana 
notranjost iz kevlarja, magnetni trak; Vključeno: mat črna 
kartonska embalaža

14



Usnjen etui za Folder

12 €

Material: ročno šivan, iz mehkega kravjega usnja, zagotavlja 
zaščito pred prahom in praskami

Folder polirno usnje

99 €

Material: les Grenadill, usnje, diamantna pasta 5μ*1μ;
Vključeno: usnjen etui, mat črna kartonska embalaža

Brusna palica

185 €

Material: dimljen hrastov les, najboljša keramika z visoko trdoto; 
Vključeno: mat črna kartonska embalaža

Etui iz napa usnja za Folder

140 €

Material: ročno izdelan, iz najboljšega kravjega napa usnja, 
dodatno ojačan; Vključeno: mat črna kartonska embalaža

Polirno usnje

165 €

Material: les masivnega hrasta, usnje, diamantna pasta 
20μ*5μ*1μ; Vključeno: mat črna kartonska embalaža
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Kitajsko olje kamelije

24 €

Vsebina: 100 ml; olje kamelije je priporočljivo za nego ročno 
izdelanih rezil iz damasta, za lesene ročaje in deske za rezanje.

Deska za rezanje in sekljanje L

395 €

Material: hrast iz južne Nemčije, naraven ali temno dimljen, 
simbol Nesmuk, nedrseče gumijaste noge, 
Dimenzije L: 435*305*40 mm

Miza za rezanje

495 €

Material: hrast iz južne Nemčije, naraven ali temno dimljen, 
simbol Nesmuk, nedrseče gumijaste noge, 
Dimenzije: 525*305*82 mm

Negovalno olje z voskom

32 €

Vsebina: 100 ml; Vključeno: brusni flis, bombažna krpa, 
navodila za intenzivno nego obremenjenih desk za rezanje.

Deska za rezanje in sekljanje XL

495 €

Material: hrast iz južne Nemčije, naraven ali temno dimljen, 
simbol Nesmuk, nedrseče gumijaste noge, 
Dimenzije XL: 570*400*50 mm

Deska za hrano

42 €

Material: hrast iz južne Nemčije, naraven ali temno dimljen, 
Dimenzije: 270*180*20 mm
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20 €

Graviranje do treh črk v Nesmuk tipografiji je pri kuharskem 
nožu na objemki, pri Folder in namiznem nožu za zrezke pa na 
okrasni kapici.

Vsak Nesmuk nož je edinstven. S pomočjo Nesmuk gravure 
lahko svoj nož naredite oseben.

Pri Nesmuk kuhinjskih nožih je graviranje narejeno na objemki 
noža, ki je iz brušenega matiranega ali poliranega nerjavečega 
jekla z visokim sijajem.
 

Pri nožu Nesmuk Folder in namiznem nožu za zrezke je gravura 
na desni okrasni kapici. Pri okrasnih kapicah iz žlahtne smole v 
črni barvi je gravura dodatno poudarjena s finim belim lakom.

Možna so individualna graviranja npr. logotipov, podpisov ali 
grbov.

Večkrat letno si lahko obiskovalci, na samem kraju nastanka 
edinstvenega noža Nesmuk, ogledajo proizvodnjo. To je enkratno 
doživetje. Pišite nam ali nas obiščite na spletni strani
www.nesmuk.com

GRAVIRANJE

OGLED PROIZVODNJE
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SOUL Kuharski nož 
180

Kuharski nož 
140

Slicer
260

Slicer
160

Nož za kruh 
270

Office 
90

Cocobolo, Grenadill, Micarta zelena/
rdeča/črna, Močvirski hrast, Oljčni les 390 € 375 € 390 € 365 € 490 € 325 €

Bahia, Evaliptus, Juma slonokoščena/
črna, Karelijska kodrasta breza, 
Makassar ebenovina, Kačji les, Maser 
oreh, Zebrano

490 € 475 € 490 € 465 € 590 € 425 €

JANUS Kuharski nož 
180

Kuharski nož 
140

Slicer
260

Slicer
160

Nož za kruh 
270

Office
90

Cocobolo, Grenadill, Micarta zelena/
rdeča/črna, Močvirski hrast, Oljčni les 490 € 475 € 490 € 465 € 590 € 425 €

Bahia, Evaliptus, Juma slonokoščena/
črna, Karelijska kodrasta breza, 
Makassar ebenovina, Kačji les, Maser 
oreh, Zebrano

590 € 575 € 590 € 565 € 690 € 525 €

EXKLUSIV C90 Kuharski nož 
180

Kuharski nož 
140

Slicer
260

Slicer
160

Nož za kruh 
270

Office
90

Bahia, Cocobolo, Evkaliptus, Maser, 
Grenadill, Juma slonokoščena/črna, 
Karelijska kodrasta breza, Micarta 
zelena/rdeča/črna, Močvirski hrast, 
Makassar ebenovina, Oljčni les, Kačji les, 
Maser oreh, Zebrano

1.290 € – – 1.090 € – –

EXKLUSIV C100 Kuharski nož 
180

Kuharski nož 
140

Slicer
260

Slicer
160

Nož za kruh 
270

Office 
90

Bahia, Cocobolo, Evkaliptus, Maser, 
Grenadill, Juma slonokoščena/črna, 
Karelijska kodrasta breza, Micarta 
zelena/rdeča/črna, Močvirski hrast, 
Makassar ebenovina, Oljčni les, Kačji les, 
Maser oreh, Zebrano

1.980 € – – 1.790 € – –

EXKLUSIV C150 Kuharski nož 
180

Kuharski nož 
140

Slicer
260

Slicer
160

Nož za kruh 
270

Office
90

Bahia, Cocobolo, Evkaliptus, Maser, 
Grenadill, Juma slonokoščena/črna, 
Karelijska kodrasta breza, Micarta 
zelena/rdeča/črna, Močvirski hrast, 
Makassar ebenovina, Oljčni les, Kačji les, 
Maser oreh, Zebrano

4.980 € – – 3.980 € – –

CENE
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Namizni nož za zrezke - 
2 noža

SOUL JANUS

Grenadill, Oljčni les, Puščavski železni les 490 € 590 € – –

Močvirski hrast 550 € 650 € – –

FOLDER SOUL JANUS EXKLUSIV
11 plasti

EXKLUSIV
66 plasti

Klavirski lak črn/bel/rožnat/oranžen, 
Oljčni les, Kodrasta breza črna, Močvirski 
hrast, Puščavski železni les

490 € 690 € 1.190 € 1.890 €

Bela ebenovina 550 € 750 € 1.250 € 1.950 €

Srebrn – z odtisi udarca s kladivom 890 € 1.090 € 1.590 € 2.290 €

Tigrovo oko 3.000 € 3.200 € 3.700 € 4.400 €

Lapis lazuli 4.280 € 4.480 € 4.980 € 5.680 €

Črni žad 5.000 € 5.200 € 5.700 € 6.400 €

Nesmuk je manufaktura v pravem pomenu besede. Nimajo 
masovne proizvodnje, ampak nože izdelujejo na tradicionalen 
način z veliko strasti in najvišjo kakovostjo. Ker je vsak nož tako 
ali tako izdelan ročno in z največjo natančnostjo, je zaradi tega 
iz kombinacije jekla, dragega lesa, plemenitih kovin in dragih 
kamnov, vedno mogoče ustvariti izjemne stvaritve – to so 
unikatne in omejene izdaje Nesmuk nožev.

Želite posebno, enkratno izdajo? Stopite v stik z nami in 
uresničili bomo vašo idejo.

UNIKATNA
IZVEDBA
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