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[ SAKSER ]

SAKSER

HÅNDLAGET PERFEKSJON TIL FINGERSPISSENE

Du merker det med det samme når du tar en
 Excellent Edges™ saks i hånden: Den ligger perfekt. 

Den føles perfekt. Den er perfekt helt ned til den
 minste detalj. Fremstilt i japansk stål og håndsmidd
 i Australia. Et kunstverk skapt for å skape kunstverk. 

Og tro oss: De kan tingene sine.

Det er med stor stolthet at Frends samarbeider med 
Excellent Edges™, der foruten å fremstille sine egne 

sakser også har rettighetene til Yamato og Hikari. 
Det er sakser som er kjent over hele verden. 

Saksen er frisørens viktigste verktøy. Hos Frends får 
du de beste verktøy som passer til din hånd og din 
måte å arbeide på, så du unngår slitasje og skader.

Det er japansk visdom i norske salonger. 

Vi i Frends sier; Gled deg!
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SAKSER TIL DEN KVALITETSBEVISSTE FRISØR 

Det australske saksemerke Excellent Edges™ produserer noen av de beste 
saksene på markedet. Sortimentet er delt opp i serier, som byr på en lang rekke 
forskjellige sakser med hver sine egenskaper og formål. Det betyr at uansett 
om du er nybegynner eller du har vært i bransjen i 30 år, har vi i Frends den 
riktige saksen for deg. 

Excellent Edges™ ble grunnlagt av australske Tim Payne i 1987, etter at han 
hadde vært i lære som knivsmed hos Fuji Scissors i Japan under 
Mr. Nakamura, som anses for å være saksesmedens gudfar. 
Excellent Edges™, som i 2017 kunne feire 30-års jubileum, er i dag et anerkjent 
brand, som leverer knivskarpe kvalitetsverktøy til dyktige og kreative frisører. 

EXCELLENT EDGES
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[ Point klipping | 90° ][ Point klipping | <50° ][ Slide | <20° ]

[ Saksens egg | 40° ][ Saksens egg | 32° ] [ Saksens egg | 38° ][ Saksens egg | 28° ]

[ Lettvekt saks ] [ Ergonomisk saks ] [ Håndslipt saks ] [ Dreieledd saks ] 

[ Saksens egg | 50° ][ Saksens egg | 45° ] [ Saksens egg | 47° ][ Saksens egg | 42° ]

[ Høyrehånd ][ Tørt hår ] [ Venstrehånd ][ Saksens egg | 55° ]

[ SAKSER ]

[ Slide | >5° ]

IKONFORKLARING
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[ SAKSER ]

Only the best is
 good enough 
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[ SAKSER ]

6,0=      765098
6,5=      765099

COSMO DRAGON 

Den eksklusive Hikari Cosmo Dragon er en kraftfull saks med et unikt design, 
som gjør at trykket på bladet automatisk fastholdes langs saksens lengde. Det 
sikrer en perfekt balanse og en kraftfullt klipp i vått eller tørt hår. Håndtakets 
traktformete design gir maksimal komfort, kontroll og mobilitet, fordi fingrene 
får frihet til å rotere. Ytterkanten på bladet gjør at saksen tilpasses fingrene og 
oppret tholder en perfekt 90 graders vinkel ved gradering. Det gir maksimal 
presisjon og stor komfort for albue og skulder.

– Blad av Hikaris eget stål
– Håndtak av ståltype 340
– 15 års slipeservice
– Livstidsgaranti
– Størrelser: 6”, 6,5” 

Varenummer

HIKARI
ET AV VERDENS MEST  
ANERKJENTE  SAKSEMERKE
I 50 år har Hikari gjort seg selv bemerket ved 
å produsere helt eksepsjonelle sakser med 
komfort, kvalitet, design og en holdbarhet ut 
over det vanlige. 
Hikari, som ble grunnlagt av den berømte 
Fukutaro Takahashi, har revolusjonert 
markedet og er i dag en av verdens mest 
anerkjente saksemerke.

Venstre
6,0=      765096
6,5=      765097
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[ SAKSER ]

 YAMATO ROYAL 

– Blad av ståltype CS1
– Håndtak av ståltype 340
– 15 års slipeservice
– Livstidsgaranti
– Struktursaks
– Størrelser: 5”, 5,5”, 6”

FUJI

Japanske FUJI er et høyeksklusivt og meget anerkjent 
saksemerke, som produserer noen av de fineste 
og beste saksene i verden. Med FUJI oppnår du det 
ypperste innenfor klippeegenskaper og kvalitet. 
FUJI har sakser til frisører, som kun vil bruke  
de aller beste verktøyene. 
 
Yamato Royal er Fujis eksklusive søsterbrand.

5,0=      765093
5,5=      765094
6,0=      765095Varenummer

FUJI FGG THE PRESIDENT

– Blad av ståltype Hitachi CSI Steel Powder
– Håndtak av ståltype 340
– 15 års slipeservice
– Livstidsgaranti
– Størrelser: 5”, 5,5”, 6”, 6,5” 

5,0=      765085
5,5=      765086

Varenummer 6,0=      765087
6,5=      765088
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[ SASKER ]

BARRACUDA 

– Blad av ståltype Hitachi ATS314
– Håndtak av ståltype 340
– 10 års slipeservice
– Livstidsgaranti
– Størrelse: 6”, 30 tenner

EXCELLENT EDGES  
FISH KIT
Det ligger i designet og den helt perfekte feeling 
på saksebladene. Det er hemmeligheten bak den 
revolusjonerende Fish Kit™-serien, som gir deg de 
ultimate saksene for å klippe i tørt hår. Saksene er 
smidd i det unike ATS314-stålet, som kan slipes og 
formes til en helt spesiell form – og har en hardhet som 
gjør saksene ekstremt skarpe, presise  
og perfekte til effilering og ”slicing”.

Fish Kit™ er utviklet på bakgrunn av HH Simonsens 
erfaring med sakser og skandinavisk hår, og med  
denne fantastiske serien er det nærmest ingen 
grenser for kreativitet. Det er en av grunnene til at Fish 
Kit™ brukes av de mest populære frisørene i verden. 
Fish Kit™ saksene leveres med 10 års slipeservice og 
er din garanti for kvalitet og holdbarhet.

STING RAY MARLIN BIG MOUTH

– Blad av ståltype Hitachi ATS314
– Håndtak av ståltype 340
– 10 års slipeservice
– Livstidsgaranti
– Størrelse: 6”

– Blad av ståltype Hitachi ATS314
– Håndtak av ståltype 340
– 10 års slipeservice
– Livstidsgaranti
– Størrelse: 5”

[ Sting Ray er utviklet  
i samarbeid  

med HH Simonsen ]

[ Marlin Big Mouth er utviklet  
i samarbeid med HH Simonsen ]

Varenummer  6,0= 765061             Venstre  765062

Varenummer  765072             Venstre  765073 Varenummer  765068      Venstre  765069
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CROCODILE FISH KIT GP PHANTOM 6,0”

– Blad av ståltype Hitachi ATS314
– Håndtak av ståltype 340
– 10 års slipeservice
– Livstidsgaranti
– Størrelse: 6”, 10 tenner

– Blad av japansk stål type ZA-18
– Tagget blad med bajonetspiss
–  Nytt spesialdesignet kulelager  

gir flytende bevegelse 
– 10 års slipeservice
– Livstidsgaranti
– Størrelse: 6”

RAPTOR 

– Hitachi stål
– 27 diamantformede tenner
– Ren klipp. Ingen linjer i håret

– Fantastisk til fint hår
– 10 års slipeservice
– Livstidsgaranti

Varenummer 765060

Varenummer   765041

Varenummer  765075          Venstre  765076
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EXCELLENT EDGES 
DAMASKUS
Saksene i Damaskus-serien er inspirert av eldgamle 
japanske Samurai-tradisjoner. Den spesielle  
Damaskus-teknikken samler opp til 20 tynne lag 
av stål omkring en hard kjerne av karbon. Dette 
gir saksene en hard og holdbar kjerne, som gjør 
dem ekstremt slitesterke. I serien finner du to 
fantastiske Sword-sakser, som er ekstremt fleksible 
og enormt sterke på én gang. 

[ Close-up ]

SWORD 10 

– Damaskus-laminert
– Blad av ståltype Hitachi ATS314
   + silver1
– Håndtak av ståltype 340
– 10 års slipeservice
– Livstidsgaranti
– Størrelser: 5,5”, 6”

SWORD 18 

– Damaskus-laminert
– Blad av ståltype Hitachi ATS314 + silver1
– Håndtak av ståltype 340
– 10 års slipeservice
– Livstidsgaranti
– Størrelser: 5,5”, 6”

[ Close-up ]

Varenummer

Varenummer 5,5      765084

5,5=      765094
6,0=      765095
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BAJONETTSPISS-  HELT NYE OG 100% HÅNDLAGET 

Master bladesmith er ikke redd for å tenke nytt. Han er heller ikke redd for å sette sine idéer på spissen. Det har han gjort på Edges BK, Edges BM og Barber BC70. 
Med bajonettspissen har han skapt en helt ny standard innenfor kraftfulle spisser på sakser. På disse tre modellene kan saksens design endres, så det oppstår et 
fjellformet design, som gir økt styrke på saksen. Like presist betyr den detaljen at saksen ikke kan trykkes bakover, og dermed øker kraften i klippet. 
Det gjør at saksen føles mer kontant i avklippet – især på spissen av saksen.
Dette bladet er beviset på hvorfor det er optimalt å slipe. Saksen kan brukes til de fleste oppgaver, da den både har vekt på midten og i spissene. Den er perfekt til å 
klippe spisser, tynne, saks over kam og detaljarbeid. Bladet er sterkt helt til spissen, så det minimerer ethvert ”skubb” på håret.
Denne type blad kan tilføres på følgende modeller:

Edges BK Glider GM Edges BR
Edges BM Glider GC Barber BC70  Duke BD
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FISH KIT CUBIC 
SERIES 

Fish Kit™ Cubic-serien består av modeller 
fra Fish Kit™-serien, som er spesialdesignet 
med ekstra fokus på ergonomi og komfort. 
Konstruksjonen av det dobbelte dreieledd 
systemet er designet så det ikke oppstår løse 
‘ledd’ ved skruene, og håndtaket tilpasser seg 
dine fingre. Dette systemet nedsetter risikoen 
for senebetennelse. Saksenes blader  
er produsert av det sublime ATS314-stål.  
Det gir Fish Kit™ Cubic saksene uovertruffent 
klippefunksjoner og en holdbarhet som man 
ikke får med mange andre sakser.

EXCELLENT EDGES   
PREMIUM

Alle Excellent Edges™ saksene håndlages 
i Australia, som er en garanti for kvalitet i  
toppsjikte. Saksene i Premium-serien er de 
originale Excellent Edges™ saksene, som 
de siste år har kunnet feire 30-års jubileum. 
Men selv med 30 år med erfaring er de stadig 
de mest populære modellene i sortimentet. 
De fremstilles i Hitachi-stål av det ypperste 
slag etter ytterst strenge krav til design så vel 
som kvalitet. Premium-serien er den perfekte 
serien til deg, som ikke kunne drømme om å 
gå på kompromiss med kvaliteten. 

EDGES

Edges™-serien fra Excellent Edges™ består 
av håndlagede sakser produsert ut fra 
tradisjonelle japanske prinsipper, som man  
har benyttet til fremstilling av verktøy i Japan  
i flere tusenvis av år. 
 
De er håndlaget i Australia av det fineste 
440B-stål,  og med denne serien får du i høy 
grad verdi for pengene i form av sublim 
skarphet, kvalitet og styrke. 

Ergonomi er avgjørende for et langt og sunt  
liv i frisørbransjen. Dårlig ergonomi starter ofte med et 
dårlig grep på/om saksen – og det medfører bøyde 
håndledd samt forkjært anvendelse av fingerleddene og 
musklene. 

Det påvirker arbeidsstillingen, f.eks. når albuens høyde 
er over brystnivå. Så trekkes skuldrene opp, og det kan gi 
ømme skuldre og på sikt muskelplager som i verste fall 
må behandles.
 

Slitasjeskader kan lett oppstå for frisører –  men 
dessverre er det ikke noe særlig fokus på dette hos 
fagforeninger, myndigheter eller under utdannelsen.

 En frisør er i gjennomsnitt frisør i syv år inkl. fire års 
utdannelse, innen de igjen (og ofte) forlater bransjen  
på grunn av smerter. 
Dreieleddsakser kan hjelpe med å oppnå det riktige 
ergonomiske grep om saksen, og dermed minske risikoen 
for andre skader.

DET VIKTIGE

DREIELEDDET
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WAHOO CUBIC STINGRAY CUBIC 

–  Blad av ståltype Hitachi ATS314 
– 10 års slipeservice 
– Livstidsgaranti
– Størrelse: 5,5”, 6”

–  Blad av ståltype Hitachi ATS314 
– 10 års slipeservice 
– Livstidsgaranti
– Størrelse: 6”

CROCODILE CUBIC BARRACUDA CUBIC 

–  Blad av ståltype Hitachi ATS314 
– 10 års slipeservice 
– Livstidsgaranti
– Størrelse: 6”

–  Blad av ståltype Hitachi ATS314 
– 10 års slipeservice 
– Livstidsgaranti
– Størrelse: 6”

Varenummer Varenummer    765074
5,5=       765056
6,0=       765058

Venstre 5,5=       765057
6,0=       765059

Varenummer     765077      Venstre  765078 Varenummer     765063      Venstre  765064
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 MARLIN BIG MOUTH CUBIC GLIDER GM 

–  Blad av ståltype Hitachi ATS314 
– 10 års slipeservice 
– Livstidsgaranti 
– Størrelse: 5”

–  Blad av ståltype  
Hitachi 440CM 

– Håndtak av ståltype 340 
– 10 års slipeservice
– Livstidsgaranti
– Størrelser: 5,0”, 5,5”, 6,0” 

NYHET NYHET

[ Nå med 30 tenner for  
en enda mykere klipp ]

[ Designet i samarbeid 
med HH Simonsen ]

BD DUKE 6 EDGES BA5730

– Blad av ståltype Hitachi 440B
– Taggede 45 graders ”clamshell” blad
–  Ergonomisk håndtak designet til  

ekstraordinær komfort
– 5 års slipeservice
– Livtidsgaranti

–  Blad av ståltype Hitachi 440B med ekstra  
høy konsentratsjon av radium og kobolt 

– Håndtak av ståltype 304
– 10-15% uttynning
– 5 års slipeservice
– Livstidsgaranti
– Størrelse: 5,7”, 30 tenner

Varenummer

Varenummer    765043 Varenummer     765052      Venstre  7650553

Varenummer     765070     Venstre  765071

5,0=       765044
5,5=       765046
6,0=       765048 Venstre

5,0=       765045
5,5=       765047
6,0=       765049
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[ SAKSER ]

EXCELLENT EDGES 
PREMIUM
Alle Excellent Edges™ saksene håndlages i Australia, som 
er en garanti for kvalitet i toppsjiktet. Saksene i 
Premium-serien er de originale Excellent Edges™ 
saksene, som de siste år har kunnet feire 
30-års jubileum. Og med 30 år erfaring er de stadig de 
mest populære modellene i sortimentet. 
De fremstilles i Hitachi-stål av den ypperste kvalitet og 
etter ytterst strenge krav til design så vel som kvalitet. 
Premium-serien er den perfekte serien til deg, som ikke 
ønsker å gå på kompromiss med kvaliteten. 

Master bladesmith er ikke redd for å tenke nytt. 
Han er heller ikke redd for å sette sine idéer på spissen. 
Det har han gjort på Edges BK, Edges BM og Barber BC70. 
Med bajonettspissen har han faktisk skapt en helt ny standard. 
På disse tre modellene kan saksens design endres, så det 
oppstår ett fjellformet design, som gir økt styrke på saksen. Litt 
mer presist hva den detaljen betyr; at saksen ikke kan trykkes 
bakover, og dermed økes kraften i 
klippet. Det gjør at saksen føles mer kontant i avklippet – især 
på spissen av saksen.

XJ JET 5,75” 

– Blad av ståltype Hitachi 440C
–  Komfortabelt forskjøvet og ergonomisk 

formet håndtak
–  Perfekt til presisjons klipp pga. de smale 

og spisse knivene
– 10 års slipeservice
– Livstidsgaranti
– Størrelse: 5,75”

[ Designet i samarbeid 
med HH Simonsen ]

[ Designet i samarbeid 
med HH Simonsen ]

GLIDER VIPER MANTARAY 

–   Blad av ståltype Hitachi 440CM med  
ekstra høy konsentrasjon av radium  
og kobolt

– Håndtak av ståltype 340
– 10 års slipeservice
– Livstidsgaranti
– Størrelser: 5,5”, 6,0”, 6,5”

–  Blad av ståltype Hitachi 440CM med ekstra  
høy konsentrasjon av radium og kobolt

– Håndtak av ståltype 340
– 10 års slipeservice
– Livstidsgaranti
– Størrelse: 5,5”

Varenummer 765042

Varenummer

5,5=       765035
6,0=       765037
6,5=       765039

5,5=       765036
6,0=       765038
6,5=       765040Venstre Varenummer  5,5    765050      Venstre  765051
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[ SAKSER ]

EDGES

Edges™-serien fra Excellent Edges™ består av 
håndlagede sakser produsert ut fra tradisjonelle 
japanske prinsipper, som man har benyttet til 
fremstilling av verktøy i Japan i flere tusen år.  
De er håndlaget i Australia av det fineste 440B-stål,  
og med denne serien får du i høy grad  verdi for  
pengene i form av sublim skarphet, kvalitet og styrke. 
Edges™ saksemodellene leveres med 5 års 
slipeservice, som er din garanti for kvalitet  
og holdbarhet. 

ANACONDA - SAKSEN TIL KRØLLET HÅR 

– Blad av ståltype Hitachi 440CM med ekstra  
   høy konsentrasjon av radium og kobolt
– Håndtak av ståltype 340
– 10 års slipeservice
– Livstidsgaranti
– Størrelse: 6”

HAWK BARBER BC70 - CLASSIC DESIGN 

–  Blad av ståltype Hitachi 440CM med  
ekstra høy konsentrasjon av radium  
molybden og kobolt

– Håndtak av ståltype 340
– 5 års slipeservice
– Livstidsgaranti
–  Størrelser: 5,5”, 6”, 6,5”

– Blad av ståltype National 440C med ekstra  
   høy konsentrasjon av radium og kobolt 
– Håndtak av ståltype 440C
– 5 års slipeservice
– Livstidsgaranti 
– Størrelse: 7” 

[ Designet i samarbeid 
med HH Simonsen ]

[ Designet i samarbeid 
med HH Simonsen ]

Varenummer   765013

Varenummer    765080      Venstre  765081

Varenummer

5,5=       765023
6,0=       765025
6,5=       765027

5,5=       765024
6,0=       765026
6,5=       765028Venstre
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[ SAKSER ]

 EDGES BR - NEW AGE DESIGN EDGES BK 

– Blad av ståltype Hitachi 440B med ekstra  
   høy konsentrasjon av radium og kobolt 
– Håndtak av ståltype 304
– 5 års slipeservice
– Livstidsgaranti
– Størrelser: 6,0”, 6,5”, 7,0”

– Blad av ståltype Hitachi 440B
– Håndtak av ståltype 304
– 5 års slipeservice
– Livstidsgaranti
– Størrelser: 5”, 5,5”, 6”, 6,5”

 [ Kraftfull  
  bajonett spiss ]

Varenummer
6,0=       765029
6,5=       765031
7,0=       765033

6,0=       765030
6,5=       765032
7,0=       765034

Venstre Varenummer
5,0=    765014
5,5=     765015
6,0=     765065

5,0=    765015
5,5=     65017

Venstre
6,5=     765020
7,0=      765021
6,0 Full Serration=  765018

6,0=    765019
7,0=    765022
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[ SAKSER ]

KVALITETS SAKSER TIL EN GOD PRIS 

Saksene i serien er blandt de mest ergonomiske på markedet, og takket være det  
buede og asymmetriske designet er de behagelige å arbeide med. 
EEgo-serien består av tre sakser, som selges i et sett: En alminnelig klippesaks 
(5,75”), en effileringssaks med 27 tenner (5,7”) samt en saks for rette linjer (6”). 

– Blad av ståltype 440B/440C 
– Håndtak av ståltype 304
– 3 års slipeservice
– Livstidsgaranti

EEGO SAKSEKIT 

[ Designet i samarbeid med HH Simonsen ]

[ Nytt oppdatert design ]

[ 6” ]

[ 5,7” ]

[ 5,75” ]

[ 27 tenner ]

NY OPPDATERT SERIE!
HH Simonsen har i samarbeid 
med Excellent Edges™ designet 
en serie til nyutdannede 
frisører, som gjør det mulig å få 
kvalitetssakser til en fornuftig pris.

Varenummer    765007    Venstre  765010
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[ SAKSER ]

EN PROFESJONELL START 

Når du starter som frisør er det avgjørende at du har det helt riktige verktøyet. 
Derfor introduserer Frends 1st Edges, som er det ultimative kit til frisører under utdannelse. 
Serien består av en klippesaks i to forskjellige størrelser og en struktursaks i størrelsen 5,5 med 
30 tenner. Saksene er håndlaget av 440B høykvalitet stål, og de faste og buede fingerhvilerene og 
håndtakets proporsjoner skaper en perfekt balanse. 

– Blad av ståltype 440B 
– Håndtak av ståltype 304
– 2 års slipeservice
– Livstidsgaranti

1ST EDGES ELEVSERIE

[ 1st Edges 5.3” ]

[ 1st Edges 5530 5.5” ]

[ 1st Edges 5.8” med serration ]

Saksene er anbefalt til skole og elev bruk.

Varenummer
FE 5,3                               765000
FE 5,8 med Serration     765001
FE 5530 5,5 effilering     765003
FE 6,5                               765003

FE 5,3                              765004
FE 5,8 med Serration    765005
FE 5530 effilering           765006

Venstre
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[ SAKSER ]

Nå har du muligheten for å sette ditt personlige preg på din 
saks ved å få den inngravert. Kanskje du vil ha ditt eget eller 
din salongs navn? Eller bare et lite ikon, som har særlig 
betydning for deg?

Det er ganske lett. Send din konsulent en tekst eller et 
bilde av hva du vil ha inngravert på saksen – så tar vi 
oss av resten. Det påberegnes noe lengre leveringstid ved 
gravering. Pris for gravering med eget navn kr. 1490,-

Personliggjør din saks med 
ditt eller salongens navn samt et fint ikon.

[ Personliggjør din saks med logo, bilde, eller 
tegning etter eget valg ]

[ Få inngravert ditt eget eller salongens  
navn med din yndlingsfont ]

PERSONALIZE
YOUR
SCISSORS

FOLIE CARBON CLIPS SOFIE

– Folie 12 cm x 100 m –  Holdbart karbonmateriale
–  Tåler opptil 140 ° C uten å deformere
–  Sterk fjær og spisse tenner på innsiden
- 6 stk i pakken

–  Sofie Dukkehode Dame Blond 50-55 cm

Varenummer    765120 Varenummer    765121 Varenummer    765119
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[ SAKSER ]

PERSONALIZE
YOUR
SCISSORS

Varenummer    765114

FINGER RINGER, VASKESKINN OG OLJE 

Utover sliping har dine sakser bruk for løpende pleie og 
vedlikehold om du skal ha glede av dem i mange år.
Care & Maintenance Sett, som består av en smøreolie og 
et vaskeskinn, sikrer optimal daglig pleie av dine sakser. 
Oljen er basert på kameliaolje, som er den absolutt 

beste til sakser, da den gir ekstrem fukt uten å bli fet. 
Oljen, som også er god til klippemaskiner, inneholder 
dessuten teflon, som legger seg i de små hullene som 
oppstår i metallet pga. slitasje. Det gjør at overflaten blir 
mer jevn. Det lekre lammevaskeskinnet fjerner fine 

risser fra bladene og holder dem skarpe og sterke. Vi 
tilbyr dessuten fingerring, som sikrer at du får det oppti-
male grep på saksen. Pakken inneholder smøreolje – 
6 stk. fingerringer – vaskeskinn.

Medfølger ved kjøp av saks. Kan også kjøpes seperat.

SAKSEBELTE I EKTE LÆR  SPRAY TIL EE VEGANSK SAKSEBELTE I LÆR LOOK

Skjem bort dine sakser med dette lekre saksebelte  
i ett mykt materiale med eksklusivt look av lær .  
I dette praktiske saksebelte er der plass til oppbevaring  
av 6 sakser samt kniv og kammer.

Skjem bort dine sakser med dette lekre saksebelte  
i ett mykt materiale med eksklusivt look av lær .  
I dette praktiske saksebelte er der plass til oppbevaring av 
6 sakser samt kniv og kammer.

Varenummer    765122Varenummer    765115

 SAKSEMAPPE EXELLENT EDGES

–  Solid materiale
–  Enkel rengjøring og vedlikehold
–  Plass til 4 sakser
- Saksemappe medfølger helt gratis

Varenummer    765113

 FISH KIT™ SAKSEETUI 

Med det nye, eksklusive Fish Kit™ er du sikret 
maksimal beskyttelse av dine verktøy. Sakseetuiet, 
som er laget av kvalitetsmateriale og designet i en 
enkel og lekker look, med følger helt gratis når du 
kjøper en saks fra Fish Kit™-serien.

Sanitizing Spray er laget spesielt for Excellent Edges, 
overflater og verktøy rene og fri for bakterier. 
Trygt for bruk på saks, kammer, børster, barberhøvler, 
plast, glass, rustfritt stål og andre arbeidsflater. 
NB! Husk alltid daglig bruk av olje på alle saksene.
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[ SAKSER ]

[ STØRRE GLEDE I LENGRE TID – DET GARANTERER VI ]

Alle Exellent Edges, Yamato, Fuji og Hikari sakser er av høy kvalitet og holder i mange år hvis de får service 
og løpende vedlikehold. For service, vedlikehold eller reperasjon av en saks,  skal den returneres til Frends. 
Utføres service, vedlikehold eller reperasjon av andre virksomheter, vil produktgarantien bortfalle.
Sakseprodusenten har til enhver tid den avgjørende beslutning omkring en saks sin videre garanti, hvis saksen 
har vært på service eller blitt reparert hos andre enn Exellent Edges. 

Alle saksene har livstidsgaranti på stålet (knekker saksen i to deler, eller knekker det en tann av en effilerings 
saks, tilbyes en ny saks av samme type). Excellent Edges™’ omfattende ’Quality Management’-system er din 
garanti for at din saks er blitt grundig undersøkt og testet innen den forlater fabrikken. Hvis du allikevel ikke 
er tilfreds med saksen, ber vi deg kontakte Frends omgående med en beskrivelse av hva som er galt. Vi vil 
deretter reparere eller utskifte den etter Exellent Edges bestemmelser.

[ VÆR OPPMERKSOM; FØLGENDE KAN UGYLDIGGJØRE SAKSEGARANTI ]

– Forsøk på reparasjon/service av andre enn Excellent Edges™
–  Ukorrekt vedlikehold, f. eks. manglende oljering  

(vi leverer en gratis flaske Excellent Edges™ Camellia Oil med hver saks for å forhindre forskyvning)
– Manglende justering av senterskrue
– Uhensiktsmessig bruk som klipp foretatt i andre materialer enn hår eller tap av saksen
– Forskyvning eller rust som følge av manglende rengjøring og olje.

[ NÅR DU TAR SAKSEN I BRUK ]

De første 8-10 dager skal du være ekstra oppmerksom på å justere saksens senterskrue i gummiringen, som 
ligger i mellom senterskruen og stålet, er ny og skal tilpasse seg saksen. Deretter skal du klippe med et lettere 
press på tommelfingeren enn før service. Klipp ikke med saksens senterskrue for løs i det du spenner. Hvis saksens 
senterskrue er for løs, eller du presser for hardt med tommelfingeren, vil dette kunne medføre øyeblikkelig skader på 
saksens knivegg. Har du spørsmål, er du velkommen til å kontakte Claus Nissen på tlf. +45 20 43 58 11.

GARANTIBESTEMMELSER 

[ SAKSESERVICE I AUSTRALIA ]

–  Frakt, forsikring og håndtering 699,00/ 999,00 kr. + moms pr. saks.
– Utover saksens garantiperiode, ta kontakt med kundeservice eller din selger.
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[ SAKSER ]
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[ FINANSIERING ]

[ FINANSIER DINE EXCELLENT EDGES SAKSER ]

Frends AS kan tilby deg som kunde, finansiering gjennom De Lage Landen. 
Vi har attraktive finansieringsløsninger på alle Excellent Edges saksekjøp over kr. 10.000,-
Har du behov for å finansiere ditt saksekjøp, ta kontakt med oss, 
og vi skreddersyr en løsning for deg.

DLL Group tilbyr skreddersydde leasing/leieavtaler. Mange salonger opplever fordelene ved å slippe å binde opp 
kapital i sakser. Gunstige regler for utgiftsføring av hele leiebeløpet og bedret balanse i regnskapet er noen av 
flere fordeler forbundet med leasing/leie. 

[ GENERELT OM LEASING: ]

Leasing betyr fleksibilitet og lønnsomhet for din bedrift. Fordelene med lease er at bedriftens kostnader 
fordeles over den perioden utstyret benyttes og skaper grunnlag for inntjening. Leasing binder med 
dette ikke opp bedriftens kapital og fri kapital kan dermed benyttes til andre formål. Regnskapsmessig 
behandles leieavtalen som en driftskostnad og ikke en investering, noe som gjør at leien (som i prinsippet 
består av renter og avdrag) kan utgiftsføres i sin helhet. Leieobjektet skal ikke aktiveres i regnskapet, 
derfor velger ofte norske bedrifter denne finansieringsformen. En aktivering ville medført redusert 
handlefrihet for bedriften siden det ville øke gjeldsgraden og dermed muligheten til å finansiere andre 
objekter via lån.

[ HVA ER LEASING? ]

Leaser/utleier, som ofte er en finansinstitusjon, underavdeling av bank eller forsikringsselskap, har eiendomsretten til 
leieobjektet, mens leier har bruksrett. Utstyret kjøpes av finansieringsselskapet etter dine spesifikasjoner og leies ut til 
deg med alle brukerrettigheter og status som leietaker. Du leier ustyret for en avtalt leiesum over et avtalt tidsrom.

[ HVEM KAN LEASE HOS OSS? ]

Leasing er en finansieringsform som kan benyttes av alle næringsdrivende. 
For næringsdrivende er det et krav om at selskapet må være registrert i Foretaksregistreret i Brønnøysund. I 
tillegg forutsettes det at salongen er kredittverdig.

Hvordan kan min bedrift få tilbud om leasing av Excellent Edges sakser?
Ta kontakt med oss for mer informasjon leie@frends.no eller kontakt din selger.

[ HVILKE PRODUKTER KAN LEASES? ]

Alle Excellent Edges sakser med en samlet sum over kr 10.000,-.

FINANSIERING
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[ FINANSIERING ]

Vi tar forbehold om at skrivefeil eller tekniske feil i tekst, priser og bilder kan forekomme.



FRENDS.NO

Velkommen
TIL VÅR WEBSHOP

FOLLOW ALONG
La deg inspirere av Frends univers og få hår- og styling-inspirasjon direkte i din feed. Vær først til å se 

våre nyheter og følg med bak scenen på alt som handler om hår. 

Del også dine egne øyeblikk med Frends sine HH Simonsens tools og produkter. 
Tagg oss med @frendsnorge @hhsimonsen – vi gleder oss til å se dine bilder. 

[  FRENDS INSTAGRAM  ]
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