White Line

Morbi ultrices rutrum mauris ac
euismod.
Maecenas rhoncus eros id neque
mattis venenatis.

PREMIUM
Internal

Garantat
de către
CEI MAI BUNI

Internal

«O companie Românească
care oferă Industriei de profil
foarfece de tuns si tăișuri
customizate de mare precizie,
personalizate in funcție de
cerințele si necesitățile fiecărui
client»

O
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White Line

PRECIZIE

LA

SUPERLATIV
Așa cum am visat acum mai
bine de 10 ani, vă prezentăm
prima noastră gamă de
foarfece PREMIUM,
competitive ca și performanțe
cu cele mai prestigioase mărci
din Japonia și nu numai.
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White Line Classic

HAMAGURI

CONVEX

ACCESIBILE TUTUROR!
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White Line Convex

MODEL: White Line-DV500 Classic (5 inch)
Tăiș--CONVEX(Hamaguri)
DV500 este realizat dintr-un Aliaj special și unic, având în componență metale rare precum
Vanadium 0,305% și Molibden 0,906%.
Oțelul Special rezultat este ZDF AG16 Premium cu o concentrație de 1,486% Cobalt, și este
echivalent că și proprietăți cu bine-cunoscutul metal exotic Takefu-VG10.
Această foarfecă vine în ajutorul celor care caută să se perfecționeze și sunt în căutarea
tunsului tehnic .
Mânerele sunt clasice, simetrice și drepte, dar la cerere le putem schimba înclinația pentru a
deveni mai ergonomice(Offset sau Semi-Offset).

DV500 este foarfeca preferată de către unii din cei mai Tehnici și Influenți Educatori din
industrie.

Aplicații:
Acest tip de lame Convexe “Hamaguri” sunt concepute să taie părul printr-o ușoară
împingere sau patinare tocmai pentru a evita dungile. Tuns tehnic în palmă, deasupra
degetelor și zona de top. Lamele Convexe sunt potrivite și pentru tehnici de tuns speciale (
Slide Cut, Slice Cut, Pivot Point.)

Specificații:
Mânere: Clasice /Simetrice /Drepte /
Mărime: 5 inch / 12.70 cm Lungimea lamei: 2.07”(5.26 cm)
Greutate: 39.10 gr(1.38 oz) gr
Lame: Convexe Înguste
Pivotare: Rulment NMB
Păr: Ud și Uscat
Lucrată manual
Material: ZDF AG16 Premium Cobalt(1,486% COBALT patentat -Proprietatea fabricii)
Duritate: 60-61 HRC(duritate reală)
Toate produsele noastre din gama White Line sunt produse PREMIUM și vin însoțite de
Certificat de Garanție pe Viață împotriva defectelor de fabricație și pentru piese.

Preț: 850 Lei
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White Line Convex

MODEL: White Line-DV550 Classic (5.5 inch)
Tăiș-CONVEX(Hamaguri)
Acest model PREMIUM este inspirat din forma unui avion de vânătoare, este realizat dintrun Aliaj special și unic, având în componentă metale rare precum Vanadium 0,305% și
Molibden 0,906%.
Oțelul Special rezultat este ZDF AG16 Premium cu o concentrație de 1,486% Cobalt, și este
echivalent ca și proprietăți cu bine-cunoscutul metal exotic Takefu-VG10.
Mânerele în verisiunea standard sunt Simetrice și Anatomice 3D, dar la cerere le putem
îndoi pentru a deveni mai ergonomice( Offset sau Semi-Offset).

Aplicații:
Acest tip de lame Convexe “Hamaguri” sunt concepute să taie părul printr-o ușoară
împingere sau patinare, tocmai pentru a evita dungile.
Tuns tehnic în palmă, deasupra degetelor și zona de top.
Versiunea Offset poate fi folosită pentru pierdut pe laterale (SOC-Scissor Over Comb).
Lamele Convexe sunt potrivite și pentru tehnici de tuns speciale(Slide cut, Slice cut, Pivot
point).

Specificații:
Mânere: 3D Twisted-Simetrice
Mărime: 5.5 inch / 13.97 cm
Lungimea lamei: 2.35”(5.98 cm)
Greutate: 46.80 gr(1.65 oz) gr
Lame: Convexe Înguste
Pivotare: Rulment NMB
Păr: Ud și Uscat
Lucrată manual
Material: ZDF AG16 Premium Cobalt
Duritate: 60-61 HRC(duritate reală)
Toate produsele noastre din gama White Line sunt produse PREMIUM și vin însoțite de
Certificat de Garanție pe Viață împotriva defectelor de fabricație și pentru piese.

Preț: 850 Lei
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White Line Convex

MODEL: White Line DV600 Classic (6 inch)
Tăiș-CONVEX(Hamaguri)
Este o foarfecă Offset Ergonomică și impresionează prin greutatea redusă de numai 49
grame.
DV600 este fabricată dintr-un Aliaj Special și unic, având în componentă metale rare
precum Vanadium 0,305% și Molibden 0,906%.
Oțelul Special rezultat este “ZDF AG16 Premium Cobalt” și are o concentrație de 1,486%
COBALT și este echivalent ca și proprietăți cu bine-cunoscutul metal exotic Takefu-VG10.
Acest model PREMIUM este preferata unora dintre cei mai de seamă Profesioniști și este
foarte populara în rândul celor care își doresc o foarfeca dedicată pentru un pierdut de finețe
dus la nivel de artă (SOC).

Aplicații:
‘Scissor Over Comb’/Tehnică în palmă și deasupra degetelor.
Acest tip de lame Convexe “Hamaguri” sunt concepute să taie părul printr-o ușoară
împingere sau patinare tocmai pentru a evita dungile.

Specificații:
Mânere: Offset/Semioffset
Mărime: 6 inch / 15.24 cm
Lungimea lamei: 2.55”(6.48 cm)
Greutate: 48.90 gr(1.72 oz) gr
Lame: Convexe înguste
Păr: Ud și Uscat
Pivotare: Rulment NMB
Lucrată manual
Material: ZDF AG16 Premium Cobalt
Duritate: 60-61 HRC(duritate reală)
Toate produsele noastre din gama White Line sunt produse PREMIUM și vin însoțite de
Certificat de Garanție pe Viață împotriva defectelor de fabricație și pentru piese.

Preț: 850 Lei
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White Edition

SEMI-CONVEX

ACUM SI IN RATE
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White Edition

MODEL: DV500 White Edition
Semi-Convex(5 inch)
Versiunea “White Edition’’ are lamele Semi-Convexe și sunt potrivite pentru a tăia drept
(Blunt-Cut) cât și pentru a finisa tunsorile, fiind mai curate în tăietura pe păr uscat.
DV500 White Edition este fabricat dintr-un Aliaj special și unic, având în componentă
metale rare precum Vanadium 0,305% și Molibden 0,906%.
Oțelul Special rezultat este ZDF AG16 Premium cu o concentrație de 1,486% Cobalt, și este
echivalent ca și proprietăți cu bine-cunoscutul metal exotic Takefu-VG10.
Are pivot cu rulment NMB și lame subțiri, iar aceasta foarfecă vine în ajutorul celor care
caută să își perfecționeze Tehnica și precizia.
Mânerele sunt simetrice și drepte, dar la cerere le putem îndoi pentru a deveni mai
ergonomice( Offset sau Semi-Offset).
Este un model foarte popular în rândul celor care tund “Bob-CUT”.

Aplicații:
Tuns tehnic în palmă, deasupra degetelor și zona de top. Prezintă rezultate excepționale în
realizarea tunsorilor geometrice precise.

Specificații:
Mânere: Clasice, Simetrice, Drepte
Mărime: 5 inch / 12.70 cm
Lungimea lamei: 2.07”(5.26 cm)
Greutate: 38.10 gr(1.34 oz) gr
Lame:Semi-Convexe înguste
Pivotare: Rulment NMB
Păr: Ud și Uscat
Lucrată manual
Material: ZDF AG16 Premium Cobalt
Duritate: 60-61 HRC(duritate reală)
Toate produsele noastre din gama White Line sunt produse PREMIUM și vin însoțite de
Certificat de Garanție pe Viață împotriva defectelor de fabricație și pentru piese.

Preț: 1150 Lei
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White Edition

MODEL: DV550 White Edition
Semi-Convex(5.5 inch)
Acest model PREMIUM este inspirat din forma unui avion de vânătoare.
DV550 White Edition este fabricat dintr-un Aliaj special și unic, având în componentă
metale rare precum Vanadium 0,305% și Molibden 0,906%.
Oțelul Special rezultat este ZDF AG16 Premium cu o concentrație de 1,486% Cobalt, și este
echivalent ca și proprietăți cu bine-cunoscutul metal exotic Takefu-VG10.
Versiunea “White Edition’’ are lamele Semi-Convexe și sunt potrivite pentru a tăia drept
(Blunt Cut) cât și pentru a finisa forma exterioară a tunsorilor, fiind mai sigure în tăietura pe
păr uscat.

Mânerele sunt simetrice și anatomice ”3D Twisted”, iar la cerere pot fi îndoite, devenind
astfel Offset sau Semi-Offset. Acest lucru facilitează coborârea cotului pentru a eficientiza
tehnica de SOC.

Aplicații:
Mixul perfect între Tehnică și ‘Allround’.

Specificații:
Mânere: 3D Twisted - Simetrice
Mărime: 5.5 inch / 13.97 cm
Lungimea lamei: 2.35”(5.98 cm)
Greutate: 46.80 gr(1.65 oz) gr
Lame:Semiconvexe
Pivot-Rulment NMB
Păr: Ud și Uscat
Lucrată manual
Material: ZDF AG16 Premium Cobalt
Duritate: 60-61 HRC(duritate reală)
Toate produsele noastre din gama White Line sunt produse PREMIUM și vin însoțite de
Certificat de Garanție pe Viață împotriva defectelor de fabricație și pentru piese.

Preț: 1150 Lei
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White Edition

MODEL: DV600 White Edition
Semi-Convex(6 inch)
Acest model PREMIUM este probabil cea mai populara foarfecă pentru “SOC” în rândul
unora dintre cei mai de seamă Profesioniști.
Pentru o foarfecă Offset și Ergonomică de 6 Inch, impresionează prin greutatea redusă de
numai 49 grame, iar lamele de tip X o fac ideală pentru un pierdut de finețe dus la nivel de
Artă.
DV600 este fabricat dintr-un Aliaj special și unic, având în componentă metale rare precum
Vanadium 0,305% și Molibden 0,906%.
Oțelul Special rezultat este ZDF AG16 Premium cu o concentrație de 1,486% Cobalt, și este
echivalent ca și proprietăți cu bine-cunoscutul metal exotic Takefu-VG10.

Aplicații:
Tehnică în palmă și deasupra degetelor/SOC.

Specificații:
Mânere: Offset
Mărime: 6 inch / 15.24 cm
Lungimea lamei: 2.55”(6.48 cm)
Greutate: 48.90 gr(1.72 oz) gr
Lame: Semiconvexe
Pivot-Rulment NMB
Păr: Ud și Uscat
Lucrată manual
Material: ZDF AG16 Premium Cobalt
Duritate: 60-61 HRC(duritate reală)
Toate produsele noastre din gama White Line sunt produse PREMIUM și vin însoțite de
Certificat de Garanție pe Viață împotriva defectelor de fabricație și pentru piese.

Preț: 1150 Lei
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BLACK Edition

UIMITORUL

V EDGE
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BLACK Edition

MODEL: DV500 Black Edition
V EDGE (5 inch)
În doar câteva luni de la lansare, DV500BE a devenit un”Must Have” și o bună parte dintre
cei mai influenți educatori din domeniu și nu numai, o folosesc pentru tunsul tehnic și detalii
desăvârșite.
V EDGE este un tăiș revoluționar de mare precizie și unic în Lume.
Acest tip de tăiș a fost dezvoltat de către noi, îmbunătățit constant și testat în toate condițiile
posibile de salon de către unii dintre cei mai exigenți profesioniști din domeniu printre care
și lectori ai prestigioasei Academii SASSOON.
Cu ce se deosebește DV500BE?
Aceasta are capacitatea de a tăia parul dintr-o bucată, fară a avea un singur punct de taiere
ca în cazul lamelor Convexe.
Vârful este foarte precis și îngust, iar lamele acestui model sunt mai scurte și mai înguste
decât la varianta clasică DV500WL .
Este realizat dintr-un Aliaj special și unic, având în componentă metale rare precum
Vanadium 0,305% și Molibden 0,906%.
Oțelul Special rezultat este ZDF AG16 Premium cu o concentrație de 1,486% Cobalt, și este
echivalent ca și proprietăți cu bine-cunoscutul metal exotic Takefu-VG10.
Când tunzi cu DV500BE ai senzația că lamele nu se ating între ele, atât de lină și silențioasă
este pivotarea pe rulment , de la cea mai prestigioasă marcă producătoare din SUA -NMB.
Are lamele de tip X “FINESSE”, iar această foarfecă cu uimitorul tăiș V EDGE vine în
ajutorul celor care caută să își perfecționeze tehnica și sunt în căutarea Preciziei și tunsului
geometric.
Mânerele acestui model DV500BE sunt clasice, simetrice și drepte.
NOTĂ> La cerere, le putem îndoi, devenind astfel Offset sau Semi-Offset.

Aplicații :
Tuns foarte tehnic/ în palmă/ deasupra degetelor și zona de top. Prezintă rezultate
excepționale în tunsul foarte geometric și în finisarea formelor exterioare.
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MODEL: DV500 Black Edition
“V EDGE” (5 inch)

Specificații:
Tăiș- V EDGE de mare precizie
Mânere: Clasice/ Simetrice/ Drepte
Mărime: 5 inch / 12.70 cm
Lungimea lamei:2.07”(5.26 cm)
Greutate: 39.10 gr(1.38 oz) gr

Lame: Semi-Convexe / Finesse
Pivot-Rulment NMB
Păr: ud și uscat
Lucrată manual
Material: ZDF AG16 Premium Cobalt
Duritate: 60-61 HRC(duritate reală)

Toate produsele noastre din gama White Line sunt produse
PREMIUM și vin însoțite de Certificat de Garanție pe Viață
împotriva defectelor de fabricație și pentru piese.

Preț: 1450 Lei
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BLACK Edition

MODEL: DV550 Black Edition
V EDGE(5.5 inch)
Acest model PREMIUM este inspirat din forma unui avion de vânătoare, este realizat dintrun Aliaj special și unic, având în componentă metale rare precum Vanadium 0,305% și
Molibden 0,906%.
Oțelul Special rezultat este ZDF AG16 Premium cu o concentrație de 1,486% Cobalt, și
este echivalent ca și proprietăți cu bine-cunoscutul metal exotic Takefu-VG10.
Mânerele în verisiunea standard sunt Simetrice și Anatomice 3D, dar la cerere le putem
modifica curbura pentru a deveni mai ergonomice( Offset sau Semi-Offset).

V EDGE este un tăiș revoluționar de mare precizie și Unic în Lume.
Acest tip de tăiș a fost dezvoltat de către noi, îmbunătățit constant și testat în toate condițiile
posibile de salon.
Tăietura este una dreaptă și pe loc, însemnând că rata reala de împingere a părului scade sub
pragul de 5%.

Aplicații:
Tuns tehnic de precizie în palmă/ deasupra degetelor și zona de top.
Versiunea Offset poate fi folosită pentru pierdut pe laterale.(SOC-Scissor Over Comb).
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MODEL: DV550 Black Edition
V EDGE(5.5 inch)

Tăiș-V EDGE de mare precizie
Mânere: 3D Twisted-Simetrice

Mărime: 5.5 inch / 13.97 cm
Lungimea lamei: 2.35”(5.98 cm)
Greutate: 46.80 gr(1.65 oz) gr
Lame: Tip X Finesse cu V EDGE
Păr: Ud și Uscat
Rulment-NMB
Lucrată manual
Material: ZDF AG16 Premium Cobalt
Duritate: 60-61 HRC(duritate reală)

Toate produsele noastre din gama White Line sunt produse PREMIUM și vin însoțite
de Certificat de Garanție pe Viață împotriva defectelor de fabricație și pentru piese.

Preț: 1450 Lei

24
Internal

25

Internal

BLACK Edition

MODEL: DV600 Black Edition
V EDGE(6 inch)
DV600BE este fabricată dintr-un Aliaj Special și unic, având în componentă metale rare
precum Vanadium 0,305% și Molibden 0,906%.
Oțelul Special rezultat este “ZDF AG16 Premium Cobalt” și are o concentrație de 1,486%
COBALT, și este echivalent ca și proprietăți cu bine-cunoscutul metal exotic Takefu-VG10.
Acest model PREMIUM este preferata unora dintre cei mai de seamă profesioniști și este
foarte populară în rândul celor care își doresc o foarfecă dedicată pentru pierdut de finețe dus
la nivel de Artă (SOC).

V EDGE este un tăiș revoluționar de mare precizie și Unic în Lume.
Acest tip de tăiș a fost dezvoltat de către noi, îmbunătățit constant și testat în toate condițiile
posibile de salon.
Tăietura este una dreaptă și pe loc de tip ghilotină, însemnând că rata reală de împingere a
părului scade sub pragul de 5%.
Mulțumită rulmentului NMB și ultra finisării din zona de pivotare, acest model iți dă
senzația de “”BUTTER SMOOTH””

Aplicații:
Tehnică în palmă și deasupra degetelor/SOC.
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MODEL: DV600 Black Edition
V EDGE(6 inch)

Specificații:

Tăiș-V EDGE de mare precizie
Mânere: Semioffset/Offset
Mărime: 6 inch / 15.24 cm
Lungimea lamei: 2.55”(6.48 cm)
Greutate: 48.90 gr(1.72 oz) gr
Lame: Tip X Finesse cu V EDGE
Păr: Ud și Uscat
Pivot-Rulment NMB
Lucrată manual
Material: ZDF AG16 Premium Cobalt
Duritate: 60-61 HRC(duritate reală)

Toate produsele noastre din gama White Line sunt produse PREMIUM și vin însoțite
de Certificat de Garanție pe Viață împotriva defectelor de fabricație și pentru piese.

Preț: 1450 Lei
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Alege Înțelept

Folosim cele mai calitative
materiale.
Avem prețuri de producător și
suntem accesibili tuturor.
Testăm constant noi produse și
tipuri de tăișuri.
Avem mii de clienți fericiti.

Oferim service post vânzare.

GARANȚIE pe VIAȚĂ
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ȘI NU ÎN ULTIMUL RÂND
PERFORMANȚA TA

“Prioritatea noastră”
dovan-scissors.com
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